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مرسمرسـوم تنفيذيوم تنفيذيّ رقم  رقم 08 -  - 264 مؤر مؤرّخ في خ في 17 شع شعـبان عامبان عام
1429 اJ اJــــــــــوافق وافق 19  غ  غــــــــشـت  ست  ســــــــنــــــــة ة s s2008 يــــــــتــــــــــضــــــــمــنمــن

إحإحــــداث بداث بــــاب وناب ونــــقـل اعقـل اعــــتــــمـاد فاد فـي مي مـيــــزانزانــــيــــة تة تــــســــيــــيـر
وزارة الصيد البحري واJوارد الصيدية.وزارة الصيد البحري واJوارد الصيدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ رئيس احلكومـة

sاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورs ال ســيّـــمــا اJــادّتــان 85 - 4
sو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اJــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984  واJــتــعــلق

sتمّمJعدّل واJا sاليةJا Xبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 12 اJؤرخ في 21 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1428 اJــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2007

s2008 الية لسنةJتضمن قانون اJوا

- و�قـتـضى األمر رقم 08 - 02 اJـؤرخ في 21 رجب
عـام 1429 اJـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واJـتـضـمن قـانون

s2008 الية التكميلي لسنةJا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 41 اJؤرّخ
في 26 مــــحــــرّم عـــام 1429 اJــــوافق 3 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واJـتـضــمن تـوزيع االعــتـمــادات اخملـصـصــة لـوزيـر الــصـيـد
البحري واJوارد الصـيدية من ميزانية التسيير �وجب

s2008 الية لسنةJقانون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الصـيد الـبحـري واJوارد الـصيـديةs الـفرع األول -
فـرع وحيدs الـفرع اجلزئي األول - اJـصالح اJركـزيةs باب
رقــمه 44 - 03 وعـــنــوانـه "مــســاهـــمــة فـي اJــركــز الـــوطــني
للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية اJائيات".

اJـــاداJـــادّة ة 2 : :  يــلـــغى من مـــيــزانــيـــة ســنــة 2008 اعــتــمــاد
قـــدره أربــعـــة وأربـــعـــون مـــلـــيـــونـــا وســبـــعـــمـــائـــة وخـــمـــســة
وخــــمـــســــون ألــــفـــا وثــــمـــا�ــــائـــة وأربــــعـــة وثـالثـــون ديــــنـــارا
(44.755.834 دج) مقيد في مـيزانية تسيير وزارة الصيد
الـــبــــحـــري واJـــوارد الـــصــــيـــديـــة وفـي الـــبـــاب رقم 36 - 82
"إعانة للمـركز الوطني للدراسـات والوثائق حول الصيد

البحري وتربية اJائيات".

اJـاداJـادّة ة 3 : :  يخصص Jيزانية سنة 2008 اعتماد قدره
أربـعــة وأربـعـون مـلـيـونــا وسـبـعـمـائـة وخــمـسـة وخـمـسـون
ألـفـا وثـمـا�ــائـة وأربـعـة وثالثـون ديـنـارا (44.755.834 دج)

يـــقـــيـــد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــصـــيـــد الـــبـــحــري
واJـــوارد الــصـــيـــديـــةs الـــفـــرع األول - فـــرع وحـــيـــدs الـــفــرع
اجلــزئي األول - اJــــصــــالح اJــركــزيــــة وفي الــــبــاب رقــم
44 - 03 "مـسـاهمـة في اJـركـز الوطـني لـلبـحث والـتنـمـية

في الصيد البحري وتربية اJائيات". 

