
العدد العدد 13
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم 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 جمادى األولى جمادى األولى عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 2 مارس مارس سنة  سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 16-82 مـؤرخ في 21 جــمــادى األولـى عـام 1437 اHــوافق أوّل مــارس ســنـة s2016 يـعــدّل ويــتــمّم اHــرسـوم
الــتـنـفـيـذي رقم 12 - 230 اHـؤرّخ في 3 رجب عـام 1433 اHـوافق 24 مـايـو سـنـة 2012 واHـتـضـمن تــنـظـيم الـنــقل بـواسـطـة
سيارات األجرة...........................................................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيــذي رقم 16-83 مـؤرخ في 21 جــمــادى األولـى عـام 1437 اHــوافق أّول مــارس ســنـة s2016 يــحــدد كــيــفــيــات إعـداد
مخطط تهيئة إقليم الوالية...........................................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذيّ رقم 16-84 مـؤرّخ في 21 جـمــادى األولى عـام 1437 اHــوافق أوّل مـارس ســنـة s2016 يـحــدّد صالحـيــات وزيـر
الشباب والرياضة.....................................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 16-85 مـؤرخ في 21 جـمــادى األولى عـام 1437 اHــوافق أوّل مـارس ســنـة s2016 يـتـضــمن تـنـظـيم اإلدارة
اHركزية لوزارة الشباب والرياضة................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-86 مـؤرخ في 21 جمـادى األولى عام 1437 اHـوافق أوّل مـارس سـنة s2016 يـتـضمن إحـداث مـفتـشـية
عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها وسيرها.........................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيــذي رقم 16-87 مـؤرخ في 21 جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق أوّل مـارس سـنة s2016 يــعـــدل ويـتـمـم اHـرســوم
الــتـنــفـيــذي رقـم 11-108 اHـــؤرخ فــي أول ربـيـع الـثــاني عـــام 1432 اHـوافــق 6 مــارس ســنـة 2011 الـذي يـحــدد الـسـعـر
األقـصى عند االستهالك وكذا هوامش الربح القصـوى عند اإلنتاج واالستيراد وعند الـتوزيع باجلملة والتجزئة Hادتي
الزيت الغذائي اHكرر العادي والسكر األبيض..................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى األولى عام 1437 اHوافق 24 فبراير سنة s2016 يتضمن تغيير ألقاب........................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة الصناعة وا;ناجموزارة الصناعة وا;ناجم

قرار مؤرّخ في 16 ربيع الـثاني عام 1437 اHوافق 26 ينـاير سنـة s 2016 يتضـمّن تعـيY أعضـاء اللجـنة القـطاعيـة للصـفقات
لوزارة الصناعة واHناجم............................................................................................................................

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان وإصالح ا;ستشفياتوإصالح ا;ستشفيات

قـرار مؤرخ في 26 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 7 يــنـايـر سـنـة s2016 يـتـضـمـن تـعـيـY أعـضـاء الـلـجـنـة الـقـطـاعـيـة لـلـصـفـقـات
العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات...................................................................................

قـرار مؤرّخ في 9 جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 18 فـبـراير سـنة s2016 يـتضـمّن تعـيY أعـضاء الـلجـنة اHـتعـددة القـطاعات
اHكـلّفـة بالوقـاية واHكـافحـة Hواجهــة التهـديدات الـصحـيـة ذات القدرة الـوبائـية واستـعجاالت الـصحـة العمـومية ذات
البعـد الدولي............................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 16-82 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــــام عــــام 1437  اHـــــوافق أواHـــــوافق أوّل مـــــارس ســـــنــــة ل مـــــارس ســـــنــــة s2016 يـــــعــــدs يـــــعــــدّل
ويـتمويـتمّم اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم م اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 12 -  - 230 اHؤر اHؤرّخ فيخ في
3 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 24 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة  مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2012

واHتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات األجرة.واHتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات األجرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
 sبناء على تقرير وزير النقل -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

sتممHعدل واHا sبعالقات العمل
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اHــؤرّخ في 5
جـمادى األولـى عام 1421 اHوافق 5 غـشت سنة 2000 الذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

sتمّمHعدّل واHا sالسلكية والالسلكية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
sتممHعدل واHا sتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

sادة 34 منهHال سيما ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

 sتعلق بالواليةHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

sيحدد صالحيات وزير النقل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-381 اHؤرخ
في 7 جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 24 نـوفــمــبـر ســنـة
1990 واHــتــعـلـق بــتــنـظــيـم مــديـريــات الــنــقل فـي الــواليـات

sوعملها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-261 اHؤرخ
في 23 جــمــادى األولى عــام 1424 اHــوافق 23 يـــولــيــو ســنــة
 2003 واHـتــضـمن تـشـكـيـلـة اجملـلـس الـوطـني لـلـنـقل الـبـري

والـلجنـة التـقنيـة الوزاريـة اHشـتركة لـنقل اHـواد اخلطرة
والـــلــجـــنـــة الـــوالئـــيـــة لـــلــعـــقـــوبـــات اإلداريـــة وصالحـــيـــاتـــهــا

 sوسيرها
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 12-230 اHؤرخ
فـي 3 رجـب عـــــــام 1433 اHــــــــوافق 24 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2012

 sتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات األجرةHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 14-363 اHؤرخ
في 22 صــفــر عــام 1436 اHــوافق 15 ديــســمــــبــر ســنــة 2014
واHـتعـلق بإلـغاء األحـكام الـتنـظـيمـية اHـتعـلقـة بالـتصديق
طــــبـق األصل عـــــلى نـــــسخ الـــــوثـــــائق اHـــــســــلّـــــمــــة مـن طــــرف

 sاإلدارات العمومية
sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمم هــــذا اHـــرســـوم أحـــكـــام
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 12 - 230 اHـؤرّخ في 3 رجب عـام

1433 اHوافق 24 مايو سنة 2012 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 2 : : تتـمم أحكام اHادة 7 من اHرسـوم التنـفيذي
رقم 12 - 230 اHــــــؤرّخ في 3 رجب عــــــام 1433 اHــــــوافق 24

مايو سنة 2012 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي:

"اHادة 7 : ................ (بدون تغيير) ..................

غــيـر أنه وطــبـقـا ألحــكـام اHـادة 102 من الــقـانـون رقم
2000 - 03 اHـؤرّخ في 5 جــمـادى األولـى عـام 1421 اHـوافق

5 غــــشت ســــنـــة 2000 واHــــذكـــور أعـالهs �ـــكن كـل مـــســــتـــغل
sعـلى خطوطه االعـتيادية sخـدمة سيارة األجـرة أن يضمن
مقـابل تـعويض نـقل بـرقيـات الـبريـد والـرسائل والـطرود

البريدية التي يعهد بها إليه متعامل البريد.

حتدد شروط وكيـفيات تطبـيق الفقرة أعاله �وجب
قـــرار مـــشـــتــرك بـــY الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــنـــقل والـــوزيــر

اHكلف بالبريد".

اHاداHادّة ة 3 :  : تعـدّل أحكام اHادة 9 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 12 - 230 اHــــــؤرّخ في 3 رجب عــــــام 1433 اHــــــوافق 24

مايو سنة 2012 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

"اHادة 9 : يـخضع اسـتــغالل خـدمــة سـيــارة األجــرة
إلى احلــصـــول عــلى رخـــصــــة اســـتــغــالل يـــســلّـــمــهـــــا مــديــر

النقل فـــي الوالية".
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: Yأ -  بالنسبة لألشخاص الطبيعي: Yأ -  بالنسبة لألشخاص الطبيعي
sنسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

sنسخة من رخصة السياقة -
- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
(الــبــطــاقــة رقم 3) ال يــتــجـــاوز تــاريخ إصــدارهــا ثالثــة (3)

sأشهر
sشهادة اإلقامة -

sثالث (3) صور شمسية حديثة -
sنـسـخة من رخـصـة استـغالل خـدمة سـيـارة األجرة -

sعقد كراء رخصة االستغالل sوعند االقتضاء
- ثالث (3) شـهــادات طـبـيـة تــثـبت الـلــيـاقـة الــبـدنـيـة

sوالعقلية ودرجة اإلبصار احلسنة
sركبةHنسخة من بطاقة ترقيم ا -

- شهادة عدم االنتساب إلى الضمان االجتماعي.
: YعنويHب - بالنسبة لألشخاص ا: YعنويHب - بالنسبة لألشخاص ا

s(بدون تغيير)............................... -
s(بدون تغيير)............................... -
s(بدون تغيير)............................... -

- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
(الـــبـــطــــاقـــة رقم 3) لـــصـــاحـب الـــطـــلـب ال يـــتـــجــــاوز تـــاريخ

sإصدارها ثالثة (3) أشهر
sثالث (3) صور شمسية حديثة لصاحب الطلب -

sشهادة إقامة صاحب الطلب -
- بطـاقة وصفـية سواء لـلوسائل الـبشريـة أو اHادية

التي سيعتمد على استغاللها".
اHــــــاداHــــــادّة ة 6 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 12 من اHـــــــرســــــوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــالهs وحتـــرر

كما يأتي :
"اHــــادة 12 : يــــخـــــضـع صــــاحـب طــــلـب الـــــرخــــصـــــة إلى
حتـقيق إداري تـقـوم به مـصـالح األمن اخملـتصـة الـتي تـقوم
بــــإرســــال رأيــــهـــا إلـى مـــديــــر الــــنــــقل في الــــواليــــة في أجل

شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها".
اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـعــدّل وتـتـمم أحــكـام اHـادة 18 من اHـرسـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــالهs وحتـــرر

كما يأتي :
"اHــادة 18 : يــســلّم مــديـــر الــنــقل فـي الــواليــة صــاحب
الطـلب الـرخـصـة مـرفـقـة بدفـتـر الـشـروط الـذي وقـعه هذا

األخير.

اHــــــاداHــــــادّة ة 4 :  : تـــــــعـــــــدّل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 10 من اHـــــــرســــــوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــالهs وحتـــرر

كما يأتي :

"اHــادة 10 : ال �ــكـن أيــا كـــان �ــارســـة نـــشــاط خـــدمــة
سيارة األجرة ما لم تتوفر فيه الشروط اآلتية :

: Yأ - بالنسبة لألشخاص الطبيعي: Yأ - بالنسبة لألشخاص الطبيعي
s(بدون تغيير).......................................... -
s(بدون تغيير).......................................... -
s(بدون تغيير).......................................... -

- أن �ـتـلك مــركـبـة مالئـمـة Hـمـارسـة الـنـشـاط حتـدد
sمواصفاتها التقنية في دفتر الشروط

- أن يــقــدم رخــصــة اســتـــغالل خــدمــة ســيــارة األجــرة
sعمول بهHمسلّمة طبقا ألحكام التنظيم ا

- أن يــــكــــون حــــائــــزا دفــــتــــر مـــــقــــاعــــد حتــــدد شــــروطه
sوكيفياته �وجب قرار من وزير النقل

- أالّ �ارس نشاطا آخر مدفوع األجر.

: YعنويHب - بالنسبة لألشخاص ا: YعنويHب - بالنسبة لألشخاص ا
sأالّ يكون موضوع إجراء تصفية قضائية -

sأن تــتـوفــــر لــديه حــظــيــــرة عــشــر (10) مــركــبـات -
علـى األقلs مالئـمـــة Hمـارسـة الـنـشـاط حتـــدد مـواصـفـاتـها

sالتقنية فـــي دفتر الشروط
- أن يــــبـــرر تــــوفـــرهs بــــأي صــــفـــة كــــانتs عــــلى مــــحل
Yومــســـاحـــة لـــلـــتـــخـــزين والـــصـــيـــانـــة مـــهـــيـــأين ومـــطـــابـــقــ

sللمواصفات احملددة في دفتر الشروط
-  أن يــبـــرر تــوفــره عــلى وســـائل اتــصــال ذات صــلــة

sبالنشاط
-  يــــــجب أن يـــــتــــــمـــــتـع اHـــــالـك بـــــحـــــقــــــوقه اHــــــدنـــــيـــــة

والوطنية".

اHـاداHـادّة ة 5 : : تـعـدّل وتــتـمّم أحــكـام اHـادة 11 من اHـرسـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــالهs وحتـــرر

كما يأتي :

"اHادة 11 : يجب إيداع طـلب رخصة اسـتغالل خدمة
سـيـارة األجـرة لـدى مـديـر الـنــقل في الـواليـة مـقـابل وصل

استالم.

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق اآلتية :
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يـخـضع الــسـائق اإلضـافي إلـى رخـصـة تـســلّـمـهـا إيـاه
مديرية النقل في الوالية".

11 : : تــــــعــــــدّل أحــــــكــــــام اHـــــادة 31 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــالهs وحتـــرر

كما يأتي :

"اHـــــادة 31 : يـــــخـــــضع ســـــائـــــقـــــو ســـــيـــــارات شـــــركــــات
سـيــارات األجــرة  إلى شــروط وكـيــفــيـات اHــمــارســة الـتي
يـــتم حتـــديــدهـــا في دفـــتــر الـــشــروط اHـــذكـــور في اHــادة 18

أعاله".

اHـــــاداHـــــادّة ة 12 : :  تـــــعــــــدّل أحـــــكــــــام اHـــــادة 38 مـن اHـــــرســـــوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــالهs وحتـــرر

كما يأتي :

"اHـــــادة 38 : يـــــصـــــدر الـــــوالـي الـــــعـــــقـــــوبـــــات اإلداريــــة
لــنـشــاط الــنـقل بــواسـطــة ســيـارات األجــرةs بـعــد أخـذ رأي
الــلـجـنـة الـوالئـيـة لـلـعـقـوبـاتs طـبــقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم

اHعمول بهما".

اHــاداHــادّة ة 13 :  :  تــلـــغى أحـــكــام اHــواد 25 و39 و40 و41 من
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 12 - 230 اHـؤرّخ في 3 رجب عـام

1433 اHوافق 24 مايو سنة 2012 واHذكور أعاله. 

14 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق أوّل مارس سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيـذي رقم مـرسـوم تنـفـيـذي رقم 16-83 مؤرخ في  مؤرخ في 21 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــــام عــــام 1437  اHـــــوافق أواHـــــوافق أوّل مـــــارس ســــنــــة ل مـــــارس ســــنــــة s2016 يـــــحــــددs يـــــحــــدد

كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الوالية.كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الوالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزيـر األول

-  بــنــاء عــلى تــقــريـــر  وزيـــر الــتــهـيــئــة الــعــمــرانــيـة
sوالسياحة والصناعة التقليدية

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s( الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

sتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا

يـحــدد دفــتــر الــشــروط اHــتـعــلق بــشــروط وكــيــفــيـات
اســـتــغالل خـــدمـــة ســيـــارة األجــرة �ـــوجب قـــرار من وزيــر

النقل".
اHــــــاداHــــــادّة ة 8 :  : تـــــــعـــــــدّل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 20 من اHـــــــرســــــوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــالهs وحتـــرر

كما يأتي :
"اHـادة 20 : يـتعـsY عـنـد الـتسـجـيل في سـجل نـشاط

النقل بواسطة سيارة األجرة في كل احلاالتs تسليم :
- بطاقة التسـجيل اHسماة "البطـاقة اHهنية لسائق

sYسيارة األجرة" بالنسبة لألشخاص الطبيعي
- بطاقة تسجيل تسيير شركة سيارات األجرة".

اHـاداHـادّة ة 9 :  : تـعـدّل وتــتـمّم أحــكـام اHـادة 23 من اHـرسـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــالهs وحتـــرر

كما يأتي :
"اHادة 23 : تتولى اللجـنة التقنـية لسيارات األجرة

اHهام اآلتية :
Yاقـــتــراح كـل الــتـــدابـــيــر الـــتي تـــهـــدف إلى حتـــســ -
نـوعـيـة اخلـدمـة اHـقدمـة بـالـنـسـبـة لـنـشـاط الـنـقل بـواسـطة

sسيارة األجرة
- دراسـة بـرنـامج اHـداومـة وقـائـمـة سـيـارات األجـرة

sكلفة بضمانها وإبداء الرأي في ذلكHا
- الـــنــظــر في كل مــســألــة مـــرتــبــطــة بــنــشــاط الــنــقل
بــواسـطـة سـيـارة األجــرةs ال سـيـمـا عـلـى مـسـتـوى احملـطـات

البرية ونقاط التوقف".
اHـاداHـادّة ة 10 :  : تـعدّل وتـتـمّم أحـكـام اHادة 30 من اHـرسوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 12 - 230 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1433
اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــــة 2012 واHـــذكـــــور أعــالهs وحتـــرر

كما يأتي :
"اHادة 30 : �كن مستـغل خدمة سيارة األجرة بصفة
شخص طبيعي أن يعوض بسائق يدعى "سائق إضافي".
يـجب أن يخـضع السـائق اإلضافي إلى نـفس شروط
وكيـفـيـات اسـتـغــالل خـدمـــة سيـــارة األجـــرة بـاسـتـثـنــاء

ما يأتي :
sامتالك سيارة مالئمة -

- تــــقــــد¡ رخـــصــــة اســـتــــغالل خـــدمــــة ســـيــــارة األجـــرة
مسلّمة طبقا ألحكام التنظيم اHعمول به.

ويــــخـــضعs زيــــادة عـــلـى ذلكs  إلى نــــفس الــــتـــزامـــات
مـــســـتـــغل خـــدمـــة ســـيــارة األجـــرةs ويـــســـتـــفـــيـــد من اHـــزايــا

اHنصوص عليها في تشريع العمل.
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ذات اHــنـــفــعـــة الــوطـــنــيـــة ومـــخــطـــطــات تـــهــيـــئــة فـــضــاءات
الـبرمـجة اإلقـليـمـية واخملـطط التـوجـيهي لـتهـيـئة الـساحل

sوأنظمة تهيئة إقليم الكتل اجلبلية
- أدوات الـــــتـــــعـــــمـــــيـــــر احملـــــددة الحـــــقـــــا : اخملـــــطـــــطــــات
الــتـــوجــيـــهــيـــة لــلـــتــهـــيـــئــة والـــتــعـــمــيـــر ومــخـــطــطـــات شــغل

األراضي.
اHـادة اHـادة 3 : : مخـطط تـهيـئة إقـلـيم الواليـة أداة للـتـهيـئة
والـــتــــنــــمـــيــــة اإلقــــلـــيــــمــــيـــة تــــقــــوم عـــلـى تـــقــــديـــر اHــــؤهالت
والــــضـــغــــوط والـــوسـط اجلـــغــــرافي واHــــوارد الــــطـــبــــيـــعــــيـــة
وأشـــــكــــال شـــــغـل األقــــالـــــيـم والــــتـــــأثـــــيـــــرات االقــــتـــــصـــــاديــــة
واالجــتــمــاعــيــة والـــبــيــئــيــة والــبـــنى الــتــحــتـــيــة الــقــاعــديــة
والــتـــجـــهـــيـــزات اHـــهـــيــكـــلـــة وكـــذا قـــدرات حتـــمل األنـــظـــمــة

البيئية.
اHـــادة اHـــادة 4 :  : يــقـــتــضي مــشــروع مـــخــطط تــهــيـــئــة إقــلــيم
الــواليـةs فـي إطـار الــتــنــمــيـة اHــســتــدامـةs وضـع مـنــهــجــيـة

قائمة على ما يأتي :
- مـقاربة استشـرافية للـتدقيق في عوامل الـتنمية

sوالتخطيط لها
- مــقــاربــة إقـلــيــمــيــة عــلى أســاس مـســعى قــائم عــلى
مــبــدأ الــعـــرض والــطــلب وشــروط تــأهـــيل عــوامل اإلنــتــاج

sواردHا Yوتثم
- مــــــقـــــــاربــــــة اســــــتـــــــدراكــــــيــــــة قـــــــائــــــمــــــة عـــــــلى اجلــــــرد
sعيشي للسكانHاإلطار ا Yتعلقة بتحسHواالقتراحات ا

- مقاربة ذات طـابع استراتيجي تـهدف إلى تقسيم
مـــخـــطط تـــهــيـــئـــة إقـــلــيـم الــواليـــة إلى تـــفـــرعـــات قــطـــاعـــيــة

sوإقليمية
- مـقاربة ذات مـسعى توافـقي وتساهـمي من شأنها

إشراك كل الفاعلY في مجال تهيئة اإلقليم.
الفصل الثانيالفصل الثاني

إعداد مخطط تهيئة إقليم الواليةإعداد مخطط تهيئة إقليم الوالية
اHـــادة اHـــادة 5 : : طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادة 54 من الـــقـــانــون رقم
01-20 اHــــــــؤرخ في 27 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1422 اHــــــــوافق 12

ديـسـمبـر سـنة 2001 واHـذكور أعـالهs يبـادر الوالي بـإعداد
مخطط تهيئة إقليم الوالية.

وبهـذه الصفـةs ينصّب جلـنة Hتـابعة مشـروع مخطط
تـــهـــيــئــــة إقــلـــيــم الـــواليـــة واإلشــــــراف عـــلــيهs وتـــدعى في
Yرئيـسا لـلـمشـروع من ب Yصلب الـنص "الـلجـنة". و يـعـ

أعضاء هذه اللجنة.
اHادة اHادة 6 : :  تكلف اللجنة �ا يأتي :

sرجعية ودفتر الشروطHإعداد البنود ا -
- دراسة الـتقـاريـر اHرحـليـة Hشـروع مـخطط تـهيـئة

إقليم الوالية وإثراؤها واHوافقة عليها.

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

sستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

sستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-02 اHــــؤرخ في 16
رجب عـام 1431 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة 2010 واHــتـضـمن

sصادقة على اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليمHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

sبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

sتعلق بالواليةHوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-443 اHؤرخ
في 12 شـــوال عــام 1426 اHــوافق 14 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2005
الــذي يـــحــدد كــيـــفــيــات تـــنــســيق اخملـــطــطــات الـــتــوجــيـــهــيــة
الـقطـاعـيـة لـلـبـنى الـتـحـتـيـة الـكـبـرى واخلـدمـات اجلـمـاعـية
ذات اHـنـفعـة الـوطـنيـة ومـجال تـطـبـيقـهـا ومـحتـواهـا وكذا

sعدلHا sطبقة عليهاHالقواعد اإلجرائية ا

sوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 54 من الـقانون
رقم 01-20 اHــؤرخ في 27 رمـــضـــان عـــام 1422 اHــوافق 12
ديـسـمـبـر سـنـة 2001 واHـذكـور أعـالهs يـهـدف هـذا اHـرسـوم

إلى حتديد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الوالية.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــادة اHــادة 2 : : مخـطط تـهـيـئـة إقـلـيم الـواليـة أداة لـتـنـفـيذ
سياسة الـتهيـئة والتـنمية اHـستدامـة على مسـتوى إقليم

الواليةs تهدف إلى ضمان االنسجام بY ما يأتي :

- األدوات اHـــتـــســـلـــســلـــة لـــتـــهـــيـــئـــة اإلقــلـــيــم واحملــددة
مــســبــقــا : اخملــطط الــوطــني لــتــهــيــئــة اإلقــلــيم واخملــطــطـات
الـتوجـيهـية لـلبـنى التـحـتيـة الكـبرى واخلـدمات اجلـماعـية
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عـلـى اHـديـY اHـتـوسط والـبـعـيـد. كـمـا يـحـدد مـجـمـوعـة من
التوجيهات وفق اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليم ومخطط
تــهــيــئــة فــضــاء الــبــرمــجــة اإلقــلــيــمــيــة الــذي تــنــتــمي إلــيه
الواليـة واخملططات التـوجيهية القـطاعية للبـنى التحتية
الــكـــبـــرى واخلــدمـــات اجلـــمــاعـــيـــة ذات اHـــنــفـــعـــة الــوطـــنـــيــة
واخملـطط التوجيهي لـتهيئة الـساحل وأنظمة تـهيئة إقليم
الــكــتل اجلـبــلــيــة. ويـســمح كــذلك بــإعـداد الــســيـنــاريــوهـات

sاالستشرافية للتهيئة
sــتـعــلق �ـخــطط تــهـيــئـة إقــلـيم الــواليـةHالــتـقــريـر ا -
ويـقـتـرح عـلى أسـاس سـيـنـاريـو الـتـهـيـئـة اHـعـتـمدs بـرامج
الــعـمل اإلقــلـيـمـي عـلى آفـاق مــخـتــلـفـة Hــواجـهـة الــرهـانـات
احملــــددة بــــالـــنــــســــبــــة إلقــــلــــيم الــــواليــــة وتـــقــــيــــيم الــــوســــائل

sالية الواجب رصدهاHاالقتصادية وا
- الــتــقــريـر اخلــاص بــلـوحــة الــقـيــادة Hــتـابــعــة تـنــفــيـذ
مـخــطط تـهـيـئــة إقـلـيم الـواليــةs ويـحـدد مـؤشــرات مـتـابـعـة

sتنفيذ مخطط تهيئة إقليم الوالية
- الـــتــقـــريــر اHـــلــخـصs ويــســـتــعـــرض الــنـــتــائـج الــتي
خــلــصت إلـــيــهــا الــتــقــاريــر اHـــذكــورة أعالهs ويــقــدم صــورة
ديــنـامـيــة عن مـســتـقـبل الــواليـة من خالل االســتـراتـيــجـيـة

ومخطط األعمال اHقترح.
ويـجب أن تـوضـح هـذه الـتـقـاريـر بـدعـامـة خـرائـطـيـة

خملطط تهيئة إقليم الوالية.

اHــادة اHــادة 13 : :  تــصـــدّق الــلـــجــنـــة عــلى مـــشــروع مـــخــطط
تهيئة إقليم الوالية اHرفق بنظام إعالم جغرافي.

اHـادة اHـادة 14 :   :  تـتم اHـصـادقـة عـلى مـخـطط تـهـيـئـة إقـلـيم
sـوافق عـلـيه من طـرف اجملـلس الـشـعـبي الـوالئيHالـواليـة ا
طـبـقا ألحـكـام اHادة 55 من الـقـانون رقم 01-20 اHـؤرخ في
27 رمـــضـــان عـــام 1422 اHــــوافق 12 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2001

YــكـلـفـHالـوزيـرين ا Yبـقــرار مـشـتـرك بــ sــذكـور أعالهHوا
بـاجلمـاعات احملـلـية وبـالـتهـيئـة الـعمـرانـية في أجل أقـصاه
ثـالثـــة (3) أشــــهــــرs ابــــتــــداء من تــــاريـخ إرســــاله مـن طـــرف

الوالي اHعني.

اHــادة اHــادة 15 : : يـــخــضـع مــخـــطـط تــهـــيـــئـــة إقـــلـــيم الـــواليــة
اHصـادق عـلـيه إلى عـملـيـات تقـيـيم دوري وإلى حتـيY كل

خمس (5) سنوات.

16 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق أوّل مارس سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHادة اHادة 7 : : يكلف رئيس اHشروع �ا يأتي :
sناقصةHإعالن ا -

- تكليف مـكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في
مـجال تهـيئـة اإلقليم بـإعداد مـشروع مـخطط تهـيئـة إقليم

sعمول بهHطبقا للتنظيم ا sالوالية
sحتضير اجتماعات اللجنة وتنشيطها -

sتنسيق أشغال اللجنة وحوصلتها -
- تولي أمانة اللجنة.

اHادة اHادة 8 : : يرأس اللجنة الوالي أو �ثله.
وتتكون من :

sرئيس اجمللس الشعبي الوالئي -
sمركزة للدولةHصالح غير اHمديري ا -

sرؤساء اجملالس الشعبية البلدية -
sهنية واحلرفيةHرؤساء الغرف ا -

- رؤساء اHنظمات اHهنية.
و�ــكن الـلـجــنـة االسـتـعــانـة بـأي شــخص و/ أو هـيـئـة

من شأنهما مساعدتها في أشغالها.
9 :  : تــعــد الــلـــجــنــة نــظــامــهــا الــداخــلي وتــصــادق اHـادة اHـادة 

عليه.
اHـــــادة اHـــــادة 10 :  :  تــــــشـــــارك مــــــصـــــالـح الـــــوزارة اHــــــكـــــلــــــفـــــة

بالتهيئة العمرانية في أشغال اللجنة.
اHــادة اHــادة 11 : :  يــعــد مــخـــطط تــهــيـــئــة إقــلـــيم الــواليــة في

إطار مسعى ذي ثالث (3) مراحل :
- اHـــــــرحــــــلــــــة األولـى : اHــــــعـــــــايــــــنــــــة والـــــــتــــــشـــــــخــــــيص

sاالستشرافي وسيناريوهات التهيئة
sرحلة الثانية : مخطط تهيئة إقليم الواليةHا -

- اHــرحــلـة الــثـالــثــة : لـوحــة الـقــيــادة Hـتــابـعــة تــنـفــيـذ
مخطط تهيئة إقليم الوالية.

