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مرسوم تنفيذي رقم  3٢٢-٢٢مؤّرخ ﰲ  ١٨صفر عام ١٤٤٤
الـم ـوافـق  ١٥سبـتـمبر سـن ـة  ،٢0٢٢يتضم ـن تنـظيم
اﻹدارة اﳌركزية لوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
– وب ـن ـاء عـ ـﲆ الـ ـدسـت ـور ،ﻻ سيـمـ ـا اﳌ ـادت ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥- 21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷّول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  3٠٥-22اﳌـؤرخ ﰲ
 11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  188-9٠اﳌؤرخ ﰲ
أّول ذي اﳊجة عام  1٤1٠اﳌوافق  23يونيو سنة  199٠الذي
يحدد هياكل اﻹدارة اﳌركزية وأجهزتها ﰲ الوزارات،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤68-96اﳌؤرخ ﰲ
 7شعبان عام  1٤17اﳌوافق  18ديسمبر سنة  1996واﳌتضمن
إنشاء اﳌفتشية العامة للغابات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٤-16اﳌؤرخ ﰲ
 2٠ذي اﳊـجـ ـة ع ـام  1٤37اﳌـوافـ ـق  22سبـتـمـب ـر سـنـة 2٠16
واﳌتضـم ـن تنـظـيـم اﻹدارة اﳌ ـركـ ـزي ـة فـي اﳌ ـديـ ـريـة العامة
للغابات ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  128-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21مايو سنة  2٠2٠الذي يحدد
صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  129-2٠اﳌؤرخ ﰲ
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* رئيس الديوان ،ويساعده ثمانية ) (8مكلفﲔ بالدراسات
والتلخيص ،ويكلفون ﲟا يأتي :
– ﲢضير وتنظيم مشاركة الوزير ﰲ النشاطات اﳊكومية
وتلك اﳌرتبطة بالعﻼقات مع البرﳌان،
– ﲢضير وتنظيم نشاطات الوزير ﰲ مجال العﻼقات
الدولية والتعاون،
– ﲢضير وتنظيم عﻼقات الوزير مع أجهزة اﻹعﻼم،
– ﲢـضـير وتنـظـيم نـشـاطات الـوزيـر فـي مجال العﻼقات
العامة،
– متابعة العﻼقات مع اﳊركة اﳉمعوية واﳌنظمات
اﳌهنية واﳌهنية اﳌشتركة،
– متابعة وتقييم مؤشرات التنمية الفﻼحية والريفية
وحماية الفضاءات الريفية،
– اﳌ ـش ـارك ـة فـي تـحـضـيـر اﳌـلـف ـات اﳌتـعـل ـقـة بـالتـمـوي ـل
واﻻستثمارات والتدخﻼت اﻻقتصادية ﰲ اﳌجال الفﻼحي
والريفي ،ومتابعتها،
– متابعة نشاطات اﳌؤسسات والهيئات العمومية التابعة
للقطاع.
* اﳌفتشية العامة ،التي يحدد تنظيمها وعملها ﲟوجب
مرسوم تنفيذي.
* الهياكل اﻵتية :
– اﳌـدي ـري ـة الـعـام ـة للـغ ـاب ـات ،التي يـحـدد تنـظـيـمهـا بنص
خاص،
– اﳌديرية العامة لﻺنتاج الفﻼحي،
– اﳌديرية العامة لﻼستثمار والعقار الفﻼحيﲔ،
– مديرية اﳌصالح البيطرية،
– مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية،

 28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21مايو سنة  2٠2٠واﳌتضمن

– مديرية اﻹحصائيات والرقمنة واﻻستشراف،

تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية،

– مديرية الشؤون القانونية والتنظيم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  13٠-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21مايو سنة  2٠2٠الذي يحدد
تنظيم اﳌفتشية العامة لوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
وسيرها،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ت ـض ـم اﻹدارة اﳌ ـرك ـزي ـة ل ـوزارة الفﻼحة
والتنمية الريفية ،ﲢت سلطة الوزير ،ما يأتي :
* اﻷمﲔ العام ،ويساعده مديرا ) (2دراسات ،ويلحق به
مكتب البريد واﳌكتب الوزاري لﻸمن الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة.

– مديرية التعاون،
– مديرية اﻹدارة والوسائل.
اﳌاّدة  : ٢اﳌ ـدي ـري ـة الـعـامـة لﻺنـتـاج الـفﻼحي ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– إع ـداد والسـهـ ـر ع ـﲆ تنـفـي ـذ سي ـاس ـة التـنـمـيـة ال ـفـﻼحـيـة
والريفية،
– ترقية أعمال تنمية اﻹنتاج النباتي واﳊيواني وتنظيم
اﳌتعاملﲔ حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب كل فرع
ﰲ إطار اﳌـحافظة عﲆ اﻷمن الغذائي،
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– ﲢديد أعمال تنمية اﳌدخﻼت،
– ترقية وتنمية تربية اﳋيول واﻹبل واﳌـحافظة عليها،
– ترقية وتنمية الفﻼحة البيولوجية،
– ت ـأط ـيـر فـروع اﻹنـتـاج الفـﻼحي ودعـم تنميتها عن طريق
وضع أنظمة ضبط فروع اﻹنتاج الوطني،
– تطوير أدوات رصد أسعار منتجات وعوامل اﻹنتاج
والتأثير فيها،
– ترقية وتطوير اﳌقاوﻻتية الفﻼحية عن طريق اﳌرافقة
التقنية والدعم اﻻستشاري،
– اقتراح ووضع اﻵليات اﳌتعلقة بتثمﲔ اﻹنتاج الوطني
من اﳌنتجات الفﻼحية أو ذات اﻷصل الفﻼحي،
– ت ـح ـدي ـد وتنـشـي ـط واقـتـراح عـنـاص ـر الـسـياسـة القطاعية
للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي ،ﰲ اﳌجال
الفﻼحي ،بالتنسيق مع القطاعات اﳌعنية،
– إعداد وتنفيذ سياسة التنمية الفﻼحية اﳌستدامة ﰲ
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– تأطير إعداد البرامج اﳋاصة باﳌؤسسات التي تضمن
التموين باﳌدخﻼت الفﻼحية ومتابعة وتقييم تنفيذها،
– ترقية أعمال تنمية إنتاج اﳌدخﻼت الفﻼحية،
– وضـع نـظ ـام لـضـبـط الـفـروع الـنب ـاتـيـة ومـت ـابـع ـة وتقـيـيم
تنفيذه،
– تنـظي ـم ومـتـابـعـة وتـأطـيـر أنـظـمـة ال ـرص ـد والتأثير عﲆ
أسعار اﳌنتجات وعوامل اﻹنتاج الفﻼحي،
– اقتراح ومتابعة وتقييم برامج وضع اﳌنشآت القاعدية
لتجميع وتخزين اﳌنتجات الفﻼحية،
– اﳌـشـاركـة فـي ﲢـديـد مـعـايـيـر ومـحـاور الـتأهـيـل لﻼستفادة
من اﻹعانات العمومية التي ترمي إﱃ تنمية اﻹنتاج النباتي
وتهدف إﱃ تعزيز اﻷمن الغذائي.
وتضم أربع ) (٤مديريات فرعية :
أ( اﳌديرية الفرعية للزراعات الواسعة ،وتكلف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :

اﳌناطق اﳉافة وشبه اﳉافة ومخططات تهيئة الفضاءات

– العمل عﲆ ترقية أعمال تنمية الزراعات الواسعة ،ﻻ سيما

الفﻼحية وبرامج مكافحة تدهور التربة ،والسهر عﲆ تثمﲔ

مـنـه ـا إن ـتـاج اﳊـبـوب والـبـق ـول اﳉـاف ـة وال ـزراع ـات الـزيـتـيـة

اﳌوارد الطبيعية لﻸقاليم الريفية واستعمالها العقﻼني من

ومتابعة تنفيذها،

أجل ديمومتها،
– اقتراح كل التدابير التي ترمي إﱃ تكييف الزراعات
وتربية اﳌواشي مع تغير اﳌناخ ،بالتشاور مع القطاعات
اﳌعنية ،وإعداد برنامج اﻹرشاد ﰲ هذا اﳌجال،
– اﳌساهمة ﰲ تطوير وترقية اﳌكننة الفﻼحية،

– إعداد برامج خاصة باﳌؤسسات والهيئات ﲢت الوصاية
الـ ـتي ﲤارس ﰲ مـ ـيـ ـدان الـ ـزراعـ ـات الـ ـواسع ـة ،ب ـال ـتشاور م ـع
الهياكل اﳌعنية ،وضمان متابعتها وتقييمها،
– اﳌشاركة ﰲ إعداد آليات دعم فروع اﳊبوب والبقول
اﳉافة والزراعات الزيتية،

– اﳌساهمة ﰲ ﲢديد السياسة ﰲ مجال تصدير اﳌنتجات

– ال ـمس ـاهـمـة ﰲ تع ـزي ـز تنـظـيم اﳌتعاملﲔ حول اﻷهداف

الفﻼحية والصناعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها ،والسهر

الـتـي ت ـرمـي إﱃ ﲢـسـﲔ إنـتـاج وإنـتـاجـيـة اﳊـبوب والبق ـول

عﲆ تنفيذها،

اﳉافة والزراعات الزيتية.

– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة
ﲟهام اﳌديرية العامة ،والسهر عﲆ تطبيقها.
وتتكون من خمس ) (٥مديريات :
 – ١م ـدي ـري ـة إنـت ـاج وضـبـط الـف ـروع ال ـنبـاتـيـة ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تنفيذ السياسة الفﻼحية ﰲ مجال إنتاج وضبط الفروع
النباتية،
– اقتراح اﻵليات التي تشجع عﲆ تعزيز تنظيم اﳌتعاملﲔ
حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إﱃ ﲢسﲔ اﻹنتاج
واﻹنـت ـاجـي ـة ،م ـع الـسـه ـر ع ـﲆ اﻻستـغـ ـﻼل الع ـقـﻼني للـق ـدرات
واﻻستثمارات اﳌنتجة،
– ترقية أعمال تنمية اﻹنتاج النباتي،

ب( اﳌديرية الفرعية لزراعة اﳋضروات والزراعات
الصناعية ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– العـم ـل ع ـﲆ ت ـرقـي ـة أعـم ـال تنـمـيـة إنـتـاج اﳋـضـروات
وال ـزراع ـات الـصـنـاعية ومتابعة تنفيذها،
– إعداد برامج خاصة باﳌؤسسات والهيئات ﲢت الوصاية
ﰲ ميداني زراعة اﳋضروات والزراعات الصناعية ،بالتشاور
مع الهياكل اﳌعنية ،وضمان متابعتها وتقييمها،
– اﳌشاركة ﰲ إعداد آليات دعم فروع اﳋضروات والزراعات
الصناعية،
– اﳌساهمة ﰲ تعزيز تنظيم اﳌتعاملﲔ حول اﻷهداف التي
ترمي إﱃ ﲢسﲔ إنتاج وإنتاجية اﳋضروات والزراعات
الصناعية.
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ج( اﳌديرية الفرعية للزراعات اﳌعّمرة ،وتكلف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تنفيذ ومتابعة أعمال تنمية اﻹنتاج ،ﻻ سيما اﻷشجار
اﳌثمرة والكروم وتقييمها،
– إعداد برامج خاصة باﳌؤسسات والهيئات ﲢت الوصاية
التي تـمـارس فـي م ـيـدان ال ـزراع ـات اﳌـعّمرة ،بـالتـش ـاور م ـع
الهياكل اﳌعنية ،وضمان متابعتها وتقييمها،
– اﳌشاركة ﰲ إعداد آليات دعم الزراعات اﳌعّمرة،
– اﳌـسـاهـمـة فـي تعـزي ـز تـنظـيـم اﳌتع ـاملﲔ حول اﻷهداف
التي ترمي إﱃ ﲢسﲔ إنتاج وإنتاجية الزراعات اﳌعّمرة.
د( اﳌ ـديـ ـريـ ـة الـف ـرع ـيـة للـمكننة الفﻼحية واﳌدخﻼت،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– متابعة وتقييم تطبيق مختلف البرامج ﰲ مجال اﳌكننة
الفﻼحية،
– اﳌساهمة ﰲ تنمية اﳌكننة الفﻼحية وترقيتها،
– اﳌشاركة ﰲ اﻹرشاد اﳋاص باﳌكننة الفﻼحية،
– ترقية أعمال تنمية التخصيب وإعداد اﳊصائل اﳌتعلقة
بها،
– متابعة العرض فيما يتعلق باﳌدخﻼت الفﻼحية،
– تأطير ومتابعة استعمال اﻷسمدة لتكثيف الزراعات،
– ضمان متابعة التموين باﳌدخﻼت الفﻼحية،
– ضمان التنسيق بﲔ كل اﳌتدخلﲔ بالنسبة للتموين
باﳌدخﻼت الفﻼحية،
– ضمان متابعة اﻷعمال اﻷفقية ذات الصلة بتطوير الفروع
الفﻼحية،
– اﳌـشـاركـة ﰲ ﲢـديـد مـعـاييـر ومـحـاور الـتـأهـيـل لﻼستفادة
من اﻹعانات العمومية ﻻقتناء اﳌدخﻼت الفﻼحية.
 – ٢مديرية إنتاج وضبط الفروع اﳊيوانية ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تنفيذ سياسة التنمية الفﻼحية ﰲ مجال إنتاج وضبط
الفروع اﳊيوانية،
– ت ـأطـيـر إع ـداد ومـتـابـع ـة الـبـرامـج اﳋـاصـة بـاﳌـؤسـسـات
والـهيـئات ﲢت الوصاية،
– ترقية أعمال تنمية الفروع اﳊيوانية ومتابعتها،
– تـنظـي ـم ومـتابع ـة وتـأطـيـر أنـظـمـة ال ـرص ـد والتأثير عﲆ
أسعار اﳌنتجات وعوامل إنتاج الفروع اﳊيوانية،

 ٢٥صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ٢٢سبتمبر سنة  ٢0٢٢م

– وضع جـهـاز لـضـبط الـفـروع اﳊيوانية ومتابعة وتقييم
تنفيذه،
– ت ـأطـيـر ومـتـابـع ـة نش ـاط ـات وب ـرامـج اﳌـؤسـسـات ﲢـت
الوصاية اﳌعنية ﲟجال الضبط،
– اقتراح ومتابعة وتقييم برامج وضع اﳌنشآت القاعدية
لتجميع وتخزين اﳌنتجات الفﻼحية،
– اﳌساهمة ﰲ إعداد وتطبيق التنظيم اﳌتعلق بالقيمة
الغذائية لﻸغذية اﳌوجهة ﳊيوانات التربية ونوعيتها،
– اقتراح اﻵليات التي من شأنها تنظيم اﳌتعاملﲔ حول
أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية ﳌنتوج أو فرع حيواني
ق ـصـد تـلـب ـية اﻻحـتـيـاجـ ـات واﻻستـغ ـﻼل العـقـ ـﻼني لل ـق ـدرات
واﻻستثمارات،
– اﳌـشـاركـة فـي ﲢـديـد مـعـايـيـر ومـحـاور التأهيل لﻼستفادة
من اﻹعانات العمومية التي ترمي إﱃ تنمية اﳌنتجات
اﳊيوانية وتهدف إﱃ ﲢسﲔ اﻷمن الغذائي.
وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
أ( اﳌديرية الفرعية لتربية اﳊيوانات وإنتاج اﳊليب،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ترقية ومتابعة أعمال تطوير فرع اﳊليب،
– ترقية ومتابعة أعمال تطوير تغذية حيوانات التربية
وتقييم تنفيذها،
– ترقية ومتابعة أعمال تنمية فرع اللحوم اﳊمراء وتقييم
تنفيذها،
– ت ـرق ـيـة ومـتـاب ـع ـة أعـمـال تـنم ـيـة التـلـقي ـح اﻻصطـنـاعي
والتحسﲔ اﳉيني وتقييم تنفيذها،
– ضمان التنسيق بﲔ مجموع اﳌتدخلﲔ وتنظيمهم من
أجل ﲢسﲔ اﻹنتاج واﻹنتاجية،
– اقتراح اﻵليات التي من شأنها تنظيم اﳌتعاملﲔ حول
أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية للمنتوج أو الفرع اﳊيواني
اﳌعني،
– اﳌساهمة ﰲ ﲢديد معايير ومحاور التأهيل لﻼستفادة
من اﻹعانات العمومية التي ترمي إﱃ تنمية إنتاج اﳊليب
واللحوم اﳊمراء،
– اﳌشاركة ﰲ إعداد آليات دعم فرعي اﳊليب واللحوم
اﳊمراء،
– تـأطـيـر إعـ ـداد الـبـرامـج اﳋـاص ـة بـاﳌـؤسـسـات والـهيـئات
ﲢت الوصاية ،ﰲ هذا اﳌجال ،ومتابعتها.
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ب( اﳌديرية الفرعية لتربية اﳊيوانات الصغيرة،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ت ـرقـي ـة ومـتـابعـ ـة أع ـمـال تـنمـي ـة ف ـروع ت ـربيـة ال ـدواج ـن
واﳊيوانات الصغيرة وتقييم تنفيذها،
– اقتراح اﻵليات التي من شأنها تنظيم اﳌتعاملﲔ حول
أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية للمنتوج أو الفرع اﳊيواني
اﳌعني،
– اقتراح معايير ومحاور التأهيل لﻼستفادة من اﻹعانات
العمومية التي ترمي إﱃ تنمية اﻹنتاج اﳊيواني اﳌتمثل
ﰲ اللحوم البيضاء وبيض اﻻستهﻼك والعسل،
– تأطير إعداد البرامج اﳋاصة باﳌؤسسات والهيئات ﲢت
الوصاية ،ﰲ هذا اﳌجال ،ومتابعتها.
ج( اﳌديرية الفرعية لتربية اﳋيل واﻹبل ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تـ ـرق ـي ـة ومـتـابـع ـة أع ـم ـال تنـمـيـة ت ـربـيـة اﳋـيل واﻹب ـل
واﳌـحافظة عليها وتقييم تنفيذها،
– اقتراح اﻵليات التي من شأنها تنظيم اﳌتعاملﲔ حول
أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية للمنتوج أو الفرع اﳊيواني
اﳌعني،
– ضمان التنسيق بﲔ مجموع اﳌتدخلﲔ وتنظيمهم من
أجل تنمية تربية اﳋيل واﻹبل،
– اﳌشاركة ﰲ إعداد آليات دعم تنمية تربية اﳋيل واﻹبل،
– تـأطـيـر إع ـداد البرام ـج اﳋـاصـة ب ـاﳌ ـؤسـسـات والـهي ـئات
ﲢت الوصاية ،ﰲ هذا اﳌجال ،ومتابعتها.
 – 3م ـدي ـري ـة تـثـمـﲔ وت ـرقـيـة اﻹنـتاج الفﻼحي ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تنفيذ سياسة التنمية الفﻼحية ﰲ مجال تنمية الفﻼحة
البيولوجية وتثمﲔ اﻹنتاج الفﻼحي وترقيته،
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– الـسـهـر ع ـﲆ تنـظـي ـم وتـط ـوي ـر وت ـرقـيـة اﳌه ـن الـفـﻼحـيـة
اﳌشتركة وتنشيطها،
– اﳌشاركة ﰲ ﲢديـد سـيـاسـة تـصـديـر اﳌنتجات الفﻼحية
والزراعية الغذائية ،والسهر عﲆ تنفيذها.
وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
أ( اﳌديرية الفرعية لتثمﲔ اﻹنتاج الفﻼحي ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تنفـي ـذ اﻷنظـمـة اﳌتعـلـق ـة بتـثـمـﲔ وت ـرقـيـة اﳌنـتـجـات
الفﻼحية أو ذات اﻷصل الفﻼحي،
– إعداد ومتابعة آليات تتبع اﳌنتجات الفﻼحية أو ذات
اﻷصل الفﻼحي،
– وض ـع آل ـيـات الـتقـيـيـس اﳌ ـرج ـعـيـة ذات ال ـصـلـة باﻹنـتاج
الفﻼحي،
– اقـتراح اﻵل ـي ـات اﳌـتعـلـقـ ـة بـتـثـمـﲔ اﻹن ـتـاج ال ـوطـنـي
ومتابعتها وتقييمها وترقية تصدير اﳌنتجات الفﻼحية،
– اقـتراح اﻵل ـي ـات اﳌتـعل ـق ـة بـالعـصرنة واﻹندماج الزراعي
الصناعي لكل فرع ومتابعتها وتقييمها،
– تـشـجـيع وض ـع اﳌنـش ـآت ال ـقـاع ـدي ـة اﳌـﻼئ ـمـة للتـجميع
والتخزين والتوضيب والتحويل واﻷطر التنظيمية الضرورية
لذلك،
– م ـت ـابع ـة تنـفـي ـذ الـتـدابـيـر اﳌتـعـلـق ـة بـسـيـاسـة تصدير
اﳌنتجات الفﻼحية والزراعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها.
ب( اﳌدي ـريـة الـفـرعـيـة لـلـفـﻼحـة الـبـيـولـوجـيـة وعـﻼمـة
اﳉودة ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ترقية الفﻼحة البيولوجية وتنميتها،
– اﳌساهمة ﰲ إعداد مقاييس ومفاهيم تنظم أنماط اﻹنتاج
البيولوجي،
– وض ـع ال ـتـعـلـيـمـات الـتـي تـسـمـح ب ـالـتـصري ـح بـالـطـاب ـع
البـيـولوجي للمنتجات الفﻼحية ومتابعة تنفيذها،

