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rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHمصلحة ا -

rراقبة التنظيميةHناجم واHمصلحة ا -

- مصلحة إدارة الوسائل.

وتتـكون كل مـصلـحة مـن مكـتبY (2)  إلى ثالثـة (3)
مكاتب على األكثر.

يـحـدد تـنـظـيم اHـصــالح بـقـرار مـشـتـرك بـY الـوزيـر
اHكلف بالصناعة واHناجم ووزير اHالية والوزير اHكلف
بـــالــــجــــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة والــســـلـــطـــة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفــة

العمومية.

اHـادة اHـادة 11 :  : يـحـوّل إلى اHـديـريـات الـوالئيـة لـلـصـنـاعة
YـسـتخـدمHـعـمول به كل اHفي إطـار التـنـظيم ا rنـاجمHوا
اHـرتـبـطـY بـنـشـاط اHـناجـم واHراقـبـة الـتـنـظـيـمـيـة الذين
~ـارسـون عـمـلهم عـلى مـسـتـوى مـديـريات الـواليـة لـلـطـاقة

واHناجم.

يــتـم حتــويل اHــســـتــخــدمـــY اHــذكــوريـن أعاله بــقــرار
مـشترك بY الـوزير اHكلف بـالصناعـة واHناجم والوزير

اHكلف باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

12 :  : تـــلــغى أحــكــام اHــرســوم الــتــنــفــيــــذي رقـم اHـادة اHـادة 
11-19 اHــؤرخ في 20 صــفــر عــام 1432 اHــوافق 25  يــنــايــر

سـنـة r2011 اHـعـدل واHــذكـور أعالهr وكــذا األحـكـام اخملــالـفـة
اHـتــعـلــقـة بــاHـنــاجم واHــتـضــمـنــة في اHـرســوم الـتــنـفــيـــذي
رقــم 09-304 اHؤرخ في 20 رمـضان عام 1430 اHوافق 10

سبتمبر سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـــــادة اHـــــادة 13 : :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلــــزائـــــر في أوّل ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436
اHوافق 22 يناير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-18 مــؤرخ في  مــؤرخ في 4 ربــيع  ربــيع الــثــانيالــثــاني
عـــــام عـــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 25 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة r2015 يـــــحــــددr يـــــحــــدد
كيـفـيـات االلتـحـاق بـالتـكـوين لـلـحصـول عـلى شـهادةكيـفـيـات االلتـحـاق بـالتـكـوين لـلـحصـول عـلى شـهادة

الكفاءة Hهنة احملاماة.الكفاءة Hهنة احملاماة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rحافظ األختام rبناء على تقرير  وزير العدل -

- تــتــابع نــشــاطــات وأشــغــال الــهــيــاكل اجلــيــولــوجــيـة
rنجميHوالبحث واالستغالل ا

- تــقــيّم حـاجــات الــواليــة من اHــنـتــوجــات اHــنـجــمــيـة
عـلـى اHـدى الــقــصـيــر واHـتــوسط والــطــويلr بـالــتــعـاون مع

rعنيةHالسلطات ا
- تشـارك مع األجـهـزة اHـعـنـيـة في تـطـهـيـر وتـطـوير
الــنـشــاطــات اHـنــجــمـيــة واHـواد اHــتــفـجــرة واحملـافــظــة عـلى

rنجمية للواليةHمتلكات اHا
- تتابع عمليـات اHزاد العلني التي تنظمها الوالية

rنح رخص استغالل احملاجرH
- تـتــابع تـسـيــيـر وتـطـور اســتـهالك اHـواد اHــتـفـجـرة

rفرقعاتHوا
- تــســهــر مع اHــؤســســـات اHــعــنــيــة عــلى جــودة اHــواد

rتفجرة وانتظام التموين بهاHا
- تــعـالج الـدراسـات اHـتــعـلـقـة �ـســتـودعـات الـصـنف

الثاني من  اHواد اHتفجرة.
rـناجمHـادة 8 :  :  تـقـوم مـديـرية الـواليـة لـلصـنـاعـة واHـادة اHا

في مجال اHؤسسات الصغيرة واHتوسطةr �ا يأتي :
- تـسـاهم في تـنفـيـذ اسـتراتـيـجيـات وبـرامج الـعمل

rللقطاع وتقيم أثرها وتعد حصيلة النشاطات
- تـدرس وتقـترح كـل تدبـير لـلدعم والـتـشجـيع على

rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHإنشاء ا
- تـــــدعم أنـــــشـــــطـــــة احلـــــركـــــة اجلـــــمـــــعـــــويـــــة اHـــــهـــــنـــــيــــة
والـــفــــضــــاءات الــــوســـيــــطــــة واHــــؤســـســــاتr بــــاالتـــصــــال مع

rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHا
- تــــــســــــاهم فـي إجنــــــاز وحتــــــيــــــY خـــــارطــــــة تــــــمــــــوقع

rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHا
rتسـاهم في تـرقيـة الشـراكـة الوطـنيـة واألجـنبـيـة -

ال سيما في ميدان اHناولة.
اHــادة اHــادة 9 :  :  تـــقــوم مـــديـــريـــة الــصـــنـــاعــة واHـــنـــاجمr في

مجال اإلعالمr �ا يأتي :
- تــــســـهـــر عـــلى وضع نـــظـــام لـإلعالم وتـــقـــوم بـــاجلـــمع
والـنشر الدوري بأي وسـيلة اتصال مـناسبة  للـمعلومات

rالتقنية و/ أو اإلحصائية
- تـسـاهم في وضع نـظام لـلـيـقظـة اإلعالمـيـة تدعـيـما

للهياكل اHركزية اHكلفة باليقظة التكنولوجية.
اHـادة اHـادة 10 :  : تـضم مـديـريـة الـواليـة لـلـصـنـاعـة واHنـاجم