اHادة اHادة 12 :  :  يكـون إعداد مـخطط تـهيـئة إقـليم الـوالية
موضوع إعداد خمسة (5) تقاريرs وهي :

- تــقــريــر اإلعـــدادs ويــحــدد إشــكــالــيـــة إقــلــيم الــواليــة
ورهـانــاته ويـعـرض كـيـفـيـات الـرصــد اإلقـلـيـمي وتـفـاصـيل
خــدمــات الــدراســات وكــيــفــيــات تــنــظــيم جــمـع اHــعــلــومـات

sسلّمة. كما يحدد مخططا زمنيا لذلكHوالتقارير ا
- تقـريـر التـشـخـيص االستـشـرافيs ويحـدد انـطالقا
من واقع الــواليــة ومـن خالل مــؤهالتــهـــا والــضــغــوط الــتي
تـطـالهـاs الـرهـانات اإلقـلـيمـيـة واالجـتمـاعـيـة واالقتـصـادية
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- اقـتــراح وتـنــفـيــذ وتـقــيـيم وضـع اآللـيـات واألدوات
الــــرامـــــيــــة إلـى حتـــــقــــيـق اإلدمــــاج االجـــــتـــــمــــاعـي - اHــــهـــــني
ومــحــاربــة اآلفــات االجــتــمــاعــيــة والــتــهــمـيـش والــوضــعــيـة
االجتمـاعية الـهشة للـشباب قـصد احملافـظة على الـتماسك

sاالجتماعي وتعـزيـزه
- تـشجيع مبـادرات الشباب وتـرقيتهـا ومساعدتهم
في تنـفـيـذ مـشاريـعـهم من خالل مـسـعى تـعـاضدي لـلـجـهود
واإلمــكــانــيــات واHـوارد وديــنـامــيــكــيــة االكـتــشـاف اإلرادي
من خالل الــفــضـــاءات اإلقــلــيــمــيــة بــأبـــعــادهــا االقــتــصــاديــة
واالجـتــمــاعــيـة والــثــقـافــيــة والــروحـيــةs وكــذا في مــجـاالت

sقـاولتـيةHا
- الــــعــــمل عــــلـى تــــنــــمــــيــــة روح اHــــبــــادرة والــــتــــطـــوع
والــتــعـــاضــد وتــشــجــيع الــعـالقــات اHــنــظــمــة بــY الــشــبــاب

وترقية إمكانات الوئام وعناصر اHؤانسة واHواطنة.

اHــاداHــادّة ة 3 : : يـــخــتـص وزيــر الـــشــبــاب والـــريــاضـــة بــكـل
الـنـشـاطـات اHـرتـبـطــة بـالـريـاضــة. وبـهـذه الـصـفــةs يـكـلّف

على اخلصوص �ا يأتي :
sتــرقــيـة وتــعــمــيم األنـشــطــة الــبـدنــيــة والـريــاضــيـة -
بـاالتـصــال مع الـقــطـاعـات اHــعـنـيــةs ال سـيّــمـا في األوسـاط

sالتربوية والتكوين وإعادة التربية والوقاية
- حتـــديــد اســتـــراتــيــجـــيــة تــطــويـــر ريــاضــة الـــنــخــبــة
واHــسـتــوى الـعــالي والـفــرق الــوطـنــيـة وريــاضـة اHــنـافــسـة
واألنــشــطــة الـــبــدنــيــة والــريـــاضــيــة األخــرى والــتـــكــفل بــهــا

sوتنفيذهـا
- تـــطــويـــر تــراتـــيب اكـــتــشـــاف اHــواهب الـــريــاضـــيــة

sالشابة وتوجيهها وتكوينها
sترقية الرياضة االحترافية -

- تـــرقــيـــة الــريـــاضــة لـــلـــجــمـــيع والــريـــاضــة فـي عــالم
الـــشــــغـل والــــريـــاضـــة الــــنـــســـويــــة واأللـــعـــاب والــــريـــاضـــات

sYعوقHالتقليدية ورياضة األشخاص ا
- حتـــديـــد الـــتـــدابـــيـــر الـــهـــادفــة لـــتـــرقـــيـــة أخـالقـــيــات
الـــريــاضـــــة والــــــروح الـــريـــاضــــيـــة ومــكــــافـــحـــــة الـــعــنف
داخــل اHــنـــشــآت الــريـــاضــيــة بـــالــتــنــســـيق مع الـــقــطــاعــات

sعنـيةHوالهيئات ا
- وضـع وتـــطــــويـــر اHــــراقـــبــــة الــــطـــبــــيـــة الــــريـــاضــــيـــة

ووسائل مكافحة تعاطي اHنشطات.

اHـاداHـادّة ة 4 : : يــكـلّف وزيـــر الــشـبـــاب والـريـاضـــة أيـضــا
في حـــدود صالحـــيــاتهs بـــاالتـــصـــال مع الــدوائـــر الـــوزاريــة

األخـرى على اخلصوصs �ا يأتي :
- حتــديــد خـطـط عــمل لــلــتـكــفل بــاألنــشــطــة اHــتــنــوعـة

sللشباب والرياضة واقتراحها وضمان تنفيذها

مـرسـوم تـنـفيـذيمـرسـوم تـنـفيـذيّ رقم  رقم 16-84 مـؤر مـؤرّخ في خ في 21 جـمادى األولى جـمادى األولى
1437 اHـــوافق أو اHـــوافق أوّل مــــارس ســـنـــة ل مــــارس ســـنـــة s2016 يـــحـــدs يـــحـــدّد عــام عــام 

صالحيات وزير الشباب والرياضةصالحيات وزير الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األوّل
sبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

واHتضمّن تعيY أعضاء احلكومةs اHعدّل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-243 اHؤرّخ
في أوّل ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

sالذي يحدد صالحيات وزير الرياضة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-353 اHؤرّخ
في 16 صـفر عام 1436 اHوافق 9 ديسـمبر سنة 2014 الذي

sيحدد صالحيات وزير الشباب
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعــد وزيــر الـــشــبــاب والــريــاضــةs في
إطار السـياسة الـعامة لـلحكومـة وبرنامـج عملـها اHصادق
عـليهما طبـقا ألحكام الدسـتورs ويقترح عنـاصر السياسة
sواالسـتـراتيـجيـة الـوطنـيـة في مجـال الشـبـاب والريـاضة
Yويـتــولى تـنـفـيـذهـا ومـتـابـعـتـهـا مـراقـبـتـهـا وفـقـا لـلـقـوانـ

والتنظيمات اHعمول بها.
ويـــــعـــــرض نـــــتـــــائج نـــــشـــــاطـــــاتـه عـــــلى الـــــوزيـــــر األول
واحلــكـومـة ومـجــلس الـوزراء حـسـب األشـكـال والـكــيـفـيـات

واآلجال اHقررة.

اHــاداHــادّة ة 2 : : يــخـــتص وزيــر الــشــبـــاب والــريــاضــة بــكــل
الــنـشـاطــات اHـرتـبــطــة بـالــشـبـاب. وبـهــذه الـصـفـــةs يـكـلّف

على اخلصوص �ا يأتي :
- إعداد سياسة القـطاع الكفيلة بتـلبية االحتياجات
اHـتـعـددة واHتـنـوعـة لـلـشـبـاب عـلى نـحـو أفـضلs وال سـيّـما
فـيـمـا يـتـعـلق بـالتـنـشـيط واحلـركـيـة وإدارة أوقـات الـفراغ

sوالترفيه واالستجمام
- تــــصـــور أعــــمــــال الـــيــــقــــظـــة والــــتــــقـــرب واالتــــصـــال
واإلصــــغــــــاء واHــــرافـــــقــــة والــــتــــوعـــــيــــة لــــصـــــالـح الــــشــــبــــاب

sوتطويرهـا وإدارتها
- اقـتــراح تـدابــيـر من شـأنــهـا تــعـزيـز روح االنــتـمـاء
YــقــيــمـHال ســيّـمــا أولــئك ا sالــوطــني لــلــشـبــاب اجلــزائــري

sباخلارج وتنفيذها وتطويرها
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- تــثــمـــY الــتــأطــيـــر بــالــتـــكــوين اHــتـــواصل وجتــديــد
اHعارف وحتسY اHستوى في مجال اختصاصاته.

اHاداHادّة ة 6 : : يكـلّف وزير الـشبـاب والريـاضة فـي مجال
التجهيزات واHنشآتs على اخلصوصs �ا يأتي :

- إعــداد مـــخــطـــطــات تـــطــويـــر اHــنـــشــآت الـــريــاضـــيــة
والشبـابية واقتـراحها والسهـر على تقيـيسها وعـصرنتها

sوانسجام عمليات التصميم واإلجناز
- الـــعــمـل عـــلى وضع نـــظـــام لـــلــتـــقـــيـــيس واHـــصـــادقــة
لـشبـكة مـنـشآت ريـاضـية وشـبانـيـة عبـر الـتراب الـوطني

sوالسهر على تثمينها الوظيفي
- حتــــديــــد شــــروط إنــــشــــاء واســــتــــغـالل كـل مــــنــــشــــأة

sومؤسسة تعمل في مجاالت اختصاصه
- اHــبــادرة بـكل تــرتـيـب يـســاهم في إجنــاز اHـنــشـآت

sالرياضية والشبانية
- ضمـان إجنـاز وتـقـيـيس اHـنـشآت اHـوجـهـة لـلـتـكفـل
الـنـوعي بالـنخـبة الـريـاضيـة واHواهب الـريـاضيـة الشـابة

sوأقطاب التطوير الرياضي
- حتديد اخلريطة الوطنية للتطوير الرياضي.

اHاداHادّة ة 7 : : يكـلّف وزير الـشبـاب والريـاضة فـي مجال
اHراقـبــة والتـقـييمs عـلى اخلـصوصs بـوضـع كـل مـنظـومة
لتقييم السيـاسات العمومية وتدابير اHساعدة اخملصصة
لـلــشـبـاب والــريـاضــةs وتـأسـيس كــل هـيـكل يــراه ضـروريـا
لهذا الغـرض في إطار مسعى جـواري وتشبيكيs في ظـل
احـتـــرام األحـكـــام الـقــانــونـــيـة والـتـنـظـيـمـــيـة اHـطـبـقــــة

في هـذا اجملـال.
وبهذه الصفةs يكلّف على اخلصوصs �ا يأتي :

- وضع آلـــيـــات Hــراقـــبـــة وتـــقــيـــيم بـــرامج وأنـــشـــطــة
sوضوعة حتت الوصايةHؤسسات والهيئات والهياكل اHا
- حتديد القواعـد واإلجراءات اHتعلقـة بالرقابة على
مساعـدة الدولة اHـمنوحـة للجمـعيات الـناشطـة في مجال

.Yالشباب ولهياكل التنظيم والتنشيط الرياضي

اHاداHادّة ة 8 : : يكلّف وزير الـشباب والريـاضةs في مجال
التعاون والعالقات الدولية على اخلصوصs �ا يأتي :

- اHـشــاركــة وتــقـد¡ مــســاعـدتـه لـلــســلــطـات اخملــتــصـة
اHـعـنـيـة في كل اHـفاوضـات الـدولـيـة والـثنـائـيـة واHـتـعددة

sرتبطة بالنشاطات التابعة الختصاصهHاألطراف ا
- تـــنــفــيـــذ كل تــدبـــيــر يــرمـي إلى تــعـــزيــز الــتـــمــثــيل

sالوطني باخلارج في مجال الشباب والرياضة
- اHـشـاركـة في كل نـشـاط جـهـوي أو دولي فـي حدود

sاختصاصاته

- الـقــيــام بـكـل عـمل تــشــاوري ومـبــاشــرة كل عــمـلــيـة
بــإمــكــانــهــا ضــمــان فــعــالــيــة وجنــاعــة واســنــجــام الــســيــاسـة

sاحلكومية في مجال الشباب والرياضة
- اHبادرة بكـل دراســة ظرفية أو استشرافية حـول
اHــســـائـل الــتي تــخـص الــشــبــاب والــريـــاضــة وآفــاقــهـــا في

sاجملتمع ومباشرة ذلك
- الـــقــيـــام بـــتــفـــكــيـــر اســـتــراتـــيــجـي كــفـــيل بـــتــنـــويــر
اخــــتـــيــــارات احلـــكــــومــــة فـــيــــمـــا يــــخص مــــســـائـل الـــشــــبـــاب

sوالرياضة وتعميقه
- الـــــتــــشــــجـــــيع عــــلـى تــــرقــــــيــــة وتــــطـــــويـــــر احلــــــركــــة
اجلـــمــعـــويــــة الـــنـــاشــطـــة في مـــيـــدان الـــشــبـــاب والـــريـــاضــة
واHـــســــاهــــمـــة فـي تـــمــــويــــلــــهـــا وفــــقـــــا ألحـــكــــــام الــــتـــشـــــريع

sعمول بهماHوالتنظـيم ا
- حتــديـــد اHــشـــاريع والـــبــرامج وكـــيــفـــيــات الـــتــدخـل
وآلـيات مساهـمة اجلمعـيات في حتقيق األهـداف الوطنية

sتعلقة بالشباب والرياضة واقتراحهاHا
- تـشـجـيع ديــنـامـيـكـيــات الـشـراكـة في إطــار تـنـفـيـذ

sسياسة القطاع في مجال الشباب والرياضة
- تـــطــويـــر وتــرقـــيــة احلـــركــة اجلــمـــعــويـــة الــريـــاضــيــة
والـــشـــبـــابــيـــة وهـــيــاكـــلـــهـــا وضــمـــان تـــوجــيـــهـــهـــا وضــبـــطـــهــا

sومراقبتها
- اقـتـراح وضع كــل آلـيـة لـلـتـنـسـيق بـY الـقـطـاعـات
sفي حـــدود صالحـــيــاته sأو هـــيــئـــة لــلـــمــشـــاورة والــتـــشــاور
كـفـيـلـة بـضـمـان تــكـفـل أفـضل بـاالحـتـيـاجـات واالنـشـغـاالت

والتطلعات في مجال الشباب والرياضة.

اHاداHادّة ة 5 : : يكـلّف وزير الـشبـاب والريـاضة فـي مجال
التكوين والتأطير على اخلصوصs �ا يأتي :

- الـعـمـل عـلى تـطـويـر نـظـام تـكـوين يـتـعـلق بـتـأطـيـر
مـتـخـصص ومـؤهل لـلتـكـفل بـنـشـاطـات الـشـبـابs ال سـيّـما
تلك اHرتـبطة بـالتقـنيات واHـمارسات اجلديـدة للتـنشيط
واحلـركـيـة واإلعالم واالتـصـال والــيـقـظـة والـتـرفـيه وإدارة
أوقــات الـــفـــراغ واألنـــشـــطــة الـــبـــدنـــيـــة والــريـــاضـــيـــة وكــذا
الـــنـــشـــاطـــات الـــعــلـــمـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة وضـــمـــان مــتـــابـــعـــته

sومراقبته
- اقتراح تنفـيذ نشاط الدولة فيـما يخص التكوين
وحتـســY اHــســتـوى وجتــديــد اHــعـارف لــلــمــوارد الـبــشــريـة
الالزمـة لتـحـقــيق أهـداف القـطـاع وتـقــد¡ مســاعدتـه في

sذلك
- إدراج فـروع تــقــنــيـة ومــهــنـيــة جــديـدة في الــقــطـاع
تـتـعلق بـأنـشـطة الـشـبـاب واألنشـطـة البـدنـيـة والريـاضـية

sعمول بهاHوالتنظيمات ا Yفي إطار القوان
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اHاداHادّة ة 12 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق أوّل مارس سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 16-85 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 جـمادى األولى جـمادى األولى
1437  اHــوافق أواHــوافق أوّل مــارس ســنــة ل مــارس ســنــة s2016 يــتــضــمنs يــتــضــمن عـام عـام 
تنظيم اإلدارة اHركزية لوزارة الشباب والرياضة.تنظيم اإلدارة اHركزية لوزارة الشباب والرياضة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان  3-85
sو125 (الفقرة 2)  منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اHؤرخ
في أول ذي احلجة عام 1410 اHوافق 23 يونـيو  سنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اHــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

sالوزارات
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 14 -244
اHؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 اHوافق27 غشت سنة
2014 واHـــــتـــــضـــــمـن تـــــنـــــظـــــيم اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة  لـــــوزارة

sالرياضة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-354 اHؤرخ
في 16 صـــفـــر عـــام 1436 اHــــوافق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014

sركزية  لوزارة  الشبابHتضمن تنظيم  اإلدارة  اHوا
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 16-84 مـؤرخ
في 21 جــمـادى األولى عـام 1437 اHـوافق أوّل مــارس سـنـة

s2016 الذي يحدد صالحيات وزير الشباب والرياضة

sوبعد موافقة رئيس  اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اHــاداHــادّة األولى  :ة األولى  :  تـــشــتـــمـل اإلدارة اHـــركـــزيـــة لــوزارة
الشباب والرياضةs حتت سلطة الوزيرs على ما يأتي : 

1 - األمـــY الـــعــامs األمـــY الـــعــامs ويــــســــاعــــده مــــديــــرا (2) دراســــات
ويــلــحق بـه اHــكــتب الــوزاري لألمـن الــداخــلي لــلــمــؤســســة

ومكتب البريد.

Yويـسـاعـده ثـمـانـية (8)  مكـلـف sرئـيس الـديوان -  s2 - رئـيس الـديوان
بالدراسات والتلخيصs يكلفون �ا يأتي : 

- حتـــديـــد االســـتــــراتـــيـــجـــيــــة الـــوطـــنـــيــــةs في مـــجـــال
sالـــعالقــات مـع الــهـــيــئـــات الــدولـــيــة لـــلــشـــبــاب والـــريــاضــة
وتـنفـيـذ كل تـدبيـر يـهـدف إلى التـمـثيـل الوطـني بـاخلارج
وتـــثـــمـــY الــــكـــفـــاءات واHـــواهـب اHـــنـــتـــمـــيــــة إلى اجلـــالـــيـــة

sقيمة باخلارجHاجلزائرية ا
- حتـديد الـتدابـير اخلـاصة لـدعم الهـيئـات الريـاضية
واجلـهـويـة والـقــاريـة والـدولـيـةs عـلـى اخلـصـوص تـلك الـتي

sيتواجد مقرها في التراب الوطني
- الـــســـهـــر عــلـى تـــطـــبـــيق االتـــفـــاقـــيـــات واالتـــفـــاقــات

الدولية في اجملاالت التابعة الختصاصاته.

اHـاداHـادّة ة 9 : : يقـتـرح وزير الـشـباب والـريـاضة وضع كل
تـرتـيب لـلـتنـسـيق والـتـكـفل بـتنـظـيم األحـداث الـكـبرى أو

التظاهرات الرياضية والشبانية.

اHاداHادّة ة 10 : : يتولى وزير الـشباب والريـاضةs لضمان
تـــــنــــفـــــيـــــذ اHــــهـــــام وحتـــــقـــــيق األهـــــداف اHــــنـــــوطـــــة بهs عـــــلى

اخلصوصs ما يأتي :
- اقـــتـــراح تــنـــظـــيم اإلدارة اHــركـــزيـــة والــســـهـــر عــلى
حـسـن سـيــر الــهـيــاكل اHــركــزيـة واHــصــالح غــيـر اHــمــركـزة
اHـــوضــوعـــة حتت ســلـــطــتـه واHــؤســـســات والـــهــيـــئــات حتت

sعمول بهاHوالتنظيمات ا Yطبقا للقوان sالوصاية
- تقييم االحتـياجات فيما يخص الوسائل البشرية
واHـالــيـة واHــاديـة ويــتـخــذ الـتــدابـيــر اHـنــاسـبــة لـتــلـبــيـتــهـا
ويـسـهـر على إعـداد األحـكـام الـقانـونـيـة األسـاسيـة اHـطـبـقة

sعلى موظفي القطاع
- تـقد¡ مساعـدته لترقيـة وتطوير اHـوارد البشرية

sؤهلة الضرورية لنشاطات القطاعHا
- اHـبــادرة واقــتـراح وتــقــد¡ مـســاعــدته في تــطــبـيق
نــشــاط الــدولـة فـي هـذا اجملــالs ال ســيّــمــا في إطــار تــكـوين

sمستواهم وجتديد معارفهم Yوحتس YستخدمHا
sفـي إطـــــار تـــــشـــــاوري sإعـــــداد ودراســـــة واقــــــتـــــراح -
الـتـدابـيـر ذات الـطـابع الــتـشـريـعي والـتـنـظـيـمي اHـسـيـرة

sألنشطة القطاع
- وضع كـل آليـة تهـدف إلى تطـوير وتـرقيـة أنشـطة
الـشــبـاب واألنــشـطــة الـبــدنـيــة والـريــاضـيــة عـلى اHــسـتـوى

الوطني واحمللي.

اHـاداHـادّة ة 11 : : تـلغى أحـكـام اHرسـومـY التّـنـفيـذيYّ رقم
14-243 اHــؤرّخ فـي أوّل ذي الــقـــعــدة عــام 1435 اHــوافق 27

غــشت ســنــة 2014 ورقم 14-353 اHــؤرّخ في 16 صــفــر عــام
1436 اHوافـق 9 ديسمبر سنة 2014 واHذكورين أعاله.
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- إضــفـــاء الــديـــنــامـــيــة عـــلى الــتـــنــشـــيط االجــتـــمــاعي
sالتربوي وتوسيع نطاقه إلى كل شرائح السكان

-  تــــعــــزيــــز الــــتــــنــــشــــيط اجلــــواري من خـالل إشـــراك
اجلـمـعـيـات الـشـبابـيـة لألحـيـاء وتـنـفـيـذ مـخـطـطـات تنـويع

sأنشطة االستمتاع التفاعلي والترفيه
 - إعداد برامج تهـدف إلى ترقية التـمدن واHواطنة
الـصــاحلـة واHـواطـنــة الـبـيـئــيـة والـتـنــمـيـة اHـســتـدامـة لـدى

sالشباب
- اHـسـاهـمـة في تـصـور بـرامج وتـقـاريـر وطـنيـة عن

 sالتنمية البشرية فيما يخص الشباب
- اHسـاهـمـة في إعـداد برامج خـاصـة Hـكافـحـة اآلفات

sواألمراض االجتماعية التي تصيب عالم الشباب
-  تـــصـــور االســــتـــراتـــيـــجــــيـــة الـــوطــــنـــيـــة اHـــتــــعـــلـــقـــة
بــالـــشـــبـــاب في مـــجـــال احلـــركـــيـــة والــتـــبـــادالت الـــوطـــنـــيــة
والــدولـيــة والـســيـاحــة الـشــبــابـيــة واإلصـغــاء إلى الـشــبـاب
والـتـرفــيه وإدارة أوقـات الــفـراغs واقـتــراحـهــا وتـنـفــيـذهـا

sوإجراء التقييم الدوري لها
 -  حتــــديــــد ســـــيــــاســــة تــــطـــــويــــر وتــــأهــــيـل مــــنــــشــــآت
االســـتـــقـــبـــال والـــتـــبـــادالت والـــتـــرفـــيه وتـــرقـــيـــة تـــســـيـــيـــر
اHــنــشــآت الـقــاعــديــة لــلـعــطل والــتــرفــيه في إطــار مــخـطط

sاستراتيجي شامل
Yـــــشـــــتـــــرك بــــHـــــشـــــاركـــــة في حتـــــديـــــد الـــــعـــــمـل اHا -
الــقــطـــاعــات والـــســيــاســـات الــعـــمــومـــيــة لــفـــائــدة الـــشــبــاب

sوتقييمها وتنفيذها
- حتــضـيــر الــتـقــريــر الـســنـوي لــتــقـيــيم الــسـيــاسـات

والبرامج اHلتزم بها في مجال اختصاصها.

وتضم ثالث (3) مديريات  :

1) مـديـرية الـتـنشـيط وتـطويـر اHـهرجـانـات وترقـية) مـديـرية الـتـنشـيط وتـطويـر اHـهرجـانـات وترقـية
الــتـمـيــز في أوسـاط الــشـبـابs الــتـمـيــز في أوسـاط الــشـبـابs وتـكـلــفs عــلــى اخلـصـوص

�ا يأتي : 
- إعــداد بـــرامج الــتــنــشــيط االجــتــمــاعي - الــتــربــوي
وتــكـوين الـشــبـاب من أجل اHــواطـنــة الـصـاحلــة والـتـنــمـيـة

sوتنفيذها وتقييمها sستدامةHا
- اقـــتـــراح كـل جـــهــاز تـــنـــســـيق لـــبـــرامـج الــتـــنـــشـــيط

sلفائدة الشباب وتنفيذه وتقييمه
- اHــــشــــاركــــة فـي تــــنــــظــــيم كـل تــــظــــاهــــرة شــــبــــابــــيــــة
والـلقـاءات األخرى اخلـاصة بـالشـباب في مـجال الـتنـشيط
االجـتـماعي - الـتـربـويs باالتـصـال مع الهـيـئات والـهـياكل

sعنيةHؤسسات واجلمعيات اHوالقطاعات وا
- اHــشـاركــة في مــكـافــحـة اآلفــات االجـتــمــاعـيــة الـتي

sتصيب الشباب

- حتــضـيـر وتـنــظـيم مـشــاركـة الـوزيــر في نـشـاطـات
احلــكـومـة والـنــشـاطـات اHــرتـبـطـة بــالـعالقـات مـع الـبـرHـان

sوالهيئات
- االتـصــال وحتــضــيــر وتــنــظـيـم عالقــات الـوزيــر مع

sأجهزة اإلعالم
- حتــضـــيــر وتــنــظـــيم نــشــاطــات الـــوزيــر في مــيــدان
الــــعالقــــات اخلـــارجــــيـــة ومــــتــــابـــعــــة الــــتـــعــــاون وفي مــــجـــال

sالتشريفات
- حتـلـيل الـعـالقـات مع احلـركـة اجلـمـعـويـة الـريـاضـيـة
Yـهـنـيـة والـشـركـاء االجـتـمـاعـيHـنـظـمـات اHوالـشـبـابـيـة وا

sومتابعتها وتقييمها Yواالقتصادي
sعياري للقطاع وتقييم تنفيذهHمتابعة العمل ا -

- مـــتـــابـــعـــة نــــشـــاطـــات اHـــؤســـســــات حتت الـــوصـــايـــة
والــهـــيـــاكل غــيـــر اHـــمـــركــزة وتـــقـــيــيـــمـــهــا وإعـــداد حـــصــائل

sنشاطات الوزارة
- دراسة  نشاطات تـكوين القطاع وتـأطير األنشطة

 sالرياضية والشبابية ومتابعتها
- دراســة اHــشـــاريع الــكــبـــرى لــلــمـــنــشــآت الـــقــاعــديــة
ومتـابعـتها وتـنفـيذ سـياسة تـرقيـة و تطـوير الـنشاط في

مجال الشباب والرياضة.

3 -  اHفتـشية العامة -  اHفتـشية العامة التي يحدد تـنظيمـها وسيرها
�وجب مرسوم تنفيذي.

4 - الهياكل اآلتية  :  - الهياكل اآلتية  : 
 sديرية العامة للشبابHا -
sديرية العامة للرياضةHا -

- مــــديــــريــــة اHــــنـــشــــآت الــــقــــاعــــديــــة والــــتــــجــــهــــيـــزات
sوالدراسات االستشرافية

  sوارد البشرية والتكوين والتنظيمHمديرية ا -
- مـــديــريــة اإلعالم واالتــصـــال وأنــظــمــة اإلعالم اآللي

sوالوثائق
sمديرية التعاون -

- مـــديـــريـــة اHــــالـــيـــة والـــوســــائل الـــعـــامــــة ومـــراقـــبـــة
التسيير.

اHــاداHــادّة ة 2 : : اHــديــريــة الــعــامــة لــلــشــبــاباHــديــريــة الــعــامــة لــلــشــبــابs وتــكــلف عــلى
اخلصوصs �ا يأتي :

- اقـــــتــــراح الـــــعــــنـــــاصــــر الــــتـي تــــســـــاهم فـي  حتــــديــــد
االسـتراتيجيـة والسياسة الوطـنية للشـبابs ال سيما في
مـجال الـتنشـيط االجتـماعي الـتربـوي ومشـاركة الـشباب

 sفي احلياة العامة وضمان تنفيذها
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وتـــنـــفـــيـــذهـــا وتــرقـــيـــة األعـــمـــال اخلـــيــريـــة واألخـالقــيـــة في
sظروف حياة الشباب Yأوساط الشباب وكذا حتس

- تـــــصـــــور اســـــتـــــراتـــــيــــجـــــيـــــة اإلصـــــغـــــاء والـــــيـــــقـــــظــــة
والـــتـــحـــســـيـس حـــول الـــرهـــانـــات والـــتــــحـــديـــات ومـــشـــاكل

sالشباب وتنفيذها
- تطوير وتـصور البرامج ووضع أنظمة وفضاءات
اإلعالم والـتـوجـيه واإلصـغـاء واسـتـقـبـال الـشـبـاب وضـمان

sتقييمها الدوري
-  تـصـور وإجنـاز بـرامـج تـعـتـمـد عـلى احلـوار الـدائم

مع الشباب .

