
العدد العدد 73
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 25  ذو احلجذو احلجّة عام ة عام 1431 هـهـ
اHوافق أواHوافق أوّل  ديسمبر سنة ل  ديسمبر سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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أوأوّل ديسمبر سنة ل ديسمبر سنة 2010 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 10 -  - 294 مــؤر مــؤرّخ في خ في 23 ذي احلــج ذي احلــجّــةــة
عــام عــام 1431  اHــوافـق اHــوافـق 29 نــوفــمـــبــر ســنــة  نــوفــمـــبــر ســنــة r r2010 يــحــــدديــحــــدد

صالحيـات صالحيـات وزيرالتضامن الوطني واألسرة.وزيرالتضامن الوطني واألسرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني

rواألسرة
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانيـة عام 1431  اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 380
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
سنة 2008 الذي يحدد صالحـيات وزير التضامن الوطني

rواألسرة واجلالية الوطنية باخلارج
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــقــــتـــرح وزيـــر الــــتـــضـــامـن الـــوطـــني
واألسـرةr في إطـار الـسـيـاسـة الـعـامـة لـلـحـكـومـة وبـرنـامج
عـمـلـهـاr عـنـاصـر الـسـيـاسـة الـوطـنـيـة في مـجـال الـتـضـامن
الــوطـني واألسـرة والــتـنــمـيـة االجــتـمـاعــيـةr بــاالتـصـال مع
الـدوائـر الـوزاريـة اHـعـنـيـةr ويـتـولى مـتـابـعـتـهـا ومـراقـبـة

تنفيذها وفقا للقوانW والتنظيمات اHعمول بها.

و يـقدم نتـائج نشاطـاته إلى الوزير األول واحلـكومة
ومــجــلس الـــوزراء حــسب األشـــكــال والــكــيـــفــيــات واآلجــال

اHقررة.

rادّة ة 2 : : يـختص وزيـر التـضامن الـوطني واألسرةHاداHا
بـكل الـنــشـاطـات اHـرتــبـطـة بــالـتـضـامـن الـوطـني واألسـرة

والتنمية االجتماعية. 

وبــهــذه الــصـــفــةr يــتــولى في حـــدود صالحــيــاتهr عــنــد
rبــاالتــصــال مـع الــدوائـــر الـوزاريـة األخـرى rاالقــتــضــاء

ال سيما ما يأتي :
- اHــبـــادرة بــالــدراســات االســـتــشــرافــيـــة والــبــحــوث
الـــكـــفـــيـــلــة بـــتـــحـــديـــد اخـــتــيـــارات احلـــكـــومـــة فـــيـــمــا يـــخص

rالتضامن الوطني واألسرة والتنمية االجتماعية

- اقــــتــــراح  االســــتــــراتـــيــــجــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة حلــــمــــايـــة
األشــــخـــــاص اHــــعــــوقــــW وتــــرقــــيــــتــــهم r فـي إطــــار قــــطــــاعي

 rمشترك
- تــصــور سـيــاســة وطــنـيــة واســتـراتــيــجــيـة وطــنــيـة
حلـمـايـة األسـرة وتـرقـيــتـهـا وتـنـفـيــذهـمـا في إطـار قـطـاعي

 rمشترك
- دعم كل عـمل يرمي إلى الـتكـفل بالـفئـات احملرومة

rظروف معيشتها Wوحتس rوحمايتها وترقيتها
- إعـداد وتـنفـيذ اسـتـراتيـجـية وطـنيـة حلـمايـة اHرأة

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

 rتنفيذها
- اقــتـــراح بــرامج عــمل تــهــدف إلى حــمــايــة وتــرقــيــة
rــراهقHـــسـن والــطــــفـل واHــرأة والـشـــخـص اHاألســرة وا
ال ســيــمـــا احملــرومــW أو في وضـع اجــتــمــاعـي صــعبr وكــذا
بـرامج الـتضـامن جتـاه الـشبـاب وتـنـفـيذهـاr بـاالتـصال مع

rعنيةHالقطاعات ا
- اقــــتـــراح ووضـع اآللـــيــــات واألدوات الــــرامـــيــــة إلى
مــحــاربــة الــفــقــر واإلقــصــاء والــتــهــمــيش والــتــخــفــيف من
الـهـشـاشـة االجتـمـاعـيـة وتـنـفـيذهـا  ومـراقـبـتـهـاr وتـشـجيع

rاحلفاظ على التالحم االجتماعي وتدعيمه
- حتـــديــــد الـــبــــرامج اHـــوجــــهـــة خــــصـــيــــصـــا لــــلـــفــــئـــات
االجــــتــــمــــاعـــيــــة فـي وضع صــــعب أو فـي وضـــعــــيــــة حــــرمـــان
وتـنـفـيــذهـاr بـاالتـصـال مع مـؤســسـات الـدولـة والـقـطـاعـات

rعنية واحلركة اجلمعويةHا
- اHــبــادرة بــبــرامج الــتــنــمــيــة اجلــمــاعــيــة وتــراتــيب
اHـساعـدة والـنشـاط االجـتمـاعي لـلدولـةr �ـا فيـهـا النـشاط
rوتنفيذها ومراقبتها rWاالجتماعي والتضامن اجلواري
- تـطـويـر نــشـاطـات بـإمـكـانــهـا أن تـدر مـوارد تـرمي
إلى مــحــاربــة الــفـقــر واHــســاهــمــة في اإلدمــاج االجــتـمــاعي
واHــهــني لــفـئــات الــســكــان في وضع اجــتـمــاعي صــعبr في

rساعدة والتضامنHإطار آليات وبرامج ا
- إعــداد اســـتــراتــيــجـــيــة االتــصــال والــتـــحــســيس في

rمجال التضامن  واألسرة والتنمية االجتماعية
- تــشــجــيـع تــرقــيــة احلــركــة اجلــمـــعــويــة ذات الــطــابع

rاإلنساني واالجتماعي وتطويرها
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يـقــيم األعـمـال اHـتــخـذة في إطـار صالحــيـاته ويـطـور
كل عمل من شأنه حتسW النتائج اHتحصل عليها.

اHـاداHـادّة ة 7 : : تـــلــغــى أحــكــــام اHـــرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
08 - 380 اHــؤرخ في 28 ذي الــقـــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26

نوفمبر سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 8 :  : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 23 ذي احلــجّــة عــام 1431 اHــوافق
29 نوفمبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 10 -  - 295 مــؤر مــؤرّخ في خ في 23 ذي احلــج ذي احلــجّــةــة
عـام عـام 1431  اHـوافـق اHـوافـق 29 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة r2010 يــتـضـمنr يــتـضـمن
تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزيـة لـوزارة الـتـضـامن الـوطنيتـنـظـيم اإلدارة اHـركـزيـة لـوزارة الـتـضـامن الـوطني

واألسرة.واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني
rواألسرة

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2 ) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اHــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اHـركزيـة وأجـهـزتـها

rفي الوزارات

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 381
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
سـنة 2008 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

rالتضامن الوطني واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 294
اHــؤرّخ في 23 ذي احلــجّــة عــام 1431 اHــوافـق 29 نــوفـــمــبــر
سنة 2010 الذي يحدد صالحـيات وزير التضامن الوطني

rواألسرة 

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

- اHـــــســــاهـــــمــــة في تـــــنــــفـــــيــــذ األعـــــمــــال ذات الـــــطــــابع
اإلنـسـاني واالجـتـمـاعي اHـبـادر بـهـا خالل حـاالت الـكـوارث

والنكبات واالستعجال االجتماعي.

rادّة ة 3 : :  يـقتـرح وزير التـضامن الـوطني واألسرةHاداHا
في حـــدود صالحـــيـــاتهr وضع كل آلـــيـــة تـــنــســـيق قـــطـــاعـــيــة
مـشتركة أو كـل جهاز استـشارة وتشـاور من شأنه ضمان

أحسن للتكفل باHهام اHسندة إليه.

4 : : يــبـادر وزيــر الــتــضــامن الــوطــني واألسـرة اHـاداHـادّة ة 
بـوضع نـظام إعـالم واتصـال ذي صـلة بـالـنشـاطـات التـابـعة

جملال اختصاصه.

و يــحـدد أهـدافـهــا ويـعـد االســتـراتـيــجـيـات اHــرتـبـطـة
بها.

rـادّة ة 5 : : يـتـولى وزيـر الـتـضـامن الـوطـني واألسرةHـاداHا
باالتصال مع القطاعات الوزارية اHعنيةr ما يأتي:

- اHـســاهــمــة في اHــفــاوضــات الــدولـيــة الــثــنــائــيـة أو
اHـتعـددة األطـراف اHـتصـلـة بـنشـاطـات التـضـامن الـوطني

rواألسرة والتنمية االجتماعية
- الـــســـهـــر عــلـى تـــطـــبـــيق االتـــفـــاقـــيـــات واالتـــفـــاقــات

rالدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره
- ضـمــان تــمــثــيل الــقــطـاع فـي نــشـاطــات اHــنــظــمـات
اجلـهويـة والـدولـيـة اخملتـصـة في مـجال الـتـضـامن الـوطني

واألسرة .

rـادّة ة 6 : : يـقـتـرح وزير الـتـضـامن الـوطـني واألسرةHـاداHا
rسـندة إليهHهـام وحتقيق األهـداف اHقصد ضـمان تـنفيـذ ا
تـنظـيم اإلدارة اHركـزيةr  ويـسهـر على سـير الـهياكـل غير
اHـمـركزة واHـؤسـسات الـعـمومـية اHـوضـوعة حتت سـلـطته

في إطار القوانW والتنظيمات اHعمول بها.

يـقـدم وزيــر الـتـضـامن الـوطــني واألسـرة مـسـاهـمـته
في تـكـويـن اHـوارد الـبــشـريـة اHــؤهـلــة الالزمـة لـنــشـاطـات

القطاع وتطويرها.

يـــســـهــر عـــلى إعـــداد األحــكـــام الــقـــانـــونــيـــة األســاســـيــة
اHطبقة على موظفي القطاع.

يــبـادر بـتـنـفـيـذ نـشـاط الــدولـةr ال سـيـمـا في مـيـادين
الـتـكوين وحتـسـW اHـستـوى وجتـديـد اHـعارف Hـسـتـخدمي

القطاع ويقترح ذلك ويشارك فيه.

يـقـيـم االحـتـيـاجـات فـيــمـا يـخص الـوســائل الـبـشـريـة
واHـاليـة واHاديـة ويتـخذ الـتدابـير اHـنـاسبـة لتـلبـيتـها في

إطار القوانW والتنظيمات اHعمول بها.
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :  ة األولى :  تـــشــتـــمـل اإلدارة اHـــركـــزيـــة  لــوزارة
الـتــضــامـن الـوطـني واألســرةr حتت سـلـطـة الـوزيـرr عـلى

ما يأتي :

rويــســـاعــده مـــديــرا (2)  دراســـات rالـعــام Wاألمــ - rالـعــام W1 - األمــ
ويــلــحــق بـه مــكــتـب الـبــريــــد واHــكـتب الــــوزاري لألمــن

الداخلـــي في اHؤسسة.

2  - رئــــيـس الــــديــــوانr  - رئــــيـس الــــديــــوانr ويــــــســــــاعـــــده ثــــــمــــانـــــيــــة (8)
rعـلى الـتوالي rيكـلـفون rبالـدراسـات والتـلـخيـص Wمـكلـفـ

�ا يأتي :
- حتـــــضـــــيـــــر مــــشـــــاركـــــة الــــوزيـــــر فـي الــــنـــــشـــــاطــــات

rاحلكومية وتنظيمها
- تـــــــنــــــظـــــــيم عـالقــــــات الـــــــوزيــــــر مـع أجــــــهـــــــزة اإلعالم

rوحتضيرها
- حتـضــيـر زيـارات الـوزيــر  وتـنـظـيـم نـشـاطـاته في

rمجال العالقات اخلارجية
rإعداد حصائل نشاطات الوزارة -

- حتــضــيـــر نــشــاطــات الــوزيــر فـي مــجــال الــعالقــات
rالعامة وتنظيمها

- مـتـابــعـة الـبــرامج االجـتــمـاعـيــة والـتــكـفل واإلدمـاج
rWعوقHهني لألشخاص اHاالجتماعي وا

- مــــتــــابــــعــــة الــــبــــرامج اخلــــاصــــة بـــــاألســــرة والــــتالحم
rاالجتماعي

- متابعة الدراسات حول التنمية االجتماعية.

3 - اHفتـشية العامةr - اHفتـشية العامةr التي يحدّد تـنظيمـها وسيرها
�رسوم تنفيذي.

4 - الهياكل اآلتية : - الهياكل اآلتية :
WـــعـــوقـــHـــديـــريــــة الـــعـــامـــة حلـــمـــايـــة األشـــخـــاص اHا -

rوترقيتهم
rديرية العامة لألسرة والتالحم االجتماعيHا -

- مـديــريــة بــرامج الـتــنــمــيـة الــتــضــامـنــيــة واإلدمـاج
rساعدة االجتماعيةHوا

- مـــديــريـــة تــصـــور بــرامج الـــتــنـــمــيـــة االجــتـــمــاعـــيــة
rومتابعتها وحتليلها وتنشيطها

rمديرية الدراسات االستشرافية والتخطيط -
rمديرية االتصال والتنظيم والتعاون والتوثيق -

rمديرية الـحركة الـجمعوية والعمل اإلنساني -

rوالتكوين  WستخدمHمديرية ا -

- مديرية اHالية والوسائل.

WعوقHديرية الـعامة حلمايـة األشخاص اHاWعوقHديرية الـعامة حلمايـة األشخاص اHادّة ة 2 : : اHاداHا
وتـــرقـــيـــتــهمr وتـــرقـــيـــتــهمr وتـــكــلفr بـــاالتــصـــال مع الـــدوائــر الـــوزاريــة

واHؤسسات اHعنيةr �ا يأتي :

- اقــــتــــراح عــــنــــاصــــر ســــيــــاســــة حــــمــــايــــة األشــــخــــاص
rوترقيتهم وحتديدها WعوقHا

- اقتـراح كافـة الـتدابـير اHـشجـعـة على االسـتقاللـية
واالنـــــدمــــــاج اHــــــدرسي واإلدمــــــاج االجـــــتــــــمـــــاعـي واHـــــهــــــني

rوتنفيذها WعوقHلألشخاص ا

- اHـبــادرة بـجــمـيـع الـدراسـات االســتـشــرافـيــة الـتي
 rوترقيتهم WعوقHتهدف إلى حماية األشخاص ا

- اHــبـادرة بــالـبــرامج واHــنـاهج الــضــروريـة لــلـتــكـفل
rوتطبيقها WعوقHاإلقامي باألشخاص ا

- الــــســــهـــــر عــــلـى وضع آلـــــيــــات تـــــهــــدف إلـى ضــــمــــان
الـوقـايـة والـتـكـفل اHـبـكـر بـاإلعـاقـةr بـاالتصـال مـع الـدوائر

 rعنيةHالوزارية ا

- وضع أدوات الـتـحـلـيل والـتــقـيـيم لـسـيـاسـة حـمـايـة
rوترقيتهم WعوقHاألشخاص ا

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

rعنيةHا

- اقتراح برامج وتـدابير من شأنها  تسهيل وصول
األشــــخــــاص اHـــــعــــوقـــــW إلى احملـــــيط اHـــــادي واالجــــتـــــمــــاعي

rفي إطار تشاوري rواالقتصادي والثقافي وتنفيذها

- اقـتـراح مـشاريـع الـنـصـوص الـقانـونـيـة فـي مـجال
حــمــايــة األشــخــاص اHــعــوقــW وتــرقــيــتــهم واHــســاهــمــة في

إعدادها باالتصال مع الهيكل اHركزي اHعني.