اJــاداJــادّة ة 4 : :  يـــكــلّـــف وزيـــر اJـالـيـــة ووزيـــر الـصـيـد
البحري واJوارد الصـيديةs كلّ فيما يخصّـهs بتنفيذ هذا
اJـرسـوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجـمهـوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 17 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 19
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنفيذيوم تنفيذيّ رقم  رقم 08 -  - 265 مؤر مؤرّخ في خ في 17 شع شعـبان عامبان عام
1429 اJوافق  اJوافق 19  غ  غـشت  سنة شت  سنة s s2008 يتيتـضمن نضمن نـظامظام

الالــــدراسدراسـات لات لــــلـحـصــــول عـول عــلـى شـلـى شـــــهــهـــادة الـادة الــلــــيـيــسـســانـسانـس
وشـهــادة الـمـاستـر وشـهـادة الـدكـتـوراه.وشـهــادة الـمـاستـر وشـهـادة الـدكـتـوراه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ رئـيس احلكومـة

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
sالعلمي

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورs ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

sرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ــــقـــتـــضى اJـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 03 - 279
اJؤرخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اJوافق 23 غشت
ســنــة 2003 الــذي يـحــدد مــهــام اجلــامــعـة والــقــواعــد اخلــاصـة

sتممJعدل واJا sبتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتـــضى اJـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 04 - 371
اJــؤرخ في 8 شــوال عــام 1425 اJــوافق 21 نــوفــمــبــر ســنــة

s"تضمن إحداث شهادة ليسانس "نظام جديدJ2004 وا



22 شعبان عام شعبان عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 648
24 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 299
اJـــــؤرخ في 11 رجب عـــــام 1426 اJـــــوافق 16 غــــشـت ســــنــــة
2005 الـذي يـحـدد مـهـام اJركـز اجلـامـعـي والـقـواعـد اخلـاصة

sبتنظيمه وسيره
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

sوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادتـX 16 و 17 من
الــقــانـون رقم 99 - 05 اJــؤرخ في 18 ذي احلــجــة عـام 1419
اJوافق 4 أبريل سنة 1999 واJتضمن القانون التوجيهي
للتعلـيم العاليs اJعدل واJتـمم واJذكور أعالهs يهدف هذا
اJـــرســـوم إلى حتـــديـــد نــظـــام الـــدراســـات لـــلـــحـــصــول عـــلى

شهادة الليسانس وشهادة اJاستر وشهادة الدكتوراه.

الفصل الفصل األولاألول
شهادة شهادة الليسانسالليسانس

الفرع الفرع األولاألول
نظام نظام الدراسات لنيل شهادة الليسانسالدراسات لنيل شهادة الليسانس

اJـاداJـادّة ة 2 :   :  طـبــقــا ألحـــكــام اJـــادة 8 من الــقــانــون رقم
99 - 05 اJــــــؤرخ في 18 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1419 اJــــــوافق 4

أبـريل سنة 1999 واJـتضـمن القـانون الـتـوجيـهي للـتعـليم
الـعاليs اJعـدل واJتممs تـتفرع الـدراسة من أجل احلصول
عـلى شـهـادة الــلـيـسـانس إلى مـيــادين تـضم فـروعـا مـوزعـة
على تخصصاتs وتشمل مسارا ذا غاية أكاد�ية ومسارا

ذا غاية مهنية.

اJــاداJــادّة ة 3  :  : يـــنــظـم الــتـــكـــوين اJـــقـــدم لـــلـــحـــصــول عـــلى
شــــهـــادة الـــلـــيــــســـانس في ســــداســـيـــاتs تـــتــــضـــمن وحـــدات
تـعلـيـمـيـة تـكتـسب وتـقـيم بـنـقطـة وتـقـاس بـأرصـدة و�كن

حتويلهاs وتشمل :
sوحدات تعليمية أساسية -

sوحدات تعليمية اكتشافية -
sوحدات تعليمية منهجية -
- وحدات تعليمية عرضية.

يحـدد عـدد األرصدة لـكل وحـدة تـعلـيـميـة عـلى أساس
الــعـمـل الـبــيــداغــوجي الـشــامل واJــطــلــوب قـصــد احلــصـول

على الوحدة اJعنية.
تـتـمــيـز هـذه الـوحـدات الـتـعـلـيــمـيـة بـتـعـلـيم إجـبـاري

وتعليم اختياري.