ب)  اHــــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــــة لــــتـــرقـــيـــة الـــتـــمــــيـــز فـيب)  اHــــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــــة لــــتـــرقـــيـــة الـــتـــمــــيـــز فـي
أوســـاط الــشـــبــاب وتــطـــويـر اHــهـــرجــانـاتsأوســـاط الــشـــبــاب وتــطـــويـر اHــهـــرجــانـاتs وتــكـلـف عـلى

اخلصــوصs بـما يأتي : 
Yـــشــاركـــة في حتـــديــد ســـيـــاســة تـــطــويـــر وتــثـــمــHا -
مـبادرات الشبـاب في مختـلف مجاالت األنشـطة وضمان

sتنفيذها
- تـنظيم األوHبـياد العلـمي واHسابقـات واHنافسات

sوالتظاهرات في أوساط الشباب
- مــــكــــافــــأة كل عــــمل يــــهــــدف إلـى تــــرقــــيــــة الــــتــــمـــدن
واHواطنة الصاحلة واHـواطنة البيئية والسياحة البيئية

sعنيةHلدى الشباب بالشراكة مع القطاعات ا
- اHــســاهــمــة في تــرقــيــة وتــطــويــر مــشـاريـع اإلبـداع
Yواالبـتـكــار الـتي يـبــادر بـهـا الــشـبـاب ومــرافـقـة الــبـاحـثـ
الشبـاب واHتـفوقY  في جتـسيـد مشاريـعهمs ال سـيما في

sمجاالت الشباب والرياضة
- اHـــســــاهــــمـــة فـي كـــيــــفــــيـــات دعـم عـــمـل الــــســـلــــطـــات
الـعمومـية الـهادفـة لتشـجيع مـبادرات الـشبـاب في مجال
االندماج االجتماعي واHهني الذي �كّن االلتحاق بالشغل

sواقتراحها
- الــعــمل عــلى تــطــويــر جــمــعــيــات تــرقــيــة مــبـادرات
الشـباب وتـشجـيعـهاs والـتنـظيم الـدوري للـقاءات اخلـاصة

sباحلصائل ومعارض الشباب
- تـشـجـيـع تـنـظـيـم الـلـقـاءات والــتـظـاهــرات الـهـادفـة
إلى تــرقــيـة األنــشــطــة احملـلــيــة لــلـشــبــابs وال ســيـمــا مــنــهـا

sاللقاءات ذات الطبيعة اجلذابة للشباب
- اHــشـاركــة في إعـداد بــرامج االحــتـفــاالت الـســنـويـة
اخملـلدة لـلـذاكـرة واألعيـاد الـوطـنيـة واحملـليـةs بـاالتـصال مع

sعنيةHالهياكل والقطاعات ا
- تنـظـيم تـظـاهـرات الـشـباب ومـهـرجـانـات الـشـباب
والـــلــــقــــاءات اHــــعـــززة Hــــبــــادرات الـــشــــبــــاب في مــــخـــتــــلف
اجملــاالتs والـسـهــر عـلى تــأسـيـســهـا بـاالتــصـال مع الــهـيـاكل

والقطاعات واHؤسسات واجلمعيات اHعنية.

- ضــمــان تــصــوراألنـشــطــة والــتــظــاهــرات واألحـداث
واHـهــرجـانــات اHـوجـهــة لـلــشـبـاب عــلى اHـســتـويـات احملــلـيـة
sوالـوطـنـيـة والـدولـيـة وتـنـظـيـمـهـا ومـتـابـعـتـهـا وتـقـيـيـمـهـا
وحتــديـــد طــبـــيــعـــة اجلــوائـــز واHــكـــافــآت اخملـــصــصـــة ألفــضل

sYتفوقHا
- حتديد سـياسـة تطـوير وترقـية مـبادرات الـشباب
في اHـيــادين االقــتـصــاديـة واالجــتـمــاعـيــة والـتــكـنــولـوجــيـة
وأنشطة أخرى مـن شأنها إحداث مشاريع صحيحة وذات

 sمنفعة اقتصادية واجتماعية
- حتـديـد سيـاسـة تـرقيـة وتـطويـر وتـنويع الـلـقاءات
وعـالقــات الــتــبـــادل وتــظــاهــرات الـــشــبــاب عـــلى اHــســتــوى
الوطـني والـدولي واHـساهـمـة في ترقـيـة عالقات الـتـبادل

sوكذا التعاون والشراكة في مجال الشباب
- اقــتــراح الــعـــنــاصــر الــرامــيــة إلـى حتــديــد ســيــاســة
اإلصـغــاء والــيــقـظــة اHــوجــهـة لــلــشــبـاب وضــمــان تــنـفــيــذهـا
وتــنــشــيط أنــشــطــة شــبــكــة اإلصــغــاء والــوقـايــة مـن اآلفـات

االجتماعية في أوساط الشباب.

 :  Y(2) فرعيت Yوتضم مديريت

أ) اHــــديــــريــــة الــــفــــرعـــيـــــة لـــلــــتــــنـــــشـــيــط واإلصــــغـــاءأ) اHــــديــــريــــة الــــفــــرعـــيـــــة لـــلــــتــــنـــــشـــيــط واإلصــــغـــاء
sومـــكــــافـــحـــة اآلفــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة في أوســـاط الـــشـــبــابsومـــكــــافـــحـــة اآلفــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة في أوســـاط الـــشـــبــاب

وتكلف على اخلصوص �ا يأتي : 
- إعــــداد االســــتــــراتــــيـــجــــيــــة فـي مــــجـــال الــــتــــنــــشــــيط
االجـتـمــاعي - الـتـربـوي لــتـوطـيـد روح اHـواطــنـة الـصـاحلـة
والـــتـــمـــدن وواجـب الـــذاكـــرة لـــدى الـــشــــبـــابs وتـــعـــزيـــزهـــا
وتـطـويـرهـا ونـشـرهـاs وضـمـان تـنـفـيـذهـا وإجـراء الـتـقيـيم

sالدوري لها
- إعــداد بـرامـج وحتـديــد آلــيــات تــرقـيــة الــنــشــاطـات
االجـتـمـاعـيـة - الــتـربـويـةs والـثـقــافـيـةs واألنـشـطـة األخـرى

sوضمان تنفيذها sلفائدة الشباب
- الــــعــــمل عــــلـى تــــنــــمــــيــــة روح اHــــبــــادرة والــــتــــطـــوع
والــتــعــاضــدs وتــشــجـيـع الــعالقــات اHـنــظــمــة بــY الــشــبـاب
sواطنةHعاملة احلسنة وعناصر األلفة واHوترقية سبل ا

- اHساهـمة في وضع اآلليات واألدوات الرامية إلى
االنـدمـاج واإلدمـاج  االجتـمـاعي اHـهـني ومـكافـحـة اإلقـصاء
والـعـزل والـتهـمـيش والـهـشاشـة االجـتـمـاعيـة لـلـشـباب في

sإطاراحملافظة على التماسك االجتماعي وتوطيده
- اقــــتــــراح كـل تــــدبــــيـــــر يــــرمي إلـى احملــــافــــظـــــة عــــلى
الــشـــبــاب وتــرقـــيــتـــهم وتــنــفـــيــذهs واHـــشــاركــة في تـــعــزيــز

sأنظمة ترقية حقوق الطفل والشباب
-  اHــشــاركـــةs بــاالتــصـــال مع الــهـــيــاكل والـــقــطــاعــات
اHــعــنــيـة فـي إعـداد االســتــراتــيــجــيــات واخلـطـط والـبــرامج
Hكافـحة اآلفـات واألمراض االجـتماعـية والـعنف والـتشدد
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- الـــســـهـــر عـــلـى تـــوحـــيـــد �ـــارســـات الـــتـــنـــشـــيط في
أوســاط الــشــبــاب فـي مــجــال الــتـســلــيــة والــتــرفــيـه بــشـأن

تنوع وتطور التقنيات.

sــديــريــة الــفــرعــيــة لــتــرقــيــة احلــيــاة اجلــمــعــويـةHــديــريــة الــفــرعــيــة لــتــرقــيــة احلــيــاة اجلــمــعــويـةب) اHب) ا
وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي  : 

- دراسـة مـشـاريع وبــرامج وكـيـفـيــات الـتـدخل وكـذا
آلـيـات مـســاهـمـة جــمـعـيــات الـشـبـاب فـي حتـقـيق األهـداف

sالوطنية اخلاصة بالشباب واقتراحها
- ضــمــان وضع أجــهـزة Hــتــابـعــة نــشـاطــات جــمـعــيـات
sالشباب وتقييمها في إطار السياسة الوطنية للشباب
- تـــرقـــيـــة احلــيـــاة اجلـــمـــعــويـــة في أوســـاط الـــشـــبــاب
واHـــشـــاركــة فـي حتــديـــدآلـــيـــات وإجــراءات ومـــعـــايــيـــر دعم
الـدولــة وإعـانــة احلـركــة اجلـمــعـويــة الـنـاشــطـة فـي مـجـاالت

 sالشباب والسهر على تنفيذها وتقييمها
- إعـداد أجـهـزة الـتـأطـيـر واHـرافـقـةs وال سـيـمـا مـنـهـا
دفاتـر الشـروط أواالتفاقـيات أو عـقود الـبرامج واألهداف
الـتي تـربط جمـعـيـات الشـبـاب بـالهـيـاكل التـابـعـة للـقـطاع

sمن أجل ترقية شراكة ناجعة ومستدامة
- اقـتــراح أ¨ـاط هــيـكـلــيـة كـفــيـلــة بـتـنــظـيم مــخـتـلف
الـدالالت اHـتـأتـيـة من الـشـبـاب الـتي تـسـمح بـتـقـد¡ رؤيـة
أفـضل للـسلـطـات العـمـوميـة عن حقـيـقة الـصـعوبـات التي

يواجهونها.

Yــــشــــتــــرك بــــHــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيــــة لـــــلــــعــــمـل  اHج) اYــــشــــتــــرك بــــHــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيــــة لـــــلــــعــــمـل  اHج) ا
sوتكـلـــف علـــى اخلـصــوص sالقـطـاعات وتـرقيـة الشـراكةsالقـطـاعات وتـرقيـة الشـراكة

�ا يأتي :
- اقـتـراح كل إجـراء وعـمل مـشـتـرك بـY الـقـطـاعـات
ودراسة متعددة التـخصصات تسمح للسلطات العمومية

sبالتكفل باحتياجات وتطلعات الشباب
- اHــســـاهـــمـــة في تـــقـــيـــيم الـــســـيــاســـات الـــعـــمـــومـــيــة
اHــوجـــهــة لــلــشــبــاب بــاالتــصــال مـع الــقــطــاعــات والــشــركــاء
اHـعــنــيـsY ودراســة مـخــتــلف األنـظــمــة اHـوضــوعــة لـفــائـدة

sالشباب وحتليلها واقتراح تدابير حتسينها وتقويتها
- الـســهـر عــلى انـســجـام الــبـرامج اHــوجـهــة لـلــشـبـاب

sوتوزيعها مناصفة عبر التراب الوطني
- بـــعث ديـــنـــامـــيـــة الــشـــراكـــة والـــتـــعـــاون الـــعــمـــومي
واخلـاص في إطـار تنـفيــذ الـسيـاســـة الوطـنيـــة لـلشـبــاب
وتـرقيـة أنـشطـة مـختـلف اجلـهـات الفـاعـلة الـتي تـعمل في

sأوساط الشباب
- تــطــويــر اHــســاعي واألعــمــال واHــشــاريـع واألجــهـزة
الـشـراكـيـة ذات الـبـعـد اإلقـلـيـمي وتـثـمـيـنـهـا والـسهـر عـلى

تنفيذها.

2)  مديـريـة مؤسـسـات الشـبـاب وتــرقـيـة الشـراكــة)  مديـريـة مؤسـسـات الشـبـاب وتــرقـيـة الشـراكــة
والــــعـــــمـل اHـــشــــتــــــرك بـــY الــــقـــطــــاعـــــاتوالــــعـــــمـل اHـــشــــتــــــرك بـــY الــــقـــطــــاعـــــاتs وتــــكــــلـف عــــلى

اخلصـوصs �ـا يأتي  :  
Yــــشـــــتــــرك بــــHـــــســــاهـــــمــــة في حتـــــديــــد الـــــعــــمـل اHا -
الـقـطـاعـات والــسـيـاسـات الــعـمـومـيـة لــلـشـبـاب وتـقــيـيـمـهـا

sوضمان تنفيذها
-  تـــشـــجـــيع الــــتـــعـــاون والـــتــــنـــســـيق بــــY مـــخـــتـــلف

sتدخلة في ميادين الشبابHالهيئات ا
-  بـعث ديناميـة الشراكة في إطـار تنفيـذ السياسة
Yالـوطــنــيـة لــلــشـبــاب وتــرقـيــة أنـشــطــة مـخــتــلف الــفـاعــلـ

sفي أوساط الشباب Yالعامل
-  تــــطـــويــــر مــــســـاعي وأعــــمــــال ومـــشــــاريع وأجــــهـــزة

sالشراكة في مجال الشباب
- تــشـــجـــيع مـــبـــادرات الـــشــبـــاب واHـــســـاهــمـــة فـــيـــهــا
وتـرقـيـتـهـا ومـسـاعـدتـهم عـلى تـنـفـيـذ مـشـاريـعـهم من خالل
مــقـاربـة تــضـافـر اجلـهــود والـوسـائل واHــواردs واالكـتـشـاف
الـطــوعي الــديـنـامـي في مـجــال أعـمــال اHـقـاولــةs في إطـار

sعنوية والروحية الوطنيةHاإلمكانيات والقيم ا
- القيام بكل دراسة حول تطوير اخملططات اجلديدة
لــلــشــراكــة مع احلـــركــة اجلــمــعــويــة بــاالتـــصــال مع الــهــيــاكل

sعنيةHا
-  تـــصــــور بـــرامج ومــــنـــاهج الــــتـــنــــشـــيط الــــتـــربـــوي
والـتـسلـيـة فــي مـؤسسـات الـشبـاب وإعـــدادها وتـشـــجيع
كل مـبادرة فــي هـذا اجملال واقـتراح كل تـدبيـر لتـنسـيقـها

وتقييمها .

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية  :

أ)  اHـديــريـة الـفـرعــيـة لـتـرقــيـة ومـتـابــعـة مـؤسـسـاتأ)  اHـديــريـة الـفـرعــيـة لـتـرقــيـة ومـتـابــعـة مـؤسـسـات
الشبابالشبابs وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي  :

- ضـــمـــان مـــتــــابـــعـــة مـــؤســـســـات وهــــيـــاكل الـــشـــبـــاب
sوتنسيقها وتقييمها وكذا تأطير أنشطة الشباب

- اقـتـراح تـنـظــيم وسـيـر بـرامج أنــشـطـة مـؤسـسـات
وهيـاكل الشبـاب وتوجـيهـها وترقـيتـها وضـمان متـابعـتها

sوتقييمها
- الـسهـر على حتـسY الـتكـفل بتـطلـعات وانـشغاالت
الــــشـــبــــاب و تـــنــــويع عــــرض الــــنـــشــــاطــــات عـــلـى مـــســــتـــوى

sمؤسسات االستقبال
- حتــــلـــيـل أنـــشــــطــــة مـــؤســــســـات الــــشــــبـــاب وحتــــديـــد

sواقتراح أ¨اط تنظيمها
- اHشاركة في إعـداد برامج تكوين لتـحسY تأطير

sالتنشيط وتسيير التسلية وأوقات الفراغ
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- ضـــمــــان مـــتــــابـــعـــة الــــنـــشــــاط والـــتــــأطـــيـــر اHــــتـــصل
sبحركية الشباب ومراقبة ذلك

-  تـرقية احلركـية من خالل بيـوت الشبـاب وتعزيز
إنشاء حركة مسـتعملي بيوت الشباب عبر كامل التراب
الــوطــني والــشــبــاب اHــقــيــمــY بـاخلــارج مـن خالل أرضــيـة

sالقطاعات Yمشتركة ب
- اHــبــادرة بــكل الــتــدابــيــر واألنــشــطــة الــرامــيــة إلى
تـرقية التبادالت والـسياحة الشـبابية الوطـنية والدولية

sودعم  ذلك
- اHساهمة في تـرقية العالقات واللقاءات الوطنية

sوالدولية والتبادالت والسياحة الشبابية
- ضـــمـــان مــتـــابــعـــة ســـيــر ووضـــعــيـــة مــراكـــز الـــعــطل
واقــتــراح كل الــتــدابـيــر الــرامــيــة إلى حتــسـY تــســيــيــرهـا

sونوعية خدماتها
sراكز العطلH سيرHإعداد وتطبيق التنظيم ا  -

- ضمـان متابعـة تكوين مـستخـدمي التأطـير Hراكز
العطل ومراقبة ذلك.

ب) اHـــديــريــة الــفــرعــيــة لــتـــرقــيــة الــتــرفــيه وأوقــاتب) اHـــديــريــة الــفــرعــيــة لــتـــرقــيــة الــتــرفــيه وأوقــات
الفراغالفراغs وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي : 

- حتـــــديـــــد ســـــيـــــاســــــة لـــــتـــــنـــــويع عــــــروض الـــــتـــــرفـــــيه
sواالستجمام وضمان تنفيذها

sشاركة في حتـديد سياسـة إلدارة أوقات الفراغHا -
 بـــاالتــصــال مع الــقــطــاعـــات والــشــركــاء اHــعــنــيــsY وإعــداد

sمخطط عمل لذلك وتنفيذه
- اقـتــراح اســتـراتــيــجـيــة وبــرامج تــضـمن اســتــفـادة
واســعـة  وتــوزيــعـا عــادال لألنــشـطــة الــثـقــافـيــة والــتـربــويـة

sوالرياضية والترفيهية للشباب وتنفيذها
- اHــســـاهـــمــة في تـــرقـــيــة أنـــشـــطــة الـــتـــرفــيه وإدارة
أوقــات الــفــراغ واألنــشــطـة اجلــواريــةs وتــنــظــيـم الــلــقـاءات

sثمنة للتراث احمللي الثريHاالحتفالية والتظاهرات ا
- اقـتــراح آلــيـات اإلعــانـة اHــالـيــة ألنــشـطــة الـشــبـاب
خـارج الدراسة وفي األوسـاط احلضريـة والريفـية بإدماج
مخـتلف اHـتعـامـلY االقـتصـاديY الـعمـوميـY أو اخلواص

sواحلركة اجلمعوية
- الــقــيــام بــدراســات وحتـــالــيل نــقــديــة إلدارة أفــضل
ألوقـات الـفـراغ لـدى الـشـبـاب ذات الـصـلـة بـوتـيـرة عـمـلـهم

وتمدرسهم.

اHـاداHـادّة ة 3  : اHـديــريــة الـعــامــة لـلــريــاضـة  : اHـديــريــة الـعــامــة لـلــريــاضـةs وتــكـلـف عـلى
اخلصوصs �ا يأتي :

3 - مــــديــــريــــة الــــتــــبــــادالت واحلــــركــــيــــة والــــســــيــــاحـــة - مــــديــــريــــة الــــتــــبــــادالت واحلــــركــــيــــة والــــســــيــــاحـــة
الشبابية والترفيهالشبابية والترفيهs وتكلف على اخلصوص �ا يأتي  : 

-  اHـسـاهمـة في تـرقـيـة عالقـات الـتبـادل والـسـيـاحة
الـشـبـابـيـة الـوطـنـيـة والـدولـيـةs وكـذا الـتـعـاون والـشـراكـة
في مــجـال الــشـبـاب وتــنـظــيم سـيــاحـة الــتـرحــال لـلــشـبـاب

sوالقوافل والتخييم
 - اقـــــتـــــراح كـل تـــــدبـــــيـــــر يـــــهـــــدف إلى حتـــــفـــــيـــــز دور
مــؤســســـات الــشــبــاب ومــراكـــز الــعــطل فـي مــجــال تــرقــيــة

sاحلركية والتبادالت والسياحة الشبابية
-  حتـديــد كل جـهـاز لــلـتـنـســيق والـتـشــاور اHـشـتـرك
بـY الـقـطاعـات وتـقـيـيم البـرامج والـسـيـاسـات العـمـومـية
sفي مــجــال احلــركــيــة والــتــبــادالت والــســيــاحــة الــشــبــابــيـة
واقــتـراحه والـســهـر عــلى تـنـفــيـذهs بـاالتــصـال مع الــهـيـاكل

sعنيةHوالهيئات والقطاعات ا
- حتديـد مقايـيس وقواعد تـأطير أنـشطة الـتبادالت
والـــســيـــاحــة الـــشــبــابـــيــةs وإعـــداد الــبـــرامج اHـــتــعـــلــقـــة بــهــا
والسـهر على تنـفيذهـاs باالتصال مع الـهياكل والـقطاعات

sعنيةHا
- تــصـــور صــيغ جـــديــدة لــلـــتــكــفـل بــأنــشـــطــة تــســـلــيــة
الـــشـــبــاب مـن خالل إنـــشـــاء مــواضـــيـع جــديـــدة وفـــقـــا Hـــهــام
الــقـطـاع في مـجـال مـراكـز الـعــطل والـتـبـادالت والـسـيـاحـة

sالشبابية
- ضــــمــــان تـــأطــــيــــر مــــراكــــز الــــعــــطـلs ومــــتــــابــــعــــتــــهـــا

sوتفتيشها ومراقبتها
- حتـديـد ســيـاسـة واسـتـراتــيـجـيـة شــامـلـة في مـجـال
إدارة أوقـــات الـــفـــراغ لـــصــالـح الـــشــبـــاب مـن خالل آلـــيــات
التنشيط والتـرفيهs وتطويرها وتنفـيذها والتكفل �هام

sالقطاع
- حتـديد استراتيـجية للـتكفل بالـشباب في األحياء
وضـواحـي اHـدن الـكــبـيـرة واألوســاط احلـضــريـة والـريــفـيـة

sوتنفيذها
- حتـديـد مـقـايـيس وقـواعـد تـأطـيـر أنـشـطـة الـترفـيه
وإعــداد الــبـــرامج الــتي تــخـــصهs والــســهــر عــلـى تــنــفــيــذهــا

sعنيةHباالتصال مع  الهياكل والقطاعات ا
- تـرقـيـة إنـشاء مـراكـز وقـرى تـسـلـية لـلـشـبـاب عـبر

التراب الوطني وتشجيعها.

: Y(2) فرعيت Yوتضم مديريت

أ ) اHــديـريــة الـفـرعــيـة لــتـرقـيــة احلـركــيـة والـســيـاحـةأ ) اHــديـريــة الـفـرعــيـة لــتـرقـيــة احلـركــيـة والـســيـاحـة
sوتـكـلــــف عـلــــى اخلـصـــوص sالـشـبـابـيـة ومـراكـز العـطلالـشـبـابـيـة ومـراكـز العـطل

�ا يأتي : 
- اHـــشـــاركـــة في حتـــديـــد ســـيــاســـة وطـــنـــيـــة حلـــركـــيــة

sوالسهر على تنفيذها sالشباب
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وتضم ثالث (3) مديريات  :

1 - مــديــريــة اHــواهب الــريــاضــيــة الــشــابــة وريــاضــة - مــديــريــة اHــواهب الــريــاضــيــة الــشــابــة وريــاضــة
sوتـكـلــــف عــلـــى اخلـصـــوص sـســتـوى الـعـاليHـســتـوى الـعـاليالــنـخـبـة واHالــنـخـبـة وا

�ا يأتي : 
- حتــديـــد األهــداف الــوطــنـــيــة والــدولــيـــة واألوHــبــيــة
وإعـداد مـخـطـطـات حتـضــيـر ومـنـافـسـات الـفـرق الـوطـنـيـة
وريــــاضــــيي الــــنــــخــــبـــة واHــــســــتــــوى الــــعــــالي وتــــنــــفــــيــــذهـــا

sعنيةHباالتصال مع االحتاديات الرياضيةا sومتابعتها
- اHـــبــادرة بــاآللـــيــات الـــعــمــلـــيــة اHـــتــعــلـــقــة بــتـــكــوين
اHـــواهب الــريـــاضــيــة الـــشــابـــة والــتــكـــفل بــهـــاs وتــنــفـــيــذهــا

sYعنيHا Yباالتصال مع الفاعل
- تــنــســيق كل األعــمــال الــهــادفــة إلـى تــرقــيــة الــفـرق
الـوطنية ورياضـيي النخبـة واHستوى العـالي ومؤطريها

sوتقييمها ومراقبتها
- اHـــبــــادرة بـــكل الــــتـــدابــــيـــر اHــــتـــعــــلـــقــــة بـــاالنــــدمـــاج
واحلماية االجتماعـية اHهنية لرياضيي النخبة واHستوى

sالعالي ومؤطريهم والسهر  على تطبيقها
- وضع نـــظـــام وطـــني لـــكـــشف اHـــواهـب الـــريـــاضـــيــة
الـشــابـة وتــرقـيــتـهم وانــتـقــاء ريـاضي الــنـخــبـة واHــسـتـوى

sالعالي وترقيتهم
- الــــســــهــــر عــــلى انــــســــجــــام بــــرنــــامج اHــــشــــاركــــة في
اHنافـسات الـكبرى اHـرجعـية مع األهداف األولـوية لـلفرق
الـوطـنيـة ورياضـيي الـنخـبـة واHسـتوى الـعـالي باالتـصال

sعنيةHمع الهياكل ا
- اHــســاهــمـــة في تــطــويــر ريــاضــة اHــنــافــســة وإعــداد
اسـتراتيـجيـة اHشاركـة في اHنـافسـات الرياضـية الـكبرى

sعنيةHباالتصال مع الهياكل ا sرجعيةHا
- إعـداد اسـتـراتـيـجيـة واقـتـراح مـخـطـطـات وبـرامج
تــــطــــويــــر األداءالــــريــــاضيs الســــيــــمــــا فـي االخــــتــــصــــاصـــات

 sالرياضية التي تدخل ضمن أولويات القطاع
- اقتراح كل التـدابير واألعمال الهادفة إلى تطوير
الـــريـــاضــة االحـــتـــرافــيـــة وهــيـــاكـــلــهـــا وتـــنــفـــيـــذهــا وضـــمــان

sمتابعتها وتقييمها ومراقبتها
- اقـــتــــراح أقـــطـــاب الــــتـــطـــويــــر الـــريـــاضـي وضـــمـــان

متابعتها وتنفيذها وتقييمها.

وتضم ثالث  (3) مديريات فرعية : 

أ) اHــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــمــواهب الـريــاضـيــة الـشــابـةأ) اHــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــمــواهب الـريــاضـيــة الـشــابـة
والـفـرق الـوطــنـيـة وأقـطـاب الـتــطـويـر الـريـاضيوالـفـرق الـوطــنـيـة وأقـطـاب الـتــطـويـر الـريـاضيs وتـكـلف

على اخلصوصs �ا يأتي :

- اقـتـراح الـعـنـاصـر اHـسـاعـدة عـلى حتـديـد الـسـيـاسة
الــوطــنــيــة  لــلــريــاضــة ودراســة واقــتــراح االســتــراتــيــجــيـة
الوطنية لتطـوير االنشطة البدنيـة والرياضةs بالتشاور
مع الـقـطـاعـات والـهـيـاكل اHـعـنـيـةs والـسـهـر عـلى تـنـفـيـذها

sوضمان تقييمها
- دراسـة واقتراح االستـراتيجيـة الوطنيـة لتطوير
ريـاضة اHنافسـة وترقية الريـاضة االحترافيـةs بالتشاور
مع هـيـاكل الـتـنـظـيم والـتـنـشـيط الـريـاضيs والـسـهـر عـلى

sتنفيذها وضمان تقييمها
- حتـــديـــد أهـــداف واســــتـــراتـــيـــجـــيـــات ومـــخـــطـــطـــات
تــطـويــر ريــاضـة الــنـخــبــة واHـســتــوى الـعــالي وكــذا بـرامج
حتــضــيــر الــفــرق الــوطــنــيــة ومــشــاركــتــهــا في اHــنــافــســات
الـريـاضـيــة الـدولـيــة بـاالتـصــال مع االحتـاديـات الــريـاضـيـة

sالوطنية
- حتديـد االسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة وبرامـج الكـشف
عن اHــواهب الـريــاضـيــة الـشـابــة والـتــكـفل بــهـا وتــكـويــنـهـا

sومتابعتها
-  حتــــديـــــد وإعــــداد األهـــــداف ومــــخــــطـــــطــــات الـــــعــــمل
وبرامج تطوير وتعـميم األنشطة البـدنية والرياضية في
الـــوسط اHـــتــــخـــصص و فـي الـــوسط اHـــدرسـي  واجلـــامـــعي
والـتكـوين واHـمارسـات الـريـاضيـة اجلـوارية والـتـرفيـهـية
والــتــســلــيــةs وضــمــان تــنــفــيــذهــا ومــتــابــعــتــهــا وتــقــيــيــمــهـا

sعنيةHباالتصال مع القطاعات والهياكل ا
- ضــــبط مــــخــــطــــطــــات وبــــرامج تــــطــــويــــر الــــريــــاضـــة
الــــنـــــســــويـــــة وريــــاضـــــة األشــــخـــــاص اHــــعـــــوقــــY واأللـــــعــــاب

sوالرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها
- اHـشـاركـة في حتـديد تـدابـيـر ومعـايـيـر دعم الـدولة
لـلـجـمــعـيـات الـريــاضـيـة لــلـتـكـفل بــأهـداف االسـتـراتــيـجـيـة
الــوطــنـيــة لألنــشــطـة الــبــدنـيــة والــريـاضــيــة والـســهــر عـلى

sتطوير صيغ الشراكة في هذا اجملال
- تـــرقــيـــة أخالقـــيــات الـــريـــاضــة ومـــكـــافــحـــة تـــعــاطي
اHـنــشـطــات والــعـنف وتــرقـيــة الـروح الــريــاضـيــة عـلى كل
مـستويـات اHمـارسات واHنـافسـات الريـاضية بـالتـنسيق

sعنيةHؤسسات اHمع القطاعات وا
- ضـمـان حـمـايــة ومـتـابـعــة طـبـيـة - ريـاضــيـة جلـمـيع

sومؤطريهم Yالرياضي
- الـسـهر عـلى تـوجـيه هـيـاكل دعم األنـشطـة الـبـدنـية

sوالرياضية وتطويرها وحسن سيرها وتقييمها
- اHـــــشـــــاركــــــة في حتـــــديــــــد اHـــــقـــــايــــــيس الـــــتــــــقـــــنـــــيـــــة
والـــتـــصـــنـــيـــفـــيـــة لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة والـــتـــجـــهـــيــزات

sوالسهر على تنفيذها sالرياضية
- حتــضـيــر الــتـقــريــر الـســنـوي لــتــقـيــيم الــسـيــاسـات

والبرامج  اHطبقة في مجال اختصاصها.
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- اHبادرة بـكل التـدابير اHـتعـلقة بـاإلدماج واحلـماية
االجتماعية -اHـهنية لرياضيي النخبة و اHستوى العالي

sومؤطريهم والسهر على تطبيقها
- إعـداد اسـتـراتـيـجيـة واقـتـراح مـخـطـطـات وبـرامج
تـطـوير الـريـاضة االحـتـرافيـةs ال سـيمـا في االخـتصـاصات

  sالتي تندرج ضمن أولويات القطاع وتقييم تطبيقها
- مـــتـــابـــعـــة تـــنـــفــيـــذ الـــريـــاضـــة االحـــتـــرافـــيـــة في كل
YـتـعـامـلHومـراقـبـة اسـتعـمـال وسـائل الـدولة وا sأشـكـالـها

 sواخلواص اخملصصة لها Yالعمومي
- اقـتــراح كل الــتـدابــيـر اHــرتــبـطــة �ـراقــبـة األنــديـة

والرابطات الرياضية احملترفة وتنظيمها.