– ترقية الفﻼحة البيولوجية وتطويرها،

– وض ـع آليات تقييم اﻹنتاج البيولوجي،

– اقتراح ومتابعة وتقييم اﻵليات اﳌتعلقة بتثمﲔ اﻹنتاج

– الـسـه ـر ع ـﲆ تنـفـي ـذ ب ـرام ـج ت ـطـوي ـر اﻷم ـﻼك ال ـوراثـيـة

ال ـوطـنـي وت ـرقـيـة ت ـصدي ـر اﳌنتجات الفﻼحية أو ذات اﻷصل
الفﻼحي،
– وض ـع الـتـع ـلـيـمـات الـتـي تس ـمـح ب ـالتـص ـري ـح ب ـال ـط ـابـع
الـبيـولوجي للمنتجات الفﻼحية ومتابعة تنفيذها،
– الـسـهـر ع ـﲆ تنـفـيـذ ب ـرام ـج تـنمـيـة اﻷم ـﻼك ال ـوراثـيـة
واﳌـحافظة عليها،
– العـم ـل ع ـﲆ تـثـمـﲔ منـتـجـات اﳌـوط ـن وتـرقـيـتـهـا عـبـر
عﻼمات ﳑيزة للنوعية،

واﳌـحافظة عليها،
– السـهـ ـر ع ـﲆ تطـبـيـق اﻷدوات التي ته ـدف إﱃ ﲢـس ـﲔ
قدرات العتاد الوراثي،
– الـع ـمـل ع ـﲆ تـثـمـﲔ مـنـت ـجـات اﳌ ـوط ـن وت ـرقيـتـهـا عـبـر
عﻼمات ﳑيزة للنوعية،
– ضمان متابعة تنفيذ نظام نوعية اﳌنتجات الفﻼحية
أو ذات اﻷصل الفﻼحي،
– ترقية اﳌنتجات اﳌصدقة وذات عﻼمة اﳉودة.
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ج( اﳌدي ـري ـة ال ـفـرعـيـة لـتـنشيـط اﳌنـظـمـات اﳌهـنـيـة
الفﻼحية ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تنظيم اﳌهن الفﻼحية اﳌشتركة وتنشيطها،
– متابعة أعمال تنمية اﳌنظمات اﳌهنية الفﻼحية لكل
فرع وتقييمها،
– السه ـر ع ـﲆ مش ـاركـ ـة اﳌنظـمـات اﳌهنية الفﻼحية ﰲ
تنفيذ برامج تنمية الفروع الفﻼحية ﰲ منبع ومصب اﻹنتاج،
– العمل ،بالتشاور مع اﳌنظمات اﳌهنية الفﻼحية ،عﲆ
تثمﲔ اﳌنتجات الفﻼحية أو ذات اﻷصل الفﻼحي ومنتجات
اﳌوطن وترقيتها،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق باﳌهنة الفﻼحية وﲢيينها.
 – ٤مـ ـدي ـري ـة التـكـويـ ـن الـف ـﻼح ـي والـبـحـث واﻻبـتكـ ـار،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اقتراح ،بالتنسيق مع القطاعات اﳌعنية ،عناصر السياسة
القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي
ﰲ اﳌيدان الفﻼحي،
– تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي
والتطور التكنولوجي،
– دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع
عﲆ إرشاد ونشر وتثمﲔ نتائج البحث العلمي والتطور
التكنولوجي للمؤسسات ﲢت الوصاية،
– دراسة واقتراح كل التدابير الضرورية لترقية ونـشـر
اﻻبت ـك ـار لـ ـدى اﳌ ـؤسس ـات الـف ـﻼحـيـة والـصـنـاعـي ـة الـغـ ـذائ ـيـة،
بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير ﲢت الوصاية،
– ﲢديد اﻻحتياجات وﲡنيد اﳌوارد والكفاءات والوسائل
الضروري ـة ل ـت ـن ـف ـيـذ أعـمـال اﳌقـاوﻻتـيـة الـفـﻼحـيـة واﳌرافـقـة
التقنية ،بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير،
– اﳌبادرة بكل الدراسات واﳋبرات التي تسمح بتعزيز
ك ـف ـاءات الـتـسـيـيـر واﳌـهـ ـارات الـت ـ ـقنـيـة لت ـرقي ـة وت ـط ـويـ ـر
اﳌقاوﻻتية الفﻼحية.
وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
أ( اﳌ ـديـ ـري ـة الف ـرعـي ـة للـتـك ـوين الـفـﻼحي ،وتكلـف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ضمان تنشيط مجموع النشاطات اﳌرتبطة بالتكوين
التي تقوم بها مؤسسات التكوين ﲢت الوصاي ـة وتنـسـيقـهـا
ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان تسيير البرنامج القطاعي للتكوين ﰲ اﳋارج،
– تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة برامج ﲢسﲔ
اﳌستوى لفائدة اﳌهنيﲔ عﲆ مستوى مؤسسات التكوين،
– إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين ﲢت الوصاية.
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ب( اﳌ ـديـ ـريـ ـة الـف ـرعـي ـة للبـحـث الـعلـم ـي والـتـقـنـيـات
الـف ـﻼحـيـة ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ﲢديد التدابير اﳌتأتية من السياسة القطاعية للبحث
العلمي والتطور التكنولوجي ،والسهر عﲆ تنفيذها،
– السهر عﲆ تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة
للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
– دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع عﲆ تنفيذ
نشاطات البحث القطاعية،
– دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع عﲆ اﻹرشاد
ونشر وتثمﲔ نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي
للمؤسسات ﲢت الوصاية.
ج( اﳌديرية الفرعية لﻼبتكار واﳌقاوﻻتية الفﻼحية،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اقتراح برامج اﻷعمال الضرورية لترقية ونشر اﻻبتكار
ﰲ اﳌجال الفﻼحي،
– التنسيق مع الهياكل اﳌعنية ،ﰲ وضع منصة تبادل
اﳌعلومات واﻻتصال تكرس اﻻبتكار ﰲ مختلف فروع اﻹنتاج
الفﻼحي،
– اقتراح وتنفيذ برامج اﳌرافقة التقنية واﻹرشاد والدعم
اﻻستشاري لترقية وتطوير اﳌقاوﻻتية الفﻼحية وضمان
متابعتها وتقييمها،
– ﲢديد اﻻحتياجات وﲡنيد اﳌوارد والكفاءات والوسائل
الـضـروري ـة لتـنـفـيـذ أع ـمـال اﳌق ـاوﻻتـي ـة الـفـﻼحـيـة ،واﳌرافقة
التقنية للمؤسسات الفﻼحية ،بالتشاور مع مؤسسات البحث
والتطوير،
– اﳌساهمة ﰲ البرامج القطاعية اﳌشتركة حول اﻻبتكار
ﰲ مجاﻻت اﻷنشطة الفﻼحية.
 – ٥م ـديـري ـة تثـمـﲔ اﻷق ـالـيم الريفية ومﻼءمة الفﻼحة
مع التغير اﳌناخي ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تنفيذ السياسة الفﻼحية ﰲ مجال تنمية الفﻼحة اﳉبلية
وف ـﻼح ـة ال ـواح ـات والـف ـﻼح ـة وال ـرع ـي ع ـﲆ مـست ـوى اﳌنـط ـقة
السهبية،
– تطوير زراعة اﻷشجار اﳌثمرة اﳌقاومة ،ﻻ سيما عﲆ
مستوى اﳌناطق ذات اﻹنتاج الضعيف من اﳊبوب،
– اقتراح كل التدابير التي ترمي إﱃ مﻼءمة الزراعات
وتربية اﳌواشي للتغيير اﳌناخي ،بالتشاور مع القطاعات
اﳌعنية ،وإعداد برامج التحسيس واﻹرشاد ﰲ هذا اﳌجال،
– اﳌبادرة بسياسة التنمية الفﻼحية اﳌستدامة وتنفيذها
ﰲ اﳌناطق السهبية والصحراوية ،ﻻ سيما برامج التنمية
الفﻼحية التي ترمي إﱃ اﳊفاظ عﲆ الواحات وأراضي الرعي
وتأهيلها،
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– اﳌب ـادرة ب ـب ـرامج سن ـوي ـة وم ـت ـعـددة السنـوات لـتـنـمـيـة

– السـهـ ـر ع ـﲆ وض ـع الـب ـرام ـج اﳌتـعلـقـ ـة ﲟـعـرفـة اﳌ ـوارد

الـف ـﻼحـة اﳉبلية واﳌناطق السهبية والصحراوي ـة وم ـتـاب ـع ـة

الـطبـيـعـيـة وتـعبـئـتـه ـا واسـتـغ ـﻼل ـهـا الـع ـقـﻼنـي ،بالتـشاور م ـع

تنفيذها،

القطاعات اﳌعنية،

– إعداد برامج مكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد اﻷخضر
وتوسيعه ،بالتعاون مع اﳌديرية العامة للغابات،
– إعـ ـداد بـ ـرامج اﻻستصﻼح وتـ ـهـ ـيئـ ـة وتـ ـنـ ـظ ـي ـم وتسي ـي ـر
وإعادة تأهيل واﳌـحافظة عﲆ اﳌراعي السهبية وتطويرها
ومتابعتها وتقييمها،
– اقتراح معايير ومحاور التأهيل لﻼستفادة من اﻹعانات
العمومية ﳌختلف عوامل اﻹنتاج،
– اﳌشاركة ﰲ تصور برامج اﳌﻼءمة مع التغـي ـر اﳌـنـاخـي
ذات الصلة بالفﻼحة والتنمية الريفية ،وتنفيذها وتقييمها
بالتشاور مع القطاعات اﳌعنية،
– دعم النشاط الفﻼحي العائﲇ ذات الصلة باﻹقليم وتثمينه
واﳌـحافظة عليه ،بالتشاور مع القطاعات اﳌعنية.
وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
أ( اﳌديرية الفرعية لتنمية الفﻼحة اﳉبلية ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اﳌبادرة بالبرامج السنوية واﳌتعددة السنوات لتنمية
الزراعة اﳉبلية ومتابعة تنفيذها،
– اﳌبادرة ببرامج التنمية الريفية اﳌستدامة للمناطق
اﳉبلية وتنفيذها،
– اﳌبادرة بالدراسات اﳌرتبطة بالتنمية الريفية وتأطير
إعدادها والسهر عﲆ تنفيذها،
– اﳌساهمة ﰲ اﳌـحافظة عﲆ اﳌوارد الطبيعية لﻸقاليم
الريفية وتثمينها،
– اﳌـش ـارك ـة فـي تط ـوي ـر سـي ـاس ـات التـكـامـل بﲔ الغابات
وتربية اﳊيوانات والفﻼحة والبيئة.
ب( الـم ـدي ـري ـة الـف ـرعـيـة لتنـمـي ـة الـسـه ـوب وزراع ـة
ال ـواح ـات ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– إعداد وتطوير ومتابعة وتقييم برامج استصﻼح أراضي
الرعي وتهيئتها وتنظيمها وتسييرها واﳌـحافظة عليها
وإعادة تأهيلها،
– إعداد الدراسات اﳋاصة ﲟعرفة قدرات الوسط السهبي
والشروط اﻻجتماعية واﻻقتصادية،
– تطوير زراعة اﻷشجار اﳌثمرة اﳌقاومة عﲆ مستوى
اﳌناطق السهبية والهضاب العليا والصحراوية،
– اﳌساهمة ﰲ تنفيذ برامج إعادة تأهيل السد اﻷخضر
وتوسيعه ،بالتعاون مع اﳌديرية العامة للغابات،

