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  .2019 جوان 18قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في بمقتضى 

  :سمي األستاذان المساعدان للتعليم العالي اآلتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي

  

  تاريخ التسمية  المادة  مركز العمل  االسم واللقب

  كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس  بالل القرقوري

  كلية العلوم بصفاقس  د بن عويشةممح
  2018 نوفمبر 8  اإلعالمية

  

  .2019 مارس 5قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في بمقتضى 

 رتبة أستاذ محاضر في مادة إدارة األعمال بكلية العلوم  في،سميت السيدة زهور السماوي وحرم الحشيشة، أستاذ مساعد للتعليم العالي
  .2018 جوان 21االقتصادية والتصرف بصفاقس ابتداء من 

  

  .2019 أفريل 2قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في بمقتضى 
  :ل التاليسمي المحاضرون التكنولوجيون اآلتي ذكرهم في رتبة أستاذ تكنولوجي طبقا لبيانات الجدو

  

  تاريخ التسمية  المادة  مركز العمل  االسم واللقب
  2018 جوان 1  كيةيالهندسة الميكان  المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية  فوزي فرج

  2018 جوان 21  المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  العيدي مرزوقي

  راسات التكنولوجية بنابلالمعهد العالي للد  محمد بنعلي
  الهندسة المدنية

  2018 جوان 21

  2018 جوان 27  المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت  منير بن مصطفى

  2018 جوان 27  الناصر بنعامر

  عبد الحميد البرهومي
  المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

  الهندسة الكهربائية

  2018 جوان 27

  2018 جوان 29  لعالي للدراسات التكنولوجية بالقيروانالمعهد ا  أنيس الحمروني

  المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت  بسمة بن علية
  االقتصاد والتصرف

  2018 جوان 29

  

 

  

 جوان 12مؤرخ في  2019لسنة  517أمر حكومي عدد 
كتب التقييم والبحوث المائية  يتعلق بتنظيم وتسيير م2019

  .التابع لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  بعد االطالع على الدستور،

 31 المؤرخ في 1981 لسنة 100وعلى القانون عدد 

، وخاصة 1982ية لسنة  المتعلق بقانون المال1981ديسمبر 

   منه،89الفصل 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة العمومية والجماعات 
 وآخرهااإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد المرسوم 

 أوت 17 المؤرخ في 2015 لسنة 33وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ألحكام الفصل 2015

   من الدستور،92

 ديسمبر 22 المؤرخ في 1983 لسنة 1243وعلى األمر عدد 

لبحوث المائية  المتعلق بتنظيم وتسيير مكتب التقييم وا1983

  التابع لوزارة الفالحة،

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001
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 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 420وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة كما هو منقح ومتمم 2001

 2018 لسنة 503لحكومي عدد بالنصوص الالحقة وآخرها األمر ا
  ،2018 ماي 31المؤرخ في 

 أفريل 24  المؤرخ في2006 لسنة 1245وعلى األمر عدد 
 إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة  المتعلق بضبط نظام2006

  المركزية واإلعفاء منها،

 المؤرخ في 2016 لسنة 1158وعلى األمر الحكومي عدد 
لحوكمة وضبط  المتعلق بإحداث خاليا ا2016 أوت 12

  مشموالتها،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 25 في  المؤرخ2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 

 30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،2018جويلية 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

  الباب األول

  المهام

مكتب التقييم والبحوث المائية مؤسسة عمومية الفصل األول ـ 

ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية واالستقالل المالي 

وتخضع إلشراف وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 

  :وهو مكلف خاصة بـ

ـ جرد الموارد المائية السطحية والباطنية للبالد التونسية 

  ب قصد إبراز موارد جديدة،وتطوير كل عملية بحث وتنقي

ـ تحديد الملك العمومي للمياه بالتنسيق مع كل األطراف 

  المعنية بعملية التحديد،

ـ درس الملفات المتعلقة باستغالل الملك العمومي للمياه 
  ومتابعتها قصد إسناد الرخص المسموح بها،

 األمطار والسيالن د وقيس كميةـ القيام بتعهد شبكات الرص
ية والسهر على صيانة مختلف أجهزة محطات دو األالسطحي في

  قيس المياه السطحية والباطنية،  

ـ متابعة المعطيات المتعلقة بالمياه وتحيين قاعدة المعلومات 
وتركيز منظومات إعالمية متطورة للتصرف المحكم في الموارد 

  المائية بالبالد التونسية،

ية والحرص على ـ متابعة السحوبات المائية السطحية والباطن
  تركيز العدادات بنقاط المياه،

   للمياه والمحافظة عليه،ـ مراقبة الملك العمومي

ـ استخالص المعاليم الموظفة على استغالل الملك العمومي 
  للمياه بالتعاون مع مصالح وزارة المالية،

  .يات مجلة المياه ونصوصها التطبيقيةضـ ضمان تطبيق مقت

لتقييم والبحوث المائية تركيز وإدارة  ـ يتولى مكتب ا2الفصل 
  .الوسائل والمنشآت الضرورية ألداء مهامه

 ـ يقوم مكتب التقييم والبحوث المائية بالمهام 3الفصل 
الموكولة إليه بالتنسيق والتعاون مع كل اإلدارات والمؤسسات 
الفنية ذات العالقة بمجال المياه وخاصة اإلدارة العامة للموارد 

  .المائية

 ـ في نطاق مشموالته، يمكن لمكتب التقييم والبحوث 4فصل ال
المائية ربط عالقات علمية وتقنية مع المصالح األجنبية المماثلة 
وذلك تحت إشراف وزير الفالحة والموارد المائية والصيد 

  .البحري

 ـ في إطار التراتيب الجاري بها العمل يمكن لمكتب 5الفصل 
ام عقود واتفاقيات مع الجماعات التقييم والبحوث المائية إبر

المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة والمؤسسات األجنبية 
قصد إنجاز أعمال لها عالقة بمهامه وذلك إما عن طريقه أو لفائدة 

  .هذه المؤسسات أو عن طريقها أو لفائدتها

  الباب الثاني

  التنظيم اإلداري والمالي
  القسم األول

  المدير

 مكتب التقييم والبحوث المائية مدير تتم  ـ يسير6الفصل 
تسميته من بين المنتمين للسلك المشترك لمهندسي اإلدارات 
العمومية أو ما يعادله المختصين في مجال الموارد المائية طبقا 
للشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة ويتمتع باالمتيازات 

ي جميع والمنح المرتبطة بها، وهو مكلف باتخاذ القرارات ف
المجاالت الداخلة ضمن مشموالته والمعرفة بهذا الفصل باستثناء 

  .تلك التي هي من اختصاص سلطة اإلشراف

  :ويتولى المدير بالخصوص

  ـ التسيير اإلداري والمالي والفني للمكتب،

ـ إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها 
  بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

 ومتابعة تنفيذ االتفاقيات والعقود المبرمة مع ـ ضبط
المؤسسات العمومية والخاصة ومؤسسات البحث العلمي واإلرشاد 

  الفالحي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية،
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  ـ ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف واالستثمار،

  ـ ضبط القوائم المالية،

  ـ اقتراح مراجعة تنظيم مصالح المكتب،

قيام بالشراءات والمبادالت وجميع العمليات العقارية التي ـ ال
تدخل في نطاق نشاط المكتب طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها 

  العمل،

  ـ القيام باإلجراءات الالزمة الستخالص مستحقات المكتب،

ـ اإلذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع 
  والتراتيب الجاري بها العمل،

   تمثيل المكتب لدى الغير في كل األعمال المدنية واإلدارية،ـ

ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المكتب والتي يتم تكليفه 
  .بها من قبل سلطة اإلشراف

 ـ يمكن للمدير تفويض جزء من سلطاته وكذلك 7الفصل 
تفويض إمضائه لألعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام 

  .ا للتشريع والتراتيب الجاري بها العملالموكولة إليهم وفق

  القسم الثاني

  التنظيم اإلداري
مل مكتب التقييم والبحوث المائية على ثالث ت ـ يش8الفصل 

  :إدارات فرعية

 ـ اإلدارة الفرعية لمتابعة وجرد وتحديد الملك العمومي 1
  :للمياه

  : خاصة بـىوهي تعن

  ية والخاصة،ـ إعداد جرد محين لجميع نقاط المياه العموم

 الطبيعي للمياه بالتنسيق مع كل ـ تحديد الملك العمومي
  األطراف المعنية بعملية التحديد،

ـ إعداد ومتابعة مواصفات وسجالت التراخيص المسندة 
   للمياه،ل واإلشغال الوقتي للملك العموميوالمتعلقة باالستغال

مثل ـ مراقبة التراخيص المسندة من طرف اإلدارة لالستغالل األ
للملك العمومي للمياه حسب اإلجراءات اإلدارية والتراتيب الجاري 

  بها العمل،

ـ العمل على ضمان تطبيق مقتضيات مجلة المياه ونصوصها 
  التطبيقية،

ـ متابعة وصيانة أجهزة محطات رصد األمطار وقيس نوعية 
  المياه السطحية والباطنية،

طبقات المائية ـ متابعة وصيانة معدات قيس مناسيب مياه ال
  الباطنية والسطحية،

  ـ التصرف في مخبر تحاليل المياه،

  ـ إدارة الشبكات والسالمة المعلوماتية،

  ـ إدارة األنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات،

لملك ـ تطوير البرمجيات والتطبيقات اإلعالمية الخاصة با
   للمياه،العمومي

  .ـ تطوير اإلدارة إلى إدارة رقمية

لملك العمومي إلدارة الفرعية لمتابعة وجرد وتحديد ايسير ا
دارة مركزية تتم تسميته من بين المنتمين للمياه كاهية مدير إ

للسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية أو ما يعادله 
المختصين في مجال الموارد المائية طبقا للشروط المطلوبة 

لمنح المرتبطة بها، للتسمية في هذه الخطة ويتمتع باالمتيازات وا
وتضم اإلدارة الفرعية لمتابعة وجرد وتحديد الملك العمومي 

  :للمياه مصلحتين

  :ـ مصلحة جرد وتحديد الملك العمومي للمياه وتعنى خاصة بـ

  إعداد جرد محين لجميع نقاط المياه العمومية والخاصة،٭ 

تحديد الملك العمومي الطبيعي للمياه بالتنسيق مع كل ٭ 
  ف المعنية بعملية التحديد،األطرا

وسجالت التراخيص المسندة إعداد ومتابعة مواصفات ٭ 
   للمياه،ل واإلشغال الوقتي للملك العموميوالمتعلقة باالستغال

مراقبة التراخيص المسندة من قبل اإلدارة لالستغالل األمثل ٭ 
للملك العمومي للمياه حسب اإلجراءات اإلدارية والتراتيب الجاري 

  العمل،بها 

العمل على ضمان تطبيق مقتضيات مجلة المياه ونصوصها ٭ 
  التطبيقية،

  :النظم الرقمية وتعنى خاصة بـوـ مصلحة القيس والرصد 

متابعة وصيانة أجهزة محطات رصد األمطار وقيس نوعية ٭ 
  المياه السطحية والباطنية،

متابعة وصيانة معدات قيس مناسيب مياه الطبقات المائية ٭ 
  نية والسطحية،الباط

  التصرف في مخبر تحاليل المياه،٭ 

  إدارة الشبكات والسالمة المعلوماتية،٭ 

  إدارة األنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات،٭ 

تطوير البرمجيات والتطبيقات اإلعالمية الخاصة بالملك ٭ 
  العمومي للمياه،

  .تطوير اإلدارة إلى إدارة رقمية٭ 

  :ف في الملك العمومي للمياه ـ اإلدارة الفرعية للتصر2

  : خاصة بـوهي تعنى

ـ البرمجة والتنسيق للقيام بعمليات مراقبة الملك العمومي 
  للمياه،

  ـ معاينة المخالفات وإعداد محاضر في الغرض،
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ـ متابعة المحاضر والمخالفات المتعلقة باالعتداء على الملك 
  محاكم،العمومي للمياه ومآل القضايا المنشورة لدى مختلف ال

مخالفات االعتداء على الملك بـ متابعة تنفيذ األحكام الخاصة 
  العمومية للمياه،

  ـ القيام بعمليات توعية لحماية الملك العمومي للمياه،

ـ إعداد ومتابعة التراخيص وقرارات التنقيب عن المياه 
  الباطنية،

ـ إعداد ومتابعة التراخيص المتعلقة بامتياز استغالل المياه 
  طنية والضخ من األدوية والبحيرات،البا

ـ إعداد ومتابعة التراخيص المتعلقة باستغالل منتجات الملك 
  ،..)رمال، سمار(العمومي للمياه 

ـ إعداد ومتابعة التراخيص المتعلقة بالتصرف الوقتي والتدخل 
  على الملك العمومي للمياه،

  ،ـ متابعة رخص االمتياز وإعداد قاعدة معلوماتية خاصة بها

ـ استخالص المعاليم والديون المتعلقة باستغالل الملك 
  العمومي للمياه،

  ـ فوترة المعاليم المستوجبة،

  ـ متابعة المسائل المتعلقة بالموارد البشرية للمكتب،

  ـ متابعة المسائل المتعلقة بالمعدات والبناءات التابعة للمكتب،

   المكتب، ـ تنفيذ التصرف اإلداري والمالي والقانوني لشؤون

يسير اإلدارة الفرعية للتصرف في الملك العمومي للمياه كاهية 
مدير إدارة مركزية تتم تسميته من بين المنتمين للسلك المشترك 
لمهندسي اإلدارات العمومية أو ما يعادله المختصين في مجال 
الموارد المائية طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة 

وتضم اإلدارة الفرعية . ات والمنح المرتبطة بهاويتمتع باالمتياز
  :للتصرف في الملك العمومي للمياه ثالث مصالح

ـ مصلحة الشؤون اإلدارية والقانونية واالستخالص وتعنى 
  :خاصة بـ

استخالص المعاليم والديون المتعلقة باستغالل الملك ٭ 
  العمومي للمياه،

  ة،فوترة المعاليم المستوجب٭  

  مسائل المتعلقة بالموارد البشرية للمكتب،متابعة ال٭ 

  متابعة المسائل المتعلقة بالمعدات والبناءات التابعة للمكتب،٭ 

  تنفيذ التصرف اإلداري والمالي والقانوني لشؤون المكتب،٭ 

  : خاصة بـوتعنىـ مصلحة استغالل الملك العمومي للمياه 

اه إعداد ومتابعة التراخيص وقرارات التنقيب عن المي٭ 
  الباطنية،

إعداد ومتابعة التراخيص المتعلقة بامتياز استغالل المياه ٭ 
  الباطنية والضخ من األدوية والبحيرات،

إعداد ومتابعة التراخيص المتعلقة باستغالل منتجات الملك ٭ 
  ،..)رمال، سمار،(العمومي للمياه 

ص المتعلقة بالتصرف الوقتي إعداد ومتابعة التراخي٭ 
  الملك العمومي للمياه،خل على والتد

  .متابعة رخص االمتياز وإعداد قاعدة معلوماتية خاصة بها٭ 

 خاصة تعنىو للمياه ـ مصلحة مراقبة وحماية الملك العمومي
  :بـ

البرمجة والتنسيق للقيام بعمليات مراقبة الملك العمومي ٭ 
  للمياه،

  معاينة المخالفات وإعداد محاضر في الغرض،٭ 

 والمخالفات المتعلقة باالعتداء على الملك متابعة المحاضر٭ 
  العمومي للمياه  ومآل القضايا المنشورة لدى مختلف المحاكم،

متابعة تنفيذ األحكام الخاصة لمخالفات االعتداء على الملك ٭ 
  العمومي للمياه،

  . للمياهليات توعية لحماية الملك العموميالقيام بعم٭ 

  : خلية الحوكمة ـ3

  :بـ خاصة ىنوهي تع

 الحوكمة والوقاية من ـ السهر على حسن تطبيق مبادئ
 مكتب التقييم والبحوث المائية، وفقا للقوانين الفساد، صلب

  والتراتيب الجاري بها العمل،

 التصرف نـ نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحس
والسهر على احترام مدونات السلوك واألخالقيات المهنية وحسن 

  لة اإلجراءات المرتبطة بمشموالت المكتب،تطبيق أد

ـ تنظيم الندوات ذات العالقة بالحوكمة والوقاية من الفساد، 
وتمثيل المكتب لدى الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة ومكافحة 

  الفساد،

ـ إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات األعوان 
  من الفساد،العموميين خاصة في مجال الحوكمة والوقاية 

ـ تعزيز عالقة اإلدارة بالمجتمع المدني في إطار دفع المسار 
  التشاركي والتشاوري،

ـ إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية، سواء 
منها المعروضة على مكتب التقييم والبحوث المائية في إطار 

أيها كما تبدي خلية الحكومة ر. االستشارة، أو تلك المقترحة منه
  في جميع المسائل ذات العالقة بالحوكمة المعروضة عليها،

ـ اقتراح اآلليات واإلجراءات التي من شأنها االستغالل األمثل 
  للموارد المتاحة، وفقا لمبادئ الحوكمة،

ـ التعهد بحاالت التبليغ عن الفساد ومتابعتها، مع الحفاظ على 
 انتظار نتائج السر المهني والتعهد بعدم إفشاء المعلومة في

  التحقيق،
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ـ متابعة مآل ملفات الفساد واإلحصائيات حولها، سواء كانت 
  موضوع تدقيق أو موضوع مهمة رقابية،

