
العدد العدد 41
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة 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 22  رجــب عام  رجــب عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 15 يوليو سنة  يوليو سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذيّ رقم 09 - 233  مؤرّخ في 21 رجب عام 1430  اHوافق 14  يـولـيو سـنة p2009 يـحدد مـبـلغ الـتعـويض اHـمـنوح
ألعضاء جلنة اإلشراف على التأمينات.............................................................................................................

مرسوم تـنفيذيّ رقم 09 - 234  مؤرّخ في 21 رجب عام 1430  اHوافق 14  يولـيو سنة p2009 يـتضمن تـنظيم اإلدارة اHـركزية
في وزارة الشباب والرياضة.........................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1430 اHوافق أوّل يونـيو سنة p2009 يـتضمّن إنهـاء مهام مكـلّف بالدّراسات
والتّلخيص �صالح اHندوب للتخطيط - سابقا..............................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1430 اHـوافق أوّل يـونـيـو سـنـة p2009 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـشـؤون
النقدية واHاليّة في اHديرية العامـة للخزينة بوزارة اHاليّـة............................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الثانية عام 1430 اHوافق أوّل يونيو سنة p2009 يتضمّن إنهـاء مهام في اHديرية العامة
لألمالك الوطنية بــوزارة اHاليّــة................................................................................................................

مـراسيم رئـاسيّـة مؤرّخة في 7  جـمادى الـثانـية عام 1430 اHـوافق أوّل  يونـيو سـنة p2009 تتـضمّن إنـهاء مـهام نـواب مديرين
بوزارة اHاليّـة...........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1430 اHـوافق أوّل يـونــيـو سـنـة p2009 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام اHـديـر اجلـهـوي
للجمارك بسطيف.....................................................................................................................................

مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 7  جـمادى الـثانـية عام 1430 اHـوافق أوّل يونـيو سـنة p2009 يتـضمّـنان إنهـاء مهـام مديرين
.......................................................................................................................................Wللري في واليت

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 7  جـمادى الـثـانيـة عام 1430 اHـوافق أوّل يونـيو سـنة p2009 يـتـضمّـنان إنـهـاء مهـام بوزارة
التجـارة...................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1430 اHوافق أوّل يونـيو سنة p2009 يتضمّن إنهـاء مهام بوزارة السياحة -
سابقا......................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الثانية عام 1430 اHوافق أوّل يونيو سنة p2009 يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير
النّقـل......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1430 اHــوافق أوّل يـونــيـو ســنـة p2009 يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام نـائــبـة مــديـر
بوزارة النّقـل...........................................................................................................................................

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 7  جـمادى الـثـانيـة عام 1430 اHـوافق أوّل يونـيو سـنة p2009 يـتـضمّـنان إنـهـاء مهـام بوزارة
التربية الوطنية.......................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الثانية عام 1430 اHوافق أوّل يونيو سنة p2009 يتضمّن إنهاء مـهام اHدير العامّ للمعهد
الوطني لإلرشاد الفالحي...........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1430 اHـوافق أوّل يـونـيـو سـنـة p2009 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر احلـظـيـرة
الوطنية في الشريعة (البليدة)....................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1430 اHـوافق أوّل يـونــيـو سـنـة p2009 يـتـضـمّن إنـهـاء مــهـام مـديـر الـصّـحـة
والسّكان في والية اHدية.............................................................................................................................

5

5

15

15

15

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

17



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 41 22 رجب عام  رجب عام 1430 هـ هـ
15 يوليو سنة يوليو سنة 2009 م م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1430 اHوافق أوّل يونـيو سنة p2009 يـتضمّن إنهـاء مهام مكـلّف بالدّراسات
..............................................................................................WهنيHوالتّلخيص بوزارة التكوين والتعلـيم ا

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1430 اHـوافق أوّل يـونـيـو سـنـة p2009 يـتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـر الـتـعـمـير
والبناء في والية سكيكدة...........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1430 اHـوافق أوّل يونـيـو سـنة p2009 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديــــر الـسّــكن
والتجهيــزات العموميــة فـي والية إيليــزي..................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1430 اHـوافق أوّل يـونـيـو سـنـة p2009 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـنـشـاط
االجتماعي في والية تيندوف......................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثـانيـة عام 1430 اHـوافق أوّل يونـيـو سـنة p2009 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر الـدّراسات
اإلحصائية والنموذجية والتّلخيص باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي......................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7  جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1430 اHــوافق أوّل يــونــيــو ســنــة p2009 يــتــضــمّن تــعــيــW مــديــر الــبــنـوك
العمومية والسوق اHاليّة في اHديرية العامة للخزينة بوزارة اHاليّـة...............................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1430 اHوافق أوّل يونـيو سنة p2009 يتضمّن تعيـW مدير الهياكل القاعدية
والتجهيزات في اHديرية العامة للجمارك بوزارة اHاليّـة...............................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثـانيـة عام 1430 اHـوافق أوّل يونـيـو سـنة p2009 يـتـضمّن تـعيـW مـدير إدارة الـوسائل
واHاليّة في اHديرية العامة لألمالك الوطنية بوزارة اHاليّـة.............................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1430 اHـوافق أوّل يونـيـو سـنة p2009 يتـضـمّن تـعـيـW مفـتّش في مـفـتـشـية
مصالح أمالك الدولة واحلفظ العقاري بوزارة اHاليّـة......................................................................................

مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة في 7  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1430 اHــوافق أوّل يـونــيـو ســنـة p2009 تـتــضـمّن تــعـيـW نــوّاب مـديـرين
بوزارة اHالية...........................................................................................................................................

 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الثانية عام 1430 اHوافق أوّل يونيو سنة p2009 يتضمّن تعـيW مدير األمالك الوطنية
بوالية اجلزائر...........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1430 اHـوافق أوّل يـونـيـو سـنـة p2009 يـتـضـمّن تـعـيـW مـكـلّـفـة بـالـدّراسـات
والبحث باHعهد الوطني للدّراسات االستراتيجية الشاملة.............................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7  جـمادى الـثـانيـة عام 1430 اHـوافق أوّل يونـيو سـنة p2009 يتـضمّن تـعيـW مديـر الـري في والية
معسكـر....................................................................................................................................................

مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1430 اHـوافق أوّل يـونـيـو سـنـة p2009 يـتـضـمّـنـان الـتّـعـيـW بوزارة
التجـارة...................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1430 اHـوافق أوّل يـونــيـو سـنـة p2009 يـتـضـمّن الـتّـعـيـW بـوزارة الـتـهـيـئـة
العمرانية والبيئة والسياحة......................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1430 اHوافق أوّل يونـيو سنة p2009 يتضمّن تـعيW مديرة النّقـل في والية
تلمسان....................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1430 اHوافق أوّل يونـيو سنة p2009 يـتضمّن تـعيW مـدير دراسات بوزارة
التربية الوطنية.......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1430 اHـوافق أوّل يـونـيـو سـنـة p2009 يـتـضـمّن تـعـيـW نـائب مـديـر بوزارة
التربية الوطنية.......................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1430 اHـوافـق أوّل يـونــيــو ســنـة p2009 يـتــضــمّن تــعـيــW رئــيس دراسـات
بوزارة اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة والصّناعة التقليدية...........................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1430 اHـوافق أوّل يـونـيـو سـنـة p2009 يـتـضـمّن الـتّـعـيـW بـوزارة التـكـوين
......................................................................................................................................WهنيHوالتعلـيم ا

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7  جمادى الـثانية عام 1430 اHوافق أوّل يونـيو سنة p2009 يـتضمّن تعيـW مدير التعـمير والبناء
في والية الطارف......................................................................................................................................

مــرسـوم رئــآسيّ مـؤرّخ في 7  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1430 اHــوافق أوّل يـونــيـو ســنـة p2009 يـتــضـمّن تـعـيــW مـديـرين لــلـنـشـاط
...............................................................................................................................Wاالجتماعي في واليت

قراراتقرارات8 مقر8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 30 جــمـــادى األولى عــام 1430 اHـــوافق 25 مـــايــو ســنــة p2009 يـــحــدد تـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغل
وتصـنيفـها ومدة العـقد اخلاص بـاألعوان العامـلW في نشـاطات احلفظ أو الصـيانة أو اخلـدمات بعنـوان اإلدارة اHركزية
للمديرية العامة لألمالك الوطنية بوزارة اHالية..............................................................................................

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 23 ربيع الـثاني عـام 1430 اHوافق 19  أبريـل سنة p2009  يحـدّد كيـفيـات تخـصيص األموال
اHنقولة اHكتسبة من جلنة تنظيم األلعاب اإلفريقية التاسعة باجلزائر..............................................................

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 6  جــمــادى الــثــانــيــة عــام 1430 اHـوافق 31  مــايــو ســنـة p2009 يــحــدّد عــدد اHــنــاصب الــعــلــيــا
للموظفW اHنتمW لألسالك اHشـتركة في اHؤسسات واإلدارات العمومية بعنوان اإلدارة اHركزية في وزارة الشباب
والرياضة...................................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسرسـوم توم تـنـفيفيـذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 233  م  مـؤرؤرّخ في خ في 21 رجب ع رجب عـامام
1430 اH اHــــوافق وافق 14  ي  يــــــولولــــيــــو سو ســــنــــة ة p p2009 يــــحــــــدد مدد مــــبــــلغلغ

الالــــــتــــعــــويويـض اHض اHــــمــــنــــــوح ألعوح ألعــــضــــــاء جلاء جلــــنــــة اإلشة اإلشــــــراف عراف عــــلىلى
التأمينات.التأمينات.

ــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 -3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 07 اHــــــــؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اHـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واHــتـعـلق
بـالـتـأمــيـنـاتp اHـعـدل واHـتــممp السـيـمـا اHـادة 209 مـكـرر 2

pمنه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 08 - 02 اHـؤرخ في 21 رجب
عـام 1429 اHـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واHـتـضـمن قـانون

pادة 58 منهHالسيما ا p2008 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 113
اHؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 9 أبريل سنة

p2008 الذي يحدد مهام جلنة اإلشراف على التأمينات

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلى حتـديـد مـبـلغ
الـــتـــعـــويـــضـــات اHـــمـــنـــوحـــة ألعـــضـــاء جلـــنـــة اإلشـــراف عـــلى
الــتـــأمــيــنـــاتp تــطــبـــيــقــا لـــلــمــادة 58 من األمــر رقم 08 -02
اHــــؤرخ في 21 رجـب عـــام 1429 اHــــوافق 24 يـــولـــيــــو ســـنـــة

2008 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة 2008.

2 :  : يحـدد التـعـويض اHنـصـوص علـيه في اHادة اHادة اHادة 
األولى أعاله بـــقـــيـــمـــة أحـــد عـــشـــر ألـف ديـــنــار (11000 دج)

خاضع للضريبة عن كل اجتماع.

3 : : يـــكـــافـىء الـــتـــعـــويـض اHـــذكـــور في اHـــادة 2 اHــادة اHــادة 
أعاله  عــلى اHــشــاركــة الــفــعــلــيــة في اجــتــمــاعــات الــلــجــنـة.
ويدفع على أساس ورقة احلضور اHوقع عليها قانونا من

قبل رئيس اللجنة.
اHادة اHادة 4 :   :  يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 21 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 14

يوليو سنة 2009.
أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم تــنـفــيـذيمـرســوم تــنـفــيـذيّ رقم  رقم 09 -  - 234  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 21 رجب عـام رجب عـام
1430 اHوافق  اHوافق 14  يولـيو سنة   يولـيو سنة p p2009 يتـضمن تنظيميتـضمن تنظيم

اإلدارة اHركزية في وزارة الشباب والرياضة.اإلدارة اHركزية في وزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيــمـــا اHــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 90 - 188
اHــؤرخ في أول ذي احلـــجــة عــام 1410 اHــوافق 23  يــونــيــو
سـنة 1990 الـذي يـحدد هـيـاكل اإلدارة اHركـزيـة وأجهـزتـها

pفي الوزارات
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 05 - 410
اHؤرخ في  16 رمضان عام 1426 اHوافق 19 أكتـوبر سنة

p2005 الذي يحدد صالحيات وزير الشباب والرياضة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 05 - 411
اHؤرخ في 16 رمـضان عام 1426 اHوافق 19 أكتـوبر سـنة
2005 واHــــتــــضــــمن تــــنـــــظــــيم اإلدارة اHــــركــــزيــــة في وزارة

  pالشباب والرياضة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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- اHــســـاهــمــةp بـــاالتــصـــال مع الــقــطـــاعــات والـــهــيــاكل
اHـعـنـيـةp في إعـداد الــسـيـاسـة الـوطـنــيـة إلنـدمـاج الـشـبـاب

pوحماية الطفولة والشباب وتنفيذها
- تــــصـــوّر االســــتــــراتـــيــــجـــيــــة في مــــيــــدان الـــشــــبـــاب
الســـيــمــاp  فـي مــجــال الـــتــنــشـــيط االجــتـــمــاعي- الـــتــربــوي
وتــكـــويـن الــشـــبـــاب لـــلـــمـــواطـــنــة  والـــســـيـــاحـــة واHـــبــادالت
الــوطـنــيـة والــدولـيــة لـلــشــبـاب واقــتـراحــهـا  والــسـهــر عـلى

pتنفيذها والقيام بتقو�ها الدوري
- إعـــداد اســتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــطـــويــر اإلعـالم واإلصـــغــاء
لــلــشــبــاب والــســهــرp بــاالتـصــال مـع الــهـيــاكـل اHــعـنــيــةp في

pؤسساتي في هذا اجملالHتعزيز االتصال ا
- الـــقــيـــام بــكل دراســـة أو بــحث يـــرمي إلى تـــطــويــر

pالنشاطات في ميدان الشباب وعقلنتها
- تـــنــســـيق الـــهـــيــاكل اHـــركـــزيــة الـــتـــابــعـــة واHـــصــالح

pكلفة بالشباب وتقو�ها وتوجيههاHا
- تـــرقــيــة ســيــاســة الــشــراكـــة مع احلــركــة اجلــمــعــويــة
وضـبط تـدابيـر اHسـاعـدة جتاه جـمـعيـات الشـبـاب والسـهر

pعلى تنفيذها وضمان متابعتها وتقو�ها الدوري
- ضمان توجيه مـؤسسات وهياكل الشـباب للقطاع
وتـــنــــســـــيــــقـــهــــا ومـــــتــــابـــعــــتـــهــــا والـــقــــــيـــام بــــتـــقـــو� دوري

  p لنشاطاتها
- اقتراح نـظام لـلتنـسيق مـا بW القـطاعـات وتقو�
الـبــرامج الــعــمــومـيــة لــفـائــدة الــشــبـاب وضــمــان الــتـنــفــيـذ

 pعنيةHباالتصال مع القطاعات والهياكل ا
- حتـديد معاييـر وقواعد تأطـير نشاطـات التنشيط
االجــتــمــاعي _ الــتـــربــوي والـــتــرفـــيه واHــبـــادالت اHــوجـــهــة

pللشباب
- اHساهـمة في تـرقيـة العالقـات واللـقاءات الـدولية

  pوكذا التعاون في مجال الشباب واحلياة اجلمعوية
- اقـــــتـــــراح كل تـــــدبـــــيــــر أو عـــــمل أو دراســـــة تـــــهــــدف
لـتـحـسـW شــروط تـدخل الـسـلــطـات الـعـمــومـيـة في مـجـال

 pالتكفل باحتياجات وتطلعات الشباب
- اقـتـراح اإلطـار اHـنـهـجي والـقـيـام بـإعـداد الـتـقـريـر
السنـوي لتقـو� السياسـة الوطنيـة للشبـاب فـي مختلف