– اﳌبادرة بسياسة التنمية الفﻼحية اﳌستدامة وتنفيذها
ﰲ اﳌناطق الصحراوية ،ﻻ سيما منها برامج التنمية الفﻼحـيـة
الت ـي ت ـرمـي إﱃ اﳌـحافـظـة ع ـﲆ ال ـواحـ ـات وأراض ـي ال ـرع ـي
وتأهيلها،
– السهـ ـر ع ـﲆ تنـفـيـذ سـيـاسـة التنمية الريفية اﳌندمجة
للمناطق السهبية والصحراوية،
– اﳌساهمة ﰲ ترقية الطاقات غير اﳌلوثة ،ﻻ سيما منها
الـطـاقـة الـشمـسـيـة وطـاقـة الـري ـاح والـطـاقـ ـة اﳊـراريـة اﳉوفية
والكتلة اﳊيوية،
– اﳌـش ـارك ـة ﰲ تـثـمـﲔ اﳌ ـوارد اﳌ ـائـي ـة ،ﻻ سـيـمـا من ـهـا
الباطنية وغير التقليدية ﰲ اﻷوساط السهبية والصحراوية.
ج( اﳌ ـديـ ـريـ ـة ال ـف ـرع ـيـة للـسـق ـي وم ـﻼءمـ ـة الـف ـﻼحـ ـة مع
التغير اﳌناخي ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ﲢديد برنامج وطني لﻺرشاد والدعم وتطوير تقنيات
السقي الفﻼحي وتنفيذه وتأطيره ،بالتنسيق مع اﳌؤسسات
القطاعية اﳌعنية،
– ترقية تقنيات وأنظمة السقي اﳌقتصدة للماء،
– جمع اﳌعطيات واﳌعلومات اﳌتعلقة بتنفيذ البرامج
اﳌتعلقة باقتصاد اﳌاء ومعاﳉتها وﲢليلها،
– وضع جهاز مراقبة التغير اﳌناخي عﲆ الفﻼحة،
– تشجيع تنظيم السقاة ﰲ جمعيات مهنية وتأطيره،
– اﳌساهمة ﰲ برنامج البحث والتطبيق ﰲ مجال استعمال
اﳌوارد اﳌائـ ـيـ ـة الـ ـبـ ـديـ ـلـ ـة ﻷغ ـراض السقي ال ـف ـﻼحي وﲢل ـي ـة
اﳌياه اﳌاﳊة واستعمال مياه اﻷجاج واﻷمطار اﻻصطناعية
واستغﻼل اﳌياه اﳌستعملة بعد تطهيرها وإعادة استعمال
مياه الصرف،
– اﳌشاركة مع القطاعات اﳌعنية ،ﰲ إعداد ومتابعة إنجاز
الدراسات اﳌتعلقة بتطوير السقي،
– اﳌشاركة مع القطاعات اﳌعنية ،ﰲ إعداد برامج اﳌﻼءمة
مع التغـ ـيـر اﳌناخي ذات الصلة بالفﻼحة وتنفيذها وتقييمها،
– اﳌبادرة ،بالتشاور مع القطاعات اﳌعنية ،بكل الدراسات
حول تأثير التغيير اﳌناخي عﲆ الفﻼحة واقتراح كل التدابير
ﳌﻼءمة الزراعات وتربية اﳌواشي وضمان تقييمها،

– اﳌساهمة ﰲ تنفيذ برامج مكافحة التصحر عن طريق

– إعداد ،بالتشاور مع القطاعات اﳌعنية ،برنامج ﲢسيس

إنجاز زراعات سهبية وحظر الرعي وحشد اﳌوارد اﳌائية،

ﰲ مجال اﳌﻼءمة مع التغير اﳌناخي ذي الصلة بالقطاع

بالتعاون مع اﳌديرية العامة للغابات،

الفﻼحي.
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اﳌاّدة  : 3ال ـم ـديـ ـريـ ـة الـ ـ ـ ـع ـ ـامـ ـ ـة لﻼسـتـثـمـ ـار والـع ـقـ ـار
الفﻼحيﲔ ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اقتراح العناصرالتي تسمح بتحديد السياسة الفﻼحية
ﰲ مجال التنظيم والضبط العقاريﲔ وتثمﲔ اﻹمكانيات
العقارية وتوسيعها والسهر عﲆ تنفيذها،
– إعـ ـداد بـرنامج استصﻼح اﻷراضي عن طريق اﻻمتياز
والسهر عﲆ تنفيذه،
– إعـ ـداد أجـ ـهـ ـزة ﲤويـ ـل اﳌشاريـ ـع ال ـف ـﻼح ـي ـة والسه ـر عﲆ
تنفيذها،
– ﲢضير وجمع مقترحات القطاع ،ﰲ إطار قوانﲔ اﳌالية،
بالتشاور مع الهياكل اﳌركزية واﳌصالح غير اﳌمركزة
واﳌؤسسات ﲢت الوصاية،
– تنشيط واﻹشراف عﲆ اﳌؤسسات العمومية واﳌؤسسات
العمومية اﻻقتصادية للقطاع ومتابعتها،
– تـ ـ ـوج ـ ـي ـه وت ـرقـيـة اﳌـشـاري ـع اﻻسـتثـم ـاري ـة ومـتـابعـتـهـا
وتقييمها،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة
باﻻستثمار والعقار الفﻼحيﲔ ،والسهر عﲆ تطبيقها.
وتتكون من ثﻼث ) (3مديريات :
 –١مديرية التنظيم العقاري واستصﻼح اﻷراضي،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اﳌساهمة ﰲ ﲢديد وتنفيذ السياسة الفﻼحية ﰲ مجال
التنظيم واﳌـحافظة والضبط العقاريﲔ وتثمﲔ اﻹمكانيات
العقارية وتوسيعها ومتابعة تنفيذها،
– اﳌساهمة ﰲ إعداد برنامج استصﻼح اﻷراضي عن طريق
اﻻمتياز ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تثمﲔ نتائج دراسات اﻻستكشاف ومعرفة اﳌـحيطات
ﰲ إطار استصﻼح اﻷراضي التي ﲡريها مكاتب دراسات.
وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
أ( اﳌديرية الفرعية للتنظيم العقاري ،وتكلف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– مـت ـاب ـع ـة تطـبـي ـق النـصـوص الـتشـريعـية والتنظيمية
اﳌؤطرة للعقار الفﻼحي وتنظيم اﻷمﻼك العقارية الفﻼحية،
– وضع أدوات الضبط العقاري وضمان متابعة وتقييم
تطبيقها،
– اتـخـاذ ك ـل ت ـدبي ـر يهـ ـدف إﱃ اﳌـحافظـة عﲆ اﻷراضي
الفﻼحية وذات الطابع الفﻼحي وحمايتها،
– متابعة عمليات ﲢويل اﻷراضي الفﻼحية ،مع الهيئة
اﳌعنية،
– الـع ـم ـل ع ـﲆ اﳌ ـحافـظـة عﲆ الطابع الفﻼحي لﻸراضي
اﳌمنوحة لﻼستغﻼل،
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– متابعة ،اﻵثار الناجمة عن العمليات اﳌرتبطة باﳌعامﻼت
عﲆ مستوى اﳌستثمرات الفﻼحية والوسائل التي ﲢقق
أحسن تسيير ،مع الهيئة اﳌعنية،
– متابعة التصرفات العقارية،
– متابعة عمليات التجميع،
– متابعة عمليات تسوية اﳌنازعات العقارية،
– تأطير عمليات ﲢديد ومنح اﳌـحفظة العقارية اﳌوجهة
لﻼستثمار الفﻼحي.
ب( اﳌديرية الفرعية ﻻستصﻼح اﻷراضي ،وتكلف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– إعداد برنامج استصﻼح اﻷراضي عن طريق اﻻمتياز
وتنفيذه ومتابعته وتقييم تنفيذه،
– اﳌبادرة بسياسة اﻻستصﻼح لكل منطقة وتنفيذها،
– اﳌبادرة بكل التدابير التي تضمن اﻻستعمال اﻷفضل
ﳌوردي التربة واﳌاء ﰲ إطار اﻻستصﻼح ،وضمان تنفيذها،
– متابعة تنفيذ مشاريع اﻻستصﻼح اﳌنجزة من طرف
اﳌؤسسات العمومية أو اﳌستثمرين اﳋواص،
– تثمﲔ وﲢسﲔ اﳌقّدر العقاري اﳌوجود،
– إعداد ومتابعة وتقييم تنفيذ برامج استصﻼح وتهيئة
اﳌـحيطات وتسييرها،
– وضع نظام رصد وتقييم ديناميكية استصﻼح اﻷراضي
ومتابعته،
– القـيـ ـام ب ـدراس ـات اﻻستـك ـش ـاف ومـعـرف ـة اﳌ ـحـيـطـات
وتأطيرها ومتابعتها وجمع نتائجها ﰲ إطار استصﻼح
اﻷراضي التي ﲡريها مكاتب دراسات،
– اﳌساهمة ﰲ برنامج البحث لتطوير وﲢسﲔ موردي
التربة واﳌاء ﰲ إطار استصﻼح اﻷراضي.
ج( اﳌديرية الفرعية للجرد ورسم اﳋرائط العقاريﲔ،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ج ـرد اﻷراض ـي الـفـﻼحيـة أو ذات الـطـاب ـع الـفـﻼحـي ،ووضع
آليات لتحديد وتصنيف اﻷراضي ،والسهر عﲆ ﲢيينه،
– القيام بالدراسات اﳌتعلقة بالتعرف عﲆ اﻷراضي الفﻼحية
أو ذات الطابع الفﻼحي والفضاءات الريفية ،وﲢديدها،
– اﳌـب ـادرة ب ـال ـدراسـات اﳌتـعـلـقـ ـة بـاﳌـحيطات ال ـواج ـب
استصﻼحها التي ﰎ إنجازها من طرف مكاتب الدراسات
وتأطيرها ومتابعتها،
– إعداد خريطة جغرافية لﻸراضي بالتنسيق مع اﳌؤسسات
ﲢت ال ـوصايـة و القطاعات و اﳌؤسسات والـهـيئـات اﳌعـنـيـة،
والسهر عﲆ ﲢيينها.
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 –٢مديرية البرمجة والدعم اﻻقتصادي ،وتكلف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟ ـا يأتي :
– تعبئة اﳌوارد اﳌالية عﲆ أساس مخططات تنمية
القطاع وتقييم حالة تنفيذها،
– تصور أجهزة ﲤويل اﻻستثمارات الفﻼحية وتنسيقها
وتقييمها،
– ضمان تسيير ومتابعة مساعدات الدولة،
– السهر عﲆ ﲢضير تقارير اﻷولويات والتخطيط،
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– التنسيق مع اﳌؤسسات اﳌالية اﳌتخصصة لتنفيذ
أجهزة التمويل،
– وضع نظام متابعة وتقييم أجهزة ﲤويل اﻻستثمارات
الفﻼحية ،والسهر عﲆ ﲢسينها،
– مرافقة اﳌستثمرين ﰲ مجال التمويل ﻹنشاء مؤسسات
جديدة.
 –3مديرية اﻻستثمار الفﻼحي ،وتكلف عﲆ اﳋصوص،
بـمـا يأتي :