ج) اHــديـريــة الـفــرعـيــة لألحـداث الــريـاضــيـة الــكـبـرىج) اHــديـريــة الـفــرعـيــة لألحـداث الــريـاضــيـة الــكـبـرى
وأنظمة اHنافساتوأنظمة اHنافساتs وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي :

- إعـداد اســتـراتـيــجـيــة أنـظـمــة اHـنــافـسـات الــرامـيـة
sواقــتــراحـــهــا ومـــتــابــعـــتــهــا sإلـى تــطــويـــر األداء الــريــاضـي

sYباالتصال مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي
-  إعــداد اســـتــراتـــيــجــيـــة اHــشــاركـــة في اHــنـــافــســات

sYعنيHا Yباالتصال مع الفاعل sرجعيةHالكبرى ا
- إعـداد بـنك مـعطـيـات لـلـنتـائج الـتـقـنـية الـريـاضـية
واقـــتــراح كـل الــتـــدابــيـــر واألعــمـــال الــرامـــيـــة إلى تــرقـــيــة

sنافسة وتطويرهاHرياضة ا
-  إعــداد مــخــطــطــات وبــرامج تــطــويــر الــتــظــاهــرات
sوتــنــفــيــذهــا ومـتــابــعــتــهـا sواألحــداث الـريــاضــيــة الــكــبـرى

sعنيةHباالتصال مع الهياكل ا
- الــــســـــهــــر عــــلى انــــســــجــــام مــــخــــطـط اHــــشــــاركــــة في
اHنافـسات الـكبرى اHـرجعـية مع األهداف األولـوية لـلفرق

sستوى العاليHالوطنية ورياضيي النخبة وا
- دراســة وإبـداء رأي حـول كـل طـلب وتـقــديـر جـدوى
احتضان تـظاهرة أو حدث رياضي  في اجلزائر صادر من
الـهــيــاكل واHــتــعــامــلــY الـعــمــومــيــY و/أو اخلــواص ومـدى

 sتماشيه مع األهداف االستراتيجية وأولوية القطاع
- تـقدير الـشروط الضروريـة وكذا الوسـائل اHاليـة
واHاديــة واللوجسـتيــة والصحيـــة واألمنية التي تساهم
فـــي إجنــاح الــتــظــاهــرات واألحـــداث الــريــاضــيــة الــكــبــرى

وضمانهاs باالتصال مع القطاعات والهياكل اHعنية.

2 -  مـديـريـة تــرقـيـة الـريـاضـة فـي أوسـاط الـتـربـيـة -  مـديـريـة تــرقـيـة الـريـاضـة فـي أوسـاط الـتـربـيـة
sـتخـصصةHـتخـصصةوالتكـوين والريـاضة لـلجمـيع وفي األوساط اHوالتكـوين والريـاضة لـلجمـيع وفي األوساط ا

وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي  :
- حتديد وإعداد األهـداف ومخططات العمل وبرامج
تـــطـــويـــر وتـــعـــمـــيم األنـــشـــطـــة الـــبـــدنـــيـــة والــريـــاضـــيـــة في

- وضع منـظومـة وطنـية لكـشف اHـواهب الريـاضية
الـشــابــة وتـوجــيــهـهــا وتــكـويــنـهــا ومــتـابــعــتـهــا وإعــداد بـنك

sمعطيات خاصة بهم
- حتــــديـــــد مــــخــــطــــطـــــات وبــــرامج تـــــطــــويــــر مــــدارس
الــريــاضــة ومــراكــز الــتــكــوين وهــيــاكل الــتــكــفل بــاHــواهب
sالرياضية الشابة وتنفيذها ومتابعتها وضمان تقو�ها

 - حتـــديـــد االســـتــراتـــيـــجـــيـــات واألهــداف الـــوطـــنـــيــة
والـدولـيـة في مـجـال حتـضـيـر اHـواهب الـريـاضـيـة الـشـابـة
ومــشــاركــتــهم في اHــنــافــســاتs بــاالتــصــال مـع االحتــاديـات

sعنيةHالرياضية ا
- حتـديد معايـير وشعب الـتحاق اHواهب الـرياضية

sستوى العالي وتنفيذهاHالشابة برياضة النخبة وا
- حتــديـــد األهــداف الــوطــنـــيــة والــدولــيـــة واألوHــبــيــة
وإعـداد مـخـطـطـات حتـضـيـر الـفرق الـوطـنـيـة ومـنـافـسـتـها
وتنفيذها ومـتابعتهاs باالتصال مع االحتاديات الرياضية

sعنيةHا
- ضمـان مـعاجلـة مـلـفات تـنـقل اHـنتـخـبـات الوطـنـية
sستوى العالي باخلارج ومتابعتهاHورياضيي النخبة وا
- اHــشــاركــة في حتــديــد اHــعــايــيــر الــتــقــنــيــة إلحـداث
واســتـــغالل واســتـــعــمـــال اHــنـــشــآت الــقـــاعــديـــة الــريـــاضــيــة
والتجهيـزات والعتاد الرياضي اخملـصص Hمارسة رياضة
الـنـخبـــة واHسـتـــــوى العـالــــي واHـنتـخبــــات الـوطنـيـــة

sومراقبتها
- إعــداد اخلـــريــطـــة الــوطـــنــيـــة لــلـــتــطـــويــر الـــريــاضي

sوحتيينها
- اقـــتــراح  كل الـــتـــدابـــيــر الـــتي تـــســـاهم في حتـــديــد
أقـطاب التـطويـر الريـاضي ووضعـها وتنـفيـذها بـاالتصال
مع االحتـاديـات الـرياضـيـة وإعـداد بـطـاقات تـطـويـر خـاصة

بكل اختصاص رياضي.

ب)  اHــــديـــــريــــة الـــــفــــرعــــيـــــة لــــريـــــاضــــيـي الــــنـــــخــــبــــــةب)  اHــــديـــــريــــة الـــــفــــرعــــيـــــة لــــريـــــاضــــيـي الــــنـــــخــــبــــــة
واHــســتــــوى الــعـالـــي والـريــاضــــة االحــتــرافــيـــةواHــســتــــوى الــعـالـــي والـريــاضــــة االحــتــرافــيـــةs وتــكــلـف

على اخلصوصs �ا يأتي : 
- حتــديـــد األهــداف الــوطــنـــيــة والــدولــيـــة واألوHــبــيــة
وإعـــداد مــخـــطـــطـــات الـــتــحـــضـــيـــر ومــنـــافـــســـات ريــاضـــيي
النخبة واHستـوى العالي وتنفيذها ومـتابعتها باالتصال

sعنيةHمع االحتاديات الرياضية ا
- إعـــداد تـــصـــنـــيـف ريـــاضـــيي الـــنـــخـــبـــة واHـــســـتـــوى
الــعـالي حــسب اHـعــايـيــر واألداءات احملـقــقـة  عــلى الـصــعـيـد

sيHالوطني أو الدولي أو العا
- تـنـفــيـذ الـتـدابـيـر اخلـاصـة االسـتــثـنـائـيـة اHـمـنـوحـة
لريـاضـيي الـنـخبـة واHـسـتـوى الـعاليs ال سـيـمـا في مـجال
دفـع أجــورهـم ودراســـاتــهـم وتــكـــويـــنـــهم وإدمـــاجــهـم اHــهـــني

sأثناء وبعد مسارهم الرياضي
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مـــؤســـســـات الـــتـــكـــوين ودعم كـل اHــبـــادرات الـــرامـــيـــة إلى
sحتقيق هذا الهدف وضمان تقييمه

- تــــــرقـــــــيــــــة أنــــــشـــــــطــــــة أقــــــســـــــام ريــــــاضــــــة - دراســــــة
والــثـانـويـات الــريـاضـيــة والـريـاضــة اHـدرسـيــة والـريـاضـة
اجلــامـعــيـة وفي مـؤســسـات الــتـكـوين وتــنـســيـقـهــا وضـمـان

sعنيةHباالتصال مع القطاعات والهياكل ا sمتابعتها
- تـــطـــويـــر اHـــمــارســـة الـــريـــاضـــيـــة االخـــتــيـــاريـــة في
اHؤسسات التربوية والتعليم العالي والتكوين والتعليم

sYهنيHا
-  حتـــديـــد مـــخـــطـــطـــات وبـــرامـج تـــطـــويـــر الـــريـــاضــة

والعمل وتنفيذها ومتابعتها. 

ب) اHــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــريـاضــة لـلـجــمـيـع وريـاضـةب) اHــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــريـاضــة لـلـجــمـيـع وريـاضـة
األشـخـاص اHـعـوقـY  وفي األوسـاط اHـتـخـصـصـةاألشـخـاص اHـعـوقـY  وفي األوسـاط اHـتـخـصـصـةs وتـكـلف

على اخلصوصs �ا يأتي :
- إعــداد بـرامج تــطـويــر وتـعــمـيم األنــشـطــة الـبــدنـيـة
والــريـاضـيــة اجلـواريـة والــتـرفـيــهـيـة والــتـسـلــيـة واأللـعـاب
والـريــاضـات الـتــقـلــيـديـة وتــنـفــيـذهـا ومــتـابــعـتـهــا وضـمـان

sتقييمها
-  حتـــديـــد مـــخـــطـــطـــات وبـــرامـج تـــطـــويـــر الـــريـــاضــة

sللجميع والرياضة النسوية وتنفيذها ومتابعتها
- حتديد شروط ومـعايير إنشاء واسـتغالل اHنشآت
الـقاعـدية الـرياضـيـة اHوجـهة لـترقـيـة اHمـارسات الـبدنـية
والــريــاضـيــة لــلــجــمــيع  واأللــعــاب الــريــاضـيــة الــتــقــلــيــديـة

 sوالسهر على تطبيقها
- اHشـاركة في إعـداد البرامـج السنـوية لالحـتفاالت
اخملــلــدة لــلــذاكـرة واالحــتــفــاالت الــوطــنـيــة واحملــلــيــة واأليـام
الـتــاريـخـيــة بـاالتــصـال مع الــهـيــاكل والـقــطـاعــات اHـعــنـيـة

sوضمان متابعتها وتقييمها
- دراســة اHـــقــايــيس الــتــقــنــيـــة لــتــهــيــئــة الــفــضــاءات
اخملصصـة Hمارسـة الرياضـة للجـميعs واقتـراحها والـسهر

sعلى تنفيذها
- إعـــداد بــــرامج األنـــشــــطـــة الــــبـــدنــــيـــة والــــريـــاضــــيـــة
الــتــرفــيــهــيــة والـــتــنــافــســيــة والــتــســـلــيــة اخلــاصــة اHــكــيــفــة

sوتنفيذها ومتابعتها YعوقHلألشخاص ا
- اHــبــادرة بــكـل الــتــدابــيـــر والــبــرامج الـــرامــيــة إلى
تـرقـيـة الـريـاضـة في األوســاط اHـتـخـصـصـةs  ال سـيـمـا في
مـــؤســـســات إعـــادة الــتـــربـــيــة واحلـــمــايـــة وكـــذا اHــؤســـســات
الــعــقــابــيــة ودعم كل اHــبــادرات الــرامــيــة إلى حتــقــيـق هـذه

sاألهداف وضمان متابعتها وتقييمها
- ضمان التنـسيق  اHشترك بـY القطاعات الرامي
إلى تــطـويـر اHــمـارســات الـبـدنــيـة والـريــاضـيــة في مـجـال

اختصاصها وترقيتها.

األوســـاط اHـــدرســـيـــة واجلـــامـــعـــيـــة والـــتـــكـــوين والـــتـــعـــلـــيم
اHـهنيY وضمـان  التنسيق الـقطاعي اHشتـرك وتنفيذها
ومتـابعـتها وتـقيـيمـهاs باالتـصال مع الـقطـاعات والـهياكل

sعنيةHا
- اHـبادرة ببرامج الـتنشيط واHـنافسات الـرياضية
الــوطــنــيـة والــدولــيــة في مــيــدان نـشــاطــهــاs بــاالتــصـال مع

sعنيةHالقطاعات والهياكل ا
- إعــداد بـرامج تــطـويــر وتـعــمـيم األنــشـطــة الـبــدنـيـة
والــريـاضـيــة اجلـواريـة والــتـرفـيــهـيـة والــتـسـلــيـة واأللـعـاب

sوالرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها
- حتــــديـــد مـــخـــطــــطـــات وبـــرامـج تـــطـــويــــر الـــريـــاضـــة
للـجـميع والـرياضـة الـنسـوية والـريـاضة في وسط الـشغل
وتـنــفـيــذهـا ومــتـابـعــتـهــاs بـاالتــصـال مع  الــهـيــاكل اHـعــنـيـة

 sوضمان مراقبتها
- حتـــــديــــد شـــــروط ومـــــعـــــايـــــيـــــر إحــــداث واســـــتـــــغالل
اHنـشآت الـقاعـدية الريـاضيـة اHوجـهة لـترقـية اHـمارسات
sوالسهر على تطبيقها sالرياضية للجميع وإعادة اللياقة
- تنظـيم اHهرجـانات الريـاضية الـوطنيـة للتـنشيط
الــــريــــاضي ولــــلــــمــــواهب الــــريــــاضــــيــــة الــــشــــابــــة وHــــدارس
الـــريـــاضــــة فـــي كل اHـــيـــادينs والـــســـهــر عـــلى تـــأســـيـــســـهــا

sعنيةHؤسسات واجلمعيات اHباالتصال مع الهياكل وا
- إعــــداد بــــرامـج األنــــشــــطـــــة الــــبـــــدنــــيــــة والـــــريــــاضــــة
الــتــرفـيــهــيــة والـتــنــافــسـيــة والــتــسـلــيــة اخلــاصـة واHــكــيــفـة
لألشـخـاص اHـعـوقـY الرامـيـة إلـى إعادة الـتـأهـيل الـبـدني
لألشـخاص الذين يـعانون قصـورا أو عجزا قـصد إدماجهم

 sاالجتماعي وتنفيذها ومتابعتها
- اHــــبـــادرة بــــكل الــــتـــدابــــيــــر الـــرامــــيـــة إلـى تـــرقــــيـــة
الـــــريـــــاضـــــة فـي األوســـــاط اHـــــتـــــخـــــصـــــصـــــةs ال ســـــيـــــمـــــا في
مـؤسـسـات إعـادة الـتـربــيـة واحلـمـايـة وكـذا في اHـؤسـسـات

العقابية.

:  Y(2) فرعيت Yوتضم  مديريت

أ) اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـريـاضـة في أوسـاط الـتـربـيـةأ) اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـريـاضـة في أوسـاط الـتـربـيـة
والتـعليم الـعالي والتـكوين والتـعليم اHهـنيY وفي وسطوالتـعليم الـعالي والتـكوين والتـعليم اHهـنيY وفي وسط

العملالعملs وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي :
- اHـــشــــاركــــة في إعــــداد بــــرامج تــــطــــويـــر األنــــشــــطـــة
الــبـدنـيــة والـريــاضـيـة في األوســاط اHـدرســيـة واجلـامــعـيـة
وفي مـؤسـسـات التـكـوين  والـتـعلـيم اHـهـنـيـsY وتنـفـيـذها

sومتابعتها وتقييمها
- مــتـابــعــة إنــشــاء اجلـمــعــيــات الــريـاضــيــة اHــدرســيـة

sعنيةHواجلامعية باالتصال مع الهياكل والقطاعات ا
- اقتراح التدابيـر وأعمال ترقية األنـشطة البدنية
والـــريــــاضـــيـــة فـي األوســـاط اHــــدرســـيـــة واجلــــامـــعــــيـــة وفي
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اHــفــعــولs وضــمــان مــتــابــعــتــهـــا وتــقــيــيــمــهــا بــاالتــصــال مع
sعنيةHالهياكل ا

- إعـــــداد تــــدابـــــيــــر وتـــــراتــــيـب تــــطـــــويــــر أخـالقــــيــــات
الــــريـــاضــــة والـــروح الــــريــــاضـــيــــة ومـــكــــافـــحــــة الـــعــــنف في
اHــــنـــشــــآت الـــريــــاضـــيــــة ودعم  كل مــــبـــادرة فـي هـــذا اجملـــال

sواقتراحها
- اHـشــاركـة في تــنـفـيــذ بـرامج مـكــافـحــة الـعـنف في
اHــنــشـآت الــريــاضـيــة وتــقـيــيــمـهــاs بــاالتـصــال مع الــهــيـاكل

اHعنية.

ب )  اHــديــريـة الــفـرعــيـة لــتــرقـيــة الـشــراكـة واحلــيـاةب )  اHــديــريـة الــفـرعــيـة لــتــرقـيــة الـشــراكـة واحلــيـاة
اجلمعويةاجلمعويةs وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي :

- حتديـد تدابير ومـعاييـر اHساعدة اHـوجهة لـلحركة
اجلـمـعـويـة الـريـاضـيـةs والـسـهـر عـلى تـوزيع أفـضل إلعـانـة
الـــدولـــة والـــقـــيـــام بـــتـــقـــيـــيــــمـــات مـــنـــتـــظـــمـــة Hـــدى مالءمـــة
اسـتـخدام  هـذه اHـسـاعدة مع الـبـنود الـتـعاقـديـة واألهداف

sتفق عليهاHا

Yمـساعـدة هـيـاكل التـنـظـيم والتـنـشـيط الريـاضـي -
في الـتـكـفـل بـأهـداف االسـتـراتـيـجـيــة الـوطـنـيـة في مـجـال
األنـشطـة الـبدنـيـة والريـاضيـة والـسهـر عـلى تطـويـر صيغ

sالشراكة في هذا اجملال

- إعـداد مــقــايــيس تــنــظـيـم وسـيــر هــيــاكل الــتــنــظـيم
والـــتــنــشــيط الــريــاضــيـــY وحتــديــد قــواعــد ومــبــاد» احلــكم

sالراشد وضمان متابعتها وتقييمها

- إعـداد عـقـود الـبـرامج واتـفـاقـيـات األهـداف ودفـاتر
sالــشـــروط بــاالتـــصــال مـع احلــركـــة اجلــمـــعــويـــة الــريـــاضــيــة

sوتنفيذها وضمان تقييمها

- اقـتــراح الـتــدابـيــر الـتـي حتـدد شــروط االسـتــقـبـال
وتــواجـد مــقـرات الـهــيـئــات الـريـاضــيـة اجلــهـويـة والــقـاريـة
و/أو الـــدولــــيــــة عــــبـــر الــــتــــراب الــــوطـــنـيs بــــاالتـــصــــال مع

الهياكل اHعنية.

اHـاداHـادّة ة 4 : مـديـريـة اHـنـشـآت الــقـاعـديـة والـتـجـهـيـزات : مـديـريـة اHـنـشـآت الــقـاعـديـة والـتـجـهـيـزات
االسـتـشــرافـيـــةs وتـكـلــف عــلــى اخلـصـــوص والـدراســـات االسـتـشــرافـيـــةوالـدراســـات 

�ا يأتي :

- اHـــســــاهـــمــــة في حتـــديــــد ســـيـــاســــة تـــطـــويــــر قـــطـــاع
الـــشـــبـــاب والـــريــــاضـــة عـــلـى اHـــدى  الـــقـــصـــيــــر واHـــتـــوسط

sوالطويل

- إعـداد كل دراســة اسـتــشـرافــيـة تــؤدي إلى تــطـويـر
رؤى جـديـدة في مـجـال سـيـاسات دعم الـشـبـاب والـريـاضة

sومرافقتهما

3 -  مـديـريـة مـتـابـعـة اHـؤسـسـات واحلـيـاة اجلـمـعـوية -  مـديـريـة مـتـابـعـة اHـؤسـسـات واحلـيـاة اجلـمـعـوية
وأخالقيات الرياضةوأخالقيات الرياضةs وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي :

- اقــتــراح الــبــرامـج واألعــمــال اHــرتــبــطــة بــالــهــيــاكل
واألجـهـزة اHكـلـفـة باألنـشـطة الـبـدنـية والـريـاضـية ودعـمـها

sوضمان تنفيذها وتقييمها ومتابعتها
- اقـتـراح صـيغ الـشـراكـة اHـوجـهـة لـتـعـزيـز مـشـاركة
اجلـــمــــعـــيــــات الـــريـــاضــــيـــة في حتــــقـــيـق أهـــداف الـــتــــطـــويـــر

sالرياضي وتنفيذها
- اHشـاركة في حتـديد تـدابيـر و معايـير دعـم الدولة
للهـياكل اجلمـعوية الـرياضـية وضمـان االستعـمال األفضل
لــــهـــــا حــــسـب األولــــويــــات اHـــــرتــــبـــــطــــة بــــتـــــكــــويـن اHــــواهب

sالرياضية الشابة وتطوير االختصاصات الرياضية
- إعـــــداد مـــــقــــايـــــيـس تــــنـــــظـــــيم وســـــيــــر اHـــــؤســـــســــات
الريـاضيـة حتت الوصـايـةs باالتـصال مع الـهيـئات اHـعنـية

sوالسهر على تنفيذها
-  مـسـاعـدة أنـشــطـة ومـخـطـطـات عـمل هـيـاكل الـدعم
وبــــرامج اHـــصـــالـح غـــيـــر اHـــمــــركـــزة في مــــجـــال األنـــشـــطـــة

sالبدنية والرياضية ودعمها وتقييمها
-  إعــــداد تــــدابــــيــــر وتــــراتــــيـب تــــطــــويــــر أخالقــــيــــات
الــــريـــاضــــة والـــروح الــــريــــاضـــيــــة ومـــكــــافـــحــــة الـــعــــنف في
اHــــنــــشــــآت الــــقـــاعــــديــــة الــــريـــاضــــيــــة وكــــذا طب الــــريــــاضـــة

واقتراحها.

  :  Y(2) فرعيت Yوتضم  مديريت

أ ) اHـديـريـة الفـرعـيـة ألجـهـزة وهـيـاكل دعـم األنـشـطةأ ) اHـديـريـة الفـرعـيـة ألجـهـزة وهـيـاكل دعـم األنـشـطة
البدنـية والـرياضـية وترقـية الـطب الريـاضي وأخالقياتالبدنـية والـرياضـية وترقـية الـطب الريـاضي وأخالقيات

الرياضةالرياضةs  وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي :
- دعم أنــشــطــة وبــرامج عــمل هــيــاكل الــدعم وأجــهـزة

sاألنشطة البدنية والرياضية و تقييمها
- حتديد إجراءات وقـواعد سير واستعمال اHنشآت
الـقــاعـديــة والـتــجـهــيـزات الـريــاضـيــة وتـقــيـيــسـهــا وضـمـان

 sتقييمها
-  إعــداد مـــقــايـــيس تـــنــظـــيم وســيـــر مــؤســـســات دعم
األنــشـطــة الــبـدنــيــة والـريــاضـيــةs بــاالتـصــال مع الــهـيــئـات

sعنيةHا
- تـنــسـيق أنــشـطــة وبـرامج اHــصـالح غــيـر اHــمـركـزة

sفي مجال األنشطة البدنية والرياضية ومتابعتها
- اقـــتـــراح تـــدابـــيـــر تـــعـــزيـــز تـــراتـــيب تـــطـــويـــر طب
الـريـاضـة واHـشـاركـةs بـاالتـصـال مع الـهـيـاكل اHـعـنـيـةs في

sراقبة الطبية الرياضية وتقييمهاHتنفيذ برامج ا
- اHبـادرة بالتـراتيب واألعـمال الرامـية إلى تـعزيز
مــكــافــحــة تـــعــاطي اHــنــشـــطــات وتــنــفــيــذهـــا والــســهــر عــلى
تــطــبـــيق قــواعــد مـــكــافــحـــة تــعــاطي اHـــنــشــطـــات الــســاريــة
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ب) اHـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة  لــــبـــرامج االســــتـــثــــمـــاراتب) اHـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة  لــــبـــرامج االســــتـــثــــمـــارات
sوتـكـلــف عـلــى اخلـصـوص sـتـابـعـة الـتـقـنـيةHـتـابـعـة الـتـقـنـيةوالـتـقـيـيم واHوالـتـقـيـيم وا

�ا يأتي  : 
sإعــــداد بـرامج االسـتثـمـــار  لـلقـطـــاع وتـنفـيـذهــا -
ال ســيـــمــا في مـــجــال اHـــنــشــآت الـــقــاعــديـــة والــتــجـــهــيــزات

sاالجتماعية التربوية للشباب والرياضة
- ضـــمـــان تــنـــســـيق بــرامـج إجنــاز وإقـــامـــة اHــنـــشــآت

sوتقييمها sالقاعدية وجتهيزات الشباب والرياضة
- إعـــداد حــــصــــائل بــــرامج االســــتــــثـــمــــار وحتــــلـــيــــلــــهـــا

sواقتراح التصحيحات الضرورية لذلك
- الـــــســـــهـــــر عــــــلى احـــــتــــــرام اإلجـــــراءات الـــــتـي حتـــــكم

sشاريعHالدراسات  وإجناز ا
sالـقـيـام بـتـفـريـد عـمـلـيـات االسـتـثـمـار وتـسـجـيـلـها -

sعنيةHباالتصال مع الهياكل ا
- اHــشــاركــة في إعــداد  دفـاتــر اHــواصــفــات الـتــقــنــيـة
اHــتــعــلـقــة �ــشــاريع االســتــثــمـار اHــركــزيــة بــالــتـشــاور مع

sعنيةHالهياكل ا
- الـسـهـر عـلـى إجنـاز مـشـاريع االسـتــثـمـار اHـركـزيـة

sللقطاع وضمان متابعتها التقنية
- اســتالم أشـغــال إجنـاز الـبــرنـامج اHــركـزي الـقــابـلـة
لالسـتغالل حـسب الكـيفـيات احملـددة في التـنظـيم اHعـمول

sبه
- ضــمـان مــتـابـعــة الـبــرامج غـيـر اHــمـركــزة اHـتـعــلـقـة
بــإجنـــاز اHــنـــشــآت الـــقــاعـــديـــة والــتـــجــهـــيــزات الـــريــاضـــيــة

والشبابيةs وتنسيقها وتقييمها اHادي.

ج ) اHـديــريـة الـفــرعـيــة لـتـقــيـيس وصــيـانـة اHــنـشـآتج ) اHـديــريـة الـفــرعـيــة لـتـقــيـيس وصــيـانـة اHــنـشـآت
الـقــاعـديــة وجتــهـيــزات الـريــاضــة والـشــبـابالـقــاعـديــة وجتــهـيــزات الـريــاضــة والـشــبـابs وتــكـلـف عـلى

اخلصوصs �ا يأتي  : 
sنشآت القاعدية للقطاعHإعداد دراسات تقييس ا -
- الـسـهـر عـلى صيـانـة اHـنـشـآت الـقاعـديـة الـريـاضـية
والشبـابيـةs واقتـراح كل التدابـير واألعـمال الـرامية إلى

sتطويرها
- مــعــاجلــة الــدراســات اHــرتــبــطــة بــتــصــور اHــنــشـآت

sYعنيHا Yباالتصال مع االحتاديات والفاعل sالقاعدية
- إعـــــداد  دفـــــاتــــر الـــــشـــــروط اHـــــتـــــعـــــلـــــقــــة �ـــــشـــــاريع

sعنيةHالتجهيزات بالتشاور مع الهياكل ا
- إعـداد اHـعايـيـر واألنظـمـة التـقـنيـة إلجنـاز وصيـانة

sنشآت القاعدية وجتهيزات الشباب والرياضةHا
- حتـديــد ¨ــوذجــيــة اHــنــشـآت الــقــاعــديــة وجتــهــيـزات
القطاعs وضبط مدونة التجهيزات اHناسبة والسهر على

حتيينها.