اJــاداJــادّة ة 4 : :  تــتــوج الـــدراســات من أجل احلـــصــول عــلى
شـهـادة اللـيسـانس إمـا بتـحـرير مـذكرة نـهـاية الـدراسة أو

بتقد� تقرير عن تربصs حسب أهداف التكوين.
اJاداJادّة ة 5  :   : حتدد كيفيـات التسجيل وإعـادة التسجيل
لـــنــــيل شـــهــــادة الـــلـــيــــســـانـس بـــقـــرار مـن الـــوزيـــر اJــــكـــلف

بالتعليم العالي.
الفرع الفرع الثانيالثاني

تسليم تسليم شهادة الليسانسشهادة الليسانس
اJــــاداJــــادّة ة 6  :   : تــــســـلـم شـــهــــادة الــــلـــيــــســـانـس من الــــوزيـــر
اJـكـلف بـالـتـعـلـيم الـعـالي للـطـلـبـة الـذين اسـتـوفـوا مـجمل
شـــروط الـــتـــمـــدرس والـــتـــدرج الـــبــــيـــداغـــوجي في مـــســـار
(180) Xــتــبع والــذين اكــتـســبــوا مــائـة وثــمــانـJالــتـكــوين ا

رصيداs أي �عدل ثالثX (30) رصيدا في السداسي.
تـوضح الـشــهـادة اJـسـلـمـة اJـيـدان والـفـرع وتـخـصص
الـتــكـوينs وتـلــحق بـوثـيــقـة وصـفــيـة لـلــمـعـارف واJـؤهالت

اJكتسبة.
يــحــدد �ــوذج الـوثــيــقــة الــوصــفــيـة اJــلــحــقــة بــشــهـادة

الليسانس بقرار من الوزير اJكلف بالتعليم العالي.

الفصل الفصل الثانيالثاني
شهادة شهادة اJاستراJاستر

الفرع الفرع األولاألول
نظام الدراسات في اJاسترنظام الدراسات في اJاستر

اJـاداJـادّة ة 7  :   : طــــبــقــا ألحــكــام اJـادة 11 من الــقــانـون رقم
99 - 05 اJــــــؤرخ في 18 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1419 اJــــــوافق 4

أبـريل سنة 1999 واJـتضـمن القـانون الـتـوجيـهي للـتعـليم
الـعاليs اJعـدل واJتممs تـتفرع الـدراسة من أجل احلصول
على شهادة اJـاستر  إلى ميادين تضم فروعا موزعة على

تخصصات.
اJــاداJــادّة ة 8  :  : يـــنـــظم الـــتـــكـــوين في الـــطـــور الـــثـــاني في
مؤسسات التـعليم العالي في سداسيات تتضمن وحدات
تـعلـيـمـيـة تـكتـسب وتـقـيم بـنـقطـة وتـقـاس بـأرصـدة و�كن

حتويلهاs وتشمل :
sوحدات تعليمية أساسية -

sوحدات تعليمية اكتشافية -
sوحدات تعليمية منهجية -
- وحدات تعليمية عرضية.

يحـدد عـدد األرصدة لـكل وحـدة تـعلـيـميـة عـلى أساس
مــجـــمل الــعـــمل الـــبــيــداغـــوجي الـــشــامل واJـــطــلـــوب قــصــد

احلصول على الوحدة اJعنية.
تتمـيز الوحدات الـتعليـمية بتـعليم إجبـاري وتعليم

اختياري.
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اJــاداJــادّة ة 9  :   : تــتــوج الـــدراســات من أجل احلـــصــول عــلى
شهادة اJاستر بتحرير مذكرة ومناقشتها أمام جلنة.