– جـمع اقـتـراح ـات الـهـيـاك ـل اﳌرك ـزي ـة وغـيـر اﳌـمرك ـزة

– وضع اﻷدوات واﻵليات التنظيمية واﳌعيارية واﻻقتصادية

واﳌـؤسـسـات ﲢـت الوصاية ،ﰲ إطار إعداد قوانﲔ اﳌالية،

الت ـي ت ـسـم ـح بتـشـجـيع وت ـوجـيـه وم ـرافـق ـة اﻻستـثم ـارات

– ﲢضير التقارير الوزارية للمردودية.
وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
أ( اﳌديرية الفرعية للتجهيزات العمومية ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ﲢديد احتياجات القطاع ﰲ إطار إعداد قوانﲔ اﳌالية،
– إعـ ـداد اﻹط ـار اﳌـيزان ـيـات ـي ونـفقـ ـات القطاع عﲆ اﳌدى
اﳌتوسط،
– ضمان ﲢضير ميزانيات البرامج،
– القيام بتسجيل العمليات اﳌركزية،
– ضمان متابعة وتقييم مدّونة عمليات تنفيذ ميزانية
الدولة ،والسهر عﲆ تطهيرها،
– إع ـداد اﳊص ـائـ ـل ال ـدوري ـة اﳌتـعـلـقـة بتـنـفـيذ مـيـزانـيـات
البرامج اﳌسجلة وﲢيﲔ مدّونة عمليات القطاع.
ب( اﳌديرية الفرعية ﳌساعدات الدولة ،وتكلف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– وضع أجهزة الدعم ،بالتشاور مع الهياكل اﳌعنية،
– تعبئة اﻷموال الضرورية لتنفيذ اﻷنظمة أو اﻷنشطة
اﳌـ ـؤه ـل ـة لﻼستـفـ ـادة م ـن ال ـدع ـم اﳌ ـاﱄ وتسـيـيـر اﳌـساع ـدات
اﳌمنوحة للفﻼحﲔ،
– السـه ـر ع ـﲆ احـتـرام ش ـروط ال ـت ـأهـيـل لﻼستفـ ـادة م ـن
التـمـويﻼت اﳌوجهة للدعم وﲢليل وتقييم أثر مساعدات الدولة،
– وضع نظام متابعة وتقييم مساعدات الدولة،
– إعداد حصائل دورية خاصة ﲟساعدات الدولة.
ج( اﳌديرية الفرعية للقروض الفﻼحية ،وتكلف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اقتراح اﻷجهزة اﳌتعلقة بالقروض والتأمينات الفﻼحية،
ﰲ إطار السياسة الفﻼحية للقطاع،

اﳌتعلقة بالقطاع ،وضمان تنفيذها ،بالتشاور مع القطاعات
اﳌعنية،
– ت ـوجـي ـه وت ـرقـي ـة اﳌش ـاري ـع اﻻسـتثـم ـاري ـة ومـت ـابعـتـه ـا
وتنـسـيقـهـا وتقـيـيمهـ ـا،
– اﳌـبـ ـادرة ب ـك ـل دراسـ ـة اقـتصـادي ـة ذات صـلـ ـة بـتـنفـي ـذ
اسـت ـراتـيـجـيـة الق ـطـاع،
– اﻹش ـراف عـ ـﲆ اﳌ ـؤس ـس ـات الـعـم ـوم ـي ـة اﻻقـت ـص ـاديـ ـ ـة
واﳌ ـؤسـسـات ﲢت الوصاية ،وترقيتها وضمان متابعتها،
– وضع نـظام تسـيـير اﳌعـل ـوم ـات اﳌتـعـلـق ـة بـاﻻسـتثـمـار،
بالتعاون مع الهياكل اﳌعنية.
وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
أ( اﳌ ـديـ ـريـ ـة الـف ـرعـي ـة لـتـرقـيـة ومـتـابـعـة اﻻستثمار،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ت ـرق ـيـة اﳌـشـاري ـع اﻻستـثـمـارية فـي مجـاﻻت الـف ـﻼح ـة
والغابات والزراعة الغذائية ومتابعتها وتقييم إنجازها،
– توجيه اﳌشاريع اﳉديدة ،ﰲ إطار تطوير برامج تنمية
الفروع ووضع أقطاب اﻹنتاج الفﻼحي،
– مـت ـابـع ـة تنـمـي ـة اﳌ ـزارع النموذجـيـة م ـن أج ـل ضـم ـان
اﻻستـغـﻼل اﳊسن،
– توجيه ومتابعة اﻻستثمارات عﲆ مستوى اﳌـحيطات
الفﻼحية الكبرى من أجل استغﻼلها اﻷفضل،
– اقتراح وتنفيذ كل تدبير يهدف إﱃ تخفيف وتبسيط
اﻹجراءات اﳋاصة بإنجاز اﳌشاريع اﻻستثمارية ،بالتشاور
مع القطاعات اﳌعنية،
– وض ـع نـظ ـام ﳌـت ـابع ـة وتقـيـي ـم اﻻستـثـمـارات الـف ـﻼحـيـة،
والسهر عﲆ ﲢسينه،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق باﻻستثمارات الفﻼحية،
وضمان ﲢيينها.
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ب( اﳌديرية الفرعية للدراسات اﻻقتصادية ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اﳌـب ـادرة ب ـإعـ ـداد ال ـدراس ـات الـتـي م ـن شـأنـهـا ت ـوجيـه
واستـه ـداف استـثـم ـارات الـقـط ـاع ذات اﻷول ـوي ـة ،ومـتـابعـتـها
والسهر عﲆ تنفيذها،
– وض ـع نظ ـام رصـ ـد وﲢـل ـيل يتـعـل ـق بـتـط ـور اﻻستـثـم ـار
الفﻼحي،
– الـق ـيـام بـتق ـيـيـمـات دوري ـة لﻼستـثمـ ـارات ذات الـصـلـة
بالسياسة الفﻼحية للقطاع،
– وض ـع قـ ـاع ـدة اﳌعطـي ـات اﳌتعـل ـقـة ب ـدراسـات القـطـاع،
وضمان تسييرها.
ج( اﳌديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة اﳌؤسسات
العمومية ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اﳌشاركة ﰲ إعداد سياسة تطوير اﳌؤسسات العمومية
اﻻقتصادية واﳌؤسسات ﲢت الوصاية،
– ضمان متابعة تنفيذ برامج تنمية اﳌؤسسات العمومية
اﻻقتصادية،
– ﲢليل النتائج اﳌـحققة من قبل اﳌؤسسات العمومية
اﻻقتصادية واﳌؤسسات التابعة للقطاع ،واقتراح كل تدبير
يسمح بتطويرها،
– متابعة مؤشرات قدرات اﳌؤسسات العمومية اﻻقتصادية
واﳌؤسسات ﲢت الوصاية،
– م ـت ـابـع ـة ل ـوائ ـح مـجـال ـس إدارة اﳌ ـؤسـسـات الـعـمـومـيـة
اﻻقتصادية ومداوﻻت مجالس إدارة اﳌؤسسات ﲢت الوصاية،
– متابعة وضعية تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة،
– ضمان تنشيط وتقييم اﳌؤسسات العمومية اﻻقتصادية
التابعة للقطاع،
– وض ـع ق ـاع ـدة مـعـطـيـات تتـعـل ـق ب ـاﳌـؤسـسـات الـعمومية
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اﳊي ـوان ـات إﱃ اﻹنـسـان وب ـراح ـة اﳊي ـوان ـات وتـ ـ ـ ـ ـع ـيـي ـ ـ ـ ـنـه ـا،
وك ـذا بـاﻷمـن الـصـحي للـمـنـتـجـات اﳊيـوانـيـة وذات اﳌـصـدر
اﳊيواني ،اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري والتغذية اﳊيوانية،
– مراقبة ﳑارسة اﳌهنة البيطرية والصيدلة البيطرية،
– ﲢديد وتنفيذ سياسات مرافقة ودعم تنمية وحماية
الصحة اﳊيوانية،
– ضمان ترقية اﳌمارسات البيطرية اﳊسنة ومتابعة
تنفيذها من خﻼل النظام الوطني للبياطرة،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة
باﳌجال البيطري ،ومتابعة تنفيذها،
– التـع ـاون واﳌـش ـارك ـة م ـع الهـيـئ ـات ال ـوطـنـيـة والـ ـدولـيـة
اﳌتخصصة ﰲ اﳌجال البيطري.
وتضم أربع ) (٤مديريات فرعية :
أ( اﳌديرية الفرعية لﻸمن الصحي لﻸغذية والرقابة
الصحية عﲆ اﳊدود ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اقتراح النظم واﳌقاييس الصحية البيطرية للمنتجات
اﳊيوانية وذات اﳌصدر اﳊيواني ،والسهر عﲆ تطبيقها ﰲ
كل مراحل السلسلة الغذائية،
– ضمان مراقبة ومتابعة اﳊيوانات واﳌنتجات اﳊيوانية
وذات اﳌصدر اﳊيواني عند تصديرها واستيرادها،
– دراسة اﻷخطار اﳌرتبطة بعمليات استيراد اﳊيوانات
واﳌـنـتـج ـات اﳊـيـوانـيـة وذات اﳌـصـدر اﳊـيـوان ـي ،وإعـ ـداد
وﲢـيﲔ الـشروط الصحية اﳌتعلقة بها قصد تأمﲔ عمليات
التبادل الدوﱄ،
– ترقية عمليات تصدير اﳊيوانات واﳌنتجات اﳊيوانية
وذات اﳌصدر اﳊيواني باتباع مقاييس ومتطلبات البلدان
اﳌستوردة اﻷخرى،