جوانبها .
وتضم ثالث (3) مديريات : 

1 - مـــديـــريـــة الـــتــــنـــشـــيط االجـــتــــمـــاعي - الـــتـــربـــوي - مـــديـــريـــة الـــتــــنـــشـــيط االجـــتــــمـــاعي - الـــتـــربـــوي
وترقية الترفيه ومبادالت الشبابpوترقية الترفيه ومبادالت الشبابp وتكلف �ايأتي :  

- إعــداد بــرامج الــتـــنــشــيط االجــتــمــاعي _ الــتــربــوي
  pوتكوين الشباب للمواطنة وتنفيذها وتقو�ها

- إعداد البـرامج وبعث ديـنامـيكيـة تطـوير الـترفيه
  pبادالت وسياحة الشبابHوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : تــشــتــمـل اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة
الشباب والرياضةp  حتت  سلطة الوزيرp على ما يأتي :

األمـW العاماألمـW العام  ويـسـاعـده مـديرا (2 ) دراسـات ويـلحق
به اHــكــتب الــوزاري لألمن الــداخــلي لــلــمــؤســســة ومـكــتب

pالبريد واالتصال
Wرئـــيس الـــديـــوانرئـــيس الـــديـــوان ويـــســـاعـــده ثـــمـــانـــيــة (8 ) مــكــلــفــ

بالدراسات والتلخيصp يكلفون �ا يأتي :
- حتـضيـر وتنـظيم مـشـاركة الـوزير في الـنشـاطات

pانHتعلقة بالعالقات مع البرHاحلكومية وتلك ا
- االتـــصـــال وحتـــضـــيـــر عالقـــات الـــوزيـــر مع أجـــهـــزة

pاإلعالم وتنظيمها
- حتــضــيـــر نــشــاطــات الــوزيــر فـي مــجــال الــعالقــات

pاخلارجية وتنظيمها
- دراســــة عــــمل احلــــركــــة اجلــــمــــعــــويــــة ومــــتــــابــــعــــتــــهـــا

pوتقو�ها
pدراسة نشاطات الشباب ومتابعتها وتقو�ها -

- دراســــة الــــنــــشــــاطـــات الــــريــــاضــــيــــة ومــــتــــابــــعــــتــــهـــا
pوتقو�ها

- دراســــة نـــشــــاطــــات اHــــؤســـســــات اHــــوضـــوعــــة حتت
pالوصاية ومتابعتها وتقو�ها

- دراسـة نـشاطـات الـهـياكل  غـيـر اHمـركـزة  للـقـطاع
pومتابعتها وتقو�ها

و أربعة (4) ملحقW بالديوان.

 اHــفـتــشـيـة الــعـامـة اHــفـتــشـيـة الــعـامـة الـتي يــحـدد تـنــظـيــمـهـا وســيـرهـا
pرسوم تنفيذي�

 الهياكل اآلتية : الهياكل اآلتية :
pديرية العامة للشبابHا -
pديرية العامة للرياضةHا -

- مــــديـــــريــــة الــــدراســـــات االســــتــــشـــــرافــــيـــــة وبــــرامج
pاالستثمار وأنظمة اإلعالم اآللي

pوارد البشرية والتكوينHمديرية ا -
pمديرية التنظيم والوثائق -

- مديرية اHالية والوسائل العامة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : اHـديـــريـــة الـعـــــامـة لــلـشــبـــاباHـديـــريـــة الـعـــــامـة لــلـشــبـــابp وتـكــــلـف
�ا يأتي :

- إعـــداد عــــنـــاصـــر الـــســـيـــاســـة الــــوطـــنـــيـــة لـــلـــشـــبـــاب
 pواقتراحها
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- ضمان متابعـة ومراقبة مستخدمي تأطير مراكز
الـتـسلـيـة ومـراكز الـعـطل واHـنشـطـW اHكـلـفـW بنـشـاطات

السياحة ومبادالت الشباب.

2 - مــــديـــــريــــة االتـــــصــــال واإلعالم وتـــــرقــــيـــــة احلــــيــــاة - مــــديـــــريــــة االتـــــصــــال واإلعالم وتـــــرقــــيـــــة احلــــيــــاة
اجلمعويةpاجلمعويةp وتكلف �ا يأتي :

- حتـــديــد بـــرامج تـــطـــويــر إعالم الـــشـــبــاب واقـــتــراح
أعمال تعزيـز االتصال اHؤسسـاتي اخلاصة به والتأكد من

pتقو�ها الدوري
- الـــــعـــــمـل عــــلـى وضع أنـــــظـــــمـــــة وآلـــــيـــــات االتـــــصــــال

 pاجلواري جتاه الشباب
- تــنــشــيط نــشـاطــات شــبــكـة اإلصــغــاء والــوقــايـة من
اآلفات االجـتمـاعيـة في وسط الـشبـاب وتوجـيهـها وبـعثـها

pوتقو�ها
- تـرقيـة احلـياة اجلـمـعويـة في وسط الـشبـاب وبعث
ديــنــامــيـــكــيــة الــشــراكـــة مع جــمــعــيـــات الــشــبــاب في إطــار

pتنفيذ سياسة القطاع
- ضـــبط واقـــتــراح  تـــدابـــيــر مـــســاعـــدة ودعم الـــدولــة

 pجلمعيات الشباب وضمان تنفيذها وتقو�ها
- اقـــتــراح كل الـــتــدابـــيــر الــرامـــيــة لـــتــرقــيـــة حــقــوق
الشباب واHشاركـة في تعزيز اHنظومة الـوطنية لترقية

  pحقوق الطفولة وتنفيذها
- وضع قـــاعــــدة اHـــعـــطـــيـــات اHــــتـــعـــلـــقـــة بــــجـــمـــعـــيـــات

وأنشطة الشباب .
: W(2) فرعيت Wو تضم مديريت

أ - اHـديــريــة الــفــرعــيــة لالتــصــال واإلعالم واإلصــغـاءأ - اHـديــريــة الــفــرعــيــة لالتــصــال واإلعالم واإلصــغـاء
للشبابpللشبابp وتكلف �ا يأتي :

- ضـبـط ومـتــابــعــة تــنــفـيــذ بــرامج تــطــويــر االتــصـال
pواإلعالم واإلصغاء في أوساط الشباب

- وضع كل األنـظمـة وآليات االتـصال اجلـوارية جتاه
 pالشباب والعمل على عصرنتها

- اHــســاهـــمــة بــاالتــصـــال مع الــقــطــاعـــات والــهــيــئــات
 pعنية في إعداد برامج عمل مرتبطة باندماج الشبابHا
- اقـتـراح كل الـتـدابيـر والـسـهـر عـلى تـعـزيـز برامج
وأنــشـــطــة شــبـــكــة اإلصـــغــاء والــوقـــايــة في وسط الـــشــبــاب

pنتظمHوالقيام بتقو�ها ا
- ضـمـان اHتـابـعة والـتـقـو� اHنـظم لألعـمال اHـنـجزة
في مجال االتصـال واقتراح كل تدابير التحسW في هذا

 pاجملال
- الــعــمل عــلـى حــمــايــة حــقــوق الــشـــبــاب وتــرقــيــتــهــا
واHشـاركـة في تعـزيـز اHنـظـومـة الوطـنـية لـتـرقيـة حـقوق

الطفولة.

- تــــشــــجــــيع ودعـم كل مــــبــــادرة تــــهــــدف إلى تــــرقــــيــــة
نـــشـــاطـــات الـــتــنـــشـــيط االجـــتـــمـــاعي- الـــتـــربـــوي وتــكـــوين
الـــشــــبـــاب لـــلـــمـــواطـــنـــة والـــتـــرفــــيه واHـــبـــادالت وســـيـــاحـــة

  pالشباب
- اHـشاركـة في تـنـظيم كل الـتـظاهـرات في مـجاالت
الـــتـــنـــشـــيط االجـــتـــمـــاعي - الـــتـــربـــوي وتـــرفــيـه الـــشـــبــاب

pعنيةHباالتصال مع الهيئات والهياكل ا
- اHـشـاركــة في مـكــافـحـة اآلفــات الـتي تــصـيب عـالم

  pالشباب
- اHــــشــــاركــــة في إجنــــاز اHــــشــــاريع االجــــتــــمــــاعــــيـــة _
الـــتـــربـــويـــة والـــثـــقـــافـــيــة فـي أوســـاط الـــشـــبــاب وتـــنـــظـــيم
مهرجانات الشـباب واللقاءات األخرى لـلشباب باالتصال
مع الـــقـــــطــــاعـــات والـــهــــيــــاكل واHـــؤســـســــات واجلـــمـــعـــيـــات

  pعنيةHا
- اHـــــشـــــاركـــــة في تـــــرقــــيـــــة وإجنـــــاز الـــــتــــجـــــهـــــيــــزات

  pاالجتماعية - التربوية في وسط الشباب
- تــرقــيــة الــعالقــات والــلــقــاءات الــدولــيــة في مــجـال

الشباب واحلياة اجلمعوية ومبادالت الشباب.
 : W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

أ - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــتـــنـــشـــيط أ - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــتـــنـــشـــيط االجـــتـــمـــاعي االجـــتـــمـــاعي -
التربوي وترقية الترفيهpالتربوي وترقية الترفيهp وتكلف �ا يأتي :

- ضـــــمـــــان إعــــــداد الـــــبـــــرامـج وأعـــــمــــــال الـــــتـــــنــــــشـــــيط
االجـــتــمـــاعي - الـــتـــربـــوي وتــرفـــيه الـــشـــبـــاب وتــنـــفـــيـــذهــا

pومتابعتها وتقو�ها
- اقـــــتـــــراح الـــــبـــــرامج وأعـــــمـــــال تـــــكــــويـن الـــــشـــــبــــاب
للمـواطنة والـسهر علـى تنفـيذها باالتـصال مع الـقطاعات

pعنيةHوالهياكل ا
- الـسـهـر عـلى تـعـزيـز األعـمـال اجلـواريـة في مـجـالي

pالتنشيط االجتماعي- التربوي والترفيه
-  تـنــظـيم مــهـرجــانـات الــشـبــاب والـلــقـاءات األخـرى
للـشبـاب بـاالتصـال مع الهـياكـل والقـطاعـات  واHؤسـسات

واجلمعيات اHعنية.
ب - اHـديـريــة الـفـرعـيــة لـتـرقـيـة اHــبـادالت وسـيـاحـةب - اHـديـريــة الـفـرعـيــة لـتـرقـيـة اHــبـادالت وسـيـاحـة

الشبابp الشبابp  وتكلف �ا يأتي:
- إعــداد بــرامج تــرقــيــة مــبــادالت الــشــبــاب والــســهـر

pعنيةHعلى تنفيذها باالتصال مع الهياكل ا
- اقـتــراح كل الــتـدابــيـر واألعــمــال الـهــادفـة لــتـرقــيـة
الـسـيــاحـة الـوطـنـيـة والـدولـيـة لـلـشـبـاب  ودعم كل مـبـادرة

pفي هذا اجملال
- اقـتـراح كل الـتدابـيـر الـهـادفة لـتـفـعـيل دور بـيوت
الــشــبـاب ومــراكــز الـعــطل فـي تـرقــيــة اHــبـادالت وحــركــيـة

pوسياحة الشباب
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و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :
pـتــابـعـة مـؤســسـات الـشـبـابH ـديـريـة الــفـرعـيـةHأ - اpـتــابـعـة مـؤســسـات الـشـبـابH ـديـريـة الــفـرعـيـةHأ - ا

وتكلف �ا يأتي :
- تــصـــور بـــرامج ومـــنـــاهج الـــتـــنـــشـــيط االجـــتــمـــاعي
التـربـوي والـترفـيـه فـي أوســـاط الـشبـاب وتـشـجيع كــل

pمبادرة في هذا اجملال
- إعـداد الــوسـائـل والـدعــائم الــتـعــلــيـمــيـة والــتــقـنــيـة

  pلدعم التنشيط االجتماعي - التربوي والترفيه
- حتـــديـــد الـــقـــواعـــد واHــعـــايـــيـــر فـي مـــيـــدان تـــأطـــيــر
الـــنــشـــاطـــات وعـــتــاد الـــتـــنـــشــيـط االجــتـــمـــاعي- الـــتـــربــوي

  pوالترفيه
- مــتــابــعــة نــشــاطــات مــؤســســات وهــيــاكل الــشــبــاب

  pنتظمHوالقيام بتقو�ها ا
- السـهـر عـلى التـحـسـW اHـستـمـر لـسيـر مـؤسـسات

الشباب واقتراح كل تدبير للتحسW في هذا اجملال .
pالــقـطــاعـات Wــديــريـة الــفـرعــيـة لــلـعــمل مــا بـHب - اpالــقـطــاعـات Wــديــريـة الــفـرعــيـة لــلـعــمل مــا بـHب - ا

وتكلف �ا يأتي :
- إقتـراح كل التـدابيـر والـدراسات الـتي من شأنـها
ضمان عمل ما بW الـقطاعات منسجم لـلبرامج القطاعية

 pبادرات اجتاه الشبابHوا
- اHــســـاهــمـــة مع الـــقــطـــاعـــات اHــعـــنــيـــة في مـــتــابـــعــة
تـنـفـيـذ البـرامج الـقـطـاعـية  واألنـظـمـة الـعـمومـيـة اHـوجـهة

pللشباب
- جـمع اHـعلـومات واHـعـطيـات الـضروريـة للـمـتابـعة
والـتـقـو� وحتـلـيل الــبـرامج الـعـمـومـيـة اخلـاصـة بـالـشـبـاب

pعنيةHلدى القطاعات والهياكل ا
- اقـتـراح كل إطـار لـلـتـشـاور مـا بـW الـقـطاعـات في

pمجال الشباب
- اHـســاهـمــة بــالـتــنــسـيق مـع الـقــطـاعــات والــهـيــئـات

اHعنية بتقو� البرامج العمومية اHوجهة للشباب.
pديريـة الفـرعيـة للتـعاون في مـيدان الـشبابHج - اpديريـة الفـرعيـة للتـعاون في مـيدان الـشبابHج - ا

وتكلف �ا يأتي : 
- الــســهـــر عــلى تــنـــفــيــذ الـــبــرامج وأعــمـــال الــتــعــاون

 pالدولي في ميدان الشباب ومتابعتها وتقو�ها
- إبـــداء كل اآلراء والـــتـــوصــيـــات الـــهـــادفــة لـــتـــرقـــيــة

  pالتعاون الدولي في ميدان الشباب
- دعم اHـشـاركـة اجلـزائـريـة في التـظـاهـرات الـكـبرى

  pوجهة للشبابHا
- تـطـويـر أنـظـمـة الـدعم لـبـروز اHواهـب الـشابـة في

  pالتظاهرات الدولية
- تــــشـــكــــيل قــــاعــــدة لـــلــــمـــعــــطــــيـــات حــــول الـــكــــفـــاءات
واHـواهب اجلــزائــريــة في مـجــال الــشــبـاب واHــشــاركـة في

ترقيتها.

