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الفهرس

I- اإلتفاقيات واإلتفاقات الدولية

ــام 1440  ــى ع ــادى األول ــي 8 جم ــؤّرخ  ف ــم 19-05 م ــي رق ــوم رئاس 1 -1 - مرس
ــاون   ــاق التع ــى اتف ــق عل ــن التصدي ــنة 2019،  يتضم ــي  س ــق15 جانف المواف
فــي مجــال الرياضــة  بيــن  حكومــة  الجمهوريّــة الجزائريّــة  الّديمقراطيّــة  
ــع بالجزائــر بتاريــخ 28 فبرايــر  ــة بلغاريــا، الموقّ الّشــعبيّة  وحكومــة جمهوريّ

ســنة 2014.
) جريدة رسمية عدد 05 مؤرخة في 23  جانفي سنة 2019(    

........................................................................................... صفحة 13  

 II - المراسيم 
1- المراسيم الرئاسية

1 -1 - مرســوم رئاســي  مــؤّرخ  فــي 5 ربيــع الثانــي عــام 1440 الموافــق 13 ديســمبر 
ســنة 2018 ، يتضمــن تعييــن رئيســة  ديــوان وزيرالشــباب والرياضــة.

) جريدة رسمية عدد 10 مؤرخة في 10  فبراير سنة 2019(  
.......................................................................................... صفحة  19

1 -2 -  مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 26 ربيــع األول عــام 1440 الموافــق 4  ديســمبر 
ســنة 2018 ، يتضمــن إنهــاء  مهــام  بــوزارة الشــباب والرياضــة.

) جريدة رسمية عدد 15 مؤرخة في 11  مارس سنة 2019(    
.......................................................................................... صفحة  19

1 -3 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 25 ربيــع الثانــي عــام 1440 الموافــق 2 جانفــي  
ســنة 2019 ، يتضمــن إنهــاء  مهــام مفتشــين  بالمفتشــية   العامــة لــوزارة 

ــة. ــباب  والرياض الش
) جريدة رسمية عدد 26 مؤرخة في 21  أبريل سنة 2019(    

.......................................................................................... صفحة  19

ــق  ــى  عــام  1440 المواف ــادى  األول ــي 14  جم 1 -4 - مرســوم  رئاســي  مــؤّرخ  ف
ــوزارة  الشــباب والرياضــة. ــام ب ــاء مه ــي  ســنة 2019 ، يتضمــن  إنه 21  جانف

) جريدة رسمية عدد 29 مؤرخة في 5 مايو سنة 2019(    
.......................................................................................... صفحة  20
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ــق  ــام  1440 المواف ــى  ع ــادى  األول ــي 6  جم ــؤّرخ  ف ــي  م ــوم  رئاس 1 -5 - مرس
ــة  ــة والوســائل العام ــر المالي ــن  مدي ــن تعيي ــي  ســنة 2019 ،  يتضم 13 جانف

ــباب والرياضــة. ــوزارة الش ــيير ب ــة التس ومراقب
) جريدة رسمية عدد 30 مؤرخة في 08  مايو سنة 2019(    

.......................................................................................... صفحة  20

ــق  ــام  1440 المواف ــى  ع ــادى  األول ــي 14 جم ــؤّرخ  ف ــي  م ــوم  رئاس 1 -6 - مرس
ــباب والرياضــة. ــوزارة  الش ــام  ب ــاء  مه ــن إنه ــنة 2019 ، يتضم ــي  س 21 جانف

) جريدة رسمية عدد 32 مؤرخة في 15  مايو سنة 2019(    
.......................................................................................... صفحة  20

1 -7 - مرســوم  رئاســي  مــؤّرخ  فــي  29 جمــادى  األولــى عــام 1440 الموافــق 5 
فبرايــر ســنة 2019 ، يتضمــن التعييــن بــوزارة الشــباب  والرياضــة.

       ) جريدة رسمية عدد 38 مؤرخة في 12  يونيو سنة 2019(  
.......................................................................................... صفحة  21

1 -8 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 16 جمــادى الثانيــة عــام 1440 الموافــق 21  
فبرايــر ســنة 2019 ،  يتضمــن  التعييــن  بــوزارة  الشــباب والرياضــة.

) جريدة رسمية عدد 41 مؤرخة في 26  يونيو سنة 2019(    
.......................................................................................... صفحة  21

1 -9 - مرســوم  رئاســي مــؤّرخ  فــي 18 ذي الحجــة  عــام 1440 الموافــق 19 غشــت 
ســنة 2019، يتضمــن إنهــاء مهــام المفتــش العــام لــوزارة  الشــباب والرياضــة.

) جريدة رسمية عدد 54 مؤرخة في 8 سبتمبر سنة 2019(    
.......................................................................................... صفحة  21

1 -10 - مرســوم  رئاســي  مــؤّرخ  فــي 15 صفــر عــام 1441 الموافــق 14 أكتوبــر 
ســنة 2019،  يتضمــن  إنهــاء  مهــام  مفتــش  بالمفتشــية  العامــة  لــوزارة  

ــة. ــباب  والرياض الش
) جريدة رسمية عدد 66 مؤرخة في 27 أكتوبر سنة 2019(    

.......................................................................................... صفحة  22

1 -11 - مرســوم  رئاســي  فــي 15 صفــر عــام 1441 الموافــق 14 أكتوبــر ســنة 
ــارت. ــة تي ــي والي ــة ف ــباب  والرياض ــر الش ــام مدي ــاء مه ــن إنه 2019،  يتضم

        ) جريدة رسمية عدد 66 مؤرخة في 27 أكتوبر سنة 2019(  
.......................................................................................... صفحة  22
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1 -12 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 29 صفرعــام 1441 الموافــق 28 أكتوبــر ســنة 
2019، يتضمــن إنهــاء  مهــام   بــوزارة  الشــباب  والرياضــة.

        ) جريدة رسمية عدد 71 مؤرخة في 20 نوفبر سنة 2019(  
.......................................................................................... صفحة  22

ــنة  ــر س ــق 28 أكتوب ــام 1441 المواف ــي 29 صفرع ــؤّرخ ف ــي م ــوم رئاس 1 -13 - مرس
2019 ، يتضمــن  إنهــاء   مهــام  مديــر الشــباب  والرياضــة فــي واليــة عين الدفلى.

        ) جريدة رسمية عدد 71 مؤرخة في 20 نوفبر سنة 2019(  
.......................................................................................... صفحة  23

1 -14 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 29 صفرعــام 1441 الموافــق 28 أكتوبــر ســنة 
2019 ،  يتضمــن  التعييــن  بــوزارة  الشــباب والرياضــة.   

         ) جريدة رسمية عدد 71 مؤرخة في 20 نوفبر سنة 2019(  
.......................................................................................... صفحة  23

ــر  ــق 28  أكتوب ــر عــام 1441 المواف ــي 29 صف 1 -15 - مرســوم  رئاســي مــؤّرخ ف
ــازة.  ــة تيب ــر الشــباب والرياضــة فــي والي ســنة 2019، يتضمــن تعييــن مدي

         ) جريدة رسمية عدد 71 مؤرخة في 20 نوفبر سنة 2019(  
.......................................................................................... صفحة  23

1 -16 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 29  صفــر عــام 1441 الموافــق  28  أكتوبــر 
ســنة 2019 ، يتضمــن تعييــن المديــر العــام  لديــوان المركــب األولمبــي.   

         ) جريدة رسمية عدد 71 مؤرخة في 20 نوفبر سنة 2019(  
.......................................................................................... صفحة  24

 
2 - المراسيم التنفيذية

ــام 1440  ــة ع ــادى الثاني ــي 4  جم ــؤرخ  ف ــم 19-63 م ــذي  رق ــوم  تنفي 2 -1 - مرس
ــص   ــيير حســاب التخصي ــات  تس ــدد  كيفي ــنة 2019، يح ــق 9  فبرايرس المواف
لتحضيــر  الوطنــي  الصنــدوق  الــذي عنوانــه »   302-148 رقــم  الخــاص  
رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي  أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة 

ــنة 2021 « . ــران  لس ــر بوه عش
        ) جريدة رسمية عدد 11 مؤرخة في 20  فبراير سنة 2019(  

.......................................................................................... صفحة  27
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2 -2 - مرســوم  تنفيــذي  رقــم 19-252  مــؤرّخ  فــي 16  محــرم  عــام 1441  الموافــق 
16  ســبتمبر ســنة 2019،  يحــدد  الشــروط  والكيفيــات المرتبطــة بتنظيــم 

التظاهــرات الرياضيــة فــي المنشــآت  الرياضيــة وتأمينهــا وإجرائهــا.          
      ) جريدة رسمية عدد 58 مؤرخة في 22  سبتمبر سنة 2019(  

.......................................................................................... صفحة  29

2 -3 - مرســوم  تنفيــذي رقــم 19-272 مــؤرّخ  فــي 09 صفــر عــام 1441 الموافــق 
8  أكتوبــر ســنة 2019،  يحــدد  كيفيــات  إعــداد  البطاقيــة  الوطنيــة لألشــخاص 

الممنوعيــن مــن الدخــول إلــى المنشــآت الرياضيــة وتحيينهــا. 
        ) جريدة رسمية عدد 64 مؤرخة في 13  أكتوبر سنة 2019(  

.......................................................................................... صفحة  39

األولــى      جمــادى     4 فــي   مــؤّرخ    378-19 رقــم  تنفيــذي  مرســوم    -  4-  2
تعديــل     يتضمــن    ،2019 ســنة  ديســمبر    31 الموافــق   1441 عـــام        
الشــباب. لتســلية  الوطنيــة  للوكالــة  األساســي  القانــون    
  )2019 ســنة  ديســمبر    31 فــي  مؤرخــة   82 عــدد  رســمية  جريــدة   (        
.......................................................................................... صفحة  43

 III- القرارات الوزارية المشتركة

3 -1 - قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 10 جمــادى األولــى عــام  1440  الموافــق 
17  جانفــي  ســنة 2019 ، يحــدد  قائمــة إيــرادات ونفقــات    الحســاب بالعملــة 
الصعبــة وكــذا الكيفيــات العمليــة لتســيير الحســاب المفتــوح  باســم  لجنــة  تنظيــم 

األلعــاب  اإلفريقيــة  الثالثــة  للشــباب بالجزائــر. 
        ) جريدة رسمية عدد 21 مؤرخة في 3 أبريل سنة 2019(  

.......................................................................................... صفحة  55

3 -2 - قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 10 جمــادى األولــى عــام 1440 الموافــق 
17 جانفــي ســنة 2019، يحــدد كيفيــات تخصيــص األمــوال  المنقولــة المكتســبة  

مــن  لجنــة  تنظيــم  األلعــاب  اإلفريقيــة  الثالثــة  للشــباب بالجزائــر.
         ) جريدة رسمية عدد 21 مؤرخة في 3 أبريل سنة 2019(  

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

ــق  ــي عــام 1440 المواف ــع الثان ــي 22 ربي ــرار  وزاري  مشــترك  مــؤرّخ ف 3 -3 - ق
31  ديســمبر ســنة 2018 ، يحــدد  الواليــات  المعنيــة  بالمهرجانــات الوطنيــة 

للشــباب وطبيعتهــا ومدتهــا.
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        ) جريدة رسمية عدد 22 مؤرخة في 7 أبريل سنة 2019(  
.......................................................................................... صفحة  60

ــق  ــام  1440 المواف ــان ع ــي  28 رمض ــؤّرخ ف ــترك  م ــرار  وزاري  مش 3 - 4 - ق
ــوزاري المشــترك المــؤّرخ  فــي 29   ــو  ســنة 2019 ، يعــّدل القــرار ال 2 يوني
ربيــع  األول عــام 1438 الموافــق 29 ديســمبر ســنة 2016 الــذي يحــدد تعــداد 
ــي  ــن ف ــوان العاملي ــاص باألع ــد الخ ــدة  العق ــا  وم ــغل وتصنيفه ــب الش مناص
نشــاطات الحفــظ أو الصيانــة   أو الخدمــات  بعنــوان المعهــد الوطنــي للتكويــن 

ــي  إلطــارات الشــبيبة والرياضــة بوهــران.  العال
      ) جريدة رسمية عدد 51 مؤرخة في 21  غشت سنة 2019(  

.......................................................................................... صفحة  62

 IV- القرارات

ــة   ــداث اللجن ــن إح ــي 2019، يتضم ــي 16 جانف ــؤرخ ف ــم 004 الم ــرار رق 4 - 1 - ق
ــة.   ــة و الرقمن ــراءات اإلداري ــيط اإلج ــة بتبس ــة المكلف القطاعي

.......................................................................................... صفحة  67

4 - 2 - قــرار  رقــم  008  مــؤرخ   فــي  18  فيفــري  2019، يتضمــن  إلحــاق  منشــأة  
رياضيــة  بديــوان  المركــب  المتعــدد  الرياضــات    لواليــة غردايــة.  

.......................................................................................... صفحة 70

4 - 3 - قــرار  رقــم  009  مــؤرخ   فــي   18  فيفــري  2019،  يتضمــن  إلحــاق  منشــأة  
رياضيــة  بديــوان  المركــب  المتعــدد الرياضــات لوالية المدية.  

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

4 - 4 - قــرار  رقــم  010  مــؤرخ   فــي 18  فيفــري  2019، يتضمــن إلحــاق  منشــأة  
رياضيــة  بديــوان المركــب  المتعــدد  الرياضــات لواليــة النعامــة.  

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

4 - 5 - قــرار  رقــم  011 مــؤرخ   فــي 18  فيفــري 2019، يتضمــن إلحــاق  منشــأة  
رياضيــة  بديــوان  المركــب  المتعــدد  الرياضــات لواليــة بجايــة.    

.......................................................................................... صفحة  80

4 - 6 - قــرار  رقــم  020 مــؤرخ   فــي  08 أفريــل 2019، يتضمــن تعييــن  أعضــاء  
لجنــة  الصفقــات  العموميــة   للمخبــر  الوطنــي لكشــف تعاطــي المنشــطات و 

مكافحتــه.    
.......................................................................................... صفحة  84

4 - 7 - قــرار رقــم 021  مــؤرخ   فــي  08  أفريــل 2019، يتضمــن تعييــن أعضــاء 
لجنــة  الصفقــات   العموميــة للمركــز الوطنــي لطــب الريــا ضــة

.......................................................................................... صفحة  86
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4 - 8 - قــرار رقــم 033 مــؤرخ فــي 05 مــاي 2019، المتضمــن تعييــن أعضــاء 
لجنــة الصفقــات العموميــة للمعهــد الوطنــي للتكويــن العالــي إلطــارات الشــباب 

ــة.     بورقل
.......................................................................................... صفحة  88

ــنة 2019،  ــو س ــق 26 يوني ــام 1440 المواف ــّوال ع ــي 23 ش ــؤّرخ ف ــرار م 4 - 9 - ق
يتضمــن إنهــاء مهــام المديــر العــام أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة 

عشــرة لوهــران.
          ) جريدة رسمية عدد 44 مؤرخة في 10  يوليو سنة 2019(  

.......................................................................................... صفحة  90

4 - 10 - قــرار مــؤّرخ  فــي 25 رمضــان عــام 1440 الموافــق 30 مايــو ســنة 2019،  
ــم   ــة  تنظي ــي  لجن ــلطات ف ــات والس ــي اإلدارات والهيئ ــن  ممثل ــن  تعيي يتضم

ألعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــرة لوهــران.
       ) جريدة رسمية عدد 47 مؤرخة في 25  يوليو سنة 2019(  

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

4 - 11 - قــرار  مــؤّرخ  فــي 3  ذي  الحجــة عــام 1440 الموافق 4 غشــت ســنة 2019، 
يتضمــن تعييــن المديــر العــام أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــرة 

لوهران.
        ) جريدة رسمية عدد 52 مؤرخة في 29  غشت سنة 2019(  

.......................................................................................... صفحة  94

4 - 12 - قــرار  رقــم 098 مــؤرخ   فــي 20 أكتوبــر2019،  يتضمــن وضــع  وحــدة  
ــرف  ــت تص ــلف«  تح ــب »بالش ــترجاع  و التدري ــاج  و اإلس ــواء  و الع اإلي

ــة.    ــادرات الشــباب و الممارســات الرياضي ــة مب ــي لترقي ــدوق الوطن الصن
.......................................................................................... صفحة  95

4 - 13 - قــرار رقــم 099  مــؤرخ  فــي 20  أكتوبــر2019، يتضمــن  وضــع  المدرســة 
الجهويــة  للرياضــات المائيــة و تحــت المائيــة لبوكــردان تحــت تصــرف 

ــة.   ــباب و الممارســات الرياضي ــادرات الش ــة مب ــي   لترقي ــدوق الوطن الصن
.......................................................................................... صفحة  98

ــل  ــع حق ــن وض ــر 2019،  يتضم ــي 21 أكتوب ــؤرخ  ف ــم 100 م ــرار رق 4 - 14 - ق
الرمايــة الرياضيــة بشــنوة تحــت تصــرف الصنــدوق الوطنــي  لترقيــة مبــادرات 

الشــباب و الممارســات الرياضيــة.
......................................................................................... صفحة 102
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4-15 - قــرار  رقــم 101 مــؤرخ  فــي 22 أكتوبــر2019،  يعــدل  القــرار رقــم 285  
المــؤرخ  فــي 15  نوفمبــر ســنة 2018 يتضمــن تعييــن أعضــاء  مجلــس إدارة   

المدرســة   العليــا   لعلــوم  الرياضيــة و تكنولوجياتهــا لدالــي ابراهيــم.       
........................................................................................ صفحة  104

