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والرياضة.
)جريدة رسمية عدد 18 مؤرخة في 11 مارس سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 35
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1 - 6-  مرســوم  رئاســي  مــؤّرخ  فــي 25 شــعبان عــام 1442 الموافــق 8 أبريــل 
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ســنة 2021، يتــضــــمن إنهــاء  مهــام  المفتشــة  العامــة لــوزارة الشــباب 

والرياضــة.
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1 - 10-  مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 21 رمضــان عـــــام 1442 الموافــق 3 مايــو 
سنة 2021، يتــضــمن  تعيين  المفتش العام  لوزارة الشباب والرياضة.
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1 - 13-  مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 8 صفــر عـــــام 1443 الموافــق 15 ســبتمبر
ــوزارة  ــام  للرياضــة ب ــر الع ــام  المدي ــاء  مه ســنة 2021، يتضمــن  إنه

الشباب والرياضة.
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2 - 2-  مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 29 جمــادى األول عــام  1442 الموافــق 13
ــر الشــباب والرياضــة  جانفــي  ســنة2021 ، يتضمــن  إنهــاء  مهــام  مدي

فــي واليــة عيــن تموشــنت.
)جريدة رسمية عدد 06 مؤرخة في 24 جانفي سنة 2021(.
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2 - 3-  مرسوم تنفيذي مؤّرخ في 29 جمادى األولى عام  1442الموافق 13 جانفي
ــوزارة ــف  بالدراســات والتلخيــص ب ــن  مكلّ ســنة2021 ،  يتضمــن  تعيي

الشباب والرياضة.
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2 - 5-  مرســوم  تنفيــذي رقــم  21-60 مــؤّرخ فــي 25 جمــادى الثانيــة عــام 1442 
ــم ــذي رق ــم المرســوم التنفي ــر ســنة 2021، يعــدل و يتم ــق 8 فبراي المواف
15-340 المــؤرخ  فــي 16 ربيــع األول  عام 1437 الموافق  28 ديســمبر
ســنة 2015 والمتعلــق بعــدم  الجمــع  بين المســؤولية  التنفيذيــة و االنتخابية

والمسؤولية  اإلدارية  في هياكل التنظيم والتنشيط  الرياضيين.
)جريدة رسمية عدد 09 مؤرخة في 8 فبراير سنة 2021(.
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2 - 6-  مرســومان تنفيذيــان مؤّرخــان  فــي 12 جمــادى الثانية عــام 1442 الموافق
26 جانفــي ســنة2021، يتضمنــان  إنهاء مهام  مديرين للشــباب والرياضة

في واليتين.
)جريدة رسمية عدد 09 مؤرخة في  8 فبراير سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 45

2 - 7-  مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 12 جمــادى الثانيــة عــام 1442 الموافــق 26  
جانفي سنة2021، يتضمن  تعيين مفتش  بوزارة  الشباب والرياضة.

)جريدة رسمية عدد 09 مؤرخة في 8 فبراير سنة 2021(.
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2 - 8-  مرســومان تنفيذيــان مؤرخــان فــي 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافــــق
26 جانفــي ســنة 2021، يتضمنــان  تعييــن  مديريــن للشــباب والرياضــة 

في بعض الواليات. 
)جريدة رسمية عدد 09 مؤرخة في 8 فبراير سنة 2021(.
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ــق  ــام  1442 المواف ــة ع ــادى الثاني ــي 18 جم ــؤّرخ ف ــذي م 2 - 9-  مرســوم تنفي
أّول فبرايــر ســنة2021، يتضمــن إنهــاء مهــام مديريــن للشــباب والرياضة 

فــي بعــض الواليات.
)جريدة رسمية عدد 11 مؤرخة في 15 فبراير سنة 2021(.
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2 - 10-  مرســوم  تنفيــذي  مــؤّرخ  فــي  18 جمــادى  الثانيــة عــام 1442 الموافــق 
أّول فبرايــر ســنة 2021، يتضمــن  تعييــن  مديريــن للشــباب  والرياضــة

في بعض الواليات.      
)جريدة رسمية عدد 11 مؤرخة في 15 فبراير سنة 2021(.
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2 - 11-  مرسوم تنفيذي مؤّرخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير 
سنة2021 ، يتضمن  تعيين  نواب مديرين  بوزارة الشباب والرياضة.

)جريدة رسمية عدد 12 مؤرخة في 17 فبراير سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 47

2 - 12-  مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 8 رجــب عــام 1442 الموافــق 20 فبرايــر
سنة2021 ، يتضمن  تعيين  نائب  مدير بوزارة الشباب والرياضة.

)جريدة رسمية عدد 14 مؤرخة في 28 فبراير سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 47

2 - 13-  مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 8 رجــب عــام 1442 الموافــق 20 فبرايــر 
سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في والية باتنة.

)جريدة رسمية عدد 14 مؤرخة في 28 فبراير سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 47

2 - 14-  مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 11 رجــب عــام 1442 الموافــق 23  فبرايــر 
سنــــة 2021، يتضمــن تعييــن مديريــن منتدبيــن للشــباب والرياضــة 

لمقاطعتيــن إداريتيــن فــي واليتيــن.
)جريدة رسمية عدد 16 مؤرخة في 4 مارس سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 47

2 - 15-  مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 19 رجــب عــام 1442 الموافــق 3 مــارس
ســنة 2021، يتضمــن تعييــن مديـــر اإلعــالم واالتصــال وأنظمــة اإلعالم 

اآللــي والوثائـــق بــوزارة الشــباب والرياضة.
)جريدة رسمية عدد 20 مؤرخة في 17 مارس سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 48

2 - 16-  مرسوم  تنفيذي مؤّرخ  في 17 رجب عام 1442  الموافق أّول مـــارس 
سنــة 2021 ،يتضمــن تعــيين مديــر الشبــاب والرياضة في والية سعيدة. 

)جريدة رسمية عدد 20 مؤرخة في 17 مارس سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 48

2 - 17-  مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 20 رجــب عــام 1442 الموافــق 4 مــارس
ــوزارة  ــص  ب ــات والتلخي ــف بالدراس ــن مّكل ــن تعيي ــنة 2021، يتضم س

ــباب والرياضــة.  الش
)جريدة رسمية عدد 24 مؤرخة في أّول أبريل سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 48
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2 - 18-  مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 30 رجــب عــام 1442 الموافــق 14 مــارس 
سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في  واليتين. 

)جريدة رسمية عدد 24 مؤرخة في أّول أبريل سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 48

2 - 19-  مرســوم  تنفـــيذي  مؤّرخ  في 24 رجب عام  1442 الموافق 8  مارس
سـنة 2021 ،يتضمن تعيين  رئيس  ديوان  وزير الشباب والرياضة.

)جريدة رسمية عدد 25 مؤرخة في 4 أبريل سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 49

2 - 20-  مرســومان تنفيذيــان  مؤرخــان  فــي 27  رجــب  عــام 1442 الموافــق 11 
مــارس  ســنة 2021 ، يتضمنــان  إنهــاء  مهام مديرين للشــباب والرياضة

في واليتين. 
)جريدة رسمية عدد 26 مؤرخة في 7 أبريل سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 49

2 - 21-  مرســوم  تنفيــذي  مــؤرخ  فــي 27 رجــب عــام 1442 الموافق 11  مارس
ــة ــي والي ــر  الشــباب والرياضــة ف ــن  مدي ــن  تعيي ســنة 2021،  يتضم

جيجل. 
)جريدة رسمية عدد 26 مؤرخة في 7 أبريل سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 49

2 - 22-  مرســوم تنفيذي مؤّرخ في 11 شعبـــان عـــام 1442 الموافق 25  مارس 
ســنة 2021، يتضمــن تعييــن مــــكلفة بالــــدراسات والتـلخـــيص بـــوزارة 

الشبـــاب والرياضــة.
)جريدة رسمية عدد 27 مؤرخة في 11 أبريل سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 49

2 - 23-  مرســوم تنفيذي مؤّرخ في 7 رمضــــان عام 1442 المـوافـــق 19 أبريل
ــباب  ــر الش ــوان وزي ــس  دي ــام  رئي ــاء  مه ــن  إنه ــنة 2021 ، يتضم س

والرياضــة.
)جريدة رسمية عدد 38 مؤرخة في 20 مايو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 50

2 - 24-  مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 21 رمضــــان عــام 1442 الموافــق 3 مايــو  
ــوزارة  ســنة 2021، يتضمــن إنهــاء  مهــام  مفتــش  بالمفتشــية العامــة ل

الشــباب والرياضــة.
)جريدة رسمية عدد 41 مؤرخة في 3 يونيو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 50
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2 - 25-  مرسوم تنفيذي مؤّرخ في 13 رمضــــان عام 1442 الموافق 25 أبريــــل 
ــاب  ــوزارة الشبـ ــر بـ ــهام نائــب مدي ــهاء مــ ــمن إنــ ســنة 2021، يتــضــ

والرياضــة.
)جريدة رسمية عدد 41 مؤرخة في 3 يونيو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 50

2 - 26-  مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ  فــي 29 رمضــــان عــام 1442 الموافــق 11 مايو
ســنة 2021 ، يتـضـــمن إنــــهاء مــــهام مديــرة التعــاون بــوزارة الشبـــاب

والرياضة.
)جريدة رسمية عدد 44 مؤرخة في 8 يونيو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 50

2 - 27-  مرســوم  تنفيــذي مــؤّرخ فــي 29 رمضــــان عــام 1442 الموافــق 11 مايو  
سنة 2021، يتـضــمن  التعيين  بـوزارة  الشبـاب والرياضة.

)جريدة رسمية عدد 44 مؤرخة في 8 يونيو سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 51

2 - 28-  مرسومان  تنفيذيان  مؤّرخان في 29 رمضــان عام 1442 الموافق 11 مايو
سنة 2021، يتضـــمنان  تعيين  مكـــلّفين  بالـــدراسات  و الـتلخيص بديوان

كـاتـبـة الـدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكـلفة برياضة النخبة.
)جريدة رسمية عدد 44 مؤرخة في 8 يونيو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 51

2 - 29-  مرسوم  تنفيذي  مؤّرخ  في 10  شوال  عام 1442  الموافق 22  مايـو 
سنة 2021، يتضمن  إنهاء  مهام  نائب  مدير بوزارة الشباب والرياضة.

)جريدة رسمية عدد 46 مؤرخة في 13 يونيو سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 52

2 - 30-  مرسوم  تنفيـــذي مؤّرخ في 17 شـــوال عـــام 1442 الموافـــق 29  مايـــو
سنـــة 2021،  يتضمــــن  إنــــهاء  مهــــام  مديـــر الشبــــاب والرياضة في

والية بسكرة.
)جريدة رسمية عدد 48 مؤرخة في 20 يونيو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 52

2 - 31-  مرســوم تـنفـيــــذي رقم 21-267 مؤّرخ فـــي 4 ذي الـــقعدة عـــام 1442
الموافــق 15 يونيــو ســنة 2021 يعــــدل ويتمـــم المرســوم التنفيــذي رقــم 
14-330 المــؤّرخ فــي 4 صفــر  عـــــام  1436 الموافــق 27 نوفـمــبــــر
ســنة 2014  الــذي يــــحدد  كيفيــــات تنـــظيم االتحاديــــات الريــاضيــــة

الوطنية وسيرها  وكذا قانونها األساسي النموذجي.
)جريدة رسمية عدد 49 مؤرخة في 22 يونيو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 53
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2 - 32-  مرســوم  تنفيــذي  مــؤرخ  فــي 22 شــوال  عــام 1442  الموافــق 3  يونيــو
ســنة 2021، يتضـــــمن إنهــاء مهــام  مديــر منتــدب للشــباب والرياضــة

للمقاطعة الرياضية بإن صالح.
)جريدة رسمية عدد 51 مؤرخة في 29 يونيو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 57

2 - 33-  مرســوم  تنفيــذي  مــؤرخ  فــي 22 شــوال  عــام 1442  الموافــق 3  يونيــو
ســنة 2021، يتضـــــمن  تعييــن  مديــر  الشــباب والرياضــة فــي واليــة إن صالــح.

)جريدة رسمية عدد 51 مؤرخة في 29 يونيو سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 57

2 - 34-  مرســوم  تنفيــذي  مــؤرخ  فــي  29 شــوال عــام  1442 الموافق 10 يونيو
ســنة 2021، يتضمــن تعـيـــين مـــدير المعهــد الوطنـــي  للـــتكوين العالــي

إلطارات الشباب و الـريــاضــة بـقسـنـطـينة.
)جريدة رسمية عدد 52 مؤرخة في أّول يوليو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 57

2 - 35-  مرســوم  تنفيــذي  مــؤرخ  فــي  29 شــوال عــام  1442 الموافق 10 يونيو
ــي ــاضة ف ــاب والريــ ــرين  للـشــبـ ــين مـديـ ــن تعـيـ ــنة 2021، يتضم س

واليتين.
)جريدة رسمية عدد 52 مؤرخة في أّول يوليو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 57

2 - 36-  مرســوم تنفيــذي مــؤرخ فــي 4 ذي القعــدة عــام 1442 الموافــق 15 يونيــو
سنة 2021 ، يتضمن  إنهاء  مهام  نائب  مدير بوزارة الشباب والرياضة. 

)جريدة رسمية عدد 53 مؤرخة في 8 يوليو سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 58

2 - 37-  مرســوم تنفيــذي مــؤرخ فــي 4 ذي  القعــدة عــام 1442 الموافــق 15 يونيو 
ــوزارة  ــف بالدراســات والتلخيــص ب ــن  مكلّ ســنة 2021، يتضمــن  تعيي

الشــباب والرياضــة. 
)جريدة رسمية عدد 53 مؤرخة في 8 يوليو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 58

2 - 38-  مرســوم تنفيــذي مــؤرخ فــي 4 ذي القعــدة عــام 1442 الموافــق 15 يونيــو
ســنة 2021، يتضمــن تعييــن مديــر الشــباب و الرياضــة فــي واليــة 

ــة.  الجلف
)جريدة رسمية عدد 53 مؤرخة في 8 يوليو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 58
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2 - 39-  مرسومان  تنفيذيان  مؤّرخان  في 29  شوال  عــام  1442 الموافق 10 يونيو
ــباب والرياضــة ــن للش ــن منتدبي ــن  مديري ــان  تعيي ــنة 2021 ، يتضمن س

بمقاطعتين إداريتين في واليتين.
)جريدة رسمية عدد 55 مؤرخة في 14 يوليو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 58

2 - 40-  مرســوم  تنفيــذي  مــؤرخ  فــي 6 ذي القعــدة عام 1442 الموافق 17 يونيو
سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب و الرياضة في والية البيض.

)جريدة رسمية عدد 57 مؤرخة في 22 يوليو سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 59

2 - 41-  مرســوم  تنفيــذي مــؤرخ فــي 21 محــرم عــام 1443 الموافق 30 غـشـــت
سـنـة 2021، يتضـمـن  إنـهاء  مـهـام  بـديوان   كاتبة  الدولة  لدى وزير

الشــبـاب  و الرياضة،  المّكلفة برياضة النخبة – سابقا.
)جريدة رسمية عدد 69 مؤرخة في 14 سبتمبر سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 59

2 - 42-  مرسوم تنفيذي مـــؤّرخ  في 7 صفـــر عــــام 1443 المـوافـــق 14 سبتمبر
سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشباب والرياضة. 

)جريدة رسمية عدد 75 مؤرخة في 3 أكتوبر سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 59

2 - 43-  مرسوم  تنفـــيذي  مـــؤّرخ  فـــي 4  صـــفر عام 1443 الموافق11 سبتمبر
سنة 2021 ، يتضمن تعـيين رئـيـس ديوان وزير الشباب والرياضة. 

)جريدة رسمية عدد 75 مؤرخة في 3 أكتوبر سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 60

2 - 44-  مرســوم تنفيذي رقم 21-374 مـــؤّرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 
30 ســبتمبر ســنة 2021، يعّدل  و يتـّمـــم  المرســوم التنفيذي رقم 75-17
المؤّرخ في 12  جمادى  األولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017
والمتضمــن إحــداث لجـــنة تنظيــم ألعاب البحر األبيض المتوســط التاســعة

عشرة لوهران.
)جريدة رسمية عدد 76 مؤرخة في 6 أكتوبر سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 61

2 - 45-  مرسوم تنفيذي مؤّرخ في 19 ربيع األول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر 
ســنة 2021، يتضمــن إنهــاء مهــام المديــر المنتــدب للشــباب والرياضــة

بالمقاطعة اإلدارية ببني عباس.
)جريدة رسمية عدد 84 مؤرخة في 4 نوفمبر سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 64



12

2 - 46-  مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 19 ربيــع األول عــام 1443 الموافــق 26
أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن تعــيين مــديــرين للشباب والرياضة في واليتين. 

)جريدة رسمية عدد 84 مؤرخة في 4 نوفمبر سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 64

2 - 47-  مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 23 ربيــع األول عــام 1443 الموافــق 30
ــة ــآت القاعدي ــر المنش ــام مدي ــاء مه ــن إنه ــنة 2021، يتضم ــر س أكتوب

و التجهيزات و الدراسات االستشرافية بوزارة الشباب والرياضة. 
)جريدة رسمية عدد 85 مؤرخة في 7 نوفمبر سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 64

2 - 48-  مرسوم تنفيذي مـؤّرخ في 26 ربيع األول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر
سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في والية بجاية.

)جريدة رسمية عدد 85 مؤرخة في 7 نوفمبر سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 64

2 - 49-  مرسوم تنفيذي مؤّرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر
سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة

اإلدارية للدبداب في والية إيليزي.
)جريدة رسمية عدد 90 مؤرخة في أّول ديسمبر سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 65

2 - 50-  مرسوم تنفيذي مؤّرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر
سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرالشباب والرياضة في والية المغير.

)جريدة رسمية عدد 90 مؤرخة في أّول ديسمبر سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 65

2 - 51-  مرسوم تنفيذي مؤّرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر
سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة.

)جريدة رسمية عدد 92 مؤرخة في 11 ديسمبر سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 65

2 - 52-  مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 2 جمــادى األولــى عــام 1443 الموافــق 7 
ديســمبر ســنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراســات بوزارة الشــباب

والرياضة.
)جريدة رسمية عدد 94 مؤرخة في 15 ديسمبر سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 66
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2 - 53-  مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 8 جمــادى األولــى عــام 1443 الموافــق 13
ديســمبر ســنة 2021، يتضمــن إنهــاء مهــام مديــر الشــباب والرياضــة في

والية برج بوعريريج.
)جريدة رسمية عدد 95 مؤرخة في 23 ديسمبر سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 66

2 - 54-  مرسوم تنفيذي مؤّرخ في 8 جمادى األولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر
ســنة 2021، يتضمــن تعييــن مديــر الشــباب والرياضة في والية بــرج بوعريريج.

)جريدة رسمية عدد 95 مؤرخة في 23 ديسمبر سنة 2021(.
............................................................................ صفحة 66

2 - 55-  مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 18 جمــادى األولى عــام 1443 الموافق 23
ــباب ــوزارة الش ــر ب ــب مدي ــن نائ ــن تعيي ــنة 2021 ، يتضم ــمبر س ديس

والرياضة.
)جريدة رسمية عدد 99 مؤرخة في 29 ديسمبر سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 66

II – القرارات الوزارية المشتركة 

2 - 1- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 13 ربيع الثانــي عام 1442 الموافق 29
نوفمبــر ســنة 2020، يحــدد تعــداد مناصــب الشــغل وتصنيفهــا أو مــدة العقد 
الخــاص باألعــوان العامليــن فــي نشــاطات الحفــظ أو الصيانــة أو الخدمــات
بعنــوان المركــز الوطنــي لتجمــع وتحضيــر المواهــب والنخبــة الرياضيــة
والنخبــة المواهــب  وتحضيــر  لتجمــع  المركزالجهــوي  و  بالســويدانية 

الرياضية بالشلف.
)جريدة رسمية عدد 03 مؤرخة في 10 جانفي سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 69

2 - 2- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 16 جمــادى األولى عــام 1442 الموافق
31 ديســمبر ســنة 2020، يتمم القرار الوزاري المشــترك المؤرخ في أول
ربيع األول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط 
و كيفيــات تطبيــق التدابيــر االســتثنائية في مجال مشــاركة رياضيــي النخبة
والمســتوى العالــي فــي المســابقات و االمتحانــات لاللتحــاق ببعض أســالك
ــباب ــاع الش ــي قط ــن ف ــة و التكوي ــال الدراس ــي مج ــة وف اإلدارة العمومي

والرياضة.
)جريدة رسمية عدد 08 مؤرخة في 3 فبراير سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 72
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2 - 3- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 21 جمــادى الثانيــة عــام 1442 الموافق
4 فبرايــر ســنة 2021، يحــدد مبلــغ و كيفيات منح التعويضــات للمديرالعام
لأللعــاب واألميــن العــام و رؤســاء اللجــان المتخصصة و كذا المســتخدمين
الموضوعيــن تحــت تصــرف لجنــة تنظيــم ألعــاب البحراألبيــض المتوســط

التاسعة عشر لوهران.
)جريدة رسمية عدد 19 مؤرخة في 16 مارس سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 74

2 - 4- قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس
ســنة 2021، يعــدل القــرار الوزاري المشــترك المؤرخ فــي 27 رجب عام
1432 الموافــق 29 يونيــو ســنة 2011 الــذي يحــدد تعــداد مناصــب الشــغل
و تصنيفهــا و مــدة العقــد الخــاص باألعــوان العامليــن فــي نشــاطات الحفــظ
أوالصـــيانة أو الخـــدمات، بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم

و تقنولوجية الرياضة »عبد هللا فاضل« بعين البنيان.
)جريدة رسمية عدد 26 مؤرخة في 7 أبريل سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 77

2 - 5- قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس
ســنة 2021، يحــدد شــروط و كيفيــات تطبيــق التدابيراالســتثنائية فــي مجال
التحــاق رياضـــيي النخبـــة والمســتوى العالــي ببعــض األســالك الخاصــة
ــة بالرياضــة و األســالك األخــرى ــوزارة المكلف ــن طــرف الـ ــيّرة م المس

لإلدارة العمـــومية و ترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم.
)جريدة رسمية عدد 28 مؤرخة في 14 أبريل سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 79

2 - 6- قرار وزاري مشــترك مؤّرخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو
ســنة 2021، يحـــدد تصنيـــف المركــز الوطنــي والمراكــز الجهويــة لتجمع
ــاق ــة وشــروط االلـتـحـ ــة الـريـاضيـ ــب و الــنــخــبـ ــحضير المواه و تــ

بالمناصب العليا التابعة لها.
)جريدة رسمية عدد 53 مؤرخة في 8 يوليو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 84

2 - 7- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 5 ذي القعــــدة عــام 1442 الموافــق 16
يونيــو ســنة 2021، يحــدد تعــداد مناصــب الشــغل و تصنيفهــا و مــدة العقــد
الخــاص باألعــوان العامليــن فــي نشــاطات الحفــظ أو الصـــيانة أو الخدمات

بعنوان المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات.
)جريدة رسمية عدد 53 مؤرخة في 8 يوليو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 89
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2 - 8- قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو
ســنة 2021، يحـــدد تعداد مناصب الشــغل و تصنيفها و مدة العقد الخاص
باألعــوان العامليــن فــي نشــاطات الحفــظ أو الصيانــة أو الخدمــات، بعنوان 

المركــز الوطنــي لطــب الرياضة. 
)جريدة رسمية عدد 55 مؤرخة في 14 يوليو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 91

2 - 9- قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو
ســنة 2021، يتّمــم القــرار الوزاري المشــترك المؤرخ فــي 22 ربيع األّول
عــام 1440 الموافــق 31 ديســمبر ســنة 2018 الذي يحــدد الواليات المعنية

بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها.  
)جريدة رسمية عدد 56 مؤرخة في 18 يوليو سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 93

2 - 10- قرار وزاري مشــترك مؤّرخ في في 21 ذي الحجة عام 1442  الموافق
ــب  الرياضــي«، ــح شــعبة »التـدريـ ــن فت ــو ســنة 2021، يتضم 31 يولي
تخصص »التدريب الرياضي النخـبـــوي«، وشـعـبـــة » اإلدارة والتســـيير 
الـــرياضي«، تخصــص »تـسـيـــير الهـــياكل القاعديــة للرياضــة«، ميــدان 
»علــوم وتقنيــات النشــاطات البدنيــة والرياضيــة »ويحــدد برامجهمــا
الـبيداغوجـــية لنيــل شـــهادة ماســتر مهني بـــالمدرسة العليا لعلــوم الرياضة

وتكنولوجياتها لدالي براهيم.
)جريدة رسمية عدد 75 مؤرخة في 3 أكتوبر سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 95

2 - 11- قرار وزاري مشــترك مؤّرخ في في 21 ذي الحجة عام 1442  الموافق
31 يوليو سنة 2021، يحدد كيفيات التقييم والتـدرج والتوجيه لنيل شهادة
ماستر مهـــني بـالمـدرســـة الـعـلـيـــا لعلـوم الـرياضـــة وتـكـنولـوجـياتـهـا

لدالي براهيم.
)جريدة رسمية عدد 75 مؤرخة في 3 أكتوبر سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 97

2 - 12- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 10 ربيــع األول عــــام 1443 الموافق
17 أكتوبــر ســنة 2021 ، يحــدد كيفيــات تنظيم التكويــن لاللتحاق ببعض
الرتــب المنتميــة لألســالك الخاصة المســيرة مــن طرف الــوزارة المكلفةّ 
بالرياضــة لفئــة رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي، ومدتــه ومحتــوى

برامجه.
)جريدة رسمية عدد 92 مؤرخة في 11 ديسمبر سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 101
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2 - 13- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي فــي 10 شــعبان عــام 1442 الموافــق
24 مارس سنة 2021، يحدد شـــــروط و كيـفـيـــات تـطـبـــيق الـتـدابـــير
االســتثنائية فــي مجــال التحــاق رياضيــي النخبـــة و المسـتـــوى الـعـــالي
ــة ــوزارة المكلـفـ ــرف ال ــن ط ــيّرة م ــة المس ــالك الخاص ــض األس ببعـ
بالـريــاضـــة واألســــالك األخــــرى لــإلدارة العـمـومــيـــة وترقـيـتـهــــم

وإدمــاجــهـم وكذا انـتدابـهــم. )اسـتـدراك(
)جريدة رسمية عدد 92 مؤرخة في 11 ديسمبر سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 109

2 - 14- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى األولى عام 1443 الموافـــق
23 ديسمــبــــر سنــــة 2021 ، يـحـــدد كـيـفـيـات انتخاب أعضاء المجلس

األعلى للشباب بعنوان تمثيل شباب الواليات.
)جريدة رسمية عدد 95 مؤرخة في 23 ديسمبر سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 110

2 - 15- قــرار وزاري مشــترك مــؤرخ فــي27 ربيــع األول عــام 1443 الموافــق
3 نوفمبــر ســنة 2021 ،يحــدد قائمــة إيــرادات ونفقــات الحســاب بالعملــة
الصعبة المفتوح باســم لجنة تنظيم ألعاب البحر األبيض المتوســط التاســعة

عشر بوهران 2022 ، وكذا الكيفيات العملية لتسييره.
)جريدة رسمية عدد 96 مؤرخة في 26 ديسمبر سنة 2021(.

............................................................................ صفحة 117

III – القرارات 

3 - 1- قــرار رقــم 005 مــؤرخ فــي 03 فيفــري 2021 يتضمــن تعييــن أعضــاء
مجلس توجيه المركز الوطني للرياضة و الترفيه في  تيكجدة.