- دراســـة وإعــداد اخملـــطـــطـــات الـــســـنـــويـــة واHـــتـــعــددة
الـســنـوات لـتـطـويـر مــنـشـآت قـاعـديـة وجتــهـيـزات الـقـطـاع
وضــمــان تــنــفــيــذهــاs بــاالتــصــال مع الــهــيــاكل والــقــطــاعـات

sعنيةHا
- اHــســـاهــمــة في إعــداد بـــرامج الــتــثــمـــY الــوظــيــفي
حلـــظـــيـــرة اHـــنــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة الـــريــاضـــيـــة والـــشـــبـــانـــيــة

sعنيةHباالتصال مع الهياكل ا sوصيانتها
- إعــــداد دراســــات تــــقــــيــــيـس وجتــــهــــيــــزات الــــقــــطــــاع
واقتراح تصنيف ¨وذجي مكيّف مع احتياجات الشباب

sوالرياضة
- دراســة مــلــفــات مــشــاريـع االســتــثــمــار وتــصــورهــا
وإعـدادهاs من أجل تفريدهـا وتسجيلـها وضمان متـابعتها

sوإجنازها
- تــفـعــيل نـشــاطـات الــدراسـات والــتـخـطــيط لــقـطـاع

sالشباب والرياضة وتنسيقها
- الـسهـر على صـيانـة اHنـشآت الـقاعـدية وجتـهيزات

sالشباب والرياضة
- اعـتــمـــاد مـقـاربــة مـنـدمـجـة ومـتـــعـددة الـقـطـاعـات
تــشـــمل اHــنــشــــآت الـــقــاعــديــة والـــتــجــهــيـــزات الــريــاضــيـــة
والـشـبــابـيـة فـــي مــجـال بـرمــجـة الـتــجـهـيــزات واHـنـشـآت
الـقـاعـديـة بــالـتـعـاون والــشـراكـة مع الـهــيـاكل واHـؤسـسـات

اHعنية.
و تشمل ثالث (3) مديريات فرعية :

أ) اHــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــدراســـات االســتـــشـــرافـــيــةأ) اHــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــدراســـات االســتـــشـــرافـــيــة
ومتابعة اHشتمالتومتابعة اHشتمالتs وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي :

- الــقـــيــام بـــالــدراســـات الــظـــرفــيـــة واالســتـــشــرافـــيــة
والــتــقـــديــريــة في مـــجــال الــشـــبــاب والــريـــاضــة وإجنــازهــا

sوحتليلها
- إعــداد كـل دراســة تــؤدي إلـى تــطــويـــر رؤى جــديــدة
في مجـال سـياسـات الشـبـاب والتـمكـY من إعـداد أنظـمة
جـــديــدة لـــلـــمــســـاعـــدة والــدعـم اHــتـــعـــددة األشــكـــال Hـــشــاريع

sالشباب
- اHـــشــــاركـــة فـي إعـــداد الـــتــــقـــاريــــر الـــتـــلــــخـــيــــصـــيـــة
sتعلقة بالقطاعHوحصائل األنشطة الدورية والسنوية ا

- الــقــيـام  بــكـل اHــســاعي لــتــســويــة األمالك الــتــابــعـة
لــقـطــاع الـشــبـاب والــريـاضـة مـن خالل ضـمــهـا هــيـكـلــيـا في

sؤسسات حتت الوصايةHمختلف ا
- إعــداد الــبــطــاقـيــة اخلــاصــة �ـشــتــمالت اHــؤســسـات

sحتت الوصاية وحتيينها
-   ضبط اHشتمالت اHادية وحتديد طبيعة اHنشآت
القاعدية والتجـهيزات التابعة لقـطاع الشباب والرياضة

اHقرر برمجتها في اHدن واألحياء.
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- إعـــداد مـــخـــطـــطـــات وبـــرامج في مـــجـــال الـــتـــكـــوين
اHــتـــواصل وتـــثــمـــY اHـــوارد الــبـــشـــريــة لـإلدارة اHــركـــزيــة
وضـــمــان تــنــفــيــذهــا ومــتــابــعــتــهــاs بــاالتــصــال مع الــهــيــاكل

sعنيةHا
- تــرقـيــة احلـوار االجــتــمـاعي عــلى مــسـتــوى الـقــطـاع

ومتابعة سير اخلدمات االجتماعية ومراقبتها.

sــديـريـة الـفـرعـيــة لـلـتـكـويـن في مـهن الـريـاضـةHــديـريـة الـفـرعـيــة لـلـتـكـويـن في مـهن الـريـاضـةب) اHب) ا
وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي :

-  إعــداد بـــرامج الــعـــمل في مـــيــدان تــكـــوين تـــأطــيــر
األنشطـة البـدنية والـرياضـية واHهن واHـؤهالت اHرتـبطة

sبها
- اHــــــشـــــاركــــــة فـي حتــــــديــــــد وإعــــــداد خـــــطـط وبــــــرامج
الــتـكـوين وجتـديــد اHـعـارف وحتـسـY اHــسـتـوىs بـاالتـصـال
مـع الـــهـــيــــاكل واألجـــهــــزة اHـــعـــنــــيـــةs وضـــمــــان مـــتـــابــــعـــتـــهـــا

sوتقييمها
- حتــديـــد الــقـــواعــد واإلجــراءات اHـــتــعـــلــقـــة بــتـــتــويج

sYعنيHالتكوين باالتصال مع الشركاء ا
- إعـداد اHقاييس اHـرتبطة بـتنظيم أعـمال التكوين

sومراقبة فعالية التأطير
- تسـليم االعتـمادات اHتـوجة لكل عـمليـات التكوين

  sفي ميدان الرياضة وحتديد مدونة مهن الرياضة
-  ضمـان مـتابـعة مـؤسـسات وهـياكل تـكـوين تأطـير

sاألنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتقييمها
- دراســــة واقـــــتــــراح أنـــــشــــطـــــة الــــبـــــحث في مـــــجــــال
الـــريـــاضــــة وتـــنـــفـــيـــذهــــا واHـــســـاهـــمـــة فـي حتـــديـــد مـــحـــاور
ومــواضــيع الــبــحث اHــتــعــلــقــة بــالــقــطــاع طــبــقــا لــلــتــشــريع

sعمول بهماHوالتنظيم ا
- مـتــابـعـة الـتـعـاون الـعـلـمـي والـتـقـني بـاالتـصـال مع

اجلامعات وهياكل البحث.

sـديــريـة الــفــرعـيــة لـلــتـكــوين في مــهن الـشــبـابHـديــريـة الــفــرعـيــة لـلــتـكــوين في مــهن الـشــبـابج) اHج) ا
وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي  :

- إعــداد بـــرامج  الــعـــمل في مـــيــدان تــكـــوين تـــأطــيــر
sأنشطة ومهن ومؤهالت الشباب

- اHــــــشـــــاركــــــة فـي حتــــــديــــــد وإعــــــداد خـــــطـط وبــــــرامج
الــتـكـوين وجتـديــد اHـعـارف وحتـسـY اHــسـتـوىs بـاالتـصـال
مـع الـــهـــيــــاكل واألجـــهــــزة اHـــعـــنــــيـــةs وضـــمــــان مـــتـــابــــعـــتـــهـــا

sوتقييمها
- حتــديـــد الــقـــواعــد واإلجــراءات اHـــتــعـــلــقـــة بــتـــتــويج
الـــتــكـــوين في مـــجــاالت أنـــشـــطــة الـــشــبـــاب بــاالتـــصــال مع

sعنيةHالقطاعات ا

5  : مـــديــــريـــة اHـــوارد الــــبـــشــــريـــة والـــتــــكـــوين  : مـــديــــريـــة اHـــوارد الــــبـــشــــريـــة والـــتــــكـــوين اHــاداHــادّة ة 
والتنظيموالتنظيمs وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي  :

- إعــــداد اخملـــطــــطـــات والــــبـــرامـج في مــــجـــال تــــكـــوين
تـأطـيـر أنـشـطـة الـشـبـاب واألنـشـطـة الـبـدنـيـة والـريـاضـيـة

sوضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها ومراقبتها
- إعداد وتـنـفيـذ مخـطط تـكوين مـستـخـدمي القـطاع
واHـشـاركـة في تـنـظـيم االمـتـحـانـات واHـسـابـقـات وتـتـويج
الــتــكــوين الــذي له عالقــة �ــهــامهs بــاالتــصــال مع الــهــيــاكل

sعنيةHا
- حتــــديـــــد إجــــراءات ومـــــقــــايـــــيس مـــــنح الــــشـــــهــــادات
واإلجــازات اHـتـوجـة لــلـتـكــوين الـتـابع لــلـقـطــاعs بـاالتـصـال

sعمول بهHعنية طبقا للتنظيم اHمع القطاعات ا
- تــعــزيــز تــراتــيب تــكــوين الــتــأطــيــر الــبــيــداغــوجي

sوتوظيفه وتقييمه ومتابعته
- الــقـيـام بــكل أعـمــال الـبـحـث حـول اHـســائل اخلـاصـة

sبالشباب وباألنشطة البدنية والرياضية
- إعـداد الـنـصـوص الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة الـتي
حتـكم قطـاع الشـباب والـرياضـة واقتـراحهـاs باالتـصال مع

sنظومة القانونية للقطاعHا Yوحتس sعنيةHالهياكل ا
- مـعــاجلـة الـقــضـايــا الـقـانــونـيــة واHـنـازعــات اخلـاصـة

sبالقطاع وضمان متابعتها
sوارد البشرية للقطاعHضمان تسيير ا  -

- دراســـة الـــتـــدابــــيـــر الـــضـــروريـــة لــــتـــحـــســـY إطـــار
وظـروف عــمل اHــسـتــخـدمــY واقــتـراحــهـا وتــرقـيــة احلـوار

االجتماعي داخل القطاع .

وتضم أربع (4) مديريات فرعية  :

أ) اHــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــمـوارد الــبـشــريـة والــنـشـاطأ) اHــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــمـوارد الــبـشــريـة والــنـشـاط
االجتماعياالجتماعيs وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي :

- اHـــســـاهـــمـــة في حتـــديــد ســـيـــاســـة تــســـيـــيـــر اHــوارد
sالبشرية للقطاع وضمان تنفيذها

- إعـــداد مــــخـــطـــطــــات وبـــرامج تــــســـيـــيــــر وتـــوظـــيف
اHـــوارد الــبـــشـــريــة لـإلدارة اHــركـــزيـــة وضــمـــان تـــنــفـــيـــذهــا

sعنيةHباالتصال مع الهياكل ا sومتابعتها
-  تقيـيم الوسـائل البـشريـة الالزمة لـسيـر اHصالح
واقـتـراح التـدابـير الـرامـية إلى تـطـوير اHـوارد الـبشـرية

sوتثمينها
- اHـشـاركـة فـي إعـداد األحـكـام الـقـانـونـيـة األسـاسـيـة

sوضمان تنفيذها sالتي حتكم مستخدمي القطاع
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sضمان تسيير وثائق وأرشيف القطاع -
- تـــنــــســـيق اســـتـــراتـــيـــجــــيـــة الـــنـــشـــاطـــات اHـــتـــعـــددة
الوسائط اHوجهة خصيصا للشباب والرياضة وتنفيذها.

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ)  اHــديـريــة الـفــرعــيـة لإلعـالم واالتـصــال واألنـشــطـةأ)  اHــديـريــة الـفــرعــيـة لإلعـالم واالتـصــال واألنـشــطـة
اHتعددة الوسائطsاHتعددة الوسائطs وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- اHـــشـــاركـــة في حتـــديـــد ســـيـــاســـة واســـتـــراتـــيـــجـــيــة
االتصـال واإلعالم للقـطاع وضمـان تنفـيذهاs بـاالتصال مع

sعنيةHالهياكل ا
- اHـــســـاهــــمـــة في إعــــداد مـــخـــطـط االتـــصـــال واإلعالم

sلقطاع الشباب والرياضة وتنفيذه
 sتنشيط شبكات االتصال للقطاع وتنسيقها -

- وضع كـل نــظــام وآلــيــة لـالتــصــال اجلــواري لــفــائــدة
sالشباب والعمل على تطويرها وحتديثها

- تـصـور محـتـويـات برامج الـتـطويـر والـتجـهـيزات
sاخملصصة لوسائل اإلعالم وشبكات اإلعالم واالتصال

- حتــــديـــد اســــتـــراتــــيــــجـــيــــة تـــطــــويـــر وســــائل اإلعالم
الـــســمـــعـــيــة الـــبــصـــريــة اHـــتـــخــصـــصــة اHـــوجـــهــة لـــلــشـــبــاب

sووضعها
- تــرقـيــة  تــطـويــر الــشـبــكــات االفــتـراضــيــة اHـهــنــيـة
واالجـتـمـاعـيـة لـلـشـبـاب ووضـعـهـا كـفـضـاء يومـي لـلتـواصل
والــتـــعــرف والـــتـــعــلم  واالكـــتـــشــاف واHـــقــاســـمـــة والــتـــفــتح
واقــتـــراح اآللــيــات الـــتي تــســـمح بـــاالســتــعـــمــال الـــعــقالني

sسؤولHوالناضج وا
- إنـشـاء بــنـوك لـلــمـعـلــومـات ومـكــتـبـات افــتـراضـيـة

متخصصة ومتفاعلة موجهة للشباب.

ب) اHـــديـــريـــة الــفـــرعـــيـــة ألنــظـــمـــة وشـــبــكـــات اإلعالمب) اHـــديـــريـــة الــفـــرعـــيـــة ألنــظـــمـــة وشـــبــكـــات اإلعالم
اآللياآلليs وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي :

- تـصـور التـقنـيـات واألنظـمـة والشـبكـات اHـرتبـطة
بالـتكنـولوجيـات اجلديدة لإلعالم واالتـصال على  مـستوى

sقطاع الشباب والرياضة ووضعها
- إعــداد مـشــاريع تــطـويــر شــبـكــات اإلعالم اآللي في

sقطاع الشباب والرياضة وتسييرها
- إعــداد بـــرامج وأعـــمــال صـــيــانـــة عــتـــاد وجتــهـــيــزات

sوأنظمة اإلعالم اآللي وضمان تنفيذها
- الــســهـــر عــلى أمن أنـــظــمــة وشــبـــكــات اإلعالم اآللي
بـاالتــصـال مع اHــصـالح اHــعـنــيـة واHــؤسـســات والـســلـطـات

sاخملتصة

sإعداد مدونة مهن الشباب -
-  ضمـان مـتابـعة مـؤسـسات وهـياكل تـكـوين تأطـير

sأنشطة الشباب وتنسيقها  وتقييمها
- دراســــة واقـــــتــــراح أنـــــشــــطـــــة الــــبـــــحث في مـــــجــــال
الـــشـــبـــاب وتــــنـــفـــيــــذهـــا واHـــســـاهــــمـــة في حتــــديـــد مـــحـــاور
ومــواضــيع الــبــحث اHــتــعــلــقــة بــالــقــطــاع طــبــقــا لــلــتــشــريع

sعمول بهماHوالتنظيم ا
-  متـابـعـة الـتـعـاون العـلـمي والـتـقـني بـاالتـصال مع

اجلامعات وهياكل البحث.

د) اHـديـرية الـفـرعـيـة لـلتـنـظـيم واHـنـازعاتد) اHـديـرية الـفـرعـيـة لـلتـنـظـيم واHـنـازعاتs وتـكلف
على اخلصوصs �ا يأتي  :

- إعــداد مـشــاريع الــنــصــوص الــقـانــونــيــة في مــجـال
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة واقـــتـــراحـــهـــا وحتـــســـY اHـــنـــظـــومـــة

sالقانونية للقطاع
- دراسة مـشاريع الـنصـوص الواردة مـن القـطاعات

sتعلقة بهاHالحظات اHاألخرى وصياغة كل اآلراء وا
sتعلقة بالقطاعHالنصوص ا Yالقيام بتقن -

- الــســهــر عــلـى مــطــابــقــة مــشــاريـع الــنــصــوص الــتي
تـعــدهـا هــيـاكل الــقـطــاعs بـاالتـصــال مع األجــهـزة والـهــيـاكل

sعنيةHا
- مــعــاجلــة قــضـــايــا اHــنــازعــات الــتي تــخص الــقــطــاع

ومتابعتها.

اHـادة اHـادة 6 : مـديـريـة اإلعالم واالتــصـال وأنـظـمـة اإلعالم : مـديـريـة اإلعالم واالتــصـال وأنـظـمـة اإلعالم
اآللي والوثائقاآللي والوثائقs وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي  :

- إعـــداد واقـــتـــراح اســـتـــراتــــيـــجـــيـــة تـــطـــويـــر اإلعالم
sواالتــصـــال في قـــطــاع  الـــشــبـــاب والــريـــاضــة وتـــنــفـــيــذهــا
الســيــمـا في مــجــال اســتـعــمــال وتــعـمــيم الــتــكــنـولــوجــيـات

sاحلديثة لإلعالم واالتصال
- تـنــسـيق اسـتــراتـيـجـيــة االتـصـال بــواسـطـة الـويب

sفي القطاع
-  تــنــشـيط الــعالقــات مع وسـائل اإلعـالم وتـرقــيـتــهـا

sورعايتها و تسييرها
- تـــصــــور أعـــمــــال االتـــصـــال اHــــؤســـســــاتي لـــلــــقـــطـــاع

sوتنفيذها
- ضـــــمــــــان وضع أنــــــظـــــمــــــة وشـــــبــــــكـــــات اإلعـالم اآللي

sعطيات وتسييرها والسهر على صيانتهاHوبنوك ا
- ضــمــان جــمع اHــعــلـومــات اإلحــصــائــيــة ومــعــاجلــتــهـا

sوترتيبها وتخزينها وتسييرها
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: Y(2) فرعيت Yوتضم مديريت

أ) اHـديــريـة الـفــرعـيــة لـبــرامج وأعـمــال الـتــعـاون فيأ) اHـديــريـة الـفــرعـيــة لـبــرامج وأعـمــال الـتــعـاون في
مجال الشبابمجال الشبابs وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي : 

- تـطوير بـرامج وأعمال الـتعاون الـدولي في مجال
sالشباب وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها

- اقتراح كل التـدابير واألعمال الرامية إلى ترقية
sالتعاون الدولي في مجال الشباب

- دعم مــــشـــــاركــــة الـــــشــــبـــــاب اجلــــزائـــــري في جـــــمــــيع
الـلـقــاءات والـنـشـاطـات اجلـهــويـة والـدولـيـة من خالل وضع

sترتيب مالئم لالنتقاء
- تـقد¡ مسـاعدة الـقطاع لـلسـلطـات اخملتصـة اHعـنية
في اHـفـاوضـات الـثـنـائـيـة واHـتـعـددة األطـراف ذات الـصـلـة

sبقطاع الشباب
- الـــســـهـــر عــلـى تـــطـــبـــيق االتـــفـــاقـــيـــات واالتـــفـــاقــات

sالدولية في مجال اختصاص قطاع الشباب
- تــطـــويــر كل تـــرتــيـــبــات دعم الـــكــفـــاءات الــوطـــنــيــة

sاللتحاقها بالهيئات الشبانية الدولية
- مـسك بـطــاقـيـة اجلـزائـريـY األعـضـاء في الـهـيـئـات
الــشـبــابــيـة اجلــهــويـة أو الــقــاريــة و/أو الـدولــيــة ومـتــابــعـة

sنشاطهم
- الـــقــيـــام بــكـــشف اإلطــارات واHـــواهب الــشـــابــة في
مــــجــــال الــــشـــبــــاب اHــــقــــيــــمـــY  فـي اخلـــارج والــــعــــمل عــــلى

إدماجهم.

ب)  اHـديريـة الفـرعـية لـبرامج وأعـمـال التـعاون فيب)  اHـديريـة الفـرعـية لـبرامج وأعـمـال التـعاون في
مجال الرياضةمجال الرياضةs وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي  :

- تـطوير بـرامج وأعمال الـتعاون الـدولي في مجال
sالرياضة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها

- اقتراح كل التـدابير واألعمال الرامية إلى ترقية
sالتعاون الدولي في مجال الرياضة

- تـقد¡ مسـاعدة الـقطاع لـلسـلطـات اخملتصـة اHعـنية
في اHـفـاوضـات الـثـنـائـيـة واHـتـعـددة األطـراف ذات الـصـلـة

sبقطاع الرياضة
- الـــســـهـــر عــلـى تـــطـــبـــيق االتـــفـــاقـــيـــات واالتـــفـــاقــات

sالدولية في مجال اختصاص قطاع الرياضة
- تــــطــــويــــر كل أنــــظــــمــــة دعم الــــكــــفـــاءات الــــوطــــنــــيـــة

sاللتحاقها بالهيئات الرياضية الدولية
- إبـداء أراء ومالحـظـات لـلـوزيــر اHـكـلف بـالـريـاضـة
بعـد استشـارة الهيـاكل اخملتصـة حول انضـمام االحتاديات
الـريــاضــيـة الــوطـنــيــة واجلـهــويــة والـقــاريــة و/أو الـدولــيـة
وكذا ترشح عـضو احتـادية رياضـية وطـنية Hـمارسـة مهام

sانتخابية داخل هيئة رياضية دولية

- تــــقـــيــــيس وتــــســـيــــيــــر أنـــظــــمــــة اإلعالم اإلحــــصـــائي
sعطيات اخلاصة بالشباب والرياضةHوتنظيم جمع ا

- تـشكـيل بـنوك لـلـمعـطـيات خـاصـة بقـطـاع الشـباب
والرياضة والـسهر عـلى حتييـنها وتـعميـمها عـلى مستوى

هياكل القطاع .

ج) اHــــــديــــــريــــــة الـــــفــــــرعــــــيـــــة لــــــلــــــوثــــــائق واألرشــــــيفج) اHــــــديــــــريــــــة الـــــفــــــرعــــــيـــــة لــــــلــــــوثــــــائق واألرشــــــيف
واHنشوراتواHنشوراتs وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي  : 

- حتـــــديـــــد االحــــــتـــــيـــــاجـــــات مـن الـــــوثـــــائـق والـــــقـــــيـــــام
sباقتنائها وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع

- تـــنــــظـــيم وحتــــيـــY أرشــــيف الـــقــــطـــاع وتـــســــيـــيـــره
Yواقـتراح كل تدابيـر التحس sوالـسهر على احلـفاظ عليه

sفي هذا اجملال

sضمان إعداد النشرة الرسمية للقطاع وتوزيعها -

- إعـداد مـنـشــورات الـقـطـاع وتـوزيـعـهـاs السـيـمـا من
sخالل الوسائط الرقمية

- الـــســـهـــر عــلى حتـــديث إجـــراءات و�ـــارســـات جــمع
الـــوثــــائق واHــــعـــلـــومــــات اHـــوجــــهـــة لــــلـــشــــبـــاب والــــريـــاضـــة

ومعاجلتها واحملافظة عليها وتوزيعها.

sوتـكـلف عـلى اخلـصوص sـادة 7 : : مـديـريـة الـتـعاونمـديـريـة الـتـعاونHـادة اHا
�ا يأتي :

- اHــشـاركــة في حتـديـد ســيـاســة الـتـعــاون في مـجـال
sالشباب والرياضة وتنفيذها

- تصور برامج التـعاون الـدولي وترقيتها والسهر
عــلـى تــطـــبــيق االتـــفــاقـــات واالتــفـــاقــيـــات والــبـــروتــكــوالت

sوالبرامج في ميدان الشباب والرياضة

- الـــســـهـــرs بـــالــــتـــشـــاور مـع الـــهـــيـــاكـل والـــقـــطـــاعـــات
واHـــؤســســـات اHــعـــنــيـــةs عـــلى تــطـــويــر وتـــرقــيـــة الــتـــعــاون
الـدولي في مــجـال الـشـبــاب والـريـاضـة وتــعـزيـز الـروابط
مع الـــهــيــئــات واHــنــظــمــات الــدولـــيــة الــعــامــلــة في مــيــدان

sالشباب والرياضة

- مـــتـــابــعـــة كـل آلـــيـــات الــتـــعـــاون عـــلـى الــصـــعـــيـــدين
sتعدد األطراف التي تخص القطاعHالثنائي وا

- تـــــصــــور مــــلـــــفــــات الــــتـــــعــــاون اخلـــــاصــــة بــــالـــــقــــطــــاع
sعنيةHوحتضيرها باالتصال مع الهياكل ا

- اقتراح كل التدابـير الرامية إلى ترقـية التمثيل
الـــوطــــني والــــتـــحـــاق الــــكـــفــــاءات الـــوطــــنـــيـــة بــــالـــهــــيـــئـــات

الرياضية والشبابية الدولية.
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- ضــــمــــان كـل اHــــهــــام اHـــــاديــــة اHــــرتــــبــــطـــــة بــــاســــتالم
وبـرمــجـة مـشـاريـع دفـاتـر الـشــروط ومـشـاريع الــصـفـقـات

والطعون.

ب)  اHديرية الـفرعية للوسائل العامةب)  اHديرية الـفرعية للوسائل العامةs وتكلف على
اخلصوصs �ا يأتي  : 

- ضـبط حاجـات اإلدارة اHركزيـة من العـتاد واألثاث
sكتبية وضمان اقتنائهاHواللوازم ا

- ضمان تسييـر اHمتلكات اHنـقولة والعقارية وكذا
sركزية وحفظها وصيانتهاHحظيرة السيارات لإلدارة ا

- ضمان الـتنـظيم اHـادي للتـظاهـرات واالستـقباالت
sرتبطة �هام القطاعHوالتنقالت ا

- مـــسك جـــرد األمالك اHــنـــقــولـــة والــعــقـــاريــة لإلدارة
sركزية وحتيينهاHا

- السهر على تـنفيذ التدابير والوسائل الضرورية
للـحفـاظ على جتـهـيزات وعـتاد وأمالك الـقطـاع وصيـانتـها

sوأمنها
- الـســهـر عــلى وضع نـظــام فـعــال لـلــوقـايــة الـصــحـيـة

واألمن.

ج)  اHـديــريــة الـفــرعـيــة Hـراقــبــة الـتــسـيــيـرsج)  اHـديــريــة الـفــرعـيــة Hـراقــبــة الـتــسـيــيـرs وتـكـلف
على اخلصوصs �ا يأتي : 

- حتــديـــد إجــراءات اHـــتــابــعـــة والــتـــقــيـــيم واHـــراقــبــة
لــتـسـيـيــر اHـوارد والـوســائل والـتـرتــيـبـات اHـمــنـوحـة إلى
الـــهـــيــــاكل واHـــؤســـســـات واحلــــركـــة اجلـــمـــعـــويــــة لـــلـــريـــاضـــة
والــشــبــابs وتــنــفــيـذهــا بــاالتــصــال مع الــهــيــاكل الــتــقــنــيـة

sعنيةHا
- مـــتــابـــعـــة أنــشـــطـــة مـــؤســســـات وهـــيــاكل الـــشـــبــاب

sوالرياضة وإجراء تقييم منتظم لها
- اقــتـراح كل الـتــدابـيـر اHـرتــبـطـة �ــراقـبـة تــسـيـيـر
اHــــــؤســـــســــــات والــــــهـــــيــــــاكل اHــــــوضــــــوعـــــة حتـت الـــــوصــــــايـــــة
وبـــاالســـتــعـــمــال احلـــسن Hـــســاعـــدات ومـــســاهـــمــات الـــدولــة

sلهياكل احلركة اجلمعوية للرياضة والشباب وتنفيذها
- اقـتـراح كل الـتـدابيـر اHـرتـبـطـة بـتـقـيـيس تـسـيـير
مـوارد الـصـنـاديق الـوالئـيـة والـصـنـدوق الـوطـني لـتـرقـية
مـبـادرات الشـبـاب واHـمارسـات الـريـاضـيةs والـسـهـر على
تنـفيـذهـاs باالتـصـال مع الهـيـاكل اHعـنيـةs طـبقـا لـلتـشريع

sعمول بهماHوالتنظيم ا
- ضـمـان مـتــابـعـة وتــقـيـيم اHــسـاعـدات واHــسـاهـمـات
اHـــمــــنـــوحـــة مـن الـــدولــــة إلى هـــيــــاكل احلـــركــــة اجلـــمــــعـــويـــة
لـلـريــاضـة والـشـبـاب ومــراقـبـة تـخـصــيـصـهـا واسـتــعـمـالـهـا
طــبـــقــا لـــلــتـــشــريع والـــتــنـــظــيم اHـــعــمـــول بــهــمـــا ولألهــداف

والبرامج اHقررة في هذا اجملال.

- مـسك بـطــاقـيـة اجلـزائـريـY األعـضـاء في الـهـيـئـات
الــريـاضــيـة اجلــهـويــة أو الـقــاريـة و/أو الــدولـيــة و مـتــابـعـة

sنشاطهم
- الـــقــيـــام بــكـــشف اإلطــارات واHـــواهب الــشـــابــة في
مــــجـــال الــــريـــاضــــةs اHــــقـــيــــمـــY فـي اخلـــارج والــــعـــمـل عـــلى

إدماجهم.

اHادة اHادة 8 : مديـرية اHـالية والـوسائل الـعامة ومـراقبة : مديـرية اHـالية والـوسائل الـعامة ومـراقبة
التسييرالتسييرs وتكلف على اخلصوصs �ا يأتي :

- إعــــداد مـــيــــزانــــيـــتـي تـــســــيـــيــــر وجتــــهـــيــــز الـــقــــطـــاع
 sتعلقة بهاHومسك احلسابات ا sوتنفيذها

- ضــمــان تـســيــيــر اHـمــتــلــكـات اHــنــقــولـة والــعــقــاريـة
sللقطاع واحملافظة عليها وصيانتها

sركزيةHتسيير وسائل اإلدارة ا -
- ضـــمـــان إعــــداد الـــصـــفـــقــــات الـــعـــمـــومـــيــــة لـــلـــقـــطـــاع

sومتابعتها
- الـــقــــيـــام �ـــراقــــبـــة الـــتــــســـيـــيــــر اHـــالي واحملــــاســـبي

للمؤسسات والهياكل حتت الوصاية.