4 - 16 - قــرار رقــم 102 مــؤرخ  فــي 22 أكتوبــر 2019،  يعــدل القــرار رقــم 025  
المــؤرخ  فــي 14 أفريــل ســنة 2019  يتضمــن  تعييــن أعضــاء مجلــس  توجيــه   

المعهــد   الوطنــي للتكويــن  العالــي إلطــارات الشــباب فــي ورقلــة.
.......................................................................................... صفحة106 

4 - 17 - قــرار  رقــم 103 مــؤرخ  فــي 22 أكتوبــر 2019،  يعــدل  القــرار رقــم 030  
المــؤرخ  فــي 16 أفريــل ســنة 2019  يتضمــن  تعييــن  أعضــاء   مجلــس   توجيه   
المعهــد   الوطنــي   للتكويــن  العالــي   إلطــارات الشــباب و الرياضــة فــي وهران.
........................................................................................ صفحة  108

4 - 18 - قــرار رقــم 109 مــؤرخ  فــي 20 نوفمبــر 2019،  يعــدل  القــرار رقــم 029  
ــس   ــاء  مجل ــن  أعض ــن تعيي ــنة 2019  يتضم ــل  س ــي 16  أفري ــؤرخ  ف الم
توجيــه  المعهــد   الوطنــي  للتكويــن  العالــي   إلطــارات الشــباب و الرياضــة 

فــي قســنطينة. 
........................................................................................ صفحة  110

4 - 19 - قــرار رقــم 111 مــؤرخ  فــي 24 نوفمبــر 2019،  يعــدل  القــرار رقــم 226 
ــس  ــاء مجل ــن أعض ــن تعيي ــنة 2017 و المتضم ــر س ــي 30 أكتوب ــؤرخ ف الم

ــه  فــي تيكجــدة.    ــي للرياضــة  و الترفي ــه المركــز الوطن توجي
........................................................................................ صفحة  112

4 - 20 - قــرار رقــم 113 مــؤرخ   فــي 26 نوفمبــر2019،  يتضمــن إحــداث  خليــة  
ــباب   ــج وزارة الش ــتدامة  لبرام ــة المس ــداف التنمي ــي  أه ــر  ف ــة  للتفكي وزاري

ــا.    ــا و تقييمه والرياضــة و ترقيته
........................................................................................ صفحة  114

4 - 21 - قــرار  رقــم  117  مــؤرخ  فــي 08 ديســمبر 2019، يعــدل القــرار رقــم 70  
ــة لمكافحــة  ــة الوطني ــر 2011  المتضمــن إنشــاء اللجن ــي 30 أكتوب المــؤرخ ف

تعاطــي المنشــطات المعــدل.         
........................................................................................ صفحة  117
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4 - 22 - قــرار  رقــم 118 مــؤرخ  فــي 08 ديســمبر 2019، يعــدل  القــرار رقــم 225  
المــؤرخ  فــي 30  أكتوبــر 2017،  و المتضمــن تعييــن أعضــاء مجلــس إدارة 

المركــز الوطنــي لتجمــع وتحضيــر المواهــب و النخبــة الرياضيــة.         
........................................................................................ صفحة  119

ــم 119 مــؤرخ  فــي 10 ديســمبر 2019، يتضمــن إلحــاق جزئــي  4 - 23 - قــرار رق
للمنشــآت الرياضيــة الكائنــة بشــعبة الرصــاص بقســنطينة  إلــى ديــوان المركب 

المتعــدد الرياضــات لواليــة قســنطينة.    
........................................................................................ صفحة  121

4 - 24 - قــرار  رقــم 120  مــؤرخ   فــي 11  ديســمبر 2019، يعــدل القــرار رقــم  107  
المــؤرخ  فــي 10  نوفمبــر  ســنة 2019  و المتضمــن تعييــن أعضــاء اللجنــة 

القطاعيــة للصفقــات العموميــة لــوزارة الشــباب و الرياضة.        
........................................................................................ صفحة  126

4 - 25 - قــرار  رقــم 131 مــؤرخ  فــي 24  ديســمبر2019، يعــدل القــرار رقــم 228  
المــؤرخ  فــي 07  ديســمبر  ســنة 2017  و المتضمــن تعييــن أعضــاء اللجنــة 

مجلــس إدارة الرهــان الرياضــي الجزائــري.        
........................................................................................ صفحة  128

 V- المقررات الوزارية المشتركة

5 - 1 - مقــرر  وزاري  مشــترك  مــؤرخ   فــي  18  ديســمبر 2019  يحــدد   تشــكيلة  
ــن  ــة الشــراكة و التعــاون بي ــذ اتفاقي ــة المشــتركة  لمتابعــة  تنفي ــة الوالئي اللجن
وزارة التضامــن الوطنــي و األســرة و قضايــا المــرأة ووزارة الشــباب و 

ــا و ســيرها.  الرياضــة و تنظيمه
........................................................................................ صفحة  133

VI- المقررات

6 - 1 - مقــرر  رقــم 068  مــؤرخ   فــي  27  فيفــري  2019  يحــدد  قائمــة   العقاقيــر 
و الوســائل المحظــورة لســنة 2019 فــي قانــون  مكافحــة  و مراقبــة تعاطــي 

المنشــطات.
........................................................................................ صفحة  139

6 - 2 - مقــرر رقــم 035 مــؤرخ  فــي  20 أكتوبــر 2019 يتضمــن إحــداث لجنــة  تقنيــة  
لتقييــم  و انتقــاء األعمــال الخاصــة بالمســابقة الوطنيــة لــدار الشــباب الصديقة.
........................................................................................ صفحة  150
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1-1-  مرســوم رئاســي  رقــم 19-05 مــؤّرخ فــي 8 جمــادى األولــى عــام 1440 
ــاون   ــاق  التع ــى اتف ــق عل ــن التصدي ــي ســنة 2019، يتضم ــق 15 جانف المواف
فــي  مجــال الرياضــة بيــن حكومــة  الجمهورّيــة  الجزائرّيــة الّديمقراطّيــة 
ــع بالجزائــر بتاريــخ 28 فبرايــر  ــة  بلغاريــا، الموّق الّشــعبّية وحكومــة جمهورّي

ســنة 2014.  

 - - - - 

إّن رئيس الجمهورية،

–  بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

–  وبناء على الدستور، السيما المادة 91-9 منه،

– وبعــد  االطــاع  علــى  اتفــاق  التعــاون  فــي  مجــال  الرياضــة  بيــن حكومــة 
ــع  ــا، الموقّ ــة بلغاري ــة جمهوريّ ــعبيّة وحكوم ــة الّش ــة الّديمقراطيّ ــة الجزائريّ الجمهوريّ

بالجزائــر بتاريــخ 28 فبرايــر ســنة  2014،

يرسم ما يأتي :

ــة  ــن حكوم ــة بي ــال الرياض ــي مج ــاون ف ــاق التع ــى اتف ــّدق عل ــى : يص ــادة األول الم
ــع  ــا، الموق ــة بلغاري ــة جمهوريّ ــعبيّة وحكوم ــة الّش ــة الّديمقراطيّ ــة الجزائريّ الجمهوريّ
بالجزائــر بتاريــخ 28  فبرايــر ســنة 2014، وينشــر فــي الجريــدة الّرســميّة للجمهوريـّـة 

ــعبيّة. ــة الّش ــة الّديمقراطيّ الجزائريّ

المــادة 2 : ينشــر هــذا المرســوم فــي الجريــدة الرّســميّة للجمهوريّــة الجزائريّــة 
الّشــعبيّة. الّديمقراطيّــة 

ــنة  ــي س ــق 15 جانف ــام 1440 المواف ــة ع ــادى الثاني ــي 8 جم ــر ف ــّرر بالجزائ ح
.2019

عبد العزيز بوتفليقة
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اتفاق التعاون في مجال الرياضة

بين حكومة الجمهورّية الجزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية

وحكومة جمهورّية بلغاريا

مقدمة

   إّن حكومــة الجمهوريـّـة الجزائريـّـة الّديمقراطيـّـة الّشــعبيّة وحكومــة جمهوريـّـة بلغاريــا 
)المشــار إليهمــا أدنــاه بالطرفين(،

– رغبــة منهمــا فــي ترقيــة وتوطيــد العاقــات الثنائيــة والتعــاون فــي مجــال الرياضــة 
ــة –  ــتركة الجزائري ــة المش ــر للجن ــة عش ــدورة الثامن ــات ال ــق توصي ــال تطبي ــن خ م

ــة، ــر العاصم ــنة  2007 بالجزائ ــارس س ــي 26  و 27  م ــدة يوم ــة، المنعق البلغاري

– وســعيا مــن همــا لتشــجيع وتطويــر عاقــات صداقــة أكثــر عمقــا مــن خــال تبــادل 
ــدة رياضيــي كا البلديــن، البرامــج لفائ

اتفقتا على ما يأتي :

المادة األولى

األهداف

ــن الطرفيــن،  ينــص هــذا االتفــاق علــى اإلطــار الــذي ســتتم فيــه الدراســة، بي
ــة  ــى أســاس المعامل ــة لبرامــج التعــاون فــي مجــال الرياضــة، عل لاقتراحــات المفصل

ــة المشــتركة. بالمثــل والمصلح

   يشــجع ويســهل االتصــال والتعــاون بيــن ومــن خــال الهيــاكل الرياضيــة لبلدينــا 
وفقــا للقوانيــن واللوائــح الخاصــة بهــا.

المادة 2

مجاالت التعاون

يشجع الطرفان التعاون في المجاالت اآلتية :

1.2 في مجال رياضة المستوى العالي :

– يشــجع الطرفــان، عبــر االتحاديــات الرياضيــة، التحضيــر المشــترك للفــرق الوطنيــة 
والمشــاركة فــي التظاهــرات الرياضيــة المنظمــة فــي كل بلــد،

– يشجع الطرفان التبادالت على مستوى المواهب الرياضية الشابة،

– يشــجع الطرفــان التبــادالت فــي مجــال التكويــن والتدريــب فــي االختصاصــات 
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الرياضيــة للمعّوقيــن،

– يشجع الطرفان تبادل الخبراء والخبرات في مجاالت :

* النشاطات العلمية في ميدان الرياضة،

* الطب الرياضي ومكافحة تعاطي المنشطات،

* تنظيم األحداث الرياضية،

* تمويل ورعاية الرياضات،

* الرياضة النسوية.

2.2. في مجال التكوين والتأطير :

–  دعم التوأمة بين المعاهد الجزائرية لتكوين إطارات الرياضة ونظرائهم البلغار،

ــدوات حــول  ــراء لتنشــيط ن ــا للخب ــر وببلغاري ــادالت واالســتقبال بالجزائ – تشــجيع التب
ــة، ــة باألنشــطة الرياضي ــع المتعلق ــف المواضي مختل

– تبادل الوثائق والمعلومات والمطبوعات المتعلقة بالممارسة الرياضية،

– تخصيــص حصــص للمشــاركة فــي الــدروس واأليــام الدراســية المنظمــة علــى 
المســتوى الوطنــي والدولــي المتاحــة للمكونيــن.

المادة 3

أحكام عامة

1.3. السلطات المختصة المكلفة بتطبيق هذا االتفاق هي :

عن الجانب الجزائري :

وزارة الشباب والرياضة.

عن الجانب البلغاري :

وزارة الشباب والرياضة.

ــة مشــتركة  ــم إنشــاء لجن ــاق، يت ــق هــذا االتف ــى لتطبي ــن ظــروف مثل 2.3. بهــدف تأمي
ــن.  ــم تعيينهــم مــن طــرف البلدي ــن يت ــة مــن ممثلي مكون

   تتمثل مهمة اللجنة المشتركة في:

أ( إعــداد برنامــج تنفيــذي ســنوي وتقييــم مــدى تقــدم أنشــطة التعــاون المتفــق عليهــا بيــن 
الطرفين.

ب( التشاور حول كل المواضيع األخرى المدرجة في هذا االتفاق.
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تجتمــع اللجنــة المشــتركة بطلــب مــن الطرفيــن بالتنــاوب بالجزائــر وببلغاريــا فــي 
تاريــخ يحــدد باتفــاق مشــترك.

المادة 4

ــوارد  ــة والم ــا للميزاني ــاق وفق ــذا االتف ــى ه ــاء عل ــود الّرســميّة بن ــادل الوف ــم تب  يت
ــن  ــل الطرفي ــن قب ــادل م ــة بالتب ــة المتعلق ــات المفصل ــي الكيفي ــم النظــر ف ــة. ويت المتاح

ــبة. ــة مناس ــد كل فرص ــادل وعن ــاس التب ــى أس ــن عل المتعاقدي

المادة 5

 يتــم حــل أي خــاف قــد ينتــج عــن هــذا االتفاق عــن طريق التفــاوض بيــن الطرفين. 
ويمكــن تعديــل هــذا االتفــاق مــن خــال تبــادل الرســائل عبــر القنــاة الدبلوماســية، وتدخل 

التعديــات حيـّـز التنفيــذ طبقــا لإلجراءات المنصــوص عليها فــي المادة 6.

المادة 6

ــر  ــعار، عب ــر إش ــي آخ ــن تلق ــداء م ــذ ابت ــز التنفي ــذا حيّ ــاون ه ــاق التع ــل اتف يدخ
القنــاة الدبلوماســية، يبلّــغ فيــه أحــد الطرفيــن اآلخــر باســتكمال إجراءاتهمــا الدســتورية 

ــذا الغــرض. ــة له المطلوب

يبقــى اتفــاق التعــاون هــذا ســاري المفعــول لمــدة أربــع )4( ســنوات قابلــة للتجديــد 
تلقائيــا لفتــرات متتابعــة مدتهــا أربــع )4( ســنوات إلــى غايــة التوقيــع علــى اتفــاق جديــد، 
إالّ إذا أشــعر أحــد الطرفيــن اآلخــر، كتابيــا، بنيتــه فــي إنهــاء هــذا االتفــاق، وذلــك قبــل 

ســتة أشــهر )6(  مــن انقضائــه.

ــي نســختين  ــر ســنة 2014، ف ــوم 28 فبراي ــر ي ــاون هــذا بالجزائ ــاق التع ــع اتف وقّ
أصليتيــن باللغــات العربيــة والبلغاريــة والفرنســية، وللنصــوص الثاثــة نفــس الحجيــة 

ــة. القانوني

وفي حالة االختاف في التأويل، يرّجح النص باللغة الفرنسية.

عن حكومة
الجمهورية الجزائرّية
 الّديمقراطّية الّشعبّية

حسين نسيب 
وزير الموارد المائية 

عن حكومة
جمهورية بلغاريا

زفازدالين اللوف
سفير جمهورية
بلغاريا بالجزائر
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II - المراسيم
1 - المراسيم الرئاسية
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1-1- مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 5  ربيــع الثانــي عــام  1440 الموافــق 13 
ــة. ــباب والرياض ــر الش ــوان وزي ــة  دي ــن رئيس ــن تعيي ــنة  2018 ، يتضم ديسمبرس

............

ــق 13  ــي عــام 1440 المواف ــع الثان ــي 5 ربي ــؤّرخ ف بموجــب مرســوم رئاســي م
ــن الســيّدة نــوال بــن قفــور، رئيســة لديــوان وزيــر الشــباب  ديســمبر ســنة 2018 ، تعيّ

والرياضــة.

......*......

1-2 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 26 ربيــع األول عــام 1440 الموافــق 4 ديســمبر 
ســنة 2018، يتضمــن  إنهــاء  مهــام  بــوزارة الشــباب والرياضــة.

............

ــق  ــع األول عــام  1440 المواف ــي 26 ربي بموجــب  مرســوم  رئاســي  مــؤّرخ  ف
4 ديســمبر ســنة 2018، تنهــى مهــام الســيّدين اآلتــي اســماهما، بــوزارة الشــباب  

والرياضــة :

–  عبد المجيد جباب، بصفته مديرا عاما للرياضة،

ــة  ــاة الجمعوي ــات والحي ــة المؤسس ــرا لمتابع ــه مدي ــراك، بصفت ــد ش ــاج أحم –  ح
ــة. ــات الرياض وأخاقي

......*......

1-3 - مرســوم رئاســي مــؤرّخ فــي 25 ربيــع الثانــي عــام  1440الموافــق 2  جانفــي 
ســنة 2019 ، يتضمــن إنهــاء مهــام مفتشــين بالمفتشــية العامــة لــوزارة الشــباب 

والرياضة.

............

بموجــب  مرســوم  رئاســي  مــؤّرخ  فــي  25 ربيــع  الثانــي  عــام 1440 الموافــق 
2 جانفــي ســنة 2019 ، تنهــى مهــام الســيّدين اآلتــي اســماهما، بصفتهمــا مفتشــين 

ــوزارة الشــباب والرياضــة : ــة ل بالمفتشــية العام

–  حميد طاطا،

–  رابح عشة.
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1-4 - مرســوم  رئاســي  مــؤّرخ  فــي  14 جمــادى  األولــى  عــام  1440 الموافــق21 
جانفــي ســنة 2019 ، يتضمــن إنهــاء مهــام بــوزارة الشــباب والرياضــة.

............