ب - اHـديـريــة الـفـرعــيـة لـلــحـيـاة اجلــمـعـويــة وتـرقـيـةاHـديـريــة الـفـرعــيـة لـلــحـيـاة اجلــمـعـويــة وتـرقـيـة
الشراكةp الشراكةp وتكلف �ا يأتي :

- ضبط مشاريع وبـرامج وكيفيـات التدخل وآليات
مساهـمة اجلـمعيـات في حتقـيق األهداف الوطـنيـة اخلاصة

  pبالشباب واقتراحها

- إعداد كل التدابيـر الرامية لتـحسW شروط سير
  pوتدخل جمعيات الشباب واقتراحها

- إعــــداد نـــظــــام تــــأطـــيــــر الـــعـالقـــات بــــW جــــمـــعــــيـــات
  pالشباب وهياكل القطاع في إطار ترقية الشراكة

- السـهـر على تـنفـيـذ وتقـو� تدابـيـر اHسـاعدة ودعم
الـدولـة جلـمعـيـات الـشـباب بـاالتـصـال مع الـهيـاكل اHـعـنـية

  pللدولة واجلماعات احمللية

- وضع نــظــام Hــتــابــعــة وتــقــو� نــشــاطــات جــمــعــيـات
الشـباب الشـريكـة مع القطـاع للـتكفل بـالسـياسة اHـتعـلقة

  pبالشباب

-  تـــســـيـــيـــر وحتـــيـــW قـــاعـــدة اHـــعـــطـــيـــات اHـــتـــعـــلـــقــة
بــجـمــعـيــات الـشــبـاب و�ــشـاريــعـهـم وأنـشــطـتــهم في إطـار

أهداف السياسة الوطنية للشباب . 

3 -  مديريـة متـابعـة مؤسسـات الشـباب والـعمل ما -  مديريـة متـابعـة مؤسسـات الشـباب والـعمل ما
بW القطاعات والتعاونpبW القطاعات والتعاونp وتكلف �ا يأتي :

- تـــرقــــيـــة ســــيـــر ونــــشـــاطــــات مـــؤســــســـات وهــــيـــاكل
pالشباب وتوجيهها وتقو�ها

- تـــصــــور بــــرامج ومــــنــــاهج الــــتـــنــــشــــيط الــــتــــربـــوي
والـتـرفـيه في أوسـاط الـشـبــاب وتـشـجـيع كل مـبـادرة في

  pهذا اجملال وإعدادها

- اHـشاركـة في إعداد الـوسائـل والدعـائم التـعلـيمـية
pوالتقنية لدعم التنشيط االجتماعي التربوي والترفيه

- حتـــديـــد الـــقـــواعـــد واHــعـــايـــيـــر فـي مـــيـــدان تـــأطـــيــر
الـــنــشـــاطـــات واســـتـــعـــمــال عـــتـــاد الـــتـــنـــشــيـط االجـــتــمـــاعي

pالتربوي والترفيه

- اقــتــراح كل األنــظـــمــة لــتــنــســيـق الــبــرامج لــفــائــدة
pالشباب وتنفيذها وتقو�ها

- اHـبادرة بـكل إطـار للـتشـاور مابـW الـقطـاعات في
 pميدان الشباب

- تـرقـــيـة بـرامــج الــتـعــاون الــدولـي  والـســـهـر عـلى
تـــطــــبــــيق االتـــفــــاقــــات واالتـــفــــاقـــيــــات والـــبـــروتـــوكـــوالت

والبرامج في ميدان الشباب. 
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- حتــضــيــر الــتــقــريــر الــسـنــوي لــتــقــو� الــســيــاسـات
والبرامج اHطبقة في مجال التربية البدنية والرياضة.

و تضم ثالث (3) مديريات :

1 - مديريـة ترقـية الـرياضة لـلجـميع والـرياضة في - مديريـة ترقـية الـرياضة لـلجـميع والـرياضة في
وسط التربية والتكوينpوسط التربية والتكوينp وتكلف �ا يأتي :

- حتـديد وإعـدادp بـاالتصـال مع الـقطـاعـات والهـياكل
اHــعــنـــيــةp األهــداف ومــخــطـــطــات الــعــمل وبـــرامج تــطــويــر
وتـعمـيم الريـاضـة للـجمـيع  والـتربـية الـبـدنيـة والريـاضة
في الـــوسط اHــتــخـــصص وفي وسط الـــتــربــيــة والـــتــكــوين
واHمـارسـات الريـاضـية اجلـواريـة والـترفـيـهيـة والـتسـلـية

pوضمان تنفيذها ومتابعتها وتقو�ها
- اHــــســـاهــــمـــة فـي ضـــبـط االحـــتــــيـــاجــــات في مــــيـــدان
الـتأطيـر واHنـشآت القـاعديـة والتـجهيـزات الريـاضية في
أوســاط الـــتــربـــيــة والـــتــكـــوين بــاالتـــصــال مـع الــقـــطــاعــات

pعنيةHؤسسات اHوا
- ضــبط ووضـع حــيـز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطـات وبــرامج
تـطـويـر الـريـاضـة لـلـجـمــيع والـريـاضـة الـنـسـويـة وريـاضـة

 pواأللعاب والرياضات التقليدية ومتابعتها WعاقHا
- دراســــة واقـــتـــراح تــــدابـــيـــر حتــــفـــيــــزيـــة لـــتــــطـــويـــر
وتــرقــيـة اHــمــارسـات الــريــاضـيــة اجلــواريـة ال ســيــمـاp  في

pالبلديات واألحياء
- حتــــــديـــــد شــــــروط إحـــــداث واســــــتـــــغـالل اHـــــنــــــشـــــآت
الــــقـــاعـــديـــة  الـــريـــاضــــيـــة اHـــوجـــهـــة لـــتــــرقـــيـــة اHـــمـــارســـات

pالرياضية للجميع وإعادة اللياقة
- اHـبادرة ببرامج الـتنشيط واHـنافسات الـرياضية
الــوطـــنــيــة والـــدولــيـــة في مــيـــدان نــشـــاطهp بــاالتـــصــال مع

pعنيةHالهياكل ا
- دراســــة واقـــتــــراح كل تــــدبـــيــــر أو دعم كل مــــبـــادرة
مرتبطة بتطـوير وترقية التربية البدنية والرياضة في

pوسط التربية والتكوين
- اقـتــراح بـرامج اHـنــشـآت الـقـاعــديـة والـتــجـهـيـزات
الــضــروريــة لــتــطــويـر الــريــاضــة لــلــجــمــيع والــريـاضــة في
الـوسط اHتـخصص وريـاضة اHـعاقـW والريـاضة الـنسـوية

  pوالرياضة في وسط التربية والتكوين
- تـقـو� بصـفة مـنـتظـمـة البـرامج واألعمـال اHـطبـقة

في مجال اختصاصها.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ - اHـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــدعم الـــريــاضـــة اHـــدرســـيــةأ - اHـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــدعم الـــريــاضـــة اHـــدرســـيــة
واجلامعية وفي مؤسسات التكوينpواجلامعية وفي مؤسسات التكوينp وتكلف �ا يأتي :

- اHـــشــاركـــة في تـــنــفـــيـــذ بــرامـج تــطـــويـــر الــريـــاضــة
اHــدرسـيـة والـريـاضـة اجلـامـعـيــة وفي مـؤسـسـات الـتـكـوين

pومتابعتها وتقو�ها

اHـاداHـادّة ة 3 : :  الــــمـديـريــة الـعــــامـة لــلــــريــاضـــةpالــــمـديـريــة الـعــــامـة لــلــــريــاضـــةp وتـكـلف
�ا يأتي :

- إعـــداد عـــنـــاصـــر الـــســيـــاســـة الـــوطـــنـــيـــة فـي مـــجــال
pالتربية البدنية والرياضة واقتراحها

- دراسـة واقتراح االستـراتيجيـة الوطنيـة لتطوير
الــتــربـيــة الــبــدنـيــة والــريـاضــة بــالـتــشــاور مع الـقــطــاعـات
والـهيـاكل اHعـنيـة والسـهر عـلى تنـفيـذها وضـمان تـقو�ـها

pنتظمHا
- ترقـيـة ودعم دور احلـركـة اجلمـعـوية الـريـاضـية في
التكفل بأهداف االستـراتيجية الوطنية لـلتربية البدنية
والـريـاضــة والـسـهــر عـلى تــطـويـر صــيغ الـشــراكـة في هـذا

pاجملال
- حتديد أهداف ومـخططات وبرامج تـطوير رياضة
الــنــخــبــة واHــســتــوى الــعــالي وحتــضــيــر الــفــرق الــوطــنــيــة
واHـــشـــاركــــة في اHــــنـــافــــســـات الــــدولـــيــــة بـــالـــتــــنـــســــيق مع

pاالحتاديات الرياضية الوطنية
- الـــقــيـــام بــكل دراســـة أو بــحث يـــرمي إلى تـــطــويــر
الــنـــشـــاطــات فـي مــيـــدان الـــتــربـــيـــة الــبـــدنـــيــة والـــريـــاضــة

pوعقلنتها
- تـنـسـيق الـهـيـاكل اHـركزيـة الـتـابـعـة لـهـا  واHـصالح
اHــــكـــلــــفــــة بـــالــــتـــربــــيــــة الـــبــــدنــــيـــة والــــريـــاضــــة وتــــقـــو�ــــهـــا

pوتوجيهها
- اHشاركـة في تطـوير وتـرقية اHـمارسـات البـدنية
والــــريــــاضــــيــــة فــي األوســـــاط الــــتـــربــــويــــة  وفــي الــــوسط
اHــــــــهـــــــــنـي وفـي األوســــــــاط اHـــــــــتــــــــخـــــــــصـــــــــصــــــــة واقـــــــــتــــــــراح
االستراتيجـيات والبرامج في هذا اHيـدان بالتنسيق مع

 pعنيةHؤسسات اHالقطاعات وا
- تـــرقـــيـــة وتـــطـــويـــر الـــريـــاضــة لـــلـــجـــمـــيـع وريـــاضــة
اHـنـافــسـة وحتـديــد االسـتــراتـيـجــيـات وإعـداد الــبـرامج في
هـــذا اHـــيـــدان بــــالـــتـــنـــســـيق مـع الـــقـــطـــاعـــات واHـــؤســـســـات

pعنيةHا
  pترقية وتطوير الرياضة االحترافية -

- تـــرقــيـــة أخالقـــيــات الـــريـــاضــة ومـــكـــافــحـــة تـــعــاطي
اHـــنـــشـــطـــات والــــعـــنف وتـــطـــويـــر الــــروح الـــريـــاضـــيـــة في
اHــمــارســات الــريــاضـــيــة وعــلى كل مــســـتــويــات اHــنــافــســة

pعنيةHؤسسات اHبالتنسيق مع القطاعات وا
- وضع جـهـاز وطـني لــلـتـرقـيــة االجـتـمـاعـيــة اHـهـنـيـة
لــريــاضــيي الــنـخــبــة واHــسـتــوى  الــعـالـي وكـشـف اHـواهب

pالرياضية
- الـسـهـر عـلى تـوجـيه هـيـاكل دعم الـتـربـيـة الـبـدنـية

pوالرياضة وتطويرها وحسن سيرها وتقو�ها
- السـهـر عـلى تـطـويـر وتـنـفـيـذ الـتعـاون الـدولي في
مـجـال الـتـربـيـة الـبـدنـيـة والريـاضـة وتـعـزيـز الـروابط مع
األجــهــزة الــريــاضــيــة الــدولــيــة بــالــتــشــاور مع الــقــطــاعــات

 pعنيةHؤسسات اHوا
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- ضـــمـــان اHــتـــابـــعــة واHـــراقـــبــة اHـــنـــتـــظــمـــة لـــبــرامج
تطوير التربـية البدنية واHمـارسات الرياضية اجلوارية

والرياضة للجميع.

2 - مـــديـــريـــة ريـــاضــة الـــنـــخـــبــة واHـــســـتـــوى الــعـــالي - مـــديـــريـــة ريـــاضــة الـــنـــخـــبــة واHـــســـتـــوى الــعـــالي
وتكوين الشباب والتعاونpوتكوين الشباب والتعاونp وتكلف �ا يأتي :

- اHـشــاركـة في حتـديــد األهـداف الـدولـيــة واألوHـبـيـة
وإعـداد مـخـطـطـات حتـضــيـر مـنـافـسـات ريـاضـيي الـنـخـبـة
واHستوى الـعالي والفـرق الوطنـية وتنـفيذهـا ومتابـعتها

  pعنيةHباالتصال مع االحتاديات الرياضية ا
- اHـبـادرة بـالـتـدابـيــر اHـتـعـلـقـة بـاالنـدمـاج واحلـمـايـة
االجتـمـاعيـة اHـهنـية لـريـاضيـي النـخبـة واHـستـوى الـعالي

  pوتأطيرهم والسهر على تطبيقها
- تنسيق كل األعمال الهادفة إلى اHتابعة الطبية -
الريـاضيـة وترقـية نـشاطـات رياضـيي النـخبـة واHسـتوى
 pالعالي والفرق الوطنية وتأطيرها وتقو�ها ومراقبتها
 - تــصـور ووضع جــهـاز مــوحـد لــتـصــنـيف ريــاضـيي
النخبة واHسـتوى العالي والسهر عـلى  تنفيذه باالتصال

  pعنيةHمع الهياكل واألجهزة ا
- ترقـية نشـاطات هيـاكل رياضة الـنخبـة واHستوى
الــعــالـي وتـنــســيــقــهــا وضــمــان مــتــابــعــتــهــا واHــسـاهــمــة في

  pترقية الرياضة االحترافية
- اHـشــاركــة في حتــديـد اHــقــايـيس الــتــقـنــيــة إلحـداث
واســتـــغالل واســتـــعــمـــال اHــنـــشــآت الــقـــاعــديـــة الــريـــاضــيــة
والـتـجهـيـزات والـعتـاد الـرياضي اخلـاص �ـمارسـة ريـاضة

 pستوى العالي ومراقبتهاHالنخبة وا
- حتــــديـــــد مــــخــــطــــطـــــات وبــــرامج تـــــطــــويــــر مــــدارس
الـريـاضـة ومـراكــز تـكـوين اHـواهـب الـريـاضـيـة وتــنـفـيـذهـا

pومتابعتها
- تـرقــيــة بـرامـج الــتـعــــاون الــــدولي والـســهـر عـلى
تــطـــبــيــق االتـــفــاقـــــات واالتــفــاقـــيــــات والــبـــروتــــوكــوالت

والبرامــج في ميدان الرياضة.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ - اHــديــريـة الــفـرعــيـة لــلـفــرق الــوطـنــيـة وريــاضـييأ - اHــديــريـة الــفـرعــيـة لــلـفــرق الــوطـنــيـة وريــاضـيي
النـخبة واHـستوى الـعالي والريـاضة االحتـرافيةpالنـخبة واHـستوى الـعالي والريـاضة االحتـرافيةp وتـكلف

�ا يأتي : 
- ضـــبـط بـــرامج الــــتـــحـــضــــيـــر ومــــنـــافـــســــات الـــفـــرق
الوطـنيـة ورياضـيي النـخبـة واHسـتوى الـعالي وتـنفـيذها
pعنيةHومتابعتها وضمان تقو�ها باالتصال مع الهياكل ا
- اقــتــراح تــدابـــيــر تــأطــيــر هــيــاكل وأجــهــزة ريــاضــة
الـــنــخــبــة واHــســتــوى الــعــالـي وإعــداد مــخــطــطــات وبــرامج
تــطـــويــر الـــريـــاضــة االحـــتــرافـــيـــة بــاالتـــصــال مـع الــهـــيــاكل

 pعنيةHا

- اقـــتـــراح تـــدابـــيـــر تـــرقـــيــــة الـــريــاضــــة اHــــدرســـيــة
والريـاضـة اجلـامعـيـة وفــي مـؤسسـات الـتـكوين ودعــم كل
pمبــادرة  أو تدبير أو عمل يرمي إلى حتقيق هذا الهدف
- القـيـام بـالـتقـو� اHـنـتـظم لـبرامج وأعـمـال تـطـوير
الـريـاضـة اHـدرسـيـة والـريـاضـة اجلـامـعـيـة وفي مـؤسـسـات

  pالتكوين
- مـــســاعـــدة الــهـــيــاكـل اHــعـــنــيـــة بــتـــطــويـــر الــريـــاضــة
p درسية والرياضة اجلامعية وفي مؤسسات التكوينHا

-  حتــديــد االحــتــيــاجــات p بــاالتــصــال مع الــقــطــاعــات
والـهياكل اHعنـية واHساهـمة في تعبـئة اHوارد والوسائل
الــضـــروريـــة لـــتـــطـــويـــر الـــريــاضـــة اHـــدرســـيـــة والـــريـــاضــة

اجلامعية وفي مؤسسات التكوين.
WــعــاقـHــديــريــة الــفـرعــيــة لــتــطــويـر ريــاضــة اHب - اWــعــاقـHــديــريــة الــفـرعــيــة لــتــطــويـر ريــاضــة اHب - ا

وترقية الرياضة النسويةpوترقية الرياضة النسويةp وتكلف �ا يأتي :
WـــعــاقــHإعــداد بـــرامج تــرقــيـــة وتــطــويـــر ريــاضــة ا -
والـــريــاضـــة الــنـــســويـــة عـــلى كل اHـــســتـــويـــات وتــنـــفــيـــذهــا

pومتابعتها
- اHبـادرة بكـل التدابـير اHتعلقة بترقيـة الرياضـة
الـنـسـويــة وريـاضــة اHـعـاقـW ودعـم كـل مـبـادرة أو تـدبـير

pأو عمل يرمي إلى حتقيق هذا الهدف
-  القـيام بـالـتقـو� اHنـتظم لـبـرامج وأعمـال تطـوير

  pوالرياضة النسوية WعاقHرياضة ا
WعاقHعنـية لتطـوير رياضـة اHمسـاعدة الهيـاكل ا -

pوالرياضة النسوية
-   حتــديــد االحــتــيــاجــاتp بــاالتــصــال مع الــقــطــاعــات
والـهياكل اHعنـية واHساهـمة في تعبـئة اHوارد والوسائل
الضرورية لتطوير رياضة اHعاقW والرياضة النسوية.