وتضم ثالث (3) مديريات :

rWـعــوقــHمــديـريــة الـوقــايـة وإدمــاج األشـخــاص ا - rWـعــوقــH1 - مــديـريــة الـوقــايـة وإدمــاج األشـخــاص ا
وتـكــلف r بــاالتــصـال مـع الـدوائــر الــوزاريـة واHــؤســســات

اHعنيةr �ا يأتي :

- الــقــيــام بــكل األعــمــال والــدراســات والــبــحــوث في
rبكر باإلعاقاتHإطار الوقاية والتكفل ا

- تـصــور بـرامـج الـوقــايـة واإلدمـاج وتــنـشــيـطــهـا في
rمجال اإلعاقة وضمان متابعة مراقبتها
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- إعــداد جــمــيع الــتــدابــيــر الــتي تــهــدف إلى تــطــويـر
اإلدماج االجـتـماعـي واHهـني لألشـخاص اHـعـوقW والـسـهر

rعلى تنفيذها
- تــشـجــيع إنـشــاء مـؤســسـات مــتـخــصـصــة عـمــومـيـة

rWالبالغ WعوقHهني لألشخاص اHوخاصة لإلدماج ا
- وضع كـافـة الـتــدابـيـر الـرامـيـة إلى ضـمـان الـتـكـفل

باألشخاص اHعوقW في وضع تبعية وإعانتهم.

: W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

أ - اHـــديـــريــة الـــفـــرعـــيـــة لــلـــتـــكـــفل اHـــبــكـــر بـــاإلعـــاقــةأ - اHـــديـــريــة الـــفـــرعـــيـــة لــلـــتـــكـــفل اHـــبــكـــر بـــاإلعـــاقــة
واHرافقة العائليةrواHرافقة العائليةr وتكلف �ا يأتي :

rــبـكــر بــاإلعــاقـةHإعــداد بــرامج الــوقــايـة والــتــكــفل ا -
 rعنيةHباالتصال مع الدوائر الوزارية ا

- ضــمــان تــنــفــيـــذ بــرامج الــوقــايــة والـــتــكــفل اHــبــكــر
rرافقة العائلية  ومتابعتهاHوا rباإلعاقة

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

الوزارية اHعنية.

ب - اHـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لــدعـم اإلدمــاج االجــتـــمــاعيب - اHـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لــدعـم اإلدمــاج االجــتـــمــاعي
واHهني لألشخاص اHعوقrWواHهني لألشخاص اHعوقrW وتكلف �ا يأتي :

- اقـتراح كل التدابـير الرامـية إلى تطويـر وترقية
WـــــعـــــوقـــــHـــــهــــــني لـألشـــــخـــــاص اHاإلدمـــــاج االجـــــتــــــمـــــاعي وا

rعنيةHباالتصال مع الدوائر الوزارية ا rوتنفيذها
- ضـمـان مــتـابـعـة اHـؤســسـات اHـسـاهـمــة في الـتـكـفل

rWعوقHهني لألشخاص اHواإلدماج ا
- دعـم كل نـــــشــــاط يــــرمـي إلى اإلدمــــاج االجـــــتــــمــــاعي

rWعوقHهني لألشخاص اHوا
- اHسـاهمة في تـطوير الـبرامج والتـدابير الـرامية

.WعوقHعيشة لألشخاص اHإلى تسهيل ظروف ا

2 - مـــــديــــريـــــة مـــــؤســــســـــات الـــــتــــربـــــيــــة والـــــتـــــعــــلـــــيم - مـــــديــــريـــــة مـــــؤســــســـــات الـــــتــــربـــــيــــة والـــــتـــــعــــلـــــيم
اHـتـخـصـصـrWاHـتـخـصـصـrW وتـكــلفr بـاالتــصـال مع الــدوائـر الــوزاريـة

واHؤسسات اHعنيةr �ا يأتي :
- ضـــمــان مــتـــابــعــة مــؤســـســات الــتـــربــيــة والــتـــعــلــيم
rالعمومية واخلاصة وتقييمها ومراقبتها rWتخصصHا

WــتــخـصــصـHتــصـور بــرامج الــتـربــيــة والـتــعــلـيم ا -
لـلـمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة واخلـاصـة وإعـدادهـا والـسـهـر عـلى

rتنفيذها
 rمتابعة التطبيقات والتطورات البيداغوجية -

- الــــســـــهــــر عـــــلـى تــــبـــــادل اخلــــبـــــرات بــــW مـــــخــــتـــــلف
اHـؤسسات وتشجـيع البحث في مجـال التربيـة والتعليم

rWتخصصHا

- ضــــمــــان مــــتــــابـــعــــة بــــرامـج مـــؤســــســــات الــــتــــربــــيـــة
والـتـعـلـيم اHـتـخـصـصـrW الـعـمـومـيـة واخلـاصـةr وتـقـيـيـمـهـا

rومراقبتها

- إعداد كـافة الـتدابيـر واألدوات الهـادفة إلى تـرقية
إدمــاج وانـدمـاج األطـفـال اHـعـوقـW فـي مـنـظـومـة الـتـربـيـة

الوطنية والتكوين اHهنيr  والسهر على تطبيقها.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اHــديــريـــة الــفــرعــيـــة لــلــتـــكــفل اإلقــامـي بــاألطــفــالأ - اHــديــريـــة الــفــرعــيـــة لــلــتـــكــفل اإلقــامـي بــاألطــفــال
اHعوقrWاHعوقrW وتكلف �ا يأتي :

WــــعــــوقـــHضـــمــــان مــــتــــابـــعــــة الــــتـــكــــفل بــــاألطــــفـــال ا -
اHــــــوضـــــوعــــــW فـي مـــــؤســــــســـــات الـــــتــــــربـــــيــــــة والـــــتــــــعـــــلــــــيم

rوتقييمها rWتخصصHا

- الــســهـر عــلـى تـطــبــيق بــرامج الــتــربــيــة والــتــعـلــيم
rWعوقHلألطفال ا WتخصصHا

- الــســهـر عــلى انــسـجــام وتــقـيــيس ســيــر مـؤســسـات
التربية والتعـليم اHتخصصW بـتشجيع تبادالت اHناهج

rكيفة والتفاعليةHاحلديثة ا

- ضــمـــان الــتــكـــفل الــطـــبي الــبـــيــداغــوجي بـــاألطــفــال
.WعوقHا

ب - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـدعم االنـدمـاج اHـدرسي فيب - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـدعم االنـدمـاج اHـدرسي في
الوسط  العاديrالوسط  العاديr وتكلف �ا يأتي :

- اقتـراح كـافة الـتـدابيـر الـراميـة إلى تـرقيـة إدماج
rفي الوسط الـتربوي الـعادي وتـنفـيذها WـعوقـHاألطفال ا

rعنيةHباالتصال مع الدائرة الوزارية ا

- الـــــســــهـــــر عـــــلى إعـــــداد الـــــدعــــائـم الــــبـــــيـــــداغــــوجـــــيــــة
واHـسـاعـدات الـتـقـنـيـة والـتــعـلـيـمـيـة الـضـروريـة لـتـطـبـيق

rبرامج التكفل

- اHسـاهـمـة في وضع األدوات الـضروريـة لـلـمتـابـعة
rوالتقييم التقني والبيداغوجي

- ضــمــان مـتــابــعـة تــطــبــيق الـبــرامج الــبــيـداغــوجــيـة
اHطـبـقـةr باالشـتـراك مع  الدوائـر  الـوزارية واHـؤسـسات

اHعنيةr وتقييمها ومراقبتها.

ج - اHـديـرية الـفـرعـية لـتـسهـيل مـشاركـة األشـخاصج - اHـديـرية الـفـرعـية لـتـسهـيل مـشاركـة األشـخاص
اHعوقW في االمتحانات واHسابقاتrاHعوقW في االمتحانات واHسابقاتr وتكلف �ا يأتي :
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- الــقــيـام بــالــتـدابــيــر الــرامـيــة إلى تــســهــيل شـروط
rسابقاتHفي االمتحانات وا WعوقHمشاركة األشخاص ا

rعنيةHباالتصال مع القطاعات ا 
- وضـع الـــوســـائل الــــبـــشـــريـــة واHــــاديـــة الـــضـــروريـــة
إلجــراء أحــسن لـالمـتــحــانــات واHــســابــقــاتr بــاالتـصــال مع

rعنيةHالقطاعات ا
Wالـــقــــيـــام بـــكـل األعـــمـــال الــــتي تـــهــــدف إلى حتـــســـ -
عـــمـــلـــيـــة إجـــراء االخــــتـــبـــارات والـــتي تـــســــمح لألشـــخـــاص
اHـــعــوقـــW اHـــتــرشـــحـــW االســتـــفـــادة من الــشـــروط اHـــاديــة

والدعم التقني والبشري اHالئم لوضعيتهم. 

3 - مــــديــــريــــة الــــبــــرامج االجــــتــــمــــاعــــيــــة لـألشــــخـــاص - مــــديــــريــــة الــــبــــرامج االجــــتــــمــــاعــــيــــة لـألشــــخـــاص
اHـــعـــوقــrWاHـــعـــوقــrW وتــــكــــلـفr بـــاالتــــصــــال مـع الــــدوائــــر الــــوزاريـــة

واHؤسسات اHعنيةr �ا يأتي :
- ضـمـان الـتـصـور والـتـنـشـيط والـتـنـفـيـذ في مـجال

 rساعدات االجتماعيةHا
- ضـــــمـــــان مـــــتـــــابـــــعـــــة تـــــطـــــبـــــيق بـــــرامـج اHـــــســـــاعــــدة

rاالجتماعية وتقييمها ومراقبتها
- الــقـــيــام بـــكل األعــمـــال أو الــدراســات أو الـــبــحــوث
الـتـي تـرمي إلى تـطـويـر نـشـاطــات اHـسـاعـدة االجـتـمـاعـيـة

rوترقيتها
- اHـبادرة بـكل تـدبـيـر  وبـرنـامج في إطـار تـشاوري
من شـأنه تـسـهــيل وصـول األشـخـاص اHـعـوقـW إلى احملـيط

اHادي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي.

: W(2) فرعيتWو تضم مديريت

أ - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة االجـــتـــمـــاعـــيــةأ - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة االجـــتـــمـــاعـــيــة
لألشخاص اHعوقrWلألشخاص اHعوقrW وتكلف �ا يأتي :

- حتــضـيــر الــعــنــاصـر الـالزمـة إلعــداد اHــنح اHــوجــهـة
لـألشـــخـــاص اHـــعــــوقـــW ووضع اHــــســـاعـــدات االجـــتــــمـــاعـــيـــة

rومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها
- ضـــمــان جـــمع اHـــعــطـــيــات واإلحـــصــائـــيــات اخلـــاصــة

rWعوقHباألشخاص ا
- ضــمــان تــنــســيق نــشــاطــات اHــصــالح االجــتــمــاعــيــة
اHـكــلــفــة بــاHــسـاعــدات االجــتــمــاعــيـة اHــمــنــوحــة لألشــخـاص
اHــعــوقـــW  ومــتــابــعــتـــهــاr بــاالتــصــال مـع اHــؤســســات حتت
الوصايـة والهـياكل واHـصالح غيـر اHمـركزة وكـذا الدوائر

الوزارية اHعنية.

ب - اHديـرية الـفرعيـة لدعم احلـصول عـلى اخلدمـاتب - اHديـرية الـفرعيـة لدعم احلـصول عـلى اخلدمـات
االجتماعيـة r االجتماعيـة r وتكلف �ا يأتي :

- وضـع الــبـــرامج الـــتي تـــســـمح بــوصـــول األشـــخــاص
اHـــعــوقــW لــلـــخــدمــات االجــتـــمــاعــيـــة األســاســيــة ومـــتــابــعــة

rتنفيذها

- الــــقـــيـــام بـــالــــدراســـات الـــضـــروريــــة إلعـــداد بـــرامج
rWعوقHساعدة لألشخاص اHساعدة التقنية واHا

- ضمـان متابـعة تنـفيذ بـرامج دعم تسهـيل الوصول
إلى اخلــدمــات االجـتــمــاعــيـة األســاســيــة لـفــائــدة األشــخـاص

 rWعوقHا
- اقـتــراح الــتـدابــيــر الـتـي تـســمح بــتـســهــيل وصـول
األشــــخـــــاص اHــــعــــوقـــــW إلى احملـــــيط اHــــادي واالقـــــتــــصــــادي
واالجـــتـــمــاعي والـــثــقـــافيr ال ســـيــمـــا لألمـــاكن الــعـــمــومـــيــة
والبـنايـات والسـهر عـلى تـنفـيذهـاr باالتـصال مع الـدوائر

rعنيةHالوزارية ا
- تـــشـــجــــيع كل دراســـة وبــــحث في مـــجــــال تـــســـهـــيل
الــوصــول وتـــكــيــيف اخلـــدمــات والــتـــجــهــيـــزات واHــنــشــآت

 rWعوقHلفائدة األشخاص ا
- حتــــديـــد الـــعـــراقـــيـل الـــتي تـــعـــيـق تـــســـهـــيل وصـــول
األشــــخـــــاص اHــــعــــوقـــــW إلى احملـــــيط اHــــادي واالقـــــتــــصــــادي
واالجتـمـاعي والـثـقافـيr باالتـصـال مع الـقـطاعـات اHـعـنـية
واحلــركـــة اجلــمــعـــويــةr واقـــتــراح احلـــلــول الـــتي من شـــأنــهــا

rاالستجابة الحتياجاتهم في هذا اجملال
- اقـتـراح نـشاطـات إعالمـيـة وحتـسيـسـيـة في مـجال

تسهيل الوصولr باالتصال مع القطاعات اHعنية. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 : :  اHـــــديـــــريـــــــة الـــــعــــامـــــة لـألســــــرة والـــــتالحم اHـــــديـــــريـــــــة الـــــعــــامـــــة لـألســــــرة والـــــتالحم
االجــتـمـــاعيr االجــتـمـــاعيr وتـكــلفr بـاالتــصـال مع الـدوائــــر الـوزاريــة

واHؤسـسات اHعنيـةr �ا يأتي :
- اقـتــراح عـنـاصـر ســيـاسـة حـمــايـة وتـرقـيــة الـعـائـلـة

 rوأعضائها وضمان تنفيذها ومتابعتها
- الـقـيـام بـالـتـدابـيـر الـرامــيـة إلى تـنـفـيـذ الـسـيـاسـة

rالوطنية لألسرة
- إجنـــاز الــدراســات والـــتــحـــالــيل والـــتــقـــاريــر حــول

 rالعائلة وتقييم آثارها
- اHــــســـاهـــمــــة في تـــنــــفـــيــــذ ومـــتـــابــــعـــة االتـــفــــاقـــيـــات

rتعلقة بالعائلةHواالتفاقات الدولية ا
- الـسـهــر عـلى تــعـزيـز الــتالحم االجـتــمـاعي وتـنــمـيـة
ثـقــافـة الـتــضـامنr ال ســيـمـا الــتـضـامـن اجلـواريr في إطـار

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

rاالجتماعية ومكافحتها
- تــعـــزيـــز وتـــطــويـــر شـــبــكـــة مـــنـــشــآتـــيـــةr عــمـــومـــيــة
وخـاصـةr لـلتـكـفل بفـئـات الـسكـان في وضع صـعب وضـمان

rمتابعة سيرها وتقييم برامج التكفل
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- تـصـور بـرامج حتـسـيـسـيـة وإعالمـيـة حـول تـسـاوي
rرأة في جميع ميادين النشاطاتHالفرص وحول حقوق ا
- اقــتـراح مــشـاريع الــنـصــوص الـقــانـونــيـة اHــتـعــلـقـة
WــســنـHــرأة واألشــخــاص اHبــحــمــايــة وتــرقــيــة الــعــائــلــة وا
والــطــفــولــة واHـراهــقــة والــشــبــاب  وفــئــات األشـخــاص في
وضـع صـــعـب وكــــذا الـــتـالحم االجــــتــــمـــاعـي واHــــشـــاركــــة في

إعدادهاr باالتصال مع الهيكل اHركزي اHعني.