حتدد كيفيـات إعداد ومناقشة مذكرة اJاستر بقرار
من الوزير اJكلف بالتعليم العالي.

اJــاداJــادّة ة 10  :   : يــنــظم االلــتــحـــاق بــالــطــور الــثــاني الــذي
تضمـنه مؤسـسات الـتعـليم الـعاليs وفق الـشروط احملددة
في اJــادة 13 من الــقــانــون رقم 99 - 05 اJــؤرخ في 18 ذي
احلــــجــــة عــــام 1419 اJــــوافق 4 أبــــريـل ســــنــــة s1999 اJــــعــــدل

واJتمم واJذكور أعاله.

اJــاداJــادّة ة 11  :   : يــنــظم االلــتــحـــاق بــالــطــور الــثــاني الــذي
تـضــمـنه اJـدارس خــارج اجلـامـعـة اJــنـصـوص عــلـيـهـــا فــي
اJـادتـيـن 38 و40 من الــقـانـون رقم 99 - 05 اJـؤرخ في 18
ذي احلــجــة عــام 1419 اJــوافق 4 أبــريل ســنــة s1999 اJــعــدل
واJــتــمم واJــذكــور أعالهs بــعــد الــنــجـاح فـي مــســابـقــة عــلى
أســــاس الــــشــــهــــادة و/أو عــــلى أســــاس االخــــتــــبـــارs وتــــفــــتح
لـلـمـتـرشـحـX الـذين تـابـعـوا بـنـجـاح سـنـتX مـن الـتكـوين

العالي.
الفرع الثانيالفرع الثاني

تسليم تسليم شهادة اJاسترشهادة اJاستر

12  :    :  تـــتـــوج شـــهـــادة اJـــاســـتـــرs الـــتـــكـــوين في اJــاداJــادّة ة 
sالـطـور الـثـاني الـذي تـضمـنه مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـعالي
غـيـر اJــدارس خـارج اجلـامـعـةs وتـســلم من الـوزيـر اJـكـلف
بـالـتعـلـيم الـعـالي لـلـطـلبـة الـذين اسـتـوفـوا مـجـمل شروط
الــتــمــدرس والــتــدرج الـــبــيــداغــوجي في مــســار الــتــكــوين
اJتـبعs والذيـن اكتـسبـوا مـائة وعـشرين (120) رصـيدا أي

�عدل ثالثX (30) رصيـدا في السداسي.

13 :  :  تـــتـــوج شــــهـــادة اJــــاســـتــــرs الـــتـــكــــوين في اJــاداJــادّة ة 
sــدارس خـــارج اجلــامــعــةJالــطــور الـــثــاني الـــذي تــضــمـــنه ا
وتسلم من  الوزير اJكـلف بالتعليم العالي للطلبة الذين
استوفوا مجـمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي
فـي مـــســــار الـــتــــكـــوين اJــــتـــبـعs والـــذيـن اكـــتــــســـبــــوا مـــائـــة
وثـمـانX (180) رصـيـدا أي �ـعـدل ثالثX (30) رصـيـدا في

السداسي.

اJـاداJـادّة ة 14 : : تـوضـح الـشـهـادة اJــسـلـمـة اJــيـدان والـفـرع
وتـخـصـص الـتـكـويـنs وتـلـحق بــوثـيـقـة وصــفـيـة لــلـمـعـارف

واJؤهالت اJكتسبة.
يــــحـــــدد �ـــــوذج الــــوثـــيـــــقــــة الـــوصـــــفــــيـــة اJـــلــــحـــــقـــة
بــــشــهــادة اJــاســتــر بــقــرار من الــوزيــر اJــكـلـف بــالــتـعــلــيم

العالي.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شهادة شهادة الدكتوراهالدكتوراه

الفرع الفرع األولاألول
تنظيم تنظيم التكوين في الدكتوراهالتكوين في الدكتوراه

15 :  : تـــضــــمن فـــرقـــة الــــتـــكـــوين اJــــســـؤولـــة عن اJــاداJــادّة ة 
اJاستر في نفس التخصص تنظيم الدكتوراه.