اﻻقتصادية واﳌؤسسات التابعة للقطاع ،وضمان ﲢيينها،

– إعداد التصديق الصحي البيطري للحيوانات واﳌنتجات

– متابعة وﲢليل تركيبة التشغيل عﲆ مستوى اﳌؤسسات

اﳊـيـوانـي ـة وذات اﳌص ـدر اﳊـيـوان ـي اﳌ ـوجـه ـة للتـص ـدي ـر

ﲢت الوصاية واقتراح تدابير اﳌطابقة.
اﳌـاّدة  : ٤مـ ـديـ ـريـ ـة اﳌص ـال ـح البـيـط ـري ـة ،وتـكـلـف عـﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ﳑارسة السلطة البيطرية الوطنية وﲢديد اﻻستراتيجية
الصحية البيطرية،
– ﲢضير ومتابعة ومراقبة وتقييم التشريع والتنظيم
اﳌتـعـلـق ـﲔ ب ـال ـص ـحـة اﳊـيـوانـي ـة واﻷم ـراض اﳌت ـنـق ـل ـة م ـن

واﻻستيراد.
ب( اﳌ ـدي ـري ـة الفرعية لصحة اﳊيوانات وراحتها،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– إعـ ـداد أنـظـم ـة اﳌـراقـبـة واﻹن ـذار فـيـمـا يـخـص الـصـحـة
اﳊيوانية وتنفيذ متابعتها وتنشيطها،
– القيام بتحليل اﻷخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق
عمليات اﳌراقبة،
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– اقتراح أنظمة ذات صلة بالنشاطات اﳌتعلقة بالكﻼب
اﳌدربة ومقاييس صحة وراحة تربية الكﻼب ،والسهر عﲆ
تطبيقها،
– ضمان تنظيم اﳌراقبة والوقاية من اﻷمراض اﳊيوانية
ومتابعتها وتقييمها ،ﲟا ﰲ ذلك الرقابة الصحية لتنقﻼت
القطعان ونقلها بإدراج معطيات اﳌخابر،
– تنظيم ومراقبة تعيﲔ وتسجيل ومسار حياة اﳊيوانات،
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اﳌاّدة  : ٥مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ﳑارسة مهام السلطة الوطنية ﰲ مجاﱄ الصحة النباتية
والتقنية النباتية،
– إعداد والسهر عﲆ تنفيذ سياسات اﳌرافقة والدعم ﳊماية
وتثمﲔ اﳌادة النباتية،
– إعـ ـداد تنـظـي ـم الـصـحـة النـب ـاتـي ـة والتـقـن ـيـة الـنـبـات ـيـة

مع السهر عﲆ تشكيل بنك وطني للمعطيات ومسكه بانتظام،

وك ـذا التنظيم اﳌتعلق بحماية اﳊيازات النباتية ،والسهر

– القيام بتقييم اﻷخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق

عﲆ تنفيذها ،ﻻ سيما ما تعلق منه بإنتاج واستيراد وتصدير

عمليات اﳌراقبة.
ج( اﳌديرية الفرعية للصيدلة البيطرية واﳌدخﻼت،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تـق ـني ـن وم ـراق ـبة دوائ ـر اﳌ ـواد الصـيـدﻻنـي ـة واﳌ ـواد
البـيـ ـول ـوجـيـة ذات اﻻستـعـم ـال البـيـطري ،واﳌس ـك اﳌنتظم
ﳌدّونتها،
– تسليم رخص عرض اﻷدوية ذات اﻻستعمال البيطري
ﰲ السوق الوطنية ورخص صناعة أو استيراد أو توزيع
اﻷدوية ذات اﻻستعمال البيطري وأغذية اﳊيوانات،
– القيام بتقييم اﻷخطار وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات
الرقابة،
– تنـ ـظي ـم شب ـكـ ـة ال ـرق ـابـ ـة الـ ـدوائـيـة ،وتـحـل ـيل وتـسيير
تصريحات الرقابة الدوائية،
– إعداد وﲢيﲔ الشروط الصحية للتبادﻻت الدولية للمواد
البيطرية واﳌدخﻼت قصد تأمﲔ عمليات التبادل،
– إعداد ومتابعة البرنامج اﳉزائري ﳌراقبة ورقابة البقايا
واﳌواد اﳌلوثة ﰲ اﻷغذية.
د( اﳌديرية الفرعية لتعزيز قدرات اﳌصالح البيطرية
وتثمينها ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تسجيل البيطريﲔ الذين يمارسون ﰲ القطاع العام
واﳋاص ،وتسليمهم رخص اﳌمارسة ومتابعتهم وضمان
تطور قدراتهم التقنية واﻹدارية،
– ﲢ ـديـ ـد اﻷولـ ـوي ـات فـي مـجـال التـشـخـيص والـم ـراقـبـة
اﳌخبرية،
– وضع نظام لﻺعﻼم واﻻتصال ﰲ اﳌجال الصحي والبيطري
وتسييره،
– تسيير نظام اﻹخضاع لتأمﲔ نوعية اﳋدمات البيطرية،
– ضـمـان ت ـرقـيـة اﳌمـارسـة البيـطـرية اﳊـسـنة ومـتـابـع ـة
تنفيذها من خﻼل النظام الوطني للبياطرة.

وت ـوزي ـع واستـعـمـال اﳌدخـﻼت الـفـﻼحـيـة )الـبـذور و الشتائل
واﻷصناف واﳌخصبات ومواد الصحة النباتية ذات اﻻستعمال
الفﻼحي(،
– ض ـم ـان م ـراقـب ـة الـصـح ـة الـنب ـاتـيـة والتـقـنية النـبـاتـيـة
ل ـل ـم ـن ـت ـجـات الـنـبـاتـيـة أو ذات اﳌصدر الـنـبـاتي و اﳌدخﻼت
الـفـﻼحيـة )البـذور والـشت ـائ ـل واﻷصناف واﳌخصبات ومواد
الصحة النباتية ذات اﻻستعمال الفﻼحي( عند اﳊدود وعبر
التراب الوطني،
– وضـع ج ـه ـاز وطـن ـي للـسـه ـ ـر ع ـﲆ ال ـصـحـ ـة الـنـب ـاتـيـ ـة
ومخططات التدخل ضد أعداء النباتات من أجل اﳌـحافظة
عﲆ اﻹنتاج الفﻼحي،
– اﳌ ـش ـارك ـة مع الهيئات الوطنية والدولية فـي الن ـشـاط ـات
اﳌعـي ـارية فـي مجـال حـمـاية الصحة النباتية ومراقبة البذور
والشتائل،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة
ﰲ مـجـالـي الـصـحـة الن ـب ـاتـي ـة والتـقـنـيـة النـب ـاتـيـة ومـت ـابع ـة
تطبيقها.
وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
أ( اﳌـدي ـريـ ـة الـفـ ـرعـي ـة للـسـهـ ـر ع ـﲆ الـصـح ـة الـنب ـاتـية،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– وضع جهاز وطني للسهر عﲆ الصحة النباتية والتدخل
ضد أعداء النباتات واﻹشراف عليه،
– ﲢـدي ـد ت ـدابـي ـر ال ـدع ـم واﳌـرافـقـة من أجل وضع أنظمة
التدخل ضد أعداء النباتات ،وتنفيذها،
– التـع ـاون ال ـوطني وال ـدوﱄ فـي مـجـال الـصـحـة الـنب ـاتـيـة
والتقنية النباتية.
ب( اﳌ ـديـ ـري ـة الـف ـرعـي ـة لل ـرقـاب ـة التقنية ،وتكلف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية عند
اﳊدود وعبر التراب الوطني،
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– ضـم ـان ﲢ ـلـي ـل وتـقيـي ـم وتسـي ـيـر اﻷخـط ـار اﳌ ـرتـبـطـة
بنـشـاط ـات مـراقـبـة الـصـحـة النـب ـاتـيـة والتـقنية النباتية
وانعكاساتها عﲆ اﻹنتاج الفﻼحي،
– اﳌشاركة مع الهيئات الدولية ﰲ النشاطات اﳌرتبطة
بإع ـداد وت ـن ـف ـي ـذ اﳌع ـاي ـي ـر ﰲ م ـج ـال م ـراقـبـة الصحـة الـنـبـاتـيـة
والتقنية النباتية واﳊجر النباتي.
ج( اﳌديرية الفرعية للمصادقات واﻻعتمادات ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تسيير نشاطات اﳌصادقة عﲆ أصناف ومواد الصحة
النـبـات ـيـة ذات اﻻسـتـعم ـال الـف ـﻼح ـي وتـنشـيـطه ـا وﲢـلـيـلـهـا
وتثمينها،
– ت ـسي ـيـر اﻻعتـم ـادات وتسـلـيـم الـتـراخيـص التـنـظـيـميـة
ﳌمـارس ـة نـشـ ـاط الـصـنـاع ـة واﻻسـتـي ـراد والـتس ـوي ـق وت ـأدي ـة
اﳋدم ـ ـات اﻷخ ـ ـرى ذات الصلـ ـة ﲟواد الصحـ ـة الـ ـنـ ـبـ ـاتـ ـيـ ـة ذات
اﻻستعمال الفﻼحي،
– وضع اﻷحكام التشريعية والتنظيمية التي تسمح بترقية
ومنح حقوق اﳊماية الفكرية لكل حيازة نباتية ،والسهر
عﲆ تطبيقها،
– ضمان تسيير فهرس الصحة النباتية وفهارس اﻷنواع
واﻷصناف اﳌـحمية وكذا تلك اﳌتعلقة باﻷنواع واﻷصناف
اﳌرخص بإنتاجها وتسويقها.
اﳌاّدة  : 6مديرية اﻹحصائيات والرقمنة واﻻستشراف،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
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وتضم أربع ) (٤مديريات فرعية :
أ( اﳌديرية الفرعية لﻺحصائيات الفﻼحية ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تنظيم دائرة اﳌعلومة اﻹحصائية الفﻼحية،
– وضع مفاهيم وطرق جمع وﲢليل اﻹحصائيات الفﻼحية،
– ت ـحـ ـليـ ـل وإعـ ـ ـداد حـ ـص ـائـ ـ ـل اﳊم ـﻼت الـخـاص ـة ب ـال ـفـروع
الرئيسية،
– إعداد اﳊصائل اﻹحصائية اﳌتعلقة بأسعار اﳌنتجات
الفﻼحية واﳌدخﻼت الفﻼحية والتجارة اﳋارجية للمنتجات
الفﻼحية والغذائية،
– متابعة ظرف القطاع الفﻼحي عن طريق مختلف مؤشرات
اﳌتابعة والتقييم،
– تصور وإعداد وتسيير اﳌجﻼت والنشريات اﻹحصائية
وال ـدعـ ـامـ ـات اﻷخ ـرى للـمـعـ ـطـي ـات اﻹحـصـائـيـة اﻻقتـصـادي ـة
واﻻجتماعية،
– ضمان دعم تقني ومنهجي للمصالح غير اﳌمركزة
واﳌؤسسات ﲢت الوصاية،
– ضمان متابعة طلبات اﳌعلومات اﻹحصائية اﳌطلوبة
م ـن طـرف اﳌـست ـعمـلﲔ ال ـوطنـيـﲔ واﻷج ـان ـب ذات الـصـل ـة
بقطاع الفﻼحة،
– السهر عﲆ إعداد مجﻼت ونشريات ودعامات أخرى

– ﲢسﲔ وعصرنة نظام إعﻼم القطاع،

حول اﻹحصائيات والرقمنة والدراسات اﻻستشرافية لقطاع

– إعداد ومتابعة نشاطات وبرامج رقمنة القطاع وضمان

الفﻼحة.