و تضم أربع (4) مديريات : 

rوتـــكــلف rمـــديــريـــة حــمــايـــة األســرة وتـــرقــيـــتــهــا - r1 - مـــديــريـــة حــمــايـــة األســرة وتـــرقــيـــتــهــا
rــعـنـيـةHـؤسـسـات اHبـــاالتــصــال مـع الــدوائـر الـوزاريــة وا

�ا يأتي :
- اHـــســاهـــمــة فـي احلــفـــاظ عـــلى الــقـــيم االجـــتـــمــاعـــيــة

rوالثقافية واحلضرية ضمن األسرة
rتعزيز التالحم  والتضامن ضمن األسرة -

rتشجيع مساهمة األسرة في التنمية الوطنية -
- تـشـجــيع األسـر اHـنـتـجــة وكـذا اإلدمـاج االجـتـمـاعي
واHـهـني لألسـر فـي وضع صـعب بـوضع  تـرتـيـبـات اإلعـانة

rوالدعم
- اHــشــاركـة في إحــداث هــيـاكل اســتــشـارة ووســاطـة

 rوتوجيه جتاه األسرة
- تشـجيع احلـركة اجلمـعوية ذات الـطابع االجـتماعي
واإلنـــــســـــانـي الـــــنـــــاشـــــطـــــة في مـــــيـــــاديـن حـــــمـــــايـــــة األســــرة

وترقيتها.

و تضم ثالث (3)  مديريات فرعية :

أ - اHــديـــريــة الــفــرعــيـــة إلعــانــة األســرة ومـــرافــقــتــهــاأ - اHــديـــريــة الــفــرعــيـــة إلعــانــة األســرة ومـــرافــقــتــهــا
ودعمهاr ودعمهاr وتكلف �ا يأتي :

- تــصــور ووضع تــرتــيب لإلعــانـة واHــرافــقــة والـدعم
جتــاه الــعــائـــلــةr ال ســيــمـــا الــعــائـالت احملــرومــة أو في وضع

rهش
- ضــمـان إعــانـة األســر ومـســاعـدتـهــا ومـرافــقـتــهـا في

rتربية األبناء وتعليمهم
- تــصـور مـخـطـط لالتـصـال والــوسـاطـة االجـتــمـاعـيـة

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

rعنيةHباالتصال مع الدوائر الوزارية ا rاألسرة
- اHـساهمـة في تصـور برامج اتصـال وحتسيس في
مــــجــــال الــــتــــخــــطــــيـط الــــعــــائــــليr بــــاالتــــصــــال مـع الــــدوائـــر

الوزارية  اHعنية.

ب - اHــديــريـــة الــفــرعــيــة لـــلــنــشــاطــات االجـــتــمــاعــيــةب - اHــديــريـــة الــفــرعــيــة لـــلــنــشــاطــات االجـــتــمــاعــيــة
واالقتصادية جتاه األسرةrواالقتصادية جتاه األسرةr وتكلف �ا يأتي :

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

rإدماجها وإعادة إدماجها االجتماعي
- إعـداد اسـتـراتـيـجـيـات لـلـوقـايـة وحـمـايـة الـعـائالت

rاحملرومة وتنفيذها
rضــمــان تــقـــيــيم بـرامج حـمايـة األسـر وتـرقيـتـها -
ال ســــيـــمـــا األســـر احملـــرومـــة أو في وضـع صـــعب ومـــراقـــبـــة

تنفيذها. 

ج - اHديـريـة الـفـرعيـة لـبـرامج احلـمـاية االجـتـمـاعـيةج - اHديـريـة الـفـرعيـة لـبـرامج احلـمـاية االجـتـمـاعـية
لألشـخاص احملـرومـW غيـر اHـؤمن لهم اجـتـماعـياrلألشـخاص احملـرومـW غيـر اHـؤمن لهم اجـتـماعـياr وتـكلف

�ا يأتي :
- تـصـور وتــنـفـيـذ كل الـتـدابــيـر والـبـرامج الـتي من
شأنها أن تشجع حصول األشخاص احملرومW غير اHؤمن
لـهم اجـتـمـاعـيـا عـلى الـعالج الـصـحي وضـمـان مـتـابعـة ذلك

rوتقييمه
- ضـــمــان تـــســـيــيـــر وتـــعــزيـــز اHــعـــلـــومــات اHـــتـــعــلـــقــة

rWباألشخاص احملروم
- ضـمـان متـابعـة الـتسـيـير اHـالي للـخـدمات اخلـاصة
بـالعالج الصـحي لصالح األشـخاص احملرومـW غير اHؤمن

rلهم اجتماعيا
- اHـبادرة بـدورات تـكـوينـيـة وتـنظـيـمـهاr بـاالتـصال
مع الـهيكل اHعـنيr  لصالح مـسيري ترتـيب احلصول على
الـعالج الـصـحي لـفـائـدة األشـخـاص احملـرومـW غـير اHـؤمن

rلهم اجتماعيا
- اHـــبــادرة بـــنــشـــاطـــات اإلعالم اHـــتــعـــلـــقــة بـــتـــرتــيب
Wاحلصول على الـعالج الصحي لفائـدة األشخاص احملروم

غير اHؤمن لهم اجتماعيا.

rوتـــكــلف rـــرأة وتــرقـــيـــتـــهــاHمـــديـــريــة حـــمـــايـــة ا rـــرأة وتــرقـــيـــتـــهــاH2 -  مـــديـــريــة حـــمـــايـــة ا
rــعـنـيـةHـؤسـسـات اHبــاالتــصــال مـع الـــدوائـر الـوزاريــة وا

�ا يأتي : 
rرأة وترقيتهاHتصور سياسات وبرامج حماية ا -
- الـعـمل عـلـى تـرقـيـة حـقـوق اHــرأة ومـشـاركـتـهـا في

  rتنمية البالد
-  تــنــفـــيــذ كل الـــنــشــاطـــات الــتي تــهـــدف إلى وقــايــة

 rرأة من كل أشكال اإلقصاء والتهميشHا
- تصور سيـاسات وبرامج ترمي إلى تـرقية ونشر

rثقافة تكافؤ الفرص
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-  تـــوفـــيـــر الــوســـائـل الــضـــروريـــة لــلـــتـــكـــفل بـــاHــرأة
والــفــتــاة في وضـع صــعب و/ أو في شــدةr ال ســيــمــا اHــرأة
مع أبـــنـــائـــهـــاr والـــســـهـــر عـــلى الـــســـيـــر احلـــسن Hـــؤســـســـات
االســتـــقــبـــالr الـــعــمـــومــيـــة واخلــاصـــة وضـــمــان مـــتــابـــعــتـــهــا

 rوتقييمها
- وضـع بـــــرامج وقـــــايـــــة وحـــــمـــــايـــــة اHـــــرأة والـــــفـــــتــــاة

 rوالطفلة ضد اآلفات االجتماعية وضمان متابعتها
- اHـســاهـمـة في مــكـافـحـة أمــيـة اHـرأة والــفـتـاة وكـذا
 rال سيما في الوسط الريفي rجتسيد حق تمدرس الفتاة
- تــشـــجــيع تـــنــظـــيم لــقـــاءات وطــنـــيــة ودولـــيــة حــول

 rرأة وقضاياهاHترقية ا
- تشـجيع احلـركة اجلمـعوية ذات الـطابع االجـتماعي
rرأة وتـرقيـتهاHواإلنساني الـناشـطة في ميـادين حمـاية ا

باالتصال مع الهيكل اHركزي اHعني.

 : W(2) فرعيت Wو تضم مديريت

أ - اHديـرية الـفـرعيـة حلمـاية وتـرقـية اHـرأة والفـتاةأ - اHديـرية الـفـرعيـة حلمـاية وتـرقـية اHـرأة والفـتاة
في وضع  صعبrفي وضع  صعبr وتكلف �ا يأتي :

- تـــنـــفـــيــــذ ســـيـــاســـات وبـــرامـج الـــوقـــايـــة واحلـــمـــايـــة
والتـرقـيـة جتاه اHـرأة والـفـتاة في وضع صـعبr بـاالتـصال

rعنيةHمع الدوائر الوزارية ا
rرأة والفتاةHوضع الوسائل الضـرورية للتكفل با -
ال سيمـا من هن في وضع صعب و/ أو في شـدة وكذا تلك

rتكفل بهن في وسط إقامي عمومي أو خاصHا
- تقـد¤ اإلعانـة واHسـاعدة لألم مع أبـنائـها في وضع

rصعب ومرافقتها
- وضع آليات دعم وإعـانة من شأنهـا حتسW ظروف

معيشة اHرأة ربة األسرة في وضع صعب.

ب - اHـــــديـــــريــــــة الـــــفـــــرعـــــيــــــة لإلدمـــــاج االجــــــتـــــمـــــاعيب - اHـــــديـــــريــــــة الـــــفـــــرعـــــيــــــة لإلدمـــــاج االجــــــتـــــمـــــاعي
واالقتصادي للمرأةrواالقتصادي للمرأةr وتكلف �ا يأتي :

- تــــصــــور بــــرامج اإلدمــــاج واالنــــدمــــاج االجــــتــــمــــاعي
rواالقتصادي للمرأة وتنفيذها

- تـشــجـيع مــشـاركــة اHـرأة في اHــيـادين الــسـيــاسـيـة
rواالقتصادية واالجتماعية والثقافية

- تــثـمــW الـكــفـاءات الــتـقــنـيــة والـعـلــمـيــة واHـؤهالت
rهنية للمرأةHا

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

rرأة من كافة أشكال التهميش واإلقصاءHا

- تـصـور بـرامج حتـسـيس جتـاه اHـرأة حـول حـقـوقـهـا
rعنيةHباالتصال مع الدوائر الوزارية ا rيادينHفي كل ا
rساواة في احلقوق وتكافؤ الفرصHترقية ثقافة ا -
- إقـامة آلـيات مـا بـW القـطاعـات تـرمي إلى ترقـية

rتساوي الفرص
rقاولة لدى النساءHتشجيع وتدعيم ا -

- مـتابعة تنـفيذ أحكـام االتفاقيات الـدولية اHصادق
علـيها مـن طرف اجلزائـرr باالتصـال مع الدوائـر الوزارية

اHعنية. 

rوتــكــلف rWــســنــHمــديــريــة حــمــايــة األشــخــاص ا - rWــســنــH3 - مــديــريــة حــمــايــة األشــخــاص ا
rــعـنـيـةHـؤسـسـات اHبـــاالتــصــال مـع الــدوائـر الـوزاريــة وا

�ا يأتي : 
rوترقيتهم WسنHوضع برامج حمايـة األشخاص ا -
الســيـــمـــا األشـــخــاص اHـــســـنــW احملـــرومـــW و/ أو في وضع

rاجتماعي صعب
- وضع بـــرامج حـــمــايـــة ومـــســـاعــدة جتـــاه األشـــخــاص

rفي وضعية تبعية WسنHا
- تـــشــجــيـع إبــقــاء األشـــخــاص اHـــســنــW فـي وســطــهم

rالعائلي
- تصور آليات مـساعدة األشخاص اHـسنW باHنزل

rووضعها
- وضـع تــــدابــــيــــر تـــــرمي إلـى الــــوقــــايــــة مـن إهــــمــــال

rوالتخلي عنهم WسنHاألشخاص ا
- تــــشــــجــــيع إحــــداث هــــيـــــاكل اســــتــــشــــارة ووســــاطــــة

 rWسنHوتوجيه جتاه األشخاص ا
- تــشـــجــيع إحـــداث فــضـــاءات الــتـــســلــيـــة والــتـــرفــيه

 rWسنHلصالح األشخاص ا
- تشـجيع احلـركة اجلمـعوية ذات الـطابع االجـتماعي
واإلنـــســــاني الـــنــــاشـــطـــة فـي مـــيـــاديـن حـــمـــايــــة األشـــخـــاص
اHسنW وترقيتهمr باالتصال مع الهيكل اHركزي اHعني.

:W(2) فرعيت Wو تضم مديريت

أ - اHديرية الفأ - اHديرية الفـرعية للتكفل باألشخاص اHسنW فيرعية للتكفل باألشخاص اHسنW في
اHؤسسات وفي عائالت االستقبالrاHؤسسات وفي عائالت االستقبالr وتكلف �ا يأتي : 

- اقـتـراح تـدابـيــر احلـمـايـة والـتــكـفل في اHـؤسـسـات
باألشخاص اHسـنW في وضع صعب أو في وضعية تبعية

rوالسهر على تنفيذها
- تـــــشــــجـــــيع اســــتـــــقــــبـــــال األشــــخـــــاص اHــــســـــنــــW في

rالعائالت الراغبة في التكفل بهم
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- ضـــمــــان مـــتــــابـــعـــة هــــيـــاكـل اســـتــــقـــبــــال األشـــخـــاص
rومراقبتها rالعمومية واخلاصة  rWسنHا

- وضع الــــبـــــرامج اHــــتــــعـــــلــــقــــة بــــطـب الــــشــــيــــخــــوخــــة
والـدراسـات اخلاصـة بـالـشـيـخوخـةr بـاالتـصـال مع الـدوائر

الوزارية واHؤسسات اHعنية.

ب - اHــديـريـة الــفـرعـيـة إلعــانـة ومـرافــقـة األشـخـاصب - اHــديـريـة الــفـرعـيـة إلعــانـة ومـرافــقـة األشـخـاص
اHسنW في اHنزل ودعمهمrاHسنW في اHنزل ودعمهمr وتكلف �ا يأتي :

- اقــتــراح الـعــنــاصـر الــضــروريــة إلعـداد اHــســاعـدات
Wاحملـرومـ WـسـنـHـنـزل جتــاه األشـخـاص اHاالجــتـمـاعـيـة بـا

rوضمان متابعتها
- الــعــمل عــلى إعــادة إدمــاج األشــخــاص اHــســنــW في

rوسطهم العائلي
- اHبـادرة ببرامـج اHرافقـة التي من شـأنها تـشجيع

rفي منازلهم WسنHبقاء األشخاص ا
- اHـبـادرة بــكـافـة األعـمـال لــلـمـسـاعــدة بـاHـنـزل الـتي

rسن باحلفاظ على استقالليتهHتسمح للشخص ا
- اقـــــتــــراح جـــــمـــــيـع تـــــدابـــــيـــــر اHـــــســـــاعـــــدة واإلعـــــانــــة

الضرورية لألشخاص اHسنW في وضعية تبعية.