............................................................................ صفحة 123

3 - 2- قــرار رقــم 006 مــؤرخ فــي 11 فيفــري 2021 يتضمــن تعييــن أعضــاء
مجلس إدارة مؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران.

............................................................................ صفحة 125

3 - 3- قــرار رقــم 009 مــؤرخ فــي 22 فيفــري 2021 يعــدل القــرار رقــم 284
المــؤرخ في 15 نوفمبر ســنة 2018 المتضمــن تعيين أعضاء مجلس إدارة

الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية. 
............................................................................ صفحة 127

3 - 4- قرار رقم 015 مؤرخ في 04 مارس 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو.

............................................................................ صفحة 129



17

3 - 5- قرار رقم 016 مؤرخ في 13 مارس 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للتايكواندو. 

............................................................................ صفحة 131
3 - 6- قرار رقم 017 مؤرخ في 13 مارس 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة

المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للدراجات. 
............................................................................ صفحة 133

3 - 7- قرار رقم 018 مؤرخ في 13 مارس 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للروقبي. 

............................................................................ صفحة 135
3 - 8- قــرار رقــم 019 مــؤرخ فــي 15 مــارس 2021 يعــدل القــرار رقــم 029
ــن أعضــاء مجلــس ــل ســنة 2019 المتضمــن تعيي ــي 16 أفري المــؤرخ ف
ــي إلطــارات الشــباب و الرياضــة ــن العال ــي للتكوي ــه المعهــد الوطن توجي

في قسنطينة. 
............................................................................ صفحة 137

3 - 9- قــرار رقــم 020 مــؤرخ فــي 15 مــارس 2021 يعــدل القــرار رقــم 044
المــؤرخ فــي 22 مــاي ســنة 2019 المتضمــن تعييــن  أعضــاء مجلــس 

ــي.  ــوان المركــب األولمب إدارة دي
............................................................................ صفحة 139

3 - 10- قــرار رقــم 021 مــؤرخ فــي 17 مــارس 2021 يعــدل القــرار رقــم  025
المــؤرخ فــي 14 أفريــل ســنة 2019 المتضمــن تعييــن أعضــاء مجلــس

توجيه المعهد الوطني للتكوين العالي إلطارات الشباب في ورقلة. 
............................................................................ صفحة 141

3 - 11- قرار رقم 022 مؤرخ في 21 مارس 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الرياضية للصم الجزائريين. 

............................................................................ صفحة 143

3 - 12- قرار رقم 025 مؤرخ في 23 مارس 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للسنوكر. 

............................................................................ صفحة 145

3 - 13- قرار رقم 026 مؤرخ في 23 مارس 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للكراتي تودوكاي. 

............................................................................ صفحة 147

3 - 14- قرار رقم 027 مؤرخ في 23 مارس 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للشطرنج. 

............................................................................ صفحة 149
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3 - 15- قرار رقم 028 مؤرخ في 23 مارس 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للسباحة. 

............................................................................ صفحة 151

3 - 16- قرار رقم 029 مؤرخ في 23 مارس 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الوطنية للرياضة للجميع. 

............................................................................ صفحة 153

3 - 17- قرار رقم 030 مؤرخ في 23 مارس 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للترياثلون. 

............................................................................ صفحة 155

3 - 18- قرار رقم 031 مؤرخ في 23 مارس 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية لكامبو. 

............................................................................ صفحة 157

3 - 19- قرار رقم 032 مؤرخ في 28 مارس 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للرياضة و العمل. 

............................................................................ صفحة 159

3 - 20- قــرار رقــم 033 مــؤرخ فــي 28 مــارس 2021 يتضمــن تعييــن أعضــاء
مجلس إدارة الرهان الرياضي الجزائري. 

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

3 - 21- قرار رقم 035 مؤرخ في 01 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للهابكيدو. 

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

3 - 22- قرار رقم 036 مؤرخ في 01 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للجمباز. 

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

3 - 23- قرار رقم 037 مؤرخ في 04 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للريشة الطائرة. 

............................................................................ صفحة 167

3 - 24- قرار رقم 038 مؤرخ في 04 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للكوشيكي. 

............................................................................ صفحة 169



19

3 - 25- قرار رقم 039 مؤرخ في 04 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية أللعاب القوى. 

............................................................................ صفحة 171

3 - 26- قــرار رقــم 040 مــؤرخ فــي 04 أفريــل 2021 يتضمــن تعييــن أعضــاء
مجلس إدارة المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات. 

............................................................................ صفحة 173

3 - 27- قــرار رقــم 041 مــؤرخ فــي 04 أفريــل 2021 يتضمــن إنشــاء خلية يقظة
مــن أجــل متابعــة تقييــم عمليــات تبســيط اإلجــراءات للتراخيــص و تحديــد

تشكيلتها و مهامها و سيرها. 
............................................................................ صفحة 175

3 - 28- قرار رقم 043 مؤرخ في 07 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للمالكمة. 

............................................................................ صفحة 178

3 - 29- قرار رقم 044 مؤرخ في 07 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة

المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية لأليكيدو. 
............................................................................ صفحة 180

3 - 30- قرار رقم 045 مؤرخ في 07 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للفوفيتنام. 

............................................................................ صفحة 182

3 - 31- قرار رقم 046 مؤرخ في 07 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للمالحة الشراعية. 

............................................................................ صفحة 184

3 - 32- قرار رقم 047 مؤرخ في 07 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية لكرة الطاولة. 

............................................................................ صفحة 186

3 - 33- قــرار رقــم 048 مــؤرخ فــي 08 أفريــل 2021 يتضمــن تعييــن أعضــاء
ــة ــب و النخب ــر المواه ــع و تحضي ــي لتجم ــز الوطن ــس إدارة المرك مجل

الرياضية. 
............................................................................ صفحة 188

3 - 34- قــرار رقــم 049 مــؤرخ فــي 08 أفريــل 2021 يعــدل القــرار رقــم  015 
المــؤرخ فــي 23 جــوان ســنة 2020 المتضمــن تعييــن أعضــاء مجلــس

إدارة الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. 
............................................................................ صفحة 190
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3 - 35- قــرار رقــم 050 مــؤرخ فــي 08 أفريــل 2021 يعــدل القــرار رقــم 107
المــؤرخ فــي 10 نوفمبــر ســنة 2019 المتضمــن تعييــن أعضــاء اللجنــة

القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب و الرياضة. 
............................................................................ صفحة 192

3 - 36- قرار رقم 051 مؤرخ في 12 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لترقية و تطوير الرياضة النسوية. 
............................................................................ صفحة 194

3 - 37- قرار رقم 052 مؤرخ في 12 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية لأللعاب و الرياضات التقليدية. 

............................................................................ صفحة 196

3 - 38- قرار رقم 053 مؤرخ في 12 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة. 

............................................................................ صفحة 198

3 - 39- قرار رقم 054 مؤرخ في 12 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية لرفع األثقال.

............................................................................ صفحة 200

3 - 40- قرار رقم 055 مؤرخ في 12 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للرماية الرياضية. 

............................................................................ صفحة 202

3 - 41- قــرار رقــم 057 مــؤرخ فــي 19 أفريــل 2021 يعــدل القــرار رقــم 006 
المــؤرخ فــي 30 جانفــي ســنة 2019 المتضمــن تعييــن أعضــاء مجلــس 
توجيه المعهد الوطني للتكوين العالي إلطارات الشبيبة » مداني سواحي«

لتقصراين. 
............................................................................ صفحة 204

3 - 42- قــرار رقــم 058 مــؤرخ فــي 20 أفريــل 2021 يعــدل القــرار رقــم 285 
المــؤرخ فــي 15 نوفمبــر ســنة 2018 المتضمــن تعييــن أعضــاء مجلــس

إدارة المدرسة العليا لعلوم الرياضة و تكنولوجياتها لدالي ابراهيم. 
............................................................................ صفحة 206

3 - 43- قــرار رقــم 059 مــؤرخ فــي 22 أفريــل 2021 يتضمــن الموافقــة علــى
تشكيلة المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للمبارزة.

............................................................................ صفحة 208

3 - 44- قرار رقم 060 مؤرخ في 22 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية. 

............................................................................ صفحة 210
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3 - 45- قرار رقم 061 مؤرخ في 22 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتــب اإلتحــادي لإلتحاديــة الجزائريــة لإلنقــاذ و اإلســعاف و نشــاطات

الغوص البحري. 
............................................................................ صفحة 212

3 - 46- قرار رقم 062 مؤرخ في 22 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية.

............................................................................ صفحة 214

3 - 47- قرار رقم 063 مؤرخ في 26 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتــب اإلتحــادي لإلتحاديــة الجزائريــة لجمعيــات التجديــف و الكانــوي 

كايــاك. 
............................................................................ صفحة 216

3 - 48- قرار رقم 064 مؤرخ في 26 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للجي جيتسو. 

............................................................................ صفحة 218 

3 - 49- قرار رقم 065 مؤرخ في 26 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للرياضات الجوية.

............................................................................ صفحة 220

3 - 50- قرار رقم 066 مؤرخ في 26 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للكراتي دو. 

............................................................................ صفحة 222

3 - 51- قرار رقم 067 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للكرة الطائرة. 

............................................................................ صفحة 224

3 - 52- قرار رقم 069 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية لليوسكان بيدو. 

............................................................................ صفحة 226

3 - 53- قــرار رقــم 72 مــؤرخ في 05 ماي 2021 يعدل القرار رقم 017 المؤرخ
فــي 29 جــوان ســنة 2020 المتضمــن تعييــن أعضــاء لجنــة الصفقــات

العمومية للوكالة الوطنية لتسلية الشباب. 
............................................................................ صفحة 228 

3 - 54- قرار رقم 073 مؤرخ في 06 ماي 2021 يتضمن الموافقة على تشــكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للفروسية. 

............................................................................ صفحة 230
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3 - 55- قرار رقم 074 مؤرخ في 06 ماي 2021 يتضمن الموافقة على تشــكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للتنس. 

............................................................................ صفحة 232

3 - 56- قرار رقم 075 مؤرخ في 06 ماي 2021 يتضمن الموافقة على تشــكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للكونغ فو و وشو. 

............................................................................ صفحة 234

3 - 57- قرار رقم 076 مؤرخ في 06 ماي 2021 يتضمن الموافقة على تشــكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للجيدو. 

............................................................................ صفحة 236

3 - 58- قرار رقم 077 مؤرخ في 09 ماي 2021 يتضمن الموافقة على تشــكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للفنون القتالية. 

............................................................................ صفحة 238

3 - 59- قرار رقم 078 مؤرخ في 09 ماي 2021 يتضمن الموافقة على تشــكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للرياضات الكروية. 

............................................................................ صفحة 240

3 - 60- قرار رقم 079 مؤرخ في 09 ماي 2021 يتضمن الموافقة على تشــكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية.

............................................................................ صفحة 242

3 - 61- قــرار رقــم 080 مــؤرخ في 10 مــاي 2021 يعدل القراررقم 20 المؤرخ
ــات ــة الصفق ــن أعضــاء لجن ــل ســنة 2019المتضمــن تعيي ــي 08 أفري ف

العمومية للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات و مكافحته. 
............................................................................ صفحة 244

3 - 62- قــرار رقــم 081 مــؤرخ في 10 ماي 2021 يعدل القرار رقم 21 المؤرخ
فــي 08 أفريــل ســنة 2019 المتضمــن تعييــن أعضــاء لجنــة الصفقــات

العمومية للمركز الوطني لطب الرياضة. 
............................................................................ صفحة 246

3 - 63- قرار رقم 082 مؤرخ في 10 ماي 2021 يعدل القرار رقم 015 المؤرخ
فــي 21 فيفــري ســنة 2019 المتضمــن تعييــن أعضــاء لجنــة الصفقــات
العموميــة للصنــدوق الوطنــي لترقيــة  مبــادرات الشــباب و الممارســات

الرياضية. 
............................................................................ صفحة 248
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3 - 64- قرار رقم 083 مؤرخ في 10 ماي 2021 يعدل القرار رقم  13 المؤرخ
فــي 21 فيفــري ســنة 2019 المتضمــن تعييــن أعضــاء لجنــة الصفقــات
الشــبيبة إلطــارات  العالــي  للتكويــن  الوطنــي  للمعهــد  العموميــة 

»مداني سواحي« لتقصراين. 
............................................................................ صفحة 250

3 - 65- قرار رقم 087 مؤرخ في 16 ماي 2021 يتضمن الموافقة على تشــكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للرافل و البيار. 

............................................................................ صفحة 252

3 - 66- قرار رقم 090 مؤرخ في 24 ماي 2021 يتضمن الموافقة على تشــكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية للتزحلق و الرياضات الجبلية. 

............................................................................ صفحة 254

3 - 67- قرار رقم 091 مؤرخ في 24 ماي 2021 يتضمن الموافقة على تشــكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية لكرة السلة. 

............................................................................ صفحة 256

3 - 68- قرار رقم 137 مؤرخ في 2 جوان 2021 يتضمن الموافقة على تشــكيلة
المكتــب اإلتحــادي لإلتحادية الجزائرية للفول كونتاكت و الكيك بوكســينغ

و االختصاصات المشابهة. 
............................................................................ صفحة 258

3 - 69- قرار رقم 138 مؤرخ في 2 جوان 2021 يتضمن الموافقة على تشــكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية لكرة اليد. 

............................................................................ صفحة 260

3 - 70- قرار رقم 146 مؤرخ في 3 جوان 2021 يتضمن الموافقة على تشــكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين. 

............................................................................ صفحة 262

3 - 71- قــرار رقــم 147 مــؤرخ في 7 جوان 2021 يتضمن تعيين أعضاء مجلس
توجيــه المعهــد الوطنــي للتكوين العالي فــي العلــوم و تكنولوجية الرياضة

بعين البنيان. 
............................................................................ صفحة 264

3 - 72- قــرار رقــم 148 مــؤرخ في 7 جوان 2021 يتضمن تعيين أعضاء مجلس
توجيه الثانوية الرياضية الوطنية. 

............................................................................ صفحة 266
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3 - 73- قرار رقم 150 مؤرخ في 21 جوان 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية لكرة القدم. 

............................................................................ صفحة 268

3 - 74- قرار رقم 153 مؤرخ في 24 جوان 2021 يتضمن تعيين أعضاء مجلس
إدارة المدرسة الوطنية للرياضات المائية و تحت المائية . 

............................................................................ صفحة 270

3 - 75- قــرار رقــم 154 مــؤرخ فــي 24 جــوان 2021 يتضمــن تعييــن أعضــاء
مجلس إدارة المدرسة الوطنية لرياضات الفروسية. 

............................................................................ صفحة 272

3 - 76- قــرار رقــم 155 مــؤرخ فــي 01 جويليــة 2021 يعــدل القــرار رقــم 016
ــة ــن أعضــاء لجن ــن تعيي ــنة 2020 المتضم ــوان س ــي 29 ج ــؤرخ ف الم
ــا ــة و تكنولوجياته ــوم الرياض ــا لعل ــة العلي ــة للمدرس ــات العمومي الصفق

لدالي ابراهيم. 
............................................................................ صفحة 274

3 - 77- قــرار رقــم 156 مــؤرخ فــي 01 جويليــة 2021 يعــدل القــرار رقــم 05 
ــن أعضــاء مجلــس ــر ســنة 2021 المتضمــن تعيي ــي 3 فبراي المــؤرخ ف

توجيه المركز الوطني للرياضة و الترفيه في تيكجدة.
............................................................................ صفحة 276

3 - 78- قرار رقم 157 مؤرخ في 01 جويلية 2021 يتضمن الموافقة على تشكيلة
المكتب اإلتحادي لإلتحادية الجزائرية لسباق المهاري الهجن.

............................................................................ صفحة 278

3 - 79- قــرار رقــم 165 مــؤرخ فــي 07 ســبتمبر 2021 يتضمــن إحــداث لجنــة
مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة و اإلتحادية الجزائرية لكرة القدم،
لمتابعــة وضعيــة اإلحتــراف فــي الجزائــر، و تحديــد تشــكيلتها و مهامهــا

و سيرها. 
............................................................................ صفحة 280

3 - 80- قرار رقم 166 مؤرخ في 09 سبتمبر 2021 يتضمن إلحاق ميدان الرماية
ــدد الرياضــات ــب المتع ــوان المرك ــة لدي ــة مؤقت ــة بشــنوة بصف الرياضي

لوالية تيبازة. 
............................................................................ صفحة 282

3 - 81- قــرار رقــم 167 مــؤرخ فــي 09 ســبتمبر 2021 يتضمــن إلغــاء القــرار
رقــم 100 المــؤرخ فــي 21 أكتوبــر ســنة 2019 و المتضمــن وضــع حقل
ــة ــي لترقي ــدوق الوطن ــة بشــنوة، تحــت تصــرف الصن ــة الرياضي الرماي

مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية. 
............................................................................ صفحة 285
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3 - 82- قــرار رقــم 168 مــؤرخ فــي 15 ســبتمبر 2021 يعــدل القــرار رقــم 284 
المــؤرخ فــي 15 نوفمبــر ســنة 2018 المتضمــن تعييــن أعضــاء مجلــس
إدارة الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية. 

............................................................................ صفحة 287

3 - 83- قــرار رقــم 183 مــؤرخ فــي 09 أكتوبــر 2021 يتضمــن تعييــن أعضــاء
مجلس إدارة المدرسة الوطنية للرياضات األولمبية. 

............................................................................ صفحة 289

3 - 84- قــرار رقــم 184 مــؤرخ فــي 14 أكتوبــر 2021 يتضمــن تعييــن أعضــاء
مجلس إدارة المركز الوطني لطب الرياضة. 

............................................................................ صفحة 291

3 - 85- قــرار رقــم 191 مــؤرخ فــي 7 نوفمبــر 2021 يعــدل القــرار رقــم 284
المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 2018 المتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة

الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية. 
............................................................................ صفحة 293

3 - 86- قــرار رقــم 192 مــؤرخ فــي 28 نوفمبــر 2021 يعــدل القــرار رقــم 016 
المؤرخ في 29 جوان سنة 2020 المتضمن تعيين أعضاء لجنة الصفقات
العموميــة للمدرســة العليــا لعلوم الرياضــة و تكنولوجياتها لدالــي ابراهيم. 

............................................................................ صفحة 295

3 - 87- قرار رقم 193 مؤرخ في 28 نوفمبر 2021 يعدل القرار رقم 14 المؤرخ 
فــي 21 فيفــري ســنة 2019 المتضمــن تعييــن أعضــاء لجنــة الصفقــات

العمومية لديوان المركب األولمبي » محمد بوضياف«. 
............................................................................ صفحة 297

3 - 88- قــرار رقــم 194 مــؤرخ فــي 01 ديســمبر 2021 يعــدل القــرار رقــم 153
المــؤرخ فــي 24 جــوان ســنة 2021 المتضمــن تعييــن أعضــاء مجلــس

إدارة المدرسة الوطنية للرياضات المائية و تحت المائية. 
............................................................................ صفحة 299

3 - 89- قــرار رقــم 195 مــؤرخ فــي 01 ديســمبر 2021 يعــدل القــرار رقــم 006
المــؤرخ فــي 30 جانفــي ســنة 2019 المتضمــن تعييــن أعضــاء مجلــس
توجيه المعهد الوطني للتكوين العالي إلطارات الشبيبة » مداني سواحي«

لتقصراين. 
............................................................................ صفحة 301

3 - 90- قــرار رقــم 197 مــؤرخ فــي 04 ديســمبر 2021 يعــدل القــرار رقــم 006
المــؤرخ فــي 11 فيفــري ســنة 2021 المتضمــن تعييــن أعضــاء مجلــس

إدارة مؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران. 
............................................................................ صفحة 303
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3 - 91- قرار رقم 198 مؤرخ في 05 ديسمبر 2021 يعدل القرار رقم  03 المؤرخ
فــي 01 فيفــري ســنة 2020 المتضمــن تعييــن أعضــاء لجنــة الصفقــات
العموميــة للمركــز الوطني لتجمع و تحضيــر المواهب و النخبة الرياضية

لسويدانية )والية الجزائر(. 
............................................................................ صفحة 305

3 - 92- قــرار رقــم 199 مــؤرخ فــي 05 ديســمبر 2021 يعــدل القــرار رقــم 13
ــة ــن أعضــاء لجن ــري ســنة 2019 المتضمــن تعيي ــي 21 فيف المــؤرخ ف
الصفقــات العموميــة للمعهــد الوطنــي للتكويــن العالــي إلطــارات الشــبيبة

»مداني سواحي« لتقصراين. 
............................................................................ صفحة 307

3 - 93- قرار رقم 200 مؤرخ في 05 ديسمبر 2021 يعدل القرار رقم 17 المؤرخ
فــي 29 جــوان ســنة 2020 المتضمــن تعييــن أعضــاء لجنــة الصفقــات

العمومية للوكالة الوطنية لتسلية الشباب. 
............................................................................ صفحة 309

3 - 94- قرار رقم 201 مؤرخ في07 ديسمبر 2021 يعدل القرار رقم 033 المؤرخ
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الصنــدوق الوالئــي لترقيــة مبــادرات الشــباب و الممارســات الرياضيــة

لوالية سعيدة. 
............................................................................ صفحة 331

4 - 8- مقــرر رقــم 286 مــؤرخ فــي 08 ســبتمبر 2021 يعــدل المقــرر رقــم 928 
المؤرخ في 30 أكتوبر ســنة 2019 المتضمن تعيين أعضاء مجلس تســيير
ــة ــباب و الممارســات الرياضي ــادرات الش ــة مب ــي لترقي ــدوق الوالئ الصن

لوالية مستغانم. 
............................................................................ صفحة 333



28
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4 - 23- مقــرر رقــم 372 مــؤرخ فــي 24 نوفمبــر 2021 يتضمــن تعييــن أعضــاء
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1-1  مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 17 رجــب عــام 1442 الموافــق أّول مــارس
ــباب  ــوزارة الش ــام للرياضــة ب ــر الع ــن المدي ــن تعيي ســنة 2021 ، يتضم

ــة.  والرياض
......

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤرخ فــي17 رجــب عــام 1442 الموافــق أّول 
مــارس ســنة 2021 ، يعيـّـن الســيّد محـــمد جــراوي، مديــرا عاما للرياضــة بوزارة 

ــباب والرياضة. الش
.... * ....

1-2  مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 17 رجــب عــام 1442 الموافــق أّول مــارس
ــن  ــي للتكويــ ــد الوطن ــر المعه ــام مدي ــاء مهـ ــن إنهـ ــنة 2021، يتضمـ س

ــان.  ــن البني ــة بعي ــوجية الرياض ــوم وتقنولــ ــي العلـــ ــالي ف العــ
......

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤرخ فــي17 رجــب عــام 1442 الموافــق أّول 
مــارس ســنة 2021 ،،تنهــى مهــــام الســيّد يوســــف قــارة، بصفتــه مديــرا للمعهــد 
الوطنــي للتكويــن العالــي فــي العلــوم وتقنولوجيــة الرياضــة بعيــن البنيــان، لتكليفــه 

بوظيفــة أخــرى.
.... * ....

ــارس ــق 4 م ــي 20 رجــب عــام 1442 المواف ــؤّرخ ف 1-3  مرســوم رئاســي م
ســنة 2021 ، يتضمــن إنهــاء مهــام المديــر العــام للرياضــة بــوزارة 

والرياضــة. الشــباب 
 ......

بموجــب مرســوم رئاســــي مــؤّرخ فــي 20 رجــــب عــام 1442 الموافــق 
4 مــارس ســنة 2021 ، تنهــى مهــام الســيّد محمـــد نديــر بلعيــاط، بصفتــه مديــرا 

ــة أخــرى. ــه بوظيف ــوزارة الشــباب والرياضــة، لتكليف عامــا للرياضــة ب
.... * ....

ــق 30  ــام 1442 المواف ــعبان ع ــي 16 ش ــي ف ــؤّرخ ف ــي م ــوم رئاس 1-4  مرس
مــارس ســنة 2021، يتضـــــمن إنهــاء مهــام مديــر المدرســة العليــا لعلــوم 

وتكنولوجياتهــا.  الرياضــة 
......

ــق  ــام 1442 المواف ــعبان ع ــي 16 ش ــؤّرخ ف ــي م ــوم رئاس ــب مرس بموج
30 مــارس ســنة 2021، تنهــى مهــام الســيّد مــراد ماهــور باشــا، بصفتــه مديــرا 

ــا. ــوم الرياضــة و تكنولوجياته ــا لعل ــة العلي للمدرس
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1-5  مرســوم رئاســي مؤّرخ في 16 شـــعـــبان عام 1442 الموافق  30 مارس
ســنة 2021، يتضمــن تعييــن مديــر المعهــد الوطنــي للـتـكـويـــن الـعـالـــي 

فـــي الـعلـــوم وتكـنـولوجـــية الـرياضـــة بعين البنيان. 
......

بموجــب مرســوم رئاســـــي مــؤّرخ فــي 16 شـــعـــبان عــام 1442 الموافــق 
30 مــارس ســنة 2021، يعيـّـن الســيّد محــمـــد خـــــالف، مديــرا للمعهــد الوطنــي 

للتكويــن العالــي فــي العلــوم وتكنولوجيــة الرياضــة بعيــن البنيــان.
.... * ....

ــل  ــق 8 أبري ــي 25 شــعبان عــام 1442 المواف 1-6  مرســوم رئاســي مــؤّرخ ف
سنة 2021، يـتضـمــــن إنــهــــاء مــهـــام المـــديرة  العامة للشباب بوزارة 

ــباب والرياضة. الش
......

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 25 شــعبان عــام 1442 المــوافــــق 
8 أبـريــــل ســنة 2021 ، تنهــى مهــام الســيّدة ليلــى ملــوان، بصــفـتـهـــا مــديــــرة 

عــامـــة للـشـــباب بــــوزارة الشــباب والرياضــة، إلحالتهــا علــى التقاعــد.
.... * ....

ــل  ــق 8 أبري ــي 25 شــعبان عــام 1442 المواف 1-7  مرســوم رئاســي مــؤّرخ ف
ــوزارة الشــباب  ــام للشــباب ب ــر الع ــن المدي ــن تعيي ســنة 2021، يـتضـمــ

ــة. والرياض
......

ــام 1442  ــان عــ ــي 25 شـعـبـ ــي مــؤّرخ ف ــوم رئــاسـ ــب مــرســ بمــوجــ
الموافــق 8 أبريــل ســنة 2021، يعيــن الســيّد مـــحمد ســفيان زبيــر، مديــرا عامــا 

ــة. ــباب والرياض ــوزارة الش ــباب ب للش
.... * ....

1-8  مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 7 رمضــان عـــــام 1442 الموافــق 19 أبريــل
ــف  ــي لكش ــر الوطن ــة للمخب ــرة العام ــن المدي ــن تعيي ــنة 2021، يتضم س

ــطات. ــي المنش تعاط
......

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 7 رمضــان عـــــام 1442 الموافــق 
ــر  ــة للمخب ــرة عام ــوز، مدي ــلماء بوخب ــيّدة س ــن الس ــنة 2021، تعيّ ــل س 19 أبري

ــي لكشــف تعاطــي المنشــطات. الوطن
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1-9  مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 21 رمضــان عـــــام 1442 الموافــق 3 مايــو 
ــوزارة الشــباب  ــمن إنهــاء مهــام المفتشــة العامــة ل ســنة 2021، يتــضــ

ــة. والرياض
......

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 21 رمضــان عــام 1442 الموافــق 
3 مايــو ســنة 2021 ،تنهــى مهــام الســيّدة زوليخــة تهمــي، بصفتهــا مفتشــة عامــة 

لــوزارة الشــباب والرياضــة.
.... * ....