حسن سيرها وتأمﲔ الشبكة اﳌعلوماتية للوزارة،
– تنظيم جمع ومعاﳉة وﲢليل ونشر اﳌعلومة اﻻقتصادية
واﻹحصائية اﳌتعلقة بالقطاع وضمان الدعم اﳌنهجي من
أجل إعدادها،
– اﳌـب ـادرة ببـ ـرام ـج التـحقـيـ ـقـات واﻹحـص ـاء وت ـأطـيـره ـا،
بالتعاون مع مديريات اﳌصالح الفﻼحية للوﻻية،
– تن ـسـي ـق الـنـشـاطات الـتـي تـتـطلـب تـقـنيات متطورة ﰲ
رسم اﳋرائط والتصوير عبر اﻷقمار الصناعية واﻷنظمة
اﳌعلوماتية اﳉغرافية،
– متابعة تطور التشغيل الفﻼحي واقتراح التدابير من أجل
تطويره وتقييم تأثير برامج التنمية عليه،
– إعداد مؤشرات قدرات نشاطات القطاع،
– اﳌبادرة بالدراسات اﻻستشرافية التي تستعمل كقاعدة
لتوقعات السياسات الفﻼحية عﲆ اﳌدى القصير واﳌتوسط
والطويل.

ب – اﳌ ـديـ ـريـ ـة الـفـ ـرعـي ـة للتـحـقـيـقـ ـات واﻹحـص ـاءات
ال ـفـﻼح ـية ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اﳌـب ـادرة والـق ـي ـام بـتحـقـيـقـ ـات إحصـائي ـة واقـتـصـادي ـة،
ﳌختلف الفروع الفﻼحية ،ﻻ سيما منها الفروع اﻻستراتيجية،
وكـ ـذا بـتحـقـي ـقـات م ـوض ـوع ـاتـيـة بـالـتـع ـاون مع اﳌصالح غير
اﳌمركزة،
– ض ـمـ ـان معاﳉة وﲢليل نتائج التحقيقات واﻹحصاءات
اﳌنجزة ونشرها،
– متابعة وتأطير عمليات اﻹحصاء الفﻼحي ،بالتعاون مع
الهياكل اﳌعنية،
– الـق ـي ـام بتحقـيـقـ ـات ح ـول التـشـغ ـيـل لـك ـل ف ـرع ف ـﻼحـي
بالتنسيق مع اﳌصالح غير اﳌمركزة،
– ﲡـمـي ـع وﲢـيـﲔ البـطـ ـاقـيات وق ـواع ـد البيانات اﳋاصة
بالفﻼحﲔ اﳌتعلقة ﲟختلف الفروع.
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ج– اﳌديرية الفرعية لﻸنظمة اﳌعلوماتية والرقمنة،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– متابعة برامج رقمنة القطاع وتنفيذها وتقييمها ،بالتعاون
مع الهياكل اﻷخرى،
– ضـم ـان الـسـي ـر اﳊـسـن للـشـبك ـات اﳌـع ـل ـوماتية اﳌـحلية
والواسعة للوزارة ومتابعة ترابط اﳌصالح غير اﳌمركزة،
– ض ـم ـان صيـان ـة الـعـت ـاد والبرمج ـيات اﳌعلـ ـوم ـاتـية التي
تستعملها مختلف الهياكل اﳌركزية،
– ت ـح ـديـ ـد احـتـيـ ـاجـ ـات الـ ـوزارة فـي مـجـال الـتجـهـي ـزات
اﳌعلوماتية وتقدﱘ كل اقتراح من أجل ﲢديثها،
– وض ـع اﻵل ـيـات الـضـروري ـة اﳋ ـاصـة ب ـاﻷم ـن اﳌـعـل ـوماتي
واﳌبادرة بكل إجراء ذي صلة،
– تـصميم تـطبيقيات اﻹعﻼم اﻵﱄ ﳌخـتلف مجـاﻻت أنشطة
القطاع،
– م ـرافـق ـة هـيـاكـ ـل ال ـوزارة ﰲ تصـمـيم اﳌنصات الرقمية
وتنفيذها،
– إعداد منصات للمعطيات اﳉغرافية وترقية استخدام
أنظمة اﳌعلومات اﳉغرافية،
– متابعة مسار تنفيذ اﳌصادقة والتوقيع اﻹلكتروني.
د ( اﳌديرية الفرعية للمتابعة والتقييم واﻻستشراف،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
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اﳌاّدة  : ٧مديرية الشؤون القانونية والتنظيم ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
بالتعاون مع الهياكل اﳌعنية،
– مـت ـاب ـع ـة الشـؤون ال ـقـ ـان ـونـي ـة واﳌـنـازعـ ـات اﳌـرتـبـطـ ـة
بـنـشـاط ـات القـطـاع ومعـاﳉـتـهـا،
– القيام بكل أشغال دراسات وﲢليل مشاريع النصوص
التي تبادر بها القطاعات اﻷخرى وتنسيقها،
– اﳌساهمة ﰲ ترقية اﳊركة اﳉمعوية والتعاونية للقطاع
وتعزيزها.
وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
أ( اﳌ ـدي ـريـ ـة الـف ـرع ـيـة للتـنـظـيم واﳌنازعات ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– صـي ـاغـ ـة م ـشـاري ـع الـنـصوص التـش ـريعـي ـة والتنـظـيـمية
للـقـطاع ،وضمان متابعة اﻹجراءات حتى استكمالها،
– مساعدة الهياكل ﲢت الوصاية ﰲ اﳌجال التنظيمي،
– معاﳉة شؤون اﳌنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها.
ب( اﳌديرية الفرعية للدراسات القانونية ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– القيام بكل دراسة قانونية مرتبطة بأنشطة القطاع،

– اقتراح ومتابعة مؤشرات اﻷداء ﳌختلف أنشطة القطاع،

– دراسة وﲢليل وصياغة رأي الوزارة فيما يخص مشاريع

بالتنسيق مع الهياكل اﳌعنية ومجموع اﳌؤسسات ﲢت

النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات

الوصاية،

اﻷخرى،

– إعداد نماذج خاصة بالتسطير حول إنتاج الفروع الفﻼحية
واﳌساحات ﰲ إطار مخططات العمل القطاعية،
– ترقية أدوات ومناهج التحليل واﻻستشراف الضرورية
ﳌعرفة تطورات القطاع الفﻼحي بالتعاون مع الهيئات الوطنية
اﳌكلفة باﻹحصائيات،
– إعداد دراسات وﲢاليل استشرافية لتطوير الفروع
الفﻼحية،
– متابعة ظرف القطاع الفﻼحي وﲢليله عن طريق مختلف
مؤشرات اﳌتابعة والتقييم،
– القيام بدراسات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية حول
اﳌجتمع الفﻼحي والريفي،
– القيام بكل دراسة استشرافية حول اﻷمن الغذائي والتنمية
اﳌستدامة للموارد الفﻼحية.

– اﳌشاركة ﰲ أفواج العمل الوزارية اﳌشتركة قصد إعداد
النصوص التشريعية والتنظيمية،
– إعداد مصنفات النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
– ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة ونشرها.
ج( اﳌديرية الفرعية للقوانﲔ اﻷساسية للمنظمات
اﳌهنية الفﻼحية ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– اقتراح القواعد التي تسّير اﳌهنة الفﻼحية،
– السهر عﲆ احترام اﻷحكام التنظيمية التي تسّير مجموع