4 - مــديــريــة حــمـــايــة وتــرقــيــة الــطــفــولــة واHــراهــقــة - مــديــريــة حــمـــايــة وتــرقــيــة الــطــفــولــة واHــراهــقــة
وبرامج الـتـضـامن جتـاه الـشـبابrوبرامج الـتـضـامن جتـاه الـشـبابr وتـكـلفr  بـاالتـصال مع

الدوائر الوزارية واHؤسسات اHعنيةr �ا يأتي :
- اHـــبـــادرة بـــبــــرامج حـــمـــايـــة الــــطـــفـــولـــة واHـــراهـــقـــة
وتـرقــيـتــهـا وبـرامج الــتـضــامن جتـاه الـشــبـاب وتــطـبـيــقـهـا

rوتقييم تنفيذها
- اHـشــاركـة في الــتــنـســيق الـقــطــاعي اHـشــتـركr في
إطـــار تـــنـــفـــيـــذ الـــبـــرامـج اHـــبـــادر بـــهـــا لـــفـــائـــدة الـــطـــفـــولـــة

rراهقة والشباب  ومتابعتهاHوا
- تـــنــــفـــيـــذ إجــــراءات الـــوقـــايــــة من إهـــمــــال األطـــفـــال
واHـراهـقــW والـتـخـلي عـنــهم وتـشـجـيع بــقـائـهم أو وضـعـهم

rفي الوسط العائلي
- تـشـجيع الـشـبـاب واHراهـقـW على مـتـابعـة تـكوين

rعنيةHؤسسات اHباالتصال مع الوزارات وا rمؤهل
- اHـشـاركـة في إحـداث فـضـاءات لـلـحـوار واالتـصـال

                 rWراهقHوالتبادل لفائدة األطفال وا
 rWراهقHساهمة في دعم تمدرس األطفال واHا -

rدرسيHساهمـة في محاربة األميـة والتسرب اHا -
ال ســيـــمـــا في الـــوسط الـــريــفـيr بــاالتـــصـــال مع الــوزارات

rعنيةHا

- اHـساهـمة في مـكافـحـة تشـغيل واسـتغالل األطـفال
واHراهـقrW بـاالتصـال مع الدوائـر الوزاريـة واHؤسـسات

rعنيةHا

- اHــشــاركـة في إحــداث هــيـاكل اســتــشـارة ووســاطـة
 rومرافقة وتوجيه نحو األطفال وأوليائهم

- اHـسـاهـمـة فـي تـعـزيـز وحتـيـW اإلطــار الـتـشـريـعي
 rتعلق بترقية حقوق الطفلHوالتنظيمي ا

- اقـــــتـــــراح تـــــدابـــــيــــر اHـــــســـــاعـــــدة والـــــدعم لـألطـــــفــــال
rوالشباب في الوسط اإلستشفائي وتنفيذها WراهقHوا

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

واHراهقة والشباب.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية:

أ - اHـديريـة الـفرعـية لـلطـفولـة الـصغـيرة والـطفـولةأ - اHـديريـة الـفرعـية لـلطـفولـة الـصغـيرة والـطفـولة
احملرومة من العائلةrاحملرومة من العائلةr وتكلف �ا يأتي : 

- وضع الـــــوســــائل الـــــضــــروريــــة وهــــيـــــاكل الــــتـــــكــــفل
rالــعــمــومــيــة واخلــاصـة rمـن الــعــائــلــة Wبــاألطــفــال احملــرومــ

rوضمان متابعتها ومراقبتها

- الــعــمل عــلى إعـــادة اإلدمــاج االجــتــمــاعي والــعــائــلي
rمن العائلة Wلألطفال احملروم

- وضع تـــــرتــــيـب دائم Hـــــتــــابـــــعــــة بـــــرامج الـــــتــــربـــــيــــة
واHــرافـقــة الـضــروريـة لــلـتــكـفـل بـالــطـفــولـة الــصـغــيـرة في

 rالوسط اإلقامي وحتيينها ومراقبتها

- الــــســـــهــــر عـــــلى احــــتـــــرام األحــــكـــــام الــــتـــــشــــريـــــعــــيــــة
والــــتــــنــــظـــيــــمــــيـــة فـي مـــجــــال الــــوضع الــــعــــائـــلـي لألطــــفـــال

 rوضمان متابعته ومراقبته WراهقHوا

- وضع آلـيات مـتابـعـة مؤسـسات ومـراكز اسـتقـبال
rالطفولة الصغيرة  وتقييمها ومراقبتها

- اHـــســاهـــمــة فـي تــطـــويــر الـــتــربـــيــة الـــتــحـــضــيـــريــة
والـــتـــربـــيـــة مـــا قـــبل اHـــدرســـيـــةr ال ســـيـــمـــا جتـــاه األطـــفــال
اHـعــوقـrW بــاالتــصـال مع الــدوائــر الـوزاريــة واHـؤســسـات

اHعنية.

ب - اHديريـة الفـرعيـة للـطفـولة واHراهـقة في وضعب - اHديريـة الفـرعيـة للـطفـولة واHراهـقة في وضع
اجتماعي صعب وفي خطر معنويrاجتماعي صعب وفي خطر معنويr وتكلف �ا يأتي : 

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

rخطر معنوي والتكفل بهم
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-  ضــمــان مـــتــابــعـــة هــيــاكـل االســتــقــبـــال في الــوسط
اإلقامي والـوسط اHـفتـوح لألطـفال  واHـراهـقW  في وضع

rاجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي ومراقبتها
- إعداد وتنـفيـذ برامج احلمـاية والـترقيـة والتـربية
وإعــادة الـتــربــيـة واHــرافـقــة الــضـروريــة لــلـتــكـفـل بـالــطـفل
واHــراهق في وضع اجــتــمــاعي صــعب وفـي خــطــر مــعــنـوي
وضمان متابعـة تنفيذهاr باالتصال مع الدوائر الوزارية

rعنيةHا
- وضع آلـيــات من شـأنـهـا إعــادة اإلدمـاج االجـتـمـاعي
لألطـفــال واHـراهــقـW في وضع اجــتـمــاعي صـعب و/أو في

rعنيةHباالتصال مع الدوائر الوزارية ا rخطر معنوي
- ضمان متابـعة حالة األطفال واHـراهقW بعد إعادة

إدماجهم في الوسط العائلي  ومراقبتها.

ج - اHــديــريــة الــفـرعــيــة إلعــانــة ومــرافــقــة الــطــفــولـةج - اHــديــريــة الــفـرعــيــة إلعــانــة ومــرافــقــة الــطــفــولـة
rـــراهـــقـــة ودعــمـــهـــا وبـــرامج الـــتــضـــامـن جتــاه الـــشـــبــابHواrـــراهـــقـــة ودعــمـــهـــا وبـــرامج الـــتــضـــامـن جتــاه الـــشـــبــابHوا

وتكلف �ا يأتي :
- اHــــســـــاهـــــمــــة فـي وضع مـــــخـــــطط نـــــشـــــاط قــــطـــــاعي
WـراهــقـHظـروف مــعــيـشــة األطـفــال وا Wمــشـتــرك لـتــحـســ
والـشــبـابr بـاالتـصـال مع الـدوائــر الـوزاريـة واHـؤسـسـات

اHعنية.
- اHـــــســــاهـــــمــــة فـي وضع بــــرامـج حــــمـــــايــــة وتـــــرقــــيــــة
الــطـــفــولـــة واHــراهـــقــة وبـــرامج الــتـــضــامـن جتــاه الـــشــبــاب
rعنيةHباالتصال مع الدوائر الوزارية ا rوتقييم تنفيذها
- تطـوير نـشاطات الـتضـامن االجتـماعي واHدرسي
لــفـائــدة األطــفــال واHــراهـقــrW ال ســيــمــا  احملــرومـW أو في

rوضع اجتماعي صعب
- اHـســاهـمـة فـي مـحـاربــة اآلفـات االجـتــمـاعــيـة الـتي

rراهقة والشبابHتمس الطفولة وا
- اHـــــســـــاهـــــمـــــة فـي اإلدمـــــاج االجـــــتـــــمـــــاعـي واHـــــهـــــني

rللشباب
- تشـجيع احلـركة اجلمـعوية ذات الـطابع االجـتماعي
واإلنساني للتكفل �شاكل الطفولة واHراهقة والشباب.

اHــاداHــادّة ة 4 : :  مــديــريـــة بــرامج الــتـــنــمــيـــة الــتــضـــامــنــيــةمــديــريـــة بــرامج الــتـــنــمــيـــة الــتــضـــامــنــيــة
واإلدمــاج واHـسـاعـدة االجــتـمـاعـيـةrواإلدمــاج واHـسـاعـدة االجــتـمـاعـيـةr وتـكـلفr بــاالتـصـال مع

الدوائر الوزارية واHؤسسات اHعنيةr  �ا يأتي :
- تــصــور بــرامج الــتـنــمــيــة اجلــمــاعــيـة الــتــســاهــمــيـة

rوإعدادها
Wــســاعــدة واإلدمــاج االجــتــمــاعــيــHتــصـــور بــرامج ا -

rوجهة للفئات احملرومة وإعدادهاHا

- الــســهــر عــلى تــنــفـــيــذ بــرامج الــتــنــمــيــة اجلــمــاعــيــة
وتراتيب اHساعدة واإلدمـاج االجتماعيW اHوجهة للفئات

rاحملرومة وضمان متابعتها
- اHـــبــادرة بـــبــرامج وتـــراتــيـب اإلدمــاج االجــتـــمــاعي

rومتابعة تنفيذها
Wـــبــــادرة بـــكل الــــدراســـات الـــرامـــيــــة إلى حتـــســـHا -

rتراتيب وبرامج التنمية التضامنية وتكييفها
- اHساهمة في تـصور اHشاريع واHنـشآت القاعدية
ذات الـطابع االجـتـمـاعي عـلى اHسـتـوى احملـلي في اHـناطق

rاحملرومة
- اقتـراح مشاريع الـنصـوص القانـونية ذات الـصلة
�ــهــامـهــا واHــشـاركــة في إعــدادهـاr بــاالتــصـال مع  الــهــيـكل

اHركزي اHعني.

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

rديـرية الـفرعـية لـبرامج الـتنـميـة التـضامـنيةHأ - اrديـرية الـفرعـية لـبرامج الـتنـميـة التـضامـنيةHأ - ا
وتكلف �ا يأتي :

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

rوتقييمها وقياس أثرها
-  تـــنـــســــيق تـــنـــفـــيــــذ بـــرامج الـــتـــنــــمـــيـــة اجلـــمـــاعـــيـــة
ونـشـاطــات الـتـضـامن اجلـواريr بــاالتـصـال مع اHـؤسـسـات

rعنية واحلركة اجلمعويةHا
- اHــبــادرة بــنـــشــاطــات إعالمــيــة وحتــســيــســيــة حــول
بـرامج التـنمـية اجلـماعـية والـتضـامن اجلواريr بـاالتصال

rعنيHركزي اHمع الهيكل ا
- تـنـفـيـذ مـشـاريع الـتـعـاون والـشـراكـة مع الـهـيـئـات
الـــوطـــنــــيـــة والـــدولـــيــــة في مـــجـــال الــــتـــنـــمـــيــــة اجلـــمـــاعـــيـــة

والتضامن اجلواري.

ب - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــتـــرقـــيـــة أجـــهـــزة اإلدمــاجب - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــتـــرقـــيـــة أجـــهـــزة اإلدمــاج
االجتماعيrاالجتماعيr وتكلف �ا يأتي :

rتنسيق تـنفيذ أجهزة وبرامج اإلدماج االجتماعي -
rWعنيHباالتصال مع الشركاء ا

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

rوقياس أثرها
rضمان متابعة برامج وأجهزة اإلدماج االجتماعي -
- ضــــمـــان تــــنــــفـــيــــذ ومـــتــــابــــعـــة مــــشـــاريـع الـــشــــراكـــة

rدرة للدخلHوالتعاون في مجال النشاطات ا
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- حتـــلــــيل اHـــعــــطـــيــــات اHـــتــــعـــلــــقـــة بــــأجـــهــــزة اإلدمـــاج
rدرة للدخل وتعزيزهاHاالجتماعي والنشاطات ا

- اقـتراح أنشطـة إعالمية وحتسـيسية جتـاه السكان
حـول البـرامج والـنشـاطـات اHدرة لـلـدخل وأجهـزة اإلدماج

االجتماعي.

ج - اHــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــمــســاعــدات االجــتــمــاعــيــةج - اHــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــمــســاعــدات االجــتــمــاعــيــة
للفئات احملرومةr للفئات احملرومةr وتكلف �ا يأتي :

- تــــنـــفـــيـــذ بـــرامـج اHـــســـاعـــدة واإلدمــــاج االجـــتـــمـــاعي
rوجهة للفئات احملرومةHا

- مــتــابــعــة تــنــفــيــذ بــرامج اHــســاعــدات االجــتــمــاعــيـة
rوجهة للفئات احملرومةHا

- حتليـل اHعطيـات اHتعلـقة بتـنفيذ بـرامج اHساعدة
rوتعزيزها Wواإلدماج االجتماعي

- اHـــبـــادرة بـــنـــشـــاطـــات اإلعالم والـــتـــحـــســـيـس حــول
برامج  اHـسـاعـدة واإلدمـاج االجـتمـاعـيـW اHـوجهـة لـلـفـئات

احملرومةr باالتصال مع الهيكل اHركزي اHعني.

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 : :  مـــــديـــــريــــــة تـــــصــــــور بـــــرامـج الـــــتـــــنــــــمـــــيـــــةمـــــديـــــريــــــة تـــــصــــــور بـــــرامـج الـــــتـــــنــــــمـــــيـــــة
rوتـكـلف rاالجـتـمـاعـيـة ومـتـابـعــتـهـا وحتـلـيـلـهـا وتـنـشـيـطـهـاrاالجـتـمـاعـيـة ومـتـابـعــتـهـا وحتـلـيـلـهـا وتـنـشـيـطـهـا
rــعـنـيـةHـؤسـسـات اHبـــاالتــصــال مـع الــدوائـر الـوزاريــة وا

�ا يأتي :

- إعداد االسـتراتيجـية الوطـنية في مـجال التـنمية
rاالجتماعية واقتراحها

- اHـسـاهـمـة في حتـسـW أدوات الـتـخـطـيط لـلـتـنـمـية
 rاالجتماعية واالقتصادية للمناطق احملرومة

- تـــصــور بـــرامج تــنـــمــيـــة اجــتـــمــاعــيـــة واقــتـــصــاديــة
 rمندمجة للمناطق احملرومة

- تــطــويــر الــتـــنــســيق مــا بــW الـــقــطــاعــات في إطــار
rتنفيذ استراتيجية التنمية االجتماعية

- القيام بدراسـات أثر  برامج التنمـية االجتماعية
rطبقةHا

- اHــســـاهــمــة فـي تــخـــطــيط الـــتــنــمـــيــة االجـــتــمـــاعــيــة
rواالقتصادية للمناطق احملرومة

- وضـع أدوات وآلـــــــيـــــــات حتـــــــديـــــــد االحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات
rناطق الفقرH االجتماعية

- استـغالل وتـعـزيـز وحتـلـيل اHـعـلـومـات واHـعـطـيات
اHـتعلـقة بـبرامج اHـساعـدة واإلدماج االجتـماعـيW اHـوجهة

rللفئات احملرومة وتقييم أثرها

- اقتـراح مشاريع الـنصـوص القانـونية ذات الـصلة
�ـهــامـهــا واHــشـاركــة في إعــدادهـا بــالـتــنــسـيق مـع الـهــيـكل

اHركزي اHعني.

 : W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

أ - اHـــديــــريـــة الـــفــــرعـــيــــة Hـــتــــابـــعــــة وحتـــلـــيـل بـــرامجأ - اHـــديــــريـــة الـــفــــرعـــيــــة Hـــتــــابـــعــــة وحتـــلـــيـل بـــرامج
التنمية االجتماعيةrالتنمية االجتماعيةr وتكلف �ا يأتي :

- مــتــابــعـــة وحتــلــيل بــرامـج الــتــنــمــيـــة االجــتــمــاعــيــة
rوتقييم أثرها

- اقـــــــتــــــراح جـــــــمـــــــيـع دراســـــــات حتــــــديـــــــد وتـــــــقـــــــيـــــــيم
rاالحتياجات االجتماعية وضمان متابعتها

- اHــبـــادرة بــالـــدراســـات والــتـــحــالـــيل حــول ظـــواهــر
الـــفــقـــر والـــهـــشــاشـــة والـــتـــهــمـــيش واإلقـــصـــاء االجـــتــمـــاعي
واقتـراح التدابيـر اHناسـبة التي من شأنـها مكـافحة هذه

rالظواهر
- وضـع آلـــــيـــــات وأدوات حتـــــديـــــد فــــــئـــــات الـــــســـــكـــــان

rاحملرومة واستهدافها
- تـــصــــور إعـــداد اخلـــرائـط االجـــتـــمــــاعـــيـــة لــــلـــواليـــات
rوالدراسات الـشاملـة والسـهر على تـنفـيذ ذلك ومتـابعته

باالتصال مع اHؤسسات والهياكل اHعنية.