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ) اHـديـرية الـفـرعـية لـلـمـيـزانيـة واحملـاسـبةأ) اHـديـرية الـفـرعـية لـلـمـيـزانيـة واحملـاسـبةs وتـكلف
على اخلصوصs �ا يأتي : 

- ضـمـان إعـداد مـيـزانـيات تـسـيـيـر وجتـهـيـز الـقـطاع
s عنيةHباالتصال مع الهياكل ا sوتنفيذها

sـــالـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع واقـــتـــراحـــهــاHتـــقـــديـــر احلـــاجـــات ا -
sعنيةHباالتصال مع الهياكل ا

- حتــضــيـــر عــمــلـــيــات مــيـــزانــيــة ومـــحــاســبــة اإلدارة
sركزية وتنظيمها وتسييرهاHا

- وضع االعـتمادات اHـالية الـضرورية لـسير اإلدارة
اHركـزيـة واHصـالح غيـر اHـمركـز ة واHؤسـسـات والهـياكل

sالتابعة للقطاع
- إعـــداد احلـــصـــائـل واحلـــســـابـــات اإلداريـــة اHـــتـــعـــلـــقــة
بـتـنـفيـذ مـيـزانـية الـتـسـييـرs ومـسك الـسـجالت والـوثائق

sاحملاسبية وحفظها
- إعــداد اإلحـــصــائـــيــات واحلــصـــائل اHــالـــيــة لــلـــقــطــاع

sوالقيام بالتحاليل الضرورية
- ضمـان سـيـر وكاالت اإليـرادات والـنـفقـات اHـنـشأة

sركزيةHلدى اإلدارة ا
- الــســهـر عــلى وضع األجــهــزة الـداخــلــيـة واخلــارجــيـة

sلرقابة إجراءات إبرام الصفقات
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- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 227-90
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـــذي يــحـــدد قــائـــمـــة الــوظـــائف الـــعـــلــيـــا في الـــدولــة

بـعنـوان اإلدارة واHؤسـسات والـهيـئات الـعمـوميـةs اHعدل
sتممHوا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 228-90
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يـحـدد كـيـفـيـة مـنح اHـرتـبـات الـتي تـطـبق عـلى

sعدلHا sالعمال الذين �ارسون وظائف عليا في الدولة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-245 اHؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014
واHــتــضــمـن إحــداث مــفــتــشــيــة عــامــة في وزارة الــريــاضــة

sوتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-355 اHؤرخ
في 16 صـــفـــر عـــام 1436 اHــــوافق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
واHـــتــضــمـن إنــشــاء مـــفــتـــشــيــة عـــامــة في وزارة الـــشــبــاب

sوتنظيمها وسيرها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-84 اHـؤرخ
في 21 جــمـادى األولى عـام 1437 اHـوافق أوّل مــارس سـنـة

s2016 الذي يحدد صالحيات وزير الشباب والرياضة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-85 اHـؤرخ
في 21 جــمـادى األولى عـام 1437 اHـوافق أوّل مــارس سـنـة
2016 واHتـضمن تـنظـيم اإلدارة اHركزيـة لوزارة الـشباب

sوالرياضة
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : حتدث لـدى وزيـر الـشبـاب والـريـاضة
مـفــتـشــيــة عـامــة يـحــدد هــذا اHـرســوم كـيــفـيــات تــنـظــيـمــهـا

وسيرها.

اHادة اHادة 2 :  : تـكلف اHفـتشيـة العامـة في وزارة الشباب
والــريـاضـة حتت ســلـطـة وزيـر الــشـبـاب والــريـاضـةs فـضال
عـــلى اHــهــام اHـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اHــادة 17 مـن اHــرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 90-188 اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام
sــذكــــور أعـالهHــوافــق 23 يـــونــيــــو ســنــــة 1990 واH1410 ا

�ا يأتي :
- تــنـــســـيق عـــمـــلـــيـــات تــفـــتـــيش وتـــقـــيـــيم ومـــراقـــبــة
الـــــهـــــيـــــاكل واHـــــؤســـــســــــات والـــــهـــــيـــــئـــــات حتت الـــــوصـــــايـــــة

sوتنشيطها
- االقــــتــــراح واHـــــســــاهــــمــــة بــــآرائــــهـــــا وتــــوصــــيــــاتــــهــــا
ومالحــظـاتــهـا في حتــسـY وتــعـزيــز األهـداف وااللــتـزامـات
بتحقيق النـتائج اHنوطة باحلركة اجلـمعوية الناشطة في

sمجال الشباب والرياضة

sادة 9 :  : تمـارس هـياكل وزارة الـشبـاب والريـاضةHادة اHا
كل فـــيـــمــا يـــخـــصهs الــوصـــايـــة عــلـى هــيـــئـــات ومــؤســـســات
الـقـطـاع فـي إطـار الـصالحـيـات واHـهـام اHــسـنـدة لـهـا طـبـقـا

لألحكام التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

اHادة اHادة 10 :  : يحـدد تـنظـيم اإلدارة اHركـزية في مـكاتب
بــقــرار مـــشــتــرك بــY وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة ووزيــر
اHـاليـة والـسـلـطـة اHـكـلـفـة بـالـوظـيـفـة الـعـمـومـية فـي حدود

مكتبY (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.

اHـادة اHـادة 11 :  : تـلغى أحـكـام اHرسـومـY التـنـفيـذيY رقم
14-244 اHــؤرخ فـي أول ذي الــقـــعــدة عــام 1435 اHــوافق 27

غــشت ســنــة 2014 ورقم 14-354 اHــؤرخ في 16 صــفــر عــام
1436 اHوافق 9 ديسمبر سنة 2014 واHذكورين أعاله.

اHـــــاداHـــــادّة ة 12  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق أوّل مارس سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 16-86 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 جـمادى األولى جـمادى األولى
1437 اHــوافق أو اHــوافق أوّل مــارس ســنــة ل مــارس ســنــة s2016 يــتــضــمنs يــتــضــمن عـام عـام 
إحــداث مـفـتـشـيــة عـامـة لـوزارة الـشــبـاب والـريـاضـةإحــداث مـفـتـشـيــة عـامـة لـوزارة الـشــبـاب والـريـاضـة

وتنظيمها وسيرها.وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان 3-85
sو125 (الفقرة 2)  منه

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14 مـــايــــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اHؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اHــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

sادة 17 منهHال سيما ا sالوزارات
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 226-90
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يحـدد حـقـوق الـعمـال الـذين �ـارسـون وظائف

sتممHعدل واHا sعليا في الدولة وواجباتهم
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sبطلب من وزير الـشباب والرياضة sو�كنها كـذلك
أن تـتدخل بـشكل مـفاجئ للـقيـام بدون انـتظـار بكل مـهمة

تفتيش أو حتقيق ضروري يفرضهما ظرف خاص.

اHــــادة اHــــادة 5  :  : تـــتــــوج كـل مـــهــــمــــة تـــفــــتــــيش أو مــــراقــــبـــة
بــــتــــقــــريــــر يــــقـــــدمه اHــــفــــتـش الــــعــــام إلى وزيــــر الــــشــــبــــاب

والرياضة.

ويعـدّ اHفتـش العامs فـضال عـلى ذلكs تقـريرا سـنويا
عـن الــنــشــاطــات يـضــمّــنـه كل مالحــظــاته واقــتــراحــاته في
مجال تـنظيم اHـصالح وسـيرها ونـوعيـة اخلدمات اHـقدمة

من قبل هياكل وهيئات القطاع.

sـــفــــتـــشـــيــــة الـــعــــامـــة مـــفــــتش عـــامH6  :  : يـــديــــر ا اHــادة اHــادة 
.Yيساعده ستة (6) مفتش

YـــفــتــشــHــفــتـش الــعــام بــتـــنــشــيـط أعــمــال اHيــكــلـف ا
وتنسيقها ومتابعتها.

�ـنح وزيـر الـشـبـاب والــريـاضـة تـفـويـضـا بـاإلمـضـاء
إلى اHفتش العامs وذلك في حدود صالحياته.

Yـهــام بـHيـحــدد وزيـر الــشــبـاب والــريـاضــة تــوزيع ا
اHـفــتـشــY وبـرنـامـج أعـمــالـهمs بــنـاء عـلـى اقـتـراح اHــفـتش

العام.

اHـادة اHـادة 7  :  : يــعـY اHــفـتـش الـعــام واHـفــتـشــون �ـرسـوم
بناء على اقتراح من وزير الشباب والرياضة.

وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

تــصــنف وظــائف اHــفــتش الــعــام واHــفــتـشــY وتــدفع
رواتـبـهم حـسب الـشـروط اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـتـنـظـيم
اHــــتـــعــــلـــق بــــالـــوظــــائــف الــــعــــلـــيــــــا لـــلــــدولــــــةs ال ســـيــــمـــــا
اHــراســيــم الــتــنــفــيـذيـــــة رقــــــم 90-226  ورقـــم  227-90
ورقــم 90-228 اHـــؤرخــة فــي 3  مــحــرم عــام 1411 اHــوافق

25  يوليو سنة 1990 واHذكورة أعاله.

اHـادة اHـادة 8 : : تـلـغـى أحـكـام اHـرسـومـY الــتـنـفـيـذيـY رقم
14-245 اHــؤرخ فـي أول ذي الــقـــعــدة عــام 1435 اHــوافق 27

غــشت ســنــة 2014 ورقم 14-355 اHــؤرخ في 16 صــفــر عــام
1436 اHوافق 9 ديسمبر سنة 2014 واHذكورين أعاله.

اHادة اHادة 9 : :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق أوّل مارس سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

- مـــراقــــبــــة األجــــهـــزة غــــيــــر اHــــمــــركـــزة والــــهــــيــــئـــات
واHؤسسات والهـياكل التابعة لوزارة الشباب والرياضة

sوتقو�ها
- اHسـاهـمة بـآرائـهـا وتوصـيـاتهـا في إثـراء وحتديث

sالتشريع والتنظيم اللذين يحكمان أنشطة القطاع
- تـــنـــســـيـق وتـــنـــشـــيط عــــمـــلـــيـــات تـــقـــو¡ ومـــراقـــبـــة
مـســتـخــدمي اHـؤســسـات والــهـيــئـات والــهـيــاكل اجلـمــعـويـة

sالتابعة للقطاع Yللتنظيم والتنشيط الرياضي
- تـــقــو¡ الــبــرامـج واألهــدافs مــوضــوع الـــعــقــد الــذي
يـربط اإلدارة بـاحلــركـة اجلـمـعــويـة الـتي تــنـشط في مـجـال
الشبـاب والرياضـةs ومراقبتـها وفقا لـلتشريع والـتنظيم

sعمول بهماHا
- اHـشـاركة فـي إعـداد الـوثـائق الـتـعـلـيمـيـة وكـذا في

sحتضير برامج البحث للوزارة
- اقـــتـــراح كل الـــتــدابـــيـــر الـــتي مـن شــأنـــهـــا تـــرقـــيــة

sوتطوير احلركة اجلمعوية ذات الصلة بالقطاع
- ضــــمــــان تــــقــــو¡ احلــــركـــة اجلــــمــــعــــويــــة الــــريــــاضــــيـــة
ومـــراقــبــتـــهــاs ال ســيــمـــا في إطــار الــعـــقــود الــتي تـــربــطــهــا

sكلفة بالشباب والرياضةHباإلدارة ا
- الـتـحـقق من مـطـابقـة تـنـفـيـذ الـتـشـريع والـتـنـظيم
اHــعــمــول بـــهــمــا واHـــقــايــيس الـــتــقــنــيـــة اخلــاصــة بـــالــقــطــاع

sعنيةHبالتعاون مع الهياكل واألجهزة والهيئات ا
- الــتـــحـــقق من تـــطــبـــيق الـــقــرارات والـــتـــوجــيـــهــات

اHقررة من طرف وزير الشباب والرياضة ومتابعتها.

sفـي إطار مـهـامـها sـفـتـشيـة الـعـامةHـادة 3 : :  �ـكن اHـادة اHا
اقـتـراح كـل الـتــدابـيـر الــتي من شــأنـهـا أن حتــسن تـنــظـيم
الــنــشـاطــات واHــؤســســات والــهــيــئــات الــتي ¯ تــفــتــيــشــهـا
وكـــذلك اســـتـــعــــمـــال اHـــســـتــــخـــدمـــY في تــــلك اHـــؤســـســـات

ومردودهم.
و�ــــكـــنـــهــــا أيـــضـــا �ــــنـــاســــبـــة تـــدخـالتـــهـــاs أن تــــتـــخـــذ
اإلجراءات الـتحفـظية الـتي تفرضـها الظـروف اخلاصة من
أجل اســـتــعـــادة الـــســـيـــر اHـــنــتـــظم لـــلـــهـــيـــاكل واHـــؤســـســات
والــهـــيـــئــات الـــتي ¯ تـــفـــتــيـــشـــهــاs وتـــعـــلم وزيــر الـــشـــبــاب

والرياضة بذلك فورا.
ويـــتـــعـــY عـــلـــيـــهـــا احلـــفـــاظ عـــلى ســـريـــة اHـــعـــلـــومـــات
والـوثــائق الـتي تــتـولى تـســيـيـرهـا أو مــتـابـعــتـهـا أو الـتي

تطلع عليها.
يؤهل اHفـتشون في مـهمتـهم العـادية للـمطالـبة بكل
اHعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهمتهم.

4 :  : تــــتـــدخل اHـــفــــتـــشـــيـــة الـــعــــامـــة عـــلى أســـاس اHــادة اHــادة 
بــرنــامج ســنــوي لـلــتــفــتـيـش تـعــرضه عــلى وزيــر الــشــبـاب

والرياضة ليوافق عليه.
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يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  تـــعـــدل وتــــتـــمم أحــــكـــام اHـــادة 18 من
اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 11-108 اHـــؤرخ في أول ربـــيع
الـثـاني عام 1432 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2011 الـذي يـحدد
الـــســـعـــر األقـــصى عـــنـــد االســـتـــهـالك وكـــذا هـــوامش الـــربح
القصـوى عند اإلنـتاج واالسـتيراد وعـند الـتوزيع باجلـملة
والـتـجـزئة Hـادتي الـزيت الـغذائي اHـكـرر الـعادي والـسـكر

األبيضs وحترر كما يأتي :

"اHـــادة 18 :  تــنــشـــأ جلــنــة وزاريــة مـــشــتــركـــة تــكــلف
بدراسة وتقيـيم طلبات التعويض تـتشكل من �ثلY عن

الوزارات اآلتية :

- الــتــجـــارة (اHــديــريـــة الــعــامــة لـــضــبط الـــنــشــاطــات
وتـنـظـيـمـهـا واHديـريـة الـعـامـة لـلرقـابـة االقـتـصـاديـة وقمع
الــغش واHــديــريــة الــعــامــة لــلــتــجــارة اخلــارجــيــة ومــديــريـة

s(الية والوسائل العامةHا

- اHــالــيـــة (اHــديــريـــة الــعــامــة لـــلــضــرائـب واHــديــريــة
s(ديرية العامة للجماركHالعامة للميزانية وا

- النقل (مديرية البحرية التجارية واHوانئ).

حتــدد الــقـائــمـة االســمـيــة ألعــضـاء الــلـجــنـة الــوزاريـة
اHـــشـــتـــركـــة الـــدائـــمـــY واHـــســـتـــخــلـــفـــY �ـــقـــرر مـن وزيــر

.YعنيHبناء على اقتراح الوزراء ا sالتجارة

يرأس اللجنـة الوزارية اHشتـركة وزير التجارة أو
�ثله.

تـــتــــولى مـــصــــالح وزارة الـــتــــجـــارة أمــــانـــة الـــلــــجـــنـــة
الوزارية اHشتركة.

حتـدد كـيـفـيـات تــنـظـيم الـلـجـنــة الـوزاريـة اHـشـتـركـة
وسيرها �وجب قرار من وزير التجارة.

حتـدد الـلـجـنـة الـوزاريـة اHـشـتـركـة نـظامـهـا الـداخـلي
�قرر من رئيسها".

اHـادة اHـادة 2 : :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق أوّل مارس سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـرسـوم تنـفـيـذي رقم مـرسـوم تنـفـيـذي رقم 16-87 مؤرخ في  مؤرخ في 21 جـمادى األولى جـمادى األولى
1437 اHـــوافق أو اHـــوافق أوّل مــــارس ســـنـــة ل مــــارس ســـنـــة s2016 يــــعـــــدلs يــــعـــــدل عــام عــام 
ويـتــمـم اHـرســـوم الـتــنــفــيــذي رقـم ويـتــمـم اHـرســـوم الـتــنــفــيــذي رقـم 11-108 اHـــؤرخ اHـــؤرخ
فـي أول ربـــــــــيـع الــــــــثــــــــــاني عــــــــــام فـي أول ربـــــــــيـع الــــــــثــــــــــاني عــــــــــام 1432 اHــــــــوافــق  اHــــــــوافــق 6
مــارس سـنة مــارس سـنة 2011 الـذي يـحـدد الـسـعـر األقـصى عـنـد الـذي يـحـدد الـسـعـر األقـصى عـنـد
االســــتــــهالك وكــــذا هــــوامـش الـــربـح الــــقــــصــــوى عــــنـــداالســــتــــهالك وكــــذا هــــوامـش الـــربـح الــــقــــصــــوى عــــنـــد
اإلنــــتــــاج واالســـــتــــيــــراد وعــــنــــد الــــتــــوزيـع بــــاجلــــمــــلــــةاإلنــــتــــاج واالســـــتــــيــــراد وعــــنــــد الــــتــــوزيـع بــــاجلــــمــــلــــة
والـــتــجــزئـــة Hــادتي الـــزيت الــغـــذائي اHــكـــرر الــعــاديوالـــتــجــزئـــة Hــادتي الـــزيت الــغـــذائي اHــكـــرر الــعــادي

والسكر األبيض.والسكر األبيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزيـر األول
sبناء على تقريـر  وزيـر التجارة  -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHــتـعـلق

sتممHعدل واHا sبقانون اجلمارك
- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

sادة 5 منهHال سيما ا sتممHعدل واHا sنافسةHبا
 - و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
sـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا
اHـعــدل واHــتـمـمs ال سـيــمــا اHـواد 22 مـكـرر و 39 و 44 و 46

sو47 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

sستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-367 اHؤرخ
في 22 ربـيع الــثــاني عـام 1411 اHـوافق 10 نــوفـمـبــر سـنـة
1990 واHــتــعـلـق بـوسم الــســلع الـغــذائــيـة وعــرضــهـاs اHــعـدل

sتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-108 اHؤرخ
في أول ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 6 مـــارس ســـنــة
2011 الــذي يـــحــدد الــســعــر األقــصى عــنــد االســتــهالك وكــذا

هــوامش الـربح الـقــصـوى عـنــد اإلنـتـاج واالسـتــيـراد وعـنـد
الـتوزيع باجلمـلة والتجـزئة Hادتي الزيت الـغذائي اHكرر

sادة 18 منهHال سيما ا sالعادي والسكر األبيض
sوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -
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مراسيم فردمراسيم فردّيةية
- حميـري Hياءs اHولودة في 18 سبـتمبر سنة 1970
بــــــتــــــلــــــمــــــســــــان (واليــــــة تــــــلــــــمــــــســــــان) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم
1970/00/03579 وعـــقـــد الــزواج رقم 1044 احملـــرر بـــتــاريخ

15 سبتمبر سنة 1992 بتلمسان (والية تلمسان)s وتدعى

من اآلن فصاعدا : أميري Hياء.
- حمـيـري عـبد الـشـاكيs اHـولود في 30 مـارس سـنة
1972 بـتـلــمـسـان (واليـة تـلـمــسـان) شـهـادة اHـيالد رقم 1340

وعــقـد الـزواج رقم 1742 احملــرر بـتـاريخ 17 نـوفـمـبـر سـنـة
2004 بتلمسان (والية تلمسان)s وولداه القاصران : 

* رحــاب وصــالs اHــولــودة في 3 أكــتــوبــر ســنـة 2005
بــــــتــــــلــــــمــــــســــــان (واليــــــة تــــــلــــــمــــــســــــان) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم

s2005/00/07064

* مــــحــــمــــودs اHــــولــــود في 10 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 2009
بــــــتــــــلــــــمــــــســــــان (واليــــــة تــــــلــــــمــــــســــــان) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم

 s2009/00/09247

sويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا : أمــيــري عــبــد الــشــاكي
أميري رحاب وصالs أميري محمود.

- حــمــيــري إكـــرامs اHــولــودة في 5 غــشت ســنــة 1976
بــــــتــــــلــــــمــــــســــــان (واليــــــة تــــــلــــــمــــــســــــان) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم
1976/00/03628 وعــقــد الـزواج رقم 412 احملــرر بــتـاريخ 4

مـايــو سـنـة 2010 بـتـلـمــسـان (واليـة تـلــمـسـان)s وتـدعى من
اآلن فصاعدا : أميري إكرام.

- حــمــيـــري ســنــاءs اHــولــودة في 6 غــشت ســنــة 1977
بـتـلـمـسـان (والية تـلـمـسـان) شـهادة اHـيالد رقم 3927 وعـقد
الــــزواج رقم 783 احملــــرر بــــتـــاريخ 24 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2002
بــتــلــمـســان (واليــة تــلــمــســان)s وتــدعى مـن اآلن فــصــاعـدا :

أميري سناء.
- حمـيري سيـف اإلسالمs اHولود في 18 غـشت سنة
1978 بـتـلــمـسـان (واليـة تـلـمــسـان) شـهـادة اHـيالد رقم 4103

وعــقــد الــزواج رقم 1003 احملــرر بــتــاريخ 20 يـــولــيــو ســنــة
2006 بتلمسان (والية تلمسان) وابنتاه القاصرتان : 

* إخــالص مـــالكs اHـــــولـــــودة في 22 يــــونــــيــــو ســــنــــة
2007 بـتـلـــمـســان (واليــة تــلــمـــسـان) شــهــادة اHــيـالد رقـم

s2007/00/04678

* هـيـام خلـودs اHـولودة في 18 سـبـتـمــبر سـنـة 2010
بــــــتــــــلــــــمــــــســــــان (واليــــــة تــــــلــــــمــــــســــــان) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم

 s2010/00/08427

sويـدعــون من اآلن فــصـاعــدا : أمـيــري سـيف اإلسالم
أميري إخالص مالكs أميري هيام خلود.

مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرمـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرّخ في خ في 15 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1437
اHــوافق اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة s s2016 يـــتــضـــمـن تــغـــيـــيــريـــتــضـــمـن تــغـــيـــيــر

ألقاب.ألقاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئـيـس اجلمهورية
-  بـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 77-8  و125

s(الفقرة األولى) منه
-  و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70-20 اHــــؤرخ في 13  ذي
احلـجـة عام 1389 اHـوافق 19  فـبـرايـر سـنة 1970 واHـتـعلق
بـاحلـالـة اHـدنـيـةs اHـعـدّل واHـتـمّمs ال سـيـمـا اHـادتـان 55 و56

sمنه
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 71-157 اHــــؤرخ في 10
ربــــيع  الــــثـــانـي عـــام 1391 اHــــوافق 3 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1971
واHـتعلق  بتـغيير الـلقب s اHتممs  ال سـيما اHواد 3 و4 و5

sمنه

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبs وفـــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
sـذكـور أعالهHـتـمم واHا s1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةH1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
- حـمــيــري مـيــلــودs اHــولـود في 8 مــارس ســنـة 1944
بــتـلــمـسـان (واليــة تـلـمــسـان) شـهــادة اHـيالد رقم 598 وعـقـد
الــزواج رقم 763 احملــرر بــتــاريخ 17 نــوفــمـــبــر ســنــة 1967
بــتــلــمـســان (واليــة تــلــمــســان)s ويــدعى مـن اآلن فــصــاعـدا :

أميري مليود.
- حمـيري جـوادs اHـولود في أول فـبـراير سـنة 1969
بــتـلــمـسـان (واليــة تـلـمــسـان) شـهــادة اHـيالد رقم 501 وعـقـد
الــــزواج رقم 1134 احملــــرر بــــتــــاريخ 10 غــــشت ســــنــــة 2005

بتلمسان (والية تلمسان)s وولداه القاصران :
* مـحـمــد يـاســرs اHـولـود في 2 سـبــتـمـبــر سـنـة 2006
بــــــتــــــلــــــمــــــســــــان (واليــــــة تــــــلــــــمــــــســــــان) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم

s2006/00/06650

* يــــــســـــرىs اHــــــولـــــودة في 18 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2009
بــــــتــــــلــــــمــــــســــــان (واليــــــة تــــــلــــــمــــــســــــان) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم

 s2009/00/08623

ويــدعـــون من اآلن فــصــاعــدا : أمـــيــري جــوادs أمــيــري
محمد ياسرs أميري يسرى.
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* يـاسر عـبـد اHـالكs اHـولـود في 5 غـشت سـنـة 2010
بـــــــــــوهـــــــــــران (واليـــــــــــة وهـــــــــــران) شــــــــــــهـــــــــــادة اHــــــــــــيــالد رقــم

 s2010/00/11705

ويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا : بــابــا عــبـد اHــالـكs بــابـا
مـحــمــــدs بـابــا مـريــــمs بـابــا رحـيــل إســــراءs بـابــا يـاســـر

عبد اHالك.
- بــعـبــاع الــهــواريs اHــولـود في 9 يــنـايــر ســنـة 1974
بــــــــــــوهـــــــــــــران (واليـــــــــــــة وهـــــــــــــران) شــــــــــــهـــــــــــــادة اHـــــــــــــيـالد رقـم
1974/00/00330 وعـــقـــد الــزواج رقم 5234 احملـــرر بـــتــاريخ

29 ســبــتــمــبــر ســنـة 2002 بــوهــران (واليــة وهــران) وولـده

القاصر :
* مـحـمـد أ�ن يـوسفs اHـولود في 15 أكـتـوبـر سـنـة
s12054 ـيـالد رقـمH2003 بوهران (والية وهران) شـهـادة ا

ويـــدعـــون من اآلن فـــصــــاعـــدا : بـــابـــا الـــهـــواريs بـــابـــا
محمد أ�ن يوسف.

- بـعبـاع جمـيلـةs اHولودة في 2 سـبـتمـبر سـنة 1975
بــــــــــــوهـــــــــــــران (واليـــــــــــــة وهـــــــــــــران) شــــــــــــهـــــــــــــادة اHـــــــــــــيـالد رقـم
1975/00/09620 وعـــقـــد الــزواج رقم 2625 احملـــرر بـــتــاريخ

14 غـشت سـنة 1995 بـوهـران (واليـة وهـران)s وتـدعى من

اآلن فصاعدا : بابا جميلة.
- بـعبـع مصـطفىs اHـولود في 10 أكتـوبر سـنة 1976
بــــــــــــوهـــــــــــــران (واليـــــــــــــة وهـــــــــــــران) شــــــــــــهـــــــــــــادة اHـــــــــــــيـالد رقـم
1976/00/12102 وعـقـد الزواج رقم 145 احملـرر بـتاريخ 14

يناير سنة 2008 بوهران (والية وهران) وولده القاصر :
* هــــود زكـــريــاءs اHــولـــود فـي 25 ســبــتــمــبــر ســنـــة
2009 بـوهـــران (واليـــة وهـــران) شـــهـــادة الـمـــيـالد رقـم

 s2009/00/14652 مكرر

ويدعيان من اآلن فـصاعدا : بابا مصطفىs بابا هود
زكرياء.

- قــــــحـــــروم بــــــلـــــقــــــاسمs اHــــــولـــــود ســــــنـــــة 1948 بــــــحـــــد
الــصـــحـــاري (واليـــة اجلــلـــفـــة) شــهـــادة اHـــيالد رقم 1948/457
وعــقــد الــزواج رقم 240 احملــرر بــتــاريخ 8 نــوفــمـــبــر ســنــة
1993 بعY أفقه (واليـة اجللفة)s ويـدعى من اآلن فصاعدا :

مسعود بلقاسم.
- قـــحــــروم عـــطـــيـــةs اHــــولـــود ســـنـــة 1979 بــعــY أفــقه
(والية اجللـفة) بحكم صادر بتاريخ 29 ديسـمبر سنة 1993
شــهــادة اHــيالد رقم s1979/945 ويــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا :

مسعود عطية.
- قــحـروم أحــمــيــدةs اHــولــود في 2 مــايــو ســنــة 1991
بـــعـــــY أفـــقــــه (واليـــة اجلـــلـــفـــــــة) شـــهـــــادة اHـــيـــالد رقــــم
1991/00/00186 ويـــــــدعى مـن اآلن فـــــــصــــــاعـــــــدا : مــــــســـــــعــــــود

أحميدة.

- حميـري نزيهةs اHولودة في 11 أكتـوبر سنة 1982
بــــــتــــــلــــــمــــــســــــان (واليــــــة تــــــلــــــمــــــســــــان) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم
1982/00/05465 وعـقـد الزواج رقم 037 احملـرر بـتاريخ 19

أبـريل سـنة 2002 �نـصـورة (واليـة تلـمـسـان)s وتدعى من
اآلن فصاعدا : أميري نزيهة.