خمس (5) مصالح :
rطابقةHمصلحة التقييس والقياسة ومراقبة ا -

- مـصـلـحـة تــرقـيـة االسـتــثـمـار والـتـطــور الـصـنـاعي
rومتابعة مساهمات الدولة
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اHـادة اHـادة 3 : :  يــجـب أن تـتـوفـر في اHـتـرشح لـلـمـسـابـقـة
اHــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادة 2 أعالهr الــشــروط احملـددة في
اHـادة 34 من الـقـانون رقم 13-07 اHـؤرّخ في 24 ذي احلـجة
عـــــام 1434 الــــمــــوافق 29 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2013 واHـــذكـــور

أعاله.

اHـادة اHـادة 4 :  : يـتــابع الــنـاجــحـون في مــســابـقــة االلـتــحـاق
�هـنة احملـاماة تـكـوينـا مدته سـنة (1)  قصـد احلصـول على

شهادة الكفاءة Hهنة احملاماة.

5 :  : فــي انـــــتــــــظـــــار تــــــنـــــصــــــيـب اHــــدارس الـــــمـــــادة الـــــمـــــادة 
الـــــجــــهــــويــــة لـــــتــــكــــويـن الـــــمــــحــــامــــيــنr يـــتم الــــتـــكـــوين
لــلــحــصــول عــلى شــهــادة الــكــفــاءة Hــهــنــة  احملــامــاة بــكــلــيـات
احلــقـوق طــبـقـا لــلـتـنــظـيم اHــعـمـول بـهr وال سـيـمــا اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 91-222 اHــــؤرّخ في 2 مـــحـــرّم عـــام 1412
اHــوافق 14 يــولــيــو ســنـة 1991 واHــذكــور أعاله ونــصــوصه

التطبيقية.  

اHـادة اHـادة 6 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1436 اHـوافق
25 يناير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14-172 مـؤرخ في  مـؤرخ في 5 ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام
1435 اHــوافق  اHــوافق 29 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة r2014 يـــتـــضـــمنr يـــتـــضـــمن

الـتـصـريح بــاHـنــفـعـة الــعـمــومـيــة لـعـــمـلـيـات إنــجـازالـتـصـريح بــاHـنــفـعـة الــعـمــومـيــة لـعـــمـلـيـات إنــجـاز
اHـــــشــــاريع الــــتــي تــــدخل في إطــــار إنــــتــــاج وتــــوزيعاHـــــشــــاريع الــــتــي تــــدخل في إطــــار إنــــتــــاج وتــــوزيع

الكهرباء الكهرباء (استدراك).(استدراك).

ـــــــــــــــــــــــــ

اجلــريـدة الـرسـمـيـة - الـعـدد 62 الـصـــادر بـتـاريخ 25
ذي احلجة عام 1435 اHوافق 19 أكتوبر سنة 2014.

rالــعـمـود األول r5 الـصــفـحـة 2 (الـفــهـرس) والـصــفـحـة
السطر األول :

- بدال من :- بدال من : مرسوم تنفيذي رقم 172-14..........

- يــقــــرأ : - يــقــــرأ : مرسوم تنفيذي رقم 272-14..........

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

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 13-07 اHـؤرّخ في 24 ذي
احلـجة عام 1434 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 2013 واHـتضمن

rادة 34 منهHال سيما ا rتنظيم مهنة احملاماة

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-222 اHؤرّخ
في 2 مــــحــــرّم عــــام 1412 اHــــوافق 14 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1991
واHــتـضــمن تــنـظــيم الـتــكـويـن قـصــد احلـصــول عـلى شــهـادة

rهنة احملاماةH الكفاءة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-332 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

rحافظ األختام rالذي يحدد صالحيات وزير العدل

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الـــــمـــــادة األولى : الـــــمـــــادة األولى :  تــــطــــبـــــيــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادة 34 من
الـــقـــانـــون رقم 13-07 اHــؤرّخ في 24 ذي احلـــجـــة عـــام 1434
اHـوافق 29 أكــتـوبــر ســنـة 2013 واHـتــضـمن تــنـظــيم مـهــنـة
الـــمـــحــــامـــاةr يــهــدف هـــذا اHــرســوم إلى حتــديـــد كــيــفــيــات
االلـتـحـاق بـالـتـكـوين لـلـحصـول عـلى شـهـادة الـكـفـاءة Hـهـنة

احملاماة.

اHــادة اHــادة 2 :  : مع مـــراعــاة أحـــكـــام اHــادة 35 من الـــقـــانــون
رقم 13-07 اHـؤرّخ في 24 ذي احلــجـة عـام 1434 اHـوافق 29
أكـتـوبــر سـنـة 2013 واHـذكــور أعالهr يـتم االلــتـحـاق �ــهـنـة
احملـــامـــاة عن طـــريق مـــســـابـــقـــة تـــشــتـــمـل عـــلى اخـــتـــبــارات

كتابية.

حتـدد كــيـفــيـات فـتح اHــسـابــقـة وتـنــظـيــمـهـا وســيـرهـا
وكــذا عــدد االخــتـــبــارات وطــبــيــعـــتــهــا ومــدتــهـــا ومــعــامــلــهــا
rـســابــقـة ومــعــدل الـقــبـولHوبـرنــامــجـهــا وتــشـكــيــلـة جلــنــة ا
بـقـرار مــشـتـرك بـY وزيــر الـعـدلr حــافظ األخـتـام ووزيـر

التعليم العالي والبحث العلمي.