ب - اHــــديــــريــــة الــــفــــرعـــــيــــة لــــتــــنــــشــــيـط الــــتــــنــــمــــيــــةب - اHــــديــــريــــة الــــفــــرعـــــيــــة لــــتــــنــــشــــيـط الــــتــــنــــمــــيــــة
االجتماعيةr االجتماعيةr وتكلف �ا يأتي :

-  اقــتــراح مــخـطــطــات تــنــمــيــة اجـتــمــاعــيــة مــوجــهـة
rعنيةHصالح والهياكل اHللفئات احملرومة باالتصال مع ا
- تـــنــشـــيط الــعـــمــلـــيــات اجلـــواريــة اHـــوجــهـــة لــفـــئــات

rالسكان احملرومة وتنويعها
- تقييم تنفيذ تدخالت ونشاطات الوساطة للخاليا

rاجلوارية للتضامن
- حتــديـد مــشــاريع اHــنــشـآت الــقــاعــديــة في اHــنـاطق

rاحملرومة
- مــتـــابـــعـــة إجنــاز وتـــنـــفــيـــذ مـــخـــطــطـــات الـــتــنـــمـــيــة

االجتماعية احمللية وتقييمها.

6 : :  مـــــديــــريـــــة الـــــدراســـــات االســـــتـــــشـــــرافـــــيــــةمـــــديــــريـــــة الـــــدراســـــات االســـــتـــــشـــــرافـــــيــــة اHــــاداHــــادّة ة 
والتخطيطrوالتخطيطr وتكلف �ا يأتي :

- اHــــســـــاهــــمــــة فـي إعــــداد اHــــؤشـــــرات الــــتي تـــــســــمح
rبـتحديد احلاجـيات والوسائل الـضرورية لنـشاط القطاع

rعنيةHباالتصال مع الهياكل ا
- الـقـيـام بـكل الدراسـات االسـتـشـرافـيـة ذات الـصـلة

rوكلة للقطاعHهام اHبا
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- إعـــداد بـــرامـج االســـتـــثـــمـــار الـــســـنـــويـــة واHـــتـــعــددة
الــســـنـــوات ذات الـــتـــســـيـــيـــر اHــركـــزي  وضـــمـــان مـــتـــابـــعــة

rإجنازها

- حتـــيــW اHــعـــلــومـــات اHــتــعـــلــقـــة بــتــنـــفــيــذ مـــشــاريع
االسـتــثـمــارات الـعــمـومــيـة اHــسـجـلــة الـتـي تـخص الــقـطـاع

rستهدفةHوتقييم أثرها على فئات السكان ا

- حتليل واقـتراح الوسائل واHـوارد اHوضوعة حتت
rتصرف القطاع ومتابعة تقييسها

- دراســـة بـــرامج الـــتـــجـــهــيـــز  ذات الـــتـــســيـــيـــر غـــيــر
اHــــمــــركــــز وإعــــدادهـــا عــــلـى أســــاس اقـــتــــراحــــات تــــقــــدمــــهـــا
اHـــديــــريـــات الــــوالئـــيــــة اHـــكـــلــــفـــة بــــالـــنـــشــــاط االجـــتــــمـــاعي

والتضامن وضمان متابعتها. 

: W(2) فرعيت Wو تضم مديريت

أ - اHـديـريــة الـفـرعـيــة لـبـرامج االســتـثـمـارrأ - اHـديـريــة الـفـرعـيــة لـبـرامج االســتـثـمـارr وتـكـلف
�ا يأتي :

- إعــــداد بـــرامـج الـــتــــجـــهــــيــــز الـــســــنـــويــــة واHـــتــــعـــددة
الـــســــنـــوات ذات الـــتـــســـيـــيـــر اHــــركـــزي وضـــمـــان مـــتـــابـــعـــة

rعنيةHركزية اHبالتنسيق مع الهياكل ا rإجنازها

- حتـديـد حاجـيـات التـجـهيـز بالـتـنسـيق مع اHـصالح
rوالهيئات التابعة للقطاع

- إعداد احلصائل اHتعـلقة بتنفـيذ برامج االستثمار
rمدونة عمليات التجهيز Wسجلة وحتيHا

- ضـمـان تــنـسـيق بــرامج إجنـاز اHـنـشــآت األسـاسـيـة
التابعة للقطاع ومتابعتها وتقييمها.

rــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــدراسـات االســتـشــرافـيـةHب - اrــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــدراسـات االســتـشــرافـيـةHب - ا
وتكلف �ا يأتي :

- الــقــيــام بــدراســات اســتــشــرافــيــة وضــمــان تــنــفــيــذ
rسطرة ومتابعتهاHاخملططات والبرامج ا

- الــــتــــقــــيــــيم الــــدوري إلجنــــاز الــــبــــرامـج الــــســــنــــويـــة
لــــدراســـات الـــقــــطـــاعr واقــــتـــراح الـــتــــدابـــيـــر الــــتـــعـــديــــلـــيـــة

rالضرورية

- جـــمع اHــــعـــطــــيـــات الـــتـي تـــســــمح بـــالــــتـــعــــرف عـــلى
احلاجيات االجتماعية وحتليلها واستغاللها.

اHــاداHــادّة 7 :  مــديــريـــة االتــصــال والــتــنـــظــيم والــتــعــاونمــديــريـــة االتــصــال والــتــنـــظــيم والــتــعــاون
والتوثيقrوالتوثيقr وتكلف �ا يأتي : 

- تـصـور اسـتــراتـيـجـيـة االتــصـال لـلـقــطـاع  والـسـهـر
rعلى تنفيذها

- الــــســــهــــر عــــلى وضع أنــــظــــمــــة اإلعالم الــــضــــروريـــة
rالتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع

rعلومات اخلاصة بنشاطات القطاعHضمان نشر ا -
- الـــســــهـــر عـــلـى حـــسن ســــيـــر اHــــنـــشـــآت األســــاســـيـــة

rعلوماتيةHوالتطبيقات ا
rعـنية لـلقطاعHبالتـنسيق مع الـهياكل ا rشـاركةHا -
Wـــتــــعــــلـــقــــة بــــالـــقــــوانـــHفي إعــــداد مـــشــــاريـع الـــنــــصــــوص ا
األساسـية  Hسـتخدمي اإلدارة اHـكلفـة بالتضـامن الوطني

rواألسرة
- اHــــــســـــــاهــــــمـــــــة في إعـــــــداد مــــــشـــــــاريع الـــــــنــــــصــــــوص
الــتــشـريــعــيـة والــتـنــظــيـمــيــة لـلــقــطـاع ومــتــابـعــة إجـراءات
اHــصـــادقــة عـــلـــيــهـــا واقــتـــراح كل الـــتــدابـــيـــر الــرامـــيــة إلى

rعيارية التي حتكم القطاعHاألحكام ا Wحتس
- تــنــســيق ودراســة مــطــابــقــة وانــســجــام الــنــصـوص

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

 rشتركHفي إطار التنسيق الوزاري ا
- ضــمـــان تــســـيــيـــر قــضـــايــا الـــنــزاعـــات الــتـي تــكــون

rركزية طرفا فيهاHاإلدارة ا
- السـهر على مـتابعـة قضايـا النزاعات اHـسيرة من
طـرف اHصالح غير اHـمركزة واHؤسـسات التابعـة للقطاع

rوحتليلها وتقييمها
- اHـشــاركــةr في إطــار اإلجـراءات اHــعـمــول بــهـاr في
إعداد االتفـاقيات الـدولية واالتـفاقات الـثنائـية  ومتـابعة
مـلـفـات الـتــعـاون الـدولي لـلــقـطـاعr بـاالتـصــال مع الـهـيـاكل

 rعنيةHركزية والدوائر الوزارية اHا
- اHـــــشــــاركــــة فـي مــــتــــابــــعـــــة تــــنــــفــــيـــــذ االتــــفــــاقــــيــــات
واالتـفــاقـات الـدولــيـة الـتي تــلـزم الـقــطـاعr بـالـتــنـسـيق مع

rعنيHركزي اHالهيكل ا
- تـــكـــوين وتـــســـيـــيـــر الـــرصـــيــد الـــوثـــائـــقـي وضـــمــان

احلفاظ على األرشيف.

و تضم أربع (4) مديريات فرعية :

أ - اHــديــريــة الـفــرعــيــة لالتــصــال والــنـظــام اإلعالميأ - اHــديــريــة الـفــرعــيــة لالتــصــال والــنـظــام اإلعالمي
للتسييرrللتسييرr وتكلف �ا يأتي :

- تـــــصــــور اخملـــــطط الـــــتـــــوجــــيـــــهي لـالتــــصـــــال اخلــــاص
rبالقطاع وتنفيذه

rتعلقة بنشاطات القطاعHإجناز دعائم اإلعالم ا -
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- تـــطــــويــــر نــــشـــاطــــات االتــــصــــال االجـــتــــمــــاعي عــــلى
rالوطني واحمللي وتقييم أثرها WستويHا

- تـسيـير الـنظـام اإلعالمي للـتسـييـر ووضع النـظام
اHعلوماتي على مستوى اHصالح اHركزية وغير اHمركزة

rوتطوير العمل عبر الشبكة 
- إنــشــاء بــنـك لــلــمــعــطــيــات واإلحــصــاءات اHــتــعــلــقـة

�ؤشرات التنمية االجتماعية.

rـــنـــازعــاتHــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــتــنـــظـــيم واHب -  اrـــنـــازعــاتHــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــتــنـــظـــيم واHب -  ا
وتكلف �ا يأتي :

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

rصادقة عليهاHومتابعة إجراءات ا
- دراسـة ومـتـابــعـة مـشـاريع الــنـصـوص الـواردة من
مــــخــــتــــلف الــــوزارات وجــــمع آراء ومالحــــظــــات الــــهـــيــــاكل
اHـعـنـيـة وإعداد اإلجـابـات ذات الـصـلـةr في إطـار الـتـشاور

rالوزارات Wب
- اHشـاركة في مـجمـوعات الـعمل مـا بW الوزارات

rكلفة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيميةHا
- اHــــبــــادرة بــــكل الــــدراســــات وأعــــمــــال الــــتـــلــــخــــيص
اHــتـــعــلــقـــة بــتــطـــبــيق الـــتــشــريع والـــتــنــظـــيم الــتـي تــســيــر
نـــشــــاطـــات الــــقـــطــــاع واقـــتــــراح الـــتــــدابـــيــــر الـــرامــــيـــة إلى

 rحتسينها
rإعداد النشرة الرسمية للقطاع -

- مـــعــاجلـــة قـــضـــايـــا اHـــنـــازعـــات الــتـي تـــكــون اإلدارة
rركزية طرفا فيهاHا

- مـتــابـعــة تـطــور وضـعــيـة اHــنـازعـات عــلى مــسـتـوى
rاجلهات القضائية

- مسـاعدة اHـصالح غـير اHمـركزة واHـؤسسات حتت
rنازعات وتسييرهاHالوصاية في متابعة قضايا ا

- مـتـابعـة قـضايـا اHـنازعـات التـي تسـيرهـا اHـصالح
غــيــراHــمــركــزة واHــؤسـســات الــتــابــعــة لــلـقــطــاع وحتــلــيــلــهـا

rوتقييمها بصفة دورية
- اقـــــتـــــراح كل الـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــــوقــــائـــــيـــــة مـن حــــاالت

اHنازعات. 

ج - اHديرية الفرعية للتعاونrج - اHديرية الفرعية للتعاونr وتكلف �ا يأتي :
- حتـــضـــيــــر مـــلــــفـــات الــــتـــعــــاون الـــدولـي والـــثــــنـــائي
واHـتعـدد األطراف وإعدادهـا ومتـابعـة تنـفيـذهاr بـاالتصال

 rعنيةHركزية والدائرة الوزارية اHمع الهياكل ا

- حتضير مشاركة القطاع في اجتماعات اHنظمات
الــدولـيــة واجلــهـويــة اخملــتـصــةr وتــنـســيــقــهـاr بــاالتــصـال مع

 rعنيةHالدوائر الوزارية ا
- إعـداد احلــصــائل اHــتـعــلــقـة بــبــرامج الـتــعــاون الـتي

يطورها القطاع.

د - اHـديرية الـفرعيـة للتـوثيق واألرشيفrد - اHـديرية الـفرعيـة للتـوثيق واألرشيفr و تكلف
�ا يأتي :

- حتـديـد احلاجـيـات واقـتنـاء الـوثـائق الـتقـنـيـة التي
rتخص القطاع

rتكوين وتسيير الرصيد الوثائقي للقطاع -
rضمان تسييرأرشيف القطاع واحملافظة عليه -

- جـمـع ومـعــاجلــة اHـعــطــيـات واHــعــلـومــات والــوثـائق
ذات الـطابع القـانوني واإلداري واالقـتصادي واالجـتماعي

rواإلحصائي واحملافظة عليها وتوزيعها
- ضـمــان إعـداد وتـوزيع الــنـشــرة الـرسـمــيـة لـوزارة

التضامن الوطني واألسرة.

اHــــاداHــــادّة ة 8 : : مـــــديــــريـــــة احلـــــركــــة اجلـــــمــــعـــــويـــــة والــــعـــــملمـــــديــــريـــــة احلـــــركــــة اجلـــــمــــعـــــويـــــة والــــعـــــمل
اإلنسانيrاإلنسانيr وتكلف �ا يأتي :

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

rسـاعدة والـنجدةHتطويـر استـراتيجـيات أعـمال ا -
rعنيةHؤسسات اHنظمات واHباالتصال مع ا

- تــطــويــر اســتـراتــيــجــيــات األعـمــال اجلــواريــة جتـاه
فـــئـــات األشـــخـــاص في وضع اجـــتـــمـــاعي صـــعـب �ـــشـــاركــة
احلـــركـــة اجلـــمـــعــــويـــةr  بـــاالتـــصـــال مـع الـــدوائـــر الـــوزاريـــة

واHؤسسات اHعنية.

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

rــديـريــة الــفــرعــيـة لــتــرقــيــة احلـركــة اجلــمــعــويـةHأ - اrــديـريــة الــفــرعــيـة لــتــرقــيــة احلـركــة اجلــمــعــويـةHأ - ا
وتكلف �ا يأتي :

- تــرقــيــة احلــركــة اجلــمــعــويــة الــنــاشـطــة فـي اHــيـدان
rاالجتماعي واإلنساني

- دراســة األنــشــطــة اجلــمــعــويــة وتــرقـيــتــهــا من خالل
rشاريعHدعم إجناز ا

rشاريع اجلمعوية وتقييم آثارهاHضمان متابعة ا -
- تــشـجـيع الــشـراكـة اجلـمــعـويـة الــوطـنـيــة والـدولـيـة

  rعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا rوتسهيلها
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- اHـــســــاهـــمـــة فـي وضع بـــطــــاقـــيــــة خـــاصـــة بــــاحلـــركـــة
اجلمعوية للجزائريW اHقيمW باخلارج. 