�ـــــكـن تــــــنــــــظـــــيـم الــــــدكــــــتـــــوراه أيــــــضــــــا فـي مـــــدارس
للدكتوراه.

اJاداJادّة ة 16 : : �كن تنظـيم تكوين معـمق في التخصص
خالل الــــــســـــنـــــة األولـىs في شــــــكل نــــــدوات ومـــــحـــــاضـــــرات
وورشــــات دكـــتـــوراه وأعـــمــــال مـــخـــبـــر أو فـي أيـــة أشـــكـــال

أخرى للتكوين في البحث.
حتـــدد كـــيــفـــيـــات هـــذا الـــتـــكـــوين بـــقـــرار من الـــوزيــر

اJكلف بالتعليم العالي.

sكـل ســنـة s17 :  : يــقــدم الــطــالب فـي الــدكـتــوراه اJـاداJـادّة ة 
عــــرضــــا عن مــــدى تــــقــــدم أشــــغــــاله أمــــام فــــرقــــة الــــتــــكــــوين

للدكتوراه وبحضور اJشرف عن األطروحة.

اJـــــاداJـــــادّة ة 18  :   : حتـــــدد كـــــيـــــفـــــيـــــات الــــــتـــــســـــجـــــيل وإعـــــادة
الـــتـــســـجـــيل فـي الـــدكـــتـــوراه بـــقـــرار من الـــوزيـــر اJـــكـــلف

بالتعليم العالي.

الفرع الثانيالفرع الثاني
تسليم تسليم شهادة الدكتوراهشهادة الدكتوراه

اJــاداJــادّة ة 19 :  : تــتــوج شـــهــادة الــدكـــتــوراهs الــتـــكــوين في
الطور الثالث.

تسلم شهادة الـدكتوراه من الوزير اJكـلف بالتعليم
الـعالي للطـلبة الذين نـاقشوا أطروحـة دكتواره أو قدموا
نـتـائـج أعـمـالـهم الـعـلـمـيـة األصـلـيـة واJـنـشـورة في مـجالت

.Xذات سمعة علمية معترف بها أمام جلنة من اخملتص
حتــدد كــيــفــيـات إعــداد ومــنــاقــشــة األطــروحــة وتــقـد�
نـــتــــائج األعـــمــــال الـــعــــلـــمـــيــــة بـــقـــرار مـن الـــوزيـــر اJــــكـــلف

بالتعليم العالي.

الفصل الفصل الرابعالرابع
أحكام أحكام ختاميةختامية

اJـاداJـادّة ة 20  :    :  تــلـغــى أحـكــام اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقــم
04 - 371 اJـــــــــــؤرخ فـي 8 شـــــــــــوال عـــــــــــام 1425 اJـــــــــــوافـق 21

نــوفـمـبــر سـنـة 2004 واJـتــضـمن إحــداث شـهـادة لــيـسـانس
"نظام جديد".
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اJـــــاداJـــــادّة ة 21  :    :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرســـمـــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 17 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 19

غشت سنة 2008.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنفيذيوم تنفيذيّ رقم  رقم 08 -  - 266 مؤر مؤرّخ في خ في 17 شع شعـبان عامبان عام
1429 اJ اJـوافق وافق 19  غ  غــــشت  سشت  ســــنـة ة s s2008 يـعــــدل ويدل ويــــتـمممم

اJاJـرسوم الرسوم الـتـنـفـيـذي رقم ذي رقم 02 -  - 454  اJ  اJـؤرخ  فـي  ؤرخ  فـي  17
شـشــوال  عـام وال  عـام 1423 اJ اJـوافـق وافـق 21 دي ديـسـمبمبـر سـر ســنـة نـة 2002
واJواJــــــتــــــضــــــمن تمن تــــنــــــظــــــيـم اإلدارة اJيـم اإلدارة اJــــــركركــــــزيـزيـــــة فـي وزارةة فـي وزارة