ج - اHـديـريـة الـفـرعـيــة  لـتـطـويـر الـريـاضـة لـلـجـمـيعج - اHـديـريـة الـفـرعـيــة  لـتـطـويـر الـريـاضـة لـلـجـمـيع
والرياضة في الوسط اHتخصصpوالرياضة في الوسط اHتخصصp وتكلف �ا يأتي :

- إعــداد بــرامج تـطــويـر وتــعـمــيم الــتـربــيـة الــبـدنــيـة
واHمـارسـات الريـاضـية اجلـواريـة والـترفـيـهيـة والـتسـلـية

pواأللعاب والرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها
- إعداد وتـنفـيذ برامج تـطويـر الريـاضة في الوسط

pتخصص ومتابعتها وتقو�هاHا
- اقــتـــراح كل الـــتــدابـــيــــر الــتـــحــفـــيـــزيــة  لـــتــطـــويـــر
وترقــيــة اHـمـــارسـات الـرياضــية اجلــواريـــة وتنـفيـــذها

pفي البلديات واألحياء  pال سيمــا
- اقـــتـــراح الــتـــدابـــيـــر الـــرامـــيـــة إلى احملـــافـــظــة عـــلى

 pاأللعاب والرياضات التقليدية وترقيتها
- ضبط شروط ومعـايير إحداث واستغالل اHنشآت
القاعدية الرياضـية اHوجهة لترقية اHمارسات الرياضية

pللجميع وإعادة اللياقة والسهر على تطبيقها
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- الــــعــــمل عــــلى كــــشـف اHـــواهـب الـــريــــاضــــيــــة وكـــــذا
اإلطـــارات الـــريـــاضــــيــــة اجلـــزائــــريـــــة اHـــقـــيــــمـــــة بـــاخلـــارج

وإدماجــها في النظام الرياضي الوطني.

3 - مديـريـة  - مديـريـة مـتـابعـة اHـؤسـسـات الـرياضـيـة وتـرقـيةمـتـابعـة اHـؤسـسـات الـرياضـيـة وتـرقـية
الشراكة وأخالقيات الرياضةpالشراكة وأخالقيات الرياضةp وتكلف �ا يأتي :

- تـرقـيـة مــشـاركـة اHـؤسـســات الـريـاضـيــة الـوطـنـيـة
فـي تـنــفـيـذ االســتـراتــيـجــيـة الــوطـنـيــة لـتــطـويــر الـتــربـيـة

pالبدنية والرياضة
- إعــداد مــخـــطــطــات وبــرامج تــطـــويــر الــريــاضــة في

 pوسط العمل والتظاهرات الرياضية وتنفيذها
- دراسة البرامج واألعـمال اHتصلة بهياكل وأجهزة
الـنــظــام الــوطـنـي لـلــتــربـيــة الــبــدنـيــة والــريــاضـة ودعــمــهـا

pوضمان تقو�ها ومراقبتها
- اقـــتــــراح تـــدابــــيـــر تـــعــــزيـــز أنـــظــــمـــة تـــطــــويـــر طب

pنشطاتHالرياضة ومكافحة تعاطي ا
- إعــــداد اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات ومـــخــــطــــطــــات وبــــرامج
مــكــافـحــة الــعـنـف وتـرقــيــة أخالقــيــات الـريــاضــة والـروح
الـــــريــــاضــــــيــــة عــــلــى جــــمــــيـع اHــــســــتــــويـــــات واقــــتــــراحــــهــــا

pوتنفيذها
- اقـــتــــراح الـــبــــرامج واألعـــمــــال اHـــوجـــهــــة لـــتــــعـــزيـــز
مــشــاركــة اجلــمـــعــيــات الــريــاضــيـــة إلجنــاز أهــداف تــطــويــر
الــريــاضــة وتــنــفــيــذهــا وتـــشــجــيع صــيغ الــشــراكــة في هــذا

pيدانHا
- اHـبادرة بـالتـدابـير واآللـيات الـتي تـسمح بـأحسن

توجيه Hساعدة الدولة للجمعيات الرياضية.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ - اHـــديــــريــــة أ - اHـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لــــتـــرقــــيــــة طب الــــريــــاضـــةالــــفـــرعــــيــــة لــــتـــرقــــيــــة طب الــــريــــاضـــة
وأخالقيات الرياضةوأخالقيات الرياضةp وتكلف �ا يأتي : 

- تــنـفــيــذ بــرامج تــطـويــر طب الــريــاضـة ومــتــابــعـته
  pوتقو�ه

- إعـداد تـدابـيـر وأنـظـمة  لـتـطـويـر مـكـافـحـة الـعنف
  pنشآت الرياضية واقتراحهاHفي ا

- اHـــشـــاركــة فـي تـــنـــفـــيــذ بـــرامـج مـــكـــافــحـــة الـــعـــنف
  pعنيةHوتقو�ها باالتصال مع الهياكل ا

- اقـــتــراح كـل تــدبــيـــر حتــفـــيــزي لـــتــرقــيـــة مــكـــافــحــة
  pالعنف ودعم كل مبادرة في هذا اجملال

- اHـبــادرة بـتــعـزيـز كـل األنـظــمـة واألعــمـال الــرامـيـة
إلى دعـــم مـــــكـــافــــحـــة تـــعـــــاطي اHــــنــــشـــطــــات وتـــنـــفــــيـــذهـــا
واقـتـراح كل تـدبـيـر في هـذا اجملـال بـاالتـصـال مع الـهيـاكل

اHعنية.

- دراسـة عـقـود أهـداف ريـاضـيي الـنـخـبـة واHـسـتوى
   pالعالي والفرق الوطنية وتقو�ها

- إعـداد جــهـاز مــوحــد لـتــصـنــيف ريــاضـيي الــنـخــبـة
 pستوى العالي واقتراحه والسهر على تنفيذهHوا

- اHـشاركـة في دراسة اHـقايـيس التـقنـية لـلمـنشآت
القاعديـة والتجـهيزات الريـاضية اHـتخصصـة وتصنـفيها

  pوالسهر على تطبيقها
- الـــقـــيـــام بـــالـــتـــقــو� اHـــنـــتـــظـم لــلـــبـــرامـج واألعـــمــال
اHــقـــررة لـــفــائـــدة الـــفــرق الـــوطـــنــيـــة وريـــاضــيـي الــنـــخـــبــة

  pستوى العاليHوا
- الـسهر عـلى اHتـابعـة الطـبية الـرياضـية لـرياضيي

النخبة واHستوى العالي .

pواهب الريـاضيةHديـرية الفـرعية  لـتكـوين اHب - اpواهب الريـاضيةHديـرية الفـرعية  لـتكـوين اHب - ا
وتكلف �ا يأتي : 

- الـعمل إلجناز الـبرنامج الـوطني لتـطوير مدارس
الـريــاضــة ومــراكـز تــكــوين اHــواهب الـريــاضــيــة ومـتــابــعـة

  pعنيةHتنفيذه باالتصال مع القطاعات والهياكل ا
- السـهر عـلى حسن سـير مدارس الـرياضـة ومراكز
تـكوين اHواهب الـرياضيـة وإجناز أهداف الـقطاع في هذا

 pاجملال
- حتديد االحتياجات والوسائل الضرورية لتطوير

  pواهب  الرياضيةHمدارس الرياضة ومراكز تكوين ا
- الـــعـــمل عـــلى الـــتـــأطـــيـــر الـــبــيـــداغـــوجـي والــتـــقـــني
الــضــروريــW لـــســيــر مــدارس الــريــاضـــة ومــراكــز تــكــوين

  pواهب الرياضيةHا
- الـقيـام بـالـتقـو� اHـنـتظم لـسـيـر مدارس الـريـاضة

ومراكز تكوين اHواهب الرياضية وأنشطتها.  

pـديرية الفـرعية للـتعاون في ميـدان الرياضةHـديرية الفـرعية للـتعاون في ميـدان الرياضةج - اHج - ا
وتكلف �ا يأتي : 

- تنـفيـذ برامج وأعمـال التـعاون الـدولي في ميدان
 pالتربية البدنية والرياضة ومتابعتها وتقو�ها

- اقـتــراح كل الــتـدابــيـر واألعــمــال الـهــادفـة لــتـرقــيـة
  pالتعاون الدولي في ميدان الرياضة

- دعم اHـشــاركـة اجلــزائـريــة في األحــداث الـريــاضـيـة
  pالكبرى

- تـــطــــويــــر كل تــــرتــــيب دعم الــــكــــفــــاءات الـــوطــــنــــيـــة
  pاللتحاقها بالهيئات الدولية الرياضية

- وضع قـاعـدة للـمـعـطيـات وبـطـاقـية حـول الـكـفاءات
الوطنـيةp السيـما  تلك اHـنخرطـة في الهيـئات الريـاضية

pالدولية
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- تـقـيــيس أنـظــمـة اإلعالم اإلحـصــائي وتـنــظـيم جـمع
pمعطيات حول الشباب والرياضة

- تــــقــــيــــيس اHــــنــــشــــآت الـــقــــاعــــديــــة والــــتــــجــــهــــيـــزات
pاالجتماعية التربوية والرياضية والسهر على صيانتها
- تـشــكـيل بـنـك لـلـمــعـطـيــات خـاص بــقـطـاع الــشـبـاب

والرياضة والسهر على حتيينه وتطويره.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :

أ - اHــديــريــة الــفــرعــيــة  لــلــدراســات االســتــشــرافــيــةأ - اHــديــريــة الــفــرعــيــة  لــلــدراســات االســتــشــرافــيــة
واليقظة االستراتيجيةp واليقظة االستراتيجيةp وتكلف �ا يأتي : 

- الـقـيـام أو تـكـلـيف الـغـيـر بـالـقـيـام بـكل الـدراسـات
والـــــتــــحــــقـــــيــــقـــــات أو ســــبــــر اآلراء فـي مــــيــــدان الـــــشــــبــــاب

  pوالرياضة
- اقـــتـــراح أو الـــقـــيـــام بـــكل أعـــمـــال االســـتـــشـــراف أو
الــدراســـات لـــلـــمــشـــاريع الـــوطـــنـــيــة أو احملـــلـــيــة الـــتي تـــهم

pالشباب والرياضة
- تـشـجـيع كل مـبـادرة تـرمـي إلى تـرقـيـة الـدراسات

pاالستشرافية في مجال الشباب والرياضة
- وضع نــظــام لــلــيــقــظــة االســتــراتــيــجــيـة فـي مــيـدان

  pالشباب والرياضة
ب - اHـــــديـــــريــــة الـــــفــــرعـــــيــــة  لـــــلــــبـــــرامج ومـــــتــــابـــــعــــةب - اHـــــديـــــريــــة الـــــفــــرعـــــيــــة  لـــــلــــبـــــرامج ومـــــتــــابـــــعــــة

االستثماراتp االستثماراتp وتكلف �ا يأتي :   
- إعداد برامج استثـمار القطاع وتنـفيذهاp ال سيما
فـي مـجـال اHــنـشـآت الــقـاعــديـة  والـتــجـهــيـزات الـريــاضـيـة

pواالجتماعية التربوية 
- ضـــمــان مـــتــابـــعــة بـــرامج إجنـــاز وإقــامـــة اHــنـــشــآت
القاعديـة والتجـهيزات الـرياضيـة واالجتمـاعية الـتربوية

 pوتنسيقها وتقو�ها
- اقــتــراح كـل بــرنــامج يــهــدف إلـى تــعــزيــز مــنــشــآت

وجتهيزات القطاع .
ج - اHـديـرية الـفرعـيـة  للـتـقيـيس وصيـانـة اHنـشآتج - اHـديـرية الـفرعـيـة  للـتـقيـيس وصيـانـة اHنـشآت

القاعدية والتجهيزاتpالقاعدية والتجهيزاتp وتكلف �ا يأتي : 
  pنشآت القاعدية للقطاعHإعداد دراسات إجناز ا -
- إعداد اHقاييس واألنـظمة التقنـية إلجناز اHنشآت
الــقــاعــديــة وجتـهــيــزات الــريـاضــة والــشــبــاب ومـصــادقــتــهـا

pوصيانتها
- وضع كـل نــــظــــام لــــلـــــخــــبــــرة ومــــراقـــــبــــة اHــــنــــشــــآت

والتجهيزات.
د - اHديـرية الفـرعيـة  لإلحصائـيات وأنـظمة اإلعالمد - اHديـرية الفـرعيـة  لإلحصائـيات وأنـظمة اإلعالم

اآلليp اآلليp وتكلف �ا يأتي : 
- إحـداث بــنك اHــعـطــيـات اHــتـعــلق بــقـطــاع الـشــبـاب

 pوالرياضة

ب - اHـديرية الفرعـية Hتابـعة اHؤسسـات الرياضيةب - اHـديرية الفرعـية Hتابـعة اHؤسسـات الرياضية
وترقية الشراكةوترقية الشراكةp وتكلف �ا يأتي : 

- ضمـان مـتـابعـة سـيـر هيـاكل الـتـنـظيم والـتـنـشيط
 pالرياضي

- مـــســــاعــــدة أنـــشــــطــــة وبـــرامـج عـــمـل هـــيــــاكل الــــدعم
 pلنشاطات التربية البدنية والرياضة ودعمها وتقو�ها
- ضــبط تــدابــيــر اHــســاعــدة جتــاه احلــركــة اجلــمــعــويـة
الــريــاضــيــة والــســهــر عــلى حــسن تــوزيع مــســاعــدة الــدولـة

 pيدانHنتظم في هذا اHوالقيام بالتقو� ا
 pحتديد صيغ الشراكة مع اجلمعيات الرياضية -

- اHـــشـــاركـــة في تـــنـــظــيـم الـــتــظـــاهـــرات الـــريـــاضـــيــة
الوطنية والدولية ودعمها.