ب - اHـــــديــــريــــة الـــــفــــرعـــــيــــة لــــبـــــرامج االســــتـــــعــــجــــالب - اHـــــديــــريــــة الـــــفــــرعـــــيــــة لــــبـــــرامج االســــتـــــعــــجــــال
االجتماعيrاالجتماعيr وتكلف �ا يأتي :

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

rWالهشاشة والشدة االجتماعيت

- وضع جـهـازلـلـيـقــظـة االجـتـمـاعـيـةr يــكـلف بـالـتـكـفل
 rشردينHباألشخاص ا

- وضع تـراتـيب لـلـتـكـفل الـنـفـسي واالجـتـماعـي عـند
rحدوث الكوارث والنكبات

- وضع آلــيــات تــنــسـيـق ومـتــابــعــة وتــقــيـيـم مـصــالح
اHــســـاعــدة االجــتــمــاعــيـــة االســتــعــجــالــيـــة اHــتــنــقــلــة وإعــداد

 rرتبطة بهاHاحلصائل والتقارير ا

- الـقيام بجـميع دراسات تقـييم التكـفل باألشخاص
rWفي وضع الهشاشة والشدة االجتماعيت

- الـسـهـر عـلى تـنـفـيـذ تـراتـيب وبـرامج ومـخـطـطـات
الـــنــشــاط االســتــعــجــالـي االجــتــمــاعي وضــمـــان مــتــابــعــتــهــا

rومراقبتها

- استـغالل وتـعـزيـز وحتـلـيل اHـعـلـومـات واHـعـطـيات
اHـتعلقة بتـنفيذ برامج ومـخططات النـشاط االستعجالي

rاالجتماعي وتقييم أثره

- وضع مـشــاريع الــتــعـاون والــشــراكــة مع الـهــيــئـات
الـــوطــــنـــيـــة والــــدولـــيــــة اHـــتــــكـــفــــلـــة بــــاألشـــخــــاص في وضع

   .Wالهشاشة والشدة االجتماعيت

ج - اHـديـــريــة الــفــرعــيـة لـلـعــمل اإلنـسـانيrج - اHـديـــريــة الــفــرعــيـة لـلـعــمل اإلنـسـانيr وتـكـلف
�ا يأتي :

rتنظيم جمع الهبات وتسييرها وإيصالها -

- تطويراألعمـال اإلنسانية بالـشراكة مع اجلمعيات
rعنيةHبالتعاون مع الهياكل ا rالوطنية  والدولية

- تــطــويــر بــرامج حتــســيـــســيــة جتــاه اجملــتــمع اHــدني
واحملسنW للمساهمة في األعمال اإلنسانية والتطوع.

اHـاداHـادّة ة 9 : : مـديـريـة اHــسـتـخـدمــW والـتـكـوينr مـديـريـة اHــسـتـخـدمــW والـتـكـوينr وتـكـلف
�ا يأتي :

- إعـــداد اخملــطـــطــات والـــبــرامـج في مـــجــال تـــوظــيف
وتــســيــيـر  وتــثــمـW اHــوارد الــبـشــريــة وضـمــان تــنـفــيــذهـا

rومتابعتها ومراقبتها

- إعــداد الــبــطــاقــيـــة اHــركــزيــة Hــســتـــخــدمي الــقــطــاع
rوحتيينها

- إعــداد الــدراســات الــتــقــديــريــة لــتــجــديــد حــاجــيـات
rوارد البشريةHالقطاع الكمية والنوعية في مجال ا

rإعداد استراتيجية التكوين اخلاصة بالقطاع -

- إعــداد مــخــطــطــات الــتــكــوين الــســنــويــة واHــتــعـددة
rالسنوات اخلاصة بالقطاع

- الــقــيـام بــدراسـات وبــحــوث في اجملـال االجــتــمـاعي
rتكفل بهمHوالبيداغوجية اخلاصة بفئات األشخاص ا

- اتـخـاذ الـتـدابــيـر واقـتـراح اإلجـراءات الـتي تـرمي
rستخدمي القطاعH هنيةHكـتسبات اHصادقة على اHإلى ا
باالتـصـال مع الـدوائر الـوزاريـة اHـعـنيـةr طـبـقا لـلـتـشريع

rعمول بهماHوالتنظيم ا

- إعـــداد الــــبـــرامج واHــــنـــاهج والــــوســـائـل الـــتـــقــــنـــيـــة
rوالتعليمية وضمان مراقبة تطبيقها

- ضـمــان الــوصــايــة الــبــيـداغــوجــيــة عــلى مــؤســسـات
التكوين التابعة للقطاع.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - الــمــديــريـــة الــفــرعــيـة لـلـمـسـتـخـدمـrWأ - الــمــديــريـــة الــفــرعــيـة لـلـمـسـتـخـدمـrW وتـكـلف
�ا يأتي :

- اHـــــــســـــــاهـــــــمـــــــة فـي تـــــــقـــــــيـــــــيـم االحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات من
rWستخدمHا

rوارد البشرية وتنفيذهHإعداد مخطط تسيير ا -

- إعــداد الــبــطــاقــيـــة اHــركــزيــة Hــســتـــخــدمي الــقــطــاع
rوحتيينها

rضمان توظيف مستخدمي القطاع وتسييرهم -

- اHـشـاركـة فـي إعـداد األحـكـام الـقـانـونـيـة األسـاسـيـة
rWستخدمHالتي تسير ا

- تــســـيـــيـــر  الـــوظـــائف الـــعـــلــيـــا واHـــنـــاصب الـــعـــلـــيــا
للقطاع.

- اHـشــاركـة في إعــداد مـشـاريـع الـنـصــوص اHـتـعــلـقـة
rWاألساسية للمستخدم Wبالقوان

- تـنظيم مسابـقات التوظـيف واالمتحانـات اHهنية
rوضمان متابعتها

- اقتـراح كل الـتدابـير الـرامـية إلى تـثمـW وعـقلـنة
 rوارد البشريةHاستعمال ا
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- تـــــوجــــيـه ومـــــســـــاعـــــدة اHـــــصــــالـح غـــــيـــــر اHـــــمـــــركــــزة
واHؤسـسـات اHـوضـوعـة حتت الـوصـايـة في مـجـال تـسـيـير

rمستخدميها
- ضمان مـراقبة تـسيـير اHوارد الـبشـرية للـمصالح

اخلارجية وكذا اHؤسسات اHوضوعة حتت الوصاية.

Wـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـكـوين الـقـاعـدي وحتـسـHب - اWـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـكـوين الـقـاعـدي وحتـسـHب - ا
اHستوى وجتديد اHعلوماتrاHستوى وجتديد اHعلوماتr وتكلف �ا يأتي :

Wحتــــديـــــد حــــاجــــات الــــتــــكــــويـن الــــقــــاعــــدي وحتــــســــ -
rعلوماتHستوى وجتديد اHا

rإعداد برامج التكوين وتقييمها -
- حتــديـد تـخـصـصـات الـتـكـويـن وتـنـظـيم اHـسـابـقـات

rلاللتحاق بالتكوين
- تـقـيــيم أثـر الــتـكـويـن الـقـاعــدي وحتـسـW اHــسـتـوى

وجتديد اHعلومات.

rـراقبةHتابـعة واHديريـة الفـرعية لـلبـرامج واHج - اrـراقبةHتابـعة واHديريـة الفـرعية لـلبـرامج واHج - ا
وتكلف �ا يأتي :

- وضع تـــــرتــــيب دائـم لــــلــــمــــصـــــادقــــة عــــلـى الــــبــــرامج
 rطبقة وتكييفها وحتيينهاHا

- ضــــمــــان مــــتـــــابــــعــــة تــــطــــبــــيـق الــــبــــرامـج واHــــنــــاهج
rومراقبتها

- الــســهـر عــلـى تـطــبــيق بــرامج الــتــربــيــة والــتــعـلــيم
rWعوقHلألشخاص ا WتخصصHا

- ضــــمــــان تــــنـــاغـم وتــــقــــيـــيـس تــــنــــظـــيـم اHــــؤســــســـات
وســيــرهــا بــتــشــجــيع مــنــاهج الــتــســيــيــر والــبــيــداغــوجــيــة

العصرية اHكيفة والتفاعلية.

وتـكـلف  rائــل rــالـالـــــيـيــة والـة والـــــوسـوســائــلHـة اHـادادّة ة 10 : : مـمـــــديـديــريـريـــــة اHاHا
�ا يأتي :

- تـــقــــيــــيم االحــــتــــيـــاجــــات من االعــــتــــمـــادات اHــــالــــيـــة
لــــتـــســـيــــيـــر اإلدارة اHـــركــــزيـــة واHـــصــــالح غـــيــــر اHـــمـــركـــزة

rؤسسات حتت الوصايةHوا
- إعــداد مــيــزانــيــتي الــتــســيــيــر والــتــجــهــيــز لإلدارة

rركزية للوزارة وتنفيذهماHا
- الـــقــــيـــام �ـــراقــــبـــة الـــتــــســـيـــيــــر اHـــالي واحملــــاســـبي
لـلـمــصـالح غــيـر اHـمــركـزة  واHــؤسـسـات الــتـابــعـة لـلــقـطـاع

rجناعة التسيير Wواقتراح كل التدابير لتحس
rضمان تسيير أمالك القطاع -

- ضــمـان الــتــســيـيــر الــعــقالني لــلـوســائل اHــوضــوعـة
rحتت تصرف القطاع

rضمان صيانة أمالك القطاع واحلفاظ عليها -

- ضــــمــــان ســــيــــر الـــلــــجــــنــــة الــــوزاريــــة لــــلــــصــــفــــقـــات
العمومية.

وتضم ثالث (3) مديريات  فرعية :

أ - اHديريـة الفـرعيـة للمـيزانـية واحملـاسبةrأ - اHديريـة الفـرعيـة للمـيزانـية واحملـاسبةr وتـكلف
�ا يأتي :

rالية السنوية للقطاعHتقييم االحتياجات ا -

- إعــداد مــيــزانــيــتي الــتــســيــيــر والــتــجــهــيــز لإلدارة
rركزية وضمان تنفيذهماHا

- مــركـــزة وإعــداد مــشـــاريع مـــيــزانـــيــتي الـــتــســـيــيــر
والـتـجهـيـز لـلمـصـالح غـير اHـمـركزة واHـؤسـسـات التـابـعة

rاليةHكلفة باHباالتصال مع مصالح الوزارة ا rللقطاع

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

العقود.

rـديــريـة الـفــرعـيـة لألمـالك والـوسـائل الــعـامـةHب - اrـديــريـة الـفــرعـيـة لألمـالك والـوسـائل الــعـامـةHب - ا
وتكلف �ا يأتي :

rمتابعة تسيير أمالك القطاع -

rركزيةHتسيير وسائل اإلدارة ا -

- ضــمـــان الــشــروط اHــاديـــة الــضــروريــة لـــنــشــاطــات
rركزيةHهياكل اإلدارة ا

- السـهر عـلى نظـافة أمالك اإلدارة اHركـزية وأمـنها
rواحلفاظ عليها وصيانتها

- تـــوفــــيـــر الــــشـــروط الــــضـــروريــــة لـــلــــســـيــــر احلـــسن
لــلــتـــنــقالت اHــهـــنــيــة وضـــمــان الــتــنـــظــيم اHـــادي لــلــنــدوات

واالجتماعات.

ج - الـمـديـريـة الـفـرعـيـة Hراقـبـة الـتـسـيـيرrج - الـمـديـريـة الـفـرعـيـة Hراقـبـة الـتـسـيـيرr وتـكلف
�ا يأتي :

WـتعلقHالـسهر على تطـبيق التشـريع والتنظيم ا -
rالي واحملاسبيHبالتسيير ا

- اقـتراح كل التدابـير اHوجـهة إلى حتسW كـيفيات
rمراقبة التسيير احملاسبي للميزانيات

- مـركزة الوضعيـات احملاسبيـة Hيزانيتي الـتسيير
rوالتجهيز واستغاللها
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Wاقـــتـــراح كل الــتـــدابـــيـــر الــتـي من شـــأنــهـــا حتـــســ -
rوعقلنة استعمال النفقات العمومية

- ضــمـان مــراقـبــة تـنــفـيــذ مـيــزانـيـات اHــصـالـح غـيـر
اHمـركـزة والهـيـاكل واHـؤسسـات الـتـابعـة لـلـوزارة اHكـلـفة

بالتضامن الوطني واألسرة.

اHــاداHــادّة ة 11 : :  يــحــدد تــنـــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة
الـتــضـامـن الـوطـنـي واألسـرة في مــكـاتب بــقـرار مــشـتـرك
بW الوزير اHكـلف بالتضامن الوطني واألسرة والوزير
اHكلف باHـالية والـسلطة اHـكلفـة بالوظيـفة العـمومية في
حـدود مـكـتـبW (2) إلى أربـعـة (4) مـكـاتب في كل مـديـريـة

فرعية.

اHـاداHـادّة ة 12 : :  تـمـارس هـيـاكل اإلدارة اHـركـزيـة لـوزارة
الــتــضــامن الــوطــنـي واألســرةr عــلى هــيــئــات ومــؤســســات
الـــقــطــاعr كـل هــيــكـل فــيــمـــا يــخــصـهr الــصالحــيـــات واHــهــام
اHـسندة إلـيها في إطـار األحكـام التشـريعيـة والتـنظيـمية

اHعمول بها.

اHـاداHـادّة ة 13 : : تــلــغـى أحــكــام اHــرســوم الــتـنـفـيـذي رقم
08 -381 اHــؤرخ في 28  ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 

نوفمبر سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 14 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 23 ذي احلــجّــة عــام 1431 اHــوافق
29 نوفمبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 10 -  - 296 مــؤر مــؤرّخ في خ في 23 ذي احلــج ذي احلــجّــةــة
عـام عـام 1431 اHـوافـق  اHـوافـق 29 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة r2010 يــتـضـمنr يــتـضـمن
تنـظيم اHـفـتشـية الـعامـة لـوزارة التـضامن الـوطنيتنـظيم اHـفـتشـية الـعامـة لـوزارة التـضامن الـوطني

واألسرة وسيرها.واألسرة وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني
  rواألسرة

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

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اHـــؤرخ في أوّل ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اHــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اHـركزيـة وأجـهـزتـها

rفي الوزارات

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 382
اHـؤرخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافق  26 نـوفــمــبـر
سـنة 2008 واHتـضمن تـنظـيم اHفـتشـية العـامة في وزارة
الـتــضـامن الـوطــني واألسـرة واجلـالــيـة الـوطـنــيـة بـاخلـارج

 rوسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 294
اHــؤرّخ في 23 ذي احلــجّــة عــام 1431 اHــوافـق 29 نــوفـــمــبــر
سنة 2010 الذي يحدد صالحـيات وزير التضامن الوطني

rواألسرة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 295
اHــؤرّخ في 23 ذي احلــجّــة عــام 1431 اHــوافـق 29 نــوفـــمــبــر
ســنــة 2010 واHــتــضــمن تــنـظــيم اإلدارة اHــركــزيــة  لـوزارة

rالتضامن الوطني  واألسرة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـحـدد هـذا اHـرسـوم تـنـظـيم اHـفـتـشـية
العامة  لوزارة التضامن الوطني واألسرة وسيرها.

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : تـــطــــبـــيــــقـــا ألحــــكـــام اHـــادة 17 من اHـــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 90 - 188 اHــؤرخ في أول ذي احلـــجــة عــام
1410 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 1990 واHذكـور أعالهr تـكلف

اHفـتشيـة العامـةr اHوضوعة حتـت سلطة الـوزير في إطار
مــهـمــتـهــا الـعــامـةr �ــراقــبـة تــطـبــيق الـتــشـريع والــتـنــظـيم
اHــعـــمــول بــهـــمــاr في قـــطــاع الــتـــضــامن الـــوطــني واألســرة
وضـــــبـط ســــيـــــر الـــــهـــــيـــــاكل اHـــــركـــــزيــــة وغـــــيـــــر اHـــــمـــــركــــزة
واHـــؤســســـات اHـــوضــوعـــة حتت وصـــايــة وزارة الـــتـــضــامن

الوطني واألسرة. 