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 14 جمــادى األولــى عــام 1440 الموافــق 21 
جانفــي ســنة 2019 ، تنهــى مهــام الســيّدات والســادة اآلتيــة أســماؤهم، بــوزارة الشــباب 

والرياضــة :

–  زينة عزوق، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، إلحالتها على التقاعد،

–  حميد الكر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،

–  عز الدين براهمي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،

–  وسيلة بوشنب، بصفتها نائب مدير للتكوين في مهن الشباب،

ــة  ــآت القاعدي ــة المنش ــس وصيان ــر للتقيي ــة مدي ــا نائب ــاج عيســى، بصفته ــامية ح –  س
ــنة 2016، ــارس س ــخ أول م ــكل، بتاري ــاء الهي ــبب إلغ ــزات، بس والتجهي

–  مولــود لعربــي، بصفتــه نائــب مديــر لترقيــة ومتابعــة مؤسســات الشــباب، إلحالتــه 
علــى التقاعــد.

......*......

1-5 - مرســوم  رئاســي مــؤّرخ فــي 6 جمــادى األولــى عــام 1440الموافــق 13جانفــي 
ســنة 2019، يتضمــن  تعييــن مديــر الماليــة والوســائل العامــة ومراقبــة التســيير 

بــوزارة الشــباب والرياضة.

............

بموجــب  مرســوم  رئاســي  مــؤّرخ  فــي  6 جمــادى األولــى عــام 1440 الموافــق 
13 جانفــي ســنة 2019 ، يعيـّـن الســيّد جمــال عمــارة، مديــرا للماليــة والوســائل العامــة 

ومراقبــة التســيير بــوزارة الشــباب والرياضــة.

......*......

1-6- مرســوم  رئاســي  مــؤّرخ  فــي  14 جمــادى  األولــى  عــام  1440 الموافــق 21 
جانفــي ســنة 2019 ، يتضمــن إنهــاء مهــام  بــوزارة الشــباب والرياضــة.

............

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 14 جمــادى األولــى عــام 1440 الموافــق 21 
جانفــي ســنة 2019، تنهــى مهــام الســيّدين اآلتــي اســماهما، بــوزارة الشــباب والرياضــة :

–  نــوري ســماعيل، بصفتــه مديــرا للمنشــآت القاعديــة والتجهيــزات والدراســات 
االستشــرافية، إلحالتــه علــى التقاعــد،
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– صــاح الديــن بوطاغــو، بصفتــه نائــب مديــر للرياضــة فــي أوســاط التربيــة والتعليــم 
العالــي والتكويــن والتعليــم المهنييــن وفــي وســط العمــل.

......*......

1-7 - مرســوم   رئاســي  مــؤّرخ  فــي 29  جمــادى  األولــى  عــام 1440 الموافــق 5 
فبرايــر ســنة 2019 ، يتضمــن التعييــن بــوزارة الشــباب  والرياضــة.

............

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي  29 جمــادى  األولــى  عــام 1440 الموافــق 
ــباب  ــوزارة الش ــماؤهم، ب ــة أس ــيّدان اآلتي ــيّدة والس ــن الس ــنة 2019 ، تعيّ ــر س 5 فبراي

والرياضــة :

–  مايسة موفق، مديرة للتعاون،

–  رشيد بن ناصر، مديرا للدراسات،

–  أنيس محالة، نائب مدير لترقية التميز في أوساط الشباب وتطوير المهرجانات.

......*......

ــق  ــة  عــام 1440  المواف ــادى  الثاني ــي 16  جم 1-8 - مرســوم  رئاســي  مــؤّرخ  ف
ــوزارة الشــباب    والرياضــة. ــن  ب ــن  التعيي ــر  ســنة 2019 ،  يتضم 21  فبراي

............

ــق  ــام 1440 المواف ــة ع ــادى الثاني ــي 16 جم ــؤّرخ ف بموجــب مرســوم رئاســي م
ــن الســيّدة والســيّدان اآلتيــة أســماؤهم، بــوزارة الشــباب  21 فبرايــر ســنة 2019 ، تعيّ

والرياضــة :

ــز فــي أوســاط  ــة التميّ  – نذيــر برحــال، مديــرا للتنشــيط وتطويــر المهرجانــات وترقي
الشــباب،

 – وريدة أيت أمير، نائبة مدير للوثائق واألرشيف والمنشورات،

 –عادل كشاط، نائب مدير للتكوين في مهن الرياضة.

......*......

1-9 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 18 ذي الحجــة عــام 1440 الموافــق 19 غشــت  
ســنة 2019 ، يتضمــن  إنهــاء  مهــام  المفتــش  العــام  لــوزارة الشــباب والرياضــة.

............

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 18 ذي الحجة عــام 1440 الموافق 19 غشــت 
ســنة 2019 ، تنهــى، ابتــداء مــن  21 جانفــي ســنة 2019 ، مهــام الســيّد مــوالي العربــي 
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ــة أخــرى. ــه بوظيف ــباب والرياضــة، لتكليف ــوزارة الش ــا ل ــا عام ــه مفتش ــعال، بصفت ش

......*......

1-10 - مرســوم  رئاســي  مــؤّرخ  فــي 15 صفــر عــام 1441 الموافــق 14 أكتوبــر 
ســنة 2019،  يتضمــن إنهــاء مهــام  مفتــش  بالمفتشــية العامــة لــوزارة الشــباب 

والرياضــة.

............

بموجــب مرســوم رئــا ســي مــؤّرخ فــي 15 صفــر عــام 1441 الموافــق 14 أكتوبــر 
ســنة  2019 ، تنهــى مهــام الســيّد رابــح بوكابــوس، بصفتــه مفتشــا بالمفتشــية العامــة 

لــوزارة الشــباب والرياضــة، إلحالتــه علــى التقاعــد.

......*......

ــر  ــق 14 أكتوب ــام 1441 المواف ــي  15  صفرع ــؤّرخ  ف 1-11 - مرســوم  رئاســي م
ــة  ــي والي ــر  الشــباب  والرياضــة ف ــام  مدي ــاء  مه ــن  إنه ســنة 2019، يتضم

ــارت. تي

............

 بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 15  صفــر عــام 1441 الموافــق 14 أكتوبــر 
ســنة 2019 ، تنهــى، ابتــداء مــن  24 أبريــل ســنة 2017، مهــام الســيّد محمــد لخضــر 
زهوانــي، بصفتــه مديــرا للشــباب والرياضــة فــي واليــة تيــارت، إلحالتــه علــى التقاعــد.

......*......

1-12 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 29 صفــر عــام 1441 الموافــق  28 أكتوبــر ســنة 
2019 ، يتضمــن إنهــاء مهــام بــوزارة الشــباب والرياضة.

............

بموجــب  مرســوم  رئاســي مــؤّرخ فــي  29 صفــر عــام 1441 الموافــق 28 
أكتوبــر ســنة 2019 ، تنهــى مهــام الســيّدة والســادة اآلتيــة أســماؤهم، بــوزارة الشــباب 

ــرى : ــف أخ ــم بوظائ ــة، لتكليفه والرياض

–  زوليخة تهمي، بصفتها مديرة للتبادالت والحركية والسياحة الشبابية والترفيه،

–  جمــال بــن ســيد، بصفتــه نائــب مديــر للرياضــة للجميــع ورياضــة األشــخاص 
المعوقيــن وفــي األوســاط المتخصصــة،

ــرق  ــابة والف ــة الش ــب الرياضي ــر للمواه ــب مدي ــه نائ ــاط، بصفت ــر بلعي ــد ندي –  محم
الوطنيــة وأقطــاب التطويرالرياضــي،

–  محمد حميد، بصفته نائب مدير للعمل المشترك بين القطاعات وترقية الشراكة.
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1-13 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 29 صفــر عــام 1441 الموافــق  28 أكتوبرســنة 
ــن  ــة عي ــي والي ــة ف ــباب والرياض ــر  الش ــام  مدي ــاء  مه ــن  إنه 2019، يتضم

الدفلــى.

............

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 29 صفــر عــام 1441الموافــق  28  أكتوبــر 
ــرا للشــباب  ــه مدي ــي، بصفت ــن بخت ــد لمي ــي محم ــيّد عل ــام الس ــى مه ســنة 2019 ، تنه

والرياضــة فــي واليــة عيــن الدفلــى، لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.

......*......

ــر   ــق  28 أكتوب ــام 1441 المواف ــر ع ــي 29 صف ــؤّرخ ف ــي م ــوم رئاس 1-14 - مرس
ــة. ــباب والرياض ــوزارة  الش ــن  ب ــن  التعيي ــنة 2019، يتضم س

............

ــر  ــق 28 أكتوب ــر عــام 1441 المواف ــي 29 صف ــؤّرخ  ف بموجــب مرســوم  رئاســي م
ســنة 2019 ، تعيـّـن الســيّدتان والســادة اآلتيــة أســماؤهم، بــوزارة الشــباب والرياضــة :

–  زوليخة تهمي، مفتشة عامة،

–  محمد ندير بلعياط، مديرا عاما للرياضة،

–  محمد حميد، مديرا للتبادالت والحركية والسياحة الشبابية والترفيه،

–  جمال بن سيد، مديرا لمتابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخاقيات الرياضة،

–  حميدة بن مصباح، نائبة مدير لإلعام واالتصال واألنشطة المتعددة الوسائط.

......*......

1-15 - مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 29 صفــر عــام 1441 الموافــق  28 أكتوبــر ســنة 
2019،  يتضمــن تعييــن مديــر الشــباب والرياضــة  فــي واليــة تيبازة.

............

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ فــي 29 صفــر عــام 1441 الموافــق 28 أكتوبــر 
ــن الســيّد علــي محمــد لميــن بختــي، مديــرا للشــباب والرياضــة فــي  ســنة 2019 ، يعيّ

واليــة تيبــازة.
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ــر   ــق  28 أكتوب ــام 1441 المواف ــر ع ــي 29 صف ــؤّرخ ف ــي م ــوم رئاس 1-16 - مرس
ــي.   ــب األولمب ــوان المرك ــام  لدي ــر  الع ــن  المدي ــن  تعيي ســنة 2019 ،  يتضم

............

بموجــب مرســوم رئاســي مــؤّرخ  فــي 29 صفــر عــام 1441 الموافــق 28 أكتوبــر 
ســنة 2019 ، يعيـّـن الســيّد محمــد بختــي، مديــرا عامــا لديــوان المركــب األولمبــي.
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2- المراسيم التنفيذية
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2-1 - مرســوم  تنفيــذي رقــم 19-63 مــؤرّخ فــي 4 جمــادى الثانيــة عــام 1440  
ــص  ــاب التخصي ــات تسييرحس ــدد كيفي ــنة 2019، يح ــر  س ــق 9  فبراي المواف
الخــاص  رقــم 148-302 الــذي عنوانــه »الصنــدوق  الوطنــي  لتحضيــر 
رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي أللعــاب  البحــر  األبيــض  المتوســط   

التاســعة  عشــر بوهــران لســنة 2021«.

 ............

إّن الوزير األول،

– بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة،

– وبناء على الدستور، السيما المادتان 99-4 و 143 )الفقرة 2 منه(،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 84-17 المــؤّرخ فــي 8 شــّوال عــام 1404 الموافــق 7 يوليــو 
ســنة  1984 والمتعلــق بقوانيــن الماليــة، المعــّدل والمتّمم،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 90-21 المــؤّرخ فــي  24 محــّرم عــام 1411 الموافــق 15 
غشــت ســنة  1990 والمتعلــق بالمحاســبة العموميــة، المعــّدل والمتّمــم،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 13-05 المــؤّرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافــق 23 
يوليــو ســنة 2013 والمتعلــق بتنظيــم األنشــطة البدنيــة والرياضيــة وتطويرهــا،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 18-18 المــؤّرخ فــي 19 ربيــع الثانــي عــام 1440 الموافــق 
27 ديســمبر ســنة  2018 والمتضمــن قانــون الماليــة لســنة 2019 ، الســيما المــادة 65 

، منه

ــام   ــدة ع ــي  23 ذي القع ــؤّرخ ف ــم 17-242 الم ــي رق ــوم الرئاس ــى المرس – وبمقتض
1438 الموافــق 15 غشــت ســنة 2017  والمتضمــن تعييــن الوزيــر األول،

ــام   ــدة ع ــي  25  ذي القع ــؤّرخ ف ــم 17-243 الم ــي رق ــوم الرئاس – وبمقتضــى المرس
1438 الموافــق 17 غشــت ســنة 2017 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعــّدل،

يرسم ما يأتي :

ــؤّرخ  ــم 18–18 الم ــون رق ــن  القان ــادة 65  م ــكام  الم ــا  ألح ــى : تطبيق ــادة األول الم
ــن  ــنة  2018 والمتضم ــمبر س ــق 27 ديس ــام  1440 المواف ــي ع ــع الثان ــي 19 ربي ف
قانــون الماليــة لســنة 2019، يحــدد هــذا المرســوم كيفيــات تســيير حســاب التخصيــص 
ــي  ــر رياضي ــي لتحضي ــدوق الوطن ــه » الصن ــذي عنوان ــم 148-302  ال ــاص رق الخ
النخبــة والمســتوى العالــي أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــر بوهــران 

ــنة 2021«. لس
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المــادة 2 : يفتــح فــي كتابــات أميــن الخزينــة الرئيســي حســاب التخصيــص الخــاص رقم 
148-302 الــذي عنوانــه  » الصنــدوق الوطنــي لتحضيــر رياضيــي النخبــة والمســتوى 

العالــي أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة عشــر بوهــران لســنة 2021«.

    يكون الوزير المكلف بالشباب والرياضة اآلمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.

المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :

في باب اإليرادات :

– مخصصات ميزانية الدولة،

–  ناتج عمليات الترويج،

–  الهبات والوصايا،

–  كل اإليرادات األخرى.

في باب النفقات :

   النفقــات المرتبطــة بتحضيــر رياضيــي النخبــة والمســتوى العالــي أللعــاب البحــر 
األبيــض المتوســط التاســعة عشــر بوهــران لســنة  2021.

ــرار  ــذا الحســاب بموجــب ق ــي ه ــدة ف ــات المقي ــرادات والنفق ــة اإلي ــدد مدون    تح
ــة. ــباب والرياض ــف بالش ــر المكل ــة والوزي ــف بالمالي ــر المكل ــن الوزي ــترك بي مش

المــادة 4 : تحــدد كيفيــا ت متابعــة وتقييــم حســاب التخصيــص الخــاص بموجــب قــرار 
مشــترك بيــن الوزيــر المكلــف بالماليــة والوزيــر المكلــف بالشــباب والرياضــة.

يعد اآلمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه األهداف المسطرة وكذا آجال اإلنجاز.

المــادة 5 : ينشــر هــذا المرســوم فــي الجريــدة الّرســميّة للجمهوريّــة الجزائريّــة 
الّشــعبيّة. الّديمقراطيّــة 

   حّرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة  2019.

أحمد أويحيى
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 2-2- مرســوم تنفيــذي رقــم 19-252 مــؤرّخ فــي 16 محــرم عــام 1441 الموافــق 16  
ســبتمبر ســنة 2019، يحــدد  الشــروط  والكيفيــات المرتبطــة بتنظيــم التظاهرات 

الرياضيــة فــي المنشــآت الرياضيــة  وتأمينهــا و إجرائها.

............

إّن الوزير األول،

–  بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،

–  وبناء على الدستور، السيما المادتان 99-4 و 143 )الفقرة 2( منه،

ــم 90-11 المــؤّرخ فــي 26 رمضــان عــام 1410 الموافــق   ــون رق –  وبمقتضــى القان
ــم، ــق بعاقــات العمــل، المعــّدل والمتّم 21 أبريــل ســنة 1990 والمتعل

– وبمقتضــى األمــر رقــم 95-07 المــؤّرخ  فــي 23  شــعبان عــام 1415 الموافــق 25 
ينايــر ســنة 1995 والمتعلــق  بالتأمينــات، المعــّدل والمتّمــم،

–  وبمقتضــى األمــر رقــم 95-24 المــؤّرخ فــي 30 ربيــع الثانــي عــام 1416 الموافــق 
25 ســبتمبر ســنة 1995 والمتعلــق بحمايــة األمــاك العموميــة وأمــن األشــخاص فيهــا،

–  وبمقتضــى القانــون رقــم 04-20 المــؤّرخ فــي 13 ذي القعــدة عــام 1425 الموافــق 
25 ديســمبر ســنة  2004 والمتعلــق بالوقايــة مــن األخطــار الكبــرى وتســيير الكــوارث 

فــي إطــار التنميــة المســتدامة،

–  وبمقتضــى القانــون رقــم  11-10 المــؤّرخ فــي  20 رجــب عــام 1432 الموافــق 22 
يونيــو ســنة  2011 والمتعلــق بالبلديــة،

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

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

ــق   ــي 14 رمضــان عــام 1434 المواف ــؤّرخ ف ــم 13-05 الم ــون رق – وبمقتضــى القان
ــا،  ــة وتطويره ــة والرياضي ــم األنشــطة البدني ــق بتنظي ــو ســنة  2013 والمتعل 23 يولي

ــه، ــادة 200 من الســيما الم

ــام 1383  ــدة ع ــي 21  ذي  القع ــؤّرخ  ف ــم 64-118 الم ــوم  رق ــى  المرس – وبمقتض
الموافــق 4 أبريــل ســنة 1964 والمتعلــق بالحفــاظ علــى األمــن فــي الماعــب الرياضية،

– وبمقتضــى المرســوم رقــم 76-36 المــؤّرخ  فــي 20 صفــر عــام  1396  الموافق 20 
فبرايــر ســنة 1976 والمتعلــق بالحمايــة مــن أخطــار الحريــق والفــزع فــي المؤسســات  

الخاصــة باســتقبال الجمهور،
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ــق  ــي 15 شــعبان عــام 1403 المواف ــم83-373 المــؤّرخ ف – وبمقتضــى المرســوم رق
28 مايــو ســنة 1983 الــذي يحــدد ســلطات الوالــي فــي ميــدان األمــن والمحافظــة علــى 

النظــام العــام،

– وبمقتضــى المرســوم رقــم  84-155 المــؤّرخ فــي  23 رمضــان عــام 1404 الموافــق 
ــة  ــرور المتعلق ــون الم ــن قان ــادة 68 م ــق الم ــن تطبي ــنة 1984 والمتضم ــو س 23 يوني

بالتظاهــرات الرياضيــة التــي تجــري فــي الطريــق العمومــي،

ــام 1405  ــة ع ــي 9 ذي الحج ــؤّرخ ف ــم 85-232 الم ــوم رق –  وبمقتضــى المرس
ــوارث، ــن أخطــار الك ــة م ــق بالوقاي ــق 25 غشــت ســنة  1985 والمتعل المواف

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 19-97 المــؤّرخ فــي 4 رجــب عــام 1440 
الموافــق 11 مــارس ســنة 2019 والمتضمــن تعييــن الوزيــراألول،

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 19-111 المــؤّرخ فــي 24 رجــب عــام 1440 
الموافــق 31 مــارس ســنة 2019 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعــّدل،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 05-492 المــؤّرخ فــي 20 ذي القعــدة عــام 
1426 الموافــق 22 ديســمبر ســنة 2005 والمتضمــن تعديــل القانــون األساســي لدواوين 

ــات المتعــددة الرياضــات، المرّكب

  –وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 07-145 المــؤّرخ فــي 2 جمــادى األولــى عــام 
1428 الموافــق 19 مايــو ســنة  2007 الــذي يحــدد مجــال تطبيــق ومحتــوى وكيفيــات 

المصادقــة علــى دراســة وموجــز التأثيــر علــى البيئــة، المعــّدل والمتّمــم،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 09-184 المــؤّرخ فــي 17 جمــادى األولــى عــام 
ــس الخاصــة  ــذي يحــدد اإلجــراءات والمقايي ــو ســنة 2009 ال ــق 12 ماي 1430 المواف
ــة المفتوحــة للجمهــور  ــة الرياضي ــى المنشــآت القاعدي ــة عل ــة واألمني ــة التقني بالمصادق

وكــذا كيفيــات تطبيقهــا،

ــام 1436  ــر ع ــي 4 صف ــؤّرخ ف ــم 14-330 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس – وبمقتض
ــة  ــات الرياضي ــم االتحادي ــات تنظي ــذي يحــدد كيفي ــر ســنة 2014 ال ــق 27 نوفمب المواف

ــا األساســي النموذجــي، ــذا قانونه ــة وســيرها وك الوطني

  –وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 14-352 المــؤّرخ فــي 15 صفــر عــام 1436 
ــير  ــم وس ــكيلة وتنظي ــات وتش ــدد صاحي ــذي يح ــنة  2014 ال ــمبر س ــق 8 ديس المواف
اللجنــة الوطنيــة التنفيذيــة واللجــان الوالئيــة للوقايــة مــن العنــف فــي المنشــآت الرياضيــة 

ومكافحتــه،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-153 المــؤّرخ فــي 16 شــعبان عــام 1437 
ــة  ــية المتعلق ــة األساس ــكام القانوني ــدد األح ــذي يح ــنة  2016 ال ــو س ــق 23 ماي المواف

ــن، ــن المنتخبي ــن المتطوعي ــيّرين الرياضيي بالمس
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– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 19-59  المــؤّرخ فــي 26 جمــادى األولــى عــام 
1440 الموافــق 2 فبرايــر ســنة 2019 الــذي يحــدد كيفيــات إعــداد مخططــات تنظيــم 

النجــدة وتســييرها،

يرسم ما يأتي :

المــاّدة األولــى : تطبيقــا ألحــكام المــادة 200 مــن القانــون رقــم 13-05 المــؤّرخ فــي 
14 رمضــان عــام 1434 الموافــق  23 يوليــو ســنة 2013 والمتعلــق بتنظيــم األنشــطة 
البدنيــة والرياضيــة وتطويرهــا، يهــدف هــذا المرســوم إلــى تحديــد الشــروط والكيفيــات 
المرتبطــة بتنظيــم التظاهــرات الرياضيــة فــي المنشــآت الرياضيــة وتأمينهــا  وإجرائهــا.

الفصل األول

أحكام عامة

الماّدة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :

–  التظاهــرة الرياضيــة : كل منافســة أو تظاهــرة أو حــدث رياضــي منظــم طبقــا 
للتشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا.

ــع المشــكلة لهــذه  ــاكل والوحــدات والتواب –  المنشــأة الرياضيــة : مجمــوع الفضــاءات والهي
ــة. المنشــأة الرياضي

ــبه  ــة ش ــة الوطني ــة واللجن ــة األولمبي ــة الوطني ــة : اللجن ــرة الرياضي ــم التظاه –  منظ
والنــوادي  والجمعيــات  والرابطــات  الوطنيــة  الرياضيــة  واالتحاديــات  األولمبيــة 
الرياضيــة ومســيرو منشــأة رياضيــة وكل شــخص خاضــع للقانــون العــام أو الخــاص 

ــة. ــأة الرياضي ــن المنش ــة ضم ــرات رياضي ــم تظاه ينظ

–  مســّير المنشــأة الرياضيــة : كل مؤسســة أو مســتغل خاضــع للقانــون العــام أو 
الخــاص يســتغل المنشــأة الرياضيــة.

– أعــوان المالعــب : المســتخدمون المكلّفــون باســتقبال وتوجيــه الجمهــور، وضمــان 
األمــن والســهر علــى أمــن المتفرجيــن داخــل المنشــأة الرياضيــة.

المــاّدة 3 : يخضــع تنظيــم التظاهــرات الرياضيــة إلــى الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر 
لــدى المنشــأة الرياضيــة الحتضــان هــذه التظاهــرات الرياضيــة، والســيما منهــا المتعلقة 

باالســتقبال واإلجــراء وتنســيق األمــن وكــذا توفــر أعــوان الماعــب.
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الفصل الثاني

شروط احتضان التظاهرة الرياضية

المــاّدة 4 : يجــب أن تســتوفي المنشــأة الرياضيــة التــي تســتقبل التظاهــرات الرياضيــة، 
المقاييــس التقنيــة واألمنيــة المطلوبــة.

   ويجب أن يكون لها نظام داخلي يعّده مسيّرها.

   كمــا يجــب أن تتوفــر لهــا كل التأمينــات المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن واألنظمــة 
المعمــول بهــا.

ــف  ــام، تكل ــة نظ ــع مصلح ــة وض ــرة الرياضي ــم التظاه ــى منظ ــب عل ــاّدة 5 : يج الم
ــر  ــن اإلخــال بتدابي ــة م ــة والوقاي ــى المنشــأة الرياضي ــة الدخــول إل خصوصــا بمراقب
النظــم وأعمــال الشــغب التــي مــن شــأنها اإلضــرار بأمــن الجمهــور والممتلــكات 

وعرقلــة حســن إجــراء التظاهــرة الرياضيــة.

يضمن أعوان الماعب مصلحة النظام باالتصال مع المصالح المختصة.

ــة  ــات الازم ــاب كل التأمين ــة اكتت ــرة الرياضي ــم التظاه ــى منظ ــب عل ــاّدة 6:  يج الم
ــا. ــول به ــة المعم ــن واألنظم ــا للقواني ــة طبق ــرة الرياضي ــة التظاه لتغطي

ــرة  ــم التظاه ــع منظ ــيق م ــة، بالتنس ــأة الرياضي ــيّر المنش ــى مس ــب عل ــاّدة 7:  يج الم
الرياضيــة الســهر علــى أالّ تســتقبل المنشــأة الرياضيــة عــددا مــن الجمهــور أكبــر مــن 

ــوى. ــتيعابها القص ــة اس طاق

المــاّدة 8 : يجــب أن يتــم بيــع تذاكــر دخــول المنشــأة الرياضيــة فــي حــدود أماكــن هــذه 
المنشــأة. كمــا يمكــن أن يباشــر البيــع قبــل التظاهــرات الرياضيــة الكبــرى دون أن يقــّل 

األجــل عــن ثمــاٍن وأربعيــن )48( ســاعة قبــل بدايــة التظاهــرة الرياضيــة.

    وفــي هــذا الصــدد، يجــب علــى مســيّر المنشــأة الرياضيــة توفيــر شــبابيك ونقــاط بيــع 
بعــدد كاف.

المــاّدة 9 : طبقــا للقوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا، يمنــع أّي بيــع للتذاكــر أو ســندات 
الدخــول بــدون ترخيــص وخــارج األمكنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 8 أعــاه.
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المــاّدة 10 : يتعيـّـن علــى النــادي أو الجمعيــة الرياضيــة المســتقبلة، وبالتنســيق مــع لجنة 
ــف باســتقبال  ــن بمناســبة كل تظاهــرة رياضيــة لجنــة اســتقبال تكلّ المناصريــن، أن تعيّ
الفريــق المنافــس واتخــاذ كل التدابيــر الكفيلــة بضمــان إقامتــه الحســنة وســير التظاهــرة 

الرياضية.

المــاّدة 11 : يجــب علــى مســيّر المنشــأة الرياضيــة وعلــى منظــم التظاهــرة الرياضيــة 
ــى تحســين ظــروف اســتقبال الجمهــور، والســيما منهــا حجــز األماكــن  أن يســهرا عل

والفضــاءات المخصصــة للمناصريــن والفريــق المنافــس.

ــرات  ــة التظاه ــال رزنام ــة إرس ــرة الرياضي ــم التظاه ــى منظ ــب عل ــاّدة 12 : يج الم
ــل شــهر  ــى مســيّر المنشــأة قب ــة إل ــى مســتوى المنشــأة الرياضي الواجــب إجراؤهــا عل

ــا. ــن إجرائه ــل، م ــى األق ــد )1( ، عل واح

ــل  ــى أســبوع قب ــص أجــل اإلرســال إل ــر المحتمــل للرزنامــة، يقلّ ــة التغيي ــي حال     وف
ــة. ــرات الرياضي ــرة أو التظاه ــراء التظاه إج

الفصل الثالث

تنظيم األمن في المنشأة الرياضية وتنسيقه

المــاّدة 13 : يخضــع تنظيــم األمــن فــي المنشــأة الرياضيــة وتنســيقه إلــى توفير الوســائل 
البشــرية والتقنيــة واألمنيــة، وكــذا إلــى وضــع خليــة عملياتية للتنســيق.

المــاّدة 14 : يجــب أن تتوفــر كل منشــأة رياضيــة علــى خليــة عملياتيــة للتنســيق يديرهــا 
مســيّر المنشــأة بالتنســيق مــع ممثــل عــن مصالــح األمــن، وممثــل عــن الحمايــة المدنيــة 

وكــذا رئيــس النــادي الرياضــي المســتقبل أو مســؤول األمــن لهــذا النــادي.

    وينّصب مدير الشباب والرياضة للوالية المعنية هذه الخلية.

المــاّدة 15 : توســع تشــكيلة الخليــة العملياتيــة للتنســيق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
ــى  ــة، إل ــار المحتمل ــرة واألخط ــة التظاه ــن وأهمي ــدد المتفرجي ــب ع ــاه، حس 14 أع

ــم : ــي ذكره األعضــاء اآلت

– ممثــل الجماعــة المحليــة التــي تجــري فيهــا التظاهــرة عندمــا تكــون المنشــاة الرياضية 
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ملــكا للجماعــة المحليــة المعنية،

– ممثل عن مؤسسة عمومية للصحة، عند االقتضاء،

– ممثل االتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة الرياضية المعنية،

– مسؤول أعوان الماعب،

– مستخدم أو مستخدمو فيديو المراقبة، عند االقتضاء.

    كما يمكنها االستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في مهمتها.

الماّدة 16 : تكلف الخلية العملياتية للتنسيق بما يأتي :

ــرة  ــن التظاه ــاس بأم ــأنه المس ــن ش ــأة م ــي المنش ــع ف ــادث يق ــار كل ح ــم أخط – تقيي
الرياضيــة أو اإلخــال بإجرائهــا العــادي،

– الســهر علــى تنفيــذ مخطــط التدخــل ومخطــط األمــن الداخلــي للمؤسســة بالتعــاون مــع 
الســلطات المحليــة وكــذا اللجنــة الوالئيــة للوقايــة مــن العنــف فــي المنشــآت الرياضيــة 

ومكافحتــه قصــد تحديــد أعمــال خاصــة و/أو تعبئــة وســائل لذلــك،

– مراقبة المنشأة الرياضية قبل إجراء أّي تظاهرة رياضية،

– التبليــغ عــن كل االختــاالت والمشــاكل التــي طــرأت أو قــد تطرأ وكــذا كل التوصيات 
المحتملــة التــي قــد تقترحها.

المــاّدة 17 : تجتمــع الخليــة العملياتيــة للتنســيق فــي المنشــأة الرياضيــة بمناســبة تنظيــم 
أّي تظاهــرة رياضيــة وكلّمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك بنــاء علــى اســتدعاء مــن مســيّر 
ــي  ــادي الرياض ــن للن ــؤول األم ــي أومس ــادي الرياض ــس الن ــة أورئي ــأة الرياضي المنش

المعنــي.

ــى الخصــوص، مــا  ــار، عل ــن االعتب ــم المخاطــر بعي المــاّدة 18 : يجــب أن يأخــذ تقيي
يأتــي :

ــا المتفرجــون والرســميون والشــخصيات  ــد يتعــرض إليه ــي ق ــد المخاطــر الت –  تحدي
ــر الواجــب اتخاذهــا، ــذا التدابي ــرق أو أّي شــخص وك والف

–  توزيع مستخدمي المنشأة الرياضية وأعوان الماعب،

–  سمعة الفرق، وخصوصا في مجال التنافس،

–  الســلوك المنتظــر مــن المتفرجيــن، الســيما منهــم المناصــرون غيــر الحائزيــن تذاكــر 
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الدخــول والعناصر المشوشــة،

–  التدفــق المنتظــر فــي نقــاط الدخــول والمراقبــة أخــذا بعيــن االعتبــار متطلبــات 
التفتيــش،

–  االحتفاالت وإجراؤها.

   كما يجب أن يؤخذ بعين االعتبار ما يأتي :

الســمعي  والتوزيــع  المراقبــة  وفيديــو  الــدوارات  التجهيــزات، الســيما  تعطــل    –
الحريــق، مكافحــة  ووســائل  بالحريــق  واإلنــذارات  العماقــة  والشاشــات 

–  مراقبة الحشود، وخصوصا أثناء حاالت الفزع،

–  الظروف الجوية القاسية،

–  إيقاف المقابات وإخاء مساحة اللعب والمنشأة،

–  مخطــط الوقايــة، الســيما منــه مخططــات إخــاء المنشــأة ومخطــط التدخــل ومخطــط 
األمــن الداخلــي فــي ظــل احتــرام القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا،

–  مخطط موقع المنشأة،

–  حالة المنشأة.

المــاّدة 19 : تعــّد الخليــة العملياتيــة للتنســيق تقريــرا مكتوبــا شــاما ومدققــا يســرد كل 
التدابيــر المتخــذة مــن أجــل توفيــر كل الظــروف لحســن إجــراء التظاهــرات الرياضيــة 
وكــذا كل االختــاالت والمشــاكل التــي طــرأت أو قــد تطــرأ وكــذا كل التوصيــات 
المحتملــة التــي قــد تقترحهــا، وترســله قبــل ثمــاٍن وأربعيــن )48( ســاعة، علــى األقــل، 
مــن إجــراء التظاهــرة أو التظاهــرات المبرمجــة، إلــى مديــر الشــباب والرياضــة للواليــة 
ــآت  ــي المنش ــف ف ــن العن ــة م ــة للوقاي ــة الوالئي ــى اللجن ــال نســخة إل ــع إرس ــة م المعني

ــه. ــة ومكافحت الرياضي

المــاّدة 20 : فــي حالــة حــدوث اختــاالت أو مشــاكل طــرأت أو قــد تطــرأ ومذكــورة 
فــي التقريــر المنصــوص عليــه فــي المــادة 19 أعــاه، يقتــرح مديــر الشــباب والرياضــة 

علــى الوالــي، فــي هــذا الغــرض، كل التدابيــر التــي يفرضهــا الوضــع.

  

المــاّدة 21 : تجتمــع الخليــة العملياتيــة للتنســيق خــال التظاهــرة الرياضيــة بــكل 
ــل. ــل والتدخ ــائل العم ــى وس ــر عل ــادة يتوف ــز قي ــي مرك ــا ف أعضائه

   يكلــف هــذا المركــز بمراقبــة وضمــان أمــن المنشــأة واألشــخاص المتواجديــن فيهــا 
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ــة ومســيّر المنشــأة فــي  ــاء وبعــد التظاهــرات، ومســاعدة منظــم التظاهــرة الرياضي أثن
اإلشــراف علــى هــذه التظاهــرات.

ــإّن  ــن، ف ــاس باألم ــأنه المس ــن ش ــرة م ــاء تظاه ــادث أثن ــا يطــرأ ح ــاّدة 22 : عندم الم
المصالــح المختصــة يجــب أن تتخــذ التدابيــر الازمــة لمواجهــة الوضــع باالتصــال مــع 

الخليــة العملياتيــة المعنيــة.

ــى  ــرة إل ــد التظاه ــرا بع ــة تقري ــيق المعني ــة للتنس ــة العملياتي ــل الخلي ــب أن ترس    يج
مديــر الشــباب والرياضــة للواليــة المعنيــة، الــذي يخطــر الوالــي الــذي يمكنــه اتخــاذ كل 

التدابيــر الازمــة فــي هــذا الشــأن.

المــاّدة 23 : يحــدد الوزيــر المكلــف بالرياضــة، بعــد أخــذ رأي الوزيــر المكلــف 
ــة مــن العنــف  ــة للوقاي ــة الوطني ــة، وبعــد استشــارة اللجن ــة والجماعــات المحلي بالداخلي
ــة التــي تســتلزم  فــي المنشــآت الرياضيــة ومكافحتــه، خصائــص التظاهــرات الرياضي

ــن. ــر خاصــة لألم تدابي

الفصل الرابع

األحكام المتعلقة بأعوان المالعب

ــة،  المــاّدة 24 : أعــوان الماعــب مســتخدمون ينشــطون بمناســبة التظاهــرة الرياضي
ويجــب أن يبلغــوا ثمانــي عشــرة) 18( ســنة، علــى األقــل، وأن يتمتّعــوا بالقــدرة البدنيــة 

لممارســة مهامهــم.

   يســتفيد أعــوان الماعــب مــع مراعــاة األحــكام المطبقــة عليهــم، مــن تعويضــات 
يوميــة تدفعهــا الهيئــة المســتخدمة بمناســبة التظاهــرات الرياضيــة.

ــي تغطــي المخاطــر  ــات الت ــاب كل التأمين ــة المســتخدمة اكتت ــى الهيئ    يجــب عل
ــا أعــوان الماعــب. ــد يتعــرض إليه ــي ق الت

   كما يستفيد أعوان الماعب الحماية من كل االعتداءات المحتملة.

المــاّدة 25 : يجــب علــى منظّــم التظاهــرة الرياضيــة الســهر علــى توفــر أعــوان 
الماعــب بمناســبة كل تظاهــرة رياضيــة، واإلشــراف عليهــم.

ــوان  ــات أع ــى خدم ــوء إل ــة اللج ــرة الرياضي ــم التظاه ــى منظ ــب عل ــاّدة 26 : يج الم
الماعــب عــن طريــق هيئــات مؤهلــة فــي هــذا المجــال طبقــا ألحــكام المــادة  29 أدنــاه.
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ــة  ــة العملياتي ــات الخلي ــات وتعليم ــا لتوجيه ــف أعــوان الماعــب طبق ــاّدة 27:  يكل الم
ــي : ــا يأت لتنســيق المنشــأة خصوصــا بم

–  تفتيش المنشأة الرياضية قبل وأثناء وبعد التظاهرة الرياضية،

–  مراقبة المداخل الداخلية والخارجية للمنشآت الرياضية،

–  ضمــان توجيــه المتفرجيــن والفصــل بينهــم، والتحقــق مــن أن كل متفــرج لــه مــكان 
مطابــق لتذكرتــه،

–  تطبيق النظام الداخلي للمنشأة الرياضية،

–  إعــام المصالــح المختصــة واإلســعافات األوليــة والحمايــة المدنيــة وكل هيئــة أخرى 
معنيــة بالوقائــع التــي تهــدد األمــن فــي المنشــأة الرياضية،

ــى أمــن المتفرجيــن والشــخصيات والاعبيــن والرســميين وكل شــخص  –  الســهر عل
آخــر فــي المنشــأة الرياضيــة،

ــي  ــد دخولهــم وخروجهــم، وخصوصــا ف ــم عن ــن ومســتخدمي التحكي ــة الاعبي – حماي
مســاحة اللعــب،

–  منــع أّي شــخص ال يحــوز تذكــرة أو اعتمــادا أو ترخيصــا آخــر مــن الدخــول إلــى 
المنشــأة، الســيما فــي المناطــق المخصصــة،

–  التحقق من أن كل المدارج ونقاط الدخول والخروج خالية في كل حين،

–  االحتفاظ بكل شيء ممنوع أو خطير وتسليمه إلى المصالح المختصة،

–  مراقبة المركبات الداخلة إلى المنشأة الرياضية،

–  تسهيل دخول األشخاص المعوقين إلى المنشأة الرياضية،

–  القيام باإلسعافات األولية المستعجلة إذا اقتضت الضرورة ذلك،

–  التحلي بسلوك الئق.

    يجب على أعوان الماعب حمل شارات متميزة عليها إشارة “عون ماعب”.

المــاّدة 28 : يجــب علــى أعــوان الماعــب، قبــل توظيفهــم، تقديــم شــهادة تكويــن عــون 
ــوزارة  ــة لل ــح المختص ــلّمه المصال ــاد تس ــذا اعتم ــة وك ــة المكون ــلّمها الهيئ ــب تس ملع

ــة بالرياضــة. المكلف
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الفصل الخامس

أحكام خاصة وختامية

ــا شــروط  ــذا المرسوم،الســيما منه ــق أحــكام ه ــات تطبي ــاّدة 29 :  تحــدد كيفي الم
ــات  ــه والهيئ ــب وتتويج ــوان الماع ــن أع ــم تكوي ــات تنظي ــج وكيفي ــاق والبرام االلتح
ــى  ــب اللجــوء إل ــي تتطل ــة الت ــن وكــذا مســتويات التظاهــرات الرياضي ــة بالتكوي المكلف
ــة،  ــد الحاج ــاه، عن ــادة  26 أع ــي الم ــه ف ــوص علي ــب المنص ــوان الماع ــب أع ترتي
بموجــب قــرار مشــترك بيــن الوزير المكلــف بالرياضــة والوزيــر أو الــوزراء المعنيين.

المــاّدة  30 : ينشــر هــذا المرســوم فــي الجريــدة الرســميّة للجمهوريّــة الجزائريّــة 
الّديمقراطيّــة الّشــعبيّة.

حّرر بالجزائر في 16 محّرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 .

نور الدين بدوي



39 

2-3- مرســوم  تنفيــذي رقــم 19-272 مــؤرخ فــي 9 صفــر 1441 الموافــق 8 أكتوبــر 
ســنة 2019، يحــدد كيفيــات  إعــداد  البطاقيــة  الوطنيــة  لألشــخاص  الممنوعين  

مــن  الدخــول  إلــى المنشــآت الرياضيــة وتحيينهــا.

............

إّن الوزير األول،

–  بنــاء علــى التقريــر المشــترك بيــن وزيــر العــدل، حافــظ األختــام، ووزيــر الشــباب 
والرياضــة،

–  وبناء على الدستور، السيّما المادتان 99-4 و 143)الفقرة 2( منه،

ــق 8  ــر عــام 1386 المواف ــي 18 صف ــم 66-155 المــؤّرخ  ف – وبمقتضــى األمــر رق
ــم، ــة، المعــّدل والمتّم ــون اإلجــراءات الجزائي ــو ســنة 1966 والمتضمــن قان يوني

ــق 8  ــر عــام 1386 المواف ــي 18 صف ــم 66-156 المــؤّرخ ف –  وبمقتضــى األمــر رق
ــم، ــات، المعــّدل والمتّم ــون العقوب ــو ســنة 1966 والمتضمــن قان يوني

– وبمقتضــى  القانــون  رقــم 11-10 المــؤّرخ فــي 20 رجــب عــام 1432 الموافــق 22 
يونيــو ســنة 2011 والمتعلــق بالبلديــة،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 12-06 المــؤّرخ  فــي 18 صفــر عــام  1433 الموافــق 12 
ينايــر ســنة 2012 و المتعلــق بالجمعيــات،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 12-07 المــؤّرخ  فــي  28 ربيــع األول عــام 1433 الموافــق 
21 فبرايــر ســنة 2012 و المتعلــق بالواليــة، 

ــق   ــي 14 رمضــان عــام 1434 المواف ــؤّرخ ف ــم 13-05 الم ــون رق – وبمقتضــى القان
ــا،  ــة وتطويره ــة والرياضي ــم األنشــطة البدني ــق بتنظي ــو ســنة  2013 والمتعل 23 يولي

ــه، ــان 207 و 248 من ــيما المادت الس

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 19-97 المــؤّرخ في 4 رجب عــام 1440الموافق 
11 مــارس ســنة 2019 والمتضمــن تعيين الوزيراألول،

– وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 19-111 المــؤّرخ فــي 24 رجــب عــام 1440 
الموافــق 31 مــارس ســنة 2019 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعــدل، 

–  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 04-332 المــؤّرخ فــي 10 رمضــان عــام 1425 
الموافــق  24 أكتوبــر ســنة  2004 الــذي يحــدد صاحيــات وزيــر العــدل، حافــظ 

ــام، األخت

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 05-492 المــؤّرخ فــي 20 ذي القعــدة عــام 
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1426 الموافــق 22 ديســمبر ســنة 2005 والمتضمــن تعديــل القانــون األساســي لدواوين 
ــات المتعــددة الرياضــات، المرّكب

ــام 1436  ــر ع ــي 4 صف ــؤّرخ ف ــم 14-330 الم ــذي رق ــوم التنفي ــى المرس – وبمقتض
ــة  ــات الرياضي ــم االتحادي ــات تنظي ــذي يحــدد كيفي ــر ســنة 2014 ال ــق 27 نوفمب المواف

ــا األساســي النموذجــي، ــذا قانونه ــة وســيرها وك الوطني

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84 المــؤّرخ فــي 21 جمــادى األولــى عــام 
1437 الموافــق أول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صاحيــات وزيــر الشــباب 

ــة، والرياض

يرسم ما يأتي :

المــاّدة األولــى : تطبيقــا ألحــكام المــادة  207 مــن القانــون رقــم 13-05 المــؤّرخ 
فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافــق  23 يوليــو ســنة  2013 والمتعلــق بتنظيــم 
ــات  ــد كيفي ــى تحدي ــة وتطويرهــا، يهــدف هــذا المرســوم إل ــة والرياضي األنشــطة البدني
إعــداد البطاقيــة الوطنيــة لألشــخاص الممنوعيــن مــن الدخــول إلــى المنشــآت الرياضيــة 

ــا. وتحيينه

المــاّدة 2 : البطاقيــة الوطنيــة لألشــخاص الممنوعيــن مــن الدخــول إلــى المنشــآت 
الرياضيــة قاعــدة معطيــات ممركــزة مســتخرجة مــن النظــام الوطنــي اآللــي لصحيفــة 

ــه. ــول ب ــا للتشــريع المعم ــة، طبق الســوابق القضائي

ــوزارة العــدل  ــة ب ــة الســوابق القضائي ــة لصحيف ــى المصلحــة المركزي المــاّدة 3 : تتول
تنظيــم البطاقيــة الوطنيــة لألشــخاص الممنوعيــن مــن الدخــول إلــى المنشــآت الرياضية، 

وتســييرها وتحيينهــا.

الماّدة 4 : تكلف المصالح المؤهلة لوزارة العدل بما يأتي :

–  مســك قاعــدة المعطيــات الممركــزة للبطاقيــة الوطنيــة لألشــخاص الممنوعيــن مــن 
الدخــول إلــى المنشــآت الرياضيــة وتحيينهــا وإدارتهــا،

–  القيــام بتســجيل وشــطب األشــخاص الممنوعيــن مــن الدخــول إلى المنشــآت الرياضية 
بموجــب حكــم قضائــي نهائي،

–  حفظ المعطيات على دعائم مائمة،

ــن مــن  ــة لألشــخاص الممنوعي ــة الوطني ــى البطاقي ــوج إل ــان أمــن وتســيير الول – ضم
ــة، ــى المنشــآت الرياضي الدخــول إل
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–  وضــع المعطيــات المحينــة  للبطاقيــة الوطنيــة لألشــخاص الممنوعيــن مــن الدخــول 
إلــى المنشــآت الرياضيــة، تحــت تصــرف اإلدارات والمؤسســات المؤهلــة.

ــن  ــن م ــخاص الممنوعي ــة لألش ــة الوطني ــي البطاقي ــجلة ف ــات المس ــاّدة 5 : المعطي الم
ــي : ــة ه ــى المنشــآت الرياضي الدخــول إل

1 – المعطيات ذات الطابع الشخصي :

–  الهوية : )اللقب واالسم والجنس والنسب(،

–  تاريخ ومكان المياد،

–  الجنسية،

–  العنوان،

–  المهنة،

–  الصورة.

2 - المعطيات المتعلقة بالحكم أو القرار القاضي بالمنع :

–  الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار،

–  تاريخ الحكم أو القرار،

–  رقم الفهرس،

–  مدة العقوبة،

–  تاريخ سريان المنع.

المــاّدة 6 : تِعــّد كل جهــة قضائيــة أصــدرت عقوبــة تكميليــة بالمنــع مــن الدخــول إلــى 
ــط،  ــب الضب ــة وكات ــل الجمهوري ــة ممضــاة مــن وكي ــة ثاني ــة، بطاق المنشــآت الرياضي

ــة. ــة الســوابق القضائي ــة لصحيف ــى المصلحــة المركزي وترســلها إل

   يحــدد وزيــر العــدل، حافــظ األختــام، عنــد االقتضــاء، نمــوذج هــذه البطاقــة بموجــب 
قــرار.

المــاّدة 7:  يمكــن اإلدارات والمؤسســات اآلتيــة االطــاع علــى البطاقيــة الوطنيــة 
ــة : ــآت الرياضي ــى المنش ــول إل ــن الدخ ــن م ــخاص الممنوعي لألش

–  المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
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–  المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،

–  المصالح المؤهلة التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني،

–  المصالح المؤهلة التابعة لقيادة الدرك الوطني،

–  الوالة.

ــة  ــة الوطني ــات للبطاقي ــى قاعــدة المعطي ــون لاطــاع عل ــن األشــخاص المؤهل     يعيّ
لألشــخاص الممنوعيــن مــن الدخــول إلــى المنشــآت الرياضيــة، مــن طــرف مســؤولي 

ــا. ــي يتبعونه ــة الت اإلدارات والمؤسســات المؤهل

المــاّدة 8 : تعلــم المصالــح المؤهلــة للــوزارة المكلفــة بالشــباب والرياضــة، االتحاديــات 
الرياضيــة الوطنيــة والرابطــات الرياضيــة والجمعيــات والنوادي الرياضية باألشــخاص 
ــى  ــول إل ــن الدخ ــن م ــخاص الممنوعي ــة لألش ــة الوطني ــي البطاقي ــماؤهم ف ــواردة أس ال
ــي  ــف ف ــن العن ــة م ــة بالوقاي ــر الكفيل ــذ التدابي ــد أخ ــك قص ــة، وذل ــآت الرياضي المنش

ــه. ــة ومكافحت المنشــآت الرياضي

المــاّدة 9 : ينشــر هــذا المرســوم فــي الجريــدة الّرســميّة للجمهوريّــة الجزائريّــة 
الّشــعبيّة. الّديمقراطيّــة 

   حّرر بالجزائر في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة  2019.

نور الدين بدوي
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ــام 1441  ــى   عـ ــادى األول ــي 4 جم ّخ ف ــذي رقـ 2-4- مرســوم تنفي
الموافــق 31 ديســمبر ســنة 2019، يتضمــن تعديــل ا لقانــون األساســي للوكالــة 

الوطنيــة لتســلية الشــباب.

............

ـؤّرخ فــي 20 رمضــان عــام 1395 الموافــق 26   – وبمقتضــى األمــر رقـ
ســبتمبر ســنة 1975 والمتضمــن القانــون التجــاري، المعــّدل والمتّمــم، 

ـن القانــون التوجـــيهي للمؤسســات العمــــ الموافــق 12 ينايــر سـ
االقتصاديــة، الســيما البــاب الثالــث منــه، 

ـؤّرخ فــي 26 رمضــان عــام 1410 الموافــق 21   – وبمقتضــى القانــون رقـ
أبريــل ســنة 1990 والمتعلــق بعاقــات العمــل، المعــّدل والمتّمم، 

ــم،    والمتّم

ـؤّرخ فــي 15 ذي القعــدة عــام 1428 الموافــق   – وبمقتضــى القانــون رقـ
25 نوفمبــر ســنة 2007 والمتضمــن النظــام المحاســبي المالــي، 

ـؤرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافــق   –  وبمقتضــى القانــون رقـ
23 يوليــو ســنة 2013 والمتعلــق بتنظيــم األنشــطة البدنيــة والرياضيــة وتطويرهــا، 

الموافــق 23 ديســمبر ســنة 1986 الــذي يحــدد شــروط إحــداث مراكــز الشــباب لقضـ
ــم،  ــه ، وتنظيمهــا وســيرها، المعــّدل والمتّم العطــل والترفي

ـي أول جمــادى األولــى عــام   – وبمقتضــى المرســوم الرئاسـ
1441 الموافــق 28 ديســمبر ســنة 2019 والمتضمــن تعييــن الوزير األول،

1440الموافــق 31 مــارس ســنة 2019 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعـ

ـؤّرخ فــي 29  ربيــع الثانــي عــام   – وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقـ

ّإن الوزير األول،

4-99
 

–  بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،

و143 )الفقرة 2) منه،  – وبناء على الدستور، السيما المادتان 

75-59 المـ ـم 

90-11 المـ
 

ـم 

ـنة 1988 والمتضمـ
ــام 1408  ــى ع ــادى األول ــي 22 جم ّـؤرخ ف ــم 88-01 المـ ــون رق ــى القان  – وبمقتض
ـومية 

ــام 1411  ــى ع ــادى األول ــي 14 جم ّـؤرخ ف ــم 90-30 المـ ــون رق ــى القان  – وبمقتض
ّـدل  ــة، المعـ ــاك الوطني ــون األم ــن  قان ــنة 1990 والمتضم ــمبر س ــق أول ديس المواف

ـم 07-11 المـ

ـم 13-05 المـ

ّـؤرخ فــي 21 ربيــع الثانــي عــام 1407  – وبمقتضــى المرســوم رقــم 86-341 المـ
ـاء 

ّـؤر خ فــي رقـ ـم 19-370 المـ

24 رجــب عــام  ّالمــؤرخ فــي  الرئاســي رقــم 111-19  –  وبمقتضــى المرســوم 
ـدل، 

ـم 89-215 المـ

ـم 19-378 مــؤر
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1410 الموافــق 28 نوفمبــر ســنة 1989 والمتضمــن إنشــاء وكالــة وطنيــة لتســلية 
الشــباب، 

ـؤّرخ فــي 19 رجــب عــام 1417  – وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقـ
الموافــق 30 نوفمبــر ســنة 1996 والمتعلــق بكيفيــات تعييــن محافظــي الحســابات فــي 
ــة  ــث والتنمي ــز البح ــاري ومراك ــي والتج ــع الصناع ــة ذات الطاب ــات العمومي المؤسس
وهيئــات الضمــان االجتماعــي والدواويــن العموميــة ذات الـــطابع التجــاري وكــذا 

ــتقلة،  ــر المس ــة غي ــات العمومي المؤسس

عــام 1437 الموافــق أول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صاحيــات وزيــر الشـ
ــة، والرياض

 يرسم ما يأتي:  

المــاّدة األولــى : يهــدف هــذا المرســوم إلــى تعديــل القانــون األساســي للوكالــة الوطنيــة 
ـؤرخ فــي 29  لتســلية الشــباب المنشــأة بموجــب المرســوم التنفيــذي رقـ
ــتي  ــع الثانــي عــام 1410 الموافــق 28 نوفمبــر ســنة 1989 والمذكــور أعــاه، الـ ربي

تدعــى فــي صلــب النــص ”الوكالــة“، طـــبقا ألحـــكام هـــذا المرســوم. 

الفصل األول

أحكام عامة

المــاّدة 2 : الوكالــة مؤسســة عموميــة ذات طابــع صناعــي وتجــاري تتمتــع بالشــخصية 
المعنويــة واالســتقال المالــي. 

   تســير الوكالــة طبقــا للقواعــــد المطـــبقة علــى اإلدارة فــي عاقتهــا مــع الدولــة، وتعــد 
تاجــرة فــي عاقتهــا مــع الغيــر.  

ـدد  المــاّدة 3: توضــع الوكالــة تحــت وصايــة وزيــر الشــباب والرياضــة. المـ
مقــر الوكالــة بمدينــة الجزائــر. ويمكــن نقلــه  إلــى أي مــكان آخــر مــن التــراب الوطنــي.

المــاّدة 5:  تتولــى الوكالــة، فــي إطــار السياســة العامــة للشــباب، مهمــة المساهـــمة فــي 
ترقيــة وتطويــر أنشطــــة التســلية التربويــة وفــي الهــواء الطلــق والتبــادالت والســياحة 
ــوع  ــة مجم ــيير وصيان ــتغال وتس ــان اس ــف بضم ــباب. وتكل ــح الش ــم لصال ــي تنظ الت

ــة الشــباب التــي تشــكل ممتلكاتهــا. ــاكل اســتقبال ومراقب منشــآت وهي

   وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي:

– تنظيم أنشطة التسلية في الهــواء الطلق والسياحـة التربوية للشباب وتشجيعها،

ــات  ــع الهيئ ــا باالتصــال م ــباب وتنظيمه ــة للش ــة والدولي ــادالت الوطني –  تشــجيع المب
ــة، ــة المعني ــة والدولي الوطني

96-431 المـ ـم 

ـباب 
16-84 المــؤرخ فــي 21 جمــادى األولــى –  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 

 

ـم 89-215  المـ

ّـادة 4: يحـ
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–  المســاهمة فــي تكويــن المديريــن والمســيرين للمخيمــات الصيفيــة وتحســين مســتواهم 
وتجديـــد معارفهـــم فــي مجــال أعمال التنشــيط التربوي وتســلية الشــباب،

ــة  ــة ذات صل ــم تعليمي ــز ودعائ ــتاد وتجهي ــاج وتســويق كل عـ ــم وإنجــاز وإنت –  تصمي
ــة، ــات المعني ــع المؤسســات والهيئ بنشــاطها، باالتصــال م

 –  تنظيــم ملتقيــات ومحـــاضرات وأيـــام دراسيـــة ولـقـــاءات أخــــرى تتعلــق بترقيــة 
ــة، ــات المعني ــع المؤسســات والهيئ ــاب، باالتصــال م ــية للشبـ ــة التسلـ ــر أنشطـ وتطوي

 –  إعــداد دراســات وأعمــال بحــوث مــن شــأنها تحســين شــروط تنظيــم أنشــطة التســلية 
وفــي الهــواء الطلــق وفــي مراكــز العطــل وتســييرها،

 –  ضمــان نقــل وتنقــات المجموعــات وبيــع تذاكــر التنقــل فــي إطــار برامــج مبــادالت 
الشــباب طبقــا للتنظيــم المعمــول بــه، 

– تنظيــم عطــل ونزهــات ومخيمــات ودورات ذات طابــع تربــوي أو ثقافــي أو رياضــي 
لفائــدة الشــباب،

–  ضمــان تقديــم خدمــات لصالــح هيــاكل الحركــة الرياضيــة الوطنيــة وكل هيئــة 
عموميــة أو خاصــة ذات صلــة بمهامهــا،

–  تنظيم مخيمات العطل لفائدة الهيئات العمومية أو الخاصة،

–  تنظيم رحات عطل لفائدة الشباب في إطار حركية الشباب،

–  تنظيم تظاهرات ذات طابع ثقافي أو فني للشباب،

–  تنظيــم دورات تكويــن وتحســين مســتوى المســتخدمين المكلفيــن بتســيير واســتغال 
منشــآتها الشــبانية وصيانتهــا،

 –  ضمان تسيير واستغال منشآتها الشبانية وصيانتها والمحافظة عليها.

المــاّدة 6:  تضمــن الوكالــة تبعــات الخدمــة العموميــة طبقــا لدفتــر األعبــاء الملحــق بهــذا 
المرسوم.

ــاقات أوالعقــود أو االتفاقيــات المرتبطــة بهدفهــا  المــاّدة 7: يخــول للوكالــة إبــرام االتفـ
مــع أي إدارة وهيئــة عموميــة أو خاصــة ضمــن احتــرام القوانيــن والتنظيمــات المعمــول 

بهــا.

الفصل الثاني

التنظيم والسير

الماّدة 8:   يسيّر الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.

المــاّدة 9 :  يحــدد التنظيــم الداخلــي للوكالــة بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف 
بالشــباب والرياضــة، بعــد مــداوالت مجلــس اإلدارة.
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القسم األول

مجلس اإلدارة

الماّدة 10:  يتشكل مجلس اإلدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من : 

 –ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،

– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

– ممثل الوزير المكلف بالمالية،

– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،

– ممثل الوزير المكلف بالعمل،

– ممثل الوزير المكلف بالصحة،

– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،

– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،

– ممثل الوزير المكلف بالسياحة،

– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية،

  –ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،

–  ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، 

  –ممثل الوزير المكلف بالثقافة،

  –ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،

 –المدير المكلف بالشباب على مستوى وزارة الشباب والرياضة،

  –ممثلين )2( عن المجلس األعلى للشباب،

ــة  ــي مجــال الشــباب ذات صل ــة ناشــطة ف ــات وطني ــن عــن جمعي – أربعــة )4(  ممثلي
ــنهم الوزيــر المكلــف بالشــباب والرياضــة، ــة يعـيـ بمهــام الوكال

 –ممثلين )2( منتخبين عن عمال الوكالة.

    يمكن مجلس اإلدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. 

    يشــارك المديــر العــام للوكالــة فــي أشــغال مجلــس اإلدارة بصــوت استشــاري ويتولــى 
أمانته.

المــاّدة 11:  يعيـّـن أعضــاء مجلــس اإلدارة بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلف بالشــباب 
ــي ينتمــون إليهــا، لمــدة  ــراح مــن الســلطات والمنظمــات الت ــى اقت ــاء عل والرياضــة بن

ثــاث )3( ســنوات قابلــة للتجديــد.
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ــة انقطــاع عهــدة أحــد األعضــاء، يتــم اســتخافه حســب األشــكال نفســها      وفــي حال
للمــدة المتبقيــة مــن العهــدة.

المــاّدة 12 : يتــداول مجـــــلس اإلدارة طبقــا للقوانيــن والتنظيمــات المعمــول بهــا علــى 
الخصــوص، فيمــا يأتــي : 

 –مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،

– برامج العمل السنوي والمتعدد السنوات،

– مشروع ميزانية وحسابات الوكالة،

– حصائل السنة المالية المنصرمة،

– مشــاريع برامج االستثمارات والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاص بالوكالة،

–  االقتراضات لدى المؤسسات والهيئات المالية،

–  مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها،

–  مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف الوكالة،

–  الصفقات والعقود واالتفاقيات واالتفاقات،

–  قبول الهبات والوصايا،

–  تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،

–  االتفاقية الجماعية للمستخدمين،

–  التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة،

ــن  ــا م ــة وســيرها وتمكينه ــم الوكال ــأنها أن تحســن تنظي ــن ش ــألة أخــرى م  –  كل مس
ــا. إنجــاز أهدافه

ــاء  ــن  )2( فــي الســنة، بن ــة مرتي المــاّدة 13 :  يجتمــع مجلــس اإلدارة فــي دورة عادي
علــى اســتدعاء مــن رئيســه الــذي يحــدد جــدول أعمــال االجتماعــات بنــاء علــى اقـــتراح 

المديــر العــام للوكالــة.

     ويمكنــه أن يجتمــع فــي دورة غيــر عاديــة بطلــب إّمــا مــن الوزيــر المكلــف بالشــباب 
والرياضــة و إّمــا مــن المديــر العــام للوكالــة أو مــن ثلثــي )2/3( أعضائــه.

   ترســل االســتدعاءات مصحوبــة بجــدول األعمــال إلــى األعضــاء قبــل خمســة عشــر 
)15( يومــا، علــى األقــل، مــن تاريــخ االجتمــاع. ويمكــن أن يخفــض هــذا األجل بالنســبة 

إلــى الــدورات غيــر العاديــة علــى أالّ يقــل عــن ثمانيــة )8( أيــام.

المــاّدة 14 :  ال تصــح مــداوالت مجلــس اإلدارة إالّ بحضــور ثلثــي )2/3( أعضائــه، 
علــى األقــل.
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   وإذا لــم يكتمــل النصــاب، يعــقــــد اجـــتماع جديــد فــي أجــل ثمانيــة )8( أيام بعــد تاريخ 
االجتمــاع المؤجل.

    وفي هذه الحالة، تصح المداوالت مهما يكن عدد األعضاء الحاضرين.

ــة البســيطة ألصــوات األعضــاء  المــاّدة 15 :  تتخــذ قــرارات مجلــس اإلدارة باألغلبي
ــن. الحاضري

   وفي حالة تساوي عدد األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

ــل  ــي سجـــ ــل ف ــي محاضــر وتسجـــ ــس اإلدارة ف ــداوالت مجل ــاّدة 16:  تســجل م الم
ــس اإلدارة.  ــرف رئيــس مجل ــه مــن طـــ ــع ومؤشــر علي ــاص مّوق خـــ

   تعــرض مــداوالت مجلــس اإلدارة علــى موافقــة الوزيــر المكلــف بالشــباب والرياضــة 
فــي أجــل خمســة عشــر )15( يومــا بعــد تاريــخ االجتمــاع.

المــاّدة 17 :  تكــون مــداوالت مجلــس اإلدارة نافــذة بعــد ثاثيــن )30( يومــا مــن 
إرســالها إلــى الســلطة الوصيــة، مــا لــم يوجــد اعتــراض صريــح مــن الوزيــر المكلــف 

ــغ خــال هــذا األجــل. بالشــباب والرياضــة يبل

   ال تكــون المــداوالت المتعلقــة بميزانيــة الوكالــة وحســاباتها ومشــاريع برامــج 
اســتثماراتها وتهيئتهــا وتجهيزهـــــا وتوســيعها وكــذا مشــاريعها القتنــاء وإيجــار 
ــباب  ــف بالش ــر المكل ــن الوزي ــا م ــة عليه ــة الصريح ــد الموافق ــذة إاّل بع ــارات، ناف العق

والرياضــة.

القسم الثاني

المدير العام

ــى اقتــراح مــن  ــاء عل ــة بموجــب مرســوم،  بن ــر العــام للوكال ــن المدي المــاّدة 18:  يعيّ
ــف بالشــباب والرياضــة. ــر المكل الوزي

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

الماّدة 19:  يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة. 

   وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي:

ـل الوكالــة أمــام العدالة وفي جميــــع أعمــــال الحيــــاة المدنيـ
مجلـ

–  إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،

–  تحضير مشروع ميزانية الوكالة وإعداد حساباتها،

–  األمر بصرف نفقات الوكالة،

ـة، –  تنفيذ مداوالت    – تمثيـ
ـس اإلدارة وتحضير اجتماعاته،
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–  إبرام الصفقات والعقود واالتفاقيات واالتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،

–  السهر على احترام النظام الداخلي للوكالة،

–  إعداد البرامج والحصيلة السنوية ألعمال الوكالة،

ــط آخــر  ــرر نم ــن تق ــا عــدا المســتخدمين الذي ــة، م ــع مســتخدمي الوكال ــن جمي –  تعيي
ــم، لتعيينه

–  ممارسة السلطة الّسلمية عــلى مجموع مستخدمي الوكالــة،

–  إعــداد التقريــر الســنوي عــن أنشــطة الوكالــة وإرســاله إلــى الوزيــر المكلف بالشــباب 
والرياضــة بعــد موافقة مجلــس اإلدارة.

    يمكن المدير العام، تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه إلى أقرب مساعديه. 

الفصل الثالث

أحكام مالية

 المــاّدة 20:  تفتتــح الســنة الماليــة للوكالــة فــي أول جانفــي وتقفــل فــي 31 ديســمبر مــن 
كل ســنة.

المــاّدة 21:  تمســك محاســبة الوكالــة حســب الشــكل التجــاري طبقــا للتشــريع والتنظيــم 
المعمــول بهمــا.

الماّدة 22:  تشتمل ميزانية الوكالة على باب لإليرادات وباب للنفقات.

في باب اإليرادات: 

– المداخيــل الــواردة مــن تســويق مســاحات اإلشــهار والرعايــة الموجــودة فــي المنشــآت 
ــة للوكالة،  التابع

–  مساهـمات الدولة المرتـبطة بأعـباء تـبعات الخدمة العمومية،

–  مساهمات الجماعات المحلية المحتملة،

 –  مساهمات المؤسسات العمومية أو الخاصة،

 –  المداخيــل الــواردة علــى الخصــوص مــن تنظيــم مختلــف التظاهـــرات والعــروض 
الشــبانية الــــتي تجــري فــي هــيــاكــــل الوكالــة،

 –  الهبات والوصايا،

 –  كل المداخيل المرتبطة بأعمالها. 

في باب النفقات : 

– نفقات التسيير،
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– نفقات االستثمارات والتجهيزات،

– كل النفقات األخرى الازمة لتحقيق أهدافها.

المــاّدة 23:  يعــرض مشــروع الميزانيــة وحســابات االســتغال الــــتي يعـــدها المديــر 
العام للوكالــــة بعـــد المصادقة عليهمـــا مـــن مجلس اإلدارة، عــــلى الموافقة عليهما من 

قبــل الســلطات المعنيــة طبقــا للتشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا.

المــاّدة 24:  يرســل المديــر العــام للوكالــة إلــى الســلطات المعنيــة، الحصائــل وحســابات 
ــذا  ــابات وك ــظ الحس ــر محاف ــنة وتقري ــة الس ــج نهاي ــص نتائ ــرارات تخصي ــج وق النتائ
ــس  ــات مجل ــآراء وتوصي ــة ب ــة مصحوب ــنة المنصرم ــاطات الس ــنوي لنش ــر الس التقري

ــه. ــم المعمــول ب اإلدارة ضمــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي التنظي

المــاّدة 25:  يضمــن محافــظ أو محافظــو حســابات مراقبــة حســابات الوكالــة والتصديــق 
عليهــا طبقــا للتشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا.

ــر الشــباب  ــرار مــن وزي ــة بموجــب ق ــة للوكال  المــاّدة 26:  تحــدد المشــتمات المادي
والرياضــة.

المــاّدة 27:   تلغــى كل األحــكام المخالفــة لهــذا المرســوم، الســيما األحــكام التــي 
ـؤرخ فــي 29 ربيــع الثانــي عــام 1410  تضمنهــا المرســوم التنفيــذي رقـ
الموافــق 28  نوفمبــر ســنة 1989 والمتضمــن إنشــاء الوكالــة الوطنيــة لتســلية الشــباب.

المــاّدة 28:  ينشــر هــذا المرســـوم فــي الجريــدة الّرســمية للجمهوريــة الجزائريّــة 
الشــعبيّة.  الّديمقراطيّــة 

ــنة  ــمبر س ــق 31 ديس ــام 1441 الموافــ ــى ع ــادى األول ــي 4 جم ــر ف ــرر بالجزائ    ح
 .2019

عبد العزيز جراد 

______________

الملحق

دفتر األعباء المتعلق بتبعات الخدمة العمومية

التي تضمنها الوكالة الوطنية لتسلية الشباب

ــة  ــة العمومي ــات الخدم ــد تبع ــى تحدي ــذا إل ــاء ه ــر األعب ــدف دفت ــى : يه ــاّدة األول الم
ــب  ــي صل ــي تدعــى ف ــة لتســلية الشــباب والت ــة الوطني ــق الوكال ــى عات الموضوعــة عل
النــص ”الوكالــة“ وكــذا شــروط وكيفيــات تنفيذهــا تطبيقــا ألحــكام المــادة 6 مــن 
المرســوم التنفيــذي رقــم 19-378 المــؤرخ فــي 4 جمــادى األولــى عــام 1441 الموافــق 
31 ديســمبر ســنة 2019 والمتضمــن تعديــل القانــون األساســي للوكالــة الوطنيــة لتســلية 

الشــباب.

89-215 المـ ـم
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المــاّدة 2 : تحــدد تبعــات الخدمــة العموميــة التــي تضعهـــا الدولــة علــى عاتــق الوكالــة 
فــي إطــار تدعيــم أعمــال الدولــة فــي مجــال الشــباب، كمــا يأتــي :

– تحضير وتنظيم المخيّمات الصيفية والتسلية لفائدة الشباب واألطفال،

–  تحضير وتنظيم قرى التسلية لفائدة الشباب واألطفال،

ــي  ــاركين ف ــن والمش ــباب المتفوقي ــدة الش ــة لفائ ــوطنية والدولي ــادالت الـ ــم التب –  تنظي
التظاهــرات الشــبانية،

 –  تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية بمناسبة االحتفاالت الوطنية والدولية، 

 – تنظيــم إقامــات ومخيّمــات العطــل ودورات ذات طابــع تربــوي أو رياضــي والتســلية 
قصــد تشــجيع وتطويــر الســياحة الشــبانية،

 –  ضمــان الخدمــات فــي مجــال االســتقبال واإليــواء واإلطعــام والنقــل لفائــدة الشــباب 
بمناســبة التظاهــرات الكبــرى التــي تنظمهــا الســلطات العموميــة.

المــاّدة 3 : تتلقــى الوكالــة مــن الدولــة مســاهمة ماليــة لــكل ســنة ماليــة مقابــل تبعــات 
ــا  ــذا، طبق ــباء هـ ــتر األعـ ــا بموجــب دفـ الخدمــة العموميــة التــي وضعــت علــى عاتقهـ

ــول. ــاري المفع ــم الس للتنظي

ــع  ــتراك م ــنة باالش ــاه، كل س ــرة أع ــي الفق ــورة ف ــة المذك ــاهمة المالي ــدد المس    تح
الوزيــر المكلــف بالماليــة والوزيــر المكلــف بالشــباب والرياضــة.

المــاّدة 4 : ترســل الوكالــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة، إلــى الوزيــر المكلــف بالشــباب 
ــة  ــا لتغطي ــص له ــن شــأنها أن تخص ــي م ــة الت ــغ الضروري ــة تقييمــا للمبال والرياض
األعبــاء الـــناجمة عــــن تـــبعات الخدمــة العموميــة المفروضــة عـلـيـهـــا بموجــب دفتــر 

ــاء هــذا. األعب

المــاّدة 5 : تدفــع المســاهمة الماليــة المســتحقة مــن الدولة مقابــل تبعات الخدمــة العمومية 
التــي تضمنهــا الوكالــة لهــذا األخيــر، طبقــا لألحــكام واإلجــراءات المنصــوص عليهــا 

فــي التشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا.

المــاّدة 6 : يجــب أن تكــون المســاهمة الماليــة المذكــورة فــي المــادة 3 أعــاه، موضــوع 
ــبة منفصلة. محاس

ــن علــى الوكالــة، عنــد نهايــة كل ســنة ماليــة، أن ترســل إلــى الوزيــر  المــاّدة  7: يتعيّ
ــة :  ـف بالشــباب والرياضــة والوزيــر المكلــف بالمالي

. قرئ وصودق عليه

المكلـ

 –تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،

– نسخة عن تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض. 

حرر بالجزائر في ...................................
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III- القرارات
الوزارية المشتركة
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3-1- قــرار  وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 10 جمــادى األولــى عــام  1440 الموافــق 
ــة  ــاب بالعمل ــات الحس ــرادات ونفق ــة  إي ــدد  قائم ــنة 2019، يح ــي س 17 جانف
ــة   ــم  لجن ــوح  باس ــاب   المفت ــيير الحس ــة لتس ــات العملي ــذا الكيفي ــة وك الصعب

ــر. ــة للشــباب بالجزائ ــة الثالث ــاب اإلفريقي ــم  األلع تنظي

............

إّن وزير المالية،

ووزير الشباب والرياضة،

–  بمقتضــى القانــون  رقــم  84-17 المــؤّرخ  فــي  8 شــوال  عــام  1404 الموافــق 7 
يوليــو ســنة 1984 والمتعلــق بقوانيــن الماليــة، المعــّدل والمتّمــم،

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

–  وبمقتضــى  األمــر رقــم 95-20  المــؤّرخ  فــي 19  صفــر عــام  1416 الموافــق 17 
يوليــو ســنة 1995 والمتعلــق بمجلــس المحاســبة العموميــة، المعــّدل والمتّمم،

ــام 1424  ــة  ع ــادى  الثاني ــي 27 جم ــؤّرخ ف ــم 03-11 الم ــر رق ــى األم   – وبمقتض
ــم، ــّدل والمتّم ــرض، المع ــد والق ــق بالنق ــنة 2003 والمتعل ــت س ــق  26 غش المواف

ــدة عــام  ــي 25 ذي القع ــم 17-243  المــؤّرخ  ف  – وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رق
1438 الموافــق 17 غشــت ســنة  2017 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعّدل،

–  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 91-311 المــؤّرخ  فــي 28 صفــر عــا م 1412 
الموافــق 7  ســبتمبر ســنة 1991 والمتعلــق بتعييــن المحاســبين العمومييــن واعتمادهــم، 

المعــّدل والمتّمــم،

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

–  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84  المــؤّرخ فــي 21 جمــادى األولــى 
عــام 1437 الموافــق أول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صاحيــات وزيــر الشــباب 

ــة، والرياض

–  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 17-74 المــؤّرخ فــي 12 جمــادى األولــى عــام 
ــاب  ــم األلع ــة تنظي ــداث لجن ــن إح ــنة 2017 والمتضم ــر  س ــق 9  فبراي 1438 المواف

ــه، ــة للشــباب بالجزائــر، الســيما المــادة 22 من ــة الثالث اإلفريقي
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يقرران ما يأتي :

المــادة األولــى : تطبيقــا  ألحــكام المــادة 22 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 74-17 
المــؤّرخ فــي 12 جمــادى األولــى عــام 1438 الموافــق 9  فبرايــر  ســنة 2017 
ــات الحســاب  ــرادات ونفق ــد قائمــة إي ــى تحدي ــرار إل والمذكــور أعــاه، يهــدف هــذا الق
بالعملــة الصعبــة وكــذا الكيفيــات العمليــة لتســيير الحســاب المفتــوح باســم لجنــة تنظيــم 

ــر. ــباب بالجزائ ــة للش ــة الثالث ــاب اإلفريقي األلع

المــادة 2 :   يتــم تحريــك حســاب العملــة الصعبــة المفتــوح لهــذا الغــرض، باســم لجنــة 
تنظيــم األلعــاب اإلفريقيــة الثالثــة للشــباب بالجزائــر بأمــر صريــح مــن رئيــس اللجنــة أو 
المديــر العــام لأللعــاب أو مــن رئيــس لجنــة اإلدارة والماليــة للجنــة بعــد تفويضــه طبقــا 
ــم 17- 74  المــؤّرخ فــي 12 جمــادى  ألحــكام المــادة  23 مــن المرســوم التنفيــذي رق

األولــى عــام 1438 الموافــق 9  فبرايــر  ســنة 2017  المذكــور أعــاه.

ــى  ــادة األول ــي الم ــه ف ــوص علي ــة المنص ــة الصعب ــاب العمل ــوي حس ــادة 3 : يحت الم
ــاه : أع

في اإليرادات، على :

–  إعانات الهيئات الدولية،

– ناتــج تكاليــف االنضمــام واالشــتراك للــدول اإلفريقيــة فــي الــدورة الثالثــة لأللعــاب 
ــة للشــباب بالجزائــر. اإلفريقي

–  الحصائل الناتجة عن التسويق للدورة الرياضية،

– الهبات والوصايا،

ــة  ــدورة الثالث ــة لل ــح المنظم ــا للوائ ــة طبق ــون المحتمل ــن الطع ــة ع ــل الناتج – الحصائ
ــر. ــباب بالجزائ ــة للش ــاب اإلفريقي لأللع

–  كل اإليرادات األخرى طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بها.

في النفقات، على :

–  النفقــات المتعلقــة بمصاريــف ســفر وفــود بعــض الــدول اإلفريقيــة فــي حــدود المبالــغ 
المقــررة فــي اللوائــح المنظمــة للــدورة الثالثــة لأللعــاب اإلفريقيــة للشــباب بالجزائــر.

– تســديدات مصاريــف االشــتراك واالنضمــام للــدول اإلفريقيــة طبقــا للوائــح األلعــاب 
الرياضيــة المنظمــة للــدورة الثالثــة لأللعــاب اإلفريقيــة للشــباب بالجزائــر،

 –  تســديدات الطعــون المحتملــة طبقــا للوائــح المنظمــة للــدورة الثالثــة لأللعــاب 
بالجزائــر، للشــباب  اإلفريقيــة 
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–  تســديدات تذاكــر النقــل الدوليــة ومصاريــف وكــذا أتعــاب وتعويضــات قضــاة التحكيم 
والحــكام الّرســميين الدولييــن المعتمديــن مــن طــرف لجنــة تنظيــم األلعــاب طبقــا للتنظيــم 

الرياضــي الدولــي المعمــول به.

ــخص  ــرار، كل ش ــذا الق ــي ه ــن ف ــن المذكوري ــميين الدوليي ــد بالّرس ــادة 4 :  يقص الم
معيـّـن حســب األصــول مــن قبــل هيئــة أوكيــان رياضــي دولــي أو مدعــو مــن قبــل لجنــة 
ــة اختصــاص رياضــي  ــر أو رقاب ــم أو تأطي ــة تنظي ــام بمهم ــم األلعــاب قصــد القي تنظي

مســجل فــي برنامــج األلعــاب اإلفريقيــة الثالثــة للشــباب طبقــا للتنظيــم المعمــول بــه.

   تحدد طبيعة نفقات هؤالء المستخدمين كاآلتي :

–  تسديد تذاكر النقل،

–  تسديد مصاريف تأشيرات الدخول،

–  تسديد مصاريف اإليواء والنقل واإلطعام خال مسار التنقل نحو الجزائر،

 –  األتعاب والتعويضات.

المــادة 5 :  يغلــق الحســاب المذكــور فــي المــادة األولــى أعــاه عقــب إيــداع التقاريــر 
ــد  ــع الرصي ــة، ويدف ــآت المعني ــدى كل الســلطات والهيئ ــاب ل ــل األلع ــة وحصائ التنفيذي

المتبقــي إلــى الخزينــة العموميــة وفقــا للتشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا.

ــر  ــة للشــباب بالجزائ ــة الثالث ــم األلعــاب اإلفريقي ــة تنظي ــف رئيــس لجن المــادة 6 :  يكلّ
ــات المذكــورة فــي هــذا القــرار. ــذ التدابيــر والعملي بتنفي

المــادة 7 : ينشــر هــذا القــرار فــي الجريدة الّرســميّة للجمهوريـّـة الجزائريـّـة الّديمقراطيّة 
الّشعبيّة.

حــّرر بالجزائــر فــي  10 جمــادى األولــى عــام  1440 الموافــق 17 جانفــي ســنة  
.2019

وزير الشباب و الرياضة
 محمد حطاب   

 وزير المالية
عبد الرحمان راوية
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ــق  ــى عــام 1440  المواف ــادى األول ــي 10 جم ــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ ف 3-2- ق
17 جانفــي  ســنة 2019، يحــدد كيفيــات تخصيــص األمــوال المنقولــة المكتســبة 

مــن لجنــة تنظيــم األلعــاب اإلفريقيــة الثالثــة للشــباب بالجزائــر.

............

إّن وزير المالية،

ووزير الشباب والرياضة،

–  بمقتضــى القانــون رقــم 90-30 المــؤّرخ فــي 14 جمــادى األولــى عــام 1411 
ــّدل  ــة، المع ــاك  الوطني ــون األم ــن قان ــنة 1990 والمتضم ــمبر س ــق أول ديس المواف

ــم، والمتّم

ــق  ــام 1434 المواف ــان ع ــي 14 رمض ــؤّرخ ف ــم 13-05 الم ــون رق ــى القان –  بمقتض
23 يوليــو  ســنة 2013  و المتعلــق  بتنظيــم األنشــطة  البدنيــة والرياضيــة وتطويرهــا، 

ــام  ــدة ع ــي 25 ذي القع ــؤّرخ ف ــم 17-243 الم ــي رق ــوم الرئاس  –  وبمقتضــى المرس
1438 الموافــق 17 غشــت ســنة 2017 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعــّدل،

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

  – وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  12-427  المــؤّرخ  فــي 2 صفــر عــام  1434 
الموافــق 16  ديســمبر ســنة  2012 الــذي  يحــدد شــروط وكيفيــات إدارة وتســيير 

ــة، ــة والخاصــة التابعــة للدول األمــاك العمومي

–  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84 المــؤّرخ فــي 21 جمــادى األولــى 
عــام 1437 الموافــق أّول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صاحيــات وزيــر الشــباب 

ــة، والرياض

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 17-74 المــؤّرخ فــي 12 جمــادى األولــى عــام 
1438 الموافــق 9 فبرايــر ســنة 2017، والمتضمــن إحــداث لجنــة األلعــاب اإلفريقيــة 

الثالثــة للشــباب بالجزائــر، الســيما المــادة 27 منــه،

يقرران ما يأتي :

المــادة األولــى : تطبيقــا ألحــكام المــادة 27 مــن المرســوم التنفيذي رقــم 17-74 المؤّرخ 
فــي 12 جمــادى األولــى عــام 1438 الموافــق 9 فبرايــر ســنة 2017  والمذكــور أعــاه، 
ــة المكتســبة مــن  ــوال المنقول ــات تخصيــص األم ــد كيفي ــى تحدي ــرار إل يهــدف هــذا الق

لجنــة تنظيــم األلعــاب اإلفريقيــة الثالثــة للشــباب بالجزائــر.
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ــة المكتســبة  ــدة وزارة الشــباب والرياضــة، األمــوال المنقول المــادة 2 : تخصــص لفائ
ــي ســجل  ــة ف ــر والمدّون ــة للشــباب بالجزائ ــة الثالث ــاب اإلفريقي ــم األلع ــة تنظي ــن لجن م

ــا. ــة المعمــول به ــا لألحــكام التشــريعية والتنظيمي ــة، طبق جــرد هــذه اللجن

المــادة 3 : يترتــب علــى عمليــة التخصيــص المذكــورة فــي المــادة 2 أعــاه مــن هــذا 
ــن  ــة يعيّ ــده لجن ــة، تع ــوال المنقول ــري لألم ــي وتقدي ــي وكيف ــرد كّم ــداد ج ــرار، إع الق

ــر الشــباب والرياضــة. ــة و وزي ــر المالي ــن وزي ــا كل م أعضاءه

المــادة 4 :   ينشــر هــذا القــرار فــي الجريــدة الّرســميّة للجمهوريّــة الجزائريّــة 
الّشــعبيّة. الّديمقراطيّــة 

حــّرر بالجزائــر فــي  10 جمــادى األولــى عــام  1440 الموافــق 17 جانفــي ســنة  
.2019

وزير الشباب و الرياضة
 محمد حطاب   

 وزير المالية
عبد الرحمان راوية



60 

ــع الثانــي عــام 1440  الموافــق   3-3 - قــرار  وزاري  مشــترك مــؤّرخ فــي  22 ربي
31  ديســمبر  ســنة 2018 ، يحــدد  الواليــات  المعنيــة بالمهرجانــات الوطنيــة 

للشــباب وطبيعتهــا ومدتهــا.

............

   إّن  وزير  الداخلية  و الجماعات  المحلية  و التهيئة  العمرانية،

   ووزير الشباب والرياضة،

– بمقتضــى المرســوم رقــم  85-67 المــؤّرخ فــي 15 رجــب عــام 1405 الموافــق 6 
أبريــل ســنة 1985 والمتضمــن تنظيــم المهرجانــات الوطنيــة للشــباب، الســيما المــادة 

5 منــه،

ــدة عــام  ــي 25 ذي القع ــم 17-243 المــؤّرخ ف   –  وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رق
1438 الموافــق 17 غشــت ســنة 2017 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة، المعــّدل، 

–  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  16-84 المــؤّرخ فــي 21 جمــادى األولــى 
عــام 1437 الموافــق أّول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صاحيــات وزيــر الشــباب 

ــة، والرياض

ــع الثانــي عــام  ــم  18-331 المــؤّرخ فــي14 ربي –  وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رق
1440 الموافــق 22 ديســمبر ســنة 2018 الــذي يحــدد صاحيــات وزيــر الداخليــة 

ــة، ــة العمراني ــة والتهيئ ــات المحلي والجماع

يقرران ما يأتي :

المــادة األولــى : تطبيقــا ألحــكام المــادة 5 مــن المرســوم رقــم 85-67 المــؤّرخ فــي 15 
رجــب عــام 1405 الموافــق 6 أبريــل ســنة 1985 والمذكــور أعــاه، يهــدف هــذا القرار 
إلــى تحديــد الواليــات المعنيــة بالمهرجانــات الوطنيــة للشــباب وطبيعتهــا ومدتهــا، كمــا 

يأتــي :

ــه خمســة )5(  ــة الشــلف ومدت ــرق النحاســية للشــباب بوالي ــي للف –  المهرجــان الوطن
أيــام،

–  الصالون الوطني إلبداعات الفتاة بوالية األغواط ومدته خمسة   )5(  أيام،

–  المهرجان الوطني لألنشودة الوطنية للشباب بوالية بجاية ومدته ستة )6( أيام،

–  المسابقة الوطنية للطفل المنشط المبدع بوالية البليدة ومدته خمسة )5(  أيام،

–  التجوال الوطني للشباب بوالية البويرة ومدته خمسة )5( أيام،
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–  الملتقى الوطني البتكارات الشباب بوالية تامنغست ومدته أربعة )4(  أيام،

ــة تيــزي وزو  ــور للشــباب بوالي ــي للشــريط المرســوم والكاريكات –  المهرجــان الوطن
ومدتــه خمســة )5( أيــام،

–  المهرجــان الوطنــي للمواهــب الشــابة فــي فنــون الغنــاء بواليــة الجزائــر ومدتــه أحــد 
عشــر )11( يومــا،

–  المخيم الوطني لألنشطة العلمية للشباب بوالية جيجل ومدته ستة )6(  أيام،

ــة  ــباب بوالي ــي للش ــة الغرافيت ــات بتقني ــى الجداري ــم عل ــي للرس ــان الوطن –  المهرج
ــام، ــة )5( أي ــه خمس ــطيف ومدت س

–  المســابقة الوطنيــة لأللعــاب اإللكترونيــة للشــباب بواليــة عنابــة ومدتهــا خمســة )5( أيام،

–  المهرجان الوطني لشعر الشباب بوالية مستغانم ومدته خمسة   )5(  أيام،

–  اللقاء الوطني للفنون التشكيلية للشباب بوالية معسكر ومدته خمسة )5( أيام،

–  أولمبياد نشاطات تميّز الشباب بوالية ورقلة ومدته خمسة )5( أيام،

–  المهرجــان الوطنــي للموســيقى العصريــة للشــباب بواليــة وهــران ومدته خمســة )5( أيام،

–  اللقاء الوطني للنوادي الخضراء للشباب بوالية بومرداس ومدته ستة )6( أيام،

–  الصالون الوطني لسياحة الشباب بوالية الوادي ومدته خمسة  )5(  أيام،

–  اللقاء الوطني للشباب المتطّوع بوالية الطارف ومدته ستة )6( أيام،

–  اللقــاء الوطنــي العلمــي والشــاطر الصغيــر للشــباب بواليــة تنــدوف ومدتــه أربعــة 
ــام، )4( أي

–  الصالون الوطني للشباب المجمع بوالية تيسمسيلت ومدته أربعة  )4(  أيام،

– اللقاء الوطني للمهن التقليدية للشباب بوالية غرداية ومدته أربعة  )4(  أيام.

المــادة 2 : ينشــر هــذا القــرار فــي الجريــدة الّرســميّة للجمهوريّــة الجزائريّــة 
الّشــعبيّة. الّديمقراطيّــة 

ــق 31 ديســمبر ســنة  ــي عــام  1440 المواف ــع الثان ــي  22 ربي ــر ف حــّرر بالجزائ
.  2018

وزير الداخلية والجماعات 
المحلية والتهيئة العمرانية

نور الدين بدوي

وزير الشباب والرياضة
محمد حطاب
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3-4-  قــرار  وزاري  مشــترك  مــؤّرخ  فــي 28  رمضــان  عــام  1440 الموافــق 
ــي 29   ــوزاري المشــترك المــؤّرخ  ف ــرار ال ــّدل الق ــو ســنة  2019 ، يع 2 يوني
ربيــع األول عــام 1438 الموافــق 29  ديســمبر ســنة 2016  الــذي يحــدد تعــداد 
ــي   ــن  ف ــد  الخــاص  باألعــوان  العاملي مناصــب الشــغل وتصنيفهــا ومــدة العق
ــن  ــي للتكوي ــوان المعهــد الوطن ــة أو الخدمــات بعن ــظ أو الصيان نشــاطات  الحف

ــي إلطــارات الشــبيبة والرياضــة بوهــران. العال

............

إّن الوزير األول،

ووزير المالية،

ووزير الشباب والرياضة،

– بمقتضــى  المرســوم الرئاســي رقــم 07-308 المــؤرخ فــي17 رمضــان عــام 1428 
الموافــق 29 ســبتمبر ســنة  2007  الــذي  يحــدد  كيفيــات توظيــف األعــوان المتعاقديــن  
وحقوقهــم وواجباتهــم والعناصــر المشــكلة لرواتبهــم والقواعــد المتعلقــة بتســييرهم وكــذا 

النظــام التأديبــي المطبــق عليهــم، الســيما المــادة 8 منــه،

ــام 1440  ــب ع ــي 4 رج ــؤّرخ ف ــم 19-97  الم ــي رق ــوم الرئاس ــى المرس – وبمقتض
ــر األول، ــن الوزي ــن تعيي ــنة 2019 والمتضم ــارس س ــق 11 م المواف

–  وبمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 19-111 المــؤّرخ فــي 24 رجــب عــام 1440 
الموافــق 31 مــارس ســنة 2019 والمتضمــن تعييــن أعضــاء الحكومــة،

ــي13 شــعبان عــام 1414  ــؤّرخ ف ــم 94-38 الم ــذي رق –  وبمقتضــى المرســوم التنفي
الموافــق 25 ينايــر ســنة 1994 والمتضمــن تحويــل المعهــد الوطنــي للتكويــن العالــي في 
علــوم الرياضــة وتقنولوجياتهــا بوهــران إلــى معهــد وطنــي للتكويــن العالــي  إلطــارات 

الشــبيبة والرياضــة بوهــران، المتّمــم،

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

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  14-193المــؤّرخ فــي 5 رمضــان عــام 1435 
الموافــق 3 يوليــو ســنة 2014 الــذي يحــدد صاحيــات المديــر العــام للوظيفــة العموميــة 

واإلصــاح اإلداري،

– وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 16-84 المــؤّرخ فــي 21 جمــادى األولــى عــام 
1437 الموافــق أّول مــارس ســنة 2016 الــذي يحــدد صاحيــات وزيــر الشــباب 

ــة، والرياض
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ــع األول عــام 1438  ــوزاري المشــترك المــؤّرخ فــي 29 ربي –  وبمقتضــى القــرار ال
الموافــق 29 ديســمبر ســنة 2016 الــذي يحــدد تعــداد مناصــب الشــغل وتصنيفهــا ومــدة 
العقــد الخــاص باألعــوان العامليــن فــي نشــاطات الحفــظ أو الصيانــة أو الخدمــات 

ــي إلطــارات الشــبيبة والرياضــة بوهــران، ــن العال ــي للتكوي ــوان المعهــد الوطن بعن

يقررون ما يأتي :

ــرار  ــن الق ــى م ــادة األول ــي الم ــه ف ــدول المنصــوص علي ــّد ل الج ــى : يع ــادة األول الم
ــق 29 ديســمبر  ــع األول عــام 1438 المواف ــي 29 ربي ــوزاري المشــترك المــؤّرخ ف ال

ــي : ــا يأت ــور أعــاه، كم ســنة 2016 والمذك

مناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العمل
التصنيف

عقد غير محدد المدة
)1( 

عقد غير محدد المدة
التعداد )2(

)2+1(
الصنف

الرقم 

االستبدالي
بالتوقيت 

الكامل
بالتوقيت 

الجزئي
بالتوقيت 

الكامل
بالتوقيت 

الكامل
 عامل مهني من 
المستوى األول

141200ــــــ14

عون خدمة من
41200ــــــ4المستوى األول

81200ــــــ8 حارس
 سائق سيارة من
المستوى الثاني

23240ــــــ2

 عون وقاية من 
المستوى األول

135ــــــ13
288

 عون وقاية من
المستوى الثاني

27348ــــــ2

43ــــــ43المجموع العام

المــادة 2 : ينشــر هــذا القــرار فــي الجريدة الّرســميّة للجمهوريـّـة الجزائريـّـة الّديمقراطيّة 
الّشعبيّة.

   حّرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1440 الموافق 2 يونيو سنة 2019.

وزير المالية 
محمد لوكال

وزير الشباب والرياضة
رؤوف برناوي عن الوزير األّول

وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية 

واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمال
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IV- القرارات
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ــو ســنة 2019،  ــق 26 يوني ــي 23 شــّوال عــام 1440  المواف ــرار مــؤّرخ ف 4-9 - ق
يتضمــن إنهــاء مهــام المديــر العــام أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط التاســعة 

عشــرة لوهــران.

...............

بموجــب قــرار مــؤرخ فــي 23 شــّوال عــام 1440 الموافــق 26 يونيــو ســنة 2019، 
تنهــى مهــام الســيد محمــد المــورو بصفتــه مديــرا عامــا أللعاب البحــر األبيض المتوســط 

التاســعة عشــرة لوهران.
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4-10 - قــرار  مــؤّرخ  فــي 25 رمضــان عــام 1440 الموافــق 30  مايــو ســنة 2019،  
يتضمــن  تعييــن  ممثلــي  اإلدارات  و الهيئــات والســلطات  فــي  لجنــة  تنظيــم 

ألعــاب البحــر األبيــض المتوســط  التاســعة عشــرة لوهــران.

...............

     بموجــب قــرار مــؤّرخ فــي 25 رمضــان عــام 1440 الموافــق30  مايــو ســنة  
2019، يعيّــن ممثلــو اإلدارات والهيئــات والســلطات اآلتيــة أســماؤهم، تطبيقــا ألحــكام 
المــادة 5 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 17-75 المــؤّرخ فــي 12 جمــادى األولــى عــام 
1438 الموافــق 9 فبرايــر ســنة 2017 والمتضمــن إحــداث لجنــة تنظيــم ألعــاب البحــر 
األبيــض المتوســط التاســعة عشــرة لوهــران، فــي لجنــة تنظيــم ألعــاب البحــر األبيــض 

المتوســط التاســعة عشــرة بوهــران :

–  بعنوان الوزارات :

–  السيّد لعباس محمد أمين، ممثل وزير الشؤون الخارجية،

–  السيّد شطيبي عبد الحق، ممثل وزير الدفاع الوطني،

– السيّد مولود زوبير، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

–  السيّد فوداد عبد القادر، ممثل وزير المالية،

–  السيّد بن عطا هللا رضوان، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،

–  السيّدة عيش عيشة، ممثلة وزير األشغال العمومية والنقل،

–  السيّد عبة محمودي، ممثل وزير التربية الوطنية،

–  السيّد إنزارن اسماعيل، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

–  السيّد بوقندورة نور الدين، ممثل وزيرة الثقافة،

–  السيّد بن أشنهو فوزي، ممثل وزير الصحة والسكان وإصاح المستشفيات،

–  السيّدة عليق كريمة، ممثلة وزير االتصال،

–  الســيّد شــمام شــوقي، ممثــل وزيــرة البريــد والمواصــات الســلكية والاســلكية 
والرقمنــة. والتكنولوجيــات 

–  بعنوان الهيئات :

–  السيّد ميلي لونيس، ممثل قيادة الدرك الوطني،

–  السيّد كيواس باديس، ممثل المديرية العامة لألمن الوطني،

–  السيّد لحياني سعيد، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
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–  السيّد إصوالح نور الدين، ممثل المديرية العامة للجمارك.

–  بعنوان السلطات المحلية :

–  السيّد مولود علي لرينان، ممثل والي والية وهران.

–  بعنوان اإلدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة :

أ - بعنوان اإلدارة المركزية :

– السيّدة فايدي منوبة، المديرة العامة للشباب،

–  السيّد بلعياط نذير، المديرية العامة للرياضة،

ــة  ــي النخب ــابة ورياضي ــة الش ــب الرياضي ــرة المواه ــام، مدي ــهب أح ــيّدة األش –  الس
ــي، ــتوى العال والمس

–  السيّدة موفق مايسة، مديرة التعاون،

–  السيّد بن ناصر رشيد، مدير دراسات،

–  السيّد دومي رضا، مكلف بالدراسات والتلخيص،

–  السيّد عمارة جمال، مدير المالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير،

–  السيّد بليل بوعام، مدير الموارد البشرية والتكوين والتنظيم،

– السيّد مرنيش حميد، مدير اإلعام واالتصال وأنظمة اإلعام اآللي والوثائق.

ب - بعنوان المؤسسات تحت الوصاية :

–  السيّد صاولي بن مهيدي، ممثل الوكالة الوطنية لتسلية الشباب،

ــي إلطــارات الشــباب  ــن العال ــي للتكوي ــة المعهــد الوطن ــة، ممثل ــداش حبيب –  الســيّدة ق
والرياضــة لوهــران،

–  الســيّدة مصبــاح جميلــة، ممثلــة الصنــدوق الوطنــي لترقيــة مبــادرات الشــباب 
الرياضيــة، والممارســات 

–  السيّد بوزرورة أعمر، ممثل المركز الوطني للطب الرياضي،

–  الســيّدة بخبــوزة ســلمى، ممثلــة المخبــر الوطنــي لكشــف تعاطــي المنشــطات 
ومكافحتــه،

ــا لعلــوم وتكنولوجيــات الرياضــة  –  الســيّد ماهــور باشــا مــراد، ممثــل المدرســة العلي
لدالــي ابراهيــم.

–  بعنوان مديريات الشباب والرياضة للواليات :

–  السيّد غربي بدر الدين، مدير الشباب والرياضة لوالية وهران.
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–  بعنوان اللجنة األولمبية الوطنية :

–  السيّدة بنيدة مراح نورية، ممثلة اللجنة األولمبية الوطنية.

–  بعنوان االتحاديات الرياضية الوطنية :

–  السيّد زوبري مسعود، رئيس االتحادية الجزائرية للباد منتن،

–  السيّد زطشي خير الدين، رئيس االتحادية الجزائرية لكرة القدم،

–  السيّد بوعريفي رابح، رئيس االتحادية الجزائرية لكرة السلة،

–  السيّد لعبان حبيب، رئيس االتحادية الجزائرية لكرة اليد،

–  السيّد جيالي حسان، رئيس االتحادية الجزائرية للماحة الشراعية،

–  السيّد عبد الاوي العربي، رئيس االتحادية الجزائرية لرفع األثقال،

–  السيّد مصاب الهادي، رئيس االتحادية الجزائرية للرياضة للجميع،

–  السيّد ديب عبد الحكيم، رئيس االتحادية الجزائرية أللعاب القوى،

–  السيّد بوعود عبد المجيد، رئيس االتحادية الجزائرية للتجديف والكانوي كاياك،

–  السيّد نحاسية محمد رئيس االتحادية الجزائرية للماكمة،

–  السيّد برباري خير الدين، رئيس االتحادية الجزائرية للدراجات،

–  السيّد لراس رشيد، رئيس االتحادية الجزائرية للجيدو،

–  السيّد مسدوي سليمان، رئيس االتحادية الجزائرية للكاراتي دو،

–  السيّد لموشي مصطفى، رئيس االتحادية الجزائرية للكرة الطائرة،

–  السيّد بوغدو محمد حكيم، رئيس االتحادية الجزائرية للسباحة،

–  السيّد بسعد محمد، رئيس االتحادية الجزائرية للتنس،

–  السيّد درقاوي شريف، رئيس االتحادية الجزائرية لتنس الطاولة،

–  السيّد متيجي محمد زوبير، رئيس االتحادية الجزائرية للفروسية،

–  السيّد زاهي سفيان، رئيس االتحادية الجزائرية للجمباز،

–  السيّد بن عاوة يزيد، رئيس االتحادية الجزائرية للطايكواندو،

–  السيّد لزرق عبد الرزاق، رئيس االتحادية الجزائرية للرماية الرياضية،

–  السيّد شرع محمد، رئيس االتحادية الجزائرية للكرة الحديدية،

–  السيّد مايدي محمد أمين، رئيس االتحادية الجزائرية للرافل والبيار،

–  السيّد شباح رابح، رئيس االتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة.
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4-11- قــرار  مــؤّرخ فــي 3 ذي الحجــة عــام 1440 الموافــق 4 غشــت ســنة 2019،  
يتضمــن  تعييــن  المديــر  العــام  أللعــاب  البحراألبيــض المتوســط التاســعة 

عشــرة لوهــران.

...............

    بموجــب  قــرار  مــؤّرخ  فــي 3  ذي الحجــة عــام  1440  الموافــق 4 غشــت 
ســنة 2019، يعيّــن الســيّد ســليم إالس، مديــرا عامــا أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط 
ــم   ــذي رق ــوم التنفي ــن المرس ــادة  10 م ــكام الم ــا ألح ــران، تطبيق ــرة لوه ــعة عش التاس
17-75 المــؤّرخ فــي 12 جمــادى األولــى عــام 1438 الموافــق 9 فبرايــر ســنة 2017 
ــرة  ــعة عش ــط التاس ــض المتوس ــر األبي ــاب البح ــم ألع ــة تنظي ــداث لجن ــن إح والمتضم

ــران. لوه
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V- المقررات الوزارية 
المشتركة
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