ج - اHـديـريـة الـفــرعـيـة لـتـطـويـر الـريـاضـة في وسطج - اHـديـريـة الـفــرعـيـة لـتـطـويـر الـريـاضـة في وسط
العمل والتظاهرات الرياضيةpالعمل والتظاهرات الرياضيةp وتكلف �ا يأتي :

- إعــداد مـــخــطــطـــات وبــرامج تــطـــويــر الــتـــظــاهــرات
الــــريــــاضــــيــــة والــــريــــاضــــة فـي وسط الــــعــــمـل وتــــنــــفــــيــــذهـــا

 pعنيةHومتابعتها باالتصال مع الهياكل ا
pـوجهة للشبابHبادرة بالتظـاهرات الرياضية اHا -
ال سيمـا اHهـرجانات والـدورات واHاراطـونات وتنـظيـمها

  pعنيةHباالتصال مع الهيئات ا
- اHبادرة بكل األعـمال الرامية إلى تـشجيع تطوير
التـظـاهـرات الريـاضـيـة والريـاضـة اHـنـظمـة بـاالتـصال مع

 pاالحتاديات والرابطات الرياضية
- ضـمــان اHـتـابــعـة اHـنــتـظـمــة لـلـنــشـاطـات اHــرتـبـطـة
بــاHــنـــافــســة وتــقــو�ــهـــا p ال ســيــمــا في هـــيــاكل الــدعم وفي

وسط العمل.

اHاداHادّة ة 4   : مديـرية الـدراسات االسـتشـرافيـة وبرامج : مديـرية الـدراسات االسـتشـرافيـة وبرامج
االستثمار وأنظمة اإلعالم اآلليpاالستثمار وأنظمة اإلعالم اآلليp وتكلف  �ايأتي :

- اقتراح اسـتراتيـجية تـطوير مـرتبطـة باستـعمال
الــتــكــنـولــوجــيــات اجلــديــدة لالتــصــال واإلعالم في الــقــطـاع

 pوتنفيذها
- الـــقـــيــــام بـــنـــشـــاطـــات الـــدراســـات االســـتـــشـــرافـــيـــة
وتـنـسـيـقـهـا واليـقـظـة االسـتـراتـيجـيـة في مـيـدان الـشـباب

pوالرياضة
- دراســـــة بـــــرامج تـــــطـــــويـــــر اHــــنـــــشـــــآت الـــــقـــــاعـــــديــــة
وجتــــهـــــيــــزات الــــقـــــطــــاع وإعـــــدادهــــا وضـــــمــــان تـــــنــــفـــــيــــذهــــا

pومتابعتها
- الــســهـر عــلى إجنــاز بـرامـج اسـتــثــمـار الــقــطـاع في

pتفق عليهاHاآلجال ا
- تـــســـيـــيــر شـــبـــكـــة اإلعالم اآللـي لــلـــقـــطـــاع وتـــرقـــيــة

pاستعمال أداة اإلعالم اآللي
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- اقـتــراح الــتـدابــيـر واألعــمــال اHـتــعــلـقــة بـالــتــكـوين
وحتـسـW اHسـتوى وجتـديـد اHعـلـومات لـفائـدة مـستـخدمي

  pالقطاع
- اHـشـاركـة فـي إعـداد األحـكـام الـقـانـونـيـة األسـاسـيـة

التي تسير مستخدمي القطاع .
pديريـة الفـرعيـة  للـتكـوين في مهن الـرياضةHب - اpديريـة الفـرعيـة  للـتكـوين في مهن الـرياضةHب - ا

وتكلف �ا يأتي :
- إعـداد برامج التـكوين في ميادين تـأطير الـتربية

pرتبطة بهاHهن والتأهيالت اHالبدنية والرياضة وا
- القيـام بتـحديـد وإعداد مـخطـطات وبرامـج تكوين
مـــســــتـــخــــدمي الـــتــــربـــيــــة الـــبــــدنـــيـــة والــــريـــاضــــة وجتـــديـــد
اHــعــلـــومــات وحتــســW مــســـتــواهم بــاالتــصـــال مع الــهــيــاكل

pعنيةHواألجهزة ا
- ضـــمـــان مـــتـــابــــعـــة األعـــمـــال اHـــنـــجــــزة في مـــيـــادين
التكـوين اHرتبـطة بالنـشاطات الـرياضية ومـهن الرياضة

pوتقو�ها
- حتــديـــد الــقـــواعــد واإلجــراءات اHـــتــعـــلــقـــة بــتـــتــويج
الــتـــكــوين في مـــيــدان الـــريــاضـــة بــاالتـــصــال مع الـــشــركــاء

pWعنيHا
- إعـداد اHقاييس اHـرتبطة بـتنظيم أعـمال التكوين

pفي ميدان الرياضة
- تسـلـيم الـشـهادات اHـتـوجـة لـكل عـملـيـات الـتـكوين

  pعمول بهHفي ميدان الرياضة طبقا للتنظيم ا
- ضـمـان متـابـعـة مؤسـسـات وهـياكـل تكـوين تـأطـير

النشاطات الرياضية وتنسيقها وتقو�ها.

ج - اHـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــلــــتـــكـــوين فـي نـــشـــاطـــاتج - اHـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــلــــتـــكـــوين فـي نـــشـــاطـــات
الشبابpالشبابp وتكلف �ا يأتي :

- إعـــــداد بــــــرامج الـــــتــــــكـــــوين فـي مـــــيـــــاديـن تـــــأطـــــيـــــر
pرتبطة بهاHهن والتأهيالت اHنشاطات الشباب وا

- الـــقــــيـــام  بــــتـــحـــديــــد وإعـــداد مــــخـــطـــطــــات وبـــرامج
الــتــكــوين اHــســتــمــر لــلــمــســتــخــدمــW اHــكــلــفــW بــتــنــشــيط
نـشاطـات الشـباب وجتـديد اHـعلـومات وحتسـW مسـتواهم

pعنيةHوإعدادها باالتصال مع الهياكل واألجهزة ا
- ضـــمـــان مـــتـــابــــعـــة األعـــمـــال اHـــنـــجــــزة في مـــيـــادين
الـتكوين اHرتبطـة بنشاطات الـشباب واHهن اHتـعلقة بها

 pوتقو�ها
- حتــديـــد الــقـــواعــد واإلجــراءات اHـــتــعـــلــقـــة بــتـــتــويج
الــتـــكــوين في مـــيــدان نـــشــاطـــات الــشـــبــاب بــاالتـــصــال مع

pWعنيHالشركاء ا
- إعـداد اHـعايـير اHـرتـبطـة بتـنـظيم أعـمـال التـكوين

pفي ميدان نشاطات الشباب

- تـقـيــيس أنـظــمـة اإلعالم اإلحـصــائي وتـنــظـيم جـمع
 pعطيات حول الشباب والرياضةHا

- تـرقـية اسـتـعمـال الـتـكنـولـوجيـات اجلـديدة لإلعالم
  pواالتصال في قطاع الشباب والرياضة

- إعـداد مـشاريع تـطـوير شـبـكة اإلعالم اآللي لـقـطاع
pالشباب والرياضة وتسييرها

- إعـداد بــرامج ونـشـاطـات صـيـانــة عـتـاد وجتـهـيـزات
 pاإلعالم اآللي وضمان تنفيذها

- وضـع األنــــــــظـــــــمــــــــة والــــــــشــــــــبــــــــكـــــــات اHــــــــرتــــــــبــــــــطـــــــة
بالـتـكنـولوجـيـات اجلديـدة لإلعالم واالتصـال عـلى مسـتوى

قطاع الشباب والرياضة . 
pـــوارد الــــبـــشــــريـــة والـــتــــكـــوينHمـــديــــريـــة اpـــوارد الــــبـــشــــريـــة والـــتــــكـــوينH5 : : مـــديــــريـــة ا اHــاداHــادّة ة 

وتكلف �ا يأتي : 
- إعـداد اخملططـات والبـرامج في مجال سـير اHوارد
البشرية وتوظيفـها وتكوينها وتثميـنها وضمان التنفيذ

  pراقبةHتابعة واHوا
  pWستخدمHضمان تسيير ا -

- تــرقـــيــة الـــنــشـــاطــات الـــتي لــهـــا عالقــة بـــالــتـــكــوين
والـــتـــأهـــيل في مـــيـــاديـن الــتـــربـــيـــة الـــبـــدنـــيـــة والـــريـــاضــة
ونـــشــاطـــات الــتـــنــشـــيط والـــتــرفـــيه في أوســـاط الــشـــبــاب

  pوتطويرها
  pوارد البشريةHالعمل على تطوير ا -

- تـــنــــفـــيـــذ مــــخـــطـط تـــكـــويـن مـــســـتــــخـــدمي الــــقـــطـــاع
واHـشـاركـة في تـنـظـيم االمـتـحـانـات واHـسـابـقـات وتـتـويج
الــتــكـــوين الــذي له عـالقــة �ــهــامـه بــاالتــصــال مـع الــهــيــاكل

  pعنيةHا
- حتــــديـــــد إجــــراءات ومـــــقــــايـــــيس مـــــنح الــــشـــــهــــادات
والـدبـلـومـات اHـتـوجـة لــلـتـكـوين بـاالتـصـال مع الـقـطـاعـات

  pعنيةHا
- إعــداد األحـكــام الـقــانـونــيـة األسـاســيـة الــتي تــسـيـر

مستخدمي القطاع وتنفيذها.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ - اHـديـريــة الـــفـرعـيـة لـلـمـــسـتـخـدمـpWأ - اHـديـريــة الـــفـرعـيـة لـلـمـــسـتـخـدمـpW وتـــكـــلــف
�ا يأتي : 

- تــــوظـــــيف اHــــوارد الـــــبــــشـــــريــــة لإلدارة اHـــــركــــزيــــة
pوتسييرها

- إعـداد مـخـطط تسـيـيـر اHوارد الـبـشـرية بـاالتـصال
pعنية والسهر على تنفيذهHمع الهياكل ا

- تـــوجـــيـه اHـــصـــالح الـال§ـــركـــزة واHـــؤســـســـات حتت
pالوصاية في تسيير مستخدميها ومساعدتها

- اقـتــراح  الــتــدابــيــر والــبـرامـج الـرامــيــة لــتــطــويـر
 pوارد البشريةHا Wوتثم
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- الــــســــهــــر عــــلى احملــــافــــظـــة عــــلـى أرشــــيف الــــقــــطـــاع
pيدانHفي هذا ا Wواقتراح كل تدبير للتحس

- مــســاعــدة اHـــؤســســات والـــهــيــاكل اHـــوضــوعــة حتت
 pالوصاية في مجال تسيير األرشيف

- ضـمـان إعـداد الــنـشـرة الـرسـمـيـة لـوزارة الـشـبـاب
والرياضة وتوزيعها.

اHـاداHـادّة ة 7 : : مـديـرية اHـالـيـة والوسـائل الـعـامةpمـديـرية اHـالـيـة والوسـائل الـعـامةp وتـكلف
�ا يأتي : 

- حتـــضـــيـــر عــــمـــلـــيـــات مـــيــــزانـــيـــة اإلدارة اHـــركـــزيـــة
  pوتنفيذها

 pركزيةHتسيير وسائل اإلدارة ا -
- ضـــــمــــان تـــــســــيـــــيــــر األمـالك الــــعـــــقــــاريـــــة لــــلــــوزارة

  pواحملافظة عليها
- وضع قــــــواعـــــد وإجــــــراءات مـــــتــــــابـــــعــــــة ومـــــراقــــــبـــــة
اHـــســـاعــدات واإلعـــانـــات اHـــمـــنــوحـــة لـــلـــحـــركــة اجلـــمـــعـــويــة

للشباب والرياضة بعنوان ميزانية الدولة.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

pـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة واحملـــــاســـبــةHأ - اpـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة واحملـــــاســـبــةHأ - ا
وتكلــف �ا يـأتي : 

  pضمان إعداد ميزانية سير القطاع  وتنفيذها -
pضمان إعداد ميزانية جتهيز القطاع وتنفيذها -

  pالية للقطاع واقتراحهاHتقدير احلاجات ا -
- ضـــمـــان إعــــداد الـــصـــفـــقــــات الـــعـــمـــومـــيــــة لـــلـــقـــطـــاع

 pومتابعتها
  pركزية وتسييرهاHتنظيم محاسبة اإلدارة ا -

- وضـع االعـــــتــــمـــــادات الـــــضـــــروريــــة لـــــســـــيــــر اإلدارة
اHـركـزيـة واHـصـالح غـيـر اHـمـركـزة واHـؤسـسـات واألجـهـزة

التابعة للقطاع.

pـــديــــريـــــة الـــفـــرعـــــيـــة  لـــلـــوســـائــل الـــــعـــامــــةHب - اpـــديــــريـــــة الـــفـــرعـــــيـــة  لـــلـــوســـائــل الـــــعـــامــــةHب - ا
وتكلــف �ا يأتي : 

- ضبط حاجـات اإلدارة اHركزية إلى العتاد واألثاث
  pواللوازم وضمان اقتنائها

- ضمان تسييـر اHمتلكات اHنـقولة والعقارية وكذا
pركزية وصيانتهاHحظيرة السيارات لإلدارة ا

- ضــمــان الـتــنــظـيم اHــادي لــلـتــظــاهـرات والــتــنـقالت
  pرتبطة �هام الوزارةHا

- مــسك جــرد األمالك اHــنــقــولــة  والــعــقــاريــة لإلدارة
 pركزية وحتيينهاHا

- تسـلـيم الـشـهادات اHـتـوجـة لـكل عـملـيـات الـتـكوين
pفي ميدان نشاطات الشباب

- ضـمـان متـابـعـة مؤسـسـات وهـياكـل تكـوين تـأطـير
نشاطات الشباب وتنسيقها وتقو�ها.

وتـــكـلـف  pمـديــريـة الـتــنـــظــيم  والـوثـائــق pـادّة ة 6 : : مـديــريـة الـتــنـــظــيم  والـوثـائــقHـاداHا
�ا يأتي :

- إعــداد الـنــصـوص الــقـانــونـيــة لــلـقــطـاع واقــتـراحــهـا
pعنيةHباالتصال مع الهياكل ا

pدراسـة النصـوص ومشاريع النـصوص القـانونية -
السـيـمـا الـتي تـبـادر بـهـا الـقـطـاعـات األخـرى وإبداء اآلراء

pالحظات بشأنهاHوا
pنازعات التي تخص القطاعHمتابعة قضايا ا -

- دراســـة الـــوثــــائق الـــقـــانـــونـــيـــة اخلـــاصـــة بـــالـــقـــطـــاع
pومعاجلتها وتوزيعها

- حتـــــديـــــد االحــــــتـــــيـــــاجـــــات مـن الـــــوثـــــائـق والـــــقـــــيـــــام
بـاقــتــنــائــهــا وضـمــان تــســيــيــر الـرصــيــد الــوثــائـقـي اخلـاص

pبالقطاع
- ضمان تسيير أرشيف القطاع واحملافظة عليه.

- الـــســهـــر عــلـى عــصـــرنــة طـــرق وإجــراءات تـــســيـــيــر
أرشيف القطاع وانسجامها.