اHـاداHـادّة ة 3 : : تـتـولى اHفـتـشـية الـعـامةr بـعـنوان الـهـياكل
وكــذا اHـــؤســســات الـــعــمــومـــيــة الــتـــابــعــة لـــلــقــطـــاع اHــكــلف

بالتضامن الوطني واألسرةr اHهام اآلتية :
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- الــتـــأكـــد من الـــســـيــر الـــعـــادي واHـــنــتـــظم لـــلـــهــيـــاكل
اHـركــزيـة وغــيـر اHـمــركـزة واHـؤســسـات  اHــوضـوعـة  حتت

rالوصاية والوقاية من العجز في تسييرها

- السـهر عـلى احلفـاظ على الـوسائل اHـوضوعة حتت
rتصرفها وعلى استعمالها الرشيد واألمثل

- الـــتــأكــد من تـــنــفــيــذ ســـيــاســات واســتـــراتــيــجــيــات
الــقـطــاع في مــجـال الــتـضــامن الــوطـني وحــمـايــة وتـرقــيـة

rاألسرة ومتابعتها

- الــتــأكــد من تــنــفـيــذ قــرارات الــوزيــر وتــوجــيـهــاته
rومتابعتها

- تـنشيط برامج الـتفتيش وتـنسيقـها باالتصال مع
rعنيةHالهياكل ا

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

rواألسرة والتنمية االجتماعية

- اقـــتــراح كل تـــدبــيـــر من شـــأنه أن يـــحــسن ويـــعــزز
عمل وسـير اHصالح واHـؤسسات اHفـتشة الـتابعة لـلقطاع

وتنظيمها.

�ــكن أن يــطــلب من اHـــفــتــشــيــة الــعــامــةr زيــادة عــلى
ذلكr الــقـيــام �ـهــمـات ظــرفــيـة Hــراقـبــة مـلــفـات مــحـددة أو
وضعـيات خـاصـة أو عرائض تـدخل ضـمن صالحيـات وزير

التضامن الوطني واألسرة.

اHــاداHــادّة ة 4 : :  تـــتــدخـل اHـــفــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة عــلـى أســاس
بــــرنــــامج تــــفــــتـــيـش ســــنـــوي تــــعــــده وتــــعـــرضـه عـــلـى وزيـــر

التضامن الوطني واألسرة ليوافق عليه.

rزيــادة عـلـى ذلك بـصــفـة فــجـائــيـة rو�ـكــنـهــا الــتـدخل
بـــنـــاء عـــلـى طـــلب الـــوزيــــرr لـــتـــقـــوم بـــأيـــة مــــهـــمـــة حتـــقـــيق

ضرورية بفعل وضعية خاصة.  

اHــــاداHــــادّة ة 5 : :  تـــتــــوج كـل مـــهــــمــــة تـــفــــتــــيش أو مــــراقــــبـــة
بـــتــــقـــريـــر يــــرســـله اHــــفـــتـش الـــعـــام إلـى وزيـــر الـــتــــضـــامن

الوطني واألسرة.

يتعW على اHـفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن
نشاطات اHفتشية العامة ثم يرسلها إلى الوزير. 

اHاداHادّة ة 6 : : تـلزم اHـفتـشيـة العـامة بـاحلفـاظ على سـرية
اHعـلومـات والوثـائق التي تـتولى تـسيـيرهـا أو متـابعـتها
أو تـطـلع عــلـيـهـا وبــتـجـنب أي تــدخل في تـسـيــيـر اHـصـالح
التي تقـوم بتفـتيـشهاr ال سـيمـا باالمتـناع عن أي أمر من
شـــأنـه اHــســـاس بـــاالخـــتــصـــاصـــات اHــوكـــلـــة Hـــســؤولـي هــذه

اHصالح.

يـــخـــول اHـــفـــتـــشـــون احلق فـي احلـــصـــول عـــلى جـــمـــيع
اHــعـلــومـات والـوثــائق الـضــروريـة لـتــنـفـيــذ مـهـمــتـهم وفي

طلبهاr ويجب عليهم حيازة تكليف �همة للقيام بذلك.

اHــاداHــادّة ة 7 : :  يــشــرف عـــلى اHــفــتــشـــيــة الــعــامــة  لــوزارة
الـتـضـامن الـوطـني واألسـرة مـفـتش عـام يـسـاعـده ثـمـانـيـة

(8) مفتشW يكلفون �ا يأتي :

- مــراقــبـة مــدى تــنـفــيــذ بـرنــامج عــمل الــوزارة عـلى
rستوى احملليHا

- القـيام بالـتحقـيقـات اإلدارية واستـغالل العرائض
rعنيةHديريات اHذات الصلة با

- اقــــتـــراح أي تــــدبـــيــــر مـن شـــأنـه أن يـــحــــسن ســــيـــر
هــــيــــاكل اإلدارة اHــــركــــزيــــة واحملـــــلــــيــــة واHــــؤســــســــات حتت

rعلى الوزير rالوصاية

- مـــراقــبــة تـــنــفــيــذ الـــبــرامج االجـــتــمــاعــيـــة اHــوجــهــة
                rWعوقHلألشخاص ا

- مــراقـبـة تـنــفـيـذ تــراتـيب اHـســاعـدات االجـتــمـاعـيـة
rوجهة للفئات احملرومة وبرامج التنمية االجتماعيةHا

rمـراقــبــة تـنــفـيــذ بــرامـج احلـمــايـة االجـتـماعـية -
ال ســـيـــمــا فـي مــجـــال االســـتـــفــادة مـن اخلــدمـــات الـــعالجـــيــة
 rؤمن لهم اجتماعياHغير ا Wالطبية لألشخاص احملروم

- مـراقـبـة سـيـر اHـؤسـسـات اHـتـخـصـصـة الـعـمـومـيـة
واخلــاصــةr اHـــســتــقــبـــلــة لألطــفــال واHـــراهــقــW واألشــخــاص
اHـعوقW واألشـخاص اHـسنW واألشـخاص في شدة أو في

rوضع اجتماعي صعب

- مـراقــبــة سـيــر مـؤســســات االسـتــقــبـال الــعــمـومــيـة
واخلــاصـةr ذات الــطـابـع االجـتــمـاعيr الــتي تــقـدم الــتـربــيـة

rWتخصصHوالتعليم ا

rمــراقــبـة تــنــفــيـذ بـرامج حـمايـة وتـرقـيـة األسرة -
ال سـيـمـا اHـرأة والـطـفـولـة واHـراهـقـة في وضـعـيـة هـشـاشة
أو في وضع اجـتمـاعي صعبr وكذا بـرامج التـضامن جتاه

الشباب ومتابعتها . 
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اHــاداHــادّة ة 8 : :  يــنـــشط اHــفـــتش الـــعــام نـــشــاطـــات أعــضــاء
اHــفــتــشــيــة الــعــامــة ويــنــسـقــهــاr و�ــارس عــلــيــهـم الــســلــطـة

السلمية.

.WفتشHا Wهام بHيوافق الوزير على توزيع ا

9 : : يـــفـــوّض إلـى اHـــفـــتـش الـــعـــام اإلمــــضـــاء في اHــاداHــادّة ة 
حدود صالحياته.

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء

اHـاداHـادّة ة 10 : :  تــلـــغـى أحــكـــام اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم
08 - 382 اHـؤرخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429  اHـوافق 26

نوفمبر سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 11 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 23 ذي احلــجّــة عــام 1431 اHــوافق
29 نوفمبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

وزارة ا:وارد ا:ائيةوزارة ا:وارد ا:ائية
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 18  جـــمـــادى األولى عـــام   جـــمـــادى األولى عـــام 1431 اHــوافق  اHــوافق 3
مــايـــو ســنـــة مــايـــو ســنـــة r2010 يـــحــدr يـــحــدّد كـــيــفـــيــات مـــراقــبـــة اHــاءد كـــيــفـــيــات مـــراقــبـــة اHــاء

اHزود عن طريق الصهاريج اHتحركة.اHزود عن طريق الصهاريج اHتحركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيةHوارد اHإن وزير ا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 09 - 129 اHـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

rتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتّــنـــفــيــذيّ رقم 2000 - 324
اHــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةHوارد اH2000 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 195
اHـؤرّخ في 3 رجب عـام 1429 اHـوافق 6 يـولـيـو سـنـة 2008
الـــذي يـــحــدّد شـــروط الـــتــزويـــد بـــاHـــاء اHــوجـه لالســـتــهالك

rتحركةHالبشري بواسطة الصهاريج ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 10 من اHـرسوم
الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 08 - 195 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1429
اHـوافق 6 يـولـيــو سـنـة 2008 واHـذكـــور أعالهr يـهـدف هـذا
القــرار إلى حتديد كيفيات مراقبة اHاء اHزود عن طريق

الصهاريج اHتحركة.

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : تـــــــتم مـــــــراقــــــبـــــــة اHــــــاء اHـــــــزود عن طـــــــريق
الـــصــهـــاريج اHـــتــحـــركـــة من طـــرف إدارة الــواليـــة اHـــكــلّـــفــة

باHوارد اHائية باالتصال مع مصالح الوالية اHعنية :

- عــلـى مــســتــوى ملء الــصــهــاريج ابــتــداء من نــقــطــة
االقــتـطــاع Hـراقـبــة مـطــابـقـتــهـا مع مــعـايـيــر الـشـرب و/ أو

rعمول بهHالنوعية التي يحدّدها التنظيم ا

- في حـنـفـيـة االغتـراف من الـصـهـريج عنـد الـتـزويد
بــاHــاءH rـــراقــبــة نــســبـــة الــكــلــور اHــتـــرسب الــذي يــجب أن

يتراوح ما بW 0,5 مغ / لتر و1,0 مغ / لتر.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـتم اHـراقـبـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادّة 2
أعاله :

- كل ســـتـــة (6) أشــــهـــر تـــبـــعـــا لـــتـــاريـخ مـــنح رخـــصـــة
الـــتـــزويــد بـــاHــاء اHـــوجه لالســـتــهـالك الــبـــشــري عـن طــريق

rاءHعاينة نوعية اH تحركة أو بتجديدهاHالصهاريج ا

- بصفة مفاجئة Hعاينة نسبة الكلور اHترسب.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعببيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1431
اHوافق 3 مايو سنة 2010.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



25 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2073
أوأوّل ديسمبر سنة ل ديسمبر سنة 2010 م م

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

rلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
أول ربـيع األول عـام 1430 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 2009
الـذي يحدد التنظـيم الداخلي Hكتـبات اHطالعـة العمومية

rوملحقاتها

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الـقرار إلـى حتديـد تصـنيف مـكتـبـات اHطـالعـة العـمومـية

وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  تصـنف مـكـتـبـات اHـطـالـعـة الـعـمـوميـة في
الصنف بr القسم 1.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتـدّد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
Hـكتـبـات اHطـالعـة العـمومـيـة وكذا شـروط االلتـحاق بـهذه

اHناصبr طبقا للجدول اآلتي :

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 14 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1431
اHـوافق اHـوافق 23  ســبــتـمــبـر ســنـة   ســبــتـمــبـر ســنـة r2010  يــحـدr  يــحـدّد تــصــنـيفد تــصــنـيف
مــكــتــبــات اHــطــالــعــة الـعــمــومــيــة وشــروط االلــتــحـاقمــكــتــبــات اHــطــالــعــة الـعــمــومــيــة وشــروط االلــتــحـاق

باHناصب العليا التابعة لها.باHناصب العليا التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

 rاليةHووزير ا

rووزيرة الثقافة

- �ــقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي  يــــحـــــدّد كــــيـــفـــــيــــات مـــنـــح الـــزيــــادة االســـتــــداللـــيـــة
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

rالعمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانـيـة عام 1431 اHـوافق  28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـــقـتــضى اHـرســـوم الـتــــنـفـيـــذي رقـــم 05 - 79
اHـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط شروط االلتحاقااللتحاق

مكتبات
اHطالعة
العمومية

- مــــــــحــــــــافـظ اHــــــــكـــــــتــــــــبــــــــات والــــــــوثــــــــائق597م1باHدير
واحملــــفــــوظــــاتr عـــــلى األقلr حـــــاصل عــــلى
شـهـادة لـيـسـانـس في الـتـعـلـيم الـعـالي أو
شـــهــــادة مــــعــــادلــــة لـــهــــاr يــــثــــبت ثالث (3)

rسنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

قرار من
وزير
الثقافة
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اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف

- مـــتــصـــرف رئــيـــسيr عــلـى األقلr حــاصل
عــــلـى شـــهــــادة لــــيــــســـانـس في الــــتــــعـــلــــيم
الــعـــالي أو شــهـــادة مــعــادلـــة لــهـــاr يــثــبت
ثالث (3) ســـنـــوات خـــدمـــة فـــعـــلـــيـــة بـــهـــذه

rالصفة
rمــحــفــوظــات Wمــكـــتــبي ووثــائــقـي وأمــ -
حــــــاصل عـــــــلى شــــــهـــــــادة لــــــيــــــســــــانـس في
rالــتـعــلـيم الـعــالي أو شـهــادة مـعـادلــة لـهـا
يـثــبت ثـمـاني (8) سـنـوات خـدمــة فـعـلـيـة

rبهذه الصفة
- متـصـرفr  حاصل عـلى شهـادة ليـسانس
في الــتـعــلــيم الــعــالي أو شــهــادة مــعــادلـة
لـــهــاr يـــثــبت ثـــمــاني (8) ســنـــوات خــدمــة

rفعلية بهذه الصفة

- مـــــــــحـــــــــافـظ اHــــــــكـــــــــتـــــــــبـــــــــات والـــــــــوثـــــــــائق
واحملـفـوظــاتr عـلى األقلr مــرسمr يـثـبت
ثالث (3) ســــــنـــــوات أقــــــدمـــــيـــــة بــــــصـــــفـــــة

rموظف
rمــحــفــوظـــات رئــيــسي Wوثــائــقي - أمـــ -
عـــــــلى األقـلr مـــــــرسـمr يــــــثـــــــبـت ثالث (3)

rسنوات أقدمية بصفة موظف
rمــحــفــوظــات Wمــكـــتــبي ووثــائــقـي وأمــ -
يــثــبت أربع (4) سـنــوات خــدمــة فـعــلــيـة

بهذه الصفة.
- وثـائقي - أمـW محـفـوظات يـثبت أربع

(4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

rكـتـبـات والـوثـائق واحملـفـوظاتHمـحافـظ ا-
عـــــــلـى األقـلr مــــــــرسمr يــــــــثــــــــبـت ثالث (3)

rسنوات أقدمية بصفة موظف
rمــحــفــوظـــات رئــيــسي Wوثــائــقي - أمـــ -
عـــــــلى األقـلr مـــــــرسـمr يــــــثـــــــبـت ثالث (3)

rسنوات أقدمية بصفة موظف

قرار من
وزير
الثقافة

مقرر من
مدير
اHكتبة

مقرر من
مدير
اHكتبة

مكتبات
اHطالعة
العمومية

215

215

م - 1

م - 1

1

1

ب

ب

اHدير
(تابع)

رئيس
قسم
معاجلة
الرصيد
الوثائقي
وتثمينه

رئيس
قسم
خدمة

WستعملHا

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

شروط شروط االلتحاقااللتحاق
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اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف

rمــحــفــوظــات Wمــكـــتــبي ووثــائــقـي وأمــ -
يــثــبت أربع (4) سـنــوات خــدمــة فـعــلــيـة

بهذه الصفة.
- وثائقي - أمـW محفوظاتr يثبت أربع

(4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـــــــــحـــــــــافـظ اHــــــــكـــــــــتـــــــــبـــــــــات والـــــــــوثـــــــــائق
واحملـفـوظــاتr عـلى األقلr مــرسمr يـثـبت
ثالث (3) ســــــنـــــوات أقــــــدمـــــيـــــة بــــــصـــــفـــــة

rموظف
- وثائـقي أمـW محـفوظـات رئيـسيr على
األقلr مــرسمr يــثـبت ثالث (3) ســنــوات

rأقدمية بصفة موظف
rمــحــفــوظــات Wمــكـــتــبي ووثــائــقـي وأمــ -
يــثــبت أربع (4) سـنــوات خــدمــة فـعــلــيـة