1-10  مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 21 رمضــان عـــــام 1442 الموافــق 3 مايــو 
الشــباب  لــوزارة  العــام  المفتــش  تعييــن  يتــضــــمن   ،2021 ســنة 

والرياضــة.
......

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 21 رمضــان عــام 1442 الموافــق 
3 مايــو ســنة 2021 ، يتضمــن تعييــن الســيّد جعفــر رقــان ، مفتشــا عامــا لــوزارة 

الشــباب والرياضــة.
.... * ....

1-11  مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 3 ذي القعــدة عــام 1442 الموافــق 14 يونيو 
ســنة 2021، يتضمــن تعييــن مدير المدرســة الـعـلـيـــا لـعـلـــوم الـريـــاضة 

وتـكـنـولـوجـيـــاتها لدالــي إبراهيم. 
......

ــق  ــي 3 ذي القعــدة عــام 1442 المواف بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ ف
14 يونيــو ســنة 2021، يعيـّـن الســيّد فتحــــي بلغــول، مديــرا للمدرســة العليــا لعلوم 

الرياضــة وتكنولوجياتهــا لدالــي إبراهيــم.
.... * ....

1-12  مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 7 صفــر عـــــام 1443 الموافــق 14 ســبتمبر 
ســنة 2021، يتضمــن إنهــاء مهــام األميــن العــام لــوزارة الشــباب 

والرياضــة. 
......

ــق 14  ــر عــام 1443 المواف ــي 7 صف بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ ف
ســبتمبر ســنة 2021 ، تنهــى مهــام الســيّد نســيم ســبيع، بصفتــه أمينــا عامــا لــوزارة 

الشــباب والرياضــة.
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1-13  مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 8 صفــر عـــــام 1443 الموافــق 15 ســبتمبر 
ســنة 2021، يتضمــن إنهــاء مهــام المديــر العــام للرياضــة بــوزارة 

والرياضــة. الشــباب 
......

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 8 صفــر عـــــام 1443 الموافــق 15 
ســبتمبر ســنة 2021، تنهــى مهــام الســيّد محمـــد جــراوي، بصفتــه مديــرا عامــا 

للرياضــة بــوزارة الشــباب والرياضــة.
.... * ....

1-14  مرســوم رئاســي مؤّرخ في 23 صفر عـــــام 1443 الموافق 30 ســبتمبر
ســنة 2021، يتضمــن تعييــن محافــظ ألعــاب البحــر األبيـــــض المتوســــط 

التاســعة عشــرة لوهــران 2022. 
......

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 23 صفــر عـــــام 1443 الموافــق 30 
ســبتمبر ســنة 2021، يعيـّـن الســيّد محـــمد عزيــز درواز، محافظــا أللعــاب البحــر 

األبيــض المتوســط التاســعة عشــرة لوهــران 2022.



39

2 - المراسيم التنفيذية
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2-1 مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 12 جمــادى األولــى عــام 1442الموافــق 27 
ديسمبرســنة 2020 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مديــر الشــباب والرياضــة فــي 

واليــة  الجلفــة.
......

ــام 1442  ــى ع ــادى األول ــي 12 جم ــؤّرخ ف ــذي م ــوم تنفي ــب مرس بموج
الموافــق 27 ديســمبر ســنة 2020 ، تنهــى، ابتــداء مــن22 نوفمبــر ســنة 2020، 
مهــام الســيّد عــز الديــن بــن تركــي، بصفتــه مديــرا للشــباب والرياضــة فــي واليــة 

الجلفــة، بســبب الوفــاة.
.... * ....

ــق  ــام 1442 المواف ــى ع ــادى األول ــي 29 جم ــؤّرخ ف ــذي م 2-2- مرســوم تنفي
13 جانفــي ســنة2021 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مديــر  الشــباب والرياضــة 

فــي واليــة عيــن تموشــنت.
......

ــام 1442  ــى ع ــادى األول ــي 29 جم ــؤّرخ ف ــذي م ــوم تنفي ــب مرس بموج
الموافــق 13 جانفــي ســنة 2021 ، تنهــى مهــام الســيّد منصــف مرابــط، بصفتــه 
مديــرا للشــباب والرياضــة فــي واليــة عيــن تموشــنت، لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.

.... * ....

2-3- مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 29 جمــادى األولــى عــام 1442 الموافــق 13
جانفــي ســنة 2021 ، يتضمــن تعييــن مكلّــف بالدراســات والتلخيــص 

بــوزارة الشــباب والرياضــة.
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مؤّرخ فــي 29 جمادى األولى عــام 1442الموافق 
13 جانفــي ســنة 2021 ، يعيـّـن الســيّد محمــد فــارس قروانــي، مكلّفــا بالدراســات 

والتلخيــص بــوزارة الشــباب والرياضة.
.... * ....

2-4- مرسوم تنفيذي مؤّرخ في 29 جمادى األولى عام 1442 الموافق 13 جانفي 
ــب  ــيير المرك ــة تس ــام لمؤسس ــر الع ــن المدي ــن تعيي ــنة2021 ، يتضم س

الرياضــي بوهــران.
......

ــام 1442  ــى ع ــادى األول ــي 29 جم ــؤّرخ ف ــذي م ــوم تنفي ــب مرس بموج
ــا  ــرا عام ــط، مدي ــيّد منصــف مراب ــن الس ــنة2021 ، يعيّ ــي س ــق 13 جانف المواف

ــران. ــي بوه ــب الرياض ــيير المرك ــة تس لمؤسس
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2-5- مرســوم تنفيــذي رقــم 21-60 مــؤّرخ فــي 25 جمــادى الثانيــة عــام 1442
الموافــق 8 فبرايــر ســنة 2021، يعــدل ويتمــم المرســوم التنفيــذي رقــم 
15-340 المــؤرخ فــي 16 ربيــع األول عــام 1437 الموافــق 28 ديســمبر 
ســنة 2015 والمتعلــق بعــدم الجمــع بين المســؤولية التنفيذيــة واالنتخابية 

والمســؤولية اإلداريــة فــي هيــاكل التنظيــم والتنشــيط الرياضييــن.
......

إّن الوزير األول،

– بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،

– وبناء على الدستور، السيما المادتان 112-5 و 141 )الفقرة 2( منه،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 06-01 المــؤرخ فــي 21 محــرم عــام 1427 الموافــق 
20 فبرايــر ســنة 2006 والمتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه،

 – وبمقتضــى األمــر رقــم 06-03 المــؤرخ فــي 19 جمــادى الثانيــة عــام 1427 
ــة  ــام للوظيف ــي الع ــون األساس ــن القان ــنة 2006 والمتضم ــو س ــق 15 يولي المواف

ــة، العمومي

ــع الثانــي  – وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 18-337 المــؤرخ فــي 17 ربي
ــات  ــداث مقاطع ــن إح ــنة 2018 والمتضم ــمبر س ــق 25 ديس ــام 1440 المواف ع
إداريــة فــي المــدن الكبــرى وفــي بعــض المــدن الجديــدة وتحديــد قواعــد تنظيمهــا 

وســيرها،

 – وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 19-370 المــؤرخ في أول جمــادى األولى 
عــام 1441 الموافــق 28 ديســمبر ســنة 2019 والمتضمن تعييــن الوزير األول،

 – وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 20-163المــؤرخ فــي أول ذي القعــدة عــام 
ــة،  ــن أعضــاء الحكوم ــن تعيي ــنة 2020 والمتضم ــو س ــق 23 يوني 1441 المواف

المعــدل والمتمــم،

 – 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،

ــام  ــر ع ــي 22 صف ــؤرخ ف ــم 14-368 الم ــذي رق  – وبمقتضــى المرســوم التنفي
ــح  ــات من ــروط وكيفي ــدد ش ــذي يح ــنة 2014 ال ــمبر س ــق 15 ديس 1436 المواف
مســاعدة ومســاهمة الدولــة والجماعــات المحليــة إلى النــادي الرياضــي المحترف،

ــع األول  ــي 16 ربي ــم 15-340 المــؤرخ ف ــذي رق  – وبمقتضــى المرســوم التنفي
عــام 1437 الموافــق 28 ديســمبر ســنة 2015 والمتعلــق بعــدم الجمــع بيــن 
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المســؤولية التنفيذيــة واالنتخابيــة والمســؤولية اإلداريــة فــي هيــاكل التنظيــم 
والتنشــيط الرياضييــن،

ــي 16 شــعبان عــام  ــؤرخ ف ــم 16-153 الم ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
1437 الموافــق 23 مايــو ســنة 2016 الــذي يحــدد األحــكام القانونيــة األساســية 

ــن، ــن المنتخبي ــن المتطوعي ــة بالمســيرين الرياضيي المتعلق

يرسم ما يأتي :

المــاّدة األولــى : يعــدل هــذا المرســوم ويتمــم أحــكام المادتيــن 3 و 4 مــن المرســوم 
التنفيــذي رقــم 15-340 المــؤرخ فــي 16 ربيــع األول عــام 1437 الموافــق 28 
ديســمبر ســنة 2015 والمتعلــق بعــدم الجمــع بيــن المســؤولية التنفيذيــة واالنتخابيــة 

والمســؤولية اإلداريــة فــي هيــاكل التنظيــم والتنشــيط الرياضييــن، كمــا يأتــي :

"الماّدة 3: يخص عدم الجمع المنصوص عليه في المادة األولى أعاله :

– ............................. )بدون تغيير(....................................

– ............................. )بدون تغيير(....................................

ــذي  ــب تنفي ــي مكت ــس أو عضــو منتخــب ف ــة لرئي ــة االنتخابي – أصحــاب الوظيف
ــورة  ــة المذك ــذه الوظيف ــع ه ــة، م ــة رياضي ــاٍد أو جمعي ــة أو ن ــة أو رابط التحادي
ضمــن هيــاكل التنظيــم والتنشــيط الرياضييــن لنفــس االختصــاص أو الختصــاص 

رياضــي آخــر".

"الماّدة 4: يخص عدم الجمع كذلك :

الشــباب  لــوزارة  المركزيــة  الممارســة ضمــن اإلدارة  الوظائــف  بعنــوان   –
والرياضــة":

* ............................ )بدون تغيير(....................................،

* الموظفين المعينين في المناصب العليا.

– بعنــوان الوظائــف الممارســة ضمــن المصالــح غيــر الممركــزة لــإدارة المكلفة 
بالشــباب والرياضة :

* ............................ )بدون تغيير(....................................،

* ............................ )بدون تغيير(....................................،

* الموظفين المعينين في المناصب العليا لرؤساء المصالح أو المكاتب.
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– بعنوان المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة :

* ............................ )بدون تغيير(....................................،

ــام أو  ــح أو األقس ــاء المصال ــا لرؤس ــب العلي ــي المناص ــن ف ــن المعيني * الموظفي
المكاتــب أو رئيــس وحــدة للرياضــة فــي مؤسســة عموميــة ذات طابــع إداري أو 

ــع صناعــي وتجــاري. ــة ذات طاب مؤسســة عمومي

– بعنــوان الرتــب والمناصــب العليــا المنصــوص عليهــا فــي القانــون األساســي 
الخــاص بالموظفيــن التابعيــن لــإدارة المكلفــة بالشــباب والرياضــة :

* ............................ )بدون تغيير(....................................،

* الموظفيــن المعينيــن فــي المناصــب العليــا لمفتــش منســق أو ملحــق بلــدي 
للرياضــات.

.............................. )بدون تغيير(...................................."

ــة  ــة الجزائريّ ــدة الّرســميّة للجمهوريّ المــاّدة 2 : ينشــر هــذا المرســوم فــي الجري
ــعبيّة. ــة الّش الّديمقراطيّ

ــر  ــق 8 فبراي ــة عــام 1442 المواف ــادى الثاني ــي 25 جم ــر ف حــّرر بالجزائ
ــنة 2021. س

عبد العزيز جراد
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2-6- مرســومان تنفيذيــان مؤّرخــان فــي 12 جمادى الثانية عــام 1442 الموافق
26 جانفــي ســنة2021 ، يتضمنــان إنهــاء مهــام مديرين للشــباب والرياضة 

فــي واليتين.
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 12 جمــادى الثانيــة عــام 1442 
ــان شــريف،  ــن مزي ــام الســيّد األمي ــي ســنة 2021 ، تنهــى مه ــق 26 جانف المواف
بصفتــه مديــرا للشــباب والرياضــة فــي واليــة ســكيكدة، لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.

ـــــــــــــ

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 12 جمــادى الثانيــة عــام 1442 
ــن،  ــم بوالطمي ــد الكري ــام الســيّد عب ــي ســنة 2021 ، تنهــى مه ــق 26 جانف المواف
ــرى. ــة أخ ــه بوظيف ــة، لتكليف ــة ميل ــي والي ــة ف ــباب والرياض ــرا للش ــه مدي بصفت

.... * ....

2-7- مرســوم تنفيــذي فــي 12 جمــادى الثانيــة عــام 1442 الموافــق 26 جانفــي 
سنة2021 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة. 

......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 12 جمــادى الثانيــة عــام 1442 
الموافــق 26 جانفــي ســنة 2021 ، يعيــن جمــال جنــدر، مفتشــا بــوزارة الشــباب 

ــة.  والرياض
.... * ....

2-8- مرسومان  تنفيذيان مؤرخان في 12 جــمــادى الثانيــة عام 1442 الموافــق
ــن للشــباب والرياضــة  ــن مديري ــان تعيي ــي ســنة 2021، يتضمن 26 جانف

فــي بعــض الواليــات. 
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 12 جمــادى الثانيــة عــام 1442 
الموافــق 26 جانفــي ســنة 2021 ، يعيّــن الســيّدان اآلتــي اســماهما، مديريــن 

للشــباب والرياضــة فــي الواليتيــن اآلتيتيــن: 

– عبد الكريم بوالطمين، في والية بجاية،

– عبد الكريم الحساني موالي، في والية تامنغست.
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بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 12 جمــادى الثانيــة عــام 1442 
الموافــق 26 جانفــي ســنة 2021 ، يعيّــن الســيّد األميــن مزيــان شــريف ، مديــرا 

ــن تموشــنت. ــة عي ــي والي للشــباب والرياضــة ف

 .... * ....

2-9- مرسوم تنفيذي مؤّرخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أّول  فبراير
ســنة2021 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مديريــن للشــباب والرياضــة فــي بعض 

الواليات.
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 18 جمــادى الثانيــة عــام 1442 
الموافــق أّول فبرايــر ســنة 2021 ، تنهــى مهــام الســادة اآلتيــة أســماؤهم، بصفتهــم 
ــة، لتكليفهــم بوظائــف أخــرى : ــات اآلتي ــي الوالي ــن للشــباب والرياضــة ف مديري

– علي بن طوبال، في والية أم البواقي،
– جعفر نعار، في والية البليدة،

– عبد الحميد لحرش، في والية تندوف،
– زكرياء قريشي، في والية غرداية.

.... * ....

2-10- مرسوم تنفيذي مؤّرخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أّول  فبراير
سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الواليات.

......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 18 جمــادى الثانيــة عــام1442 
الموافــق أّول فبرايــر ســنة2021 ، يعيّــن الســادة اآلتيــة أســماؤهم، مديريــن 

للشــباب والرياضــة فــي الواليــات اآلتيــة :

– جعفر نعار، في والية أدرار،
– عبد الحميد لحرش، في والية األغواط،
– عبد الوحيد العياشي، في والية تلمسان،

– علي بن طوبال، في والية عنابة،
– زكرياء قريشي، في والية ورقلة.
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2-11- مرسوم تنفيذي مؤّرخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير
سنة 2021 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة.

......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 26 جمــادى الثانيــة عــام 1442 
ــن الســادة اآلتيــة أســماؤهم، نــواب مديريــن  الموافــق 9 فبرايــر ســنة2021 ، يعيّ

ــة : ــباب والرياض ــوزارة الش ب
– أحمد حسون، نائب مدير لترقية الترفيه وأوقات الفراغ،

– محمد سليم شريفي، نائب مدير ألنظمة وشبكات اإلعالم اآللي،
– لخليفة سراي، نائب مدير للوسائل العامة.

.... * .... 

2-12- مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 8 رجــب عــام 1442 الموافــق 20 فبرايــر
سنة 2021 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.

......

ــق 20  ــي 8 رجــب عــام 1442 المواف ــذي مــؤّرخ ف بموجــب مرســوم تنفي
فبرايــر ســنة 2021، يعيّــن الســيد عبــد الغنــي بــودور، نائــب مديــر للتكويــن فــي 

مهــن الشــباب بــوزارة الشــباب والرياضــة. 
.... * ....

2-13- مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 8 رجــب عــام 1442 الموافــق 20 فبرايــر 
سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في والية باتنة. 

......

ــق 20  ــي 8 رجــب عــام 1442 المواف ــذي مــؤّرخ ف بموجــب مرســوم تنفي
ــرا للشــباب والرياضــة  ــاري، مدي ــن الســيّد ســاعد زوق ــر ســنة 2021، يعيّ فبراي

فــي واليــة باتنــة. 
.... * ....

2-14- مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 11 رجــب عــام 1442الموافــق 23 فبرايــر
ســنة 2021، يتضمــن تعـــيين مديريــن منتدبيــن للشــباب والرياضــة 

لمقاطعتيــن إداريتيــن فــي واليتيــن.
......

بموجــب مرســـوم تنفيذي مـــؤّرخ فـــي 11 رجــب عــــام 1442 الموافق 23 
فبرايــر ســنة 2021 ، يعيّــن الســيدان اآلتــي اســماهما، مديريــن منتدبيــن للشــباب 

والرياضــة للمقاطعتيــن اإلداريتيــن فــي الواليتيــن اآلتيتيــن: 
– مـحمــد طالبي، ببني عباس في والية بشار،

– أحمد باجودة، بإن صالح في والية تامنغست.
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2-15-مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 19 رجــب عــام 1442 الموافــق 3 مــارس
سنة 2021، يتضمـــن تعيين مديـر اإلعـــالم واالتصـــال وأنظمة اإلعالم 

اآللي و الوثائـق بوزارة الشباب والرياضة. 
......

بموجــب مرســــوم تنفــــيذي مــؤّرخ فــي 19 رجــب عــام 1442 الموافــق 3 
مــارس ســنة 2021، يعيـّـن الســيّد محـــمد ســليم شــريفي، مديرا لإلعــالم واالتصال 

وأنظمــة اإلعــالم اآللــي والوثائــق بــوزارة الشــباب والرياضــة. 
.... * ....

2-16- مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 17 رجــب عــام 1442 الموافق أّول مـــارس
سنــــة 2021، يتضمــــن تعــــيين مديــــر الشبــــاب والرياضــة فــي واليــة 

ســعيدة. 
......

بموجـــــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 17 رجــب عــام 1442 الموافق أّول 
مـــارس سنــــة 2021 ،يعــــيّن الســــيّد يوســف قارة، مديرا للشــباب والرياضة في 

ــعيدة. والية س
.... * ....

2-17 مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 20 رجــب عــام 1442 الموافــق 4 مــارس
ســنة 2021، يتضمــن تعييــن مّكلــف بالدراســات والتلخيــص بــوزارة 

الشــباب والرياضــة.
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 20 رجــب عــام 1442 الموافــق 
ــات  ــا بالدراس ــاط، مّكلف ــر بلعي ــد ندي ــيّد محمـ ــن الس ــنة 2021 ، يعيّ ــارس س 4 م

والتلخيــص بــوزارة الشــباب والرياضــة.
.... * ....

2-18 مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 30 رجــب عــام 1442 الموافــق 14 مــارس
سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في واليتين. 

......

بموجــــب مرســـــوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 30 رجب عــام 1442 الموافق 14 
مــارس ســنة 2021، يعيـّـن الســيّدان اآلتــي اســماهما، مديريــن للشــباب والرياضــة 

فــي الواليتيــن اآلتيتين: 
– عادل تجار، في والية قالمة،

– عبد الباسط عون، في والية سوق أهراس.
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2-19 مرسوم تنـفـيــذي مؤّرخ في 24 رجــب عــام 1442 المــوافق 8 مــارس
سـنة 2021 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة. 

......

ــق 8  ــي 24 رجــب عــام 1442 المواف ــذي مــؤّرخ ف بموجــب مرســوم تنفي
مــارس ســنة 2021، يعــــيّن الســيّد مـــحمد ســفيان زبيــر، رئيســا لديــوان وزيــر 

الشــباب والرياضــة. 
.... * ....

2-20 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس
ــي  ــن للشــباب والرياضــة ف ــان إنهــاء مهــام مديري ســنة 2021 ، يتضمن

ــن. واليتي
......

بموجـــــب مرســـــوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 27 رجـــــب عــام 1442 الموافــق 
11 مــارس ســنة 2021، تنهــى مهــام الســيّد محـــمد ريــان، بصفتــه مديــرا للشــباب 

والرياضــة فــي واليــة البويــرة، لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.
ــــــــــ

بموجـــــب مرســـــوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 27 رجـــــب عــام 1442 الموافق 
11 مــارس ســنة 2021، تنهــى مهــام الســيد عمــار جايــز، بصفتــه مديــرا للشــباب 

والرياضــة فــي واليــة جيجــل.
.... * ....

2-21 مرســوم تنفيــذي مــؤرخ فــي 27 رجــب عــام 1442 الموافــق 11 مــارس 
ــة  ــي والي ــة ف ــباب والرياض ــر الش ــن مدي ــمن تعيي ــنة 2021، يتضـــ س

ــل. جيج
......

بموجـــــب مرســـــوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 27 رجـــــب عــام 1442 الموافق 
11 مــارس ســنة 2021، يعيـّـن الســيّد محـمــــد ريــان، مديــرا للشــباب والرياضــة 

فــي واليــة جيجــل.
.... * ....

2-22- مرســوم تنفيذي مؤّرخ في 11 شعبـــان عـــام 1442 الموافق 25 مارس 
ســنة 2021، يتضمن تعيين مــــكلفة بالــــدراسات والتـلخـــيص بـــوزارة 

ــاب والرياضة. الشبـ
......

بموجـــــب مرســـــوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 11 شعبـــان عــام 1442 الموافــق 
ــة بالدراســات  ــدر، مكلف ــن قوي ــن الســيّدة خديجــة ب ــارس ســنة 2021، تعيّ 25 م

ــوزارة الشــباب والرياضــة. والتلخيــص ب
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2-23- مرسوم تنفيذي مؤّرخ في 7 رمضــــان عام 1442 المـوافـــق 19 أبريــــل
ســنة 2021 ، يتــضــــمن إنــــهاء مــــهام رئيــــس ديــوان وزيــر الشــباب 

والرياضــة.
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 7 رمضــــان عــام 1442 المـوافـــق 
19 أبريــــل ســنة 2021 ،تنهــى، ابتــداء مــن 8 أبريــل ســنة 2021، مهــام الســيّد 
محمـــد ســفيان زبيــر، بصفتــه رئيســا لديــوان وزيــر الشــباب والرياضــة، لتكليفــه 

بوظيفــة أخــرى.
.... * ....

2-24- مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 21 رمضــــان عــام 1442 الموافــق 3 مايــو
ســنة 2021، يتــضــــمن إنــــهاء مــــهام مفتش بالمفتشــية العامة لوزارة 

الشــباب والرياضــة.
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 21 رمضــــان عــام 1442 الموافــق 
3 مايــو ســنة 2021، تنهــى مهــام الســيّد جعفــر رقــان، بصفتــه مفتشــا بالمفتشــية 

العامــة لــوزارة الشــباب والرياضــة ، لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.
.... * ....

2-25- مرسوم تنفيذي مؤّرخ في 13 رمضــــان عام 1442 الموافق 25 أبريــــل
ســنة 2021 ، يتــضــــمن إنــــهاء مــــهام نائــب مديــر  بـــوزارة الشبـــاب 

ــة. والرياض
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 13 رمضــــان عــام 1442 المـوافـــق 
25 أبريــــل ســنة 2021، تنهــى، ابتــداء مــن 3 مــارس ســنة 2021، مهــام الســيّد 
ــي  ــة و شــبكات اإلعــالم اآلل ــر ألنظم ــب مدي ــه نائ ــليم شــريفي، بصفت ــد س محمـ

بـــوزارة الشــباب والرياضــة، لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.
.... * ....

2-26- مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 29 رمضــــان عام 1442 الموافــق 11 مايو
سنة 2021، يتــضــــمن إنــــهاء مــــهام مديرة التعاون بـــوزارة الشبـــاب 

والرياضــة.
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 29 رمضــان عــام 1442 المـــــوافق 
11 مايــو ســنة 2021، تنهــــى مهام الســيّدة مايســة موفــق، بصفتها مديــرة للتعاون 

بــوزارة الشــباب والرياضــة، لتكليفهــا بوظيفــة أخــرى.
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2-27- مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 29 رمضــــان عام 1442 الموافــق 11 مايو
سنة 2021 ، يتـضــمن التعيين بـوزارة الشبـاب والرياضة.

......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 29 رمضــان عــام 1442 المـــــوافق 
11 مايــو ســنة 2021، تعيـّـن الســيّدات والســادة اآلتيــة أســماؤهم، بــوزارة الشــباب 

والرياضة:

– سعيدة بوسيوف، مفتشة، 
– سماح عثمانية، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات، 

– عقيلة هبال، نائبة مدير لمراقبة التسيير، 
ــم  ــة والتعلي – جمــال الديــن عمــراوي، نائــب مديــر للرياضــة فــي أوســاط التربي

ــم المهنييــن وفــي وســط العمــل، ــي والتكويــن والتعلي العال
– بلقاسم بن الجمعي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة،

– عبــد العزيــز فاضــل، رئيســا للدراســات بالمكتــب الــوزاري لألمــن الداخلــي فــي 
المؤسسة. 

.... * ....

2-28- مرسومان تنفيذيان مؤّرخان في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو
سنة 2021، يتضـــمنان تعيين مكــّـلفين بالـــدراسات و الـــتلخيص بديوان 
كـاتـبـــة الـــدولة لــدى وزيــر الشــباب والرياضــة، المكـــلفة برياضــة النخبة.

......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 29 رمضــان عــام 1442 المـــــوافق 
ــدراسات  ــلفين بالـ ــي اســماهما، مـكـّ ــن الســيّدان اآلت ــو ســنة 2021 ، يعيّ 11 ماي
والتلخـــيص بـديـــوان كـاتـبـــة الـدولـــة لـــدى وزيــر الشــباب والرياضــة، المكلفــة 

ــة: برياضــة النخب
– زوبير عيشاين،

– كريم نوي. 
ـــــــــــــ

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 29 رمضــان عــام 1442 المـــــوافق 
11 مايــو ســنة 2021 ، يعيـّـن الســيّد بلعيــد قربي، مـكــّـلفا بالـــدراسات والتلخـــيص 
بـديـــوان كـاتـبـــة الـدولـــة لـــدى وزير الشباب والرياضة، المكلفة برياضة النخبة.
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2-29- مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 10 شــوال عــام 1442 الموافــق 22 مايـــو
الشــباب  بــوزارة  مديــر  نائــب  مهــام  إنهــاء  يتضمــن   ،2021 ســنة 

والرياضــة.
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 10 شــوال عــام 1442 الموافــق 22 
مايـــو ســنة 2021، تنهــى مهام الســيّد مـــحمد بــن لقرع،  بصفته نــائــــب مــديــــر 
ــه  ــة، لتكليف ــباب والرياض ــوزارة الش ــي ب ــاط االجتماع ــرية والنش ــوارد البش للم

بوظيفــة أخــرى.
.... * ....

2-30- مرسوم تنفيـــذي مؤّرخ في 17 شـــوال عـــام 1442 الموافـــق 29 مايـــو 
سنـــة2021 ، يتضمــــن إنــــهاء مهــــام مديـــر الشبــــاب والرياضــة فــي 

ــكرة. ــة بس والي
......