: W(2) فرعيت Wو تضم مديريت

pـــنـــــازعــاتHالـــفـــرعــيـــة  لـــلـــتـــنـــظـــيم واpـــنـــــازعــاتHـــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة  لـــلـــتـــنـــظـــيم واHـــديـــريـــة أ - اHأ - ا
وتكلف �ا يأتي :

- إعــداد مـشــاريع الــنــصــوص الــقـانــونــيــة في مــجـال
pالشباب والرياضة واقتراحها

- دراسة مـشاريع الـنصـوص الواردة مـن القـطاعات
pالحظات بشأنهاHالوزارية األخرى وإبداء اآلراء وا

- الــســهــر عــلـى مــطــابــقــة مــشــاريـع الــنــصــوص الــتي
 pتعدها هياكل القطاع

  pنصوص القطاع Wالقيام بتقن -
- مــعـاجلــة ومـتــابـعـة قــضـايــا اHـنــازعـات الــتي تـخص

pالقطاع
Wوحتــــيـــ Wاقــــتـــراح كـل تـــدبــــيـــر مـن شـــأنه حتــــســـ -

النظام اHعياري اHسير للقطاع.
pــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــوثــــائق واألرشـــــيـفHب - اpــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــوثــــائق واألرشـــــيـفHب - ا

وتـكـلـف �ا يأتي : 
pتسيير الرصيد الوثائقي للقطاع -

 pتطوير العمليات اخلاصة بوثائق القطاع -
- تــــــنــــــظــــــيم أرشــــــيـف اإلدارة اHــــــركــــــزيــــــة ومــــــســــــكه

 pوتسييره
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الـقـطـاع الوصـايـة في إطـار الصالحـيـات  واHـهام  اHـسـندة
لـهـا طــبـقا  لـألحــكـام الـتشـــريـعيـة والـتنـظـيمـيـة اHعـمول

بها .
اHــــاداHــــادّة ة 9 : : يــــحـــــدد تـــــنــــظـــــيم  اإلدارة  اHـــــركــــزيـــــة  في
مـكــاتـب بـقــرار مــشــتــرك بــW وزيـر الــشــبــاب والــريــاضـة
ووزيراHالية والسلـطة اHكلفة  بالوظـيفة  العمومية  في
 حـدود مـكـتـبـW (2) إلى أربـعـة (4)  مـكــاتب لــكل مـديــريـة

فرعية.
10 : :  تـــلـــغى جـــمـــيـع  األحـــكـــام  اخملـــالـــفـــة  لـــهـــذا اHــاداHــادّة ة 
اHرسومp السيما اHرسوم  التنفيذي رقم 05- 411 اHؤرخ
في 16 رمــضــان عـام 1426 اHـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2005
واHــتـضــمن تـنــظــيم اإلدارة اHـركــزيــة في وزارة الـشــبـاب

والرياضة.

11 :   :  يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 21 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 14
يوليو سنة 2009.

 أحمد أويحيى أحمد أويحيى

- السهر على تـنفيذ التدابير والوسائل الضرورية
  pللحفاظ على أمالك القطاع وصيانتها وأمنها

- الـــســـهـــر عـــلـى وضع جـــهـــاز نـــظـــام فـــعـــال لـــلـــوقـــايـــة
الصحية واألمن.

ج - اHــديــريـة الــفــرعـيــة Hــراقـبــة وتــقـو� مــســاعـداتج - اHــديــريـة الــفــرعـيــة Hــراقـبــة وتــقـو� مــســاعـدات
الدولة الدولة للحركة اجلمعويةpللحركة اجلمعويةp وتكلف �ا يأتي : 

- اHـشــاركـة في تـنــفـيـذ اإلجـراءات والــقـواعـد احملـددة
 pفي مجال دعم احلركة اجلمعوية للشباب والرياضة

- ضـمــان مــتـابــعـة وتــقـو� اHــســاعـدات واHــسـاهــمـات
اHـــمــــنـــوحـــة مـن الـــدولــــة إلى هـــيــــاكل احلـــركــــة اجلـــمــــعـــويـــة
لـلـشــبـاب والـريـاضـة ومــراقـبـة تـخـصــيـصـهـا واسـتــعـمـالـهـا

 pعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا

- اقـــتـــراح كل الـــتـــدابـــيـــر اHـــرتــبـــطـــة بـــاالســـتـــعـــمــال
األحــسن Hــسـاعــدات ومــســاهـمــات الــدولــة لـهــيــاكل احلــركـة

اجلمعوية وتنفيذها.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 8 : : تــــــــمـــــــارس هــــــــيــــــــاكـل  وزارة  الـــــــشــــــــبـــــــاب
والـريــاضـةp كل فـيــمـا يــخـصـهــاp عـلى هــيـئـات ومــؤسـسـات

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
الــسّـــيــد مــصــطــفـى تــمــلــغــاغـتp بــصــفــته مـــديــرا لــلــشــؤون
الـنــقـديـة واHـالـيّـة في اHــديـريـة الـعـامـة لــلـخـزيـنـة بـوزارة

اHاليّةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم وم رئرئـاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 7  ج  جـمـادى الادى الـثـانانـيـة عام ة عام 1430
اHاHــــوافق أووافق أوّل  يل  يــــونونــــيــــو سو ســــنــــة ة p2009 يp يــــتــــضـمّـن إنن إنــــهـاءاء
مــــــهــــــــام في اHام في اHــــــديديــــــــريريــــــة الة الــــــعــــــــامامــــــة لة لـألمالك الألمالك الــــــوطوطــــــــنــــــيــــــة

بــوزارة اHاليبــوزارة اHاليّــة.ــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافـق أوّل يـــونـــيـــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــسّـيــدين اآلتي اســمــاهــمـا فـي اHـديــريــة الــعـامــة لألمالك
Wلــتــكــلــيـــفــهــمــا بـــوظــيــفــتــ pــالـــيّــةHالــوطــــنــيــة بـــــوزارة ا

: Wأخري
pبصفته مدير دراسات pزهير عداور -

- مـــحــمـــد نـــفـــرةp بــصـــفـــته نـــائب مـــديـــر لــعـــمـــلـــيــات
اHيزانيات والوسائل.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل  يــونـــيــو ســـنــة ل  يــونـــيــو ســـنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مـــهـــام مــكـــلمـــهـــام مــكـــلّف بـــالـــدف بـــالـــدّراســـات والــتراســـات والــتّـــلـــخـــيص �ـــصــالحـــلـــخـــيص �ـــصــالح

اHندوب للتخطيط - سابقا.اHندوب للتخطيط - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــسّـــيــد مــحـــمــد بـــلــعـــبــاسp بــصـــفــتـه مــكــلّـــفــا بـــالــدّراســات
pـــنـــدوب لـــلـــتـــخـــطــيـط - ســـابـــقـــاHوالـــتّـــلـــخـــيص �ـــصـــالح ا

إلحالتـه على التّقــاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل  يــونـــيــو ســـنــة ل  يــونـــيــو ســـنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مهـام مـدير الـشؤون الـنـقديـة واHالـيمهـام مـدير الـشؤون الـنـقديـة واHالـيّـة في اHديـريةـة في اHديـرية

العامـة للخزينة بوزارة اHاليالعامـة للخزينة بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
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مـرسومـان رئـاسيمـرسومـان رئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 7  جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام
1430 اHـوافـق أو اHـوافـق أوّل  يـونــيـو ســنـة ل  يـونــيـو ســنـة p2009 يــتـضــمp يــتـضــمّــنـانــنـان

إنهاء مهام بوزارة التجـارة.إنهاء مهام بوزارة التجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
pالــسّـــيــدات والــسّــادة اآلتـــيــة أســمــاؤهـم بــوزارة الــتــجــارة

لتكليفهم بوظائف أخـرى :
- واعـــلي مـــحـــمـــد يـــحـــيـــاويp بـــصــفـــتـه مـــديـــرا عـــامــا

pلضبط النشاطات وتنظيمها
- ســـعـــيـــد جـالبp بـــصـــفـــته مـــديـــر تـــقـــيـــيم الـــتـــجـــارة
اخلــارجـــيــة وتـــنـــظــيـــمــهـــا في اHـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلــتـــجــارة

pاخلـارجيــة
- مـــــســــعـــــــود بــــقــــــــاحp بــــصـــــفــــتــــه نـــــــائـب مــــديــــــــر

pلتحلـيـل االتفاقيات
- حـورية بو عـبد الـلهp بصفـتهـا نائـبة مديـر لتـقييم

pاستراتيجيات التصديـر
- شـهرزاد خـيـر الـدين تكـاليp بـصـفتـهـا نـائبـة مـدير

pلترقية اإلنتاج الـوطني
- نصـيـرة أشليp زوجـة سديp بـصـفتـها نـائـبة مـدير

pنتوجات الغذائيةHللتنظيم وتقييس ا
- حــســيــبــة ســايحp زوجــة ربــيــعيp بــصــفــتــهــا نــائــبـة

pمديــر للتنظـيم
- أحـــسن زنـــطــارp بـــصــفـــته نــائـب مــديـــر لــلـــتــنـــظــيم

pوتقييس اخلدمات
- دلـــيــلــة بــــوبــنــيـــــدرp بــصــفــتـــهــــا نــائـــبـــــة مــديـــــــر

pلـــدعم الصــادرات
- عــــبـــــد احلـــــكـــــيـم زبــــيـــــريp بـــــصـــــفـــــته نـــــائـب مـــــديــــر

pللتحصينـات التجـاريـة
- كــمــال ســـعــيــديp بـــصــفــتـه نــائب مــديـــر لــلــتـــنــظــيم

وتقييس اHنتوجات الصناعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام

السّيدين اآلتي اسماهما بوزارة التجارة :
pبصفته مفتشا pرضوان صابري -

- صــالح عــبــادp بــصــفــته مــديــر مــراقــبــة اHــمــارسـات
الـــتــجـــاريـــة واHــضـــادة لــلـــمـــنــافـــســـة في اHــديـــريـــة الــعـــامــة

للرقابة االقتصادية وقمـع الغش.

مراسيم رئاسيمراسيم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 7  جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام 1430
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل  يــونـــيــو ســـنــة ل  يــونـــيــو ســـنــة p2009 تــتـــضــمp تــتـــضــمّـن ـن إنــهــاءإنــهــاء

مهام نواب مديرين بوزارة اHاليمهام نواب مديرين بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّــيــد مــحــمــد قـاصــديp بــصــفــته نــائب مــديـر لــعــمــلــيـات
اHـــيــزانـــيــات فـي اHــديـــريــة الـــعــامـــة لــلـــمــحـــاســبـــة بــوزارة

اHاليّـةp لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــسّــيــد عــبــد اHــالك زيــزي p بــصــفــته نــائب مــديــر مــكــلّــفــا
بـــأوروبـــا خـــارج اجملـــمـــوعــــة وإفـــريـــقـــيـــا والـــشـــرق األوسط

بوزارة اHاليّةp لتكليفه بوظـيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـــسّـــيــــد ســـلــــيم بالشp بــــصـــفــــته نـــائـب مـــديـــر لــــلـــتــــكـــوين
وحتـسـW اHـســتـوى في مـديـريـة اHـوارد الـبـشـريـة بـوزارة

اHاليّةp لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل  يــونـــيــو ســـنــة ل  يــونـــيــو ســـنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام اHدير اجلهوي للجمارك بسطيف.مهام اHدير اجلهوي للجمارك بسطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّيـد فـاروق بـاحـمـيدp بـصـفـته مـديـرا جـهويـا لـلـجـمارك

بسطيفp لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومـان رئـاسيمـرسومـان رئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 7  جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام
1430 اHـوافـق أو اHـوافـق أوّل  يـونــيـو ســنـة ل  يـونــيـو ســنـة p2009 يــتـضــمp يــتـضــمّــنـانــنـان

.Wإنهاء مهام مديرين للري في واليت.Wإنهاء مهام مديرين للري في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
السّيـد عبـد الكر� عـبونيp بـصفته مـديرا لـلري في والية

بشارp لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
السّيد علي ديالمp بصفته مديرا للري في والية معسكر.
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pبصفتها مفتشة pزكية عميمور -
pزوجـــــــة بــــوبــــيـــر pخــــالــــديــــــة فــــطــــيـــمــــــة بـن عــــلي -

pبصفتهـا مفتشـة
- خلـــضـــر بـــغــــــدادp بـــصـــفـــتـه مــــكـــلّـــفــــــا بـــالـــدّراســـات

والتّلخـيص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــسّـيـد عــبـد احلـكـيـم بـلـعـابــدp بـصـفــته نـائب مـديــر لـضـبط
مـــقـــايـــيـس اHـــنـــشــــآت والـــتـــجـــهــــيـــزات بـــوزارة الــــتـــربـــيـــة

الوطنيةp لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ  مـؤرمـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل  يــونـــيــو ســـنــة ل  يــونـــيــو ســـنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مـــهــــام اHـــديـــر الــــعـــاممـــهــــام اHـــديـــر الــــعـــامّ لــــلـــمــــعـــهــــد الـــوطـــنـي لإلرشـــاد لــــلـــمــــعـــهــــد الـــوطـــنـي لإلرشـــاد

الفالحي.الفالحي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1430 اHــوافق أوّل يــونــيــو ســنـة 2009 تــنــهىp ابــتـــداء
pمــهــام الــسّــيـد جــمــال غــمــيـرد p2007 من 5 ديــســمــبــر ســنـة

بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني لإلرشاد الفالحي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ  مـؤرمـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل  يــونـــيــو ســـنــة ل  يــونـــيــو ســـنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مـــهـــام مـــديـــر احلـــظـــيـــرة الـــوطـــنـــيـــة في الـــشـــريـــعـــةمـــهـــام مـــديـــر احلـــظـــيـــرة الـــوطـــنـــيـــة في الـــشـــريـــعـــة

(البليدة).(البليدة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّـيـد عـلي لـوكـاسp بـصـفـته مـديـرا لـلـحـظـيـرة الـوطـنـيـة

في الشريعة (البليدة)p بنـاء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ  مـؤرمـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل  يــونـــيــو ســـنــة ل  يــونـــيــو ســـنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام مدير الصمهام مدير الصّحة والسحة والسّكان في والية اHدية.كان في والية اHدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
السّـيـد شكـــري حـمـومp بصـفـتـه مـديـرا لـلـصّـحة والـسّـكان

في واليـة اHديـة.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل  يــونـــيــو ســـنــة ل  يــونـــيــو ســـنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام بوزارة السياحة - سابقا.مهام بوزارة السياحة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــسّــيــدة والـــسّــادة اآلتــيــة أســمــاؤهـم بــوزارة الــســيــاحــة -

سابقاp لتكليفهم بوظائف أخـرى :
- أحـــمـــد بـــوفــــارسp بـــصـــفـــتـه مـــكـــلّـــفــــا بـــالـــدّراســـات

pوالتّلخـيص
pبصفته مفتشا pمحمد الطاهر رحماني -

- مــخــتــار ديــدوشp بــصــفــتـه نـائـب مــديــر لــلــتــهــيــئـة
pالسياحية

- زهــرة جــعــدونيp زوجــة ربــاحيp بــصــفــتــهــا نــائــبــة
.Wمديـر للمستخدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ  مـؤرمـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل  يــونـــيــو ســـنــة ل  يــونـــيــو ســـنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام رئيس ديوان وزير النمهام رئيس ديوان وزير النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّيد حسW كـمال بكيـريp بصفته رئيـسا لديوان وزير

النّقـلp إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ  مـؤرمـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل  يــونـــيــو ســـنــة ل  يــونـــيــو ســـنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام نائبة مدير بوزارة النمهام نائبة مدير بوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
اآلنسـة خيـرة نقـازp بصفـتهـا نائـبة مـدير لـلنّـقـل احلضري