الـتـجـارة.الـتـجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس احلكومــة
sبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبــنـــاء  عــلى الـــدســتـــورs الســيـــمــا اJـــادتــان 85 - 4
sو 125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

sرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اJـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اJــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اJـركزيـة وأجـهـزتـها

   sفي الوزارات
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـؤرخ في 17 شـوال عام 1423 اJـوافـق 21 ديـسـمـبـر سـنة

 s2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 454
اJـؤرخ في 17 شـوال عام 1423 اJـوافـق 21 ديـسـمـبـر سـنة
2002 واJـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اJـــــركــــزيــــة في وزارة

sالتجارة
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اJــــادة األولى :اJــــادة األولى : يـــعــــدل هـــذا اJـــرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام
اJــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقـم 02 - 454  اJـؤرخ في 17 شـوال
عــام 1423 اJــــوافق 21 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2002 واJـــتـــضـــمن

تنظيم اإلدارة اJركزية في وزارة التجارة.

اJــــادةاJــــادة 2  :   : تــــعـــدّل أحــــكـــام اJــــادة األولى مـن اJـــرســـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقـــم 02 - 454 اJــــؤرخ في 17 شـــــــوال عــــام
 1423 اJــوافــــق 21 ديـــســمــــــبـــر ســــــنــة 2002  واJـــذكــــور

أعــالهs كما يأتي :

" اJـادة األولى :  تــشـمـل اإلدارة اJـركــزيـة في وزارة
التجارةs اJوضوعة حتت سلطة الوزيرs على ما يأتي :

- األمX العامs- األمX العامs ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق
به اJـكـتب الـوزاري لألمن الـداخلي فـي اJؤسـسـة ومـكتب

sالبريد
Xويــســاعــده ثــمــانــيـة (8) مـكــلـفـ sرئــيس الــديــوان -sرئــيس الــديــوان -

بالدراسات والتلخيصs يكلفون �ا يأتي :
* حتضير مشاركة الوزير في النشاطات احلكومية

sوتنظيمها
* حتضير نشاطات الوزير في مجال العالقات

sاخلارجية وتنظيمها
sاالتصال مع الهيئات العمومية *

sإعداد حصائل النشاطات للوزارة كلها *
* متابعة العالقات االجتماعية واJهنية وتطبيق

الــتــشــريـع اJــتــعــلـق بــالــعــمـل في الــشــركـــات واJــؤســســات
sالعمومية التابعة للقطاع

* حتضير نشاطات الوزير في مجال العالقات
sالعمومية وتنظيمها

* حتضير عالقات الوزير مع أجهزة اإلعالم
sوتنظيمها

* حتضير عالقات الوزير مع اجلمعيات اخملتلفة
وتنظيمها.

- وأربعة (4) ملحقX بالديوان.
- اJـفتـشـية الـعـامةs - اJـفتـشـية الـعـامةs التي يـحدد إحـداثهـا وتـنظـيمـها

وعملها �رسوم تنفيذي.

- الهياكل اآلتية :- الهياكل اآلتية :
sديرية العامة للتجارة اخلارجيةJا -

- اJـــديــريـــة الـــعــامـــة لـــضــبـط وتــنـــظـــيم الـــنــشـــاطــات
sXوالتقن

sديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغشJا -
- مــديــريــة اJــوارد الـبــشــريــة والــتــقــنــيــات احلــديــثـة

sلإلعالم واالتصال
- مديرية اJالية والوسائل العامة".

اJــادة اJــادة 3 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اJــادة 2 مـن اJــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 02 - 454 اJـؤرخ  في 17 شـوال عـام 1423
اJوافق 21  ديسمبر سنة 2002 واJذكور أعالهs كما يأتي :