بموجـــب مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ في 17 شـــوال عـــام 1442 الموافـــق 29 
مايـــو سنـــة 2021 ، تنهــــى مــــهام الســيّد عبــد العزيــز جابوربــي، بصفتــه مديــرا 

للشــباب والرياضــة فــي واليــة بســكرة.
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2-31- مرسوم تـنفـيــــذي رقم 21–267 مؤّرخ فـــي 4 ذي الـــقعدة عـــام 1442
الموافــق 15 يونيــو ســنة 2021 يعــــدل ويتمـــم المرســوم التنفيــذي رقــم 
14-330 المؤّرخ في 4 صفر عـــــام 1436 الموافق 27 نوفـمــبــــر سنة 
2014 الــذي يــــحدد كيفيــــات تنـــظيم االتحاديــــات الريــاضيــــة الوطنيــة 

وســيرها وكــذا قانونهــا األساســي النموذجــي.

إّن الوزير األول،

– بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،

– وبناء على الـدستور، السيما الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

ــام  ــان عــ ــي 14 رمـضــ ــؤرخ فـ ــم 13-05 المــ ــون رقــ ــى الـقـانــ – وبمـقتـضـ
1434 المــوافــــق 23 يـولـيـــو سـنـــة 2013 والمتعلــــق بتنـظـــيم األنشطة البدنية 

والرياضيــة وتطويرهــا، الســيما المــواد 87 و88 و91 و94 و133 منــه،

– وبمـقـتـضـــى المـرســـوم الـرئـــاسي رقــم 19-370 المــؤرخ فــي أول جمــادى 
األولــى عــام 1441 الموافــق 28 ديســمبر ســنة 2019 والمتضمــن تعييــن الوزيــر 

األول،

– وبمقـتـضـــى المـرســـوم الرئاســي رقـــم 21-78 المــؤرخ فــي 9 رجــــب عــــام 
1442 الموافــق 21 فبرايــر ســنة 2021 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، 

المعــدل،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقـــم 01-351 المــؤرخ فــي 24 شعـــبان عــام 
1422 الموافـــق 10 نوفمبــر ســـنة 2001 والمتضمــن تطبيــق أحــكام المــادة 101 
مــن القانــون رقــم 99-11 المــؤرخ فــي 15 رمـضــــان عــــام 1420 المــوافــــق 
23 ديـسـمـبــــر ســنـــة 1999 والمتضمــن قانــون الماليــة لســنة 2000 والمتعلقــة 
ــات  ــة للجمعي ــات المحلي ــة أو الجماع ــات الدول ــتعمال إعان ــة اس ــات مراقبـ بكيفي

ــات،  والمنظم

– وبمقـتـــضى المرســـوم التنفـــيذي رقـــم 10-07 المــؤرخ فــي 21 مـحـــرم عــــام 
ــاص  ــي الخ ــون األساس ــن القان ــنة 2010 والمتضم ــر س ــق 7 يناي 1431 المواف
بالموظفيــن المنتميــن لألســالك الخاصــة بــاإلدارة المكلفــة بالشــباب والرياضــة،

– وبمقـتـضــــى المـرســــوم التنفـــيذي رقـــم رقــم 14-330 المــؤّرخ فــي 4 صفــر 
ــظيم  ــات تنـ ــدد كيفي ــذي يح ــنة 2014 ال ــر س ــق 27 نوفـمــبــ ــام 1436 المواف ع
االتحاديــات الريـاضيــــة الوطنيــة وســيرها و كــذا قانونهــا األساســي النموذجــي، 

يرسم ما يأتي: 

المــاّدة األولــى : يعــدل هــذا المرســـوم ويـتمـــم بـعـــض أحــكام المرســوم التنفيــذي 
ــنة  ــمبر س ــق 27 نوفـ ــام 1436 المواف ــر ع ــي 4 صف ــؤّرخ ف ــم 14-330 الم رق
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ــيرها  ــة وس ــة الوطني ــات الرياضيــ ــظيم االتحادي ــات تنـ ــدد كيفي ــذي يح 2014 ال
ــي النموذجــي. ــا األساس ــذا قانونه وك

الماّدة 2 : تــعـــدل أحــكــــام المادة 17 من المـرســــوم التـنـفيـــذي رقـــم 330-14 
المــؤّرخ فــي 4 صفــر عــام 1436 الموافق 27 نوفـمــبــــر ســنة 2014 و المذكور 

أعــاله، كمــا يأتــي:

"المــادة 17 : تحــدد عهــدة الرئيــس واألعضــاء المنتخبيــن فــي المكتــب االتحــادي 
بأربــع )4( ســنوات قابلة للتجديـــد. 

ــاليتين أو  ــدتين )2( متتـ ــن عـهــ ــر مـ ــة أكـثـ ــس ممــارسـ ــن الرئيـ ال يمكــ
 . منفصلتيــن

ــر  ــة أكث ــادي ممارس ــب االتح ــي المكت ــن ف ــضاء المنتخبي ــن األعـ وال يمك
مـــن عهـــدتين )2( متتاليتيــن، غيـــر أنـــه، يـمـكـنهـــم التـرشـــح لعهــدة جديدة فــــي 
المكــتــــب االتحـــــادي وفق نــفــــس الـــشروط واألشكـال المنصـــوص عليـها في 

الـفقـــرة أعــــاله، بـــعد انقـضـــاء عهــــدة أولمبية.

..................................)الباقي بدون تغيير(...................................." . 

المــاّدة 3: تعــدل وتتمــم أحــكام المــواد 5 و8 و15 و16 و19 مــن القانــون 
األساســي النموذجي لالتحاديــــة الرياضيـــة الوطنيـــة، الملحق بالمرســوم التنفيذي 
رقــــم 14-330 المــؤّرخ فــي 4 صفــر عــام 1436 الموافــق 27 نوفـمــبــــر ســنة 

ــي: ــا يأت 2014 و المذكــور أعــاله، كم

"المادة 5 : تتشكل الجمعـية العامة، على الخصوص، من :

– ................................)بدون تغيير حتى( المسيّرة للرياضات الجماعية، 

– الرياضييــن الســابقين المتّوجيــن بالميداليــات فــي األلعــــاب األولمبيــة أو شــبه 
األولمبيــة،

– ممثــل عــن الرياضييــن الســابقين المتّوجيــن بالميداليــات فــي األلعــــاب األولمبية 
أو شــبه األولمبيـــة للرياضــات الجماعيــة، ينتخبــه نظراؤه، 

– ممثــل عــن الرياضييــن الســابقين المتّوجيــن بالميداليــات أثــنــــاء الـبـطـــوالت 
الــعــالميــــة لالختـصـاصـــــات الــريــاضــيــــة غــيــــر األولمبيــة المعتــرف بهــا 

ــه نظــراؤه،  ــة، ينتخب ــة األولمبي ــة الدولي مــن اللجن

– رئـيـس الجـمـعـية الـوطـنـيـة للمـدربين أو ممـثـلـه المفوض قانونا، 

– رئيس الجمعية الوطنية للّحكام وقضاة التحكيم ، أو ممثله المفوض قانونا،

 – رئيس االتحادية الممارس،

– ................................)بدون تغيير(................................
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أثنــاء الدراســة والتصويــت .................................................................
........................................................... )بــدون تغييــر حتى( استشــاري. 

ــس  ــون الرئـيـ ــدة، يك ــة العهـ ــية لـنهايـ ــة االنـتخابـ ــية العامـ ــناء الجمـعـ أثـ
وأعـضـــاء المكتـــب االتحادي المنتهية عهدتهم، قابلين لالنتخـــــاب ومــصـــوتين، 
وفــقــــا ألحــكام المـــادة 17 مـــن المــرســــوم التـنـفـيـــذي رقــم 14-330 المــؤّرخ 
فــي 4 صفــر عــام 1436 الموافــق 27 نوفـمــبــــر ســنة 2014 و المذكــور أعــاله. 

....................... )الباقي بدون تغيير(........................" 

"المادة 8 : تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية:

..........................)بدون تغيير(.......................... ،

..........................)بدون تغيير(..........................

وفــي هــذه الحالــة، يتعيـّـن علــى الرئيــس اســتدعاء هــذه الجمعيــة العامــة غير 
العاديــة فــي أجــل خمســة عشــر )15( يومــا، ابتــداء مــن تاريــخ إيــداع الطلب".

ــة مدتهــا  ــة لعهــدة انتخابي ــة العامــة رئيــس االتحادي "المــادة 15 : تنتخــب الجمعي
أربــع )4( ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، وفـــق الـشـــروط المحـــددة في هـــذا 

المـرســـوم والـقـانـــون األسـاســـي لالتحــــاديات الرياضية الوطنية. 

ال يمكن الرئيس ممارسة أكثر من عهدتين )2( متتاليتين أو منفصلتين"

"المــادة 16 : يمثــــل الرئيــس االتحــاديــــة أمـــام الـعــدالــــة وفــي كــــل أعمــال 
الحيــاة المدنيــة وكــذا لــدى الهيئــات الرياضيــة الوطنيــة والدوليــة، ويكلــف علــى 

ــي : ــا يأت الخصــوص بم

................................................)بدون تغيير حتى( 

الدوليــة  الرياضيــة  الهيئــات  لمراســلة  ســواه  دون  االتحاديــة  رئيــس  يؤهــل 
األجنبيــة.  الرياضيــة  واالتحاديــات 

ــة  ــك المتعلق ــه، والســيما منهــا تل ــس التزامات ــرام الرئي ــة عــدم احت ــي حال ف
بتقـــديم الحصيلتيــن األدبـيـــة والماليــة وكــذا تجديـــد الهيئــة االتحاديــة فــي اآلجــال 
المحــددة، وذلــك عنــد انقضــاء عهدة كل مــن الرئيــس وأعضاء المكتــب االتحادي، 
تتخــــذ ضــده التدابيــر التأديبيــة و/أو التحفظيــة المنصــوص عليهــا في المــادة 217 
مــن الـقـانـــون رقـــم 13-05 المــؤرخ فــي 14 رمـضـــان عـــام 1434 الموافق23 

يوليــو ســنة 2013 والمذكــور أعــاله".

"المادة 19 : يتـشـكـل المكـتـب االتحـادي، زيـادة عـن الـرئـيس، مــن ســتــة )6( 
أعــــضاء إلى اثنــــي عــشــــر )12( عــضـــوا، مــــع تمــثـيــل نـســــائي إلــزامـي 
بامــــرأة واحــــدة )1( ، عــــلى األقــــل، تنتخبهــم عــن طريــق االقتــراع الّســري 

الجمعيــة العامــة، لعهــدة مدتهــا أربــع )4( ســنوات.
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ــادة 17  ــي الم ــا ف ــق الشــروط المنصــوص عليه ــد العهــدة وف ويمكــن تجدي
مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 14-330 المــؤّرخ فــي 4 صفــر عــام 1436 الموافــق 

27 نوفـمــبــــر ســنة 2014 و المذكــور أعــاله. 

فــي حالــة غيــاب مترشــحات أثنــاء الجمعيــة العامــة، يجــب علــى االتحاديــة 
ــن  ــادي م ــب االتح ــل المكت ــاء داخ ــن النس ــدة )1( ع ــة واح ــار ممثل ــام باختي القي
بيــن اللواتــي لهــن ســجل رياضــي معتبــر فــي اخـتصـاصهــــن، والسيمــــا منهـــن 

ــيات الســابقات أو التقنيــات أو المســيّرات".  الــريــاضـ

المــاّدة 4 : تطبــق أحــكام هــذا المرســوم علــى عهــدة أعضــاء األجهــزة المســيرة 
ــنة  ــي لس ــار االنتخاب ــة عــن المس ــة المنبثق ــة الوطني ــات الرياضي ــع االتحادي لجمي

 .2024-2021

المــاّدة 5 : يتعيــن علــى االتحاديــات الرياضيــة الوطنيــة مطابقة قوانينها األساســية 
مــع أحــكام هــذا المرســوم فــي أجــل أقصــاه ســنة واحــدة )1( ، ابتــداء مــن تاريــخ 

نشــره فــي الجريــدة الرســمية.

المــاّدة 6 : ينـشـــر هذا المرســــوم فــــي الجريدة الــــرسمية للجمهوريــة الجزائرية 
ــعبيّة. الّديمقراطيّة الش

ــنة  ــو س ــق 15 يوني ــام 1442 المواف ــدة ع ــي 4 ذي القع ــر ف ــرر بالجزائ ح
 .2021

عبد العزيز جراد
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2-32- مرســوم تنفيــذي مــؤّرخ فــي 22 شــوال عــام 1442 الموافــق 3 يونيــو 
ــة  ــباب والرياض ــدب للش ــر منت ــام مدي ــاء مه ــن إنه ــنة 2021، يتضم س

ــح. ــإن صال ــة ب ــة اإلداري للمقاطع
......

ــق 3  ــي 22 شــوال عــام 1442 المواف ــذي مــؤّرخ ف بموجــب مرســوم تنفي
ــا  ــرا منتدب ــه مدي ــودة، بصفت ــد باج ــيّد أحم ــام الس ــى مه ــنة 2021، تنه ــو س يوني
ــرى. ــة أخ ــه بوظيف ــح، لتكليف ــإن صال ــة ب ــة اإلداري ــباب والرياضــة للمقاطع للش

.... * ....

2-33- مرســوم تنفيــذي مــؤرخ فــي 22 شــوال عــام 1442 الموافــق 3 يونيــو 
ســنة 2021، يتضمــن تعـيـــين مـــديرالشباب و الـريــاضــــة فــي واليـــة

إن صالح.
......

بموجـــــب مرســـــوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 22 شــوال عــام 1442 الموافق 3 
يونيــو ســنة 2021، يعيـّـن الســيّد أحمــد باجــودة، مـــديرا للشــباب والـــرياضة فــي 

واليــة إن صالــح.

.... * ....

2-34- مرســوم تنفيــذي مــؤرخ فــي 29 شــوال عــام 1442 الموافــق 10 يونيــو 
ســنة 2021، يتضمــن تعـيـــين مـــدير المعهــد الوطنـــي للـــتكوين العالــي 

إلطــارات الشــباب و الـريــاضــــة بـقسـنـطـــينة.
......

بموجـــــب مرســـــوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 29 شــوال عــام 1442 الموافــق 
10 يونيــو ســنة 2021، يعيـّـن الســيّد عبــد الرحمــان بــــاي راقــــد، مـــديرا للمعهــد 

الوطنـــي للـــتكوين العالــي إلطارات الشــباب والـــرياضة بـقسـنطـــينة.
.... * ....

2-35- مرســوم تنفيــذي مــؤرخ فــي 29 شــوال عــام 1442 الموافــق 10 يونيــو
سنة 2021، يتضمن تعـيـين مـديـرين للـشــبـاب والريــاضة في واليتين.

......

بموجـــــب مرســـــوم تنفيذي مـــؤّرخ  في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 
يونيــو ســنة 2021،  يعيـّـن الســيّدان اآلتــي اســماهما، مديريــن للشــباب والرياضــة 

فــي الواليتيــن اآلتيتين:

– الشافعي غضبان، في والية تندوف،
–  لحسن لعجاج، في والية معسكر.
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2-36- مرســوم تنفيــذي مــؤرخ فــي 4 ذي القعــدة عــام 1442 الموافق 15 يونيو
الشــباب  بــوزارة  مديــر  نائــب  إنهــاء مهــام  يتضمــن   ،  2021 ســنة 

والرياضــة. 
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 4 ذي القعــدة عــام 1442 الموافق 15 
يونيــو ســنة 2021، تنهــى مهــام الســيّد ســيد أحمــد عمرونــي، بصفتــه نائــب مديــر 
ــباب  ــوزارة الش ــة ب ــة االحترافي ــي والرياض ــتوى العال ــة والمس ــي النخب لرياضي

والرياضــة، لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.

.... * ....

2-37- مرســوم تنفيــذي مــؤرخ فــي 4 ذي القعــدة عــام 1442 الموافق 15 يونيو
ســنة 2021، يتضمــن تعييــن مكلّــف بالدراســات والتلخيــص بــوزارة 

الشــباب والرياضــة. 
......

ــؤّرخ فــي 4 ذي القعــدة عــام 1442 الموافــق  بموجــب مرســوم تنفيــذي مـ
ــف بالدراســات  ــن الســيّد ســيد أحمــد عمرونــي، مكلّ ــو ســنة 2021، يعيّ 15 يوني

ــباب والرياضــة.  ــوزارة الش ــص ب والتلخي

.... * ....

2-38- مرســوم تنفيــذي مــؤرخ فــي 4 ذي القعــدة عــام 1442 الموافق 15 يونيو 
سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في والية الجلفة. 

......

بمـوجــــب مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 4 ذي القعــدة عــام 1442 الموافــق 
15 يونيــو ســنة 2021، يعيـّـن الســيّد طـــــارق ســـــالم، مديــرا للشــباب والرياضــة 

فــي واليــة الجلفــة.

.... * ....

2-39- مرســومان تنفيذيــان مـــؤّرخان فــي 29 شــــوال عــــام  1442 المـوافـــق
10 يــونــيـــو ســنـــة 2021 ، يتـضـمـنــان تـعــيين مــديــريــن منـتـدبين 

للـشـبـــاب والرياضــة بمقاطعتيــن إداريتيــن فــي واليتيــن. 

......

بمـوجــــب مــرســـوم تنـفـيـذي مـــؤّرخ في 29 شوال عام 1442 المــوافــق 
10 يــونـيـــو سـنـــة 2021، يعيّن الســيّد مـحمـــد عــــزوار، مـــديرا منتدبا للشــباب 

والرياضــة بالمقاطعــة اإلداريــة لبوعينــان فــي واليــة البليــدة.
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بمـوجــــب مــرســـوم تنـفـيـذي مـــؤّرخ في 29 شوال عام 1442 المــوافــق 
10 يــونـيـــو سـنـــة 2021، يعيـّـن الســيّد ابراهيــم ســليماني، مديــرا منتدبــا للشــباب 

والرياضــة بالمقاطعــة اإلداريــة لدبــداب فــي واليــة إيليــزي.

.... * ....

2-40- مرســوم تنفيــذي مــؤرخ فــي 6 ذي القعــدة عــام 1442 الموافق 17 يونيو 
ســنة 2021، يتضمــن تعييــن مديــر الشــباب والرياضة في واليــة البيض.

......

ــؤّرخ فــي 6 ذي القعــدة عــام 1442 الموافــق  بموجــب مرســوم تنفيــذي مـ
17 يونيو ســنة 2021، يعيّن الســيّد لــزهـــر بـخــــوش، مديرا للشــباب والرياضة 

فــي واليــة البيــض.
.... * ....

2-41- مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 21 محــرم عام 1443 الموافق 30 غـشـــت 
سـنـــة 2021 ، يتضـمـــن إنـهاء مـهـام بـــديوان كاتبة الدولة لـدى وزيــر 

الــشــــباب والريــــاضة، المّكلفــة برياضــة النخبة – ســابقا.
......

بمــوجــب مـرســوم تنـفــيذي مـؤّرخ فـي 21 محـرم عــام 1443 الموافق 
30 غـشــت سـنـة 2021 ، تنهـى، ابـتــداء مــن 7 يــولــيــو ســنـة 2021 ،مــهــام 
الـسـّيــــدة والـســـادة اآلتـيـــة أسـمـاؤهـــم، بديــوان كاتبــة الدولــة لدى وزير الشــباب 

والرياضــة، المّكلفــة برياضــة النخبــة – ســابقا، بســبب إلغــاء الهيــكل:
– نوال بن قفور، بصفتها رئيسة للديوان،

– كريم نوي، بصفته مّكلفا بالدراسات والتلخيص،
– زوبير عيشاين، بصفته مّكلفا بالدراسات والتلخيص،

– بلعيد قربي، بصفته مّكلفا بالدراسات والتلخيص.

.... * ....

2-42- مرسوم تنفيذي مـــؤّرخ في 7 صفـــر عــــام 1443 المـوافـــق 14 سبتمبر
سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشباب والرياضة. 

......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 7 صفـــر عــــام 1443 الموافــق 14 
ســبتمبر ســنة 2021، تنهــى مهــام الســيّدين اآلتــي اســماهما، بصفتهمــا مديريــن 

ــوزارة الشــباب والرياضــة : ب
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ــة  ــاط الـتـربـيـ ــي أوسـ ــية الرياضــة فـ ــو، مديــرا لترقـ – صــالح الديــن بــوطاغـ
والتكــويـــن والرياضــة للجميــع وفــي األوســاط المتخصصــة،

– جمــال بــن سـيـــد، مديــرا لمـتابـــعة المؤسـســـات والحيــاة الجمعويــة وأخالقيــات 
الرياضــة.

.... * ....

2-43- مرســوم تنــفـــيذي مـــؤّرخ فـــي 4 صــفــــر عـــــام 1443 الموافــــق 11 
سبـتـمـبــــر سـنــــة 2021 ، يتضـمــــن تـعـــيين  رئــيـس ديــــوان وزيــر 

ــاب والــريـاضــة.  الـشـبــ
......

ــر عــام 1443 الموافــق 11  ــؤّرخ فــي 4 صف ــذي مـ بموجــب مرســوم تنفي
سـبـتـمـــبر سـنـــة 2021، يـعـيّن الـــسيّد عـبـد الــرؤوف خـالــف، رئيـسـا لـديـوان 

وزيـر الـشـــباب والـريـاضـة.
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2-44- مرسوم تنفيذي رقم 21-374 مـؤّرخ في 23 صفر عام 1443 الموافـــق
30 ســبتمبر ســنة 2021، يعّدل و يتـّمـــم المرســوم التنفيذي رقم 75-17 
المـــؤّرخ فــي 12 جمــادى األولــى عــام 1438 الموافــق 9 فبرايــر ســنة 
2017 والمتضمــن إحــداث لجـــنة تنظيــم ألعــاب البحــر األبيــض المتوســط 

التاســعة عشــرة لوهــران.

 إّن الوزير األّول،

– بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،

– وبناء على الدستور، السيما الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 90-21 المـــؤّرخ فــي 24 محــّرم عــام 1411 الموافــق 
15 غشــت ســنة 1990 والمتّعلــق بالمحاســبة العموميــة ، المعــّدل و المتّمــم ،

– وبمقتضــى األمــر رقــم 06-03 المـــؤّرخ فــي 19 جمــادى الثانيــة عــام 1427 
ــة  ــام للوظيف ــي الع ــون األساس ــن القان ــنة 2006 والمتضم ــو س ــق 15 يولي المواف

ــة، العمومي

– وبمقتضــى القانــون رقــم 12-06 المــؤرخ فــي 18 صفــر عــام 1433 الموافــق 
12 ينايــر ســنة 2012 والمتّعلــق بالجمعيــات،

ــام 1433  ــع األول ع ــي 28 ربي ــؤرخ ف ــم 12-07 الم ــون رق ــى القان – وبمقتض
ــة، ــق بالوالي ــنة 2012 والمتّعل ــر س ــق 21 فبراي المواف

– وبمقتضــى القانــون رقــم 13-05 المــؤرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 
ــق بتنظيــم األنشــطة البدنيــة والرياضيــة  الموافــق 23 يوليــو ســنة 2013 والمتعلّ

ــه، ــادة 214 من ــيما الم ــا، الس وتطويره

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 21-275 المــؤرخ فــي 19 ذي القعــدة عــام 
1442 الموافــق 30 يونيــو ســنة 2021 والمتضمــن تعييــن الوزيــر األول،

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 21-281 المــؤرخ فــي 26 ذي القعــدة عــام 
1442 الموافــق 7 يوليــو ســنة 2021 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة،

ــام  ــر ع ــي 28 صف ــؤرخ ف ــم 91-311 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس – وبمقتض
1412 الموافــق 7 ســبتمبر ســنة 1991 والمتّعلــق بتعييــن المحاســبين العمومييــن 

واعتمادهــم، المـــــعّدل ، والمتّمــم

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 10-07 المــؤرخ فــي 21 محــرم عــام 
ــاص  ــي الخ ــون األساس ــن القان ــنة 2010 والمتضم ــو س ــق 7 يوني 1431 المواف
بالموظــــفين المنــتــــمين لألســالك الخاصــة بــاإلدارة المّكلفة بالشــباب والرياضة،

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

الشــباب والرياضــة،
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– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-85 المــؤرخ فــي 21 جمــادى األولــى 
عــام 1437 الموافــق أول مــارس ســنة 2016 والمتضمن تنظيــم اإلدارة المركزية 

لــوزارة الشــباب والرياضــة،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 17-75 المــؤرخ فــي 12 جمــادى األولــى 
ــم  ــة تنظي ــة 2017 والمتضمــن إحــداث لجن ــر سنــ ــق 9 فبراي عــام 1438 المواف

ألعــاب البحــر األبـــيض المتوســط التاســعة عشــرة لوهــران.

يرسم ما يأتي : 

ــذي  ــى : يعــّدل هــذا المرســوم ويتمــم بعــض أحــكام المرســوم التنفي المــاّدة األول
رقــم 17-75 المــؤرخ فــي 12 جمــادى األولــى عــام 1438 الموافــق 9 فبــرايــــر 
سنــــة 2017 والمتضمـــــن إحــداث لجنــة تنظيــم ألعــاب البحر األبـــيض المتوســط 

التاســعة عشــرة لوهــران.

المــاّدة 2 : تعــّدل أحــكام المــادة 4 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 17-75 المــؤرخ 
فــي 12 جمــادى األولــى عــام 1438 الموافق 9 فبــرايــــر سنــــة 2017 والمذكور 

أعــاله، كمــا يأتــي:

"المــادة 4 : تتشــكل اللجنــة التــي يرأســها محافــظ ألعــاب البحــر األبيــض المتوســط 
ــي  ــي شــخصي وال ــس، ف ــان )2( للرئي ــاعده نائب ــران، ويس التاســعة عشــرة لوه
واليــة وهــران، النائــب األول للرئيــس، ورئيــس اللجنــة الوطنيــة األولمبيــة، 
النائــب الثانــي للرئيــس، مــن ممثــل واحــد )1(عــن كل مــن الــوزارات والهيئــات 

والســلطات اآلتــي ذكرهــا:

– وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،

– وزارة الدفاع الوطني،

– وزارة الداخـــلية والجماعات المحلية والتهــيئة العمرانية،

– وزارة المالية،

– وزارة التربية الوطنية،

– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

– وزارة الثقافة والفنون،

– وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية،

– وزارة الصحة،
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– وزارة االتصال،

– وزارة السياحة والصناعة التقليدية،

– وزارة األشغال العمومية،

– وزارة النقل، 

.............................)الباقي بدون تغيير(............................." 

المــاّدة 3 : تتّمــم أحــكام المرســوم التنفيــذي رقــم 17-75 المــؤرخ فــي 12 جمــادى 
األولــى عــام 1438 الموافــق 9 فبــرايــــر سنــــة 2017 والمذكــور أعــاله، بمــادة 

4 مكــرر تحــرر كمــا يأتــي:

"المــادة 4 مكــّرر: يعيــن محــــافظ ألعــاب البحر األبيض المتوســط التاســعة عشــرة 
لوهــران، بموجب مرســوم رئاســي". 

المــاّدة 4 : تعــّدل أحــكام المـــــادتين 7 و23 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 75-17 
المــؤرخ فــي 12 جمــادى األولــى عــام 1438 الموافــق 9 فبرايــر سنــــة 2017 

والمذكــور أعــاله، و تحــرران كمــا يأتــي:

"المــادة 7 : يضــــم المجلـــس التنفيــذي للجنــة الــذي يرأســه محافــظ ألعــاب البحــر 
األبيــض المتوســط التاســعة عشــرة لوهــران ويســاعده نائبــان )2( للرئيــس، فــي 
شــخصي والــي واليــة وهــران، النائــب األول للرئيــس، ورئيــس اللجنــة الوطنيــة 

األولمبيــة، النائــب الثانــي للرئيــس :

.............................)الباقي بدون تغيير(............................."

"المــادة 23 : محافــظ ألعــاب البحــر األبيض المتــــوسط التاســعة عشــر لوهـــــران 
هــو اآلمــر بصــرف ميزانيــة اللجنــة، ويمكنــه تفويــض إمضائــه إلــى المديــر العــام 

لأللعــاب أو إلــى رئيــس لجنــة اإلدارة والماليــة". 

المــاّدة 5 : ينشــر هــذا المـــرســـــوم فــي الجــــريدة الــر ّســمية للجمهوريــة 
الّشــعبيّة. الّديمقراطيــة  الجزائريــةّ 

ــنة  ــبتمبر س ــق 30 س ــام 1443 المواف ــر ع ــي 23 صف ــر ف ــرر بالجزائ ّح
 .2021

أيمن بن عبد الرحمان
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2-45- مرسوم تنفيذي مـؤّرخ في 19 ربيع األول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر
ســنة 2021 ، يتضمــن إنهــاء مهــام المديــر المنتــدب للشـــباب والرياضــة 

بـــالمقاطعة اإلداريــة ببنــي عباس. 
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 19 ربيــع األول عــام 1443 الموافق 26 
أكتوبــر ســنة 2021، تنهــى مهــام الســيّد مـحــمـــد طالبــي، بصفتــه مديــرا منتدبــا 

للشــباب والرياضــة بالمقاطعــة اإلداريــة ببنــي عبــاس، لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.
.... * ....

2-46- مرسوم تنفيذي مـؤّرخ في 19 ربيع األول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر
سنة 2021 ، يتضمن تعــيين مــديــرين للشباب والرياضة في واليتين. 

......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 19 ربيــع األول عــام 1443الموافــق 26 
أكتوبرســنة 2021، يعيـّـن الســيّدان اآلتــي اســماهما، مديريــن للشــباب والرياضــة 

فــي الواليتيــن اآلتيتيــن: 
– مـحمد طالبي، في والية بني عباس،
– أحمد بن مسعود، في والية إن قزام.

.... * ....

2-47- مرسوم تنفيذي مـؤّرخ في 23 ربيع األول عام 1443 الموافق 30
ــة  ــآت القاعدي ــر المنش ــام مدي ــاء مه ــن إنه ــنة 2021، يتضم ــر س أكتوب
والتجهيــزات والدراســات االستشــرافية بــوزارة الشــباب والرياضــة. 

......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 23 ربيــع األول عــام 1443 الموافق 30 
أكتوبــر ســنة 2021، تنهــى مهــام الســيّد رضــا دومــي، بصفتــه مديــرا للمنشــآت 

القاعديـــة و التجهـــيزات و الدراســات االستشــرافية بوزارة الشــباب والرياضة.
.... * ....

ــق 2 ــام 1443 المواف ــع األول ع ــي 26 ربي ــؤّرخ ف ــذي مـ 2-48- مرســوم تنفي
ــر الشــباب والرياضــة  ــر ســنة 2021 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مدي نوفمب

فــي واليــة بجايــة.
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 26 ربيــع األول عــام 1443 الموافــق 2 
نوفمبــر ســنة 2021، تنهــى مهــام الســيّد عبــد الكريــم بوالطميــن، بصفتــه مديــرا 

للشــباب والرياضــة فــي واليــة بجايــة.
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2-49- مرسوم تنفيذي مـؤّرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر
ســنة 2021 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مديرمنتــدب للشــباب والرياضــة 

ــزي. ــة إيلي ــي والي ــداب ف ــة للدب ــة اإلداري بالمقاطع
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 18 ربيــع الثانــي عـــــام 1443 الموافــق 
23 نوفمبــر ســنة 2021 ، تنهــى مهــام الســيّد إبراهيــم ســليماني، بصفتــه مديــرا 
ــزي،  ــة إيلي ــي والي ــداب ف ــة للدب ــة اإلداري ــة بالمقاطع ــباب والرياض ــا للش منتدب

لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.

.... * ....

2-50- مرسوم تنفيذي مـؤّرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر
سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في والية المغير.

......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 18 ربيــع الثاني عــام 1443 الموافق 23 
نوفمبــر ســنة 2021، يعيّــن الســيّد إبراهيــم ســليماني، مديــرا للشــباب والرياضــة 

فــي واليــة المغيــر.

.... * ....

2-51- مرسوم تنفيذي مـؤّرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر
ســنة 2021، يتضمــن إنهــاء مهــام نــواب مديريــن بــوزارة الشــباب 

والرياضــة.
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 23 ربيــع الثانــي عــام 1443 الموافــق 
28 نوفمبــر ســنة 2021، تنهــى مهــام الســيّدات و الســيّد اآلتيــة أســماؤهم، بصفتهم 

نــواب مديريــن بــوزارة الشــباب والرياضــة:

– فريــدة بوســعيدان، نائبــة مديــر ألجهــزة وهيــاكل دعــم األنشــطة البدنـــية 
والرياضيــة وترقـــية الـــطب الرياضــي وأخالقـــيات الرياضــة،

– ليندة مكـاشر، نائـبة مديـر لترقـية الـشـراكة والحياة الجمعوية،

– ليلــة سـاجــــي، نائبــة مديــر للرياضــة للجمـــيع ورياضــة األشــخاص المعوقيــن 
وفــي األوســاط المتخصصــة،

ــم  ــة والتعلي – جمــال الديــن عمــراوي، نائــب مديــر للرياضــة فــي أوســاط التربي
ــم المهنييــن وفــي وســط العمــل. ــي والتكويــن والتعلي العال
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2-52- مرسوم تنفيذي مـؤّرخ في 2 جمادى األولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر
ســنة 2021، يتضمــن إنهــاء مهــام مديــر دراســات بــوزارة الشــباب 

والرياضــة.
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 2 جمــادى األولى عــام 1443 الموافــــق 
7 ديســمبر ســنة 2021، تــنـهـــى مـهـــام الســيّد رشــيد بــن ناصــر، بصفتــه مديــرا 

للدراســات بــوزارة الشــباب والرياضــة، لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.
.... * ....

2-53- مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 8 جمــادى األولــى عــام 1443 الموافــق 13 
ــر الشــباب والرياضــة  ديســمبر ســنة 2021، يتضمــن إنهــاء مهــام مدي

فــي واليــة بــرج بوعريريــج.
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 8 جمــادى األولــى عــام 1443الموافــق 
13 ديسمبرســنة 2021، تنهــى مهــام الســيّد يوســف فــراد، بصفتــه مديــرا للشــباب 

والرياضــة فــي واليــة بــرج بوعريريــج.
.... * ....

2-54- مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 8 جمــادى األولــى عــام 1443 الموافــق 13
ــي  ــة ف ــباب والرياض ــر الش ــن مدي ــن تعيي ــنة 2021، يتضم ــمبر س ديس

ــج. ــرج بوعريري ــة ب والي
......

بموجــب مرســوم تنفيذي مـــؤّرخ في 8 جمــادى األولى عــام 1443 الموافق13 
ديســمبر ســنة 2021، يعيــن الســيّد النــواري حميــدي، مديــرا للشــباب والرياضــة 

فــي واليــة بــرج بوعريريج.
.... * ....

2-55- مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 18 جمــادى األولــى عــام 1443 الموافــق
23 ديســمبر ســنة 2021 ، يتضمــن تعييــن نائــب مديربــوزارة الشــباب 

والرياضــة.
......

بموجــب مرســوم تنفيــذي مـــؤّرخ فــي 18 جمــادى األولــى عــام 1443 الموافق 
ــة  ــر ألنظم ــب مدي ــر أوجــودي، نائ ــن الســيّد إيدي 23 ديســمبر ســنة 2021 ، يعي

وشــبكات اإلعــالم اآللــي بــوزارة الشــباب والرياضــة.
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II - القرارات الوزارية 
المشتركة
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2-1- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 13 ربيع الثاني عــام 1442 الموافق 29 
نوفمبــر ســنة 2020، يحــدد تعــداد مناصــب الشــغل و تصنيفهــا و مــدة العقــد 
الخــاص باألعــوان العامليــن فــي نشــاطات الحفــظ أو الصيانــة أو الخدمــات 
بعنــوان المركــز الوطنــي لتجمــع و تحضيــر المواهــب و النخبــة الرياضيــة 
بالســويدانية والمركــز الجهــوي لتجمــع و تحضيــر المواهــب والنخبــة 

الرياضيــة بالشــلف.
......

إّن الوزير األول،

ووزير المالية،

ووزير الشباب والرياضة،

 – بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 07-308 المــؤّرخ 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 20-163 المــؤّرخ فــي أول ذي القعــدة عام 
ــة،  ــن أعضــاء الحكوم ــن تعيي ــنة 2020 والمتضم ــو س ــق 23 يوني 1441 المواف

المعــّدل والمتّمــم،

 – وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 95-54 المــؤّرخ فــي 15 رمضــان عــام 
1415 الموافــق 15 فبرايــر ســنة 1995 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الماليــة،

 – وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 08-296 المــؤّرخ فــي 20 رمضــان عــام 
ــز  ــداث مراك ــدد شــروط إح ــذي يح ــنة 2008 ال ــبتمبر س ــق 20 س 1429 المواف

لتجمــع وتحضيــر المواهــب والنخبــة الرياضيــة وتنظيمهــا وعملهــا،

ــي 5 رمضــان عــام  ــؤّرخ ف ــم 14-193 الم ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
1435 الموافــق 3 يوليــو ســنة 2014 الــذي يحــدد صالحيــات المديــر العــام 

للوظيفــة العموميــة واإلصــالح اإلداري،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84 المــؤّرخ 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 26 رجــب عــام 1437  ــوزاري المشــترك المــؤرخ ف ــرار ال – وبمقتضــى الق
الموافــق 4 مايــو ســنة 2016 والمتضمــن إحــداث المركــز الجهــوي لتجمــع 

ــر، ــاء آخ ــة وإلغ ــة الرياضي ــب والنخب ــر المواه وتحضي
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– وبمقتضــى القــرار المــؤرخ فــي 2 شــعبان عــام 1437 الموافــق 9 مايــو ســنة 
ــر المواهــب  ــع وتحضي ــي لتجم ــز الوطن ــر المرك ــل مق ــن تحوي 2016 والمتضم

ــة الجزائــر(، ــة الســويدانية ) والي ــى بلدي ــة إل ــة الرياضي والنخب

يقّررون ما يأتي :

المــادة األولــى : تطبيقـــا ألحكـــام المــادة 8 من المرســـوم الرئاســي رقــم 308-07 
المــؤرخ فــي 17 رمضــان عام 1428 الموافق 29 ســبتمبر ســنة 2007 والمذكور 
أعــاله، يحــدد هــذا القرارتعــداد مناصــب الشــغل وتصنيفهــا ومــدة العقــد الخــاص 
باألعــوان العامليــن فــي نشــاطات الحفــظ أو الصيانــة أو الخدمــات، بعنــوان 
ــويدانية  ــة بالس ــة الرياضي ــب والنخب ــر المواه ــع وتحضي ــي لتجم ــز الوطن المرك
والمركــز الجهــوي لتجمــع وتحضيــر المواهــب والنخبــة الرياضيــة بالشــلف طبقــا 

للجدوليــن أدنــاه :

ــة  ــة الرياضي ــب والنخب ــر المواه ــع وتحضي ــي لتجم ــز الوطن ــوان المرك 1- بعن
بالســويدانية :
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ــة  ــة الرياضي ــب والنخب ــر المواه ــع وتحضي ــوي لتجم ــز الجه ــوان المرك 2- بعن
بالشــلف :

ــة  ــة الجزائريّ ــميّة للجمهوريّ ــدة الّرس ــي الجري ــرار ف ــذا الق ــر ه ــادة 2 : ينش الم
الّديمقراطيّــة الّشــعبيّة.

حّرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبر ســنة 2020.

وزير المالية                                 وزير الشباب والرياضة

    أيمن بن عبد الرحمان                                سيد علي خالدي

عن الوزير األّول
وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمال
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2-2- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 16 جمــادى األولــى عــام 1442 الموافق
31 ديســمبر ســنة 2020، يتمــم القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي 
أول ربيــع األول عــام 1439 الموافــق 20 نوفمبــر ســنة 2017 الــذي يحــدد 
شــروط وكيفيــات تطبيــق التدابيــر االســتثنائية فــي مجــال مشــاركة رياضيــي 
النخبــة والمســتوى العالــي فــي المســابقات واالمتحانــات لاللتحــاق ببعــض 
أســالك اإلدارة العموميــة و فــي مجــال الدراســة و التكويــن فــي قطــاع 

الشــباب والرياضــة.
......

إّن الوزير األول،

ووزير الشباب والرياضة،

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 20-163 المــؤّرخ فــي أول ذي القعــدة عــام 
ــة،  ــن أعضــاء الحكوم ــن تعيي ــنة 2020 والمتضم ــو س ــق 23 يوني 1441 المواف

المعــّدل والمتّمــم،

 – وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 10-07 المــؤّرخ فــي21 محــرم عــام 
ــاص  ــي الخ ــون األساس ــن القان ــنة 2010 والمتضم ــر س ــق 7 يناي 1431 المواف
بالموظفيــن المنتميــن لألســالك الخاصــة بــاإلدارة المكلفــة بالشــباب والرياضــة،

ــام  ــوال ع ــي26 ش ــؤرخ ف ــم 15-213 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس  – وبمقتض
ــكام  ــق األح ــات تطبي ــدد كيفي ــذي يح ــنة 2015 ال ــت س ــق 11 غش 1436 المواف
القانونيــة األساســية المتعلقــة برياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي، الســيما المــادة 

ــه، 4 من

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 20-194 المــؤرخ فــي 4 ذي الحجــة عــام 
1441 الموافــق 25 يوليــو ســنة 2020 والمتعلــق بتكويــن الموظفيــن واألعــوان 

العمومييــن وتحســين مســتواهم فــي المؤسســات واإلدارات العموميــة،

ــام  ــع األول ع ــي أول ربي ــؤرخ ف ــترك الم ــوزاري المش ــرار ال ــى الق – وبمقتض
ــات تطبيــق  ــذي يحــدد شــروط وكيفي ــر ســنة 2017 ال 1439 الموافــق 20 نوفمب
التدابيــر االســتثنائية فــي مجــال مشــاركة رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي فــي 
المســابقات واالمتحانــات لاللتحــاق ببعــض أســالك اإلدارة العموميــة و فــي مجــال 

الدراســة و التكويــن فــي قطــاع الشــباب والرياضــة،

يقرران ما يأتي :

المــاّدة األولــى : يتمــم هــذا القــرار أحــكام القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ 
ــذي يحــدد  ــع األول عــام 1439 الموافــق20 نوفمبــر ســنة 2017 ال فــي أول ربي
ــي  ــاركة رياضي ــال مش ــي مج ــتثنائية ف ــر االس ــق التدابي ــات تطبي ــروط و كيفي ش
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النخبــة والمســتوى العالــي فــي المســابقات واالمتحانــات لاللتحــاق ببعــض أســالك 
اإلدارة العموميــة وفــي مجــال الدراســة والتكويــن فــي قطــاع الشــباب والرياضــة، 

بمادتيــن 3 مكــرر و 3 مكــرر1، وتحــرارن كمــا يأتــي :

″المــاّدة 3 مكــرر : يســتفيد رياضــي النخبــة والمســتوى العالــي مــن الفئتيــن ″أ″ 
و″ب″ مــن االلتحــاق دون مســابقات بالتكويــن المحضــر لشــهادة مربــي فــي 
ــم  ــن التعلي ــة م ــنة الرابع ــتوى الس ــوا مس ــة، إذا أثبت ــة والرياضي ــطة البدني األنش

ــا". ــا يعادله ــط أو م المتوس

″المــاّدة 3 مكــرر 1: يســتفيد رياضيــو النخبــة مــن الفئــة ″ج″ مــن االلتحــاق دون 
مســابقات، بالتكويــن المحضــر لشــهادة مربــي فــي األنشــطة البدنيــة والرياضيــة، 
إذا أثبتــوا مســتوى الســنة الرابعــة مــن التعليــم المتوســط أو مــا يعادلهــا وتابعــوا 
بنجــاح تكوينــا تحــدد مدتــه ومحتــواه وكيفيــات تنظيمــه مــن طــرف الوزيــر 

ــف بالرياضــة". المكلّ

ــة  ــة الجزائريّ ــميّة للجمهوريّ ــدة الّرس ــي الجري ــرار ف ــذا الق ــر ه ــاّدة 2 : ينش الم
الّديمقراطيّــة الّشــعبيّة.

حــّرر بالجزائــر فــي 16 جمــادى األولــى عــام 1442 الموافــق 31 ديســمبر 
ســنة 2020.

   وزير الشباب والرياضة                        عن الوزير األّول
                                                          وبتفويض منه

                                     المدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
        سيد علي خالدي                             بلقاسم بوشمال
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2-3- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 21 جمــادى الثانيــة عــام 1442 الموافق
ــر  ــح التعويضــات للمدي ــات من ــغ و كيفي ــر ســنة 2021، يحــدد مبل 4 فبراي
العــام لأللعــاب و األميــن العــام و رؤســاء اللجــان المتخصصــة و كــذا 
المســتخدمين الموضوعيــن تحــت تصــرف لجنــة تنظيــم ألعــاب البحــر 

األبيــض المتوســط التاســعة عشــر لوهــران.
......

إّن وزير المالية،

 ووزير الشباب والرياضة،

 – بمقتضــى القانــون رقــم 84-17 المــؤرخ فــي 8 شــوال عــام 1404 الموافــق 7 
يوليــو ســنة 1984 والمتعلــق بقوانيــن الماليــة، المعــدل والمتمــم،

 – وبمقتضــى القانــون رقــم 90-21 المــؤرخ فــي 24 محــرم عــام 1411 الموافــق 
15 غشــت ســنة 1990 والمتعلــق بالمحاســبة العموميــة، المعــدل والمتمــم،

 – وبمقتضــى القانــون رقــم 13-05 المــؤرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 
الموافق 23 يوليو سنــــة 2013 والمتـعـلـــق بـتـــنظيم األنشــطة البدنية والرياضية 

ــا،  وتطويره

 – وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 20-163 المــؤّرخ فــي أول ذي القعــدة عام 
ــة،  ــن أعضــاء الحكوم ــن تعيي ــنة 2020 والمتضم ــو س ــق 23 يوني 1441 المواف

المعــّدل والمتّمــم،

 – وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 95-54 المــؤّرخ فــي 15 رمضــان عــام 
1415 الموافــق 15 فبرايــر ســنة 1995 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الماليــة،

 – وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84 المــؤّرخ 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،

 – وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 17-75 المــؤرخ فــي 12 جمــادى األولــى 
عــام 1438 الموافــق 9 فبــرايــــر سنــــة 2017 والمتضمـــــن إحــداث لجنــة تنظيم 
ألعــاب البحــر األبـــيض المتوســط التاســعة عشــرة لوهــران، الســيما المــادة 20 

منــه، 

ــق 18  ــام 1441 المواف ــي ع ــع الثان ــي 21 ربي ــؤرخ ف ــرار الم ــى الق – وبمقتض
ديســمبر ســنة 2019 الــذي يحــدد تشــكيلة الهيــاكل واألجهزة واللجــان المتخصصة 
واللجــان المحليــة للدعم للجنة تنـظـيـــم ألعـــاب الـبـــحر األبيض المتوســط التاســعة 
عشــر لوهران، وتنـظـيـمـــها وسـيـرهــــا وصـــالحياتها، وكذا القائـمـــة االسـمـــية 

ألعـضائـهـا. 
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يقرران ما يأتي:

المــادة األولــى : تطـبيـقــــا ألحكــــام المـــادة 20 مــن المـرســــوم التنفيـــذي رقـــم 
17-75 المــؤرخ فــي 12 جمــادى األولــى عــام 1438 الموافــق 9 فبــرايــــر 
سنــــة 2017 والمتضمـــــن إحــداث لجنــة تنظيــم ألعــاب البحر األبـــيض المتوســط 
ــح  ــات من ــغ وكيفي ــد مبل ــى تحدي ــرار إل التاســعة عشــرة لوهــران، يهــدف هــذا الق
التعويضــات للمديــر العــام لأللعــاب واألميــن العــام ورؤســاء اللجــان المتخصصــة 
وكــذا المســتخدمين الموضوعيــن تحــت تصــرف لجنــة تنظيــم ألعــاب البحــر 
األبـــيض المـــتوسط التاســعة عــــشر لوهــران، الســيما مســتخدمي تأطيــر الهيئات 

ــة.  ــة واإلداري التقني

المــادة 2 : يمنــح تعويــض جزافــي شــهري لفائــدة المديــر العــام لأللعــاب واألميــن 
العــام ورؤســاء اللجــان المتخصصــة، ويحــدد كمــا يأتــي: 

المدير العام لأللعاب : 280.000 دج،

األمين العام : 120.000 دج،

 رئيس لجنة متخصصة : 110.000 دج. 

المــادة 3 : يمنــح تعويــض جزافــي شــهري لمســتخدمي تأطيــر الهيئــات التقنيــة 
واإلداريــة للجنــة تنظيــم ألعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــر لوهران، 

يحــدد كمــا يأتــي :

مكلف بالدراسة والمتابعة : 80.000 دج،

رئيس قسم : 80.000 دج،

رئيس مصلحة : 60.000 دج. 

المادة 4 : يمنح تعويض جـزافـــي شـهـــري للمـستخـدمـين الــدائمين الموضوعين 
ــر  ــعة عش ــط التاس ــض المتوس ــر األبي ــاب البح ــم ألع ــة تنظي ــرف لجن ــت تص تح

لوهــران، يحــدد كمــا يأتــي : 

المستخدمون المصنفون من الصنف 1 إلى 6 : 27.000 دج، 

المستخدمون المصنفون من الصنف 7 إلى 12 : 33.000 دج،

المستخدمون المصنفون من الصنف 13 فأكثر : 39.000 دج.

ــت  ــن تح ــن الموضوعي ــتخدمين المؤقتي ــي للمس ــض يوم ــح تعوي ــادة 5 : يمن الم
تصــرف لجنــة تنظيــم ألعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــر لوهــران، 

ويحــدد كمــا يأتــي : 
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المستخدمون المصنفون من الصنف 1 إلى 6 : 1.500 دج،

المستخدمون المصنفون من الصنف 7 إلى 12 : 2.100 دج، 

المستخدمون المصنفون من الصنف 13 فأكثر : 2.700 دج.

المــاّدة 6 : يصــرف التعــــويض المنصــوص عليــه فــي المــواد 2 و3 و4 أعــاله، 
للمعنييــن ابتــداء مــن تاريــخ التنصيــب فــي مهامهــم باســتثناء المديــر العــام لأللعاب 

الــذي يمنــح لــه ابتــداء مــن تاريــخ تعيينــه. 

وهـــــو يــكــافــــئ الحضور والمشاركــــة الـــفعليين في األشغــــال المرتبطة 
بتحضيــر األلعــاب وســيرها وإعــداد الحصائــل الخاصــة بهــا. 

غيــر أن المســتخدمين الذيــن يضطلعــون بالمهــام المرتبطة بجــرد الممتلكات 
والتصفيــة وقفــل الحســابات المفتوحــة باســم لجنــة تنظيــم ألعــاب البحــر األبيــض 
المتوســط التاســعة عشــر لوهــران، يســتمرون فــي االســتفادة مــن التعويــض 

الممنــوح لهــم، إلــى غايــة 31 يوليــو ســنة 2023.

المــاّدة 7 : يمنــح التعويــض المنصــوص عليــه فــي المــادة 5 أعــاله، ابتــداء مــن 
20 يونيو ســنة 2022 إلى غاية 7 يوليو ســنة 2022 ويمنـــح هــــذا الــتعــــويض، 
بــعــنــــوان سنــــة 2021 ، لــفـائـــدة المستخدمين المؤقتين العامـلــــين خالل هــذه 
الـسـنــــة، لفــــترة ال تتــعــــدى الــثـالثــــين )30( يــومـــا، بمــعـــدل ثالثين )30( 

مســتخدما يوميــا. 

المــاّدة 8 : تصــرف التعويضــات المذكــورة في هذا القرار الــــوزاري المشـتـــرك 
بـعــد أداء الخــدمـة، ويـتـم اقتـطــاعـهـا مــن ميـزانية لجنـة ألعاب البحر األبيض 

المتوســط التاســعة عشــر لوهران. 

ــة  ــة الجزائريّ ــميّة للجمهوريّ ــدة الّرس ــي الجري ــرار ف ــذا الق ــر ه ــاّدة 9 : ينش الم
الّديمقراطيّــة الّشــعبيّة.

ــق 4  ــام 1442 المواف ــة عــ ــادى الــثـانـيـ ــي 21 جــمــ ــر ف ــّرر بالجزائ ح
فبرايــر ســنة 2021.

وزير المالية                                 وزير الشباب والرياضة

    أيمن بن عبد الرحمان                                سيد علي خالدي
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2-4- قرار وزاري مشــترك مؤّرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس
ــي 27 رجــب  ــوزاري المشــترك المــؤرخ ف ــرار ال ــدل الق ســنة 2021، يع
عــام 1432 الموافــق 29 يونيــو ســنة 2011 الــذي يحــدد تعــداد مناصــب 
الشــغل وتصنيفهــا و مــدة العقــد الخــاص باألعــوان العامليــن فــي نشــاطات 
الحفــظ أوالصـــيانة أو الخـــدمات، بعنــوان المعهــد الوطنــي للتكويــن العالي 

فــي العلــوم وتقنولوجيــة الرياضــة ″عبــد اللـــه فاضــل″ بعيــن البنيــان.
......

إّن الوزير األول،

ووزير المالية،

ووزير الشباب والرياضة،

– بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 07-308 المــؤّرخ 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 21-78 المــؤّرخ فــي 9 رجــب عــام 1442 
الموافــق 21 فبرايــر ســنة 2021 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة،

 – وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 90-183 المــؤرخ فــي 23 ذي القعــدة عــام 
1410 المــــوافق 16 يونيــو ســـــنة 1990 الــذي يجعــل مدرســة تكويــن إطــارات 
ــية  ــوم وتكنولوجـ ــي فــي العل ــتكوين العال ــا للـ ــان معهــدا وطني ــن البني الشــبيبة بعي

ــرياضة، المتمم،  الـ

 – وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 95-54 المــؤّرخ فــي 15 رمضــان عــام 
1415 الموافــق 15 فبرايــر ســنة 1995 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الماليــة،

ــي 5 رمضــان عــام  ــؤّرخ ف ــم 14-193 الم ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
1435 الموافــق 3 يوليــو ســنة 2014 الــذي يحــدد صالحيــات المديــر العــام 

للوظيفــة العموميــة واإلصــالح اإلداري،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84 المــؤّرخ 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،

 – وبمقتضــى القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي 27 رجــب عــام 1432 
الموافــق 29 يونيــو ســـنة 2011 الــذي يحــدد تعــداد مناصــب الشــغل وتصنيفهــا 
ــة أو  ــظ أو الصيان ــي نشــاطات الحف ــن ف ــقد الخــاص باألعــوان العاملي ــدة العـ وم
الخدمــات بعنــوان المعهــد الوطنــي للتكويــن العالــي فــي العلــوم وتقنولوجيــة 

الرياضــة ″عبــد اللـــه فاضــل″ بعيــن البنيــان، 
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يقّررون ما يأتي : 

ــوزاري المشــترك  ــرار ال ــن الق ــى م ــادة األول ــدل أحــكام الم ــى : تع ــادة األول الم
المــؤرخ فــي 27 رجــب عــام 1432 الموافــق 29 يونيــو ســـنة 2011 الــذي يحــدد 
تعــداد مناصــب الشــغل وتصنيفهــا ومــدة العقــد الخــاص باألعــوان العامليــن فــي 
ــن  ــي للتكوي ــد الوطن ــوان المعه ــات، بعن ــة أو الخدم ــظ أو الصيان ــاطات الحف نش
العالــي فــي العلــوم وتقنولوجيــة الرياضــة "عبــد اللـــه فاضـــــل" بعيــن البنيــان، 

كمــا يأتــي : 

″المادة األولى : ........ )بدون تغيير حتى( الجدول اآلتي :

ــة  ــة الجزائريّ ــميّة للجمهوريّ ــدة الّرس ــي الجري ــرار ف ــذا الق ــر ه ــادة 2 : ينش الم
الّديمقراطيّــة الّشــعبيّة.

حّرر بالجزائر في 27 رجب عــام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021.

وزير المالية                                 وزير الشباب والرياضة
        أيمن بن عبد الرحمان                                سيد علي خالدي

عن الوزير األّول
وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمال
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2-5- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 10 شــعبان عــام 1442 الموافــق 24
مــارس ســنة 2021، يحــدد شــروط وكيفيــات تطبيــق التدابيــر االســتثنائية 
فــي مجــال التحــــاق رياضــــيي النخبـــة والمســتوى العالي ببعض األســالك 
ــالك  ــة واألس ــة بالرياض ــوزارة المكلف ــرف الـ ــن ط ــيّرة م ــة المس الخاص

األخــرى لــإدارة العموميــة وترقيتهــم وإدماجهــم وكــذا انتدابهــم. 
......

إّن الوزير األول،

ووزير الشباب والرياضة،

ــة عــام 1427  ــي 19 جمــادى الثاني ــؤّرخ ف ــم 06-03 المـ – بمقتضــى األمــر رق
ــة  ــام للوظيف ــي الع ــون األساس ــن القان ــنة 2006 والمتضم ــو س ــق 15 يولي المواف

ــة، العمومي

– وبمقتضــى القانــون رقــم 13-05 المــؤرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 
الموافق 23 يوليو سنــــة 2013 والمتـعـلـــق بـتـــنظيم األنشــطة البدنية والرياضية 

ــه، ــادة 45 من وتطويرهــا، الســيما الم

– وبمقتضــى المرســـوم الرئاســي رقــم 07-304 المــؤرخ فــي 17 رمضــان 
عــام 1428 الموافــق 29 ســبتمبر سنـــة 2007 الــذي يحــدد الشــبكة االســتداللية 

ــم، ــدل والمتم ــم، المع ــع رواتبه ــام دف ــن ونظ ــات الموظفي لمرتب

ــي 9 رجــب عــام  ــم 21-78 المــؤرخ ف ــي رق ــوم الرئاســـ – وبمقتضــى المرســـ
1442 الموافــق 21 فبرايــر سنــــة 2021 والمتضمـــــن تعييــن أعضــاء الحكومة،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 10-07 المــؤرخ فــي 21 محــرم عام 1431 
الموافــق 7 ينايــر ســنة 2010 والمتضمــن القانــون األساســي الخــاص بالموظفيــن 

المنتميــن لألســالك الخاصــة بــاإلدارة المكلفــة بالشــباب والرياضــة،

ــام  ــان ع ــي 5 رمض ــؤرخ ف ــم 14-193الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس – وبمقتض
1435 الموافــق 3 يوليــو ســنة 2014 الــذي يحــدد صالحيــات المديــر العــام 

للوظيفــة العموميــة واإلصــالح اإلداري،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 14-330 المــؤرخ فــي 4 صفــر عــام 
1436 الموافــــق 27 نوفمبــر ســـنة 2014 الــذي يحــدد كيفيــات تنظيــم االتحاديــة 

ــي، ــي النموذج ــا األساس ــذا قانونه ــيرها وك ــة وس ــة الوطني الرياضي

ــام  ــوال ع ــي 26 ش ــؤرخ ف ــم 15-213 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس – وبمقتض
ــكام  ــق األح ــات تطبي ــدد كيفي ــذي يح ــنة 2015 ال ــت س ــق 11 غش 1436 المواف
القانونيــة األساســية المتعلقــة برياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي، الســيما المــادة 

ــه، 4 من
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– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84 المــؤرخ فــي 21 جمــادى األولــى 
ــر  ــات وزي ــدد صالحي ــذي يح ــنة 2016 ال ــارس س ــق أول م ــام 1437 المواف ع

الشــباب والرياضــة،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 20-194 المــؤرخ في 4 ذي الحجــــة عــــام 
1441 الموافــــق 25 يوليـــو سنـــة 2020 والمتعلــق بتكويــن الموظفيــن واألعــوان 

العمومييــن وتحســين مســتواهم فــي المؤسســات واإلدارات العموميــة،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 20-373 المــؤرخ فــي 26 ربيــــع الثانــــي 
عــــام 1442 الموافــــق 12 ديسمبــر سنــــة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية 

األساســية للموظــف،

يقّرران ما يأتي :

المــادة األولــى : يهــدف هــذا القــرار إلــى تحديــد شــروط وكيفيــات تطبيــق التدابيــر 
االســتثنائية فــي مجــال التحــاق رياضــي النخبــة والمســتوى العالــي ببعــض 
األســــالك الخـاصــــة المســيرة مــن طــرف الــوزارة المكلفــة بالرياضة واألســالك 
ــا  ــم، تطبيق ــذا انتدابه ــا وك ــم فيه ــم وإدماجه ــة وترقيته ــإلدارة العمومي ــرى ل األخ
ألحــكام المــادة 4 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 15-213 المــؤرخ فــي 26 شــوال 
عــام 1436 الموافــق 11 غشــت ســنة 2015 الــذي يحــدد كيفيــات تطبيــق األحــكام 

القانونيــة األساســية المتعلقــة برياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي. 

المــادة 2 : ال يســتفيد مــن التدابيــر االســتثنائية المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار 
ــة ″أ″ و″ب″ و″ج″ المســجلون  ــي مــن الفئ ــة والمســتوى العال ــو النخب إالّ رياضي
فــي القائمــة الســنوية التــي يحددهــا الوزيــر المكلــف بالرياضــة، بموجــب مقــرر، 
وفقــا ألحــكام المــادة 19 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 15-213 المــؤرخ فــي 26 
شــوال عــام 1436 الموافــق 11 غشــت ســنة 2015 والمذكــور أعــاله، بنــاء علــى 

طلبهــم. 

المــادة 3 : تمنــح التدابيــر االســتثنائية لاللتحــاق والترقيــة واإلدمــاج المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا القــرار، لرياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي، مــرة واحــدة )1( 

خــالل مســارهم. 

الفصل األول

التدابير االستثنائية لاللتحاق والترقية

المــادة 4 : يعيـّـن بصفــة متربــص فــي رتبــة مربــي األنشــطة البدنيــة والرياضيــة، 
رياضيــو النخبــة مــن الفئتيــن ″ب″ و″ج″ الذيــن تابعــوا بنجــاح تكوينــا لمــدة ســتة 

)6( أشــهر. 
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المــادة 5 : يعـــيّن بصفـــة متربـــص فــي رتبـــة مربـــي رئيســــي لألنشــطة البدنيــة 
ــة :  والرياضي

– رياضيــو المســتوى العالــي مــن الفئــة ″أ2″ و″أ3″ الذيــن تابعــوا بنجــاح تكوينــا 
لمــدة ســنة واحــدة )1(،

– رياضيــو النخبــة مــن الفئــة "ب1" و"ب2" الذيــن يثبتــون علــى األقــل، شــهادة 
تقنــي ســام أو شــهادة معادلــة، وتابعــوا بنجــاح تكوينــا لمــدة ســنة واحــدة )1(،

– رياضيــو النخبــة مــن الفئــة "ب3" الذيــن يثبتــون علــى األقــل، شــهادة تقنــي ســام 
أو شــهادة معادلة وتابعــــوا بنجــــاح تكوينا لمدة ســنة واحدة )1(.

المادة 6 : يعين بصفة متربص في رتبة مستشار الرياضة: 

– رياضيــو المســتوى العالــي مــن الفئــة ″أ1" الذيــن تابعــوا بنجــاح تكوينــا لمــدة 
ســنة واحــدة )1(، 

 – رياضيــــو المســتوى العالــي مــــن الفئـــة "أ2" الذيــــن يثبتــــون علــى األقــل، 
ــدة ســنة واحــدة  ــا لم ــوا بنجــاح تكوين ــة وتابع ــي ســام أو شــهادة معادل شــهادة تقن

 ،)1(

– رياضيــو المســتوى العالــي مــــن الفئـــة »أ3« الذيــن يثبتــون علــى األقل، شــهادة 
ليســانس، وتابعــوا بنجــاح تكوينــا لمــدة ســنة واحــدة)1(.

المــادة 7: يحــدد محتــوى التكويــن المنصــوص عليـــه فــي المــواد 4 و5 و6 أعاله، 
وكيفيــات تنظيمــه، بموجــب قــرار مشــترك بيــن الوزيــر المكلــف بالرياضــة 

والســلطة المكلفــــة بالوظيفــة العموميــة. 

المــادة 8 : يمكــن توظيــف رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي، بناء علــى طلبهم، 
فــي الرتــب األخــرى للموظفيــن، إذا أثبتــوا مســتوى التأهيــل المنصــوص عليــه في 

القوانيــن األساســية المســيّرة للرتــب المعنية. 

ــورة أعــاله، بموجــب  ــب المذك ــي الرت ــف ف ــات التوظي ــة وكيفي تحــدد قائم
قــرار مشــترك بيــن الوزيــر المكلــف بالرياضــة والوزيــر المعنــي والســلطة 

ــة.  ــة العمومي ــة بالوظيف المكلف

المــادة 9 : يّرقــى الموظفــون الذيــن يثبتــون صفــة رياضــي النخبــة أو المســتوى 
العالــي، فــي مســارهم المهنــي، إلــى الرتبــة األعلــى مباشــرة فــي نفــس الســلك أو 

فــي الســلك األعلــى مباشــرة. 

غيـــر أنـــه، عندمـــا يشـــترط للترقـــية فــي رتبـــة أعـــلى، متابعــــة تكويــن 
ــة هــذا  ــة إال بعــد نهاي ــة المعني ــي الرتب ــة ف ــم الترقي ــال يمكــن أن تت متخصــص، ف

التكويــن. 
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تحــدد قائمــة الرتــب األخــرى المنصــوص عليهــا أعــاله، بموجــب قــرار مشــترك 
ــة  ــة بالوظيف ــي والســلطة المكلف ــر المعن ــف بالرياضــة والوزي ــر المكل ــن الوزي بي

العموميــة. 
الفصل الثاني

التدابير االستثنائية لإدماج

ــى  ــاء عل ــة، بن ــة والرياضي ــي األنشــطة البدني ــة مرب ــي رتب المــادة 10 : يدمــج ف
طلبهــم، الموظفــون الذيــن يثبتــون صفــة رياضــي النخبــة مــن الفئتيــن ″ب″ و″ج″ 

الذيــن ينتمــون إلــى رتبــة معادلــة لرتبــة مربــي األنشــطة البدنيــة والرياضيــة. 

المــادة 11 : يدمــج فــي رتبــة مربــي رئيســي لألنشــطة البدنيــة والرياضيــة، بنــاء 
ــي مــن  ــي المســتوى العال ــة رياضي ــون صف ــن يثبت ــون الذي ــى طلبهــم، الموظف عل
الفئــة ″أ2" و ″أ3" ورياضيــي النخبــة مــن الفئــة ″ب″ الذيــن ينتمــون إلــى رتبــة 

معادلــة لرتبــة مربــي رئيســي لألنشــطة البدنيــة والرياضيــة.

المــادة 12 : يدمــــج فــي رتبة مستشــــار الرياضــــة، بناء على طلبهــم، الموظفون 
الذيــن يثبتــون صفــة رياضــي المســتوى العالــي مــن الفئــة "أ" الذيــن ينتمــون إلــى 

رتبــة معادلــة لرتبــة مستشــار الرياضــة. 
الفصل الثالث

احكام استثنائية لالنتداب

المــادة 13 : يســتفيد الموظفــون الذيــن يثبتــون صفــة رياضيــي النخبــة والمســتوى 
ــم  ــون رواتبه ــون يتقاض ــة، ويظل ــاكل الرياضي ــدى الهي ــداب ل ــن االنت ــي م العال
مــن المؤسســة أو اإلدارة العموميــة التــي ينتمــــون إليهــا وذلــك فــي حــدود مــــدة 

االنتــــداب المحـــددة فــي التنظيــم المعمــول بــه. 
الفصل الرابع

أحكام انتقالية وختامية

المــادة 14 : يمكــن الموظفيــن، فــي حالــة الخدمــة عنــد تاريــخ نشــر هـــذا 
القــرار فــي الجريــدة الرســمية، المنتمـــــين لألســالك الخاصــة بشــعبة الرياضــة 
ــي  ــم 10-07 المــؤرخ ف ــذي رق ــرسوم التنفي ــي أحــكام المــ ــا ف المنصــوص عليه
ــة  ــي النخب ــة رياض ــون صف ــن يثبت ــاله، الذي ــور أع ــنة 2010 والمذك ــر س 7 يناي
والمســتوى العالــي، إعــادة تصنيفهــم بنــاء علــى طلبهــم، فــي رتــب تتناســب 

ومســتوى التصنيــف المنصــوص عليــه فــي المادتيــن 5 و6 أعــاله. 

المــادة 15 : للرياضييــن الذيــن يثبتــون صفــة رياضــي النخبــة أو المســتوى 
العالــي، قبــل تاريــخ نشــر هــذا القــرار فــي الجريــدة الرســمية، أجــل ســنتين )2(، 
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ــن  ــم، م ــى طلبه ــاء عل ــتفادة، بن ــاله لالس ــور أع ــخ المذك ــن التاري ــداء م ابت
ــرار. ــذا الق ــي ه ــا ف ــتثنائية المنصــوص عليه ــر االس التدابي

المــادة 16 : توضــح كيفيــات تطبيــق هــذا القــرار، عنــد الحاجــة، بموجــب 
تعليمة مشــتركة بين الوزير المكـــلف بـالريـــاضة والســلطة المكلفة بالوظيفة 

العمومية. 
المــادة 17 : ينشــر هــذا القــرار فــي الجريــدة الّرســميّة للجمهوريـّـة الجزائريّة 

الّديمقراطيّة الّشــعبيّة.
ــارس  ــق 24 م ــام 1442 المواف ــعبان عــ ــي 10 ش ــر ف ــّرر بالجزائ ح

ســنة 2021.

          وزيرالشباب والرياضة                                  عن الوزير األّول
                                                             وبتفويض منه

                                                          المدير العام للوظيفة العمومية
                                                         واإلصالح اإلداري

              سيد علي خالدي                                      بلقاسم بوشمال
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2-6- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 20 رمضــان عــام 1442 الموافـــق 
2 مايــو ســنة 2021، يحـــدد تصنيـــف المركــز الوطنــي والمراكــز الجهوية 
لتجمــع و تحضيــر المواهب و الـنـخــبـــة الـريـاضيـــة وشــروط االلـتـحـــاق 

بالمناصــب العليــا التابعــة لهــا. 
......

إّن الوزير األول، 

ووزير المالية، 

ووزير الشباب والرياضة،

– بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 07-307 المــؤرخ فــي 17 رمضــان عــام 
1428 الموافــق 29 ســبتمبر ســنة 2007 الــذي يحــدد كيفيــات منــح الزيــادة 
االســتداللية لشــاغلي المناصــب العليــا فــي المؤسســات واإلدارات العموميــة، 

ــه، ــادة 13 من ــيما الم الس

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 19-370 المــؤرخ فــي أول جمــادى األولى 
عــام 1441 الموافــق 28 ديســمبر ســنة 2019 والمتضمــن تعييــن الوزير األول،

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 21-78 المــؤرخ فــي 9 رجــب عــام 1442 
الموافــق 21 فبرايــر ســنة 2021 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعــّدل،

ــي 15 رمضــان عــام  ــم 95-54 المــؤّرخ ف ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
1415 الموافــق 15 فبرايــر ســنة 1995 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الماليــة،

ــام  ــرم ع ــي 11 محـــ ــؤرخ ف ــم 08-04 الم ــذي رق ــوم التنفي – وبمقتضــى المرس
ــون األساســي الخــاص  ــن القان ــر ســنة 2008 والمتضم ــق 19 يناي 1429 المواف
واإلدارات  المؤسســات  فــي  المشــتركة  لألســالك  المنــتــــمين  بــالموظــــفين 

العموميــة، المعــدل والمتمــم،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 08-296 المــؤرخ فــي 20 رمضــان عــام 
ــز  ــداث مراك ــدد شــروط إح ــذي يح ــنة 2008 ال ــبتمبر س ــق 20 س 1429 المواف

ــة وتنظيمهــا وعملهــا، ــة الرياضي ــر المواهــب والنخب لتجمــع وتحضي

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 10-07 المــؤرخ فــي 21 محــرم عام 1431 
الموافــق 7 ينايــر ســنة 2010 والمتضمــن القانــون األساســي الخــاص بالموظفيــن 

المنتميــن لألســالك الخاصــة بــاإلدارة المكلفــة بالشــباب والرياضــة،
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ــام  ــان ع ــي 5 رمض ــؤرخ ف ــم 14-193الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس – وبمقتض
1435 الموافــق 3 يوليــو ســنة 2014 الــذي يحــدد صالحيــات المديــر العــام 

للوظيفــة العموميــة واإلصــالح اإلداري،

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

الشــباب والرياضــة،

ــام  ــي ع ــع الثان ــي 15 ربي ــؤرخ ف ــترك الم ــوزاري المش ــرار ال – وبمقتضــى الق
ــز  ــي للمرك ــم الداخل ــدد التنظي ــذي يح ــنة 2009 ال ــل س ــق 11 أبري 1430 المواف
ــة، ــة الرياضي ــب والنخب ــر المواه ــع وتحضي ــة لتجم ــز الجهوي ــي والمراك الوطن

يقررون ما يأتي : 

المــــادة األولــى : تطبيقــــا ألحــكـــام المـــادة 13 مــن المرســوم الرئاســي رقــــم 
07-307 المــؤرخ فــي 17 رمضــان عــام 1428 الموافــق 29 ســبتمبر ســنة 
2007 والمذكــور أعــاله، يهــدف هــذا القــرار إلــى تحديــد تصنيــف المركــز 
ــة  ــة الرياضي ــب والنخب ــر المواهـــ ــع وتحضي ــة لتجم ــز الجهوي ــي والمراك الوطن

ــا. ــة له ــا التابع ــب العلي ــاق بالمناص ــروط االلتح وش

المــادة 2 : يصنــف المركــز الوطنــي والمراكــز الجهويــة لتجمــع وتحضيــر 
المواهــب الرياضيــة فــي الصنــف ″ب″، القســم "3".

المــــادة 3 : تحــدد الزيــادة االســتداللية للمناصــب العليــا التابعــة للمركــز الوطنــي 
ــروط  ــة وشــ ــة الرياضي ــر المواهــب والنخب ــع وتحضي ــة لتجم ــز الجهوي والمراك

االلتحــاق بهــذه المناصــــب طبقــا للجــدول اآلتــي :
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المــادة 4 : يجــب أن ينتمــي الموظفــون الذيــن يشــغلون مناصــب عليــا إلــى رتــب 
تكــون مهامهــا موافقــة لصالحيــات الهيــاكل المعنيــة. 

ــة  ــة الجزائري ــميّة للجمهوري ــدة الّرس ــي الجري ــرار ف ــذا الق ــر ه ــادة 5 : ينش الم
الّديمقراطيّــة الّشــعبيّة.

ــنة  ــو س ــق 2 ماي ــام 1442 المواف ــان عــ ــي 20 رمض ــر ف ــّرر بالجزائ ح
.2021

وزير الشباب والرياضة                                                      وزير المالية
     سيد علي خالدي                                                     أيمن بن عبد الرحمان

عن الوزير األّول
وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمال
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ــدة عــام 1442 الموافــــق 2-7- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 5 ذي القعــ
16 يونيـــو سنـــة 2021 ، يحـــدد تعـــداد مناصـــب الشــغل وتصنيفها ومدة 
ــيانة أو  ــن فــي نشــاطات الحفــظ أو الصـ ــد الخــاص باألعــوان العاملي العق

ــي لكشــف تعاطــي المنشــطات.  ــر الوطن ــوان المخب الخدمــات بعن
......

إّن الوزير األول، 

ووزير المالـية، 

ووزير الشباب والرياضة،

– بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 07-308 المــؤّرخ 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 21-78 المــؤرخ فــي 9 رجــب عــام 1442 
الموافــق 21 فبرايــر ســنة 2021 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعــّدل،

ــام  ــان ع ــي 15 رمض ــؤّرخ ف ــم 95-54 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس –وبمقتض
1415 الموافــق 15 فبرايــر ســنة 1995 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الماليــة،

ــام  ــان ع ــي 5 رمض ــؤرخ ف ــم 14-193الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس – وبمقتض
1435 الموافــق 3 يوليــو ســنة 2014 الــذي يحــدد صالحيــات المديــر العــام 

للوظيفــة العموميــة واإلصــالح اإلداري،

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

الشــباب والرياضــة،

ــي  ــع الثان ــي 6 ربي ــؤرخ ف ــم 20-346 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس – وبمقتض
عــام 1442 الموافــق 22 نوفمبــر ســنة 2020 والمتضمــن إعــادة تنظيــم المخبــر 

الوطنــي لكشـــف تعـــاطي المنشــطات ومكافحتــه،

يقررون ما يأتي :

المــادة األولــى : تطبيقـــا ألحكـــام المـــادة 8 مــن المرســــوم الرئاســـي رقــــم 
07-308 المــؤّرخ فــي 17 رمضــان عــام 1428 الموافــق 29 ســبتمبر ســنة 2007 
والمذكــور أعــاله، يحــدد هــذا القــرار تعــداد مناصــب الشــغل وتصنيفهــا ومــدة العقــد 
الخــاص باألعــوان العامليــن فــي نشــاطات الحفــظ أو الصيانــة أو الخدمــات بعنــوان 

المخبــر الوطني لكشــــف تعاطـــي المنشطـــات، طبقا للجــدول أدناه:
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ــة  ــة الجزائري ــميّة للجمهوري ــدة الّرس ــي الجري ــرار ف ــذا الق ــر ه ــادة 2 : ينش الم
الّديمقراطيّــة الّشــعبيّة.

ــام 1442 الموافــق 16 يونيــو ســنة  حــّرر بالجزائــر فــي 5 ذي القعــدة عــ
.2021

وزير المالية                                 وزير الشباب والرياضة
        أيمن بن عبد الرحمان                                سيد علي خالدي

عن الوزير األّول
وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمال
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2-8- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 5 ذي القعــدة عــام 1442 الموافــق 16
ــدة  ــا و م ــغل و تصنيفه ــب الش ــداد مناص ــدد تع ــنة 2021، يحـ ــو س يوني
ــة أو  ــظ أو الصيان ــي نشــاطات الحف ــن ف ــد الخــاص باألعــوان العاملي العق

ــة.  ــب الرياض ــي لط ــز الوطن ــوان المرك ــات، بعن الخدم
......

إّن الوزير األول، 

ووزير المالية، 

ووزير الشباب والرياضة،

 – بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 07-308 المــؤّرخ 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 21-78 المــؤّرخ فــي9 رجــب عــام 1442 
الموافــق 21 فبرايــر ســنة 2021 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعــدل،

ــي 15 رمضــان عــام  ــم 95-54 المــؤّرخ ف ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
1415 الموافــق 15 فبرايــر ســنة 1995 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الماليــة،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 06-371 المــؤّرخ فــي 26 رمضــان 
عــام 1427 الموافــق 19أكتوبــر ســنة 2006 و المتضمــن إنشــاء مركــز وطنــي 

ــيرها، ــا و س ــة و تنظيمه ــب الرياض ــة لط ــز جهوي ومراك

ــي 5 رمضــان عــام  ــؤّرخ ف ــم 14-193 الم ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
1435 الموافــق 3 يوليــو ســنة 2014 الــذي يحــدد صالحيــات المديــر العــام 

للوظيفــة العموميــة واإلصــالح اإلداري،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84 المــؤّرخ 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،

يقررون ما يأتي : 

ــم  ــوم الرئاســي رق ــادة 8 مــن المرسـ ــام المــ ــقا ألحكــ ــى : تطـبيـ ــادة األول الم
07-308 المــؤّرخ فــي 17 رمضــان عــام 1428 الموافــق 29 ســبتمبر ســنة 
2007 والمذكــــور أعــــاله، يحــدد هـــذا القــرار تعــداد مناصــب الشــغل وتصنيفهــا 
ومــدة العقــد الخــاص باألعــوان العامليــن فــي نشاطــــات الحفــــظ أو الصيانــة أو 
الخدمــــات، بعنــــوان المركــــز الوطنــي لطــب الرياضــة، طبقــا للجــدول أدنــاه:
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ــة  ــة الجزائريّ ــميّة للجمهوريّ ــدة الّرس ــي الجري ــرار ف ــذا الق ــر ه ــادة 2 : ينش الم
الّديمقراطيّــة الّشــعبيّة.

حّرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عــام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021.

وزير المالية                                 وزير الشباب والرياضة
        أيمن بن عبد الرحمان                                سيد علي خالدي

عن الوزير األّول
وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمال
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2-9- قرار  وزاري  مشترك  مؤّرخ  في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 
يونيــو ســنة 2021، يتمــم القــرار الــوزاري المشـــترك المــؤرخ  فــي 22 
ربيــع  الثانــي  عــام 1440 الموافــق31 ديسمبرســنة 2018 الــذي يحــدد

الواليات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها.
......

إّن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 

ووزير الشباب والرياضة، 

– بمقتضــى المرســـوم رقــم 85-67 المــؤّرخ فــي 15 رجــب عــام 1405 الموافــق 
6 أبريــل ســـنة 1985 والمتضمــن تنظيــم المهرجانـــات الوطنيــة للشــباب، الســيما 

المــادة 5 منــه، 

ــام  ــب ع ــي 9  رج ــؤّرخ ف ــم 21-78 الم ــي رق ــوم الرئاس ــى المرسـ  – وبمقتض
1442 الموافــق 21 فبرايــر ســنة 2021 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، 

ــدل، المع

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

الشــباب والرياضــة،

 –  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 18-331 المــؤرخ فــي 14 ربيــع الثانــي 
ــر  ــات وزي ــدد صالحي ــذي يح ــنة 2018 ال ــمبر س ــق 22 ديس ــام 1440 المواف ع

ــة، ــة العمراني ــة والتهيئ ــة والجماعــات المحلي الداخلي

 –  وبمقتضــى القــرار الــوزاري المشـــترك المــؤرخ فــي22  ربيــع الثانــي 
ــمبر سـنـــة 2018 الــذي يحــدد الواليــات المعنيــة  عــام 1440 الموافــق 31 ديسـ

بالمهرجانــات الوطنيــة للشــباب وطبيعتهــا ومدتهــا، 

يقّرران ما يأتي:

ــترك  ــوزاري المشـ ــرار ال ــن الق ــى م ــادة األول ــم أحــكام الم ــى : تتم ــادة األول الم
ــنة 2018  ــمبر س ــق 31 ديس ــام 1440 المواف ــي ع ــع الثان ــي 22 ربي ــؤرخ ف الم
ــا،  ــا ومدته ــة للشــباب وطبيعته ــات الوطني ــة بالمهرجان ــات المعني ــذي يحــدد الوالي ال

كمــا يأتــي: 

"المادة األولى : ...................................................)بدون تغيير حتى(

غرداية ومدته أربعة أيام،
ــه  ــان ومدت ــة تلمس ــباب بوالي ــة للش ــات الترفيهي ــي للرياض ــان الوطن –  المهرج

ــام، ــة )5( أي خمس
–  المهرجان الوطني لمسرح الشباب بوالية قسنطينة ومدته خمسة )5( أيام،
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–  المســابقة الوطنيــة للومضــة اإلشــهارية للشــباب بواليــة تيــارت ومدتــه خمســة 
)5( أيــام،

ــه خمســة  ــة ســوق أهــراس ومدت ــي للشــباب الفكاهــي بوالي –  المهرجــان الوطن
ــام، )5( أي

–  اللقاء الوطني للفيلم القصير للشباب بوالية باتنة ومدته خمسة )5( أيام،
–  المســابقة الوطنيــة لألنشــطة الســمعية البصريــة للشــباب بواليــة بشــار ومدتــه 

خمســة )5( أيــام".
ــة   المــادة 2 : ينـــشر هــذا الـــقرار فــي الجريــدة الـــّرسميّة للجمهوريــة الجزائريّ

ــعبيّة. ــة الّش الّديمقراطيّ
حــّرر بالجزائــر فــي 11 ذي القعــدة عــام 1442 الموافــق 22 يونيــو ســنة 

.2021

    وزير الداخلية والجماعات                                    وزير الشباب والرياضة 
    المحلية والتهيئة العمرانية

            كمال بلجود                                                    سيد علي خالدي
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2-10- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ في 21 ذي الحجــة عام 1442 الموافق 31 
الرياضــي"،  فتــح شــعبة "التدريــب  يتضمــن   ،2021 يوليــو ســنة 
تخصص  "التدريب الرياضي النخـبـــوي"، وشعـــبة "اإلدارة والتســـيير 
الـــرياضي"، تخصــص "تـــسيير الهـــياكل القاعديــة للرياضــة"، ميــدان 
ــا  ــدد برامجهم ــة" ويح ــة والرياضي ــاطات البدني ــات النش ــوم وتقني "عل
ــوم  ــا لعل ــالمدرسة العلي ــي بـ ــتر مهن ــهادة ماس ــل شـ ــية لني الـبيداغوجـ

الرياضــة وتكنولوجياتهــا لدالــي براهيــم.
......

إّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

و وزير الشباب والرياضة،

ــي 18 ذي الحجــة عــام 1419  ــم 99-05 المــؤرخ ف ــون رقـ ــضى الـقانـ – بمقـتـ
ــي،  ــم العال ــي للتعلي ــون التوجيه ــن القان ــل ســنة 1999 والمتضم ــق 4 أبري المواف

ــم،  ــدل والمتم المع

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 21-281 المــؤرخ فــي 26 ذي القعــدة عــام 
1442 الموافــق 7 يوليــو ســنة 2021 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة،

ــي 17 شــعبان عــام  ــؤرخ ف ــم 08-265 الم ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
1429 الموافــق 19 غشــت ســنة 2008 والمتضمــن نظــام الدراســات للحصــول 

علــى شــهادة الليســانس وشــهادة الماســتر وشــهادة الدكتــوراه،

– وبمــقـتـــضى المــرســــوم الـتـنـفـــيذي رقــــم 13-77 المـــؤرخ فـــي 18 ربـيـــع 
األول عــــام 1434 المـوافــــق 30 يــنـايــر ســـنة 2013 الــذي يـحـدد صالحيات 

وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي،

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

الشــباب والرياضــة،

– وبمـقـتـضـــى المــرســــوم التـنـفـيـــذي رقــــم 16-176 المــؤرخ فــي 9 رمضان 
ــي  ــون األساس ــحدد القان ــذي يـ ــنة 2016 الــ ــو س ــق 14 يوني ــام 1437 المواف ع

ــا، النموذجــي للمدرســة العلي

– وبمـقـتـضـــى المرســـوم التـنـفـــيذي رقــــم 18-263 المـــؤرخ في 8 صفر عام 
ــة  ــح الوصاي ــروط من ــدد ش ــذي يح ــنة 2018 ال ــر س ــق 17 أكتوب 1440 المواف
البيداغوجيــة لمؤسســات التكويــن العالــي التابعــة لدوائــر وزاريــة أخــرى وكيفيات 

ممارســتها، ال ســيما المــادة 16 منــه،
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ــم 20-288 المــؤرخ فــي 22 صفــر عــام  ــيذي رقـ – وبمقـــتضى المرســوم التنفـ
ــا  ــة العلي ــحويل المدرس ــن تـ ــنة 2020 والمتضم ــر س ــق 10 أكتوب 1442 المواف
لعلــوم الرياضــة وتكنولوجياتهــا لدالــي إبراهيــم "مدرســة خــارج الجامعــة" إلــى 

ــا، مدرســة علي

ــام  ــة عــ ــي 16 ذي الحج ــؤرخ ف ــترك الم ــوزاري المشـ ــرار ال ــى الق – وبمقتض
ــة  ــة القطاعي ــن إنشــاء اللجن ــنة 2013 والمتضم ــر ســ ــق 21 أكتوب 1434 المواف
ــوزارة  ــة ل ــي التابع ــن العال ــى مؤسســات التكوي ــة عل ــة التربوي لممارســة الوصاي

ــا،  ــا وعمله ــكيلها وتنظيمه ــة وتش ــباب والرياض الش

يقرران ما يأتي :

المــادة األولــى : تطبيقــا ألحــكام المــاّدة 16 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 163-18 
المــؤرخ فــي 8 صفــر عــام 1440 الموافــق 17 أكتوبــر ســنة 2018 والمذكــور 
ــب الرياضــي"، تخصــص  ــح شــعبة "التدري ــى فت ــرار إل ــذا الق ــدف ه أعــاله، يه
الرياضــي"،  والتســيير  "اإلدارة  وشــعبة  النخبــوي"،  الرياضــي  "التدريــب 
وتقنيــات  "علــوم  ميــدان  للرياضــة"،  القاعديــة  الهيــاكل  "تســيير  تخصــص 
النشــاطات البدنيــة والرياضيــة" ابتــداء مــن الســنة الجامعيــة 2022-2021 
ــا  ــي بالمدرســة العلي ــيل شــهادة ماســتر مهن ــبيداغوجية لنـ ــما الـ ويحــدد برامـجهـ

ــم. ــي براهي ــا لدال ــة وتكنولوجياته ــوم الرياض لعل

المــادة 2 : تحــدد البرامــج البيداغوجيــة للشــعبتين والتخصصيــن المذكوريــن 
فــي المــادة األولــى أعــاله، طبقــا للملحقيــن األول والثانــي المرفقيــن بأصــل هــذا 

ــرار.  الق

ــة  ــة الجزائريّ ــميّة للجمهوريّ ــدة الّرس ــي الجري ــرار ف ــذا الق ــر ه ــادة 3 : ينش الم
الّديمقراطيّــة الّشــعبيّة.

حــّرر بالجزائــر فــي 21 ذي الحجــة عــــام 1442 الموافــق 31 يوليــو ســنة 
.2021

       وزير التعليم العالي                                        وزير الشباب والرياضة      
         و البحث العلمي 

       عبد الباقي بن زيان                                          عبد الرزاق سبقاق 
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2-11- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ في 21 ذي الحجة عــام 1442 الموافق 31 
ــل  ــم والتـــدرج والتوجيــه لني ــنة2021، يحــدد كيفيــات التقيي يوليــو س
شــهادة ماســتر مهنــي بالمدرســـة العليــا لعلـــوم الرياضــة وتكنولوجياتهــا 

ــم. ــي براهي لدال
......

إّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

 و وزيـر الشباب والرياضة،

ــي 18 ذي الحجــة عــام 1419  ــم 99-05 المــؤرخ ف ــون رقـ ــضى الـقانـ – بمقـتـ
ــي،  ــم العال ــي للتعلي ــون التوجيه ــن القان ــل ســنة 1999 والمتضم ــق 4 أبري المواف

ــم،  ــدل والمتم المع

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 21-281 المــؤرخ فــي 26 ذي القعــدة عــام 
1442 الموافــق 7 يوليــو ســنة 2021 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة،

ــي 17 شــعبان عــام  ــؤرخ ف ــم 08-265 الم ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
1429 الموافــق 19 غشــت ســنة 2008 والمتضمــن نظــام الدراســات للحصــول 

علــى شــهادة الليســانس وشــهادة الماســتر وشــهادة الدكتــوراه،

– وبمــقـتـــضى المــرســــوم الـتـنـفـــيذي رقــــم 13-77 المـــؤرخ فـــي 18 ربـيـــع 
األول عــــام 1434 المـوافــــق 30 يــنـايــر ســـنة 2013 الــذي يـحـدد صالحيات 

وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي،

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

الشــباب والرياضــة،

– وبمقتضــى المرســوم التنفـــيذي رقــــم 16-176 المــؤرخ فــي 9 رمضــان عــام 
1437 الموافــق 14 يونيــو ســنة 2016 الــــذي يـــحدد القانون األساســي النموذجي 

للمدرســة العليــا،

– وبمقتضى المرســـوم التـنفـــيذي رقم 18-263 المـــؤرخ في8 صفر عام 1440 
الموافــق 17 أكتوبــر ســنة 2018 الــذي يحــدد شــروط منــح الوصايــة البيداغوجيــة 
لمؤسســات التكويــن العالــي التابعــة لدوائــر وزاريــة أخــرى و كيفيــات ممارســتها، 

الســيما المــادة 16 منــه،

ــام  ــر ع ــي 22 صف ــؤرخ ف ــم 20-288 الم ــذي رق ــوم التنفي – وبمقتضــى المرسـ
ــا  ــة العلي ــحويل المدرس ــن تـ ــنة 2020 والمتضم ــر س ــق 10 أكتوب 1442 المواف
لـعلـــوم الرياضــة وتكنولوجياتهــا لدالــي إبراهيــم "مدرســة خــارج الجامعــة" إلــى 

ــا، مدرســة علي



98

– وبمقتضــى القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي 16 ذي الحجــة عــام 
ــة  ــة القطاعي ــاء اللجن ــن إنش ــنة 2013 والمتضم ــر س ــق 21 أكتوب 1434 المواف
ــوزارة  ــة ل ــي التابع ــن العال ــى مؤسســات التكوي ــة عل ــة التربوي لممارســة الوصاي

ــا، ــا وعمله ــكيلها وتنظيمه ــة وتش ــباب والرياض الش

يقرران ما يأتي : 

المادة األولى: تطـبـيـــقا ألحـــكام المـاّدة 16 من المــرسـوم التنفيذي رقم 263-18 
المــؤرخ فــي 8 صفــر عــام 1440 الموافــق 17 أكتوبــر ســنة 2018 ، والمذكــور 
أعــاله، يهــدف هــذا القــرار إلــى تحديــد كيفيــات التقييــم والتــدرج والتوجيــه لنيــل 
شهادة ماستر مهنـــي بـالمدرســـة الـعـلـيـــا لـعـلـــوم الـريـاضـــة وتكـنولـوجـيـاتـهـا 

لدالــي براهيــم.

المــادة 2 : يتــم االلتحــاق بالســنة األولــى ماســتر بالمدرســة العليــا لعلــوم الرياضــة 
ــارات  ــاس االختب ــى أس ــابقة عل ــق مس ــن طري ــم ع ــي براهي ــا لدال وتكنولوجياته
ــدة  ــة لفائ ــة كل ســنة جامعي ــا المدرســة بداي ــة تنظمه ــة والشــفوية والتطبيقي الكتابي
الحائزيــن شــهادة بكالوريــا التعليــم الثانــوي للســنة الجاريــة بمعــدل عــام يفــوق أو 

يســاوي 20/13 أو شــهادة أجنبيــة معتــرف بمعادلتهــا.

بالنسبة لشعبة "التدريب الرياضي" : 
أن يكــون حائــزا شــهادة بكالوريــا التعليــم الثانــوي للســنة الجاريــة بمعــدل 
ــات أو  ــة والرياضي ــوم التجريبي ــعب العل ــي ش ــاوي 20/13 ف ــوق أو يس ــام يف ع

ــا.  ــرف بمعادلته ــة معت شــهادة أجنبي

وتتضمن المسابقة االختبارات اآلتية: 

– اختـبار كـتابي فـي اللغة اإلنجليزية و/أو الفرنسية )المعامل 2(،
– اختبارات تطبيقية في التخصص الذي يختاره المترشح )المعامل 3(،

– مقابلة شفهية أمام لجنة امتحان، )المعامل 1(، 

بالنسبة لشعبة "اإلدارة والتسيير الرياضي" :

– أن يكــون حائــزا شــهادة بكالوريــا التعليــم الثانــوي للســنة الجاريــة بمعــدل عــام 
ــي  ــة وتقن ــوم تجريبي ــي شــعب تســيير واقتصــاد وعل ــوق أو يســاوي 20/13 ف يف

رياضــي أو شــهادة أجنبيــة معتــرف بمعادلتهــا. 
وتتضمن المسابقة االختبارات اآلتية : 

– اختبار كتابي في اللغة اإلنجليزية و/أو الفرنسـية، )المعامل 2(،
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– اختبار كتابي في الثقافة العامة، )المعامل 3(،
– مقابلة شفهية أمام لجنة امتحان، )المعامل 1(،

ــتاريخ التســجيالت لمســابقة  ــا بـ ــي شــهادة البكالوري ــم إعــالم حامل المــادة 3 : يت
االلتحــاق بالســنة األولــى بالمدرســة العليــا لعلــوم الرياضــة وتكنولوجياتهــا لدالــي 
براهيــم عــن طريق كل وســـائل اإلعـــالم )مـوقــــع الواب للمدرســة، والصـــحافة، 

والملصقــات أو أي وســيلة أخــرى مالئمــة(.

ــوم الرياضــة  ــا لعل ــى ماســتر بالمدرســة العلي ينظــم االلتحــاق بالســنة األول
وتكنولوجياتهــا لدالــي براهيــم مــن قبــل لجنــة تنظيــم المســابقة تدعــى "اللجنــة".

المادة 4 : تكلف اللجنة، على الخصوص، بما يأتي:
– دراسة تطابق ملفات الترشيح،

– إعداد قائمة المترشحين المقبولين إلجراء المسابقة،
– إعــداد قائمــة المترشــحين الناجحيــن وقائمــة االحتياطييــن وفقــا لمحضــر 

المــداوالت بعــد ترتيبهــم حســب درجــة االســتحقاق. 

يــرأس مديــر المدرســة العليــا لعلــوم الرياضــة وتكنولوجياتهــا لدالــي إبراهيم 
اللجنــة، ويتولــى أمانتها. 

المادة 5 : تتشكل لجنة المداوالت من: 
– مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم، رئيسا،

– المديــر المســاعد المكلــف بالتعليــم والشــهادات والتكويــن المتواصــل بالمدرســة 
العليــا لعلــوم الرياضــة وتكنولوجياتهــا لدالــي براهيــم، عضــوا، 

– أستاذ دائم بدرجة األستاذية بأقدمية وأعلى رتبة، عضوا،
– ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، عضوا،

– ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا. 

المــادة 6 : يتــم إعــالم المترشــحين بالقائـــمة النهائيــة للناجحـــين في المســـابقة عن 
ــقات  ــة، والملصـ ــواب للمدرســة والصحاف ــع ال ــق كل وســائل اإلعــالم )موق طري

الداخليــة أو أي وســيلة أخــرى مالئمــة( .

المــادة 7 : تخـــضع كيفـــيات الـتقـيـيـــم والتــدرج والـتوجـيـــه لنيــل شــهادة ماســتر 
ــس  ــم لنف ــي براهي ــا لدال ــة وتكنولوجياته ــوم الرياض ــا لعل ــة العلي ــي بالمدرس مهن
اإلجــراءات المعمــول بهــا علــى مســتوى المــدارس العليــا التابعــة لقطــاع التعليــم 

ــا للتنظيــم المعمــول بــه. العالــي طبق
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ــة  ــة الجزائريّ ــميّة للجمهوريّ ــدة الّرس ــي الجري ــرار ف ــذا الق ــر ه ــادة 8 : ينش الم
الّديمقراطيّــة الّشــعبيّة.

حــّرر بالجزائــر فــي 21 ذي الحجــة عــام 1442 الموافــق 31 يوليــو ســنة 
.2021

      وزير التعليم العالي والبحث العلمي                     وزير الشباب والرياضة

             عبد الباقي بن زيان                                    عبد الرزاق سبقاق
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2-12- قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 10 ربيع األول عــام 1443 الموافق 17
ــن لاللتحــاق ببعــض  ــم التكوي ــات تنظي ــر ســنة 2021، يحــدد كيفي أكتوب
الرتــب المنتميــة لألســالك الخاصــة المســيرة مــن طــرف الــوزارة المكلّفة 
بالرياضــة لفئــة رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي، ومدتــه ومحتــوى 

برامجــه.
......

إّن الوزير األول، 

ووزير الشباب والرياضة،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 13-05 المــؤرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 
الموافــق 23 يوليــو ســنة 2013 والمتعلــق بتنظيــم األنشــطة البدنيــة والرياضيــة 

وتطويرهــا،

– وبمقتضــى المرســوم رقــم 66-145 المــؤرخ فـــي 12 صفــر عــام 1386 
الموافــق 2 يونيــو ســنة 1966 والمتعلــق بتحريــر ونشــر بعــض القــرارات ذات 
ــن، المعــدل والمتمــم،  ــة الموظفي ــي تهــم وضعي ــردي الت ــع التنظيمــي أو الف الطاب

ــدة  ــي 19 ذي القـعـ ــؤّرخ ف ــم 21–275 الم – وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رق
عــام 1442 الموافــق 30 يونيــو ســنة 2021 والمتضمــن تعييــن الوزيــر األول، 

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســـي رقــم 21–281 المــؤّرخ فــي 26 ذي القعــدة عام 
1442 الموافــق 7 يوليــو ســنة 2021 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، 

ــام  ــي 20 شــوال ع ــؤرخ ف ــم 90-130 الم ــذي رق ــوم التنفي – وبمقتضــى المرسـ
1410 الموافــق 15 مايــو ســنة 1990 والمتضمــن إحــداث المعهــد الوطنــي 

ــم،  ــدل والمتم ــة، المع ــي ورقل ــباب ف ــارات الش ــي إلط ــن العال للتكوي

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 90–183 المــؤرخ فــي 23 ذي القعــدة عــام 
ــن إطــارات  ــة تكوي ــل مدرس ــذي يجع ــنة 1990 ال ــو س ــق 16 يوني 1410 المواف
ــنولوجية  ــوم وتـقـ ــا للتكويــن العالــي فـــي العل الشــبيبة بعيــن البنيــان معهــدا وطني

الرياضــة، المتمــم،

ــام  ــعبان ع ــي 13 ش ــؤرخ ف ــم 94-38 الم ــذي رقــ – وبمقتضــى المرســوم التنفي
1414 الموافــق 25 ينايــر ســنة 1994 والمتضمــن تحويــل المعهــد الوطنــي 
للتكويــن العالــي فــي علــوم الرياضــة وتقـــنولوجياتها بوهــران إلــى معهــد وطنــي 

ــم، ــران، المتم ــي وه ــبيبة والرياضــة ف ــي إلطــارات الش ــن العال للتكوي

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 10-07 المــؤرخ فــي21 محرم عــام 1431 
الموافــق 7 ينايــر ســنة 2010 والمتضمــن الـــقانون األساســي الخــاص بالموظفيــن 

المنتميــن لألســالك الخاصــة بــاإلدارة المكلفــة بالشــباب والرياضــة،
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– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 14–193 المــؤرخ فــي 5 رمضــان عــام 
1435 الموافــق 3 يوليــو ســنة 2014 الــذي يحــدد صالحيــات المديــر العــام 

للوظيفــة العموميــة واإلصــالح اإلداري،

ــام  ــي 26 شــوال ع ــؤرخ ف ــم 15–213 الم ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
ــكام  ــق األح ــيات تطبي ــدد كيفـ ــذي يح ــنة 2015 ال ــق 11 غشــت س 1436 المواف

ــي،  ــتوى العال ــة والمس ــي النخب ــة برياضي ــية المتعلق ــة األساس القانوني

– وبمقتضى المــرســـوم الـتنـفـيــــذي رقـــم 16-84 المــــؤّرخ في 21 جــمــــادى 
األولــى عــــام 1437 الموافــق أول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صالحيــات 

ــر الشــباب والرياضــة، وزي

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 2000-52 المــؤرخ فــي 3 ذي الحجــة عــام 
1420 الموافــق 9 مــارس ســنة 2000 والمتضمن تحويــــل المعــهــــد الــوطــــني 
للتكوين العـــالي في عـلـــوم الـريـــاضة وتقنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني

للتكوين العالي إلطارات الشباب والرياضة، المتمم،

– وبمقتضــى المــرســــوم التنـفـــيذي رقــم 20-194 المؤرخ فــي 4 ذي الحجة عام 
1441 الموافــق 25 يوليــو ســنة 2020 والمتعلــق بتكويــن الموظفـــين واألعــوان 

العمومييــن وتحســيين مســتـواهـــم فــي المؤسســات واإلدارات العمومية،

ــام  ــر ع ــي 22 صف ــؤرخ ف ــم 20-288 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس – وبمقتض
1442 الموافــق 10 أكتوبــر ســنة 2020 والمتضمــن تحــول المدرســة العـــيا لعلوم 
الرياضــة وتكنولوجـــياتها لدالــي إبراهيــم ”مدرســة خــارج الجامعــة“ إلــى مدرســة 

عليــا،

– وبمقتضــى القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي 10 شــعبان عــام 1442 
الموافــق 24 مــارس ســنة 2021 الــذي يحــدد شــروط وكيفيــات تطبيــق التدابيــر 
االســتثنائية فــي مجــال التحــاق رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي ببعــض 
األســالك الخاصــة المســيّرة مــن طــرف الــوزارة المكلفــة بالرياضــة واألســالك 

ــم، ــذا انتدابه ــم وك ــم وإدماجه ــة وترقيته ــإلدارة العمومي األخــرى ل

يقّرران ما يأتي : 

المــادة األولــى : تطبيقــا ألحــكام المــادة 7 مــن القــرار الــوزاري المشــترك المؤرخ 
فــي 10 شــعبان عــام 1442 الموافــق 24 مــارس ســـنة 2021 والمذكــور أعــاله، 
يهــدف هــذا القــرار إلــى تحديــد كيفـــيات تنظـــيم التكويــن لاللتحــاق ببعــض الرتــب 
ــة بالرياضــة ّ  ــوزارة المكلف ــة لألســالك الخاصــة المســيرة مــن طــرف ال المنتمي
لفئــة رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي ومدتــه ومحتوى برامجه، فـــي األســالك 

اآلتيــة : 
– سلك مربي األنشطة البدنية والرياضية، فرع التدريب الرياضي،
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– سلك مربي رئيسي لألنشطة البدنية والرياضية،
– سلك مستشار الرياضة، فرع نظرية ومنهجية التدريب الرياضي.

المــادة 2 : يتــم االلتحـــاق بالتكـــوين المتعلــق بالرتــب المنصــوص عــلـيـــها فـــي 
المــادة األولــى أعــاله، حســب الشــروط المحــددة بموجــب أحــكام المــواد 4 و5 و6 
مــن القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي 10 شــعبان عــام 1442 الموافــق 

24 مــارس ســنة 2021 والمذكــور أعــاله. 

ــي  ــا ف ــوص عليه ــب المنص ــق بالرت ــن المتعل ــح دورة التكوي ــم فت ــادة 3 : يت الم
ــف بالرياضــة، يحــدد  ــر المكل ــن الوزي ــرار م ــى أعــاله، بموجــب ق ــادة األول الم

ــوص: ــى الخص ــه، عل في

– الرتبة أو الرتب المعنية،

ــي المخطــط القطاعــي الســنوي  ــن المحــدد ف – عــدد المناصــب المفتوحــة للتكوي
أو المتعــدد الســنوات للتكويــن وتحســين المســتوى وتجديــد المعلومــات للموظفيــن 
واألعوان المتعاقدين، الــمــصــــادق عـلـيـــه بـعـنـــوان الـسـنـــة المـعـنــيـة طـبـقـا 

لإلجــــراءات المعمــول بهــا،
– مدة التكوين،

– تاريخ بداية التكوين،
– المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،

– قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين. 

المــادة 4 : يجــب تبليــغ نســخة القــرار المذكــور في المادة 3 أعـــاله، إلــى المصالح 
المركزيـــة للـسلـطـــة المكـلـــفة بـالـوظـــيفة العموميــة فــي أجــل عشــرة )10( أيام، 

ابتــداء مــن تاريــخ توقيعــه. 

المــادة 5 : تبــدي المصالــح المعنيــة للوظيفــة العموميــة رأي الـــمطابقة خــالل أجل 
أقصــاه عشــرة )10( أيــام، ابتــداء مــن تاريــخ اســتالم القــرار. 

المــادة 6 : يعلــم المترشــحون المقبولــون لاللتحــاق بالتكويــن بإحــدى الرتــب 
المذكــورة فــي المــادة األولــى أعــاله، مــن طــرف اإلدارة المركزيــة المكلفــة 
بالرياضــة بتاريــخ بداية التكويـــن، بموجـــب اســـتدعاء فردي وبأي وســـيلة أخرى 

ــد االقتضــاء.  ــة، عن مالئم

المادة 7 : تضمن التكوين المؤسسات العمومية للتكوين اآلتية :

* بالنسبة لرتبة مستشار الرياضة:
– المدرسة العليا فـي علوم الرياضة وتكنولوجياتها – دالي إبراهيم – الجزائر.
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* بالنسبة لرتبتي مربي و مربي رئيسي لألنشطة البدنية والرياضية:
ــن  ــنولوجية الرياضــة – عي ــوم وتقــ ــي عل ــي ف ــن العال ــي للتكوي ــد الوطن – المعه

ــر، ــان – الجزائ البني
– المعهد الوطني للتكوين العالي إلطارات الشباب والرياضة بقسنطينة،
– المعهد الوطني للتكوين العالي إلطارات الشباب والرياضة بوهران،

– المعهد الوطني للتكوين العالي إلطارات الشباب بورقلة. 

المــادة 8 : ينظــم التكويــن بشــكل متواصــل، ويشــمل دروســا نظريــة وتطبيقيــة 
ــا.  وتربصــا تطبيقي

المــادة 9 : تحــدد مـــدة التكويـــن طبقــا لألحــكام المنصــوص عليهــا فــي المــواد 4 
و5 و6 مــن القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فـــي 10 شـعـبــــان عــــام 1442 

المــوافــــق 24 مــــارس سـنــــة 2021 والمذكــور أعــال ه، حســب مــا يأتــي:
– ســنة واحــدة )1( ، بالنســبة للـتكـــوين لرتـــبة مستشــار الرياضــة، فــرع نظريــة 

ومنهجيــة التدريــب الرياضــي.
ــة  ــي رئيســي لألنشــطة البدني ــة مرب ــن لرتب – ســنة واحــدة )1( ، بالنســبة للتكوي

ــة، والرياضي
– ســتة )6( أشــهر، بالنســبة للتكويــن لرتبــة مربــي األنشــطة البدنيــة والرياضيــة، 

فــرع التدريــب الرياضــي. 

المــادة 10 : تلحــق بهــذا الـــقرار برامــج الـتكـــوين لاللتحــاق بالرتــب المذكــورة 
أعــاله ويتــم تفصيــل محتواهــا مــن طــرف مؤسســات التكويــن المذكــورة أعــاله،

المــادة 11 : يتولــى التأطيــر ومتابعــة المتربصيــن أثنــاء التكويــن، ســلك التعليـــم 
ــة  ــارات المؤهل ــاله و/ أو اإلط ــور أع ــن المذك ــية للـتـكـويـ ــمؤسسات العـمومـ للـ

للمؤسســات واإلدارات العموميــة. 

المــادة 12 : يخضــع المتربصــون خــالل فتــرة التكويــن للنظــام الداخلــي لمؤسســة 
ــن المعنية.  التكوي

المــادة 13 : يتابــع المتربصــون، قبــل نهايــة دورة التكويــن، تربصــا تطبيقيــا ذا 
صلــة بميــدان نشــاطهم لــدى المؤسســات العموميــة والهـياكــــل التابعــة للــوزارة 

المكلفــة بـــالرياضة، ويعــّدون، علــى إثــره، تقريــر التربــص.

المادة 14 : يتم تقيـــيم المعارف حـســـب مبدأ المـراقـــبة البيداغـــوجية المســتمرة، 
ويـشـــمل امـــتحانات دوريـــة تتعلق بالجانب النظــري والتطبيقي.
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المــادة 15 : يـتــــم اإلعــــالن عـــن الــــنجاح النهــــائي فــي التكــويـــن للمتربصيــن 
الحائزيــن علــى معــدل عــام يســاوي أو يفــوق 20/10 دون الحصــول علــى نقطــة 
إقصائيــة فــي المــواد تقــل عــن 20/5 فــي جميــع المــواد التعليميــة ونقطــة التربــص 

التطبيقــي مــن طــرف لجنــة نهايــة التكويــن.

فــي حالــة عــدم حصــول المتربــص علــى المعدل المحــدد أعــاله، أو حصوله 
عـــليه مع نقطة إقصائـــية، يستـفـيد من دورة إستدراكية.

 المــادة 16 : تحــدد قائمــة المتربصيــن الذيــن تابعــوا بنجــاح دورة التكويــن، 
بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف بالرياضــة بنــاء علــى محضــر لجنــة نهايــة 
التكويــن المذكــورة فــي المــادة 15 أعــاله، وتتشــكل مــن األعضــاء اآلتــي ذكرهــم:

– مديــر المــوارد البشــرية والتكويــن للــوزارة المكلفــة بالرياضــة أو ممثلــه المؤهل 
قانونا، رئيســا،

– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،

– مدير مـؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،

– ممثالن )2( عــن سلك التعليم لمؤسـسات التـكويـن المعنية. 

ــة  ــن المعني ــر مؤسســة التكوي ــن، يســلم مدي ــة دورة التكوي ــد نهاي المــادة 17 : عن
ــن. ــي دورة التكوي ــن ف ــن الناجحي شــهادة نجــاح للمتربصي

المــادة 18 : يعيــن المترشــحون المعلــن نجاحهــم نهائيــا فــي دورة التكويــن بصفــة 
متربصيــن فــي الرتــب المعنيــة.

المــادة 19 : ينشــر هـــذا القــرار فـــي الجريــدة الرسمـــية للجمهوريــة الجزائريــة 
ــعبية.  ــة الش الديمقراطي

ــر  ــق 17 أكتوب ــام 1443 المواف ــع األول عــ ــي 10 ربي ــر ف ــّرر بالجزائ ح
ســنة 2021.

      وزير الشباب والرياضة                                 عن الوزير األّول 
                                                                       وبتفويض منه، 

                                                                    المدير العام للوظيفة
                                                               العمومية واإلصالح اإلداري

         عبد الرزاق سبقاق                                        بلقاسم بوشمال
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الملحق األول
برنامج التكوين لاللتحاق برتبة مستشار الرياضة

)فرع نظرية ومنهجية التدريب الرياضي(
لفائدة رياضيي النخبة والمستوى العالي

* مدة التكوين : سنة واحدة )1(
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الملحق 2
برنامج التكوين لاللتحاق برتبة مربي رئيسي لألنشطة البدنية والرياضية 

لفائدة رياضيي النخبة والمستوى العالي

* مدة التكوين : سنة واحدة )1(
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الملحق 3
برنامج التكوين لاللتحاق برتبة مربي األنشطة البدنية والرياضية

)فرع التدريب الرياضي(
لفائدة رياضيي النخبة والمستوى العالي

* مدة التكوين : ستة )6( أشهر
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2-13- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 10 شــعبان عــام 1442 الموافــق 24 
ــير  ــيق الـتـدابـ ــات تـطـبـ ــروط و كيـفـيـ مــارس ســنة 2021، يحــدد شـــ
ــي  ــتوى العال ــة و المسـ ــي النخب ــي مجــال التحــاق رياضي االســتثنائية ف
ببعـــض األســالك الخاصــة المســيّرة مــن طــرف الــوزارة المكلـفـــة 
بالـريــاضـــة واألســالك األخــرى لــإدارة العـــمومية وترقيتهــم وإدماجهم 

ــتدراك(  ــم. )اس ــذا انتدابه وك

......

الجريــدة الرســمية - العــدد 28- الصادرفــي 10 شــعبان عــام 1442 الموافــق 24 
مــارس ســنة 2021. 

الصفحة 25، العمود األول، المادة 5، المطة 2، السطر الثاني.

بدال من : »شهادة تقني سام«،

 يقرأ : »شهادة تقني«.
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2-14- قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ في 18 جمادى األولــى عام 1443 الموافق
ــس  ــاب أعضــاء المجل ــيات انتخ ــدد كيفـ 23 ديســمبر ســنة 2021 ، يح

ــات.  ــباب الوالي ــل ش ــوان تمثي ــباب بعن ــى للش األعل
......

إّن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 

ووزير الشباب والرياضة، 

– بمـقـتـــضى القانــون رقــم 84-09 المــؤّرخ فــي 2 جمــادى األولــى عــام 1404 
ــدل  ــالد، المع ــي للب ــم اإلقليم ــق بالتنظي ــنة 1984 والمتعل ــر س ــق 4 فبراي المواف

ــم، والمتم

– وبمقـتضـــى الـــقانون رقم 11-10 المـــؤّرخ في 20 رجب عام 1432 الموافـــق 
22 يونيــو ســنة 2011 والمتّعلـــق بالبلديــة، المعــدل والمتمم، 

– وبمقـــتضى القانــون رقــم 12-07 المـــؤّرخ فــي 28 ربيـــع األول عــام 1433 
ــة،  ــق بالوالي ــنة 2012 والمتّعل ــر س ــق 21 فبراي المواف

– وبمــقـتــــضى المــرســــوم رقــــم 84-79 المـــؤّرخ في أول رجب عـــام 1404 
الموافــق 3 أبريــل ســنة 1984 الــذي يحــدد أســماء الواليــات ومقارهــا، المتمــم،

– وبمقـتـضــــى المرســـوم الــرئـاســــي رقــــم 18-337 المــؤّرخ فــي 17 ربيــع 
الثانــي عــام 1440 الموافــق 25 ديســمبر ســنة 2018 والمتضمــن إحـــداث 
مقـاطـــعات إداريـــة فــي المـــدن الكـبـــرى وفــي بعـــض المـــدن الجديــــدة وتحديــد 

ــمها وســيرها،  قواعــد تنظيـ

– وبمقتضــى المـــرسوم الــرئاســـي رقـــم 21–281 المــؤّرخ فــي 26 ذي القعــدة 
عــام 1442 الموافــق 7 يوليــو ســنة 2021 والمتضمـــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، 

المعــدل،

ــع األول  ــم 21-416 المــؤّرخ فــي 20 ربي  – وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رق
عــام 1443 الموافــق 27 أكتوبــر ســنة 2021 الــذي يحــدد مهــام المجلــس األعلــى 

للشــباب وتشــكيلته وتنظيمــه وســيره، الســيما المــادة 8 منــه، 

 – وبمقتضى المــرســـوم الـتنـفـيــــذي رقـــم 16-84 المــــؤّرخ في 21 جــمــــادى 
األولــى عــــام 1437 الموافــق أول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صالحيــات 

وزيــر الشــباب والرياضــة،

 – وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 18-331 المـــؤّرخ فــي 14 ربيــع الثانــي 
ــر  ــات وزي ــدد صالحي ــذي يح ــنة 2018 ال ــمبر س ــق 22 ديس ــام 1440 المواف ع

ــة، ــة العمراني ــة والتهيئ ــة والجماعــات المحلي الداخلي
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يقرران ما يأتي : 

المــادة األولــى : تطـــبيقا ألحــكام المــادة 8 من المرســوم الرئاســي رقــــم 416-21 
المــؤّرخ فــي 20 ربيــع األول عــام 1443 الموافــق 27 أكتوبــر ســنة 2021 
ــيات انتخــاب أعـــضاء  ــد كـيـفـ ــى تحدي ــرار إل والمذكــور أعــاله، يهــدف هــذا الق

ــلى للشــباب بعنــوان ممثلــي شــباب الواليــات.  المجلــس األعـ

المــادة 2 : ينتخــب المائتــان واالثنــان والثالثــون )232( عضــوا للمجـــلس األعلى 
للشـــباب، بعنــوان ممثلــي شــباب الواليــات، عـــلى المستـــوى المحلي، مـــن قــبـــل 

نــدوات شــباب البلديــات ونــدوات شــباب الواليــات.

ــة،  ــات الوالي ــباب بلدي ــي ش ــن ممثل ــة م ــباب الوالي ــدوة ش ــون ن ــادة 3 : تتك الم
ــون مــن  ــن ينتخب ــة رجــل وامــرأة، الذي ــة مناصف ــن )2(عــن كل بلدي ــن اثني ممثلي
قبــل نــدوات للشــباب تنظــم علــى مســتوى كل بلديــة علــى إثــر إعــالن للمشــاركة.

ــى للشــباب  ــي المجلــس األعل ــات ف ــي شــباب الوالي المــادة 4 : يكــون عــدد ممثل
ــا للملحــق المرفــق بهــذا القــرار. ــة طبق متناســبا مــع ســكان كل والي

المــادة 5 : تحــدث فــي كل واليــة لجنــة والئيــة تكلــف بتنظيــم نــدوة شــباب الواليــة 
واإلشــراف عليها. 

المادة 6 : تتشكل اللجنة الوالئية من : 
–والي الوالية أو ممثله، رئيسا،

– مدير الشباب والرياضة للوالية،
– مدير التنظيم والشؤون العامة،

– مدير اإلدارة المحلية،
– مدير التكوين والتعليم المهنيين للوالية،

– مدير النشاط االجتماعي والتضامن للوالية،
– مدير جامعة أو مركز جامعي. 

يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها. 

ــة  ــراف اللجن ــت إش ــف، تح ــة تكل ــة بلدي ــة لجن ــي كل بلدي ــدث ف ــادة 7 : تح الم
ــة.  ــباب البلدي ــدوة ش ــم ن ــة، بتنظي الوالئي

المادة 8 : تتشكل اللجنة البلدية من : 
– األمين العام للبلدية، رئيسا،

– ممثل مدير الشباب والرياضة للوالية،
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– المندوب المحلي للشباب،
والرياضيــة  والثقافيــة  االجتماعيــة  بالشــؤون  المكلفــة  المصلحــة  – مســؤول 

للبلديــة.  والشــباب 
المــادة 9 : تحــدد فـــترة تنظيــم نــدوات شـــباب البلديــات ونــدوات شــباب الواليــات 
ــف  ــر المكل ــباب والوزي ــف بالش ــر المكل ــن الوزي ــرك بي ــور مـشتـ ــب منش بموج

ــة.  بالداخلي
يحــدد الوالــي رزنامــة تنظيــم نــدوات شــباب بلديــات الواليــة خــالل الفتــرة 
المحــددة بموجــب المنشــور الــوزاري المشــترك المنصــوص عليــه بالفقــرة أعــاله.

الفصل األول
ندوة شباب البلدية

القسم األول
إعالن للمشاركة في ندوة شباب البلدية

المــادة 10 : تنشــر البلديــة قبــل ثالثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ انعقــاد نــدوة شــباب 
البلديــة، إعالنــا للمشــاركة وفــق الرزنامــة التــي يحددهــا الوالــي، يشــمل وجوبــا 

مــا يأتــي : 
– موضــوع النــدوة المتضمــن انتخــاب الشــباب ممثلــي البلديــة فــي نــدوة شــباب 

الوالية،النتخــاب أعضــاء المجلــس األعلــى للشــباب،
– فتــرة التســجيل للمشــاركة فــي نــدوة شــباب البلديــة المحــددة بســبعة )7( أيــام، 

ابتــداء مــن تاريــخ نشــر إعــالن المشــاركة،
– كيفيــات التســجيل عبــر األرضيــة الرقميــة التــي تضعهــا لهــذا الغــرض مصالــح 
ــات  ــة والجماع ــح وزارة الداخلي ــع مصال ــيق م ــباب والرياضــة بالتنس وزارة الش

المحليــة والتهيئــة العمرانيــة. 
يجــب أن يبيّــن إعــالن المشــاركة شــروط العضويــة فــي المجلــس األعلــى 

للشــباب، بعنــوان تمثيــل شــباب الواليــات، كمــا يأتــي : 
– التمتع بالجنسية الجزائرية،

– بلوغ ما بين 18 و35 سنة، عند تاريخ انعقاد ندوة شباب الوالية،
– إثبات مستوى جامعي من خالل التسجيل في مؤسسة تعليم عاٍل،

– التمتع بالحقوق المدنية، 
– عدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف،

– عــدم ممارســة عهــدة انتخابيــة أو تمثيليــة فـــي هيئــة استشــارية أو تمثيليــة و/أو 
منتخبــة وطنيــة أو محليــة،

 – عــدم ممارســة مســؤولية انتخابيــة علــى مســتوى أجهــزة و/أو هيئــات حــزب 
سياســي. 
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القسم الثاني
الترشح لندوة شباب البلدية

المــادة 11: تنشــر البلديــة قبــل خمســة عشــر )15( يومــا مــن تاريــخ انعقــاد نــدوة 
شـــباب البلديـــة، قـائـمـــة المشـاركـــين فـــي الندوة، وتعلن عن فتح عملية الترشــح 

مــن بيــن المســجلين فــي القائمــة لمــدة خمســة )5( أيــام. 

ــمه  ــرد اس ــم ي ــة، ل ــباب البلدي ــدوة ش ــي ن ــاركة ف ــجل للمش ــن كل مس يمك
ــع  ــة فــي ظــرف األرب ــة البلدي ــدى اللجن ــا ل ــدم طعنً فــي قائمــة المشــاركين، أن يق

ــاركين.  ــة المش ــر قائم ــي نش ــي تل ــاعة الت ــرين )24( س والعش

 تبّت اللجنة في الطعن في أجل أقصاه أربع وعشرون )24( ساعة.

المــادة 12 : تنشــر البلديــة قائمــة المترشــحين، قبــل ســبعة أيــام )7( مــن تاريــخ 
إنعقــاد نــدوة شــباب البلديــة. 

القسم الثالث
تنظيم وإجراء ندوة شباب البلدية

ــة المنصــوص  ــنة البلدي ــل اللجـ ــن قب ــة م ــباب البلدي ــدوة ش ــم ن ــادة 13 : تنظ الم
ــاله.  ــادة 7 أع ــي الم ــا ف عليه

المــادة 14 : تضمــن البلديــة توفيــر الوســائل البشــرية والماديــة الضروريــة لتنظيم 
نــدوة شــباب البلدية. 

المــادة 15 : يكــون التصويــت خــالل انتخــاب الشــباب الممثليــن للبلديــة فــي نــدوة 
شــباب الواليــة، شــخصيّا وســريّا.

ــي  ــدّون ف ــي ت ــت الت ــج التصوي ــورا، نتائ ــة، فـ ــنة البلدي ــلن اللجـ ــادة 16 : تعـ الم
ــة.  ــة الوالئي ــى اللجن ــل إل ــة ويرس ــس اللجن ــه رئي ــر يوقّع محض

الفصل الثاني
ندوة شباب الوالية

المــادة 17 : تنظـــم نــدوة شـــباب الواليــــة من طـــرف اللجنة الوالئيــة المنصوص 
عليهــا فــي المــادة 5 أعــاله، فــي اآلجــال المحــددة بموجــب المنـشـــور الــوزاري 

المشــترك المنصــوص عليــه فـــي المــادة 9 أعــاله.

المادة 18 : يجـتـمـــع ممـــثلو شباب الـــبلديات فـــي ندوة شباب الوالية، وينتخبون 
مــن بينهــم ممثليهــم فــي المجلــس األعلى للشــباب. 

المــادة 19 : تعلــن اللجنــة الوالئيــة، فــورا، نتائــج التصويــت التــي تتضمــن قائمــة 
ممثلــي الواليــة المنتخـــبين وقائمــة المســتخلفين، وفقــا للعــدد المحــدد فــي الملحــق 
المذكــور فــي المــادة 4 أعــاله، وتــدّون ذلــك فــي محضــر يّوقعــه رئيــس اللجنــة، 

ويرســل إلــى الوزيــر المكلــف بالداخليــة والوزيــر المكلــف بالشــباب. 
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ــات  ــباب البلدي ــدوات ش ــير ن ــن س ــرا ع ــة تقري ــة الوالئي ــد اللجن ــادة 20 : تع الم
ونــدوة شــباب الواليــة، يرســل إلــى الوزيــر المكلــف بالداخليــة والوزيــر المكلــف 

بالشــباب. 
المــادة 21 : ينشــر هـــذا القــرار فـــي الجريــدة الرسمـــية للجمهوريــة الجزائريــة 

ــعبية.  ــة الش الديمقراطي
حــّرر بالجزائــر فــي 18 جـــمادى األولى عــــام 1443 الموافق 23 ديســمبر 

.2021 سنة 
    وزير الداخلية والجماعات                              وزير الشباب والرياضة

    المحلية والتهيئة العمرانية 
         كمال بلجود                                             عبد الرزاق سبقاق

____________
الملحق
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الملحق )تابع(
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الملحق )تابع(
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2-15- قــرار وزاري مشــترك مــؤرخ فــي 27 ربيــع األول عــام 1443 الموافــق
3 نوفمبــر ســنة 2021 ، يحــدد قائمــة إيــرادات ونفقــات الحســاب بالعملة 
الصعبــة المفتــوح باســم لجنــة تنظيــم ألعــاب البحــر األبيــض المتوســط 

التاســعة عشــر بوهــران 2022 ، وكــذا الكيفيــات العمليــة لتســييره.
......

إّن وزير الشباب والرياضة،

ووزير المالية،

– بمقتضــى القانــون رقــم 84-17المــؤرخ فــي 8 شــوال عــام 1404 الموافــق 7 
يوليــــو ســـنة 1984 والمتعلــق بقوانيــن الماليــة، المعــدل والمتمــم،

– بمقتضــى القانــون رقــم 90-21 المــؤرخ فــي 24 محــرم عــام 1411 الموافــق 
15 غــــشت ســنة 1990 والمتعلــق بالمحاســــبة العموميــة، المعــدل والمتمــم،

– بمقتضــى األمــر رقــم 95-20 المــؤرخ فــي 19 صفــر عــام 1416 الموافــق 17 
يوليــو ســنة 1995 والمتعـــلق بمجلــس المحاســبة، المعــدل والمتمم،

– وبمقتضــى األمــر رقــم 03-11 المــؤرخ فــي 27 جمــادى الثانيــة عــام 1424 
الموافــق 26 غشــت ســنة 2003 والمتـعـلـــق بالنقــد والقــرض، المعــدل والمتمــم،

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 21-281 المــؤرخ فــي 26 ذي القعــدة عــام 
1442 الموافــق 7 يوليــو ســنة 2021 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة،

ــام  ــر ع ــي 28 صف ــؤرخ ف ــم 91-311 الم ــذي رقـ ــوم التنفي – وبمقتضــى المرس
1412 الموافــق 7 ســبتمبر ســـنة 1991 والمتعلــق بتعييــن المحاســبين العمومييــن 

ــدل والمتمــم، واعتمادهــم، المع

ــي 15 رمضــان عــام  ــم 95-54 المــؤّرخ ف ــذي رق – وبمقتضــى المرســوم التنفي
1415 الموافــق 15 فبرايــر ســنة 1995 الــذي يحــدد صالحيــات وزيــر الماليــة،

– وبمقتضــى المرســـوم التنفـــيذي رقـــم 16-84 المــؤّرخ فــي 21 جمــادى األولــى 
ــر  ــات وزي ــدد صالحي ــذي يح ــنة 2016 ال ــارس س ــق أول م ــام 1437 المواف ع

الشــباب والرياضــة،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 17-75 المــؤرخ فــي 12 جمــادى األولــى 
ــم  ــة تنظي ــداث لجن ــن إح ــنة 2017 والمتضم ــر س ــق 9 فبراي ــام 1438 المواف ع
ــادة 22  ــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــرة لوهــران، الســيما الم ألع

منــه.
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يـقّرران مايأتي :

المــاّدة األولــى : تطبيقــا ألحكــم المــادة 22 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 75-17 
ــنة 2017  ــر س ــق 9 فبراي ــام 1438 المواف ــى ع ــادى األول ــي 12 جم ــؤرخ ف الم
والمذكــور أعــاله، يهــدف هــذا القــرار إلــى تحديــد قائمــة إيــرادات ونفقــات 
ــض  ــاب البحــر األبي ــم ألع ــة تنظي ــوح باســم لجن ــة المفت ــة الصعب الحســاب بالعمل
المتوســط التاسعــــة عشــرة بــــوهران 2022، وكــذا الـكـيفـــيات العمليــة لتســييره. 

ــي  ــرض ف ــذا الغ ــوح له ــة المفت ــة الصعب ــاب العمل ــك حس ــم تحري ــاّدة 2 : يت الم
ــط  ــض المتوس ــر األبي ــاب البح ــم ألع ــة تنظي ــم لجن ــري، باس ــي جزائ ــك عموم بن
ــر  ــة أو المدي ــس اللجن ــن رئي ــح م ــر صري ــران 2022 ،بأم ــرة بوه ــعة عش التاس
ــا  ــة بعــد تفويضــه طبق ــة للجن ــة اإلدارة والمالي العــام لأللعــاب أو مــن رئيــس لجن
ألحــكام المــادة 23 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 17-75 المــؤرخ فــي 12 جمــادى 

ــور أعــاله. ــر ســنة 2017 والمذك ــق 9 فبراي ــى عــام 1438 المواف األول

المــاّدة 3 : يحتــوي حـــساب العملــة الصعبــة المنصــوص عليــه فــي المــادة األولــى 
أعــاله، علــى مــا يأتــي : 

– في باب اإليرادات : 
– إعانــات الهيئــات الدوليــة، الســيما منهــا الهيئــات المذكــورة فــي أنظمــة ألعــاب 

البحــر األبيــض المتوســط،
– ناتــج تكاليــف االنضمــام واالشــتراك لــدول البحــر األبيــض المتوســط فــي 
الــدورة التاســعة عشــرة أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط بوهــران 2022،

– الحصائل الناتجة عن التسويق للدورة الرياضية،
– الهبات والوصايا من الهيئات الدولية )بالعملة الصعبة(،

– الحصائــل الناتجــة عــن الطعــون المحتملــة طبقــا للوائــح المنظمــة للــدورة 
التاســعة عشــرة أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط بوهــران 2022،

– اإليرادات األخرى بالعملة الصعبة طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بها،
– إيداع الكفاالت والضمانات.

– في باب النفقات : 
– تســديدات مصاريــف االشــتراك واالنضمــام لــدول البحــر األبيــض المتوســط، 
ــاب  ــرة أللع ــعة عش ــدورة التــاســ ــة لل ــة المنظم ــاب الرياضي ــح األلع ــا للوائ طبق

البحــر األبيــض المتوســـط بوهــران 2022،
– تســديدات الطعــون المحتملــة طبقــا للوائــح المنظمــة للــدورة التاســــعة عـــشرة 

ــاب البحــر األبيــض المتوســط بوهــران 2022، أللع
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– تســديدات تذاكــر النقــل الدوليــة والمصاريــف وكــذا أتعــاب وتعويضــات قضــاة 
التحكيــم والحــكام والرســميين الدولييــن المعتمديــن مــن طــرف لجنــة تنظيــم 

ــه، ــول ب ــي المعم ــم الرياضــي الدول ــا للتنظي ــاب طبق األلع
– تسديدات إيداع الكفاالت والضمانات،

ــر كشــف تعاطــي المنشــطات  ــن طــرف مخاب ــة م ــات المقدم ــديدات الخدم – تس
ــطات، ــة تعاطــي المنش ــة لمراقب ــدات الالزم ــة المع ــاء مجموع واقتن

– تسديدات العتاد والتجهيزات الرياضية الموجهة للمنافسات. 

المــاّدة 4 : يقصــد بالرســميين الدولييــن المذكوريــن فــي هــذا القــرار، كل شــخص 
ــرف  ــن ط ــو م ــي أو مدع ــي دول ــان رياض ــة أو كي ــل هيئ ــن قب ــا م ــن قانون معيّ
لجنــة تنظيــم األلعــاب قصــد القيــام بمهــــمة تنظيــم أو تأطيــر أو رقابــة اختصــاص 
رياضــي مســجل فــي برنامــج ألعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــرة 

بوهــران 2022، طبقــا للتنظيــم المعمــول بــه.

تحدد طبيعة نفقات هؤالء المستخدمين كاآلتي : 
– تسديد تذاكر النقل،

– تسديد مصاريف تأشيرات الدخول،
– تسديد مصاريف اإليواء والنقل واإلطعام خالل مسار التنقل نحو الجزائر،

– األتعاب والتعويضات.

ــداع  ــب إي ــاله، عق ــى أع ــادة األول ــي الم ــور ف ــاب المذك ــل الحس ــاّدة 5 : يقف الم
ــة،  ــات المعني ــلطات والهيئ ــدى كل الس ــاب ل ــل األلع ــة وحصائ ــر التنفيذي التقاري
ويدفــع الرصيــد الباقــي إلــى الخزينــة العموميــة طبقــا للتشــريع والتنظيــم المعمــول 

بهمــا.

المــاّدة 6 : يّكلــف رئيــس لجنــة تنظيــم ألعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاسعــــة 
عشــرة بــوهــــران 2022 بـتـنـــفيذ التدابيــر والعمليــات المذكــورة في هــذا القرار، 

وفقــا للتشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا. 

ــة  ــة الجزائري ــدة الرســمية للجمهوري ــي الجري ــرار فـ ــذا الق ــاّدة 7 : ينشــر هـ الم
الديمقراطيــة الشــعبية. 

حــّرر بالجزائــر فــي 27 ربيــع األول عــــام 1443 الموافــق 3 نوفمبــر ســنة 
 .2021

         وزير الشباب والرياضة                                وزير المالية 

            عبد الرزاق سبقاق                              أيمن بن عبد الرحمان
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III - القـرارات





123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



266



267



268



269



270



271



272



273



274



275



276



277



278



279



280



281



282



283



284



285



286



287



288



289



290



291



292



293



294



295



296



297



298



299



300



301



302



303



304



305



306



307



308



309



310



311



312



313



314



315



316



317

IV - المقـرارات





319



320



321



322



323



324



325



326



327



328



329



330



331



332



333



334



335



336



337



338



339



340



341



342



343



344



345



346



347



348



349



350



351



352



353



354



355



356



357



358



359



360



361



362



363



364



365



366



367



368