بوزارة النّقـلp لتكليفها بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومـان مـرسومـان رئـاسيرئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 7  جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام
1430 اHـوافـق أو اHـوافـق أوّل  يـونــيـو ســنـة ل  يـونــيـو ســنـة p2009 يــتـضــمp يــتـضــمّــنـانــنـان

إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية.إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــسّــيــدتــW والــسّـــيــد اآلتــيــة أســمــاؤهم بــوزارة الــتــربــيــة

الوطنيةp إلحالتهم على التّقـاعد :



22 رجب عام  رجب عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1841
15 يوليو  سنة يوليو  سنة 2009 م م

مـرسرسـوم رئوم رئـاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 7  ج  جـمــــادى الادى الـثـانانـيـة عة عـام ام 1430
اHاHــــوافق أووافق أوّل  يل  يــــونونــــيــــو سو ســــنــــة ة p2009 يp يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء
مـهــــام مام مـديديـر الر الـدّراسراســــات اإلحات اإلحـصـائائــــيـة والة والـنــــمـوذجوذجـيـة
والوالــــــــــتّــــــــــلــــــــــخــــــــيـص بص بــــــــــاجملاجملــــــــــلس اللس الــــــــــوطوطــــــــــنـي االقي االقــــــــــتــــــــــصــــــــاديادي

واالجتماعي.واالجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّيد ربيح لبـاشp بصفته مـديرا للدراسـات اإلحصائية
والــنـمــوذجــيـة والــتّـلــخـيص بــاجملـلـس الـوطــني االقـتــصـادي

واالجتماعيp إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
Wن تـعــيـWيـتــضــمّن تـعــيـ pيـتــضــم p2009 ــوافق أوّل  يــونــيــو ســنــة ل  يــونــيــو ســنــةHــوافق أواHا
مــديـــر الــبـــنــوك الـــعــمـــومــيـــة والــســـوق اHــالـــيمــديـــر الــبـــنــوك الـــعــمـــومــيـــة والــســـوق اHــالـــيّــة فيــة في

اHديرية العامة للخزينة بوزارة اHالياHديرية العامة للخزينة بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مـصـطـفى تـمـلـغـاغتp مـديـرا لـلبـنـوك الـعـمـومـيـة والـسوق

اHاليّة في اHديرية العامة للخزينة بوزارة اHاليّـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
Wن تـعــيـWيـتــضــمّن تـعــيـ pيـتــضــم p2009 ــوافق أوّل  يــونــيــو ســنــة ل  يــونــيــو ســنــةHــوافق أواHا
مديـر الهيـاكل القاعـدية والتـجهيزات فـي اHديريةمديـر الهيـاكل القاعـدية والتـجهيزات فـي اHديرية

العامة للجمارك بوزارة اHاليالعامة للجمارك بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــسّــيــد
فـاروق بـاحـمـيـدp مـديـرا لـلهـيـاكل الـقـاعـديـة والـتـجـهـيزات

في اHديرية العامة للجمارك بوزارة اHاليّـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
Wن تـعــيـWيـتــضــمّن تـعــيـ pيـتــضــم p2009 ــوافق أوّل  يــونــيــو ســنــة ل  يــونــيــو ســنــةHــوافق أواHا
مـديـر إدارة الـوسـائل واHـالـيمـديـر إدارة الـوسـائل واHـالـيّة في اHـديـريـة الـعـامةة في اHـديـريـة الـعـامة

لألمالك الوطنية بوزارة اHاليلألمالك الوطنية بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــسّــيــد
زهير عداورp مـديرا إلدارة الوسائل واHالـيّة في اHديرية

العامة لألمالك الوطنية بوزارة اHاليّـة.

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ  مـؤرمـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل  يــونـــيــو ســـنــة ل  يــونـــيــو ســـنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مـــهـــام مـــكـــلمـــهـــام مـــكـــلّـف بـــالـــدـف بـــالـــدّراســـات والـــتراســـات والـــتّـــلـــخـــيص بـــوزارةـــلـــخـــيص بـــوزارة

.WهنيHالتكوين والتعلـيم ا.WهنيHالتكوين والتعلـيم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـــسّـــيــــد بـــلـــقـــاسـم عـــلـــويp بـــصـــفــــته مـــكـــلّــــفـــا بـــالـــدّراســـات
pWـــهـــنـــيــHوالـــتّـــلـــخـــيص بـــوزارة الـــتـــكـــوين والـــتـــعـــلـــــيـم ا

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ  مـؤرمـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل  يــونـــيــو ســـنــة ل  يــونـــيــو ســـنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء

مهام مدير التعمير والبناء في والية سكيكدة.مهام مدير التعمير والبناء في والية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـــسّـــيـــد مـــحـــمـــد يـــــــزيــــد كـــــوتـــشـــــوك عــــليp بـــصـــفـــتــــه
مديـــرا للتعـمير والبنــاء في واليــة سكـيكــدةp لتكليفــه

بوظيفــة أخـــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ  مـؤرمـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل  يــونـــيــو ســـنــة ل  يــونـــيــو ســـنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مـهـام مــديــــر الـسمـهـام مــديــــر الـسّـــكن والــتـجـهـيـــزات الــعـمـومـيـــةـــكن والــتـجـهـيـــزات الــعـمـومـيـــة

فـي والية إيليــزي.فـي والية إيليــزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــــسّـــيــــد مــــحــــمــــد هــــشــــمــــاويp بــــصـــفــــتـه مــــديـــرا لــــلــــسّــــكن

والتجهيزات العمومية في والية إيليـزي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ  مـؤرمـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل  يــونـــيــو ســـنــة ل  يــونـــيــو ســـنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن إنــهــاءـن إنــهــاء
مهام مدير النشاط االجتماعي في والية تيندوف.مهام مدير النشاط االجتماعي في والية تيندوف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2009 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـــــسّــــيــــد بــــوزردة نـــــاجحp بـــــصــــفــــتـــه مــــديــــــرا لـــــلــــنــــشــــاط
االجـتمــــاعي فــي واليــــة تـيندوفp لتـكليفــــه بـوظيفــــة

أخــــرى.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
Wن تـعــيـWيـتــضــمّن تـعــيـ pيـتــضــم p2009 ــوافق أوّل  يــونــيــو ســنــة ل  يــونــيــو ســنــةHــوافق أواHا
مـــكــلمـــكــلّـــفـــة بــالـــدـــفـــة بــالـــدّراســـات والــبـــحث بـــاHـــعــهـــد الـــوطــنيراســـات والــبـــحث بـــاHـــعــهـــد الـــوطــني

للدللدّراسات االستراتيجية الشاملة.راسات االستراتيجية الشاملة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1430 اHــوافق أوّل يــونــيــو ســنـة 2009 تــعــيّن الــسّــيـدة
خــــــديــــــجــــــــة شــــــــايب ذراعp زوجــــــــة بــــــوزاهــــــرp مــــــكــــــلّــــــفــــــة
بـــالــــدّراســــات والـــبــــحـث بـــاHــــعــــهـــد الــــوطــــني لــــلــــدّراســـات

االستراتيجيـة الشاملــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
Wن تـعــيـWيـتــضــمّن تـعــيـ pيـتــضــم p2009 ــوافق أوّل  يــونــيــو ســنــة ل  يــونــيــو ســنــةHــوافق أواHا

مدير الـري في والية معسكـر.مدير الـري في والية معسكـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــسّــيــد

عبــد الكر� عبونيp مديرا للري في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومـان رئـاسيمـرسومـان رئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 7  جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام
1430 اHـوافـق أو اHـوافـق أوّل  يـونــيـو ســنـة ل  يـونــيـو ســنـة p2009 يــتـضــمp يــتـضــمّــنـانــنـان

التالتّعيW بوزارة التجـارة.عيW بوزارة التجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1430 اHـوافق أوّل يـونـيـو سـنة 2009 تـعـيّن الـسّـيـدات

والسّادة اآلتية أسماؤهم بوزارة التجارة :
- واعـــلـي مـــحـــمــــد يـــحــــيـــاويp مـــديــــرا عـــامّـــا لــــضـــبط

pWوتنظيم النشاطات والتقن
- عـــــــبــــــــد احلــــــــكـــــــيـم زبــــــــيـــــــريp مــــــــديـــــــر الــــــــدّراســـــــات

pواالستكشاف واإلعالم االقتصادي
- ســــــعــــــيــــــد جالبp مــــــديــــــر اHــــــبــــــادالت الــــــتــــــجــــــاريـــــة

pوالتظاهرات االقتصاديـة
- نصيـرة أشليp زوجـة سديp نـائبـة مديـر لتـقييس

pنتوجـات الغذائيــةHا
- حــــســـــيـــــبـــــــة ســـــايـحp زوجــــــــة ربـــــيـــــعيp نـــــائـــــبـــــــة

pWمديـــــــر للتقنـ
- دلـــــــيــــــلــــــــــــة بــــــــوبــــــنـــــــيـــــــــدرp نـــــــائـــــــبــــــــة مـــــــديـــــــــــر

pللتحصينـات التجـاريـــة
- حـــوريـــة بـــوعـــبـــد الـــلهp نـــائـــبـــة مـــديـــر لـــلــتـــحـــالـــيل

pالقـانـونيــة

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
Wن تـعــيـWيـتــضــمّن تـعــيـ pيـتــضــم p2009 ــوافق أوّل  يــونــيــو ســنــة ل  يــونــيــو ســنــةHــوافق أواHا
مفـتمفـتّش في مفـتشـيـة مصـالح أمالك الدولـة واحلفظش في مفـتشـيـة مصـالح أمالك الدولـة واحلفظ

العقاري بوزارة اHاليالعقاري بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــسّــيــد
محـمـد نـفـرةp مـفـتـشا في مـفـتـشـية مـصـالح أمالك الـدولة

واحلفظ العقاري بوزارة اHاليّـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيم رئاسيمراسيم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 7  جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام 1430
Wن تـعــيـWتـتــضــمّن تـعــيـ pتـتــضــم p2009 ــوافق أوّل  يــونــيــو ســنــة ل  يــونــيــو ســنــةHــوافق أواHا

نونوّاب مديرين بوزارة اHالياب مديرين بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مــحـمـد قــاصـديp نـائـب مـديـر لــلـتـوحــيـد احملـاســبي واHـالي
لـلـجـمـاعـات اإلداريـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع
اإلداري والـهيـئات الـعمـوميـة اخلاصـة في اHديـرية الـعامة

للمحاسبة بوزارة اHاليّـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عــبــــــد اHـــالك زيـــزيp نـــائب مـــديـــر لــلـــتــعـــاون والـــعالقــات
االقــتــصـــاديــة الــثــنـــائــيــة فـي اHــديــريــة الـــعــامــة لـــلــعالقــات

االقتصادية واHاليّة اخلارجيّة بوزارة اHاليّـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مــحـمـد سـفـيـان حـاج صـدوقp نــائب مـديـر لـتـثـمـW اHـوارد

البشرية بوزارة اHاليّـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــسّــيــد

سلـيم بالشp نائب مدير للتكوين بوزارة اHاليّـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ  مـؤرمـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
Wن تـعــيـWيـتــضــمّن تـعــيـ pيـتــضــم p2009 ــوافق أوّل  يــونــيــو ســنــة ل  يــونــيــو ســنــةHــوافق أواHا

مدير األمالك الوطنية بوالية اجلزائر.مدير األمالك الوطنية بوالية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــسّــيــد

صالح بوعالقp مديرا لألمالك الوطنية بوالية اجلزائر.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
Wن تـعــيـWيـتــضــمّن تـعــيـ pيـتــضــم p2009 ــوافق أوّل  يــونــيــو ســنــة ل  يــونــيــو ســنــةHــوافق أواHا

مدير دراسات بوزارة التربية الوطنية.مدير دراسات بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عـــبـــــــد احلـــكــــيم بـــلــــعــــابــــدp مـــديــــــرا لـــلــــدّراســـــات بـــوزارة

التـربيــة الـوطنيــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ  مـؤرمـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
Wن تـعــيـWيـتــضــمّن تـعــيـ pيـتــضــم p2009 ــوافق أوّل  يــونــيــو ســنــة ل  يــونــيــو ســنــةHــوافق أواHا

نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــسّــيــد
صــالـح زرفــاويp نــائب مــديـــر لــلــوصــايــة عـــلى اHــؤســســات

بوزارة التربيـة الـوطنيــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ  مـؤرمـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
Wن تـعــيـWيـتــضــمّن تـعــيـ pيـتــضــم p2009 ــوافق أوّل  يــونــيــو ســنــة ل  يــونــيــو ســنــةHــوافق أواHا
رئـــيس دراســـات بـــوزارة اHـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرةرئـــيس دراســـات بـــوزارة اHـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة

واHتوسطة والصواHتوسطة والصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عـبـــد الفتاح بـوقنةp رئيـسا للدّراسـات باHكتب الوزاري
لألمن الداخلي في اHؤسـسة بوزارة اHؤسسات الصغيرة

واHتوسطة والصّناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ  مـؤرمـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
WـعـيWيـتضـمّن الـتن الـتّـعـي pيـتضـم p2009 ـوافق أوّل  يـونـيـو سـنة ل  يـونـيـو سـنةHـوافق أواHا

.WهنيHبوزارة التكوين والتعلـيم ا.WهنيHبوزارة التكوين والتعلـيم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1430 اHــوافق أوّل يــونــيــو ســنـة 2009 تــعــيّن الــسّــيـدة
والــــــسّــــــــيــــــد اآلتي اســــــمــــــاهــــــمــــــــا بـــــــــوزارة الــــــتــــــكـــــــــوين

: WهنيـHوالتعلـــــيم ا
- فـــــــــائــــــدة ســــــقــــــــــايp زوجــــــــة مـــــــدانـيp مــــــكـــــــلّــــــفــــــــة

pبالدّراسـات والتّلخيص
- بلقاسم علويp مديـر دراسـات.

- شــــهـــرزاد خــــيــــر الـــديـن تـــكــــاليp نــــائــــبـــــة مــــديـــــــر
pتابعــة الـوارداتH

- كــــــمــــــال ســــــعــــــيــــــديp نــــــائـب مــــــديـــــــــر لــــــتــــــقــــــيــــــيس
pنتوجــــات الصنـاعيـــةHا

pنائب مدير  لتقييس اخلدمات pأحسن زنطار -
- مــــســـــعـــــود بــــقــــــــــاحp نـــــــائـب مــــديــــــــر Hـــــتــــابـــــعـــــــة

وترقيـــة الصـــادرات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجب مــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤرّخ في 7 جــــــمــــــادى
الــثـانــيــة عـام 1430 اHــوافق أوّل يــونــيــو ســنـة 2009 تــعــيّن
اآلنــســة ربـــيــعــة جــبــاليp نــائــبـــة مــديــر لــلــتــكــوين بــوزارة

التّجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
WـعـيWيـتضـمّن الـتن الـتّـعـي pيـتضـم p2009 ـوافق أوّل  يـونـيـو سـنة ل  يـونـيـو سـنةHـوافق أواHا

بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عـام 1430 اHــوافق أوّل يــونــيــو ســنـة 2009 تــعــيّن الــسّــيـدة
والــسّـادة اآلتــيــة أســمــاؤهم بــوزارة الـتــهــيــئــة الـعــمــرانــيـة

والبيئـة والسياحـة :
- ســـــعـــــــيـــــد بــــوخـــــــلـــــيـــــفـــــــةp مـــــكــــلّـــــفـــــا بـــــالـــــدّراســــات

pوالتّلخيص
- أحـــــــمـــــــد بـــــــوفــــــــارسp مـــــــكــــــــلّـــــــفــــــا بـــــــالــــــــدّراســــــات

pوالتّلخيص
- مـــحـــمــد الـــطــاهـــر رحــمــانـيp مــفــتّـــشــا بـــاHــفــتـــشــيــة

pالعامة
- زهـــــــــرة جـــــعــــــــدونيp زوجــــــــة ربــــاحـيp نــــائـــــبــــــة

pمديــر للتنظيم
- مـــخــتـــار ديـــدوشp نــائب مـــديـــر حلــمـــايــة وتـــنــمـــيــة

مناطق التوسّع واHواقع السياحية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
Wن تـعــيـWيـتــضــمّن تـعــيـ pيـتــضــم p2009 ــوافق أوّل  يــونــيــو ســنــة ل  يــونــيــو ســنــةHــوافق أواHا

مديرة النمديرة النّقـل في والية تلمسان.قـل في والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 تــعـــيّن اآلنــســة

خيرة نقازp مديرة للنّقـل في والية تلمسان.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430
Wن تـعــيـWيـتــضــمّن تـعــيـ pيـتــضــم p2009 ــوافق أوّل  يــونــيــو ســنـة ل  يــونــيــو ســنـةHــوافق أواHا

.Wمديرين للنشاط االجتماعي في واليت.Wمديرين للنشاط االجتماعي في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية
عـام 1430 اHـوافق أوّل يـونـيـو سـنـة 2009 يـعـيّن الـسّـيـدان
اآلتـي اســــمــــاهــــمــــا مــــديــــرين لــــلــــنــــشـــــاط االجــــتــــمــــاعي في

: Wاآلتيت Wالواليت
pفي والية خنشلة pبوزردة ناجح -

- جمال حميطوشp في والية عW تيموشنت.

مـــرســــوم مـــرســــوم رئـــاســيرئـــاســيّ  مـــؤرمـــؤرّخ فـي خ فـي 7  جـــــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام  جـــــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام
1430 اHـــوافـق أو اHـــوافـق أوّل  يـــونـــيـــو ســـنـــة ل  يـــونـــيـــو ســـنـــة p2009 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن

تـــعــــــيــــW تـــعــــــيــــW مــــــديـــر الــــتــــعــــمـــيــــر والــــبــــنـــاء فـي واليـــةمــــــديـــر الــــتــــعــــمـــيــــر والــــبــــنـــاء فـي واليـــة
الطارف.الطارف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمـادى الثانية
عــام 1430 اHـــوافق أوّل يــونـــيــو ســـنــة 2009 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مـحمـد يـــزيـد كــوتـشـوك عـليp مـديــرا لـلـتـعمـيـر والـبـنـاء

في واليـة الطـارف.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
- و�ـــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقم 95 - 54
اHؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يـــحـــدد صـالحـــيـــات اHـــديــــر الـــعـــام لـــلــــوظـــيـــفـــة

pالعمومية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي  اHؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونيو سنة 2002  واHتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي
يقريقرّران ما يأتي ران ما يأتي :

اHـادة األولى: اHـادة األولى:  تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئاسي رقم 07 - 308  اHؤرخ في 17 رمـضان عام 1428
اHــوافق 29 ســبــتــمــبــر ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهp يــهــدف
هـذا الــقـرار إلـى حتـديــد تـعــداد مـنــاصب الــشـغل اHــطـابــقـة
لــنــشـاطــات احلــفظ أو الــصـيــانــة أو اخلــدمـات وتــصــنـيــفــهـا
وكــذا مــدة الـعــقــد اخلـاص بــاألعــوان الــعـامــلــW لـدى اإلدارة
اHـركــزيــة لــلـمــديــريـة الــعــامــة لألمالك الــوطـنــيــة  بـوزارة

اHاليةp طبقا للجدول اآلتي :

وزارة ا=اليةوزارة ا=الية
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 30 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1430 اHــــوافق  اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنــــة  مــــايــــو ســــنــــة p2009 يــــحــــدد تــــعــــدادp يــــحــــدد تــــعــــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـــدمــات بـــعــنـــوان اإلدارة اHــركـــزيــة لـــلــمـــديــريــةأو اخلـــدمــات بـــعــنـــوان اإلدارة اHــركـــزيــة لـــلــمـــديــريــة

العامة لألمالك الوطنية بوزارة اHالية.العامة لألمالك الوطنية بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
pاليةHووزير ا

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 308  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يـــحــــدد كـــيــــفــــيـــات تــــوظــــيف األعــــوان اHـــتــــعــــاقـــديـن
وحـقوقـهـــم وواجـبـاتهـــم  والـعـنــاصر اHـشـكّـلـة لـرواتـبهــم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

pادة 8 منهHال سيما ا pطبق عليهــمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـؤرخ في 2  جــمـادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27  أبـريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

الصنفالصنف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

حارس
عون اخلدمة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
اجملموع العاماجملموع العام
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200

219

-
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-

الصنفالصنف
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التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
9

-
9

20

3

-
3

26

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
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2 :  : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــهــــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 30 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1430

اHوافق 25 مايو سنة 2009.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قــرار قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤروزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 23 ربـــيع الـــثـــاني عـــام ربـــيع الـــثـــاني عـــام
1430 اHوافق  اHوافق 19  أبريل سنة   أبريل سنة p2009  يحد يحدّد كيفياتد كيفيات

تــخــصــيص األمــوال اHــنــقــولــة اHــكــتــســبـة مـن جلــنـةتــخــصــيص األمــوال اHــنــقــولــة اHــكــتــســبـة مـن جلــنـة
تنظيم األلعاب اإلفريقية التاسعة باجلزائر.تنظيم األلعاب اإلفريقية التاسعة باجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pاليّةHإنّ وزير ا

pووزير الشباب والرياضة

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90 - 30 اHــــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

pتمّمHعدّل واHا pتضمّن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 366
اHــؤرّخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 91 - 454
اHـــــــــؤرّخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 23
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحـــدّد شـــروط إدارة األمالك
اخلــاصــة والـعــامــة الــتـابــعـــة لـلــدولــة وتـســيــيـرهــا ويــضـبط

pتمّـمHعـدّل واHا pكيفيات ذلك

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 91 -455
اHــــــــؤرّخ في 16 جـــــــــمــــــــادى األولى عـــــــــام 1412 اHــــــــوافـق 23

pتعلّق بجرد األمالك الوطنيةHنوفمبـر سنـة 1991 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 05 - 258
اHــــؤرّخ في 13 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عــــام 1426 اHــــوافــق 20
يــــولـــيـــــو ســـنــــة 2005 واHـــتــــضـــمّن إحـــداث جلـــنــــة تـــنـــظـــيم
األلـعــاب اإلفـريـقـيـة الـتـاسـعـة بـاجلـزائـرp ال سـيّـمـا اHـادّة 27

pمنـه

- و�ـــقـــتـــضى الـــقــــــرار اHـــؤرّخ في 25 ذي الـــقـــعــــدة
عــــام 1407 اHــوافق 21 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1987 الـــذي يـــضـــبط

pنقوالتHنوال النموذجي لسجل جرد اHا

يقـريقـرّران مــا يآتي :ران مــا يآتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادّة 27 من اHـرسوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 05 - 258 اHـؤرّخ في 13 جــمــادى الــثــانــيـة
pــذكــور أعالهHــوافق 20 يـــولــيــو ســنــة 2005 واHعــام 1426 ا
يهدف هـذا القـرار إلى حتديـد كيـفيـات تخـصيص األموال
اHـنــقـولـة اHــكـتـســبـة من جلـنــة تـنـظــيم األلـعـاب اإلفــريـقـيـة

التاسعـة باجلـزائر.

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : تـــــــخـــــــصص لـــــــفـــــــائــــــدة وزارة الـــــــشـــــــبـــــــاب
والـريـاضـــة األمـوال اHـكـتـســبـة من جلـنـة تــنـظـيم األلـعـــاب
اإلفـــريــقــيـــة الـــتــاســعــــة بــاجلــــزائــر واHــدونــــة في ســجــل
جـــــرد الــلــجـــنــة اHـــذكـــورةp طــبـــقــا لألحـــكـــام الـــتــشــريـــعــيــة

والتنظيميـة اHعمـول بهـا.

3 :  : يـــتـمّ وضع األمـــوال اHـــنــــقـــولـــة اHـــنـــصـــوص اHــاداHــادّة ة 
عـلـيـهـا في اHـادّة 2 أعالهp حتـت الـتـصـرف لـفــائـدة الـهـيـاكل
واHـــــؤســـــســـــات واألجـــــهـــــزة واإلدارات الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــوزارة
الــشبـاب والريـاضة �ـقـرّر من الـوزير اHـكلّف بـالريـاضة
بـاقـتــراح من جلـنــة خـاصـة تــنـشـأ لــهـذا الــغـرض. و�ـكن أن
يــنــصب الــوضع حتت الــتــصــرف عــلى مــال أو عــدة أمــوال

منقــولة. 
يحـــدد الـوزير اHـكـلـف بالـرياضة تـشـكـيــلـة وسير
اللجنة اخلاصة اHنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــتـوج الـتـســلـيم الـفــعـلي لألمـوال اHــنـقـولـة
Wـادّة 3 أعاله �ــحـضــر يـوقّع حــضـوريــا بـHــذكــورة في اHا
§ـــــثل وزيـــــر الـــــشــــبـــــاب والـــــريــــاضـــــة و§ــــثـل اHـــــصــــلـــــحــــة

اHستفيدة.

5 :  : يـــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1430
اHوافق 19 أبريل سنـة 2009.

وزير اHاليةوزير اHالية

كر� جوديكر� جودي

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة

الهاشمي جيارالهاشمي جيار



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 41 22 رجب عام  رجب عام 1430 هـ هـ
15 يوليو سنة يوليو سنة 2009 م م

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 6 جمادى الثانية عـام 1430 اHوافق 31  مايو سنة 2009.

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 05 - 410
اHؤرخ في 16 رمـضان عام 1426 اHوافق 19 أكتـوبر سـنة
2005  الـــــــــذي يـــــــحــــــــدد صـــالحـــــــيــــــــات وزيـــــــر الـــــــشـــــــبــــــاب

pوالرياضة

- و�ـــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذيّ رقم 08 - 04
اHــؤرّخ في 11 مــحــرّم عـام 1429 اHــوافق 19  يــنــايــر ســنـة
2008 واHــــــــتـــــــــضــــــــــمـن الـــــــــقــــــــــانـــــــــون األســــــــاسـي اخلـــــــــــاص

بـــــاHــــــوظـــــفــــــيـن اHـــــنـــــتـــــمـــــيـــن لألســالك اHـــــشـــــتـــــركـــــة فـي
اHـؤســسـات واإلدارات الـعــمـومـيـةp ال ســيـمـا اHـواد 76 و98

pو133 و172 منه

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

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون رون ما يأتي :ما يأتي :

اHــادة األولى: اHــادة األولى:  تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــواد 76 و98 و133
و172 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 08 - 04 اHـؤرّخ في 11
مــحــرّم عـام 1429 اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور
أعالهp يحـدد هذا الـقرار عـدد اHناصـب العـليا ذات الـطابع
الوظيفي واخلاصة باHوظفW اHنتمW لألسالك اHشتركة
فـي اHــؤســـســات واإلدارات الـــعـــمــومـــيـــةp بــعـــنــوان اإلدارة
اHــــركــــــزيـــــة في وزارة الــــشــــــبــــاب والــــرّيــــاضـــــةp طـــــبـــــقـــــا

للجـدول اآلتي :

قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤررك مؤرّخ في خ في 6  ج  جـمـادى الثادى الثـانيانيـة عـامة عـام
1430 اH اHــــــــــوافق وافق 31  م  مــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــنــــــــة ة p2009 يp يــــــــحــــــــــدّد عد عــــــــدددد

اHاHــــــنــــــاصب الاصب الــــعــــــلــــيــــــا لا لــــــلــــمــــــوظوظــــفــــــW اWH اHــــنــــــتــــمــــــW لألسالكW لألسالك
اHاHــــــشــــــتــــركركــــــة في اHة في اHــــــؤسؤســــــســــات واإلدارات الات واإلدارات الــــــعــــــمــــومومــــــيــــة
بــــــــعــــــــــنــــــــوان اإلدارة اHوان اإلدارة اHــــــــــركركــــــــــزيزيــــــــة فة فـي وزارة الي وزارة الــــــــشــــــــــبــــــــاباب

والرياضة.والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإنّ األم
pاليّةHووزير ا

pووزير الشباب والرياضة
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية

الشعبالشعب

اإلدارة العامة

الترجمة - الترجمة الفورية
اإلعالم اآللي
اإلحصائيات

العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

مكلف بالدراسات و�شروع في اإلدارة اHركزية
ملحق بالديوان في اإلدارة اHركزية

مساعد بالديوان 
مكلف باالستقبال والتوجيه

مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية
مسؤول اHنظومات اHعلوماتية

مكلف بالبرامج اإلحصائية

8

4

6

2

1

1

1

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهاشمي جيارالهاشمي جيار

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



- و�ـقــتـضـى اHـرســوم الـرّئــاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى: اHـادة األولى:  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 38 من اHـرسوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 08 - 05 اHــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429
اHـوافق 19  يـنـايــر سـنـة 2008  واHـذكـور أعالهp يــحـدد هـذا
القرار عدد اHنـاصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان
اإلدارة اHــركـزيـة في وزارة الــشـبــاب والـرّيـاضــة واخلـاصـة
بــالـعــمـال اHـهــنـيــW وسـائـقي الــسـيــارات واحلـجـابp طــبـقـا

للجدول اآلتي :

قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤررك مؤرّخ في خ في 6  ج  جـمـادى الثادى الثـانيانيـة عـامة عـام
1430 اH اHــــــــــوافق وافق 31  م  مــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــنــــــــة ة p2009 يp يــــــــحــــــــــدّد عد عــــــــدددد

اHاHــــــنــــــــاصب الاصب الــــــــعــــــــلــــــيــــــــا لا لــــــــلــــــــعــــــمــــــــال اHال اHــــــــهــــــنــــــــيــــــــW وسW وســــــائائــــــــقيقي
الالـسـيـارات واحلارات واحلـجــــاب باب بـعـنـوان اإلدارة اHوان اإلدارة اHـركركـزيزيـة فية في

وزارة الشباب والرياضة.وزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإنّ األم

pاليّةHووزير ا

pووزير الشباب والرياضة

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 410
اHـؤرخ في 16 رمـضان عام 1426 اHـوافق 19 أكتـوبر سـنة
2005  الـــــــــذي يـــــــحــــــــــدد صــالحــــــــيـــــــات وزيـــــــر الـــــــشـــــــبـــــــاب

pوالرياضة

- و�ـــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذيّ رقم 08 - 05
اHــؤرّخ في 11 مــحــرّم عــام 1429 اHــوافق 19  يـــنــايــر ســنــة
2008 واHـتــضــــمن الــقـــانــون األســاسي اخلـــــاص بـالــعــمـال

اHهنـيW وسـائقي الـسيـارات واحلجـابp ال سيـما اHادة 38
pمنه

اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية

العددالعدد

1

11

1

1

1

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 6 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عــــام 1430
اHوافق 31  مايو سنة 2009.

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهاشمي الهاشمي جيارجيار

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� كر� جوديجودي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير اHدير العام للوظيفة العموميةالعام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

22 رجب عام  رجب عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2441
15 يوليو  سنة يوليو  سنة 2009 م م
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