- بــعـــبــاع مـــحـــمــدs اHـــولــود في 9 يــنـــايــر ســـنــة 1944
بــــــــــــوهـــــــــــــران (واليـــــــــــــة وهـــــــــــــران) شــــــــــــهـــــــــــــادة اHـــــــــــــيـالد رقـم
1944/00/00221 وعـــقـــد الــزواج رقم 1783 احملـــرر بـــتــاريخ

15 يولـيو سـنة 1964 بوهـران (والية وهـران)s ويدعى من

اآلن فصاعدا : بابا محمد.
- بـعـبـاع فـاطـيـمـةs اHـولـودة في 8 مـارس سـنة 1967
بــــــــــــوهــــــــــــران (واليــــــــــــة وهــــــــــــران)s شـــــــــــــهــــــــــــادة اHــــــــــــيـالد رقـم
1967/00/02638 وعـقـد الزواج رقم 1866 احملـرر بـتاريخ 8

يــولـــيــو ســـنــة 1984 بــوهـــران (واليــة وهـــران)s وتــدعى من
اآلن فصاعدا : بابا فاطيمة.

- بــعـبــاع عـبــد الـرحــمـانs اHــولـود في 11 مـايــو سـنـة
1969 بــــــــوهــــــــران (واليـــــــــة وهــــــــران) شــــــــهـــــــــادة اHــــــــيـالد رقم

1969/00/04491 وعـــقـــد الــزواج رقم 6583 احملـــرر بـــتــاريخ

21 ديــســمــبــر ســنـة 2005 بـوهــران (واليــة وهـران) وأوالده

sالقصر
* راضيـةs اHـولـودة في 5 أكتـوبر سنة 2006 بوورم

s2007/65 ـيـالد رقـمHشـهـادة ا (انياHأ)
* ريـــانs اHـــولــود في 18 يــنـــايـــر ســـنـــة 2008 بــوورم

(أHانيا) شهادة اHيالد رقم 2008/98.
* ضــحىs اHــولــودة في 27 مــايـــو ســنـــة 2010 بــوورم

 s2010/495 يالد رقمHشهادة ا s(انياHأ)
sويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : بــابـا عـبــــد الـرحـمــــان

بابا راضيـــةs بابا ريانs بابا ضحى.
-  بعـبـاع عـبـد اHـالكs اHـولود في 10 سـبـتـمـبـر سـنة
1970 بــــــــوهـــــــران (واليــــــــة وهــــــــران)s شـــــــهــــــــادة اHــــــــيـالد رقم

1970/00/08212 وعـقـد الزواج رقم 996 احملـرر بـتاريخ 29

مارس سنة 1998 بوهران (والية وهران) وأوالده القصر:
* مـحـمـدs اHــولـود في 27 أبـريل سـنة 1999 بـوهران
(واليـــــــة وهــــــران) شـــــــهـــــــادة اHـــــــيــالد رقـم 03914 مــــــكــــــرر/

s1999/00

* مــر¡s اHـولـودة في 5 أكـتـوبـر سـنــة 2004 بـوهـران
s2004/00/11245 ـيـالد رقـمH(والية وهران) شـهـادة ا

* رحــيل إســــراءs اHـــولـــودة فــي 12 أبــــريـل ســـنــــة
2007 بــــوهـــــران (واليــــة وهـــــران) شـــــهــــادة اHـــــيـالد رقــم

s2007/00/03887
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- قحـروم حدةs اHولودة سنة 1976 بعY أفقه (والية
اجللفـة) بحكم صادر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1993 شهادة
اHـيالد رقم s1976/994 وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا : مــسـعـود

حدة.
- حـفرة عـبد احلـميـدs اHولود في 9 ينـاير سـنة 1966
بــأوالد رحـــمـــة (واليـــة بــســـكـــرة) شــهـــادة اHـــيالد رقم 00004
وعــــقــــد الــــزواج رقم 100 احملــــرر بــــتــــاريخ 18 مــــايــــو ســــنـــة
1996بطولقـة (والية بسكرة) بـحكم صادر بتاريخ 11 مايو

سنة 1996 وأوالده القصر :
* أنــــسs اHــــولــــــود فــــي أوّل نــــوفــــمــــبـــــــــر ســــنـــــــة
1996 بــسـيــدي خـالــد (واليـة بــسـكــرة) شــهـــادة اHــيـالد رقـم

s0882

*  نـور الـهـدىs اHـولـودة في 16 نـوفـمـبـر سـنــة 1997
s3106 ـيـالد رقـمHبطولقة (والية بسكرة) شـهـادة ا

*  أمــــــيــــــمـــــةs اHــــــولــــــودة في 10 مـــــارس ســــــنــــــة 2002
s0203 ـيـالد رقـمHبسيدي خالد (والية بسكرة) شـهـادة ا

*  ليـنةs اHـولودة في 14 يولـيو سـنـة 2004 بطـولـقة
 s1592 ـيـالد رقـمH(والية بسكرة) شـهـادة ا

ويدعـون من اآلن فصـاعدا : ثـامر عـبد احلـميـدs ثامر
أنسs ثامر نور الهدىs ثامر أميمةs ثامر لينة.

- حـــفــرة مــر¡s اHــولــودة في 14 فـــبــرايــر ســنــة 1972
بــأوالد رحـــمـــة (واليـــة بــســـكـــرة) شــهـــادة اHـــيالد رقم 00071
وعـقـد الزواج رقم 469 احملـرر بـتاريخ 14 مايـو سـنة 1995
بـبسـكرة (واليـة بـسكـرة)s وتدعى مـن اآلن فصـاعدا : ثـامر

مر¡.
- بـازول زيـدانs اHـولـود سـنة 1931 بـفـيض الـبـطـمة
(واليــة اجلـلـفـة) بـحــكم صـادر بـتـاريخ 16 أبــريل سـنـة 1979
شـهادة اHـيالد رقم 1800 وعـقد الزواج رقم 84 احملـرر خالل
ســنــة 1968 بــفــيض الــبــطــمــة (واليــة اجلــلــفــة) بــحـكـم صـادر
بــتــاريخ 9 أبــريل ســنـة 1979 ويـدعـــى مـن اآلن فـصــاعـدا :

بن علي زيدان.
- بـازول امحـمدs اHـولود سـنة 1971 بفـيض البـطمة
(واليــة اجلــلـفــة) بــحـكم صــادر بــتـاريخ 6 يــنـايــر ســنـة 1976
شهادة اHيالد رقم 272 وعقد الزواج رقم 0067 احملرر سنة
1996 بحـاسي مسـعود (واليـة ورقلـة) بحـكم صادر بـتاريخ

17 أكتـوبر سنة 1999 حتت رقم 99/45 وبنـاته القاصرات:

* فـــــاطــــــمـــــــةs اHـــــولــــــودة في 10 أبـــــريـل ســـــنــــــة 1997
s0233 ـيـالد رقـمHبحاسي مسعود (والية ورقلة) شـهـادة ا
* مــــــر¡s اHــــــولـــــــــودة في 17 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنــــــة 2001
s0120 ـيـالد رقـمHبحاسي مسعود (والية ورقلة) شـهـادة ا

* نــور اإل�ــانs اHــولــودة في 11 فــبــرايــر ســنــة 2007
بـــحــــاسي مـــســــعـــود (واليـــة ورقــــلـــة) شــــهـــــادة اHــــيـالد رقـم

s0107

* دليـلةs اHـولودة في 17 نوفـمبـر سنـة 2009 بـفيض
الـــــــبــــــــطـــــــمــــــــة (واليـــــــة اجلــــــــلــــــــفـــــــة) شـــــــــهــــــــادة اHـــــــــيــالد رقـم

 s2009/00/00297

sويــدعــــون مـن اآلن فــصــاعـــــدا : بـن عـلـــي امــحــمـــد
sبن عــلي نــور اإل�ـان sبـن عـلــي مـريــم sبن عـلـي فـاطـمـــة

بن علي دليلة.
- بــازول أحــمـدs اHــولــود في 22 فــبــرايــر ســنـة 1978
بــــفـــــيض الـــــبــــطــــمـــــة (واليــــة اجلـــــلــــفــــة) شـــــهــــادة اHـــــيالد رقم
1978/00/00040  وعـقـد الزواج رقم 68 احملـرر بـتاريخ  13

غــشت سـنـة 2007 بـفــيض الـبـطــمـة (واليـة اجلـلــفـة) وابـنـته
القاصرة :

* بـشـرىs اHـولـودة في 18 أبــريل سـنــة 2008 بـفـيض
الـــــــبــــــــطـــــــمــــــــة (واليـــــــة اجلــــــــلــــــــفـــــــة) شـــــــــهــــــــادة اHـــــــــيــالد رقـم

 s2008/00/00133

ويدعـيـان من اآلن فصـاعـدا : بن علي أحـمـدs بن علي
بشرى.

- بــازول حـــدةs اHــولــودة في 25 أكـــتــوبــر ســنــة 1983
بــــفـــــيض الـــــبــــطــــمـــــة (واليــــة اجلـــــلــــفــــة) شـــــهــــادة اHـــــيالد رقم
1983/00/00984 وتدعى من اآلن فصاعدا : بن علي حدة.

sـولـود سـنــة 1971 بـأوالد أم اإلخـوةHا sبـازول عــمـر -
فـــيض الـبطـمـــة (واليـــة اجللـفـة) بحـكم صـادر عن محـكـمة
s415 ـيالد رقمHاجلـلـفـــة (واليـة اجلـلـفـة) سـنـة 1971 شـهادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن علي عمر.
- بـــازول كــر�ــةs اHــولــودة في 5 يـــونــيــو ســنــة 1996
بــجــامــعــة (واليـــة الــوادي) شــهــادة اHــيالد رقم s781 وتــدعى

من اآلن فصاعدا : بن علي كر�ة.
- بـــازول مـــحـــمـــدs اHـــولـــود في 25 مـــايـــو ســـنــة 1973
بــــفـــــيض الـــــبــــطــــمـــــة (واليــــة اجلـــــلــــفــــة) شـــــهــــادة اHـــــيالد رقم
1973/00/00152 وعـــقـــد الــزواج رقم 33 احملـــرر بـــتــاريخ  3

سبتمبر سنة 2001 بفيض الـبطمة (والية اجللفة) وأوالده
القصر :

*  رمـــيـــســــةs اHـــولـــودة في 10 ديـــســـمــــبـــر ســـنــــة 2002
بــــفــــيض الــــبــــطــــمــــة (واليــــة اجلــــلــــفــــة) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقـم

s2002/00/00267

* عـــــادل إسـالمs اHـــــولــــود فـي 9 نــــوفـــــمـــــبــــر ســـنــــة
2005 بـفـيض الـبـطـمـة (واليـة اجلـلـفة) شــهــادة اHــيـالد رقـم

s2005/00/00280
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* مــلك ســـلــســبــيلs اHـــولـــودة فـي 25 أكـــتــوبــر ســنـــة
2009 بـفـيض الـبـطـمـة (واليـة اجلـلـفة) شــهــادة اHــيـالد رقـم

 s2009/00/00283

ويـدعون من اآلن فـصاعدا : بن عـلي محـمدs بن علي
رميسةs بن علي عادل إسالمs بن علي ملك سلسبيل.

- بــــازول فـــاطـــيـــمـــةs اHــــولـــودة فـي 19 نـــوفــــمـــبـــر
ســنة 1976 بفــيض الـبــطــمة (واليـة اجلـلفـة) شـهـادة اHيالد
رقم 1976/00/00625 وعـقـد الزواج رقم 69 احملـرر بـتاريخ
s(واليـة اجلـلـفة) 28 سـبـتـمـبـر سـنة 2003 بـفــيض الـبــطــمـة

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن علي فاطيمة.
- بـازول سـعديـةs اHـولـودة فـي 10 نـوفــمـبــر سـنة
1983 بفــيض البــطـمــة (واليـة اجللــفـة) شـهادة اHيالد رقم

s1983/00/01063 وتــــــدعـى من اآلن فـــــــصــــــاعــــــدا : بـن عــــــلي

سعدية.
- بـازول مـسـعــودةs اHـولــودة فـي 24 يــونــيــو سـنــة
1992 بـفيض الـبـطمـة (واليـــة اجلــلــفـة) شـهـادة اHيالد رقم

1992/00/00557  وعـــقـــد الـــزواج رقم 174 احملـــرر بـــتـــاريخ

s(واليــة اجلـلــفـة) 11 ديـســمــبـر ســنـة 2011 بـفــيض الــبــطـمــة

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن علي مسعودة.
- بــازول خـلـــف الــلّهs اHــولــــود  ســنـــة 1959 بـــأوالد
أم اإلخوةs فيض البـطمة (والية اجللـفة) شهادة اHيالد رقم
1794 وعـــقـــد الـــزواج رقم 58 احملـــرر بـــتـــاريخ  19 فـــبـــرايــر

ســنــة 1994 بــفــيض الــبــطــمــة (واليــة اجلــلــفــة) بــحـكـم صـادر
بتاريخ 8 فبراير سنة 1994 وولداه القاصران :

* حــــمــــزةs اHـــــولـــــود فـي 20 ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1999
s0716 ـيـالد رقـمHبحاسي مسعود (والية ورقلة) شـهـادة ا
* أســـــامـــــةs اHـــــولــــــود فـي 15 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنـــــة 2001
s0605ـيـالد رقـمHبحاسي مسعود (والية ورقلة) شـهـادة ا
ويـدعــون من اآلن فـصــاعـدا : بـن عـلي خــلف الـلّهs بن

علي حمزةs بن علي أسامة.
- بـازول عبـد  احلـميـدs اHـولـود فـي 18 مـارس سـنـة
1974 بـفيض الـبـطمـة (واليـــة اجلــلــفـة) شـهـادة اHيالد رقم

1974/00/00108 وعـقد الزواج رقم 163 احملـرر بتاريخ  15

ديسـمبر سنة 2010 بفيض البـطمة (والية اجلـلفة) ويدعى
من اآلن فصاعدا : بن علي عبد احلميد.

-  بــازول بـراهــيمs اHــولـود  في 3 يــنـايــر ســنـة 1977
بــــفـــــيض الـــــبــــطــــمـــــة (واليــــة اجلـــــلــــفــــة) شـــــهــــادة اHـــــيالد رقم
1977/00/00002 وعــقـد الـزواج رقم 78 احملــرر بـتـاريخ  12

سبـتمبر سنة 2005 بفيض البـطمة (والية اجلـلفة) وولداه
القاصران :

* مــصــــطـــــفى فـــوازs اHـــــولــــود فــي 25 نــــوفــــمــــبـــر
ســنـة 2007 بفـيض البـطمـة (والية اجللـفة) شــهـادة اHـيـالد

s2007/00/00254 رقـم
* إســحـــاقs اHـــــولـــــود فــي 31 مـــارس ســــنــة 2010
بـــفـــيـض الـــبــطــمـــة (واليـــة اجلــلــفــة) شـــهـــادة اHـــيـالد رقـم

 s2010/00/00092

ويـــدعـــون مـن اآلن فـــصـــاعــدا : بـن عـــلي بـــراهـــيمs بن
علي مصطفى فوازs بن علي إسحاق.

- بـــازول عــــمـــرs اHــــولــــود فــي 28 فــبــــرايـــر ســـنـــة
1990 بـفـيض الـبـطـمــة (واليـــة اجلـــلـفــة) شــهــادة الــميـالد

رقــم s1990/00/00082 ويدعى من اآلن فـصاعدا : بن علي
عمر.

- بــازول فـاطــيـمــةs اHــولـــودة فــي 12 يـونـيــو سـنــة
1978 بـفـيض الـبـطـمــة (واليـــة اجلـــلـفــة) شــهــادة الــميـالد

رقــم s1978/00/00257 وتدعى من اآلن فـصاعدا : بن علي
فاطيمة.

- بــــازول هـــجـــيــرةs اHــــولــــودة فــي 19 مــايـــو ســنـــة
1988 بـفـيض الـبـطـمــة (واليـــة اجلـــلـفــة) شــهــادة الــميـالد

رقــم s1988/00/00167 وتدعى من اآلن فـصاعدا : بن علي
هـجيرة.

- بــازول مـــسـعـودةs اHــولــودة فــي 15 ينـاير سـنـة
1991 بـفـيض الـبـطـمــة (واليـــة اجلـــلـفــة) شــهــادة الــميـالد

رقــم s1991/00/00014 وتدعى من اآلن فـصاعدا : بن علي
مسعودة.

- بــــازول عــطــيــــةs اHــولـــــــود  ســنــــة 1935 بـــأوالد
أم اإلخـــوة بـــفـــيض الـــبــطــــمــــة (واليـــــة اجلــــلــــفــــة) شــــهـــادة
الــميـالد رقــم 1790 وعـقد الزواج رقم 305 احملـرر بتاريخ
22 أكتوبر سنة 1984 بفيض البـطمة (والية اجللفة) بحكم

صادر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1984 وابنته القاصرة :
* فــــاطــــمـــةs اHـــــــولـــــــودة فــي 13 أبــــريل ســــنـــة 1997
   s01036 ـيـالد رقـمHباألغواط ( واليـة األغواط) شـهـادة ا
ويـدعيان من اآلن فـصاعـدا : بن علي عطـيةs بن علي

فاطمة.
- بــــازول بن عــلـــيــةs اHــــولــــود  في 24 أبـــريل ســـنـــة
1974 بـفـيض الـبـطـمــة (واليـــة اجلـــلـفــة) شــهــادة الــميـالد

رقـــم 1974/00/00154 وعـــــــــــقــــــــــد الــــــــــزواج رقـم 70 احملـــــــــــرر
بـــتـــاريخ 24 غــــشت ســــنـــة 2005 بــــفـــيـض الـــبــــطـــمــــة (واليـــة

اجللفة) وأوالده القصر :
*  خـديـجـةs اHــــولــــودة سـنة 1998 بـفـيض الـبـطــمـة
(واليـــة اجللـفة) بـحكم صـادر بتاريخ 5 نوفـمبـر سنة 2005

s273 يالد رقمHشهادة ا
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* عبد الـقادرs اHـــولـــود سنة 2003 بفـيض البطـمـة
(واليـــة اجللـفة) بـحكم صـادر بتاريخ 5 نوفـمبـر سنة 2005

s274 يالد رقمHشهادة ا
* كـــمـــالs اHـــولـــود في 8 يــونـــيـــو ســـنــة 2007 بـــفــيض
الــــــــبـــــــطـــــــــمـــــــــة (واليــــــــــة اجلــــــــلــــــــفـــــــة) شــــــــهــــــــادة اHــــــــيـالد رقم

 s2007/00/00102

sويــدعـــــون من اآلن فــصـــاعـــــدا : بن عــلي بـن عــلــيــة
بن علي خديجةs بن علي عبد القادرs بن علي كمال.

- بـــازول عـبــد الــقـادرs اHـــولـــود  خالل 1979 بـفـيض
الـــبــــطــــمــــة (واليــــــة اجلـــــلـــــفــــة) بـــحــــكم صـــادر بــــتـــاريخ 23
ديـســمــبـر ســنـة 1988 شــهـــادة الـــمـيـالد رقــم s573 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : بن علي عبد القادر.
- بـــازول عـــليs اHــــولـــود فـي 5 أبـــريل سـنــة 1981
بـفيض البـطـمـة (واليــة اجلــلـفــة)  شـهـادة الـميـالد رقــم
1981/00/00182 وعــقــد الـزواج رقم 52 احملــرر بــتـاريخ 22

يـونـيـو سـنـة 2008 بـفـيض الـبـطـمـة (واليـة اجلـلـفة) وأوالده
القصر:

* حــــبــــيبs اHـــــــولـــــــود في 10 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 2006
بــــفــــيـض الــــبــــطـــــمـــــة (واليـــــــة اجلــــلــــفــــة) شــــهــــادة اHـــــيالد رقم

s2006/00/00249

* أ�ـنs اHــــولـــــود في 21 فــبـرايــر ســنـة 2010 بــفــيض
الـــــــــبـــــــــطـــــــــمــــــــــة (واليــــــــــة اجلـــــــــلــــــــفـــــــــة) شـــــــــهــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم

s2010/00/00054

* فــرحs اHــولــودة في 8 أكــتـــوبــر ســـنــة 2012 بـــفــيض
 s357 يالد رقمHالبطـمـة (واليــة اجللفة) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا : بن عــلي عــليs بن عــلي
حبيبs بن علي أ�نs بن علي فرح.

- بــــازول الــولــيــدs اHـــولــــود فـي 10 أكــتــوبــر ســنــة
1982 بــفيض البـطـمـة (واليــة اجلـــلـفـة)  شــهـادة الـميـالد

رقـــم 1982/00/00634 وعـــــــــــقــــــــــد الــــــــــزواج رقـم 02 احملـــــــــــرر
بـــتـــاريخ 12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2010 بـــفــيـض الـــبـــطـــمـــة (واليــة

اجللفة) وولده القاصر :
* يـــونسs اHـــولـــود في 20 مـــايـــو ســـنــة 2011 بـــفــيض

 s155 يالد رقمHالبطـمـة (واليــة اجللفة) شهادة ا
ويــدعــيـــان من اآلن فــصــاعــدا :  بن عـــلي الــولــيــدs بن

علي يونس.
- بـــــــــازول ابـــــــراهـــــــيـم اخلـــــــلــــــيـلs اHـــــــــولـــــــــود فـي 22
سـبـتـمـبـر سـنـة 1984 بــفـيض الـبـطــمــة (واليـــة اجلـــلــفـة)
شـــهـــادة الـــمــيـالد رقــم s1984/00/00807 ويــدعى من اآلن

فصاعدا : بن علي ابراهيم اخلليل.

- بـــازول بــوبــكـرs اHــــولـــود فـي 10 نـوفــمــبـر ســنــة
1986 بــفيض البـطـمـة (واليــة اجلـــلـفـة)  شــهـادة الـميـالد

رقــم s1986/00/00996 ويدعى من اآلن فـصاعدا : بن علي
بوبكر.

- بـــــازول مـــســـعـــودةs اHـــــولـــــودة فـي 20 ديـــســـمـــبـــر
ســنـــة 1989 بـــفــيض الــبــطـــمــة (واليــــة اجلــــلـــفـــة) شـــهــادة
الــميـالد رقــم s1989/00/00616 وتدعى مـن اآلن فصاعدا:

بن علي مسعودة.

- بــــــازول مــــر¡s اHــــــولــــــودة فـي 12 مــــارس ســــنـــــة
1992 بــفيض البـطـمـة (واليــة اجلـــلـفـة)  شــهـادة الـميـالد

رقــم s1992/00/00222 وتدعى من اآلن فـصاعدا : بن علي
مر¡.

- بــازول كـمالs اHــولــود فـي 30 مارس سنـة 1994
بـفـيض البـطـمــة (واليــة اجلــلــفـة) شــهـادة الــميـالد رقــم
s1994/00/00221 ويــــــدعـى من اآلن فـــــــصــــــاعــــــدا : بـن عــــــلي

كمال.

- بــازول فــوزيهs اHـــولـــودة في 17 ديـســمــبـر ســنــة
1986 بـفـيض الـبـطـمــة (واليـــة اجلـــلـفــة) شــهــادة الــميـالد

رقـــم 1986/00/01089 وعـــــــــــقــــــــــد الــــــــــزواج رقم 01 احملـــــــــرر
s(والية اجللفة) بتاريخ 5 ينـاير سنة 2010 بفيض الـبطمة

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن علي فوزيه.

- بــــازول دلـــيــلهs اHــــولــــودة فـي 4 نــوفــمـــبــر ســنـــة
1993 بــفيض البـطـمـة (واليــة اجلـــلـفـة)  شــهـادة الـميـالد

رقــم s1993/00/00843 وتدعى من اآلن فـصاعدا : بن علي
دليله.

- بـــــازول بـــركـــانـــةs اHـــــولـــــودة خالل 1968 بــــفـــيض
s231 الــبـطـــمــة (واليــــة اجلـــلـــفــة)  شـــهــادة الـــمـيـالد رقــم

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن علي بركانة.

- قـط ســــفـــــيــــانs اHـــــولـــــود فــي 14 مـــــارس ســـنــــة
1983 بــبــني عــزيـــز (واليــــة ســطـيف)  شـــهــادة الــمـيـالد

رقــم s1983/00/00335 ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا : رابحي
سـفـيـان.

- قـط وافـــيــــةs اHــــولــــودة فــي 24 ديــســمــبــر ســنـــة
1993 بــبــني عــزيـــز (واليــــة ســطـيف)  شـــهــادة الــمـيـالد

رقــم s1993/00/01297 وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا : رابحي
وافـيــة.

- بــوشـحــمــة عــائــشــةs اHــــولــــودة ســنــة 1950 بـوادي
الــشــرفــاء (واليــــة عــY الــدفــلى) بــحــكم صــادر بــتـاريخ 13
أبـريل سـنة 1960 شــهــادة الــمـيـالد رقــم s108 وتـدعى من

اآلن فصاعدا : بوشامة عائشة.
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- بــوشـحــمـة الــزهـرةs اHـــولـــودة في 3 مــارس سـنــة
1965 بــــوادي الـــشــــرفــــاء (واليـــــــة عـــY الــــدفــــلى)  شـــــهــــادة

الــمـيـالد رقــم 123 وعــقـد الزواج رقم 628 احملـرر بـتاريخ
22 سبـتمبـر سنة 1988 بـاHديـة (واليـة اHديـة)s وتدعى من

اآلن فصاعدا : بوشامة الزهرة.

- بــوشــحـــمــة عــلـيs اHــــولــــود في 26 فـــبــرايــر ســنـــة
1975 بــــوادي الـــشــــرفــــاء (واليـــــــة عـــY الــــدفــــلى)  شـــــهــــادة

الـــمــيـالد رقــم s127 ويــدعـى من اآلن فــصــاعــدا : بــوشــامــة
علي.

- حـلــيـلف عـبــد احلـمـيـدs اHـــولـــود سـنــة 1952 بـبـني
صـبـيح الـسـطـارة (واليــــة جـيـجل)  شــهــادة الـمـيـالد رقــم
0184 بــحـكـم صـادر بــتـاريخ 8 ديـســمــبـر ســنـة 1960 وعــقـد

الــزواج رقم 0030 احملــرر بـــتـــاريخ أوّل أبـــريل ســـنــة 1970
بــــالـــســــطــــارة (واليــــــة جــــيــــجل)  وعــــقـــد الــــزواج رقم 0073
احملـرر سنة 1977 بقـسـنطـيـنة (واليـة قـسنـطيـنـة)s ويدعى

من اآلن فصاعدا : صهيب عبد احلميد.

- حلـيـلف عـبد احلـكـيمs اHــولــود في 15 أبـريل سـنـة
1971 بــبــني صــبــيحs الــسـطــارة (واليـــــة جــيــجل)  شـــهــادة

الـميـالد رقــم 152 وعـقد الزواج رقم 1283 احملرر بتاريخ
14 يــونــيــو ســنـة 2001 بــقــســـنــطــيــنــة (واليــة قــســنــطــيــنــة)

وولداه القاصران :

* ســــــــــارةs اHــــــــــولــــــــــودة في 19 أبــــــــــريـل ســــــــــنـــــــــة 2002
s4192 يالد رقمHبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

* أ�ن عـــبــد الــرحــمــانs اHــولــود في 14 يـــنــايــر ســنــة
2004 بـقــسـنـطــيـنـة (واليــة قـســنـطـيــنـة) شـهــادة اHـيالد رقم

 s612

sويــدعـــون من اآلن فــصـــاعــدا : صـــهــيب عـــبــد احلـــكــيم
صهيب سارةs صهيب أ�ن عبد الرحمان.

- حـليـلـف صـابرs اHــولـــود في 22 غـشت سـنـة 1979
بــقـســنــطـيــنــة (واليـة قــســنـطــيــنـة) شـــهـــادة الــمــيـالد رقــم
11868 وعـــقــد الـزواج رقم 1359 احملــرر بــتـاريخ 28 أبــريل

سنة 2005 بقسنطينة (والية قسنطينة) وأوالده القصر :

* يــــــاســـــــرs اHــــــولـــــــود في 18 أكـــــــتــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 2006
s18753 يالد رقمHبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

* مــحــمــد األمــsY اHـولــود في 3 أكـــتــوبــر ســنــة 2008
s19677 يالد رقمHبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

* عـبـد الـرؤوفs اHـولـود في 17 ديـسـمـبـر سـنة 2013
s27782 يالد رقمHبـقسـنـطـينـة (واليـة قـسنـطـينـة) شـهـادة ا

sصهـيب يـاسر sويدعـون من اآلن فصـاعدا : صـهيب صـابـر
صهيب محمد األمsY صهيب عبد الرؤوف.   

- حلـيلف أحسنs اHـولــود في 16 يونـيو سنـة 1982
بــقـســنــطـيــنــة (واليـة قــســنـطــيــنـة) شـــهـــادة الــمــيـالد رقــم
8208 وعــقـد الزواج رقم 04896 احملـرر بـتاريخ 22 أكـتـوبر

ســـنــة 2013 بـــقـــســـنـــطـــيـــنـــة (واليـــة قـــســـنــطـــيـــنـــة) وابـــنـــته
القاصرة:

* رنـــــــيـمs اHـــــــولــــــــودة في 26 يـــــــولــــــــيـــــــو ســــــــنـــــــة 2014
s12909 يالد رقمHبـقسـنـطـينـة (واليـة قـسنـطـينـة) شـهـادة ا

ويدعيان من اآلن فصاعدا :

صهيب أحسنs صهيب رنيم.