الهيئات اﳌهنية والتعاونية،

– اﳊث عﲆ كل التدابير اﳌساعدة واقتراحها ،قصد تعزيز
أشكال التنظيم اﳌهني والتعاوني،
– ترقية اﳊركات اﳉمعوية والتعاونية.
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اﳌاّدة  : ٨م ـدي ـ ـري ـ ـة الـت ـع ـ ـاون ،وتـكـل ـف ع ـﲆ اﳋـصـوص،
ﲟ ـا يـأت ـي :
– ﲢديد محاور التعاون الثنائي واﳌتعدد اﻷطراف الذي
يهم القطاع،
– ترقية وتطوير التعاون ﰲ مجال اﻻستثمار والشراكة
ﰲ مجال الفﻼحة،
– متابعة تنفيذ اﻻتفاقيات والبروتوكوﻻت واﻻتفاقات
الدولية التي تهم القطاع،
– تعيﲔ كل مصادر التمويل اﳋارجية الضرورية ﻹنجاز
اﳌشاريع اﳌؤهلة للتعاون،
– ترقية وتنظيم اﳌشاركة ﰲ التظاهرات التي تهم
القطاع باﻻتصال مع القطاعات اﳌعنية.
وتضم مديريتﲔ ) (2فرعيتﲔ :
أ( اﳌديرية الفرعية للتعاون الثنائي ،وتكلف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تعيﲔ محاور التعاون الثنائي ﰲ مجاﻻت نشاط القطاع،
– ﲢضير اﳌلفات التقنية اﳌرتبطة بالعﻼقات الثنائية
وبأشغال الّلجان اﳌختلطة،
– العمل عﲆ إعداد شراكات ثنائية وعﲆ ترقية اﻻستثمار
اﻷجنبي ﰲ اﳌيادين التي تهم القطاع،
– ﲢضير وتنسيق مشاركة اﳌؤسسات التابعة للقطاع
ﰲ الصالونات واﳌعارض اﳌتخصصة عﲆ اﳌستوى اﳉهوي
والـدوﱄ وضـم ـان مـت ـابـعـتـهـا باﻻتـصـال مـع ال ـدوائـر ال ـوزاري ـة
اﳌعنية،
– اﳌشاركة ﰲ إعداد اﻻتفاقيات واﻻتفاقات والبروتوكوﻻت
والبرامج التنفيذية ﰲ مجاﻻت نشاط القطاع ،وضمان تنفيذها
ومتابعتها.
ب( اﳌ ـدي ـري ـة الـف ـرع ـيـة للـتـع ـاون اﳌتـع ـدد اﻷط ـراف،
وتكـل ـف عـﲆ اﳋصوص ،ﲟ ـا ي ـأتـي :
– تـعـيﲔ مـحـاور الـتعـ ـاون اﳌتع ـدد اﻷطـراف فـي اﳌيـاديـن
اﳌتعلقة بالقطاع،
– متابعة وتقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون اﳌتعدد
اﻷطراف للقطاع،
– ﲢضير مشاركة القطاع ﰲ اللقاءات اﳌتعددة اﻷطراف
ﰲ اﳌجاﻻت التي تهمه،
– تعيﲔ فرص التمويﻼت اﳋارجية للمشاريع والبرامج
اﳋاصة التي تهم القطاع،
– ﲤثيل القطاع لدى هيئات التعاون،
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– اﳌـسـاهمـة فـي سـيـاس ـة ان ـدم ـاج القـط ـاع الـف ـﻼح ـي عـﲆ
اﳌـسـتـوى اﳉهوي والدوﱄ ومتابعة تنفيذها،
– اﳌشاركة ﰲ إعداد اﻻتفاقيات واﻻتفاقات الدولية اﳌتعددة
اﻷطراف ﰲ مجاﻻت نشاط القطاع ،وضمان متابعتها.
اﳌاّدة  : ٩م ـديـ ـريـ ـة اﻹدارة وال ـوس ـائ ـل ،وتـك ـلف ع ـﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– الـس ـه ـر ع ـﲆ تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـف ـي ـذ سي ـاسـ ـة تسـي ـيـر وت ـرقـي ـة اﳌ ـوارد
البـشـري ـة للـقطاع وتثمينها،
– إعداد وقيادة ،بالتنسيق مع هياكل اﻹدارة اﳌركزية
واﳌ ـصـال ـح غـيـر اﳌـمـركـ ـزة واﳌ ـؤسـسـات ﲢـت ال ـوصـاي ـة،
سياسة القطاع بالنسبة للتكوين ،وضمان تنفيذها وتقييمها،
– تـق ـيـيم اﳊ ـاجـ ـات فـي مجـال اعـتمـادات تـسـيـير اﻹدارة
اﳌركزية واﳌصالح غير اﳌمركزة والهيئات التابعة لها،
– القيام ،بالتعاون مع الهياكل اﳌعنية ،بكل عمل يرتبط
بتلبية احتياجات اﻹدارة اﳌركزية واﳌصالح غير اﳌمركزة
من الوسائل اﳌالية واﳌادية،
– تنفيذ مي ـزانيتي التسيير والتجهيز لﻺدارة اﳌركزية
واﳌصالح غير اﳌمركزة واﳌؤسسات التابعة للقطاع،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية والعقود لﻺدارة
اﳌركزية،
– ج ـرد اﳌمـتـلـكـات الـعـقـاري ـة واﳌنق ـول ـة لﻺدارة اﳌركزية
واستغﻼلها ،ومسك جرد اﳌمتلكات العقارية للمصالح غير
اﳌمركزة.
وتضم أربع ) (٤مديريات فرعية :
أ( اﳌ ـدي ـريـ ـة الـف ـرع ـية للميزانية واﳌـحاسبة ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تق ـيـي ـم واقـت ـراح ت ـقـ ـدي ـرات النفـق ـات وﲢـضـير مـيـزانـية
تسيير اﻹدارة اﳌركزية واﳌصالح غير اﳌمركزة واﳌؤسسات
التابعة للقطاع ،وتنفيذها،
– تنفيذ إجراءات التعهد والدفع لكل العمليات اﳌركزية
ﳌيزانية التجهيز،
– توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وﲢليل
تطور اﻻستهﻼك،
– تفويض اعتمادات الدفع لتسيير اﳌصالح غير اﳌمركزة
التابعة للقطاع،
– تسيير ميزانية التسيير والتجهيز للقطاع،
– تسيير حسابات التخصيص اﳋاص ،وضمان متابعتها
من الناحية اﳌـحاسبية،
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– الـسـه ـ ـر ع ـﲆ الـس ـير اﳊ ـس ـن لـ ـوكـ ـ ـال ـ ـة ص ـرف الـنـف ـق ـ ـات
واﻹيرادات،
– مساعدة هياكل الوزارة واﳌؤسسات ﲢت الوصاية ﰲ
إبرام الصفقات والعقود،
– ض ـم ـان تنفيذ ومتابعة الصفقات العمومية والعقود،
– مسك البطاقية القطاعية للمتعاملﲔ،
– ضمان أمانة الّلجنة القطاعية للصفقات وفتح اﻷظرفة
وتقييم العروض اﳌتعلقة بالصفقات العمومية،
– متابعة تسيير اﳋدمات اﻻجتماعية.
ب( اﳌ ـديـ ـريـ ـة الـف ـرعـي ـة للـمـوارد البشرية والتكوين،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ﲢديد سياسة تسيير وترقية اﳌوارد البشرية للقطاع
وتنفيذها،
– إع ـداد وقـي ـادة ،ب ـالتـنـسـيق م ـع هـي ـاكـ ـل اﻹدارة اﳌـرك ـزي ـة
واﳌصالح غير اﳌمركزة واﳌؤسسات ﲢت الوصاية ،سياسـة
القطاع بالنسبة للتكوين ،وضمان تنفيذها وتقييمها،
– تخطيط وتنظيم اﻻمتحانات اﳌهنية للترقية الداخلية
للمستخدمﲔ،
– اﳌـش ـارك ـة فـي إعـ ـداد الـنـصـوص الـتنـظـيـمـية اﳌتـعـل ـق ـة
بـاﳌسـتخـدمـﲔ ومتابعة تنفيذها وتطورها،
– توظيف وتسيير اﳌستخدمﲔ ومتابعة مسارهم اﳌهني،
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– ضمان التنظيم اﳌادي للمـحاضرات والندوات والتنقﻼت،
– ض ـم ـ ـان تـسـيـيـر حـ ـظـيـرة س ـيـ ـارات اﻹدارة اﳌـرك ـ ـزي ـة
وصـي ـانـتـهـا،
– م ـس ـك ج ـرد ﳑ ـتـلـكـات اﻹدارة اﳌ ـرك ـزيـة واﳌصالح غير
اﳌمركزة واﳌؤسسات التابعة للقطاع ،والقيام بتحيينه.
د( اﳌ ـدي ـريـ ـة الـفـ ـرعـي ـة لﻸرشي ـف والـتـوثيق ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– جمع اﳌعطيات واﳌعلومات ذات الطابع التقني والعلمي
واﻻقتصادي واﻹحصائي ذات الصلة بالـقـط ـاع ،ومـع ـاﳉـت ـه ـا
واﳌـحافظة عليها ونشرها،
– ت ـطوير استعمال التسيير اﻹلكتروني للوثائق والقيام
بت ـرقـيـتـه ،والـسـه ـر ع ـﲆ ت ـوحـي ـد التـطـبـيـق ـات والـبـرمـجـيات
اﻹعﻼمية اﳌتعلقة بالتقنيات الوثائقية،
– ضمان تسيير أرشيف القطاع،
– السهر عﲆ احترام التنظيم اﳌتعلق بتسيير اﻷرشيف
من طرف اﳌصالح غير اﳌمركزة واﳌؤسسات ﲢت الوصاية.
اﳌاّدة  : ١0ت ـم ـارس هـي ـاكـ ـل وأجـهـ ـزة اﻹدارة اﳌ ـركـ ـزيـ ـة
لـوزارة ال ـف ـﻼح ـة وال ـت ـن ـم ـيـة الـريـفـيـة ،كـل فـيـمـا يـخصه ،عﲆ
هيئات القطاع والصﻼحيات واﻻختصاصات واﳌهام اﳌسندة
إليها ﰲ إطار اﻷحكام القانونية والتنظيمية اﳌعمول بها.
اﳌاّدة  : ١١يحدد تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة الفﻼحة

– السهر عﲆ تطبيق التشريع والتنظيم ﰲ مجال تسيير

وال ـت ـن ـم ـي ـة ال ـري ـف ـي ـة ﰲ م ـك ـاتب ،ﲟوجب قـرار مشتـرك بﲔ

مـسـتـخدمـي اﻹدارة اﳌـركـ ـزيـ ـة واﳌـص ـال ـح غ ـيـر اﳌـمـركـ ـزة

وزيـ ـر الـ ـف ـﻼحـ ـة والتنمية الريفية ووزيـ ـر اﳌ ـالية والسلـطـ ـة

واﳌؤسسات ﲢت الوصاية،

اﳌكلفة بالوظيفة العمومية ﰲ حدود مكتبﲔ ) (2إﱃ أربعة )(٤

– إعداد مخطط تسيير اﳌوارد البشرية وتنفيذه،
– تكوين بنك معطيات خاص ﲟستخدمي القطاع لتقييم
الكفاءات والقدرات ،والقيام بتحيينه.
ج( ال ـمدي ـري ـة الـف ـرعـي ـة ل ـوسـائل اﻹمداد واﳌمتلكات،
وتكلف عﲆ اﳋصوص بـمـا يأتي :
– ضبط حاجات اﻹدارة اﳌركزية من العتاد واﻷثاث واللوازم،
وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير ونظافة وصيانة اﻷمﻼك اﳌنقولة والعقارية
لﻺدارة اﳌركزية وكذا تطبيق جميع تدابير اﻷمن اﳌنصوص
عليها ﰲ اﻷحكام التشريعية والتنظيمية اﳌعمول بها،

مك ـات ـب فـي كـ ـل م ـدي ـري ـة ف ـرعـيـة.
اﳌاّدة  : ١٢تـل ـغى أحـكـام اﳌ ـرسـوم التنفيذي رقم 129–2٠
اﳌؤرخ ﰲ  28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21مايو سنة 2٠2٠
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة الفﻼحة والتنمية
الريفية.
اﳌاّدة  : ١3ينـش ـر ه ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉـريـ ـدة الـّرسـمـّي ـة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبيّة.
حرر باﳉزائر ﰲ  18صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  1٥سبتمبر
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان

