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ــة بومــرداس. ــة  لوالي ــادرات الشــباب و الممارســات الرياضي ــة مب ــي لترقي الوالئ
................................................................................................. صفحة 123    
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4 -9 - مقــرر  رقــم 266 مــؤرخ  فــي  16  مــاي  2018 يعــدل المقــرر رقــم 215  المــؤرخ  
ــن  أعضــاء مجلــس تســييرالصندوق  ــي 20 مــارس ســنة  2017 و المتضمــن  تعيي ف

الوالئــي لترقيــة مبــادرات  الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة تلمســان.
................................................................................................. صفحة 125    
4 -10 - مقــرر رقــم 268 مــؤرخ  فــي  23  مــاي  2018 يعــدل المقــرر رقــم 320 المــؤرخ  
ــس تســييرالصندوق  ــن أعضــاء مجل ــن  تعيي ــر ســنة  2016 و المتضم ــي 27 أكتوب ف

الوالئــي لترقيــة مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة البليــدة.
................................................................................................. صفحة 127    
4 -11 - مقــرر  رقــم 349 مــؤرخ  فــي  16  أوت  2018 يعــدل المقــرر رقــم 351  المــؤرخ  
فــي 27 نوفمبــر ســنة  2016 و المتضمــن   تعييــن  أعضــاء مجلــس تســييرالصندوق 

الوالئــي لترقيــة مبــادرات  الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة غردايــة.
................................................................................................. صفحة 129

4 -12 - مقــرر  رقــم 350 مــؤرخ  فــي  16  أوت  2018 يعــدل المقــرر  رقــم 55  المــؤرخ  
فــي 10 نوفمبــر ســنة  2015 و المتضمــن   تعييــن  أعضــاء مجلــس تســييرالصندوق 

الوالئــي لترقيــة مبــادرات  الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة البويــرة.
................................................................................................. صفحة 131 
ــس  ــاء مجل ــن أعض ــن تعيي ــي 16 أوت  2018 يتضم ــؤرخ  ف ــم 351 م ــرر رق 4 -13 - مق
تســييرالصندوق الوالئــي لترقيــة  مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة 

البيــض.
................................................................................................. صفحة 133 
4 -14 - مقــرر  رقــم 352 مــؤرخ  فــي  16  أوت  2018 يعــدل المقــرر رقــم 322  المــؤرخ  
ــس تســييرالصندوق  ــن أعضــاء مجل ــن  تعيي ــر ســنة  2016 و المتضم ــي 27 أكتوب ف

الوالئــي لترقيــة مبــادرات  الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة الجزائــر.
................................................................................................. صفحة 135

ــن  أعضــاء مجلــس  ــر 2018 يتضمــن تعيي ــم 441 مــؤرخ فــي 04 أكتوب 4 -15 - مقــرر رق
تســييرالصندوق الوالئــي لترقيــة مبــادرات  الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة 

األغــواط.
................................................................................................. صفحة 137

4 -16 - مقــرر رقــم 442 مــؤرخ  فــي 04 أكتوبــر 2018 يتضمــن تعييــن  أعضــاء مجلــس 
تســييرالصندوق الوالئــي لترقيــة  مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة 

بشــار.
................................................................................................. صفحة 139

4 -17 - مقــرر  رقــم 443 مــؤرخ  فــي  04  أكتوبــر  2018 يتضمــن  تعييــن  أعضــاء مجلــس 
تســييرالصندوق الوالئــي لترقيــة   مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة 

. ميلة
................................................................................................. صفحة 141
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4 -18 - مقــرر رقــم 444 مــؤرخ فــي  04 أكتوبــر 2018 يتضمــن تعييــن   أعضــاء مجلــس 
تســييرالصندوق الوالئــي لترقيــة مبــادرات   الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة 

ســوق أهــراس.
................................................................................................. صفحة 143

ــاء  ــن  أعض ــن   تعيي ــر  2018 يتضم ــي  04  أكتوب ــؤرخ  ف ــم 445 م ــرر  رق 4 -19 - مق
مجلــس تســييرالصندوق الوالئــي لترقيــة   مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة  

لواليــة قســنطينة.
................................................................................................. صفحة 145

4 -20 - مقــرر  رقــم 446 مــؤرخ  فــي  04  أكتوبــر  2018 يعــدل المقــرر رقــم 331  المؤرخ  
فــي 06 نوفمبــر ســنة  2016 و المتضمــن   تعييــن أعضــاء مجلــس تســييرالصندوق 

الوالئــي لترقيــة  مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة ورقلــة.
................................................................................................. صفحة 147

4 -21 - مقــرر  رقــم 480 مــؤرخ  فــي  15  نوفمبــر  2018 يتضمــن  تعييــن  أعضــاء مجلــس 
تســييرالصندوق الوالئــي لترقيــة   مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة 

لجلفة. ا
................................................................................................. صفحة 149

ــس  ــن أعضــاء مجل ــن تعيي ــر 2018 يتضم ــي 15 نوفمب ــم 481 مــؤرخ ف ــرر رق 4 -22 - مق
تســييرالصندوق الوالئــي لترقيــة مبــادرات  الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة 

ســيدي بلعبــاس.
................................................................................................. صفحة 151

4 -23 - مقــرر  رقــم 482 مــؤرخ  فــي  15  نوفمبــر  2018 يتضمــن  تعييــن  أعضــاء مجلــس 
تســييرالصندوق الوالئــي لترقيــة مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة 

. جيجل
................................................................................................. صفحة 153

4 -24 - مقــرر  رقــم 483 مــؤرخ  فــي  15  نوفمبــر  2018 يعــدل المقــرر رقــم 205  المؤرخ  
ــن أعضــاء مجلــس تســييرالصندوق  ــي 14 مــارس ســنة  2017 و المتضمــن   تعيي ف

الوالئــي لترقيــة  مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة عيــن الدفلــى.
................................................................................................. صفحة 155

4 -25 - مقــرر  رقــم 484 مــؤرخ  فــي  15  نوفمبــر  2018 يتضمــن  تعييــن  أعضــاء مجلــس 
تســييرالصندوق الوالئــي لترقيــة  مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة 

غليزان.
................................................................................................. صفحة 157

4 -26 - مقــرر  رقــم 486 مــؤرخ فــي 19 نوفمبــر  2018 يعــدل المقــرر رقــم 109 المــؤرخ 
فــي 12 مــاي ســنة 2016 المتضمــن تعييــن أعضــاء مجلــس تســييرالصندوق الوالئــي 

لترقيــة مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة مســتغانم.
................................................................................................. صفحة 159
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4 -27 - مقــرر رقــم 487 مــؤرخ فــي 21  نوفمبــر 2018 يتضمــن تعييــن  أعضــاء مجلــس 
تســييرالصندوق الوالئــي لترقيــة   مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة 

بــرج بوعريريــج.

................................................................................................. صفحة 161

4 -28 - مقــرر  رقــم 488 مــؤرخ  فــي  21  نوفمبــر  2018 يتضمــن  تعييــن  أعضــاء مجلــس 
تســييرالصندوق الوالئــي لترقيــة  مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة 

. بسكرة

................................................................................................. صفحة 163

4 -29 - مقــرر  رقــم 489 مــؤرخ  فــي  22  نوفمبــر  2018 يعــدل المقــرر  رقم 207  المؤرخ  
ــن أعضــاء مجلــس تســييرالصندوق  ــي 14 مــارس ســنة  2017 و المتضمــن   تعيي ف

الوالئــي لترقيــة  مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة تيبــازة.

................................................................................................. صفحة 165

4 -30 - مقــرر  رقــم 496 مــؤرخ  فــي  26  نوفمبــر  2018 يتضمــن  تعييــن  أعضــاء مجلــس 
تســييرالصندوق الوالئــي لترقيــة مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة  لواليــة 

لشلف. ا

................................................................................................. صفحة 167
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1-2 - مرســوم رئاســي رقــم 18 - 48 مــؤرخ فــي 6 جمــادى األولــى عــام         
1439 الموافــق 24 ينايــر ســنة 2018 ، يتضمــن التصديــق علــى  مذكــرة 
الّديمقراطّيــة  الجزائريّــة  الجمهوريــة  حكومــة  بيــن  للتعــاون  التفاهــم 
الشــعبيّة وحكومــة جمهوريــة البرتغــال فــي مجالــي الشــباب والرياضــة، 

ــنة 2013. ــر س ــخ 4 نوفمب ــة بتاري الموقّع
- - - -

إّن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

- وبناء على الدستور، السيما المادة 91-9  منه، 
- وبعــد االطــالع علــى مذكــرة التفاهــم للتعــاون بيــن حكومــة الجمهوريــة 
الجزائريّــة الّديمقراطّيــة الّشــعبيّة وحكومــة جمهوريــة البرتغــال فــي مجالــي 

الشــباب والرياضــة، الموقّعــة بالجزائــر بتاريــخ 4 نوفمبــر ســنة 2013،
يرسم ما يأتي :

المــادة األولــى : يصــّدق علــى مذكــرة التفاهــم للتعــاون بيــن حكومــة الجمهوريــة 
الجزائريــة الّديمقراطيّــة الشــعبيّة وحكومــة جمهوريــة البرتغــال فــي مجالــي 
الشــباب والرياضــة، الموقّعــة بالجزائــر بتاريــخ 4 نوفمبــر ســنة 2013، وتنشــر 

ــعبيّة. ــة الّش ــة الّديمقراطيّ ــة الجزائريّ ــدة الّرســمية للجمهوريّ ــي الجري ف
ــة  ــة الجزائريّ ــدة الّرســميّة للجمهوريّ المــادة 2 : ينشــر هــذا المرســوم فــي الجري

ــعبيّة. ــة الّش الّديمقراطيّ
حرر بالجزائر في 6 جمادى األولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018.    

عبد العزيز بوتفليقة

مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال

في مجالي الشباب والرياضة 
ديباجة :

ــال  ــة البرتغ ــة جمهوري ــعبيّة وحكوم ــة الّش ــة الجزائري ــة الجمهوري إّن حكوم
ــن( ، ــاه بالطرفي ــا أدن )المشــار إليهم

- إذ تحذوهمــا الرغبــة فــي ترقيــة وتوطيــد العالقــات الثنائيــة فــي مجالــي الشــباب 
ــة  ــة الجزائريّ والرياضــة مــن خــالل تنفيــذ أحــكام اتفــاق التعــاون بيــن الجمهوريّ
الّديمقراطيـّـة الّشــعبية وجمهوريــة البرتغــال فــي مجــاالت التربيــة والتعليــم العالــي 
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والبحــث العلمــي والثقافــة والشــباب والرياضــة واالتصــال، الموقّــع بلشــبونة فــي 
31 مايــو ســنة 2005،

- وســعيا منهمــا لتشــجيع وتطويــر عالقــات الصداقــة مــن خــالل تبــادل البرامــج 
لصالــح شــباب ورياضيــي البلديــن،

اتفقتا على مذكرة التفاهم للتعاون هذه كما يأتي :
المادة األولى

األهداف
 تنــّص مذكــرة التفاهــم للتعــاون هــذه علــى اإلطــار الــذي ســتبرم فيــه 
االقتراحــات المفصلــة لبرامــج العمــل فــي مجالــي الشــباب والرياضــة بيــن 

الطرفيــن علــى أســاس المعاملــة بالمثــل والمنفعــة المتبادلــة،
ــات  ــات والهيئ ــن الجمعي ــادالت بي ــان االتصــال والتب  يشــجع ويســهل الطرف

ــن. ــة للبلدي ــبانية والرياضي الش

المادة 2
مجاالت التعاون

ــة  ــة والتزاماتهمــا الدولي ــا لتشــريعاتهما الوطني ــان التعــاون وفق يشــجع الطرف
فــي مجــاالت الشــباب والرياضــة والتكويــن و التأطيــر.

المادة 3
الشباب

اتفق الطرفان على ما يأتي :
1. ترقيــة وتطويــر التبــادالت بيــن الجمعيــات الجزائريــة والبرتغاليــة فــي مجــال 
تنقــل الشــباب ودور الشــباب وكــذا مراكــز العطــل للشــباب وغيرها مــن المواضيع 

ذات المصلحة المشــتركة،
2. تشــجيع مشــاركة الشــباب فــي التظاهــرات الثقافيــة والمهرجانــات الفنيــة 

الشــبابية وذلــك بترقيــة اكتشــاف المواهــب الشــابة،
ــة  ــم أنشــطة التوعي ــي مجــال تنظي ــراء والتجــارب ف ــادل الخب 3. دعــم برامــج تب

ــي أوســاط الشــباب، ــة لالتصــال واإلعــالم ف التربوي
4. تبــادل الخبــرات فــي مجــال البرامــج التربويــة والوقايــة فــي مكافحــة اآلفــات 
واألخطــار البــارزة فــي أوســاط الشــباب )اإلدمــان والمخــدرات والتدخيــن ونقــص 

المناعــة المكتســبة/ الســيدا(،
5. تبادل الخبرات في مجال تسيير أجهزة دعم الشباب المضطرب،
6. تعزيز قدرات اإلطارات الجمعوية وذلك بتكوين مرشدين شباب،
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7. إعــداد برامــج جمعويــة مزدوجــة مــع جمعيــات البلديــن فــي المواضيــع المتعلقة 
بالمحافظــة علــى البيئــة وترقيــة الترفيــه وتبادل الشــباب،

8.تبــادل الخبــراء والمســؤولين المؤسســاتيين المكلفيــن بتطويــر الحيــاة الجمعويــة 
وترقيــة الشــراكة مــع الجمعيــات الشــبابية،

9. دعم ورشة عمل لترقية اإلدماج المهني للشباب والتكوين في المقاولة.

المادة  4
الرياضة

اتفق الطرفان على ما يأتي :
1. ترقيــة وتطويــر التبــادالت بيــن االتحاديــات الجزائريــة والبرتغاليــة فــي مجــال 

تكويــن المدربيــن والحــكام والمراقبيــن واحترافــات أخــرى فــي الرياضــة،
الرياضــة  بتطويــر  المكلفيــن  المؤسســاتيين  والمســؤولين  الخبــراء  تبــادل   .2

المتعــددة، بأبعادهــا 
3. دعــم تبــادل الخبــرات والبرامــج فــي مجــال الرياضــة المدرســية وفئــة 

الرياضيــة، الدراســات 
4. تشــجيع التبــادالت علــى مســتوى المواهــب الرياضيــة الشــابة ومراكــز التكوين 

والمــدارس الرياضية،
5. تشجيع التعاون في الرياضات شبه األولمبية،

ــآت  ــيير وإدارة المنش ــاالت التس ــي مج ــرات ف ــراء والخب ــادل الخب ــجيع تب 6. تش
ــة، ــب الرياضي ــي المالع ــة أراض ــة وصيان الرياضي

7. ترقيــة أخالقيــات الرياضــة فــي جميع أبعادهــا وبالخصوص الــروح الرياضية، 
والمثــل األولمبيــة، والقضــاء علــى العنصريــة وكــره األجانــب، ومكافحــة العنــف 

فــي الرياضــة وكــذا الوقايــة ومكافحــة تعاطي المنشــطات،
8. التعاون بفعالية لتأسيس الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات،

9. التعــاون مــن أجــل توحيــد معــدات مخابــر مكافحــة تعاطــي المنشــطات 
بالجزائــر، وتكويــن أعــوان مراقبــة تعاطــي المنشــطات وكــذا األطبــاء وباألخــص 
فــي مجــال التحاليــل المعتمــدة فــي اإلرتروبوييتيــن والتحليــل اللونــي فــي المرحلــة 

ــا بقيــاس الطيــف الكتلــي، الغازيــة مقترن
10. تطويــر ظــروف خاصــة للمشــاركة المتبادلــة فــي التريصــات التنافســية التــي 

تقــام فــي مراكــز المســتوى العالــي للبلديــن،
11. تشجيع تبادل الخبراء والخبرات في مجال الطب الرياضي،

12. تشــجيع تبــادل الخبــراء والخبــرات فــي مجــال تنظيــم التظاهــرات الرياضيــة 
والتمويل.
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المادة  5
التكوين والتأطير

اتفق الطرفان على ما يأتي :
1. اســتقبال بالجزائــر وبالبرتغــال، خبــراء لتنشــيط نــدوات حــول المواضيــع 
ــة للرياضــة والمواضيــع المتعلقــة  ــوم التطبيقي المختلفــة المتعلقــة باألنشــطة والعل

ــباب، بالش
2. تبــادل الوثائــق والقوانيــن والمعلومــات والمطبوعــات المتعلقــة بنشــاطات 

الشــباب والممارســة الرياضيــة،
3. دعــم مشــاركة اإلطــارات األســاتذة والمكونيــن فــي الملتقيــات والنــدوات 

المنظمــة علــى المســتوى الوطنــي والدولــي.

المادة  6
أحكام عامة

1. الســلطات المختصــة المكلفــة بتطبيــق مذكــرة التفاهــم للتعــاون هــذه هــي: عــن 
الجانــب الجزائــري، وزارة الشــباب والرياضــة، وعــن الجانــب البرتغالــي، كتابــة 

الدولــة للشــباب والرياضــة.
ــم  ــق مذكــرة التفاهــم للتعــاون هــذه، ت ــى لتطبي 2.  بهــدف ضمــان الشــروط المثل
إنشــاء لجنــة مشــتركة للمتابعــة مكّونــة مــن ممثليــن يتــم تعيينهــم من قبــل الطرفين،

3. تتمثل مهمة لجنة المتابعة المشتركة في :
أ( إعــداد برنامــج تنفيــذي ســنوي وتقييــم حالــة تنفيــذ األنشــطة المتفــق عليهــا بيــن 

الطرفيــن،
ب( التشــاور حــول كل المواضيــع األخــرى المدرجــة فــي مذكــرة التفاهــم للتعــاون 

هذه.
4. تجتمــع اللجنــة المشــتركة للمتابعــة بطلــب مــن الطرفيــن بالتنــاوب بالجزائــر 

وبالبرتغــال فــي تاريــخ ســيحدد باتفــاق مشــترك.

المادة 7
أحكام مالية

ــى  ــذه، عل ــاون ه ــم للتع ــرة التفاه ــي مذك ــف المدرجــة ف ــف كل المصاري 1. تتوق
ــة، ــا الداخلي ــذا قوانينهم ــن وك ــة الطرفي ــر ميزاني توف

2.  يتــم التمويــل الــالزم لتنفيــذ النشــاطات المزمــع تنفيذهــا حســب مذكــرة التفاهــم 
ــادة  ــن الم ــم 10 م ــي النقطــة رق ــورة ف ــا عــدا النشــاطات المذك ــذه، م ــاون ه للتع

الرابعــة، كمــا يأتــي :
أ( يتكفــل الطــرف المتنقــل بمصاريــف النقــل حتــى المطــار الدولــي أو المحطــة 

ــد المســتقبل، األقــرب لمــكان اإلقامــة بالبل
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ب( يتكفــل الطــرف المســتقبل بتكاليــف النقــل داخــل البلــد، وكــذا مصاريــف 
اإلقامــة،

ــاق  ــة أخــرى، باتف ــكام مالي ــى أح ــة عل ــن، للضــرورة، الموافق ــن الطرفي ج( يمك
ــترك. مش

المادة 8
تسوية النزاعات

تتــم تســوية أي نــزاع يتعلــق بتفســير أو تطبيــق مذكــرة التفاهــم للتعــاون هــذه، 
عــن طريــق التفــاوض بيــن الطرفيــن، عبــر القنــاة الدبلوماســية.

المادة 9   
أحكام نهائية

1 - يتم سريان مذكرة التفاهم للتعاون هذه، طبقا لتشريع كل طرف.
2 - يمكــن تعديــل مذكــرة التفاهــم للتعــاون هــذه، بموافقــة الطرفيــن، مــع إخطــار 

كتابــي مســبق، ثالثــة )3( أشــهر مــن قبــل. 
3 - تدخــل التعديــالت حيــز التنفيــذ طبقــا لألشــكال المقــررة فــي مذكــرة التفاهــم 

هــذه، وتشــكل جــزءا ال يتجــزأ منهــا.
ــد  ــة للتجدي ــنوات قابل ــع س ــدة أرب ــذه، لم ــاون ه ــم للتع ــرة التفاه ــت مذك 4 - أبرم
بموجــب اتفــاق ضمنــي، مــا لــم يتــم إنهاؤهــا مــن قبــل أحــد الطرفيــن تســعين )90(

يومــا قبــل تاريــخ انتهــاء الصالحيــة.

وقّعــت مذكــرة التفاهــم للتعــاون هــذه بالجزائــر يــوم 4 نوفمبــر ســنة 2013 
ــة والفرنســية. ــة، والبرتغالي مــن نســختين أصليتيــن، باللغــات العربي

وللنصــوص الثالثــة نفــس الحجــة القانونيــة.  وفــي حالــة االختــالف فــي التأويــل، 
يرجــح النــص باللغــة الفرنســية.

عن حكومة
الجمهورية الجزائريّة
 الّديمقراطيّة الّشعبيّة

محمد تهمي
وزير الشباب  والرياضة

عن حكومة
جمهورية البرتغال

ايميديو قريرو
كاتب الدولة

 للشباب والرياضة
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II - القرارات الوزارية 
المشتركة
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2-1 - قــرار وزاري مشــترك مــؤرخ في أول ربيــع األول عام1439 الموافق  20 
نوفمبــر ســنة 2017 ، يحدد شــروط ، وكيفيــات تطبيق التدابيراالســتثنائية 
فــي مجــال مشــاركة رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي فــي المســابقات 
واالمتحانــات لالتحــاق ببعــض أســاك اإلدارة العموميــة وفــي مجــال 

الدراســة والتكويــن فــي قطــاع الشــباب والرياضــة.
- - - -

إّن الوزير األول،
ووزير الشباب والرياضة،

- بمقتضــى القانــون رقــم 13-05 المــؤرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافــق 
23 يوليــو ســنة 2013 والمتعلــق بتنظيــم األنشــطة البدنية والرياضيــة وتطويرها، 

ال ســيما المــادة 45 منــه ،

- و بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 17- 243 المــؤرخ فــي 25 ذي القعــدة عام 
1438 الموافــق 17 غشــت ســنة 2017 ، و المتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومة ،

ــام  ــّرم ع ــي 21 مح ــؤرخ ف ــم 10-07 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس - و بمقتض
ــون األساســي الخــاص  ــر ســنة 2010 ، والمتضمــن القان ــق 7 يناي 1431 المواف
ــة بالشــباب والرياضــة، بالموظفيــن المنتميــن لألســالك الخاصــة بــاإلدارة المكلّف

- و بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 14-330 المــؤرخ فــي 4 صفــر عــام 
1436 الموافــق 27 نوفمبــر ســنة 2014 الــذي يحــّدد كيفيــات تنظيــم االتحاديــات 

ــا األساســي النموذجــي، ــذا قانونه ــة وســيرها وك ــة الوطني الرياضي

ــي 26 شــّوال عــام  ــم 15-213  المــؤرخ ف ــذي رق - و بمقتضــى المرســوم التنفي
ــكام  ــق األح ــات تطبي ــّدد كيفي ــذي يح ــنة 2015 ال ــت س ــق 11 غش 1436 المواف
القانونيــة األساســية المتعلقــة برياضيــي النخبــة و المســتوى العالــي، الســيما 

ــه، ــادة 4 من الم
يقرران ما يأتي :

المــادة األولــى : تطبيقــا ألحــكام المــادة 4 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 15 - 213، 
المــؤرخ فــي 26 شــّوال عــام 1436 الموافــق 11 غشــت ســنة 2015 الــذي يحــّدد 
كيفيــات تطبيــق األحــكام القانونيــة األساســية المتعلقــة برياضيــي النخبة والمســتوى 
العالــي، يهــدف هــذا القــرار إلــى تحديــد شــروط  وكيفيــات تطبيــق التدابيــر 
االســتثنائية فــي مجــال مشــاركة رياضيــي النخبــة والمســتوى العالي في المســابقات 
ــة  ــال الدراس ــي مج ــة وف ــاق ببعــض أســالك اإلدارة العمومي ــات لاللتح واالمتحان

والتكويــن فــي قطــاع الشــباب والرياضــة.
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المــادة  2: ال يســتفيد مــن التدابيــر االســتثنائية المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
القــرار إالّ رياضيــو النخبــة  والمســتوى العالــي مــن الفئــات »أ« و »ب«  و »ج« 
المســجلون فــي القائمــة الســنوية التــي يحّددهــا الوزيــر المكلّــف بالرياضــة طبقــا 
للمــادة 19 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 15-213 المــؤرخ فــي 26 شــّوال عــام 

ــق 11 غشــت ســنة  2015 والمذكــور أعــاله.  1436 المواف

ــي  ــاط ف ــادة نق ــن زي ــي م ــتوى العال ــة والمس ــو النخب ــتفيد رياضي ــادة  3 : يس الم
المعــّدل المتحّصــل عليــه فــي االختبــارات الكتابيــة للمســابقات علــى أســاس 
ــالك اإلدارة  ــض أس ــاق  ببع ــة لاللتح ــة المنظم ــات المهني ــارات واالمتحان االختب

ــي :  ــا يأت ــة، كم العمومي
- الســدس )1/ 6( مــن أقصــى النقــاط التــي يمكــن أن  يتحصــل عليهــا رياضيو 

المســتوى العالي،
-  العشــر )1/ 10( مــن أقصــى النقــاط التــي يمكــن أن يتحصــل عليهــا 

رياضيــو النخبــة.

المــادة  4:  يســتفيد رياضيــو النخبــة والمســتوى العالــي مــن الفئتيــن »أ« و »ب« 
مــن االلتحــاق، دون مســابقات، بالتكويــن المحضــر لشــهادتي مربــي رئيســي فــي 
األنشــطة البدنيــة والرياضيــة ومستشــار فــي الرياضــة فــي اختصاصهــم الرياضي 

إذا أثبتــوا مســتوى الســنة الثالثــة مــن التعليــم الثانــوي.

المــادة  5:  يســتفيد رياضيــو النخبــة مــن الفئــة »ج«  مــن االلتحــاق، بمســابقات، 
ــة  ــة والرياضي ــن المحضــر لشــهادتي مربــي رئيســي فــي األنشــطة البدني بالتكوي
ــوا مســتوى الســنة  ــي الرياضــة فــي اختصاصهــم الرياضــي إذا أثبت ومستشــار ف

الثالثــة مــن التعليــم الثانــوي.

المــادة  6: يســتفيد رياضيــو النخبــة و المســتوى العالــي المســجلون فــي مؤسســات 
ــة بالشــباب والرياضــة حســب برنامــج تدريبهــم  ــإلدارة المكلّف ــن التابعــة ل التكوي

ومنافســتهم، مــن : 
ــدة  ــاوي الم ــد يس ــا، ق ــق تمديده ــتهم،عن طري ــوار دراس ــي أط ــض ف - تخفي

ــه، ــجلين في ــور المس ــة للط القانوني
- تعديل في أوقات وفي تنظيم دراستهم،

- دروس دعم ودورات خاصة باالمتحان واالستدراك،
ــات  ــة حســب متطلب ــل فــي رزنامــة مشــاركتهم فــي التقييمــات الدوري - تعدي

ــي.  ــة والمســتوى العال ــذوي النخب ــة ل الممارســة الرياضي
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المــادة 7: ينشــر هــذا القــرار فــي الجريــدة الّرســميّة للجمهوريّــة الجزائريّــة 
الديمقراطيّــة الشــعبيّةّ.

حرر بالجزائر في أول ربيع األول عام  1439الموافق 20 نوفمبر سنة2017 .

وزير الشباب والرياضة
الهادي ولد علي

عن الوزير األول
وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية واإلصاح اإلداري 
بلقاسم بوشمال
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ــق 23  ــي 7 رمضــان عــام 1439المواف ــرار وزاري مشــترك مــؤرخ ف 2-2 - ق
مايــو ســنة 2018 ، يحــدد تعــداد مناصــب الشــغل وتصنيفهــا ومــدة العقــد 
الخــاص باألعــوان العامليــن فــي نشــاطات الحفــظ أو الصيانــة أو الخدمــات 
الشــباب  الشــباب والرياضــة ودواويــن مؤسســات  بعنــوان مديريــات 

ــات. ــددة الرياضــات للوالي ــات المتع ــن المركب ودواوي
- - - -

إّن الوزير األّول،
ووزير المالية،

ووزير الشباب والرياضة،
– بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 07-308 المــؤرخ فــي 17 رمضــان عــام 
1428 الموافــق 29 ســبتمبر ســنة  2007 الــذي يحــدد كيفيــات توظيــف األعــوان 
المتعاقديــن وحقوقهــم وواجباتهــم والعناصــر المشــكلة لرواتبهــم والقواعــد المتعلقة 

بتســييرهم وكــذا النظــام التأديبــي المطبــق عليهــم، الســيما المــادة 8 منــه،
– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  15-140  المــؤرخ فــي 8  شــعبان عــام 
ــة  ــات إداري ــن إحــداث مقاطع ــو ســنة 2015 والمتضم ــق 27  ماي 1436  المواف

داخــل بعــض الواليــات وتحديــد القواعــد الخاصــة المرتبطــة بهــا،
– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 17-242 المــؤّرخ فــي 23 ذي القعــدة عــام 

1438 الموافــق 15 غشــت ســنة  2017 والمتضمــن تعييــن الوزيــر األول،
ــم  17-243  المــؤرخ فــي  25 ذي القعــدة  – وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رق
عــام  1438 الموافــق  17 غشــت ســنة  2017 والمتضمــن تعييــن أعضــاء 

ــّدل، ــة، المع الحكوم
– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  95-54 المــؤرخ فــي 15 رمضــان عــام 
1415 الموافــق 15 فبرايــر ســنة 1995 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الماليــة،
– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 05-492 المــؤرخ فــي 20  ذي القعــدة عــام 
1426 الموافــق 22 ديســمبر ســنة 2005 والمتضمــن تعديــل القانــون األساســي 

لدواويــن المركبــات المتعــددة الرياضــات،
– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 06 - 345  المــؤرخ فــي 5 رمضــان عــام 
ــات  ــم مديري ــد تنظي ــدد قواع ــذي يح ــنة 2006 ال ــبتمبر س ــق 28 س 1427 المواف

الشــباب والرياضــة للواليــة وســيرها،
– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 07-01 المــؤرخ فــي 17 ذي الحجــة عــام 
1427 الموافــق 6 ينايــر ســنة 2007 والمتضمــن تحويــل مراكــز إعــالم الشــبيبة 

وتنشــيطها إلــى دواويــن مؤسســات الشــباب للواليــة،
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– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  14-193 المــؤّرخ فــي 5 رمضــان عــام 
ــام  ــر الع ــات المدي ــدد صالحي ــذي يح ــنة 2014  ال ــو س ــق 3 يولي 1435 المواف

ــالح اإلداري، ــة واإلص ــة العمومي للوظيف
ــي 9 شــعبان عــام  ــؤرخ ف ــم  15-141  الم ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
ــة  ــة اإلداري ــم المقاطع ــن تنظي ــنة 2015 والمتضم ــو س ــق 28 ماي 1436 المواف

ــيرها، وس
يقررون ما يأتي :

المــادة األولــى : تطبيقــا ألحــكام المــادة 8 مــن المرســوم الرئاســي رقــم 308-07  
المؤرخ في 17 رمضان عام  1428 الموافق 29 ســبتمبر ســنة 2007 والمذكور 
أعــاله، يهــدف هــذا القــرار إلــى تحديــد تعــداد مناصــب الشــغل وتصنيفهــا ومــدة 
العقــد الخــاص باألعــوان العامليــن فــي نشــاطات الحفــظ أوالصيانــة أو الخدمــات 
ــن  ــباب ودواوي ــات الش ــن مؤسس ــة ودواوي ــباب والرياض ــات الش ــوان مديري بعن

المركبــات المتعــددة الرياضــات للواليــات، طبقــا للجــدول اآلتــي :

مناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

داد
ــــ

عــ
لتـ

ا
)2

( +
 )1

(

التصنيف

عقد غير محدد 
المدة
)1(

عقد محدد 
المدة
الصنف)2(

التوقيت
الكامل

التوقيت
الجزئي

التوقيت
الكامل

التوقيت
الجزئي

مديريات 
الشباب 
و الرياضة

 عامل مهني من 
52813501200––822المستوى األول

23821200––380حارس

سائق سيارة من 
المستوى األول

21–––212219

عون خدمة من 
المستوى األول

1
__

65661200

 عون وقاية من 
المستوى األول

599
___

5995288

عامل مهني من 
153240___15المستوى الثاني

عامل مهني من 
245288–––24المستوى الثالث

سائق سيارة من 
63240–––6المستوى الثاني

 عون وقاية من 
607348–––60المستوى الثاني

المجموع 
الفرعي

1928––5952523

رقم
ال

لي
دال

ست
اإل
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مناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

داد
ــــ

عــ
لتـ

ا
)2

( +
 )1

(

التصنيف

عقد غير محدد 
المدة
)1(

عقد محدد 
المدة
الصنف)2(

التوقيت
الكامل

التوقيت
الجزئي

التوقيت
الكامل

التوقيت
الجزئي

دواوين 
مؤسسات 
الشباب 
للواليات

 عامل مهني من 
14160821200––5941المستوى األول

1481200–––148حارس

سائق سيارة من 
المستوى األول

28–––282219

عون خدمة من 
المستوى األول

3
__

361200

 عون وقاية من 
المستوى األول

48
___

485288

عامل مهني من 
163240___16المستوى الثاني

عامل مهني من 
135288–––13المستوى الثالث

سائق سيارة من 
123240–––12المستوى الثاني

عون خدمة من 
المستوى الثالث

100–––1005288

 عون وقاية من 
37348–––3المستوى الثاني

المجموع 
الفرعي

6312––1446456

رقم
ال

لي
دال

ست
اإل
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مناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة
عقد العمل

داد
ــــ

عــ
لتـ

ا
)2

( +
 )1

(

التصنيف

عقد غير محدد 
المدة
)1(

عقد محدد 
المدة
الصنف)2(

التوقيت
الكامل

التوقيت
الجزئي

التوقيت
الكامل

التوقيت
الجزئي

دواوين 
المركب 
المتعدد 

الرياضات  
للواليات

 عامل مهني من 
18342461200––4063المستوى األول

1611200–––161حارس

سائق سيارة من 
المستوى األول

19–––192219

عون خدمة من 
المستوى األول

4
__

18221200

 عون وقاية من 
المستوى األول

73
___

735288

عامل مهني من 
413240___41المستوى الثاني

عامل مهني من 
355288–––35المستوى الثالث

سائق سيارة من 
373240–––37المستوى الثاني

 عون وقاية من 
37348––3المستوى الثاني

المجموع 
الفرعي

4436––2014637

المجموع 
العام

13616

رقم
ال

لي
دال

ست
اإل

المــادة  2 : يُــوزع تعــداد مناصــب الشــغل الخاصــة بمديريــات الشــباب والرياضــة ودواويــن 
مؤسســات الشــباب ودواويــن المركبــات المتعــددة الرياضــات للواليــات طبقــا للجــدول الملحــق بأصــل 

هــذا القــرار.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الّديمقراطيّة الّشعبيّة.

حّرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1439  الموافق 23 مايو سنة 2018.
    وزير المالية                                                        وزير الشباب والرياضة

عبد الرحمان راوية                                                             محمد حطاب                                                 
عن الوزير األّول
وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية واإلصاح اإلداري
بلقاسم بوشمال
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III - القرارات
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3-4 - قــرار  مــؤرخ  فــي 20  شــّوال عــام 1439 الموافــق 4 يوليــو ســنة 
2018، يحــدد  تشــكيلة  الهيــاكل واألجهــزة واللجــان المتخصصــة للجنــة 
ــر وتنظيمهــا وســيرها  ــة للشــباب بالجزائ ــة الثالث ــم األلعــاب االفريقي تنظي
ــا. ــة االســمية ألعضائه ــذا  القائم ــة  للدعــم  وك ــان  المحلي ــا واللج وصاحياته

- - - -

إّن وزير الشباب والرياضة،

- وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 17-243 المــؤرخ فــي 25 ذي القعــدة عــام 
ــة،  ــن أعضــاء الحكوم ــق 17 غشــت ســنة 2017 والمتضمــن تعيي 1438 المواف

المعــدل،

- وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 91-311 المــؤرخ فــي 28 صفرعــام 
1412 الموافــق 7 ســبتمبر ســنة 1991والمتعلــق بتعييــن المحاســبين العمومييــن 

ــم، واعتماده

- وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  16-84 المــؤرخ فــي 21 جمــادى األولــى 
ــر  ــات وزي ــدد صالحي ــذي يح ــنة 2016 ال ــارس س ــق أّول م ــام 1437 المواف ع

الشــباب والرياضــة،

ــي 21  ــؤرخ ف ــي 16-85 الم ــؤرخ ف ــم الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس - وبمقتض
جمــادى األولــى عــام 1437 الموافــق أول مــارس ســنة 2016 والمتضمــن تنظيــم 

ــوزارة الشــباب والرياضــة، ــة ل اإلدارة المركزي

-  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 17-74 المــؤرخ فــي 12 جمــادى األولــى 
ــم  ــة تنظي ــداث لجن ــن إح ــنة  2017 والمتضم ــر س ــق 9 فبراي ــام 1438 المواف ع

األلعــاب اإلفريقيــة الثالثــة للشــباب بالجزائــر، ال ســيما المــادة 18 منــه،

يقرر ما يأتي :

المــادة األولــى : تطبيقــا ألحــكام المــادة 18 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 74-17 
ــنة 2017  ــر س ــق 9 فبراي ــام 1438 المواف ــى ع ــادى األول ــي 12 جم ــؤرخ ف الم
ــزة  ــاكل واألجه ــد تشــكيلة الهي ــى تحدي ــرار إل ــذا الق ــدف ه ــور أعــاله، يه والمذك
واللجــان المتخصصــة للجنــة تنظيــم األلعــاب اإلفريقيــة الثالثــة للشــباب بالجزائــر 
وتنظيمهــا وســيرها وصالحياتهــا واللجــان المحليــة للدعــم وكــذا القائمــة االســمية 

ألعضائهــا.
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الفصل األّول

التشكيلة والتنظيم والسير

المــادة 2 : تضــم لجنــة تنظيــم األلعــاب اإلفريقيــة الثالثــة للشــباب بالجزائــر التــي 
تدعــى فــي صلــب النــص” اللجنــة«، تحــت ســلطة الرئيــس :

– المجلس التنفيذي،

– المديرية العامة لأللعاب،

– األمانة العامة،

– اللجان المتخصصة.

كما تساعد اللجنة لجان محلية للدعم.

القسم األّول

المجلس التنفيذي

المــادة 3 : يــرأس المجلــس التنفيــذي وزيــر الشــباب والرياضــة، رئيــس اللجنــة، 
ويســاعده نائبــان للرئيــس، يكلفــان علــى التوالــي، بمــا يأتــي :

– متابعة أنشطة اللجنة،

– التنسيق العملياتي ألنشطة اللجنة.

وتتولى المديرية العامة لأللعاب أمانة المجلس التنفيذي.

المــادة 4 : يجتمــع المجلــس التنفيــذي مــرة واحــدة علــى األقــل كل شــهر )1( فــي 
دورة عاديــة.

ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.

كمــا يمكــن المجلــس التنفيــذي أن يجتمــع فــي دورة موســعة لــكل أعضــاء اللجنــة 
كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك بنــاء علــى اســتدعاء مــن رئيســه.

المادة 5 : يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.

وفي حالة تعادل األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

المــادة 6: تــدّون قــرارات المجلــس التنفيــذي فــي محاضــر يمضيها رئيس الجلســة 
وأمينهــا وتحــرر فــي ســجل خــاص موقـّـع ومؤشــر عليه مــن رئيــس المجلس.
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القسم الثاني
المديرية العامة لأللعاب

المــادة 7 : تضــم المديريــة العامــة  لأللعــاب، تحــت ســلطة المديــر العــام، الهيــاكل 
ــم  ــا ودع ــررة وتنفيذه ــطة المق ــج األنش ــق برام ــة بتطبي ــة المكلف ــة واإلداري التقني

اللجــان المتخصصــة.
كما تزود المديرية العامة لأللعاب، بما يأتي :

– خلية الترجمة والترجمة الفورية،
– مكلفان بالدراسة والمتابعة يوضعان لدى المدير العام لأللعاب.

المــادة 8 : الهيــاكل التقنيــة واإلداريــة التابعــة للمديرية العامة لأللعــاب والمذكورة 
فــي المــادة 7 أعــاله، هي :

– قسم اإلدارة والمالية،
– قسم التنظيم الرياضي والهياكل القاعدية والتجهيزات الرياضية،

– قسم اإليواء واإلطعام والنقل،
– قسم اإلعالم والتسويق والرعاية،

– قسم المراسم والتكوين والتطوع واألنشطة والترفيهية والثقافية،
– قسم الصحة والوقاية،

– قسم التشريفات واالعتماد واألمن،
ــوارد  ــيير الم ــة وتس ــائل اإلداري ــة بالمس ــم اإلدارة والمالي ــف قس ــادة 9 : يكل الم
الماليــة والماديــة للجنــة وتنفيــذ مختلــف النفقــات المرتبطــة بتنظيــم األلعــاب وســير 

اللجنــة.
ويضم المصالح اآلتية :

– مصلحة الميزانية والعمليات المالية،
– مصلحة الوسائل العامة،

– مصلحة الصفقات واالتفاقيات.
ويكلف قسم اإلدارة والمالية، زيادة على ذلك، بتسيير ما يأتي :

– مصلحة التسيير المالي لإليرادات والنفقات بالعملة الوطنية،
– مصلحة التسيير المالي لإليرادات والنفقات بالعملة الصعبة.
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ــزات  ــة والتجهي ــاكل القاعدي ــم الرياضــي والهي ــم التنظي ــف قس ــادة  10 : يكل الم
ــة، بالتنســيق مــع مختلــف  ــذ البرنامــج العــام للمنافســات الرياضي ــة بتنفي الرياضي

ــة، ــة المختص ــة اإلفريقي ــات الرياضي ــة والهيئ ــة الوطني ــات الرياضي االتحادي
وكــذا تنفيــذ البرنامــج العملياتــي فــي ميــدان الهيــاكل القاعديــة والتجهيــزات والعتاد 

الضــروري لتنظيــم األلعاب.
ويضم المصالح اآلتية :

– مصلحة التخطيط واإلحصائيات ومتابعة برامج المنافسات،
– مصلحة العالقات مع االتحاديات الرياضية الوطنية،

– مصلحة العالقات مع مسؤولي الهياكل الرياضية،
– مصلحــة متابعــة عمليــات تأهيــل الهيــاكل القاعديــة والتجهيــزات والعتــاد 

الرياضيــة. والمرافقــة 
المــادة 11 : يكلــف قســم اإليــواء واإلطعــام والنقــل بتنفيــذ البرنامــج العملــي إليواء 

وإطعــام ونقــل المشــاركين والمدعّوين.
ويضم المصالح اآلتية :

– مصلحة متابعة عمليات تهيئة مواقع اإليواء واإلطعام،
– مصلحة اإليواء،
– مصلحة اإلطعام،

– مصلحة البرمجة وتنفيذ عمليات النقل،
– مصلحة متابعة عمليات تنظيم المرور.

المــادة 12 : يكلــف قســم اإلعــالم والتســويق والرعايــة بتنفيــذ البرامــج العمليــة في 
ميــدان اإلعــالم واالتصــال والرعايــة، باالتصــال مع الهيــاكل واللجــان المعنية.

ويضم المصالح اآلتية :
– مصلحة اإلعالم واالتصال والعالقات مع وسائل اإلعالم،

– مصلحة اإلشهار وترقية األلعاب،
– مصلحة التسويق والرعاية وتداول السلع،

– مصلحة الوثائق واإلعالم المتعدد.
المــادة 13 : يكلــف قســم المراســم والتكويــن والتطوع واألنشــطة الثقافيــة والترفيه 
بتنفيــذ البرامــج العمليــة فــي مجــال مراســم االفتتــاح واالختتــام والتكويــن والتطوع 
ــة  ــان المتخصص ــع اللج ــيق م ــاب والتنس ــير األلع ــاء س ــة أثن ــطة المنظم واألنش

المعنيــة.
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ويضم المصالح اآلتية :
– مصلحة التنشيط واألنشطة الثقافية والعلمية،

– مصلحة مراسم االفتتاح واالختتام،
– مصلحة التكوين والتطوع،

ــي مجــال  ــة ف ــذ البرامــج العملي ــة بتنفي ــف قســم الصحــة والوقاي المــادة 14 : يكل
ــة. ــع اللجــان المتخصصــة المعني ــة والتنســيق م الصحــة والوقاي

ويضم المصلحتين اآلتيتين :
– مصلحة الصحة ومراقبة تعاطي المنشطات،

– مصلحة الوقاية.
المــادة  15 : يكلــف قســم التشــريفات واالعتمــاد واألمــن بتنفيــذ البرامــج العملياتية 
والتنســيق مــع اللجــان المتخصصــة المعنيــة فــي مجــال البرامــج التشــريفية 

ــن. ــادات واألم واالعتم
ويضم المصالح اآلتية :

– مصلحة التشريفات واالستقبال،
– مصلحة االعتماد،

– مصلحة األمن.
ــف  ــروط توظي ــات وش ــاب تخصص ــا م لأللع ــر الع ــد ي ــد د الم ــادة 16 : يح الم
رؤســاء األقســام ورؤســاء المصالــح والمكلفيــن بالدراســات والمتابعــة وكل 

ــة. ــس اللجن ــة رئي ــد موافق ــن بع ــم اآلخري ــتخدمي الدع مس

القسم الثالث
األمانة العامة

المادة  17 : تضم األمانة العامة تحت سلطة األمين العام ما يأتي :
– مكتب التنظيم العام ويكلف بالبريد،

– المصالح التقنية واإلدارية.
المــادة 18 : تكلــف األمانــة العامــة بمعالجــة البريــد، الســيما التســجيل اإلجبــاري 

لمجمــوع البريــد الــوارد والصــادر مــن مختلــف هيــاكل وهيئــات اللجنــة.
ــة،  ــات الخارجي ــى الهيئ ــة إل ــالت الموجه ــر المراس ــب أن تؤش ــادة 19 : يج الم
حســب الحــاالت، مــن رئيــس اللجنــة أو مــن المديــر العــام لأللعــاب، طبقــا لألحكام 

القانونيــة والتنظيميــة المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال.
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القسم الرابع
اللجان المتخصصة

المادة 20 : تكلف لجنة التشريفات واالعتمادات على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم إستقبال ومغادرة الوفود، والشخصيات المدعّوة،

ــوف  ــن يؤطــرون الضي ــة الذي ــوان الضياف ــدين وأع ــن والمرش ــن المرافقي – تعيي
ــة، ــع اللجــان المعني ــود باالتصــال م والوف

– إعــداد قوائــم الضيــوف والقوائــم التشــريفية وتصميــم منظــام إقامــة الضيــوف 
ــريفية  ــات التش ــالت، وكل العملي ــات والتنق ــمية، والمنافس ــالت الرس ــالل الحف خ

األخــرى،
– تنظيــم الحفــالت التشــريفية لتســليم الميداليــات والشــهادات واالســتحقاقات 

األخــرى،
– تنظيم التنقالت مابين المدن ومواعيد المغادرة الدولية للضيوف والوفود،

– متابعــة إنجــاز الميداليــات والشــهادات واللويحــات التذكيريــة وغيرهــا وتســيير 
ذلــك،

– المســائل التشــريفية المتعلقــة بتنظيــم الحفــالت االفتتاحيــة والختاميــة لأللعــاب، 
باالتصــال مــع اللجنــة المعنيــة.

المادة 21 : تكلف لجنة اإليواء واإلطعام، على الخصوص بما ياتي :
– تحديد نمط إيواء وإطعام المشاركين والمدعوين،

– تحديــد مواقــع وهيــاكل اإليــواء واإلطعــام وكــذا المشــاركة والقيــام بإجــراءات 
الحجــز المتعلقــة بهــا،

ــات  ــة بالخدم ــات الخاص ــروط وكل االتفاقي ــر الش ــداد دفات ــي إع ــاهمة ف – المس
ــاب، ــار األلع ــي إط ــام ف ــواء واإلطع ــة باإلي المتعلق

– تصميم كيفيات االلتحاق بالمطاعم والتكفل بالتدابير المرافقة المتعلقة بها،
– إعــداد مشــاريع ومخططــات شــغل وتعييــن المشــاركين والمدعويــن والمنظميــن 

حســب موقــع اإليــواء بالتعــاون مــع اللجــان المعنيــة،
– الســهر علــى احتــرام النظــام الداخلــي للوحــدات الفندقيــة واإليــواء مــن طــرف 

المشــاركين.
المادة 22 : تكلف لجنة النقل، على الخصوص بما يأتي :

ــة  ــدن المرتبط ــن الم ــا بي ــل الحضــري وم ــة للنق ــات التوجيهي ــد المخطط – تحدي
ــباب، ــة للش ــة الثالث ــاب اإلفريقي باأللع
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– تحديــد االحتياجــات الخاصــة بوســائل النقــل )النقــل الجماعــي والســيارات 
الخفيفــة والشــاحنات لنقــل العتــاد والتجهيــزات ونقــل  الخيــول...(،

ــة  ــات الخاص ــات والصفق ــروط وكل االتفاقي ــر الش ــداد دفات ــي إع ــاهمة ف – المس
ــات واحتياجــات  ــة مقتضي ــة لتغطي ــل الضروري ــة بوســائل النق ــات المتعلق بالخدم

ــاب، األلع
– إعداد مخططات السير لمختلف وسائل النقل بالتعاون مع اللجان المعنية،

– تنظيم نقل أمتعة وعتاد الوفود على مستوى المطار إلى مواقع اإليواء.
المادة 23 : تكلف لجنة المنشآت والتجهيزات، على الخصوص بما يأتي :

– تعييــن حالــة المنشــآت والتجهيــزات المرشــحة الســتقبال تظاهــرات األلعــاب، 
باالتصــال مــع الهيــاكل المعنيــة،

– المســاهمة فــي إعــداد دفاتــر الشــروط وكل اتفاقيــة خاصــة بالخدمــات المتعلقــة 
باقتنــاء التجهيــزات والعتــاد،

ــا  ــاب طبق ــي لأللع ــم التقن ــق بالتنظي ــاد المتعل ــزات والعت ــيير التجهي ــة تس – متابع
لإلجــراءات التنظيميــة المعمــول بهــا وكــذا متابعــة كل العمليــات المتعلقــة بتفكيكها 

واســترجاعها،
– تنظيــم حمــالت تهيئــة المســاحات الخضــراء داخــل وخــارج مواقــع التدريبــات 

والمنافســات واإليــواء علــى مســتوى كل البلديــات والمــدن المعنيــة باأللعــاب،
ــم  ــوان التنظي ــاؤه بعن ــم اقتن ــذي ت ــاد ال ــزات والعت ــرد التجهي ــك ج ــداد ومس – إع

ــاب. ــي لأللع التقن
المادة 24 : تكلف لجنة األمن، على الخصوص بما يأتي :

– تحديــد البرنامــج العملــي فــي مجــال الوقايــة واألمــن واالعتمــاد قبــل األلعــاب 
وأثنــاءه وبعــده، وتطبيقــه،

ــآت  ــل المنش ــن داخ ــاركين والمتفرجي ــن المش ــن للمنظمي ــروط األم ــر ش – توفي
الرياضيــة وفــي أماكــن اإليــواء واإلطعــام والتنشــيط والترفيــه، وخــالل التنقــالت،

– وضع خلية أمن على مستوى كل موقع تم ضبطه،
– تحديــد مقاييــس وكيفيــات اعتمــاد الوفــود والمدعويــن والصحافييــن والمنظميــن 
ــتعمالها  ــة اس ــمية ومتابع ــارات الرس ــاز الش ــد إنج ــركاء قص ــن الش ــم م وغيره

ــة، ــاكل المعني ومراقبتهــا باالتصــال مــع اللجــان والهي
والشــخصيات  والمدعويــن  والشــخصيات  والحــكام  الوفــود  وأمــن  – حمايــة 

جــدا، المرموقــة  والشــخصيات  المرموقــة 
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– المســاهمة فــي تصميــم وإعــداد برنامــج تكويــن المرشــدين وتحســين مســتواهم، 
ــب،  ــة المالع ــا ي ــن بحم ــوان المكلفي ــن واألع ــة والمرافقي ــوان الضياف ــذا أع وك

ــن والتطــوع. ــة التكوي ــع لجن باالتصــال م
المادة 25:  تكلف لجنة التنظيم الرياضي، على الخصوص بما يأتي :

– المصادقــة علــى الهيــاكل القاعديــة الرياضيــة وكــذا التجهيــزات والعتــاد 
الرياضــي الضرورييــن مــن أجــل الســير الحســن للمنافســات المبرمجــة فــي إطــار 

ــا، ــول به ــة المعم ــة الدولي ــس واألنظم ــا للمقايي ــاب طبق األلع
ــن  ــن أماك ــابقات وتعيي ــات والمس ــات والتدريب ــام للمنافس ــج الع ــداد البرنام – إع

ــا، ــت إجرائه ومواقي
– تنظيــم حفــالت الســحب الخــاص بالمنافســات والمســابقات باالســتناد إلــى أنظمــة 
ــاركة  ــوة ومش ــى دع ــرص عل ــع الح ــي م ــاص رياض ــات كل اختص وخصوصي
الرياضيــة  والكنفدراليــات  االتحاديــات  ومندوبــي  المشــاركة  الــدول  ممثلــي 

ــة، ــة المعني اإلفريقي
– تحديــد برنامــج ترقيــة التربيــة واألخالقيــات والــروح الرياضيــة الموجهــة لــكل 

المشــاركين، الســيما منهــم الشــباب والطلبــة الثانوييــن والطلبــة الجامعييــن،
ــروح  ــة ال ــى ترقي ــي تحــث عل ــن والوســائل الت ــة المناصري ــات تعبئ ــد آلي – تحدي
الرياضيــة واألخالقيــات الرياضيــة وثقافــة الســالم والالّعنــف مــن خــالل تنظيــم 

حمــالت ومســابقات متنوعــة.
المــادة 26 : تكلــف لجنــة الصحــة والنظافــة ومكافحــة تعاطــي المنشــطات، علــى 

الخصــوص بمــا يأتــي :
– تحديــد وتنفيــذ مخططــات وبرامــج الوقايــة ومتابعــة ومراقبــة شــروط النظافــة 

علــى مســتوى المنشــآت الرياضيــة ومواقــع اإليــواء واإلطعــام أثنــاء األلعــاب،
– تحديــد ومتابعــة تطبيــق الوجبــات وفقــا لمقاييــس غذائيــة مقبولــة، باالتصــال مــع 

لجــان الهيــاكل المعنية،
ــع  ــي مواق ــة ف ــة للمشــاركين وتخصيــص وحــدات طبي ــة الصحي ــم التغطي – تنظي

ــي كل األنشــطة األخــرى المبرمجــة، ــب والمنافســات وف ــواء والتدري اإلي
– تحديــد الشــروط والكيفيــات الصحيــة الضروريــة لوضــع منظــام خــاص 
بمراقبــة مراكــز الفروســية مــن دخــول الخيــول إلــى التــراب الوطنــي باالتصــال 

ــة، ــة المختص ــح البيطري ــع المصال م
– إعداد المرشد الصحي لفائدة المشاركين ونشره،
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– دعــم تنظيــم ومتابعــة عمليــات مراقبــة تعاطــي المنشــطات مــن طــرف الهيئــات 
الدوليــة المختصــة،

ــن  ــن م ــيّرين والمتطّوعي ــن والمس ــيس الرياضيي ــة وتحس ــج وقاي ــداد برنام – إع
ــة. ــية المتنقل ــراض الجنس األم

المــادة 27 : تكلــف لجنــة اإلدارة والماليــة باالتصــال مــع الهيــاكل واللجــان 
المعنيــة، علــى الخصــوص بمــا يأتــي :

– المسائل اإلدارية والتقنية المتصلة بنشاطات اللجنة،
– إعداد تقديرات الميزانية المتصلة بتنظيم اللجنة وتسييرها،

– متابعــة تســيير وتنفيــذ عمليــات االلتــزام واألمــر بالصــرف واألمــر بالتحويــل 
لنفقــات اللجنــة فــي ظــل احتــرام القوانيــن واألنظمــة الســارية المفعــول،

– إعــداد دفاتــر الشــروط والعقــود واالتفاقيــات والتفــاوض وإمضــاء كل الصفقــات 
واالتفاقيــات الخاضعــة الختصــاص اللجنة،

– متابعة تسيير مصالح التسيير المالي للجنة،
– متابعة تسيير العتاد والوسائل اإلمدادية للجنة،

– متابعة وتطبيق إجراءات وكيفيات دفع اشتراكات البلدان المشاركة،
– متابعة العمليات المتعلقة بدفع إعانات الهيئات الوطنية والدولية المعنية،

– متابعــة تنفيــذ إجــراءات وكيفيــات دفــع المداخيــل الناتجــة عــن الرعايــة والهبــات 
وكل أنشــطة اللجنــة األخرى،

– المشــاركة فــي تتنفيــذ كيفيــات إنجــاز وتســيير بيــع التذاكــر علــى مســتوى كل 
المواقــع والوحــدات التــي تــم ضبطهــا،

– إعداد جرد ممتلكات اللجنة،
– التقديم الدوري للحالة المالية للجنة للمجلس التنفيذي للجنة.

علــى  واإلشــهار،  والتســويق  والتكفــل  الرعايــة  لجنــة  تكلــف   :  28 المــادة 
: يأتــي  بمــا  الخصــوص 

– تحديد وتنفيذ البرنامج العملي السيما في مجال تسويق األلعاب،
– البحــث عــن المؤسســات المتخصصــة فــي ميــدان اإلعــالم والتســويق الرياضــي 

والرعايــة وتــداول الســلع، وتحديــد ذلــك،
– المشــاركة فــي إعــداد دفاتــر الشــروط والمفاوضــات وإمضــاء االتفاقيــات 
ــن ومســتوردي المنتوجــات  ــاكل اإلشــهار والصانعي ــن وهي ــع الممولي ــود م والعق

ــة، ــة اإلدارة والمالي ــاب ولجن ــة لأللع ــة العام ــع المديري ــال م ــتقة، باالتص المش
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– تنظيــم مراقبــة االســتغالل اإلشــهاري لعناصــر التعــرف عــن األلعــاب )التعويذة 
وإشــعار الترميــز والملصقــات والنشــيد(  وحماية اســتعمالها،

ــع  ــذة م ــات ( المتخ ــود /اتفاقي ــل لاللتزامات)عق ــذ األمث ــة التنفي ــة ومراقب – متابع
ــدان التســويق واإلشــهار، ــي مي ــات ف ــف الشــركاء والهيئ مختل

– تنســيق العمليــات مــع ممثــل الهيئــة القاريــة المكلفــة بمتابعــة العمليــات المرتبطة 
بتســويق األلعــاب وتحضيــر حصيلــة تنفيــذ الخدمــات المتعلقــة بها.

المــادة 29 : تكلــف لجنــة الصحافــة واإلعــالم واالتصال،علــى الخصــوص بمــا 
يأتــي :

– إعــداد وتنفيــذ مخطــط وبرامــج اإلعــالم واالتصــال، ومتابعــة إنجــاز الدعائــم 
بالتعــاون مــع اللجــان المعنيــة، الســيما منهــا المكلفــة بالتنظيــم الرياضــي والتكوين 

واألنشــطة الثقافيــة والعلميــة والرعايــة والمناصــرة واإلشــهار،
– التنسيق مع مجموع هيئات الصحافة المكتوبة والمقروءة والمصورة،

ــي  ــاهمة ف ــة والمس ــي للصحاف ــز الدول ــؤولي المرك ــع مس ــال م ــيق األعم – تنس
التهيئــة وكــذا فــي وضــع مراكــز ملحقــة علــى مســتوى مختلــف مواقــع المنافســات 

واإليــواء وتهيئتهــا،
– المســاهمة فــي إعــداد دفاتــر الشــروط واتفاقيــات الشــراكة مــع هيئــات الصحافــة 

الوطنيــة والدوليــة باالتصــال مــع اللجــان المعنيــة،
– متابعــة إنجــاز وتســيير موقــع الويــب واإلنترانــت والشــبكات االجتماعيــة 

الخاصــة باأللعــاب اإلفريقيــة للشــباب باالتصــال مــع الهيــاكل المعنيــة،
ــع  ــاون م ــاب بالتع ــاب األلع ــم وكت ــة إنجــاز فيل ــم ومتابع ــي تصمي – المســاهمة ف

ــة، ــة المعني ــات المتخصص ــح والهيئ ــذا المصال ــة وك ــة المعني اللجن
– متابعة عملية جمع ومعالجة واستغالل كل الوثائق المتعلقة باأللعاب.
المادة 30 : تكلف لجنة التكوين والتطوع، على الخصوص بما يأتي :
– تحديد البرنامج الخاص بالتكوين والتطوع واألنشطة العلمية وتنفيذه.

ــم  ــراد تكوينه ــن الم ــتخدمين والمتطوعي ــات وتخصصــات المس ــد احتياج – تحدي
ــن : ــن بي ــم و/ أو تحســين مســتواهم، الســيما م ــد معارفه وتجدي

* المتطوعيــن : )المرشــدون والمضيفــات والمرافقــون واألعــوان المكلفــون 
بحمايــة المالعــب والمعلقــون واألعــوان المكلفــون بأخــذ العينــات ومراقبــة تعاطي 

المنشــطات وأعــوان االتصــال(،



64 

* المســتخدمين : )الكتــاب وأعــوان الرقــن والتقنيــون المكلفــون باإلنترنــت 
واإلنترانــت والخطاطــون ومختصــو الخــط فــي اإلعــالم اآللــي ومقــررو اللجــان 

ــون(. ــاء العام ــون واألمن ــرون المنهجي والمدي
– اقتــراح قائمــة الباحثيــن والخبــراء والمحاضريــن الجزائرييــن واألفارقــة الذيــن 

مــن شــأنهم تنشــيط المحاضــرات المقــررة،
– المشــاركة فــي إعــداد دفاتــر الشــروط وإعالنــات المناقصــة بالنســبة للمشــاريع 
ــكام  ــا لألح ــن، طبق ــركاء المعنيي ــع الش ــات م ــع اإلتفاقي ــذا المفاوضــات وتوقي وك

ــة المعمــول بهــا، القانونيــة والتنظيمي
– متابعة ومراقبة تنظيم وتحضير وإجراء أنشطة التكوين والتطوع.

المــادة 31 : تكلــف لجنــة مراســم االفتتــاح واالختتــام وتنشــيط األنشــطة الثقافيــة، 
علــى الخصــوص بمــا يأتــي :

– تحديــد وتنفيــذ البرنامــج العملــي فيمــا يخــص التنشــيط الثقافــي، وتنظيــم مراســم 
افتتــاح واختتــام األلعــاب،

– تحديد محاور ومواضيع األنشطة أثناء األلعاب،
ــات  ــواء والمنافس ــع اإلي ــتوى مواق ــى مس ــي عل ــيط الثقاف ــم التنش ــيق تنظي – تنس
ــاكل المعنيــة، ــة للدعــم والهي ــة، باالتصــال مــع اللجــان المحلي واألماكــن العمومي

– متابعة تحضير وتنظيم مراسم االفتتاح واالختتام،
– المشــاركة فــي إعــداد دفاتــر الشــروط وإعالنــات المناقصــة واالتفاقيــات 
والصفقــات المتصلــة بموضوعهــا، طبقــا لألحــكام القانونيــة والتنظيميــة المعمــول 

بهــا،
– استكشــاف وتحديــد الهيئــات والهيــاكل والمؤسســات التــي مــن شــأنها المســاهمة 

فــي تنظيــم المراســم المذكــورة أعــاله.
المــادة 32 : تجتمــع اللجــان المتخصصــة مــرة واحــدة، علــى األقــل، كل أســبوع 

فــي دورة عاديــة بنــاء علــى اســتدعاء مــن رؤســائها.
ويمكــن أن تجتمــع، كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، فــي دورة غيــر عاديــة بناء 
علــى اســتدعاء مــن رؤســائها أو اســتدعاء مــن رئيــس المجلــس التنفيــذي للجنــة أو 

مــن المديــر العــام لأللعــاب وفقــا لمقتضيــات مرحلــة التحضيــر.
المادة 33 : تتخذ اللجان قراراتها بأغلبية أعضائها.

وفي حالة تعادل األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
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ــة  ــس اللجن ــل رئي ــن قب ــه م ــان المصــادق علي ــرارات اللج ــدون ق ــادة 34 : ت الم
الممضــاة مــن الرئيــس وأميــن الجلســة فــي محاضــر وتحــرر فــي ســجل خــاص 

ــه مــن المديــر العــام لأللعــاب. موقــع ومؤشــر علي
المــادة 35 : تعــد اللجــان المتخصصــة وترســل إلــى رئيــس اللجنــة والمديــر العــام 

لأللعــاب المحاضــر والتقاريــر الدوريــة الخاصة بأنشــطتها.
ــر العــام لأللعــاب فــي  ــة والمدي ــى رئيــس اللجن وترســل تقريرهــا النهائــي إل

ــام األلعــاب. أجــل أقصــاه شــهران )2( بعــد اختت
المادة 36 : يجب على اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها :

– التعبيــر والتبليــغ عــن احتياجاتهــا مــن الوســائل الضروريــة لتســيير برنامجهــا 
العلمــي وتطبيقــه إلــى المديريــة العامــة لأللعــاب،

– اإلشــهاد واالعتــراف بصفــة مشــتركة مــع مســؤول القســم المعنــي ب  “العمــل 
المنجــز” علــى الفواتيــر والوثائــق التــي تثبــث النفقــات الملتــزم بهــا قصــد التكفــل 

باحتياجاتهــا فــي مجــال التســيير وإنجــاز برنامــج عملهــا،
– البقاء تحت تصرف اللجنة إلى غاية حلها.

ــن  ــع لجنتي ــيقية تجم ــة تنس ــر عادي ــات غي ــم اجتماع ــن أن تنظ ــادة 37 : يمك الم
أوعــدة لجــان متخصصــة بنــاء علــى طلــب مــن رئيــس أو رئيســين أوعــدة رؤســاء 

لجــان وذلــك بعــد موافقــة المديــر العــام لأللعــاب ورئيــس اللجنــة.
المــادة 38 : يشــارك رؤســاء األقســام و/أو رؤســاء المصالــح المعنيــة فــي أشــغال 

اللجــان المتخصصــة بصــوت استشــاري بالنســبة للمســائل التــي تخصهــم.
المــادة 39 : يمكــن اللجــان المتخصصــة أن تنظــم فــي لجــا ن فرعيــة فــي حــدود 

لجنتيــن اثنتيــن )2( إلــى خمــس )5( لجــان.
المادة 40 : تتولى مصالح األقسام المعنية األمانة التقنية لكل لجنة متخصصة.

المادة 41 : تعد اللجان المتخصصة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

القسم الخامس
اللجان المحلية للدعم

المــادة 42 : تكلــف اللجــان المحليــة لدعــم تنظيــم األلعــاب، المحدثــة على مســتوى 
واليتــي الجزائــر وتيبــازة، بــأن تضــع تحــت تصــرف اللجنــة مجمــوع الوســائل 
ــا،  ــة له ــرات الموكل ــيير التظاه ــر وتس ــة لتحضي ــرية الضروري ــة والبش اإلمدادي

الســيما فــي مجــال :
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– تأهيل الهياكل القاعدية والتجهيزات،
– تهيئة وتجميل وتزيين األرضية وتشوير المواقع التي تم ضبطها ومحيطها،

– الصحة والنظافة والتغطية الطبية للمشاركين والمدعّوين،
– حماية وأمن المشاركين والمدعوين والمواقع والممتلكات،

– دعم التنظيم الرياضي،
– التنشيط الثقافي والترفيه واألنشطة السياحية،

– االستقبال والتشريفات،
– اإلعالم واالتصال والدعائم التعليمية.

المــادة 43 : تتشــكل اللجــان المحليــة للدعــم الموضوعــة تحــت تصــرف الــوالة 
المعنييــن كمــا يأتــي :

– مدير الشباب والرياضة للوالية المعنية،
– الممثلــون المحليــون للقطاعــات المحــددة فــي المــادة 4 مــن المرســوم التنفيــذي 
ــر  ــق 9 فبراي ــى عــام 1438 المواف ــي 12 جمــادى األول ــم 17-74 المــؤرخ ف رق

ســنة 2017 والمذكــور أعــاله،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي موطن األلعاب.

ــه أن يســاعدها  ــكل شــخص يمكن ــة للدعــم أن تســعين ب يمكــن اللجــان المحلي
ــه. فــي أشــغالها نظــرا لكفاءات

الفصل الثاني
أحكام مشتركة

المــادة 44 : تمــا رس الهيــا كل والهيئــات واللجــان المتخصصــة للجنــة مهامهــا 
طبقــا ألحــكام المرســوم التنفيــذي رقــم 17-74 المــؤرخ فــي 12 جمــادى األولــى 
عــام 1438 الموافــق 9 فبرايــر ســنة 2017 والمذكــور أعــاله، وكــذا أحــكام هــذا 
القــرار دون المســاس بالصالحيــات والمهــام واالختصاصــات المخولــة للمصالــح 

المتخصصــة والقطاعــات والهيئــات والمؤسســات المعنيــة.
المــادة 45 : الحضــور المنتظــم والمشــاركة الفعليــة ألعضــاء الهيئــات والهيــاكل 

واللجــان المتخصصــة للجنــة األلعــاب فــي األشــغال إجبــاري.
يــؤدي الغيــاب غيــر المبــرر لثالثــة )3( اجتماعــات إلــى فقــدان صفــة العضــو 

وتلقائيا.
وفي حالة فقدان صفة العضو، يتم استخالفه وفق األشكال نفسها.
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ــة  ــر دوري ــم تقاري ــة للدع ــان المحلي ــاكل واللج ــزة والهي ــد األجه ــادة 46 : تع الم
ــاب. ــام لأللع ــر الع ــة والمدي ــس اللجن ــى رئي ــلها إل حــول أنشــطتها وترس

المــادة 47 : تنشــر وثائــق وأعمــال األجهــزة والهيــاكل واللجــان المتخصصــة فــي 
النشــرة اإلعالميــة للجنــة وتحفــض حســب اإلجــراءات المعمــول بهــا.

المــادة 48 : تحــد د قائمــة رؤســاء وأعضــاء اللجــان المتخصصــة فــي الملحــق 
المرفــق بأصــل هــذا القــرار.

المــادة 49 : ينشــرهذا القرارفــي الجريــدة الرســميّة للجمهوريّــة الجزائريّــة 
الّشــعبيّة. الّديمقراطيّــة 

حرر بالجزائر في 20 شّوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018.

محمد حطاب
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3-5 - قــرار مــؤرخ فــي 20  شــّوال عــام 1439 الموافــق 4 يوليــو ســنة 2018، 
ــة  ــة الثالث ــاب اإلفريقي ــم األلع ــة تنظي ــام للجن ــن الع ــن األمي ــن تعيي يتضم

للشــباب بالجزائــر.
- - - -

بموجــب قــرار مــؤرخ فــي  20  شــّوال عــام 1439 الموافــق 4 يوليــو ســنة 
ــاب  ــم األلع ــة تنظي ــا للجن ــا عام ــى، أمين ــد موس ــين ول ــيّد ياس ــن الس 2018 ، يعيّ
ــن المرســوم  ــادة 13 م ــا ألحــكام الم ــر، تطبيق ــباب بالجزائ ــة للش ــة الثالث اإلفريقي
ــر  ــق 9 فبراي ــى عــام 1438 المواف ــي 12 جمــادى األول ــم 17-74 المــؤرخ ف رق
ســنة 2017 والمتضمــن إحــداث لجنــة تنظيــم األلعــاب اإلفريقيــة الثالثــة للشــباب 

ــر. بالجزائ
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3-6 - قــرار مــؤرخ فــي 20  شــّوال عــام 1439 الموافــق 4 يوليــو ســنة 2018، 
يحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجلــس التنفيــذي للجنــة تنظيــم األلعــاب 

اإلفريقيــة الثالثــة للشــباب بالجزائر.
- - - -

ــو ســنة  ــق 4 يولي ــي 20 شــّوال عــام 1439 المواف ــرار مــؤرخ ف بموجــب ق
2018، تحــدد القائمــة االســمية ألعضــاء المجلــس التنفيــذي للجنــة تنظيــم األلعــاب 
ــوم  ــن المرس ــادة 7 م ــكام الم ــا ألح ــر، تطبيق ــباب بالجزائ ــة للش ــة الثالث اإلفريقي
التنفيــذي رقــم17 - 74 المــؤرخ فــي 12 جمــادى األولــى عــام 1438 الموافــق9  
فبرايــر ســنة 2017 والمتضمــن إحــداث لجنــة تنظيــم األلعــاب اإلفريقيــة الثالثــة 

للشــباب بالجزائــر، كمــا يأتــي :
ــوزارة  ــة ب ــام للرياضــة بالنياب ــر الع ــي، المدي ــن بخت ــد األمي ــي محم ــيد عل – الس

ــة، ــباب والرياض الش
– السيد عبد الحليم عزي، المدير العام لأللعاب،

– السيد طارق كراش، مدير الشباب والرياضة لوالية الجزائر،
ــة  ــاب اإلفريقي ــم األلع ــة تنظي ــام للجن ــن الع ــى، األمي ــد موس ــين ول ــيد ياس – الس

ــباب، ــة للش الثالث
– السيدة مايسة موفق، رئيسة لجنة التشريفات واالعتمادات،

– السيد خير الدين رماش، رئيس لجنة اإليواء واإلطعام،
– السيد رشيد وزان، رئيس لجنة النقل،

– السيد إسماعيل نوري، رئيس لجنة المنشآت والتجهيزات،
– السيد عبد القادر زرق الرأس، رئيس لجنة األمن،

– السيدة فريال صالحي، رئيسة لجنة التنظيم الرياضي،
– الســيد محمــد مــراوي، رئيــس لجنــة الصحــة والنظافــة ومكافحــة تعاطــي 

المنشــطات،
– السيدة زوليخة تهمي، رئيسة لجنة اإلدارة والمالية،

– السيدة راضية غويني، رئيسة لجنة الرعاية والتكفل والتسويق واإلشهار،
– السيد بن يوسف وعدية، رئيس لجنة الصحافة واإلعالم واالتصال،

– السيد نذير برحال، رئيس لجنة التكوين والتطوع،
– الســيدة منوبــة فائــدي، رئيســة لجنــة مراســيم االفتتــاح واالختتــام وتنشــيط 

األنشــطة الثقافيــة،
– السيد عبد المالك زيدي، رئيس اللجنة المحلية للدعم لوالية الجزائر،

– السيد محمد معالوي، رئيس اللجنة المحلية للدعم لوالية تيبازة.
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3-7 - قــرار مــؤرخ  فــي 27  شــّوال عــام 1439 الموافــق 11 يوليــو ســنة 
2018، يتضمــن تعييــن ممثلــي اإلدارات والهيئــات والســلطات للجنــة 

ــر. ــباب بالجزائ ــة للش ــة الثالث ــاب إفريقي ــم األلع تنظي
- - - -

بموجــب قــرار مــؤرخ فــي 27 شــّوال عــام 1439 الموافــق  11يوليــو ســنة 
2018 ، يعيــن ممثلــو اإلدارات والهيئــات والســلطات للجنــة تنظيــم األلعــاب 
ــوم  ــن المرس ــادة 5 م ــكام الم ــا ألح ــر، تطبيق ــباب بالجزائ ــة للش ــة الثالث اإلفريقي
التنفيــذي رقــم  17-74 المــؤرخ فــي 12 جمــادى األولــى عــام 1438 الموافــق  9 
فبرايــر ســنة  2017 والمتضمــن إحــداث لجنــة تنظيــم األلعــاب اإلفريقيــة الثالثــة 

للشــباب بالجزائــر، كمــا يأتــي :
–  بعنوان الوزارات :

– السيد فريد ديلمي بوراس، ممثل وزير الدفاع الوطني،
– السيد أحمد جالل، ممثل وزير الشؤون الخارجية،

– السيد عبد القادر زرق الراس، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية 
والتهيئة العمرانية،

– السيد محمد بن عطاهلل، ممثل وزير المالية،
– السيد مصطفى خمخوم، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،

– السيدة سعيدة زوان، ممثلة وزير األشغال العمومية والنقل،
– السيدة نسرين أرقاب، ممثلة وزيرة التربية الوطنية،

– السيد اسماعيل انزارن، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– السيد جمال نزلي، ممثل وزير الثقافة،

– السيد بوعالم شرشالي، ممثل وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات،
– السيدة فاطمة الزهراء طيب الزغيمي، ممثلة وزير االتصال،

– السيد شوقي شّمام، ممثل وزيرة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية 
والتكنولوجيات والرقمنة.

– بعنوان الهيئات :
– السيد كريم ماضوي، ممثل قيادة الدرك الوطني،

– السيد عبد الكريم حالي، ممثل المديرية العامة لألمن الوطني،
– السيد سعيد لحياني، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،

– السيد رزقي ساي، ممثل المديرية العامة للجمارك.
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– بعنوان السلطات المحلية :
– السيد عبد المالك زيدي، ممثل والي والية الجزائر،

– السيد محمد معالوي، ممثل والي والية تيبازة.

الشــباب  وزارة  وصايــة  تحــت  والمؤسســات  المركزيــة  اإلدارة  بعنــوان   –
: والرياضــة 

* بالنسبة لإلدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة :
– السيد علي محمد لمين بختي، المدير العام للرياضة،

– السيدة منوبة فائدي، المديرة العامة للشباب،
– الســيد عبــد المالــك ياكــر، مديــر ترقيــة الرياضــة فــي أوســاط التربيــة والتكويــن 

والرياضــة للجميــع وفــي األوســاط المتخصصــة،
– الســيدة زوليخــة تهمــي، مديــرة التبــادالت والحركيــة والســياحة الشــبابية 

والترفيــه،
– الســيدة ليلــى بوكابــوس، مديــرة مؤسســات الشــباب وترقيــة الشــراكة والعمــل 

المشــترك بيــن القطاعــات،
ــزات والدراســات  ــة والتجهي ــر المنشــآت القاعدي ــوري، مدي – الســيد اســماعيل ن

ــرافية، االستش
– السيد بوعالم بليل، مدير الموارد البشرية والتكوين والتنظيم،

– الســيد حميــد مرنيــش، مديــر اإلعــالم واالتصــال وأنظمــة اإلعــالم اآللــي 
والوثائــق،

– السيدة مايسة موفق، مديرة التعاون، بالنيابة،
– الســيد جمــال بــن ســيد، نائــب مديــر فرعــي للرياضــة للجميــع ورياضــة 

المتخصصــة. األوســاط  وفــي  المعوقيــن  األشــخاص 

* بالنسبة للمؤسسات تحت الوصاية :
– السيدة نصيرة بوعيشة، ممثلة الوكالة الوطنية لتسلية الشباب،

– الســيدة خيــرة أمــال شــعيب، ممثلــة المركــز الوطنــي لتجمــع لتحضيــر المواهــب 
والنخبــة الرياضية بالســويدانية،

– السيد أعمر بوزرورة، ممثل المركز الوطني للطب الرياضي،
– السيد محمد بختي، ممثل ديوان المركب األولمبي محمد بوضياف،

ــباب  ــادرات الش ــة مب ــي لترقي ــدوق الوطن ــل الصن ــان، ممث ــيد رزق ــيد رش – الس
والممارســات الرياضيــة،
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– الســيد ســعيد عيســى خليفــة، ممثــل المدرســة الوطنيــة العليــا لعلــوم الرياضــة 
ــم، ــي ابراهي وتكنولوجياتهــا بدال

– السيد محمد بيري، ممثل الرهان الرياضي الجزائري،
ــي لكشــف تعاطــي المنشــطات  ــر الوطن ــة المخب ــوزة، ممثل – الســيدة ســلمى بخب

ــه. ومكافحت

– بعنوان مديريات الشباب والرياضة للواليات :
– السيد طارق كراش، مدير الشباب والرياضة لوالية الجزائر.

–بعنوان اللجنة األولمبية واالتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية:
– السيد مصطفى العرفاوي، ممثل اللجنة األولمبية الوطنية،

– السيد مسعود زوبري، ممثل االتحادية الجزائرية للبادمنتن،
– السيد خير الدين زطشي، ممثل االتحادية الجزائرية لكرة القدم،

– السيد علي سليماني، ممثل االتحادية الجزائرية لكرة السلة،
– السيد حبيب لعبان، ممثل االتحادية الجزائرية لكرة اليد،

– السيد حسان جياللي، ممثل االتحادية الجزائرية للمالحة الشراعية،
– السيد العربي عبد الالوي، ممثل االتحادية الجزائرية لرفع األثقال،
– السيد الهادي مصاب، ممثل االتحادية الجزائرية للرياضة للجميع،
– السيد عبد الحكيم ديب، ممثل االتحادية الجزائرية أللعاب القوى،

– السيد عبد المجيد بوعود، ممثل االتحادية الجزائرية للتجديف والكانوي كاياك،
– السيد عبد السالم درع، ممثل االتحادية الجزائرية للمالكمة،
– السيد مبروك قربوعة، ممثل االتحادية الجزائرية للدراجات،

– السيد رشيد لراس، ممثل االتحادية الجزائرية للجيدو،
– السيد سليمان مسدوي، ممثل االتحادية الجزائرية للكراتي دو،

– السيد مصطفى لموشي، ممثل االتحادية الجزائرية للكرة الطائرة،
– السيد محمد حكيم بوغدو، ممثل االتحادية الجزائرية للسباحة،

– السيد محمد بسعد، ممثل االتحادية الجزائرية للتنس،
– السيد شريف درقاوي، ممثل االتحادية الجزائرية لتنس الطاولة،
– السيد محمد زوبير متيجي، ممثل االتحادية الجزائرية للفروسية،

– السيد سفيان زاهي، ممثل االتحادية الجزائرية للجمباز،
– السيد يزيد بن عالوة، ممثل االتحادية الجزائرية للطايكواندو،
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– السيد علي حمالت، ممثل االتحادية الجزائرية للرماية الرياضية،
– السيد محمد جواج، ممثل االتحادية الجزائرية للفوفينام فيت فوداو،

– السيد رؤوف برناوي، ممثل االتحادية الجزائرية للمبارزة،
– السيد محمد فؤاد قدرة، ممثل االتحادية الجزائرية للقولف،

– السيد عبد القادر سفيان بن حسان، ممثل االتحادية الجزائرية للريقبي،
– السيد يحيى بدور، ممثل االتحادية الجزائرية كونغ فووشو،

– السيد محمد شرع، ممثل االتحادية الجزائرية للكرة الحديدية،
– السيد رابح شباح، ممثل االتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة،

– السيد شيهاب بهلول، ممثل االتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية،
– السيد محمد أمين مايدي، ممثل االتحادية الجزائرية للرافل والبيار.

تتمم أحكام هذا القرار، بعنوان مدير الشباب والرياضة لوالية تيبازة–  الحقا، 
وفق األشكال نفسها.
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3-8 - قــرار مــؤرّخ فــي  12 ذي القعــدة عــام 1439 الموافــق 25 يوليــو  ســنة 
2018، يحــدد المشــتمات الماديــة لديــوان المرّكــب األولمبــي.

- - - -
إّن وزير الشباب والرياضة،

 –بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 17-243 المــؤّرخ فــي 25 ذي القعــدة عــام 
ــة،  ــن أعضــاء الحكوم ــق 17 غشــت ســنة 2017 والمتضمــن تعيي 1438 المواف

المعــدل،
– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 91-455 المــؤّرخ فــي 16 جمــادى األولــى 
عــام 1412 الموافــق 23 نوفمبــر ســنة 1991 والمتعلــق بجــرد األمــالك الوطنيــة،

ــام  ــر ع ــي 2 صف ــؤّرخ ف ــم 12-427 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس –  وبمقتض
ــات إدارة  ــذي يحــدد شــروط وكيفي ــنة 2012  ال ــق 16 ديســمبر س 1434 المواف

ــة، ــة للدول ــة التابع ــة والخاص ــالك العمومي ــيير األم وتس
– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  15-75  المــؤّرخ فــي 26  ربيــع الثاني عام 
ــل القانــون األساســي  1436  الموافــق 16 فبرايــر ســنة 2015 والمتضمــن تعدي

لديــوان المركــب األولمبـّـي، الســيما المــادة 26 منــه،
– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  16-84  المــؤّرخ فــي 21  جمــادى األولــى 
ــر  ــات وزي ــذي يحــدد صالحي ــنة 2016 ال ــارس س ــق أّول م ــام 1437  المواف ع

الشــباب والرياضــة،
– وبمقتضــى القــرار الــوزاري المشــترك المــؤّرخ فــي 23  ذي القعــدة عام 1415 
ــب  ــب المرّك ــوام مكت ــط ق ــدد ويضب ــذي يح ــنة 1995 ال ــل س ــق 23 أبري المواف

األولمبــي وهياكلــه،  
يقرر ما يأتي :

المــادة األولــى : تطبيقــا ألحــكام المــادة 26 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 75-15  
ــنة 2015  ــر س ــق 16 فبراي ــام 1436 المواف ــي ع ــع الثان ــي 26 ربي ــؤّرخ ف الم
والمذكــور أعــاله، يهــدف هــذا القــرار إلــى تحديــد المشــتمالت الماديــة  لديــوان 

ــي. ــب األولمب المرّك
المــادة 2 : تتكــّون المشــتمالت الماديــة لديــوان المرّكــب األولمبــي مــن الهيــاكل 

اآلتيــة :
– ملعب 5 جويلية وملحقاته،

– الملعب الملحق،
– مركب الرياضة المائية،
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– نادي كرة المضرب، التنس،
– القاعة المتعددة الرياضات،
– المركز الرياضي النسوي،

– قاعة حرشة حسان،
– مسبح أول مايو،

– مسبح الكتاني،
– قاعة الجزائر – رياضة،

– مركز كرة المضرب، التنس، في باش جراح.

ــرار  ــكام الق ــيما أح ــذا القرار،الس ــة له ــكام المخالف ــع األح ــى جمي ــادة 3 : تلغ الم
الــوزاري المشــترك المــؤّرخ فــي 23 ذي القعــدة عــام 1415 الموافــق 23 أبريــل 

ســنة  1995 الــذي يحــدد ويضبــط قــوام مكتــب المركــب األولمبــي وهياكلــه.

ــة  ــة الجزائريّ ــمية للجمهوريّ ــدة الرس ــي الجري ــرار ف ــذا الق ــر ه ــادة 4 : ينش الم
الّديمقراطيّــة الّشــعبيّة.

حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018

محمد حطاب
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ــنة  ــر س ــق 4 أكتوب ــام 1440 المواف ــرم ع ــي 24 مح ــؤرخ ف ــرار م 3-15 -  ق
ــض المتوســط  ــاب البحــر األبي ــام أللع ــر الع ــن المدي ــن تعيي 2018، يتضم

ــران. التاســعة عشــرة لوه
- - - -

بموجــب قــرار مــؤرخ فــي 24 محــرم عــام 1440 الموافــق 4 أكتوبــر ســنة 
2018، يعيّــن الســيّد محمــد المــورو، مديــرا عامــا أللعــاب البحــر األبيــض 
ــوم  ــن المرس ــادة 10 م ــكام الم ــا ألح ــران، تطبيق ــرة لوه ــعة عش ــط التاس المتوس
ــق  ــام 1438 المواف ــى ع ــادى األول ــي 12 جم ــؤرخ ف ــم 17-75 الم ــذي رق التنفي
ــم ألعــاب البحــر األبيــض  9 فبرايــر ســنة 2017 والمتضمــن إحــداث لجنــة تنظي

ــران. المتوســط التاســعة عشــرة لوه
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