- حـليـلف سـعادs اHــولــودة في 11 غـشت سنـة 1985
s853 بقسنطيـنة (والية قسنطينة) شـهـادة الـميـالد رقــم

وتدعى من اآلن فصاعدا : صهيب سعاد.

- حـــلــــيـــلف مـــســـيــــكـــةs اHــــولـــــودة خالل 1974 بـــبـــني
صـبيحs السـطارة (واليـــة جـيجل) بحـكم صادر بتاريخ 14
غــــشت ســــنــــة 1979 شـــــهـــــادة الـــــمــــيـالد رقــم 0085 وعـــــقــــد
الـزواج رقم 5204 احملــرر بـتـاريخ 15 ديــسـمـبــر سـنـة 2005
بـقسنطيـنة (والية قسـنطينـة)s وتدعى من اآلن فصاعدا :

صهيب مسيكة.

- حــلـوفـي فــاطــمـةs اHـــولــــودة في 10 فــبــرايــر ســنــة
s94 1974 بـــآريس (واليـــة بـــاتــنـــة) شــــهــــادة الـــمـــيـالد رقــم

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الرحمان فاطمة.

- حـلــوفي حــكـيــمـةs اHـــولـــودة في 21 فــبـرايــر ســنــة
s101 1964 بــآريـس (واليـة بــاتــنــة) شـــهـــادة الـــمــيـالد رقــم

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الرحمان حكيمة.

- حلـوفـي الهـاشـميs اHــولـــود في 6 سـبـتـمـبـر سـنـة
s425 1971 بــآريـس (واليـة بــاتــنــة) شـــهـــادة الـــمــيـالد رقــم

ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد الرحمان الهاشمي.

- خابط طاهـر رضا كمـالs اHـولــود في 24 سبـتمبر
سنة 1968 بفرنـدة (واليـــة تيارت) شـهـادة الـميـالد رقــم
745 وعـــقـد الـزواج رقم 14 احملــرر بـتـاريخ 31 يـنـايــر سـنـة

1995 بفرندة (واليـــة تيارت) وولداه القاصران :

* طـــــارق ريــــاضs اHـــــولــــود في 3 أبــــريل ســــنــــة 2001
s369 يالد رقمHبفرندة (واليـــة تيارت) شهادة ا

* إلــهــام مــايـــارs اHــولــودة في 14 يـــولــيــو ســنــة 2007
 s1319 يالد رقمHبفرندة (واليـــة تيارت) شهادة ا

sويدعون من اآلن فصـاعدا : جبلي طـاهر رضا كمال
جبلي طارق رياضs جبلي إلهام مايار.
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- خــابط عــمــاد الــدينs اHـــولــــود في 17 يــنــايــر ســنـة
s105 1997 بفرنـدة (واليـــة تيارت) شـهـادة الـميـالد رقــم

ويدعى من اآلن فصاعدا : جبلي عماد الدين.
- خابط خـيرةs اHـولــودة في 13 نوفـمبـر سنة 1971
بفرنـدة (واليـــة تيارت) شـهـادة الـميـالد رقــم 949 وعـقد
الـــــزواج رقم 21 احملــــرر بـــــتــــاريخ 7 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 1994
بفرندة (واليـــة تيارت)s وتدعى من اآلن فصاعدا : جبلي

خيرة.
- ســـوة جـــلــــولs اHــــولـــــود في 24 أبـــريل ســـنـــة 1961
s46 بـأوالد ذيـاب (واليــــة الـطـارف) شــهــادة الـمـيـالد رقــم

ويدعى من اآلن فصاعدا : سوحة جلول.
- قــاع الـكــاف فــوضــيلs اHـــولــــود في 3 أبــريل ســنـة
1977 بــــاHـــــنــــار (واليـــــــة مــــيـــــلــــة) شـــــهـــــادة الـــــمـــــيـالد رقــم

1977/00/00737 وعـــــــقـــــــد الـــــــزواج رقم 2007/1095 احملــــــرر

بـتـاريخ 24 يـولـيـو سـنـة 2007 بـالـعـلــمـة (واليــــة سـطـيف)
وولداه القاصران :

* يــــونسs اHـــــولــــود في 12 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2011
 s2011/5909 يالد رقمHبالعلمة (واليـــة سطيف) شهادة ا

* شعـيبs اHـولود في 31 يـولـيـو سـنة 2014 بـالـعـلـمة
 s6360 يالد رقمH(واليـــة سطيف) شهادة ا

sويــــدعـــــون مـــن اآلن فـــصــــاعـــــــدا : مــــــراد فـــوضــــيـل
مراد يونسs مراد شعيب.

- حـمـارة مـوسىs اHــولــود في 6 أكـتـوبـر سـنة 1980
بـعــY الـبـيـضــاء أحـريش (واليــــة مــيـلـة) شـــهــادة الــمـيـالد
رقــم s02646 ويــــــدعى مـن اآلن فـــــصــــــاعـــــدا : بـن بـــــلـــــقــــــاسم

موسى.
- جـحيش عـبد الـغانيs اHــولــود في 22 مـارس سنة
1982 بــبــرهــوم (واليـــــة اHــسـيــلــة) شـــهـــادة الـــمــيـالد رقــم

s143 ويدعى من اآلن فصاعدا : شعباني عبد الغاني.

- جــحــيش نــبــيــلــةs اHـــولــــودة في 25 أكـــتــوبــر ســنــة
s950 شــهـادة الــميـالد رقــم s(ـسيـلةHواليـــة ا) 1988 �قـرة

وتدعى من اآلن فصاعدا : شعباني نبيلة.
- جــحــيـش مــعــيـــوفs اHـــولــــود في 25 يـــونــيــو ســنــة
1979 بــبــرهــوم (واليـــــة اHــسـيــلــة) شـــهـــادة الـــمــيـالد رقــم

238 وعــقــد الــزواج رقم 65 احملــرر بــتــاريخ 30 مــايــو ســنــة

2006  ببرهوم (واليــــة اHسيلة) ويدعى من اآلن فصاعدا:

شعباني معيوف.
- جــحــيش خــالــدs اHـــولــــود في 2 يـــنــايــر ســنــة 1984
s01 شــــهـــادة الــــمـــيـالد رقــم (ـــســـيــلـــةHواليــــــة ا) بـــبـــرهــوم

ويدعى من اآلن فصاعدا : شعباني خالد.

- جــحـيش حــسـيـنــةs اHــولـــودة في 16 فـبـرايــر سـنـة
1976 بــبــرهــوم (واليـــــة اHــسـيــلــة) شـــهـــادة الـــمــيـالد رقــم

064 وعــقــد الـزواج رقم 81 احملــرر بــتـاريخ 7 يــولــيــو ســنـة

2004  بــــــبـــــرهــــــوم (واليــــــــة اHــــــســــــيـــــلــــــة)s وتـــــدعـى من اآلن

فصاعدا: شعباني حسينة.
- خــمــاجــة مــســعــودةs اHـــولــــودة في 20 أبــريل ســنــة
1956 بـاجلزار (واليــــة باتنـة) شـهــادة الـميـالد رقــم 1129

وعــقـد الـزواج رقم 25 احملــرر بـتـاريخ 7 مــارس سـنـة 1978
باجلزار (واليــــة باتنة)s وتـدعى من اآلن فصاعدا : درواز

مسعودة.
- بــوحــيـــوان عــيــسـىs اHـــولــــود في 18 مــارس ســنــة
1993 بــالـقــلـيــعــة (واليــــة تــيـبــازة) شــهـــادة الـــمـيـالد رقــم

603 ويدعى من اآلن فصاعدا : صابر عيسى.

- بوحـيوان نـوالs اHـولــودة في 2 ينـاير سـنة 1988
بـــالـــدواودة (واليــــــة تـــيـــبــازة) شــــهــــادة الــــمـــيـالد رقــم 27
وعقد الزواج رقم 13 احملرر بتاريخ 16 فبراير سنة 2009
بــالــدواودة (واليـــــة تــيــبــازة)s وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا :

صابر نوال.
- بــوحــيــوان عــبــد الــرحــمنs اHـــولــــود في 15 أبــريل
ســنــة 1986 بــزرالـــدة (واليـــــة تــيـــبــازة) شـــهــــادة الـــمــيـالد
رقــم s301 ويدعى من اآلن فصاعدا : صابر عبد الرحمن.
- بــوحـــيـــوان عـــامــرs اHــــولـــــود في أول غـــشت ســـنــة
1983 بــالـقــلـيــعــة (واليــــة تــيـبــازة) شــهـــادة الـــمـيـالد رقــم

s1925 ويدعى من اآلن فصاعدا : صابر عامر.

- بـوحــيـوان مــالـكــيـةs اHـــولـــودة في 31 غــشت ســنـة
1984 بــالـقــلـيــعــة (واليــــة تــيـبــازة) شــهـــادة الـــمـيـالد رقــم

2424 وعـقـد الزواج رقم 85 احملـرر بـتاريخ 26 يولـيو سـنة

2006 بـــــــالــــــدواودة (واليــــــــــة تــــــيـــــــبـــــــازة)s وتــــــدعـى من اآلن

فصاعدا : صابر مالكية.
- بــوحــيـــوان الخــضـــرs اHـــولــــود في 29 غــشت ســنــة
1981 بــالـدواودة (واليـــــة تـيــبـازة) شـــهــادة الـــمـيـالد رقــم

75 وعــقــد الــزواج رقم 45 احملــرر بــتــاريخ 30 مــارس ســنــة

2011 بالدواودة (واليـــة تيبازة) وابنتاه القاصرتان :

* الــــــبــــــتـــــولs اHــــــولــــــودة في 23 مــــــارس ســــــنــــــة 2012
s1886 يالد رقمHبزرالدة (واليـــة اجلزائر) شهادة ا

* كـوثـرs اHـولـودة في 14 نـوفـمـبـر سـنة 2014 بـفـوكة
 s00286 يالد رقمH(واليـــة تيبازة) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا : صــابــر الخــضــرs صــابــر
البتولs صابر كوثر.

- حــيــلـوفــة خــديـجــة s اHـــولـــودة في 18 يــنـايــر ســنـة
1956 بـاHفاحتـة (واليـــة اHـدية) شـهــادة الـميـالد رقــم 106
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وعــقــد الـزواج رقم 477 احملــرر بــتـاريخ 14 نــوفــمــبــر ســنـة
1982 بــحـــكم صـــادر بـــتــاريخ 3 يــنـــايــر ســـنــة 1982 بـــقـــصــر

الـــبـــخــــاري (واليــــــة اHــــديـــة)s وتــــدعى من اآلن فــــصـــاعـــدا :
حبيب خديجة.

- خـــامج صـــبـــاحs اHــــولـــــودة في 23 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
1984 بـعـY فكـرون (واليــــة أم الـبواقي) شــهــادة الــميـالد

رقــم 1432 وعـقـد الزواج رقم 473 احملـرر بـتاريخ 9 غـشت
سـنة 2010 بعـY فـكـرون (واليــــة أم الـبواقي) وتـدعى من

اآلن فصاعدا : مبارك صباح.
- خــــامج زراريs اHـــــولــــــود في 6 مــــايــــو ســــنـــة 1952
بـالــرمـيـلــة (واليــــة خــنـشــلـة) شـــهــادة الـــمـيـالد رقــم 1346
وعـقـد الزواج رقم 214 احملـرر بـتاريخ 17 مايـو سـنة 1981
بـــــعـــــY فـــــكــــرون (واليــــــــة أم الـــــبــــواقـي)s ويـــــدعى من اآلن

فصاعدا : مبارك زراري.
- خــامج فــتــيــحـةs اHـــولــــودة في 14 ديــســمــبــر ســنــة
1987 بـأم الــبـواقي (واليــــة أم الـبـواقي) شــهــادة الــمـيـالد

رقــم s2645 وتدعى من اآلن فصاعدا : مبارك فتيحة.
- خـــامج مــــر¡s اHــــولـــــودة في 30 مـــايــــو ســـنـــة 1993
بـعـY فكـرون (واليــــة أم الـبواقي) شــهــادة الــميـالد رقــم

s342 وتدعى من اآلن فصاعدا : مبارك مر¡.

- خـامج جـابــرs اHــولـــود في 13 نـوفـمـبـر سـنـة 1990
بـعـY فكـرون (واليــــة أم الـبواقي) شــهــادة الــميـالد رقــم

s442 ويدعى من اآلن فصاعدا : مبارك جابر.

- خــامج وهــيـــبــةs اHـــولــــودة في 5 مــايـــو ســنــة 1980
بعY فكـرون (واليـــة أم البواقي) بحكم صادر بتاريخ 16
يــنـايــر ســنـة 1982 شــهـــادة الـــمـيـالد رقــم s50 وتـدعى من

اآلن فصاعدا : مبارك وهيبة.
- خــامج ســـاميs اHـــولــــود في 24 يـــنــايــر ســنــة 1983
بأم الـبـواقي (واليـــة أم الـبـواقي)  شـهــادة الــميـالد رقــم
177  وعقد الزواج رقم 133 احملرر بتاريخ 17 مارس سنة

2008 بعY فكرون (واليـــة أم البواقي) وولده القاصر :

* رائدs اHولود في 17 يونـيو سنة 2009 بقـسنطينة
 s12221 يالد رقمH(واليـــة قسنطينة) شهادة ا

ويدعـيان من اآلن فـصـاعدا : مـبـارك ساميs مـبارك
رائد.

- خامج جـمـالs اHـولـــود في أول فـبرايـر سـنة 1968
بـعY فكـرون (واليـــة أم الـبواقي)  شـهــادة الـميـالد رقــم

s72 ويدعى من اآلن فصاعدا : مبارك جمال.

- بـوخـنـونة أحـمـدs اHــولـــود خالل سـنة 1971 بـوادي
s06 األبـــطــال (واليــــــة مـــعـــســكـــر)  شــــهـــادة الــــمـــيـالد رقــم

ويدعى من اآلن فصاعدا : محسن أحمد.

- بوشلـيقة أحمدs اHـولــود في 27 غشت  سنة 1980
بـقــصـر الـشاللــة (واليــــة تـيــارت)  شــهـــادة الــمـيـالد رقــم

s660 ويدعى من اآلن فصاعدا : حساني أحمد.

- بـوشـلـيــقـة مـلـيــكـةs اHــولـــودة في 26 يـونـيـو  سـنـة
1988 بــقـصــر الـشاللــة (واليــــة تــيـارت)  شـــهــادة الـــمـيـالد

رقــم 886 وتدعى من اآلن فصاعدا : حساني مليكة.

- بوشـلـيقـة إلهـام زينبs اHــولــودة في 11 ديسـمـبر
ســـنـــة 1992 بــــقـــصـــر الـــشاللــــة (واليــــــة تـــيـــارت)  شــــهــــادة
الـــمــيـالد رقــم s2055 وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا : حــسـاني

إلهام زينب.

- بــوشـــلــيـــقــة عـــبــد الـــقــادرs اHــــولــــود في 28 مــارس
ســـنـــة 1978 بــــقـــصـــر الـــشاللــــة (واليــــــة تـــيـــارت)  شــــهــــادة
الـــمـــيـالد رقــم s252 ويــدعـى من اآلن فـــصــاعـــدا : حـــســاني

عبد القادر.

- بـــوشــلـــيــقـــة ســعـــيــدs اHــــولــــود في 3 مــارس  ســنــة
1983 بــقـصــر الـشاللــة (واليــــة تــيـارت)  شـــهــادة الـــمـيـالد

رقــم s245 ويدعى من اآلن فصاعدا : حساني سعيد.

- بوشلـيقة ربيـعةs اHـولــودة في 31 ديسـمبر  سنة
1975 بــقـصــر الـشاللــة (واليــــة تــيـارت)  شـــهــادة الـــمـيـالد

رقــم s910 وتدعى من اآلن فصاعدا : حساني ربيعة.

- بــوشـلـيـقـة حــوريـةs اHــولـــودة في 29 أبــريل  سـنـة
1971 بــقـصــر الـشاللــة (واليــــة تــيـارت)  شـــهــادة الـــمـيـالد

رقــم s472 وتدعى من اآلن فصاعدا : حساني حورية.

- بـوشــلــيـقــة مــخـتــارs اHـــولـــود في 18 أبــريل  ســنـة
1974 بــقـصــر الـشاللــة (واليــــة تــيـارت)  شـــهــادة الـــمـيـالد

رقــم s387 ويدعى من اآلن فصاعدا : حساني مختار.

2 : : عــــمـال بــــأحـــكـــام اHـــادة 5 من اHـــرســـوم رقم اHــاداHــادّة ة 
71- 157 اHـؤرخ في 10  ربـيع الـثـانـي عام 1391 اHـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة s1971 اHـــتــمـم واHــذكـــور أعالهs يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اHـدنـية لـلـمعـنـيY بـاأللـقاب اجلـديدة
اHــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اHــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 15 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق 24 فبراير سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الصناعة وا;ناجموزارة الصناعة وا;ناجم

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 16 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 26
ينـاير سـنـة ينـاير سـنـة s 2016 يتـضم s يتـضمّن تـعيـY أعضـاء اللـجنةن تـعيـY أعضـاء اللـجنة

القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة واHناجم.القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قــرار مؤرّخ في 16 ربـيع الـثـانـي عـام 1437
اHــوافق 26  يـــنـــايـــر ســـنــــة s2016 يـــعـــيّـن األعـــضـــاء اآلتـــيــة
أسمـاؤهمs تطـبيـقا ألحـكام اHـادّتY 185 و187 من اHـرسوم
الــرّئـــاسيّ رقم 15-247 اHــؤرّخ في 2 ذي احلــجّــة عــام 1436
اHــــوافق 16 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2015 واHـــتـــضــــمّن تـــنــــظـــيم
الــصـــفــقـــات الـــعــمـــومــيـــة وتـــفــويـــضــات اHـــرفق الـــعــامs في

اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة واHناجم :

- عــــــز الـــــدين صــــــابــــــةs �ـــــثــل وزيــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــــة
sرئيسا sنـاجمHوا

- عـــبـــد الــوحـــيـــد بن زديــرةs �ـــثل وزيـــر الـــصــنـــاعــة
sنائب رئيس sناجمHوا

- وفــــــاء زمــــــيـــــرلـي وحــــــســــــان مـــــلــــــويs �ــــــثال وزارة
الـصـناعـة واHـناجـم على الـتـواليs عضـوا أسـاسيـا وعـضوا

sمستخلفا

- جـياللـي مـفـتــاحي وســلـيـمــان بـوقــرةs �ـثال وزارة
الصنـاعة واHـناجمs عـلى التوالـيs عضوا أسـاسيـا وعضوا

sمستخلفا

- فــضـيــلـة حـجــوج ورابح عـامــرs �ـثال وزيـر اHــالـيـة
(اHـــديـــريــة الـــعـــامـــة لــلـــمـــحـــاســبـــة) عـــلى الـــتـــواليs عـــضــوا

sأساسيا وعضوا مستخلفا

- جــــمـــال الــــدين زالقي وابــــراهـــيـم كـــحــــايـــلـيs �ـــثال
sعـلى الـتوالي s(ديـريـة العـامة لـلـميـزانـيةH) الـيـةHوزيـر ا

sعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا

- مــــصــــطــــفى مــــرغــــيـت و إلــــهــــام كــــلــــوs �ــــثال وزيــــر
الـــــتــــجـــــارةs عـــــلى الـــــتـــــواليs عـــــضــــوا أســـــاســـــيــــا وعـــــضــــوا

مستخلفا.

تـتـولّى أمـانـة الـلـجـنـة الـقـطـاعـيـة لـلـصـفـقـات لوزارة
الصناعة واHناجم اآلنسة ليلى لعمودي.

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح ا;ستشفياتوإصالح ا;ستشفيات

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 26 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1437 اHوافق  اHوافق 7 يـناير يـناير
سنة سنة s2016 يتضمن تعـيY أعضاء اللجـنة القطاعيةs يتضمن تعـيY أعضاء اللجـنة القطاعية
لــلــصــفــقــات الــعــمــومــيــة لــوزارة الــصــحــة والــســكــانلــلــصــفــقــات الــعــمــومــيــة لــوزارة الــصــحــة والــســكــان

وإصالح اHستشفيات.وإصالح اHستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ  في 26 ربـــيع األول عـــام 1437
اHـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة s2016 يــــعــــY األعــــضــــاء اآلتــــيـــة
أســــمـــــاؤهمs تـــــطــــبــــيـــــقــــا ألحـــــكــــام اHــــادة 187 من اHـــــرســــوم
الــرئـــاسي رقم 15-247 اHــؤرخ في 2 ذي احلــجــة عــام 1436
اHــــوافق 16 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2015 واHـــتـــضــــمن تـــنــــظـــيم
الــصـــفــقـــات الـــعــمـــومــيـــة وتـــفــويـــضــات اHـــرفق الـــعــامs في
الـلجـنـة الـقـطـاعـيـة لـلـصـفقـات الـعـمـومـيـة لـوزارة الـصـحة
والــســكــان وإصالح اHــســتــشــفــيــات Hــدة ثالث (3) ســنــوات

قابلة للتجديد :
- الـــســـيــد فـــوزي بن أشـــنــهـــوs �ـــثل وزيـــر الــصـــحــة

sرئيسا sستشفياتHوالسكان وإصالح ا
- الـســيــدة فــاطــمــة الـزهــراء عــلي إســمــاعــيلs �ــثــلـة
وزيــر الــصــحــة والــســكــان وإصـالح اHــســتــشــفــيــاتs نــائــبـة

sرئيس
sالسـيـد عـبـد الـكـر¡ دليـج والسـيـد سـمـيـر فـرحات -
�ثال وزير الـصحـة والسـكان وإصالح اHـستـشفـياتs على

sعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا sالتوالي
sالسـيـد عبـد احلمـيـد عيـادي والسـيـد كر¡ عـكرتش -
�ثال وزير الـصحـة والسـكان وإصالح اHـستـشفـياتs على

sعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا sالتوالي
- الـسـيـد عـمـر أوديـنـة والــسـيـد عـادل لـعـنـانيs �ـثال
sعـلى التوالي s(ديـرية الـعامة لـلمـيزانـيةHا) اليـةHوزيـر ا

sعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
- الــــســـيـــدة مـــر¡  عــــون والـــســـيـــدة فــــوزيـــة تـــوزالـــة
زوجــة شــريــفيs �ــثــلــتــا وزيــر اHــالــيــة (اHــديــريــة الــعــامـة
لـــلــمـــحـــاســـبــة)s عـــلى الـــتـــواليs عـــضـــوا أســاســـيـــا وعـــضــوا

sمستخلفا
sالــســيــدة فـاطــمــة عــيــاشـي والـســيــدة ســهــام بــوتي -
�ــثــلــتــا وزيــر الــتـــجــارةs عــلى الــتــواليs عــضــوا أســاســيــا

وعضوا مستخلفا.
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تـتمم تشـكيـلة اللـجنـة اHنـصوص علـيهـا أعاله �مثل
اHـصــلـحــة اHـتــعـاقــدة اHـعــني بــجـدول أعــمـال اجــتـمــاع هـذه

اللجنة.
تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اHــؤرخ في 28 رجب عــام 1435
اHـوافق 28 مـايـو سـنـة 2014 الـذي يـحـدد تـشـكــيـلـة الـلـجـنـة
الـقـطـاعـيــة لـلـصـفــقـات لـوزارة الـصـحــة والـسـكـان وإصالح

اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 9 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 18
فبـراير سنة فبـراير سنة s2016 يـتضم يـتضمّن تـعيY أعـضاء اللـجنةن تـعيY أعـضاء اللـجنة
اHــتـعــددة الـقــطـاعــات اHــكـلاHــتـعــددة الـقــطـاعــات اHــكـلّــفـة بــالـوقــايـة واHــكـافــحـةــفـة بــالـوقــايـة واHــكـافــحـة
Hــــواجــــهـــــة الــــتــــهــــديــــدات الــــصــــحـــــيــــة ذات الــــقـــدرةHــــواجــــهـــــة الــــتــــهــــديــــدات الــــصــــحـــــيــــة ذات الــــقـــدرة
الــوبـائــيــة واسـتــعــجـاالت الــصــحـة الــعــمـومــيـة ذاتالــوبـائــيــة واسـتــعــجـاالت الــصــحـة الــعــمـومــيـة ذات

البعـد الدولي.البعـد الدولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في9 جـــمـــادى األولى عــام 1437
اHـوافق 18 فـبـرايـر سـنـة s2016 تـعـيّـن الـسّـيـدات والـسّـادة
اآلتــيــة أســـمــاؤهمs تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اHــادّة 6 مـن اHــرسـوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 15-210 اHــؤرّخ في 25 شـــوّال عــام 1436
اHــوافق 10غــشت ســنـة 2015 واHــتــضــمّن إنــشــاء وتــنــظــيم
وســيــر الــلــجــنـــة اHــتــعــددة الــقـــطــاعــات اHــكــلّـــفــة بــالــوقــايــة
واHــكــافـــحــة Hــواجــهــة الـــتــهــديــدات الــصـــحــيــة ذات الــقــدرة
الـوبــائــيـة واســتــعـجــاالت الـصــحــة الـعــمـومــيــة ذات الـبــعـد
الــدوليs أعـضــاء في الـلــجـنـة اHــتـعـددة الــقـطــاعـات اHـكــلّـفـة
بـالــوقـايــة واHـكـافــحـة Hــواجـهـة الــتـهــديـدات الـصــحـيـة ذات
الـقـدرة الــوبـائـيــة واسـتـعــجـاالت الـصــحـة الـعــمـومـيـة ذات

البعد الدوليH sدة أربع (4) سنوات :

1 - بعنوان الوزارات : - بعنوان الوزارات :
- مـــــــحــــــمـــــــد أرزقي عـــــــونـيs �ــــــثـل وزيــــــر الـــــــدفـــــــاع

sالـوطني
- إسـماعـيل مصـباحs �ـثل الـوزير اHـكلّف بـالصـحة

sستشفياتHوالسكان وإصالح ا
- منـصف مانـسريs �ثـل الوزير اHـكلّف بـالشؤون

sاخلارجية والتعاون الدولي
- حــيــزيــة دهــارs �ـثــلــة الــوزيــر اHـكــلّف بــالــداخــلــيـة

sواجلماعات احمللية
sاليةHكلّف باHثلة الوزير ا� sخديجة ساعد -

- فـطـيـمـة وضـاحيs �ـثـلـة الـوزيـر اHـكـلّف بـالـفالحـة
sوالتنمية الريفية والصيد البحري

sكلّف بالنقلHثل الوزير ا� sجياللي قليل -
sكلّف بالتجارةHثلة الوزير ا� sهندة سويلماس -
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sكلّف بالطاقةHثلة الوزير ا� sنادية سليماني -
- زهــــيـــــر شـــــوقي بـــــوديـــــةs �ـــــثل الـــــوزيـــــر اHــــكـــــلّف

sناجمHبالصناعـة وا
- فـــريــد مــخــزومـيs �ــثل الــوزيــر اHـــكــلّف بــاHــوارد

sائية والبيئةHا
- صـــــبــــريــــنــــة عـــــثــــمــــانـيs �ــــثــــلـــــة الــــوزيــــر اHـــــكــــلّف

sباالتصال
- أنــيــسـة عــصــادs �ــثـلــة الــوزيـر اHــكــلّف بــالـتــربــيـة

sالوطنية
- شـيـراز اخلـنسـاء شـرشـاليs �ـثـلـة الـوزيـر اHـكلّف

sبالتعليم العالي والبحث العلمي
- زاكي زهــــــيـــــــر ريــــــابـيs �ــــــثـل الــــــوزيــــــر اHـــــــكــــــلّف

sYهنيHبالتكوين والتعليم ا
- عــــبـــــد الـــــسالم خـــــربـــــاشs �ـــــثل الـــــوزيـــــر اHــــكـــــلّف

sبالشباب والرياضة
- نـــــور الـــــدين مـــــحـــــمـــــديs �ـــــثـل الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلّف

sبالشؤون الدينية واألوقاف
- نصيـرة عتمـانةs �ـثلة الـوزير اHـكلّف بالـتضامن

الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.
2 - بعنوان اإلدارات واHؤسسات والهيئات الوطنية : - بعنوان اإلدارات واHؤسسات والهيئات الوطنية :

- جـــوهــر حـــنــونs �ـــثــلـــة اHــعـــهــد الـــوطــني لـــلــصـــحــة
sالعمومية

sثلة معهد باستور باجلزائر� sمنيرة قريشي -
- زين الــدين بــنــانـيs �ــثل اHــعــهــد الــوطــني لــلــطب

sالبيطري
- بـــوبــكـــر بــو أحـــمــدs �ــثـل اHــديــريـــة الــعـــامــة لألمن

sالوطني
- أحــسن ســعــديs �ــثل اHــديــريــة الــعــامــة لــلــحــمــايــة

sدنيةHا
sديرية العامة للجماركHثلة ا� sحبيبة زنون -
- سمير شلبانيs �ثل محافظة الطاقة الذرية.

3 - بعنوان الشخصيات : - بعنوان الشخصيات :
sعاشور عمران -
sحلاج لبرص  -
sزوبير حرات -

sمرزاق غرناوط -
sفوزي درار -

sالك بوحبالHعبد ا -
sسمير رويدي -
sمعتز صاحلي -

sذهب اللّه بلقاسيمي -
- سليم أقيني.