ـ التنسيق مع الهياكل المكلفة باألخالقيات المهنية وبالجودة 
وبالعالقة مع المواطن وباإلدارة اإللكترونية، فيما له صلة بالمهام 

  .األساسية للخلية

خلية الحوكمة كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته من يسير 
بين المختصين في القانون أو في التصرف اإلداري والمالي طبقا 
للشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة ويتمتع باالمتيازات 

  .والمنح المرتبطة بها

  القسم الثالث

  التنظيم المالي

ائية مستقلة  ـ ميزانية مكتب التقييم والبحوث الم9الفصل 
  .وملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة

  :ـ تشتمل المداخيل االعتيادية على

المقابيض الخاصة بالمكتب والمتحصل عليها في إطار ٭ 
المهام المعهودة إليه وخاصة المداخيل المنجزة عن استغالل الملك 

  العمومي للمياه ومنتجاته،

  المنح المسندة من طرف الدولة،٭ 

  اخيل أموال المكتب القارة والمنقولة،مد٭ 

  مداخيل مختلفة وطارئة،٭ 

  .الهبات والعطايا٭ 

ـ تشتمل المداخيل غير االعتيادية على األموال المرصودة 
للمكتب من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية 

  .والمالية لتنفيذ بعض المشاريع الخصوصية

 التقييم والبحوث المائية  ـ تنقسم مصاريف مكتب10الفصل 
  .إعتيادية ومصاريف غير إعتياديةإلى مصاريف 

ـ تشتمل المصاريف االعتيادية على المصاريف ذات الصبغة 
  القارة والمتعلقة بمصاريف التسيير والتصرف اإلداري للمكتب،

ـ تشتمل المصاريف غير االعتيادية على المصاريف المؤقتة 
لمصاريف المحتسبة على الموارد الخصوصية واالستثنائية وكل ا

  .غير االعتيادية المذكورة بالفصل السابق

 ـ مدير مكتب التقييم والبحوث المائية هو اآلمر 11الفصل 
  .بالصرف للميزانية

 ـ يعهد قبض المداخيل ودفع المصاريف 12الفصل 
المنصوص عيها بالفصول السابقة إلى محاسب وذلك طبق 

  .موميةمقتضيات مجلة المحاسبة الع

 ـ تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر 13الفصل 
 22 المؤرخ في 1983 لسنة 1243الحكومي وخاصة األمر عدد 

  . المشار إليه أعاله1983ديسمبر 

 ـ وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 14الفصل 
لحكومي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر ا

  .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2019 جوان 12تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  وزير المالية
                     محمد رضا شلغوم

وزير الفالحة والموارد المائية             

  والصيد البحري
سمير الطيب                  

  ةرئيس الحكوم
  يوسف الشاهد

 

  
  

 

  

 ماي 28في  الشباب والرياضة مؤرخ ة شؤونمن وزيرقرار 
بالملفات  يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية 2019

تربية درجة استثنائية   مميزللترقية إلى رتبة أستاذ أول
  ).2018 لسنة( بدنية
   الشباب والرياضة،ة شؤونن وزيرإ

  د االطالع على الدستور،بع

ديسمبر  12  المؤرخ في1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
ام األساسي العام ألعوان الدولة ــــــــ المتعلق بضبط النظ1983
ومية ذات الصبغة اإلدارية، ـاعات المحلية والمؤسسات العمــــــوالجم

اصة ـــــــــتي نقحته أو تممته وخـــــــوص الــوعلى جميع النص
 سبتمبر 23ؤرخ في ــــــــ الم2011سنة ـ ل89دد ــــوم عــرســالم

2011،  

اي ـــــــم 19 المؤرخ في 2014 لسنة 1808وعلى األمر عدد 
اسي الخاص بسلك رجال ـام األســـــ المتعلق بضبط النظ2014

وعلى جميع  ،التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة
 لسنة 3945وخاصة األمر عـدد ه أو تممته النصوص التي نقحت

 واألمر الحكومي عدد 2014 أكتـــوبر 24 المؤرخ في 2014
 وخاصة الفصل 2016 جانفي 25 المؤرخ في 2016 لسنة 152
  منه،) ثالثا (64

 11 في ؤرخـالم 2016 ةـلسن 323 عدد الحكومي األمر وعلى
 مةالحكو رئيس صالحيات بعض ضـبتفوي المتعلق 2016 مارس

  ،والرياضة الشباب وزير إلى