بهذه الصفة.
- وثـائقي - أمـW محـفـوظات يـثبت أربع

(4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

rمرسم rعلى األقل rمتصرف رئيسي -
- مـــــتـــــصـــــرف يـــــثـــــبت ثالث (3) ســـــنــــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـــــــــحـــــــــافـظ اHــــــــكـــــــــتـــــــــبـــــــــات والـــــــــوثـــــــــائق
rمرسم rعلى األقل rواحملفوظات

rمــحــفــوظـــات رئــيــسي Wوثــائــقي - أمـــ -
rمرسم rعلى األقل

rمــحــفــوظــات Wمــكـــتــبي ووثــائــقـي وأمــ -
يــثــبت ثالث (3) ســنـوات خــدمـة فــعـلــيـة

بهذه الصفة.
- وثـائـقي وأمـW مـحـفـوظـات يثـبت ثالث

(3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

مقرر من
مدير
اHكتبة

مقرر من
مدير
اHكتبة

مقرر من
مدير
اHكتبة

مقرر من
مدير
اHكتبة

مكتبات
اHطالعة
العمومية

215

129

129

م - 1

م - 2

م - 2

1

1

1

ب

ب

ب

رئيس
قسم
خدمة

WستعملHا
(تابع)

رئيس
ملحقة

رئيس 
مصلحة
اإلدارة

والوسائل

رئيس 
مصلحة
االقتناءات

على
مستوى
القسم

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

شروط شروط االلتحاقااللتحاق
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط شروط االلتحاقااللتحاق

- مـــــــــحـــــــــافـظ اHــــــــكـــــــــتـــــــــبـــــــــات والـــــــــوثـــــــــائق
rمرسم rعلى األقل rواحملفوظات

rمــحــفــوظـــات رئــيــسي Wوثــائــقي - أمـــ -
rمرسم rعلى األقل

rمــحــفــوظــات Wمــكـــتــبي ووثــائــقـي وأمــ -
يــثــبت ثالث (3) ســنـوات خــدمـة فــعـلــيـة

بهذه الصفة.
- وثـائـقي وأمـW مـحـفـوظـات يثـبت ثالث

(3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـهـندس رئـيـسي في اإلعالم اآلليr على
rمرسم rاألقل

- مــهــنــدس دولــة في اإلعالم اآلليr يــثــبت
ثالث (3) ســنـــوات خــدمــة فـــعــلــيـــة بــهــذه

الصفة.

- مـــــــــحـــــــــافـظ اHــــــــكـــــــــتـــــــــبـــــــــات والـــــــــوثـــــــــائق
rمرسم rعلى األقل rواحملفوظات

rمــحــفــوظـــات رئــيــسي Wوثــائــقي - أمـــ -
rمرسم rعلى األقل

rمــحــفــوظــات Wمــكـــتــبي ووثــائــقـي وأمــ -
يــثــبت ثالث (3) ســنـوات خــدمـة فــعـلــيـة

بهذه الصفة.
- وثـائـقي وأمـW مـحـفـوظـات يثـبت ثالث

(3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

rعــلى األقل rمــسـتــشــار ثــقـافـي رئـيــسي -
rمرسم

- مــــــســـــتـــــشـــــار ثـــــقــــــافي يـــــثـــــبـت ثالث (3)
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

مقرر من
مدير
اHكتبة

مقرر من
مدير
اHكتبة

مقرر من
مدير
اHكتبة

مقرر من
مدير
اHكتبة

مكتبات
اHطالعة
العمومية

129

129

129

129

م - 2

م - 2

م - 2

م - 2

1

1

1

1

ب

ب

ب

ب

رئيس 
مصلحة
معاجلة
الرصيد
وصيانته
على

مستوى
القسم

رئيس 
مصلحة

اإلعالم اآللي
والسمعي
البصري
على

مستوى
القسم

رئيس 
مصلحة
تسيير
الرصيد
وتوجيه

القراء على
مستوى
القسم

رئيس 
مصلحة
التنشيط
والتبادالت
واألنشطة
الثقافية
على

مستوى
القسم



25 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2473
أوأوّل ديسمبر سنة ل ديسمبر سنة 2010 م م

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29
سـبـتمـبـر سـنة 2007 واHذكـور أعالهr حتـدّد الزيـادة االسـتداللـيـة لـلمـنـصبـW الـعالـيـW لرئـيس فـرع عـلى مسـتـوى اHصـلـحة

ورئيس مصلحة على مستوى اHلحقة وكذا شروط االلتحاق بهذين اHنصبrW طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصب العليااHناصب العليا
اHستوىاHستوى
السلميالسلمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط شروط االلتحاقااللتحاق

- مـلــحق رئـيـسـي لإلدارةr يـثـبت ثالث (3) سـنـوات
خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مــــلـــحـق اإلدارةr يـــثــــبت ست (6) ســـنــــوات خـــدمـــة
فعلية بهذه الصفة.

- مـلــحق رئـيـسـي لإلدارةr يـثـبت ثالث (3) سـنـوات
خدمة فعلية بهذه الصفة.

- محـاسب إداري رئيسـيr يثبت ثالث (3) سنوات
خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مــــلـــحـق اإلدارةr يـــثــــبت ست (6) ســـنــــوات خـــدمـــة
فعلية بهذه الصفة.

- مـلــحق رئـيـسـي لإلدارةr يـثـبت ثالث (3) سـنـوات
خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مــــلـــحـق اإلدارةr يـــثــــبت ست (6) ســـنــــوات خـــدمـــة
فعلية بهذه الصفة.

- مـساعد مكـتبي وثائـقي وأمW محفـوظاتr يثبت
ثالث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـســاعـد وثـائـقـي وأمـW مـحـفــوظـاتr يـثـبت ثالث
(3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـساعد مكـتبي وثائـقي وأمW محفـوظاتr يثبت
ثالث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـســاعـد وثـائـقـي وأمـW مـحـفــوظـاتr يـثـبت ثالث
(3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

مقرر من
مدير
اHكتبة

مقرر من
مدير
اHكتبة

مقرر من
مدير
اHكتبة

مقرر من
مدير
اHكتبة

مقرر من
مدير
اHكتبة

مكتبات
اHطالعة
العمومية

55

55

55

55

55

4

4

4

4

4

رئيس فرع
WستخدمHا
على مستوى
اHصلحة

رئيس فرع
اHيزانية

واحملاسبة على
مستوى
اHصلحة

رئيس فرع
الوسائل

العامة على
مستوى
اHصلحة

رئيس مصلحة
معاجلة الرصيد
الوثائقي على

مستوى
اHلحقة

رئيس مصلحة
WستعملHا
على مستوى

اHلحقة

اHاداHادّة ة 5 :   :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسميّة للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرّر باجلزائر في 14 شوال عام 1431 اHوافق 23 سبتمبر سنة 2010.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اHاليةوزير اHالية
كر¤ جوديكر¤ جودي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 25 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1431 هـ هـ
أوأوّل ديسمبر سنة ل ديسمبر سنة 2010 م م

وزارة السوزارة السّـكن والعمرانـكن والعمران
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 24  رجب عـــــام   رجب عـــــام 1431
اHــوافق اHــوافق 7 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة r2010 يــتــضــمr يــتــضــمّن اHــصــادقـــةن اHــصــادقـــة
Wعـلى اخملطط الـتوجيـهي للـتهـيئة والـتعـميـر ما بWعـلى اخملطط الـتوجيـهي للـتهـيئة والـتعـميـر ما ب
بـــلـــديــــات الـــبـــلـــــيـــــدة وأوالد يـــعـــــيش وبـــوعــــرفـــــةبـــلـــديــــات الـــبـــلـــــيـــــدة وأوالد يـــعـــــيش وبـــوعــــرفـــــة

وبـني مراد (والية البليدة).وبـني مراد (والية البليدة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

rووزير السكن والعمران

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 91 - 177 
اHـؤرّخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الــــذي يــــحــــدّد إجــــراءات إعــــداد اخملـــطـط الــــتـــوجــــيــــهي

لــلـتـهـيـئــة والـتـعـمـيـر واHــصـادقـة عـلـيه ومــحـتـوى الـوثـائق
rتمّمHعدّل واHا rتعلقة بهHا

- وبــعــد االطالع عــلـى الــوثــائق اإلداريــة والــبــيــانــيــة
rكـوّنة للملفHا

يقـريقـرّران مــا يآتي :ران مــا يآتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــصــــادق عــــلـى اخملــــطط الــــتـــــوجــــيــــهي
للتـهيئة والـتعميـرr ما بW بلـديات البلـيدة وأوالد يعيش
وبـوعـرفـة وبني مــراد لـواليــة البـلـيدةr اHـلـحق بـأصل هذا

القرار.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 7
يوليو سنـة 2010.

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في خ في 21  رمــضــان عــام   رمــضــان عــام 1431
اHــــوافق اHــــوافق 31 غــــشت ســــنــــة  غــــشت ســــنــــة r2010 يــــتــــضــــمr يــــتــــضــــمّن إحــــداثن إحــــداث
Wمــلـــحـــقـــة لــلـــثـــانـــويـــة الــريـــاضـــيـــة الـــوطــنـــيـــة بـــعــWمــلـــحـــقـــة لــلـــثـــانـــويـــة الــريـــاضـــيـــة الـــوطــنـــيـــة بـــعــ

الصفراء (والية النعامة).الصفراء (والية النعامة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإنّ األم
rاليةHووزير ا

rووزير الشباب والرياضة
rووزير التربية الوطنية

- �قتـضى اHرسـوم الرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 01 - 55 
اHــؤرّخ في 18 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1421 اHــوافق 12 فـــبـــرايــر
ســـنـــة 2001 واHــــتـــضــــمّن إحــــداث الــــثـــانــــويــــة الـــريــــاضــــيـــة
rادّة 2 منهHال سيّما ا rتمّمHا rالوطنية وتنظيمها وعملها

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
التّنفيذيّ رقم 01 - 55 اHؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421
اHــــوافق 12 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2001 واHــــذكــــور أعالهr حتـــدث
ملحقة للثانـوية الرياضية الوطنية ببلدية عW الصفراء

(والية النعامة).

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 31
غشت سنـة 2010.

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير السكنوزير السكن
والعمرانوالعمران

نور الدين موسىنور الدين موسى

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
أبوبكر بن بوزيدأبوبكر بن بوزيد

وزير الشبابوزير الشباب
والرياضةوالرياضة

الهاشمي جيارالهاشمي جيار

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي



25 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2673
أوأوّل ديسمبر سنة ل ديسمبر سنة 2010 م م

وزارة الصناعة وا:ؤسسات وزارة الصناعة وا:ؤسسات الصغيرةالصغيرة
والتوسطة وترقية االستثماروالتوسطة وترقية االستثمار

قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 17  ذي القـعـدة عام   ذي القـعـدة عام 1431
اHــوافق اHــوافق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــة r2010 يــحـــد يــحـــدّد الـــنـــمــوذجد الـــنـــمــوذج

اHتعلق بإعداد اخملطط الداخلي للتدخل.اHتعلق بإعداد اخملطط الداخلي للتدخل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
ووزير الصـناعـة واHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة

rوترقية االستثمار
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 335
اHــؤرّخ في أوّل ذي الــقــعــدة عـام 1430 اHـوافق 20 أكــتــوبـر
سـنة 2009 الذي يـحـدّد إعداد وتـنـفيـذ اخملـططـات الـداخلـية

rللمنشآت الصناعية WستعملHللتدخل من طرف ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 7 من اHـرسـوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 09 - 335 اHــؤرّخ في أوّل ذي الــقـعــدة عـام
rـــذكـــــور أعالهHــــوافق 20  أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2009 واH1430 ا

يـهـدف هــذا الـقـــرار إلـى حتـديـد الــنـمـوذج اHــتـعــلق بـإعـداد
اخملطط الداخلي للتدخل.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــتـم إعــداد اخملــطط الـــداخــلي لــلـــتــدخل وفق
النموذج اHرفق بأصل هذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــوضع الــنـمــوذج اHـذكــور في اHـادّة 2 أعاله
حتت تـصـرف مسـتغـلي اHـنشـآت الـصنـاعيـة عـلى مسـتوى

اHديريات الوالئية اHكلفة بالصناعة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـــتــــشــــكــل الـــمـــخــطط الــداخــلي لــلـتــدخل
مــن بـطـاقات في شكل أ 4 (ª 297 X ª 210) أو في شكل

.(ª 420 X ª 297) 3 أ

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 17 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق
25 أكتوبر سنة 2010.

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

وزير الصناعةوزير الصناعة
واHؤسسات الصغيرةواHؤسسات الصغيرة

واHتوسطة وترقية االستثمارواHتوسطة وترقية االستثمار
محمد بن مراديمحمد بن مرادي

أكتوبر قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 5 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1431 اHوافق  اHوافق 13 أكتوبر 
سنة  سنة  r2010 يتـمم القرار اHؤر يتـمم القرار اHؤرّخ في خ في 21  ربيع األو  ربيع األوّل
عـــــام عـــــام 1430  اHـــــوافق   اHـــــوافق 18  مــــارس ســـــنــــة   مــــارس ســـــنــــة r 2009 الــــذي r الــــذي
يـحديـحدّد مـكونـات ملف الـتـصريح بـاالستـثمـار وإجراءد مـكونـات ملف الـتـصريح بـاالستـثمـار وإجراء

تقد�ه.تقد�ه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــر الـــــصـــــنــــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة
rتوسطة وترقية االستثمارHوا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08 - 98 اHؤرّخ
في 16 ربـيع األوّل عام 1429 اHوافق 24 مـارس سنة 2008
واHتعلّق بشـكل التصريح باالستثمار وطلب ومقرّر منح

rادة 6 منهHال سيما ا rزايا وكيفيات ذلكHا
- و�ـقـتـضى الـقـــرار اHؤرّخ في 21 ربـيع األول عام
1430 اHـوافق 18 مــارس ســنـة 2009 الـذي يــحــدّد مـكــونـات

rملف التصريح باالستثمار وإجراء تقد�ه

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــتـمـم الـنــقـطــة األولى من اHـادة 7 من
الــــقــــرار اHـــؤرّخ في 21 ربـــيع األول عـــام 1430 اHــــوافق 18

مارس سنة 2009 واHذكور أعالهr كما يأتي :

" اHـادة 7 : يــتــضــمن اHــلف الــذي يــقــدمه اHــســتــثــمـر
عندما يعـبر عن رغبته في االستفادة من اHزاياr الوثائق

اآلتية :

1 - وثائق مشتركة خملتلف أنواع االستثمار.
r( بدون تغيير ).......................................... -
r( بدون تغيير ).......................................... -
r( بدون تغيير ).......................................... -
r( بدون تغيير ).......................................... -

- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
- .............. ( الباقي بدون تغيير ) ............. ".

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

حرّر بـاجلزائر في 5 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 13
أكتوبر سنة  2010.

محمد بن مراديمحمد بن مرادي
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1.139.868.264,58

252.703.223.586,60

122.302.589.622,73

0,00

11.052.924.424.680,34

157.166.239.820,12

0,00

0,00

0,00

3.786.391.703,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.574,18

10.352.520.911,04

90.758.444.608,08

11.691.133.749.771,29

2.015.233.970.997,01

148.269.466.653,78

828.189.919,55

133.543.980.068,55

4.799.785.009.633,54

354.708.396.229,97

2.054.235.000.000,00

40.000.000,00

169.367.481.153,26

322.576.412.193,80

1.692.545.842.921,83

11.691.133.749.771,29

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

بنك اجلزائربنك اجلزائر
الوضعيلوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 يوليو سنة وليو سنة 2010

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات


