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 رقم یعدل  القرار ،2016 سنة فیفري 16 في مؤرخ  60رقم  قرار  -26- 4
 مؤرخال 11المعدل للقرار رقم  2015سنة أوت  15 المؤرخ في 13
 الصفقات لجنة أعضاء المتضمن تعیین و  2015 سنة جوان 28 في

  .    لتسلیة الشباب الوطنیة للوكالة العمومیة
237  .……………………………………………………... 

 یتضمن الموافقة ،2016 سنة فیفري 22 في مؤرخ 066رقم  قرار -27- 4
النظام الداخلي لإلتحادیة الجزائریة لأللعاب  على القوانین األساسیة و

  .   و الریاضات التقلیدیة
239  .……………………………………………………... 
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لموافقة  یتضمن ا ،2016 سنة فیفري 22 في مؤرخ 067رقم  رقرا -28- 4
  .   والنظام الداخلي لإلتحادیة الجزائریة للجیدو على القوانین األساسیة

241  .……………………………………………………... 

یتضمن   ،2016 سنة  فیفري  22 في  مؤرخ  068رقم  قرار  -29- 4
لإلتحادیة الجزائریة  انین األساسیة و النظام الداخليالموافقة على القو

  .   للتایكواندو
243  .……………………………………………………... 

الموافقة یتضمن  ،2016 سنة  فیفري 22 في  مؤرخ  069رقم  قرار -30- 4
على القوانین األساسیة و النظام الداخلي لإلتحادیة الجزائریة للرمایة 

  .الریاضیة
245  .……………………………………………………... 

یتضمن الموافقة  ،2016 سنة  فیفري 22 في  مؤرخ  070رقم   قرار -31- 4
النظام الداخلي لإلتحادیة الجزائریة أللعاب  على القوانین األساسیة و

  .القوى
247  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن ،2016 سنة فیفري 24 في مؤرخ 073رقم  قرار -32- 4
الوالئیة للرافل و  اسیة النموذجیة للرابطة الریاضیةعلى القوانین األس

  .   البیار
249  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن ،2016 سنة  فیفري  24 في  مؤرخ  074رقم  قرار -33- 4
الریاضیة الوالئیة  النموذجیة للرابطة انین األساسیةعلى القو

  .   للمصارعة المشتركة
251  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن  ،2016 سنة  فیفري 24 في مؤرخ 075رقم  قرار  -34- 4
الوالئیة للتزحلق  على القوانین األساسیة النموذجیة للرابطة الریاضیة

  .   و ریاضات الجبال
253  .……………………………………………………...  
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یتضمن  ،2016 سنة  فیفري 24  في  مؤرخ  076رقم   قرار  -35- 4
الموافقة على القوانین األساسیة النموذجیة للرابطة الریاضیة    

  .   الوالئیة للفروسیة
255  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن  ،2016 سنة  فیفري  24 في  مؤرخ 077رقم  قرار -36- 4
  .   الوالئیة للمالكمة الریاضیة للرابطة النموذجیة ةاألساسی على القوانین

257  .……………………………………………………...  

یتضمن     ،2016 سنة  فیفري  24 في  مؤرخ  078رقم   قرار  -37- 4
الریاضیة الوالئیة  للرابطة النموذجیة األساسیة القوانین على الموافقة

  .   لجمعیات التجدیف و الكانوي
259  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن ،2016 سنة فیفري 24 في مؤرخ 079رقم  قرار -38- 4
الوالئیة للریاضة  موذجیة للرابطة الریاضیةعلى القوانین األساسیة الن

  .   و العمل
261  .……………………………………………………...  

 یتضمن الموافقة ،2016 سنة فیفري 24 في مؤرخ  080رقم  قرار  -39- 4
الوالئیة  الریاضیة للرابطة النموذجیة األساسیة القوانین على

  .   للریاضات الكرویة
263  .……………………………………………………...  

 یتضمن  ،2016 سنة  فیفري  24 في   مؤرخ  081رقم  قرار  -40- 4
الموافقة على القوانین األساسیة النموذجیة للرابطة الریاضیة الوالئیة 

  .   للجمباز
265  .……………………………………………………...  

یتضمن  ،2016 سنة  فیفري  24 في  مؤرخ  082رقم   قرار  -41- 4
الموافقة على القوانین األساسیة النموذجیة للرابطة الریاضیة الوالئیة 

  .   للتنس
267  .……………………………………………………...  
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یتضمن الموافقة   ،2016 سنة  فیفري  24 في مؤرخ 083رقم  قرار -42- 4
على القوانین األساسیة النموذجیة للرابطة الریاضیة الوالئیة للریاضة 

  .   للجمیع
269  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن ،2016 سنة فیفري 24 في مؤرخ 084رقم  قرار -43- 4
الوالئیة  الریاضیة للرابطة النموذجیة األساسیة القوانین على

  .   للریاضات المیكانیكیة
271  .……………………………………………………...  

یتضمن الموافقة  ،2016 سنة فیفري 24 في مؤرخ 085رقم  قرار -44- 4
  .   الوالئیة للشطرنج الریاضیة للرابطة النموذجیة األساسیة القوانین على

273  .……………………………………………………...  

 یتضمن الموافقة ،2016 سنة  فیفري  24 في مؤرخ 086رقم  قرار -45- 4
الریاضیة الوالئیة لرفع  على القوانین األساسیة النموذجیة للرابطة

  .   األثقال
275  .……………………………………………………...  

الموافقة یتضمن  ،2016 سنة فیفري 24 في مؤرخ 087رقم  قرار  -46- 4
لكرة  الوالئیة الریاضیة للرابطة النموذجیة ةاألساسی القوانین على

  .   الطاولة
277  .……………………………………………………...  

یتضمن تعیین  ،2016 سنة فیفري 24 في مؤرخ 89رقم  قرار -47- 4
  .   أعضاء مجلس توجیھ الوكالة الوطنیة لتسلیة الشباب

279  .……………………………………………………...  

یتضمن الموافقة  ،2016 سنة مارس 05 في مؤرخ 98رقم  قرار -48- 4
  .   الوالئیة للجیدو ة النموذجیة للرابطة الریاضیةعلى القوانین األساسی

281  .……………………………………………………...  
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 یتضمن           ،2016 سنة  مارس  05 في  مؤرخ  100رقم   قرار  -49- 4
النموذجیة للرابطة الریاضیة الوالئیة  القوانین األساسیة الموافقة على

  .   للرمایة الریاضیة
283  .……………………………………………………...  

 یتضمن الموافقة ،2016 سنة مارس 05 في مؤرخ 101 رقم قرار -50- 4
الریاضیة الوالئیة للریاضة  النموذجیة للرابطة األساسیة القوانین على

  .   الجویة
285  .……………………………………………………...  

 یتضمن الموافقة ،2016 سنة مارس 05 في مؤرخ 102رقم  قرار -51- 4
الریاضیة الوالئیة لأللعاب  للرابطة النموذجیة األساسیة القوانین على

  .   و الریاضات التقلیدیة
287  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن  ،2016 سنة  مارس 07 في مؤرخ  103رقم  قرار -52- 4
الریاضیة للصم  لإلتحادیة األساسیة والنظام الداخليعلى القوانین 

  .   الجزائریین
289  .……………………………………………………...  

 الموافقة یتضمن ،2016 سنة  مارس  07 في  مؤرخ 104رقم  قرار  -53- 4
الجزائریة لإلنقاذ و لإلتحادیة  الداخلي والنظام األساسیة القوانین على

 .اإلسعاف و نشاطات الغوص البحري
291  .……………………………………………………...  

 الموافقة یتضمن  ،2016 سنة  مارس 07 في  مؤرخ 105رقم  قرار -54- 4
لإلتحادیة الجزائریة للكرة  الداخلي النظام و األساسیة القوانین على

  .   الطائرة
293  .……………………………………………………...  
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 الموافقة یتضمن  ،2016 سنة مارس 07 في  مؤرخ 106رقم  قرار -55- 4
الوالئیة أللعاب  ةالریاضی للرابطة النموذجیة األساسیة القوانین على

  .   القوى
295  .……………………………………………………...  

 یتضمن الموافقة ،2016 سنة مارس 07 في مؤرخ 107 رقم قرار -56- 4
الوالئیة  الریاضیة للرابطة النموذجیة األساسیة القوانین على

  .   للتایكواندو
297  .……………………………………………………...  

یتضمن الموافقة  ،2016 سنة مارس 10 في مؤرخ 108رقم   قرار  -57- 4
لإلتحادیة الجزائریة للفوفینام  الداخلي النظام و األساسیة على القوانین

  .   وفیات فودا
299  .……………………………………………………...  

الموافقة یتضمن  ،2016 سنة مارس 13 في مؤرخ 108رقم  قرار  -58- 4
   .الجزائریة لكرة الید سیة والنظام الداخلي لإلتحادیةالقوانین األسا على

301  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن  ،2016 سنة مارس  15 في مؤرخ 110رقم  قرار -59- 4
الوالئیة للصم  على القوانین األساسیة النموذجیة للرابطة الریاضیة

  .   الجزائریین
303  .……………………………………………………...  

 یتضمن  ،2016 سنة  مارس 15 في  مؤرخ  111رقم   قرار  -60- 4
للكرة  الموافقة على القوانین األساسیة النموذجیة للرابطة الریاضیة

  .   الطائرة
305  .……………………………………………………...  

یتضمن الموافقة   ،2016 سنة مارس 15 في مؤرخ 112رقم  قرار -61- 4
الوالئیة لإلنقاذ و ة النموذجیة للرابطة الریاضیة القوانین األساسیعلى 

  .   اإلسعاف و نشاطات الغوص البحري
307  .……………………………………………………...  
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الموافقة  یتضمن  ،2016 سنة  مارس  23 في مؤرخ 114رقم  قرار -62- 4
  .   الجزائریة للسباحة على القوانین األساسیة والنظام الداخلي لإلتحادیة

309  .……………………………………………………...  

یتضمن الموافقة  ،2016 سنة مارس 23 في مؤرخ 115رقم  قرار -63- 4
الجزائریة للمالحة  والنظام الداخلي لإلتحادیةعلى القوانین األساسیة 

  .   الشراعیة
311  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن  ،2016 سنة مارس  28 في  مؤرخ 116رقم  قرار -64- 4
 .الوالئیة للمبارزة األساسیة النموذجیة للرابطة الریاضیة القوانین على

313  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن  ،2016 سنة مارس 28 في مؤرخ 117رقم  قرار  -65- 4
الوالئیة للفنون  اسیة النموذجیة للرابطة الریاضیةعلى القوانین األس

  .   القتالیة
315  .……………………………………………………...  

یتضمن الموافقة  ،2016 سنة مارس  28 في مؤرخ 118رقم  قرار  -66- 4
  .   للدراجاتوالنظام الداخلي لإلتحادیة الجزائریة  ةاألساسی القوانین على

317  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن  ،2016 سنة مارس  28 في  مؤرخ 119رقم  قرار -67- 4
  .   للمبارزةالجزائریة  النظام الداخلي لإلتحادیة وعلى القوانین األساسیة 

319  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن ،2016 سنة مارس 28 في  مؤرخ 120رقم  قرار -68- 4
الجزائریة للفنون  النظام الداخلي لإلتحادیة على القوانین األساسیة و

  .   القتالیة
321  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن ،2016 سنة مارس  28 في  مؤرخ 121رقم  قرار -69- 4
  . الجزائریة للدراجات الداخلي لإلتحادیة والنظام األساسیة القوانین على

323  .……………………………………………………...  
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الموافقة یتضمن   ،2016 سنة أفریل 03 في مؤرخ 122رقم  قرار -70- 4
النموذجیة للرابطة الریاضیة الوالئیة للفول  على القوانین األساسیة

  .   المشابھةو الریاضات  غكت و الكیك بوكسیناكونت
325  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن  ،2016 سنة أفریل   03 في  مؤرخ 123رقم  قرار -71- 4
الوالئیة للمالحة  النموذجیة للرابطة الریاضیةعلى القوانین األساسیة 

  .   الشراعیة
327  .……………………………………………………...  

یتضمن الموافقة  ،2016 سنة أفریل 03 في مؤرخ 124 رقم قرار -72- 4
 ة النموذجیة للرابطة الریاضیة الوالئیة لكرةعلى القوانین األساسی

  .   الید
329  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن ،2016 سنة أفریل  03 في مؤرخ 125رقم  قرار -73- 4
  .   الوالئیة للسباحة على القوانین األساسیة النموذجیة للرابطة الریاضیة

331  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن ،2016 سنة أفریل 07 في مؤرخ 126رقم  قرار -74- 4
الجزائریة للریاضة  دیةلإلتحاعلى القوانین األساسیة والنظام الداخلي 

  .   الجامعیة
333  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن  ،2016 سنة أفریل 07 في مؤرخ 127رقم  قرار -75- 4
الجزائریة لكرة ة و النظام الداخلي لإلتحادیة على القوانین األساسی

  .   السلة
335  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن ،2016 سنة أفریل 07 في مؤرخ 128رقم  قرار -76- 4
الجزائریة لریاضة النظام الداخلي لإلتحادیة  وعلى القوانین األساسیة 

  .   المعاقین
337  .……………………………………………………...  
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 یتضمن  ،2016 سنة  أفریل  07 في  مؤرخ  129رقم   قرار  -77- 4
الوالئیة ة النموذجیة للرابطة الریاضیة على القوانین األساسی الموافقة

  .   لكرة السلة
339  .……………………………………………………...  

یتضمن الموافقة   ،2016 سنة أفریل 07 في مؤرخ 130رقم  قرار -78- 4
الوالئیة للریاضة ة النموذجیة للرابطة الریاضیة على القوانین األساسی

  .   الجامعیة
341  .……………………………………………………………...  

 یتضمن الموافقة ،2016 سنة أفریل 07 في مؤرخ 131رقم  قرار -79- 4
الوالئیة لریاضة  الریاضیة للرابطة النموذجیة األساسیة القوانین على

  .   المعوقین
343  .……………………………………………………...  

الموافقة  یتضمن  ،2016 سنةأفریل  16 في مؤرخ 132رقم  قرار -80- 4
الوالئیة لكرة ة النموذجیة للرابطة الریاضیة على القوانین األساسی

  .   القدم
345  .……………………………………………………...  

یتضمن الموافقة  ،2016 سنة أفریل 20 في مؤرخ 133رقم  قرار -81- 4
على القوانین األساسیة النموذجیة للرابطة الریاضیة الوالئیة للفوفینام 

  .   فیات فوداو
347  .……………………………………………………...  

رقم  یعدل القرار  ،2016 سنة ماي 02 في  مؤرخ  134رقم  قرار  -82- 4
و المتضمن أعضاء مجلس  2014دیسمبر سنة  11المؤرخ في  130

  .إدارة المركز الوطني لطب الریاضة
349  .……………………………………………………...  

إلحاق   یتضمن  ،2016 سنة ماي  03 في  مؤرخ 135رقم  قرار -83- 4
  .لوالیة مستغانمیوان المركب المتعدد الریاضات بدمنشأة ریاضیة  

351  .……………………………………………………...  
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 منشأة إلحاق یتضمن ،2016 سنة ماي 03 في مؤرخ 136رقم  قرار -84- 4
  .لوالیة عین تموشنتالمركب المتعدد الریاضات  وانبدی ریاضیة

355  .……………………………………………………...  

یتضمن إلحاق   ،2016 سنة ماي 03 في  مؤرخ 137رقم  قرار -85- 4
  .لوالیة میلةوان  المركب  المتعدد الریاضات منشأة ریاضیة  بدی

359  .……………………………………………………...  

إلحاق   یتضمن ،2016 سنة ماي 03 في مؤرخ 138رقم  قرار -86- 4
  .الریاضات لوالیة الجلفة ریاضیة بدیوان المركب المتعددمنشأة 

363  .……………………………………………………...  

إلحاق   یتضمن ،2016 سنةماي  03 في مؤرخ  140رقم  قرار  -87- 4
  .لوالیة سكیكدةیوان المركب  المتعدد الریاضات  منشأة  ریاضیة  بد

366  .……………………………………………………...  

یعدل القرار رقم   ،2016 سنة ماي 12 في  مؤرخ 147رقم  قرار -88- 4
تعیین أعضاء المتضمن  و 2013سنة  نوفمبر  24المؤرخ  في  186

  .المائیة و تحت المائیةة المدرسة الوطنیة للریاضات مجلس إدار
370  .……………………………………………………...  

إلحاق  یتضمن  ،2016 سنة ماي 12 في مؤرخ 149رقم  قرار -89- 4
  .لوالیة الواديان المركب المتعدد الریاضات بدیو تینریاضی تینمنشأ

372  .……………………………………………………...  

إلحاق   یتضمن ،2016 سنة ماي 12 في مؤرخ 150رقم  قرار -90- 4
  .الریاضات لوالیة إلیزي بدیوان المركب المتعددمنشأتین ریاضیتین 

378  .……………………………………………………...  

یتضمن إلحاق منشأة  ،2016 سنة ماي 12 في مؤرخ 153رقم  قرار -91- 4
  .لوالیة النعامةمركب المتعدد الریاضات ریاضیة بدیوان ال

382  .……………………………………………………...  
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إلحاق  یتضمن  ،2016 سنة ماي 12 في مؤرخ 154رقم  قرار -92- 4
  .لوالیة قالمةان المركب المتعدد الریاضات بدیو منشأة ریاضیة

386  .……………………………………………………...  

 یتضمن الموافقة  ،2016 سنة ماي 18 في مؤرخ 154رقم  قرار -93- 4
  .   لإلتحادیة الجزائریة للبادمنتن الداخلي والنظام األساسیة القوانین على

389  .……………………………………………………...  

 یتضمن الموافقة ،2016 سنة ماي 18 في مؤرخ 155رقم  قرار -94- 4
الداخلي لإلتحادیة الجزائریة لبناء  األساسیة والنظام القوانین على

  .   األجسام و الحمل بالقوة
391  .……………………………………………………...  

یتضمن الموافقة   ،2016 سنةماي  21 في مؤرخ 156 رقم قرار -95- 4
الوالئیة لبناء  القوانین األساسیة النموذجیة للرابطة الریاضیة على

  .   األجسام و الحمل بالقوة
393  .……………………………………………………...  

 الموافقة یتضمن ،2016 سنةماي  21 في  مؤرخ  157رقم  قرار -96- 4
  .   الوالئیة للبادمنتن الریاضیة للرابطة النموذجیة األساسیة القوانین على

395  .……………………………………………………...  

 الموافقة یتضمن ،2016 سنة ماي 30 في مؤرخ 158رقم  قرار -97- 4
  .   لكرة القدمة النموذجیة للرابطة الجھویة القوانین األساسیعلى 

397  .……………………………………………………...  

 الموافقة یتضمن  ،2016 سنةماي    30 في مؤرخ  159رقم  قرار -98- 4
  .   الوالئیة للكراتي الریاضیة للرابطة النموذجیة األساسیة القوانین على

399  .……………………………………………………...  

 الموافقة على یتضمن ،2016 سنة ماي 30 في مؤرخ 160 رقم قرار -99- 4
  .   الجزائریة للكراتي دو القوانین األساسیة والنظام الداخلي لإلتحادیة

401  .……………………………………………………...  
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یتضمن إحداث و  ،2016 سنة جوان 12 في مؤرخ 162رقم  قرار - 100- 4
العمومیة لوزارة الشباب و  للصفقات القطاعیة اللجنة تعیین أعضاء

  .الریاضة
403  .……………………………………………………... 

 سنة یونیو 12 وافقلما 1437 عام رمضان 7 في مؤّرخ قرار -4-101
 مكافحة إطار في المحظورة والوسائل العقاقیر قائمة یحدد ،2016

  .ومراقبتھا  نشطاتلما
406  .……………………………………………………...  

 ،2016 سنة مایو 9 وافقلما 1437 عام شعبان 2   في  مؤّرخ قرار -4-102
 واھبلما تحضیر  و  لتجمع  الوطني  ركزلما  مقر  تحویل  یتضّمن 
  ). والیة الجزائر ( سویدانیة  بلدیة  إلى  الریاضیة النخبة و

          

   )2016سنة  یونیو 22 مؤرخة في 37جریدة رسمیة عدد (        
419  .……………………………………………………... 

 سنة یونیو 12 وافقلما 1437 عام رمضان 7 في مؤّرخ قرار -4-103
 مكافحة إطار في المحظورة والوسائل العقاقیر قائمة یحدد ،2016

  .ومراقبتھا  نشطاتلما
  ) 2016سنة  سبتمبر 4 مؤرخة في 52جریدة رسمیة عدد (        

420  .……………………………………………………...  

سنة  مایو15  وافقلما 1437 عام شعبان 8 في مؤّرخ قرار -4-104
 صادقةلموا الشباب تصنیف بیوت و كیفیات شروط یحدد ،2016
 . علیھا

  ) 2016سنة  نوفمبر 27 مؤرخة في 68جریدة رسمیة عدد (       
422  .……………………………………………………...  
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سنة  یولیو 21 وافقلما 1437 عام شّوال 16 في مؤّرخ قرار -4-105
للوقایة من  التنفیذیة اللجنة الوطنیة أعضاء ینتعی یتضّمن ،2016
 . ومكافحتھ الریاضیة نشآتلما في العنف

  )2016سنة  نوفمبر 27 مؤرخة في 68جریدة رسمیة عدد (      
429  .……………………………………………………...  

  
V- قرارات مال  

  

 تعیینیتضمن  ،2016 سنةفیفري  07 في مؤرخ 57رقم  قررم - 5-1
مبادرات الشباب و  لترقیة الوالئي الصندوق تسییر مجلس عضاءأ

  .   الممارسات الریاضیة لوالیة باتنة
433  .……………………………………………………...  

النظام التأدیبي  یحدد ،2016 سنةمارس  2 في مؤرخ 64رقم  قررم  - 2- 5
  .    النموذجي للنادي الریاضي الھاوي

435  .……………………………………………………...  

یتضمن تعیین  ،2016 سنةمارس  23 في مؤرخ 81رقم  قررم  - 3- 5
عضاء مجلس تسییر الصندوق الوالئي لترقیة مبادرات الشباب و أ

  . الممارسات الریاضیة لوالیة بجایة
440  .……………………………………………………...  

یتضمن تعیین     ،2016 سنةماي   09 في مؤرخ 145رقم  قررم - 4- 5
عضاء مجلس  تسییر  الصندوق الوالئي  لترقیة مبادرات الشباب و أ

  .   الممارسات الریاضیة لوالیة عین تموشنت
442  .……………………………………………………...  

یتضمن تعیین  ،2016 سنةماي  12 في مؤرخ 109رقم  قررم  - 5- 5
لترقیة مبادرات الشباب و  الوالئي الصندوق عضاء مجلس تسییرأ

  . الممارسات الریاضیة لوالیة مستغانم
444  .……………………………………………………...  
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یعدل المقرر رقم   ،2016 سنةأكتوبر  27 في مؤرخ 317رقم  قررم - 6- 5
 المتضمن تعیین أعضاء مجلس و 2016 سنةماي 12 في  مؤرخ 109

 الممارساتمبادرات الشباب و  الوالئي لترقیة  الصندوق تسییر
  .   لوالیة مستغانمالریاضیة 

446  .……………………………………………………...  

تعیین المتضمن  2016 سنةأكتوبر  27 في  مؤرخ  319رقم  قررم  - 7- 5
مبادرات الشباب و  تسییر الصندوق الوالئي لترقیة أعضاء مجلس

  .   الممارسات الریاضیة لوالیة سعیدة
448  .……………………………………………………...  

تعیین  المتضمن  2016 سنةأكتوبر  27 في  مؤرخ  321رقم  قررم  - 8- 5
مبادرات الشباب و ییر الصندوق الوالئي لترقیة أعضاء مجلس تس

  .   الممارسات الریاضیة لوالیة أدرار
450  .……………………………………………………...  

یتضمن تعیین   2016 سنةأكتوبر  27 في  مؤرخ  322رقم  قررم  - 9- 5
أعضاء مجلس تسییر الصندوق الوالئي لترقیة مبادرات الشباب و 

  .   الممارسات الریاضیة لوالیة الجزائر
452  .……………………………………………………...  

یعدل المقرر رقم   2016 سنةأكتوبر  27 في مؤرخ 323رقم  قررم  -10- 5
المتضمن تعیین  أعضاء مجلس  و 2015 أوت 19 في  مؤرخ 22

الشباب و الممارسات  اتتسییر الصندوق الوالئي لترقیة مبادر
  .   الریاضیة لوالیة عنابة

454  .……………………………………………………...  

یعدل المقرر رقم   2016 سنة أكتوبر 27 في مؤرخ 324رقم  قررم  -11- 5
یتضمن تعیین أعضاء مجلس تسییر  2015جویلیة   12 في  مؤرخ 11

الشباب و الممارسات الریاضیة  مبادراتالصندوق الوالئي لترقیة 
  .   لوالیة المدیة

456  .……………………………………………………...  
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 المتضمن تعیین 2016 سنةأكتوبر  27 في مؤرخ 325رقم  قررم -12- 5
مجلس تسییر الصندوق الوالئي لترقیة مبادرات الشباب و  أعضاء

  .   الممارسات الریاضیة لوالیة تندوف
458  .……………………………………………………...  

یعدل المقرر رقم  2016 سنة أكتوبر 27 في مؤرخ 326رقم  قررم -13- 5
أعضاء مجلس یتضمن تعیین   2015نوفمبر    10 في  مؤرخال 58

الممارسات  و الشباب مبادرات لترقیة الوالئي الصندوق تسییر
  .   الریاضیة لوالیة تمنراست

460  .……………………………………………………...  

 المتضمن تعیین 2016 سنةنوفمبر  21 في مؤرخ 347رقم  قررم -14- 5
مبادرات الشباب و  لترقیة الوالئي الصندوق تسییر مجلس أعضاء

  .   الممارسات الریاضیة لوالیة تیارت
462  .……………………………………………………...  

تعیین   المتضمن 2016 سنةنوفمبر  27 في  مؤرخ  351رقم  قررم  -15- 5
مبادرات الشباب و لترقیة  الصندوق الوالئي ییرتس أعضاء مجلس

  .   الممارسات الریاضیة لوالیة غردایة
464  .……………………………………………………...  
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  وافقلما 1437 عام  الثانیة جمادى  6 في  مؤّرخ  رئاسيّ  مرسوم -1-1
 في  والریاضة الشباب مدیر تعیین  یتضّمن  ،2016سنة   مارس 15

 . سطیف  والیة 

- - - - 

 وافقلما1437  عام الثانیة جمادى 6 في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم وجببم    
 والریاضة للشباب مدیرا طاھیر، عزیز الّسید  یعّین ،2016 سنة مارس  15

  . سطیف  والیة  في 

.... ★.... 

 الموافق 1437 عام الثانیة جمادى 4 في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم -1-2
 بوزارة دراسات مدیر مھامإنھاء  یتضّمن ،2016 سنة مارس13

 .والریاضة الشباب
- - - - 

 1437  عام الثانیة  جمادى  4  في  مؤّرخ  رئاسيّ   مرسوم  بموجب    
  بصفتھ صنصال، كمال الّسید مھام تنھى  ،2016 سنة مارس 13 الموافق

  . الّتقاعد  على  إلحالتھ والریاضة،  الشباب بوزارة للدراسات  مدیرا

.... ★....  

 1437 عام  الثانیة  جمادى  4   في  مؤّرخ  رئاسيّ   مرسوم -1-3
 مكلف مھام إنھاء یتضّمن ،2016 سنة مارس 13 الموافق

 . والریاضة الشباب  بوزارة والتلخیص  بالدراسات
- - - - 

 

 1437  عام  الثانیة جمادى  4  في  مؤّرخ  رئاسيّ   مرسوم  بموجب     
 قدورة،  علي  سید  الّسید  مھام تنھى  ،2016 سنة  مارس  13  الموافق
 إلحالتھ والریاضة، الشباب  بوزارة  والتلخیص بالدراسات  مكلّفا  بصفتھ

 . الّتقاعد على 
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 1437 عام الثانیة جمادى 6 في مؤّرخان رئاسّیان مرسومان -1-4
 مدیرین  مھام  إنھاء  یتضّمنان  ،2016 سنة  مارس  15 الموافق

 .والیتین في  والریاضة  للشباب 
- - - - 

 

 1437 عام الثانیة جمادى 6 في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم بموجب     
  بصفتھ كراش، طارق الّسید مھام تنھى  ،2016 سنة مارس 15 الموافق

 . أخرى بوظیفة لتكلیفھ سطیف، والیة في والریاضة للشباب مدیرا

 
 الموافق 1437 عام الثانیة  جمادى 6 في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم بموجب   

 الّسید مھام ،2015 سنة یونیو 15  من ابتداء تنھى، 2016 سنة مارس 15 
  قسنطینة والیة في والریاضة للشباب مدیرا بصفتھ دعماش، الحمید عبد

 . الوفاة بسبب
.... ★....  

  28  الموافق 1437 عام رمضان  23 في  مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم -1-5
   والریاضة الشباب  مدیر مھام  إنھاء  یتضّمن  ،2016سنة   یونیو

 . الشلف  والیة  في
- - - - 

  1437  عام رمضان  23 في  مؤّرخ  رئاسيّ   مرسوم وجببم         
  ،2016 سنة  ینایر  أّول من  ابتداء ،تنھى  2016  سنة  یونیو  28  وافقلما

  للشباب  مدیرا  بصفتھ ،بوزیان زیان  زیان  أبي  أحمد  الّسید  مھام
     .الوفاة  بسبب ،الشلف والیة  في  والریاضة
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 5 وافقلما 1437 عام الحّجة ذي 3 في مؤّرخة رئاسّیة مراسیم -1-6
 والریاضة للشباب مدیرین مھام إنھاء تتضّمن ،2016سنة  سبتمبر

 . الوالیات في

 - - - - 

 وافقلما  1437  عام الحّجة ذي  3  في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم بموجب   
 للشباب مدیرا بصفتھ ،مرماط سعید الّسید مھام تنھى ،2016 سنة سبتمبر 5

  . الّتقاعد على إلحالتھ ،األغواط والیة في والریاضة

 5 وافقلما 1437 عام الحّجة ذي 3 في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم بموجب   
 مدیرا بصفتھ ،لولو بن رمضان الّسید مھام تنھى ،2016 سنة سبتمبر
 . أخرى  بوظیفة لتكلیفھ ،سكیكدة والیة في والریاضة للشباب

  وافقلما  1437  عام الحّجة ذي  3 في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم بموجب   
  مدیرا  بصفتھ ،نعار  جعفر  الّسید مھام  تنھى  ،2016 سنة  سبتمبر  5

 .أخرى  بوظیفة  لتكلیفھ ،الوادي  والیة في  والریاضة  للشباب

.... ★....  

  
 5 وافقلما 1437 عام الحّجة ذي 3 في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم -1-7

 لتجمع ركز الوطنيلما تعیین مدیر یتضّمن ،2016سنة  سبتمبر
 . بالشلف الریاضیة والنخبة واھبلما وتحضیر

- - - - 

 1437  عام  الحّجة ذي  3  في  مؤّرخ  رئاسيّ   مرسوم  بموجب   
  مدیرا ،قارة  القادر  عبد  الّسید  یعّین ،2016 سنة  سبتمبر  5  وافقلما

 والنخبة  واھبلما  وتحضیر  لتجمع  الوطني للمركز

  . بالشلف  الریاضیة
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 وافقلما 1437 الحّجة عام ذي  3  في مؤّرخان رئاسّیان مرسومان -1-8
  والریاضة للشباب مدیرین تعیین یتضّمنان ،2016سنة  سبتمبر5 
 . الوالیات في

- - - - 

  5 الموافق 1437 عام الحّجة ذي 3 في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم بموجب   
 للشباب مدیرین اسماھما اآلتي الّسیدان یعّین ،2016 سنة سبتمبر

 :یناآلتیت ینالوالیت في والریاضة

 ،جیجل  والیة  في ،جایز  عمار - 

  .نممستغا  والیة  في ،لولو  بن  رمضان - 

 
 5 وافقلما  1437 عام الحّجة ذي 3 في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم  بموجب   

 في والریاضة للشباب مدیرا ،نعار جعفر الّسید یعّین  ،2016 سنة سبتمبر 
  .البلیدة  والیة 
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  المراسیم التنفیذیة - 2
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 1437 عام األول ربیع  22 في  مؤّرخ  16-02  رقم  تنفیذي  مرسوم -2-1
 لریاضة الوطنیة اللجنة مھام یحدد ،2016 سنة ینایر 3 وافقلما

 وتشكیلتھا الریاضیة واھبلما وكشف العالي ستوىلموا النخبة
 . وسیرھا وتنظیمھا

- - - - 

 ،األول  الوزیر  إنّ 

 ،والریاضة  الشباب  وزیر  تقریر  على  بناء - 

 ،منھ  2)  الفقرة 125 ( و  85 -3 ادتانلما  السیما ،الدستور  على وبناء - 

  وافقلما 1433عام صفر 18 في ؤرخلما 12-06  رقم القانون بمقتضىو - 
 ،بالجمعیات تعلقلموا 2012  سنة ینایر  12

 1434 عام رمضان 14 في ؤرخلما  13-05 رقم القانون بمقتضىو - 
 والریاضیة  البدنیة  األنشطة  بتنظیم تعلقلموا 2013 سنة یولیو 23 وافقلما
 ،منھ 116  و 112  ادتانلما  السیما ،وتطویرھا 

  رجب  25  في  ؤرخلما  15 - 125 رقم  الرئاسي  رسوملما  بمقتضىو - 
 ،الحكومة أعضاء ینتعی تضمنلموا 2015 سنة مایو 14 وافقلما 1436 عام

 ،عدللما

 القعدة  ذي  18  في  ؤرخلما 96-124 رقم  التنفیذي  رسوملما  بمقتضىو - 
 اللجنة تشكیل  یحدد  الذي 1996  سنة  أبریل  6 وافقلما  1416 عام

 ،وعملھا  تنظیمھا  یضبط و  العالي  ستوىلما ذات  للریاضة  الوطنیة

  ،الجمھوریة  رئیس  موافقة  بعد  و - 

  : یأتي  ما  یرسم    

 14 في ؤرخلما  13-05 رقم القانون من 116 للمادة تطبیقا  :  األولى  ادةلما
 األنشطة بتنظیم تعلقلموا  2013سنة یولیو 23 وافقلما 1434 عام رمضان 
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  الوطنیة اللجنة  مھام  رسوملما ھذا  یحدد ،وتطویرھا  والریاضیة البدنیة 
  وتشكیلتھا الریاضیة  واھبلما وكشف  العالي ستوىلموا  النخبة  لریاضة

 . وسیرھا  وتنظیمھا

 في  ؤرخلما 13-05 رقم القانون من  112 ادةلما  ألحكام طبقا  2 :  ادةلما
 ،أعاله  ذكورلموا2013  سنة یولیو  23وافقلما 1434 عام رمضان 14

 واھبلما  وكشف  العالي  ستوىلموا  النخبة  لریاضة الوطنیة  اللجنة
 واآلراء  والتوصیات االقتراحات  بإبداء  یكلف  استشاري  جھاز  الریاضیة

 رتبطةلما  واألھداف الخیارات تحدید  في  تساھم  أن  شأنھا  من  التي
 في  ساھمةلما و  وتطویرھا  العالي  ستوىلموا النخبة  ریاضة  بترقیة
 . وتطویرھا الشابة  الریاضیة  واھبلما  كشف  ومناھج  وسائل تفعیل

  : یأتي  ابم الصفة  بھذه  وتكلف   

 ستوىلموا النخبة ریاضیي تحضیر استراتیجیة یموتقو تحدید في ساھمةلما- 
 ،یةلموالعا الدولیة  الریاضیة  نافساتلما  في  ومشاركتھم العالي 

 ستوىلموا  النخبة  ریاضیي بأصناف  االلتحاق  معاییر  في  رأیھا  إبداء - 
  وكیفیات  الصفة  ھذه  فقدان  شروط  وكذا وترقیتھم  وتصنیفھم  العالي 

 ،ذلك

  واھبلما بروز تسھیل شأنھا من التي التدابیر  كل في اقتراحات إبداء - 
 ،بھا  والتكفل  الریاضیة

  العمریة والفئات األطوار ختلفبم االلتحاق شروط في رأیھا إبداء - 
 ،الریاضیة للمواھب

  السنویة القائمة في الریاضیة االختصاصات مختلف تسجیل اقتراح - 
 ،العالي ستوىلما لریاضات

  الریاضیة للنخب والدولیة یةلمالعا األھداف تحدید في ساھمةلما - 
 ،العالي ستوىلموا النخبة وریاضیي
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 الوطنیة  شاركةلما تتضمن التي الرسمیة نافساتلما قائمة في رأیھا إبداء - 
 ،نتائجھا وتكھنات أھدافھا وتحدد

 ستوىلموا النخبة بریاضة بالتكفل رتبطةلما الكیفیات في رأیھا إبداء - 
 ،الریاضیة  واھبلموا  العالي

 نافساتلما في مشاركتھا و الریاضیة األندیة دعم  شروط في رأیھا إبداء - 
 ،ذلك  كیفیات وفي الدولیة الریاضیة

 األداء ینوتحس والتحضیر التكوین منح یمتقد  شروط في  رأیھا إبداء - 
 . ذلك كیفیات وفي  الخارج في  الریاضي

 وكشف العالي ستوىلموا النخبة لریاضة الوطنیة اللجنة تضم 3 : ادةلما
  : ثلھمم أو بالریاضة كلفلما الوزیر  یرأسھا التي  الریاضیة واھبلما

 ،الوطنیة بالتربیة كلفلما الوزیر  ممثل -

 ،العلمي والبحث  العالي  بالتعلیم  كلفلما الوزیر ممثل -

  ،بالریاضة كلفةلما  بالوزارة  بالریاضة مكلفا مدیرا - 

 ،ابراھیم  بدالي  وتكنولوجیتھا الریاضة  لعلوم  العلیا  درسةلما مدیر  -

 ،ثلھمم أو  بیةلماألو الوطنیة اللجنة رئیس - 

 ،ثلھمم  أو  بیةلماألو  شبھ الوطنیة اللجنة رئیس - 

 كلفلما الوزیر یعینھما ینوطنیت ینریاضیت یناتحادیت (2) رئیسي - 
 ،بالریاضة

 الوزیر یعینھما ینوطنیت ینریاضیت ینالتحادیت ینمنھجی (2) مدیرین - 
 ،بالریاضة  كلفلما

 ،بالریاضة كلفلما الوزیر یعینھما عال ومستوى نخبة (2) ریاضیي - 

 . األعمال جدول في  سجلةلما  سائللمبا  عنیةلما  االتحادیة  رئیس - 
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 . أشغالھا في مساعدتھا شأنھ  من شخص كل استدعاء اللجنة  كنیم   

 على ،مدیر  نائب رتبة الوزارات ثليمم لألعضاء تكون أن یجب 4 : ادةلما
 . األقل

 العالي  ستوىلموا  النخبة لریاضة  الوطنیة  اللجنة  أعضاء ینیع  5 : ادةلما
 بالریاضة كلفلما  الوزیر  من  قرار  وجببم الریاضیة  واھبلما  وكشف 

 التي والھیئات السلطات من اقتراح على بناء ،سنوات (4) أربع دةلم
 . یتبعونھا

 أشكال حسب استخالفھ یتم ،اللجنة أعضاء أحد عضویة انقطاع حالة وفي   
 . العھدة  من تبقیةلما  للفترة  نفسھا ینالتعی

 وكشف العالي ستوىلموا النخبة  لریاضة  الوطنیة  اللجنة  تجتمع 6 : ادةلما
 من باستدعاء عادیة  دورة في السنة في مرات (3) ثالث الریاضیة واھبلما

 .  رئیسھا

 بناء ،ذلك إلى الحاجة دعت كلما عادیة غیر دورة في تجتمع أن كنھایم و   
 . رئیسھا  من  استدعاء  على 

 . األعمال  جدول الرئیس یحدد  7 :   ادةلما

 خمسة  قبل األعمال بجدول مرفقة اللجنة أعضاء إلى االستدعاءات ترسل   
  . االجتماع انعقاد من ،األقل على ،یوما (15) عشر

 عن یقل أن دون العادیة غیر الدورات في األجل ھذا تقلیص كنیم و   
  . أیام  (8) ثمانیة

 العالي  ستوىلموا النخبة لریاضة الوطنیة اللجنة اجتماع یصح ال 8 :  ادةلما
 . األقل على ،أعضائھا عدد نصف بحضور إال الریاضیة واھبلما وكشف
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 أیام (8)   الثمانیة أجل في جدید اجتماع عقد  یتم ،النصاب یكتمل  لم  وإذا   
 كان مھما المداوالت تصح ،الحالة ھذه وفي . االجتماع  لتاریخ  والیةلما 

 .الحاضرین األعضاء عدد

 األعضاء ألصوات البسیطة باألغلبیة اللجنة مداوالت تتخذ 9 : ادةلما
 . الحاضرین

 . مرجحا الرئیس صوت یكون ،األصوات عدد تساوي حالة  وفي   

 خاص سجل في وتسجل محاضر في اللجنة مداوالت تدّون 10 : ادةلما
 . اللجنة رئیس ویرقمھ  یؤشره

 وكشف العالي ستوىلموا النخبة لریاضة الوطنیة اللجنة تتضمن 11 : ادةلما
  : الریاضیة واھبلما

 ،رئیسا - 

 ،اللجنة رئیس یعینھ رئیس نائب - 

 .متخصصة لجانا - 

 اللجنة أمانة بالریاضة كلفةلما للوزارة تصةلمخا صالحلما تتولى 12 : ادةلما
 . الریاضیة واھبلما وكشف العالي ستوىلموا النخبة لریاضة الوطنیة

 وجببم وسیرھا وتشكیلتھا تخصصةلما اللجان صالحیات تحدد 13 : ادةلما
 وكشف العالي ستوىلموا النخبة لریاضة الوطنیة للجنة الداخلي النظام 
 . الریاضیة  واھبلما

 وكشف  العالي  ستوىلموا النخبة  لریاضة  الوطنیة اللجنة تعد 14 : المادة
 . علیھ  وتصادق  الداخلي نظامھا  الریاضیة واھبلما

 وكشف العالي  ستوىلموا النخبة  لریاضة الوطنیة اللجنة تخطر 15 : ادةلما
  تدخل  مسألة  بكل  بالریاضة  كلفلما الوزیر قبل من الریاضیة واھبلما

 . مھامھا إطار  في



46 
 

 وكشف  العالي ستوىلموا النخبة لریاضة الوطنیة اللجنة ترسل 16 : ادةلما 
 عن تقریرا  بالریاضة  كلفلما الوزیر  إلى ،سنة  كل ،الریاضیة واھبلما

  . العالي  ستوىلموا  النخبة  ریاضة  وضعیة  عن وكذا أنشطتھا

 النخبة  لریاضة  الوطنیة اللجنة لسیر  الضروریة النفقات تقید 17 : ادةلما
  وزارة  میزانیة بعنوان  الریاضیة واھبلما وكشف  العالي  ستوىلموا

  . والریاضة الشباب

 18  في  ؤرخلما96-124  رقم  التنفیذي  رسوملما  أحكام  تلغى 18 : ادةلما
 تشكیل یحدد  الذي  1996  سنة  أبریل 6 وافقلما  1416  عام  القعدة  ذي 

  . وعملھا  تنظیمھا  ویضبط  العالي ستوىلما ذات للریاضة الوطنیة  اللجنة

 الجزائرّیة  للجمھورّیة الّرسمّیة  الجریدة في رسوملما ھذا ینشر 19 : ادةلما
 . الّشعبّیة  قراطّیةیمالدّ  

 سنة ینایر 3  وافقلما  1437  عام  األول  ربیع  22  في  بالجزائر  حّرر   
.2016  

 

  سالل  الكلما  عبد

 

  

 

 

  



47 
 

  عام األولى جمادى  21 في  مؤّرخ  16-84  رقم  تنفیذيّ   مرسوم -2-2
 الشباب وزیر صالحیات یحّدد ، 2016سنة مارس أّول وافقلما1437

 . والریاضة 
- - - - 

 ،األّول  الوزیر  إنّ 

 ،والریاضة الشباب وزیر تقریر  على بناء - 

 ،منھ 2)  الفقرة(125 و  85-3  اّدتانلما السّیما ،الدستور  على وبناء - 

 عام  رجب 25  في ؤّرخلما  15-125  رقم الّرئاسيّ  رسوملما  بمقتضىو - 
 ،الحكومة  أعضاء ینتعی  تضّمنلموا  2015 سنة  مایو  4  وافقلما  1436 

 عّدللما

 القعدة ذي  أّول  في ؤّرخلما 14-243 رقم  الّتنفیذيّ  رسوملما بمقتضىو - 
  وزیر صالحیات یحدد الذي 2014 سنة غشت 27 وافقلما 1435 عام

 ،الریاضة

  عام  صفر  16 في ؤّرخلما  14-353  رقم  الّتنفیذيّ  رسوملما بمقتضىو - 
 ،الشباب وزیر  صالحیات یحدد الذي 2014 سنة دیسمبر 9 وافقلما  1436

  ،الجمھوریة  رئیس  موافقة وبعد - 

  : یأتي  ما  یرسم    

 العامة  السیاسة  إطار في ،والریاضة  الشباب  وزیر  یعد  :  األولى  اّدةلما
 ویقترح ،الدستور  ألحكام  طبقا  علیھما صادقلما  عملھا وبرنامج للحكومة 

 ،والریاضة الشباب مجال في  الوطنیة واالستراتیجیة السیاسة عناصر
 . بھا عموللما والتنظیمات ینللقوان  وفقا  مراقبتھا  ومتابعتھا تنفیذھا ویتولى

 الوزراء  ومجلس  والحكومة األول الوزیر على نشاطاتھ  نتائج ویعرض   
 . قررةلما  واآلجال والكیفیات  األشكال حسب 
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 .بالشباب رتبطةلما النشاطات بكل والریاضة الشباب وزیر یختص 2 :الماّدة
  :یأتي بما الخصوص على یكلّف ،الصفة وبھذه

 تنوعةلموا  تعددةلما االحتیاجات بتلبیة  الكفیلة  القطاع سیاسة  إعداد - 
 وإدارة  والحركیة  بالتنشیط  یتعلق  فیما والسّیما ،أفضل نحو  على للشباب
 ،واالستجمام والترفیھ الفراغ أوقات

 والتوعیة رافقةلموا واإلصغاء واالتصال والتقرب الیقظة أعمال تصور - 
 ،وإدارتھا  وتطویرھا الشباب  لصالح

 ،الجزائري  للشباب الوطني االنتماء روح تعزیز شأنھا من تدابیر  اقتراح - 
  ،وتطویرھا  وتنفیذھا  بالخارج ینقیملما  أولئك  السّیما

 إلدماجا  تحقیق  إلى  الرامیة واألدوات اآللیات وضع وتقییم وتنفیذ اقتراح- 
 والوضعیة والتھمیش االجتماعیة اآلفات ومحاربة ھنيلما-االجتماعي 

  االجتماعي التماسك على المحافظة قصد للشباب الھشة االجتماعیة
 ،وتعزیزه

 من مشاریعھم تنفیذ في ومساعدتھم وترقیتھا الشباب مبادرات تشجیع - 
 االكتشاف  ودینامیكیة  واردلموا واإلمكانیات للجھود تعاضدي مسعى خالل

  واالجتماعیة االقتصادیة  بأبعادھا  اإلقلیمیة الفضاءات خالل  من اإلرادي
 ،قاولتیةلما مجاالت في  وكذا ،والروحیة  والثقافیة

 العالقات وتشجیع  والتعاضد والتطوع  بادرةلما  روح  تنمیة  على  العمل - 
  .واطنةلموا ؤانسةلما وعناصر الوئام إمكانات  وترقیة الشباب ینب نظمةلما 

  رتبطةلما النشاطات بكل والریاضة الشباب وزیر یختص 3 :الماّدة
  :یأتي بما الخصوص على یكلّف ،الصفة وبھذه بالریاضة

  القطاعات مع باالتصال ،والریاضیة البدنیة  األنشطة وتعمیم ترقیة - 
 ،والوقایة  التربیة  وإعادة  والتكوین  التربویة األوساط  في  السّیما ،عنیةلما
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  والفرق العالي ستوىلموا النخبة ریاضة تطویر استراتیجیة تحدید - 
 والتكفل  األخرى والریاضیة  البدنیة  واألنشطة نافسةلما  وریاضة  الوطنیة

 ،وتنفیذھا بھا 

 ،وتكوینھا  وتوجیھھا الشابة الریاضیة واھبلما اكتشاف  تراتیب تطویر - 

 ،االحترافیة  الریاضة  ترقیة - 

 النسویة  والریاضة  الشغل عالم  في  والریاضة  للجمیع  الریاضة  ترقیة - 
 ین،عوقلما األشخاص وریاضة  التقلیدیة والریاضات واأللعاب

 الریاضیة  والروح  الریاضة أخالقیات  لترقیة  الھادفة  التدابیر  تحدید - 
 والھیئات القطاعات  مع بالتنسیق  الریاضیة نشآتلما داخل العنف ومكافحة

 ،عنیةلما

  تعاطي  مكافحة  وسائل و الریاضیة  الطبیة  راقبةلما وتطویر  وضع - 
 . نشطاتلما

 ،صالحیاتھ  حدود  في أیضا  والریاضة  الشباب  وزیر  یكلّف 4 : اّدةلما
  : یأتي  ابم  الخصوص  على األخرى الوزاریة  الدوائر  مع  باالتصال

 واقتراحھا  والریاضة للشباب تنوعةلما باألنشطة للتكفل عمل خطط تحدید - 
  . تنفیذھا  وضمان 

  فعالیة  ضمان  بإمكانھا عملیة  كل  ومباشرة  تشاوري  عمل  بكل  القیام -
 ،والریاضة  الشباب  مجال  في  الحكومیة السیاسة  واسنجام  ونجاعة

 تخص  التي  سائللما حول  استشرافیة  أو  ظرفیة  دراسة  بكل  بادرةلما - 
 ،ذلك  ومباشرة  تمعلمجا في  وآفاقھا  والریاضة  الشباب

  یخص فیما  الحكومة اختیارات بتنویر  كفیل استراتیجي بتفكیر  القیام - 
 ،وتعمیقھ  والریاضة الشباب مسائل
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  میدان  في  الناشطة  الجمعویة الحركة  وتطویر  ترقیة  على  التشجیع - 
 والتنظیم التشریع  ألحكام  وفقا  تمویلھا  في  ساھمةلموا والریاضة  الشباب

 ،بھما  عموللما 

 الجمعیات  مساھمة  وآلیات التدخل  وكیفیات  امجوالبر  شاریعلما  تحدید - 
 ،واقتراحھا والریاضة  بالشباب  تعلقةلما الوطنیة  األھداف  تحقیق  في 

  مجال في القطاع سیاسة تنفیذ إطار في الشراكة دینامیكیات  تشجیع - 
 ،والریاضة  الشباب

  وضمان وھیاكلھا والشبابیة الریاضیة الجمعویة الحركة وترقیة تطویر - 
 ،ومراقبتھا وضبطھا  توجیھھا

 للمشاورة  ھیئة  أو القطاعات ینب  للتنسیق  آلیة  كل  وضع  اقتراح - 
 باالحتیاجات  أفضل  تكفل  بضمان  كفیلة ،صالحیاتھ  حدود  في ،والتشاور

  .والریاضة  الشباب  مجال  في  والتطلعات واالنشغاالت

  على والتأطیر التكوین مجال في والریاضة الشباب وزیر یكلّف 5 : اّدةلما
  : یأتي  بما الخصوص

 للتكفل ومؤھل متخصص بتأطیر یتعلق تكوین  نظام  تطویر  على  العمل - 
  الجدیدة مارساتلموا بالتقنیات رتبطةلما تلك السّیما ،الشباب بنشاطات
 أوقات وإدارة  والترفیھ  والیقظة واالتصال  واإلعالم  والحركیة للتنشیط
 وضمان والثقافیة العلمیة النشاطات وكذا والریاضیة البدنیة واألنشطة الفراغ

 ،ومراقبتھ متابعتھ 

 وتجدید ستوىلما ینوتحس التكوین یخص  فیما الدولة  نشاط  تنفیذ  اقتراح - 
 مساعدتھ یم وتقد  القطاع أھداف لتحقیق الالزمة البشریة للموارد عارفلما

 ،ذلك في

  الشباب  بأنشطة  تتعلق القطاع  في  جدیدة  ومھنیة  تقنیة  فروع  إدراج - 
  ،بھا  عموللما  والتنظیمات ینالقوان إطار في والریاضیة  البدنیة  واألنشطة



51 
 

  ستوىلما ینوتحس عارفلما وتجدید تواصللما  بالتكوین التأطیر ینتثم -
  .اختصاصاتھ  مجال  في

 ،نشآتلموا  التجھیزات مجال  في  والریاضة الشباب وزیر یكلّف 6 : اّدةلما
  : یأتي  ابم الخصوص  على

 والسھر  واقتراحھا والشبابیة الریاضیة نشآتلما تطویر مخططات إعداد - 
 ،واإلنجاز  التصمیم  عملیات  وانسجام وعصرنتھا  تقییسھا  على

 ریاضیة  منشآت  لشبكة صادقةلموا  للتقییس  نظام  وضع  على  العمل - 
 ،الوظیفي  تثمینھا  على والسھر الوطني التراب عبر  وشبانیة

 مجاالت  في  تعمل  ومؤسسة منشأة  كل  واستغالل  إنشاء  شروط  تحدید - 
 ،اختصاصھ 

 ،والشبانیة  الریاضیة نشآتلما  إنجاز  في  یساھم  ترتیب  بكل  بادرةلما - 

  بالنخبة  النوعي للتكفل  وجھةلما  نشآتلما  وتقییس  إنجاز  ضمان - 
 ،الریاضي  التطویر  وأقطاب الشابة  الریاضیة  واھبلموا  الریاضیة

 . الریاضي للتطویر  الوطنیة  الخریطة  تحدید - 

 على ،والتقییم راقبةلما مجال في والریاضة الشباب وزیر یكلّف  7 :  اّدةلما
 وتدابیر  العمومیة  السیاسات  لتقییم منظومة  كل  بوضع ،الخصوص

 ضروریا  یراه ھیكل كل وتأسیس ،والریاضة للشباب صصةلمخا  ساعدةلما
 األحكام احترام ظل في ،وتشبیكي  جواري  مسعى إطار  في الغرض  لھذا

 . اللمجا  ھذا في طبقةلما والتنظیمیة  القانونیة

  :یأتي بما الخصوص على یكلّف ،الصفة وبھذه -

  والھیئات  ؤسساتلما وأنشطة  برامج  وتقییم  راقبةلم آلیات  وضع - 
 ،الوصایة  تحت  وضوعةلما  والھیاكل
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  الدولة  مساعدة على  بالرقابة  تعلقةلما  واإلجراءات  القواعد  تحدید - 
  التنظیم  ولھیاكل  الشباب مجال  في  الناشطة  للجمعیات  منوحةلما

 .ینالریاضی  والتنشیط

  والعالقات التعاون مجال في ،والریاضة الشباب وزیر یكلّف  8 : اّدةلما
  : یأتي  ابم الخصوص  على الدولیة

 فاوضاتلما كل في عنیةلما تصةلمخا للسلطات مساعدتھ یموتقد شاركةلما - 
 التابعة بالنشاطات رتبطةلما األطراف تعددةلموا والثنائیة الدولیة 

 ،الختصاصھ

 مجال  في  بالخارج  الوطني التمثیل  تعزیز  إلى  یرمي  تدبیر  كل  تنفیذ - 
 ،والریاضة  الشباب 

  ،اختصاصاتھ حدود في  دولي أو جھوي  نشاط كل  في  شاركةلما - 

 الدولیة الھیئات مع العالقات مجال في ،الوطنیة االستراتیجیة تحدید -
 بالخارج  الوطني التمثیل  إلى  یھدف  تدبیر  كل  وتنفیذ ،والریاضة للشباب

 ،بالخارج قیمةلما الجزائریة الجالیة إلى نتمیةلما واھبلموا الكفاءات ینوتثم

 والقاریة الجھویة و الریاضیة الھیئات لدعم الخاصة التدابیر تحدید - 
 ،الوطني التراب في مقرھا یتواجد التي تلك الخصوص على ،والدولیة

 التابعة االتلمجا في الدولیة واالتفاقات  االتفاقیات تطبیق على السھر - 
 .الختصاصاتھ

 للتنسیق  ترتیب كل  وضع والریاضة الشباب وزیر یقترح  9 :  اّدةلما 
 . والشبانیة الریاضیة التظاھرات أو  الكبرى األحداث  بتنظیم  والتكفل

 وتحقیق  ھاملما تنفیذ لضمان ،والریاضة الشباب وزیر یتولى  10 : اّدةلما
  : یأتي  ما ،الخصوص على ،بھ  نوطةلما األھداف
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 ركزیةلما الھیاكل سیر حسن على والسھر ركزیةلما اإلدارة تنظیم  اقتراح - 
 والھیئات ؤسساتلموا  سلطتھ  تحت  وضوعةلما مركزةلما غیر صالحلموا 
 ،بھا  عموللما  والتنظیمات ینللقوان  طبقا ،الوصایة تحت 

 ویتخذ  ادیةلموا  الیةلموا البشریة  الوسائل یخص  فیما  االحتیاجات  تقییم - 
 األساسیة القانونیة األحكام إعداد على ویسھر لتلبیتھا ناسبةلما التدابیر 
 ،القطاع  موظفي  على طبقةلما

 الضروریة ؤھلةلما البشریة واردلما وتطویر لترقیة مساعدتھیم تقد - 
 ،القطاع  لنشاطات

 ،اللمجا ھذا في الدولة نشاط تطبیق في مساعدتھیم  وتقد واقتراح بادرةلما - 
 ، معارفھم وتجدید  مستواھم ینوتحس ینستخدملما تكوین  إطار  في  السّیما

 التشریعي الطابع ذات التدابیر ،تشاوري إطار في ،واقتراح ودراسة إعداد - 
 ،القطاع  ألنشطة سیرةلما  والتنظیمي 

 البدنیة واألنشطة الشباب أنشطة  وترقیة تطویر إلى تھدف آلیة كل  وضع - 
 . المحلي و  الوطني ستوىلما على والریاضیة

 في  ؤّرخلما 14-243  رقم ینالّتنفیذیّ  ینرسوملما  أحكام  تلغى  11 :  اّدةلما
 14-353  ورقم 2014 سنة غشت 27 وافقلما  1435 عام  القعدة  ذي  أّول 
 2014 سنة دیسمبر 9 وافقلما 1436 عام صفر 16 في ؤّرخلما 

  . أعاله  ذكورینلموا
 الجزائرّیة  للجمھورّیة الّرسمّیة  الجریدة في رسوملما  ھذا ینشر 12 : الماّدة

 . الّشعبّیة  قراطّیةیمالدّ  

 مارس أّول  وافقلما 1437 عام األولى  جمادى  21  في  بالجزائر حّرر   
  2016. سنة 

  سالل  المالك  عبد
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 عام األولى  جمادى  21  في  مؤرخ  16-85  رقم تنفیذي   مرسوم -2-3
 اإلدارة تنظیم یتضمن ،2016 سنة مارس أّول وافقلما 1437

 . والریاضة  الشباب  لوزارة  ركزیةلما

- - - - 

 ،األول  الوزیر  إنّ 

 ،والریاضة  الشباب  وزیر  تقریر  على  بناء - 

 ،منھ  2) الفقرة (125 و   85-3ادتانلما  السیما ،الدستور  على  وبناء - 

 عام  رجب  25  في ؤرخلما  15-125 رقم الرئاسي  رسوملما بمقتضىو - 
 ،الحكومة  أعضاء ینتعی  تضمنلموا  2015 سنة  مایو  14 وافقلما 1436

 ،عدللما

  ذي  أول  في ؤرخلما  90-188  رقم  التنفیذي  رسوملما  بمقتضىو - 
 اإلدارة  ھیاكل یحدد  الذي  1990سنة  یونیو 23 وافقلما 1410 عام الحجة

 ،الوزارات في وأجھزتھا  ركزیةلما 

 القعدة  ذي أّول في  ؤرخلما  14 -244رقم  التنفیذي رسوملما  بمقتضىو - 
 اإلدارة  تنظیم تضمنلموا 2014  سنة غشت 27 وافقلما 1435 عام

 ،الریاضة لوزارة ركزیةلما

 عام صفر  16 في ؤرخلما  14-354 رقم التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
 ركزیةلما  اإلدارة تنظیم  تضمنلموا  2014سنة دیسمبر  9 وافقلما 1436
 ،الشباب لوزارة

 األولى جمادى 21  في مؤرخ 16-84  رقم  التنفیذي  رسوملما  بمقتضىو - 
 وزیر  صالحیات یحدد  الذي 2016 سنة مارس  أّول  وافقلما  1437  عام 
 ،والریاضة  الشباب 

 ،الجمھوریة رئیس موافقة وبعد - 
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   :  یأتي ما  یرسم    

  تحت ،والریاضة الشباب لوزارة ركزیةلما اإلدارة تشتمل : األولى الماّدة
  :  یأتي  ما  على ،الوزیر  سلطة

  كتبلما  بھ  ویلحق دراسات  (2)  مدیرا  ویساعده ،العام یناألم 1 - 
 . البرید  ومكتب للمؤسسة  الداخلي  لألمن  الوزاري

 ،والتلخیص  بالدراسات ینمكلف  (8) ثمانیة  ویساعده ،الدیوان  رئیس 2 - 
  :یأتي  بما یكلفون

  والنشاطات الحكومة نشاطات في الوزیر مشاركة وتنظیم تحضیر -
 ،والھیئات انملالبر مع بالعالقات  رتبطةملا

 ،اإلعالم  أجھزة مع  الوزیر  عالقات  وتنظیم  وتحضیر  االتصال - 

 ومتابعة  الخارجیة  العالقات میدان في الوزیر  نشاطات وتنظیم  تحضیر - 
 ،التشریفات مجال  وفي  التعاون 

  نظماتملوا والشبابیة الریاضیة  الجمعویة  الحركة مع العالقات تحلیل - 
 ،وتقییمھا  ومتابعتھا ینواالقتصادی یناالجتماعی  والشركاء  ھنیةملا

 ،تنفیذه  وتقییم  للقطاع  عیاريلما  العمل  متابعة - 

  مركزةلما غیر والھیاكل الوصایة تحت ؤسساتلما نشاطات متابعة - 
 ،الوزارة نشاطات حصائل وإعداد وتقییمھا

  والشبابیة الریاضیة األنشطة وتأطیر القطاع تكوین نشاطات دراسة - 
 ،ومتابعتھا

 ترقیة سیاسة وتنفیذ  ومتابعتھا القاعدیة للمنشآت الكبرى شاریعلما دراسة - 
 .والریاضة الشباب مجال في  النشاط تطویر و 

 . تنفیذي مرسوم وجببم وسیرھا  تنظیمھا یحدد التي العامة فتشیةلما - 3
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  : اآلتیة  الھیاكل 4 - 

 ،للشباب  العامة دیریةلما - 

 ،للریاضة  العامة دیریةلما - 

 ،االستشرافیة والدراسات والتجھیزات  القاعدیة  نشآتلما  مدیریة - 

 ،والتنظیم  والتكوین  البشریة واردلما  مدیریة - 

 ،والوثائق اآللي  اإلعالم  وأنظمة  واالتصال  اإلعالم  مدیریة - 

 ،التعاون  مدیریة - 

 .التسییر ومراقبة  العامة  والوسائل  الیةلما  مدیریة - 

   : یأتي  ابم ،الخصوص على وتكلف ،للشباب  العامة  دیریةلما 2 : اّدةلما

 الوطنیة  والسیاسة االستراتیجیة تحدید  في  تساھم  التي العناصر  اقتراح - 
 الشباب ومشاركة التربوي  االجتماعي  التنشیط  مجال في  السیما ،للشباب 

   ،تنفیذھا  وضمان  العامة  الحیاة  في

 كل إلى  نطاقھ  وتوسیع  التربوي االجتماعي التنشیط على الدینامیة إضفاء -
 ،السكان  شرائح 

 لألحیاء  الشبابیة الجمعیات إشراك خالل من الجواري  التنشیط تعزیز -  
 ،والترفیھ التفاعلي االستمتاع أنشطة تنویع مخططات وتنفیذ

 واطنةلموا  الصالحة واطنةلموا  التمدن  ترقیة  إلى  تھدف  برامج  إعداد  - 
 ،الشباب لدى  ستدامةلما  والتنمیة  البیئیة 

  فیما  البشریة التنمیة عن وطنیة وتقاریر  برامج تصور في ساھمةلما - 
 ،الشباب یخص

 االجتماعیة واألمراض اآلفات  كافحةلم خاصة برامج إعداد في ساھمةلما - 
 ،الشباب  عالم  تصیب  التي 
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 الحركیة مجال في بالشباب تعلقةلما الوطنیة  االستراتیجیة  تصور -  
 الشباب إلى واإلصغاء الشبابیة والسیاحة والدولیة الوطنیة والتبادالت

 الدوري  التقییم وإجراء وتنفیذھا  واقتراحھا ،الفراغ أوقات وإدارة والترفیھ
 ،لھا 

 والترفیھ  والتبادالت  االستقبال منشآت  وتأھیل  تطویر  سیاسة  تحدید  -  
 استراتیجي مخطط إطار في والترفیھ للعطل القاعدیة نشآتلما تسییر وترقیة

 ،شامل 
 والسیاسات  القطاعاتین ب  شتركلما  العمل  تحدید  في  شاركةلما - 

 ،وتنفیذھا  وتقییمھا الشباب  لفائدة  العمومیة

 في  بھا  لتزملما  والبرامج السیاسات  لتقییم السنوي التقریر تحضیر - 
 . اختصاصھا مجال

   : مدیریات  (3)  ثالث  وتضم   

  أوساط  في  وترقیة التمیز  المھرجانات  وتطویر  التنشیط  مدیریة 1) 
  :  یأتي  ابم الخصوص  على ،وتكلف ،الشباب

 أجل  من  الشباب  وتكوین التربوي  -  االجتماعي  التنشیط  برامج  إعداد - 
 ،وتقییمھا  وتنفیذھا  ،ستدامةلما والتنمیة  الصالحة  واطنةلما 

  وتنفیذه  الشباب  لفائدة التنشیط  لبرامج  تنسیق  جھاز  كل  اقتراح - 
 ،وتقییمھ

  الخاصة  األخرى  واللقاءات شبابیة  تظاھرة  كل  تنظیم  في  شاركةلما - 
 الھیئات  مع  باالتصال ،التربوي - االجتماعي التنشیط  مجال  في  بالشباب

 ،عنیةلما  والجمعیات  ؤسساتلموا  والقطاعات والھیاكل 

  ،الشباب  تصیب التي  االجتماعیة  اآلفات  مكافحة  في  شاركةلما - 

 وجھةلما  ھرجاناتلموا واألحداث  والتظاھرات  األنشطة تصور  ضمان -
 ومتابعتھا  وتنظیمھا  والدولیة  والوطنیة المحلیة  ستویاتلما  على  للشباب 
 ین،تفوقلما ألفضل  صصةلمخا كافآتلموا الجوائز طبیعة وتحدید، وتقییمھا 
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 االقتصادیة  یادینلما  في الشباب مبادرات  وترقیة  تطویر  سیاسة  تحدید - 
  مشاریع  إحداث  شأنھا  من  أخرى  وأنشطة والتكنولوجیة  واالجتماعیة 

 ،واجتماعیة  اقتصادیة  منفعة وذات  صحیحة

  التبادل  وعالقات اللقاءات  وتنویع  وتطویر  ترقیة  سیاسة  تحدید - 
  ترقیة في  ساھمةلموا  والدولي  الوطني ستوىلما على الشباب وتظاھرات

 ،الشباب مجال  في  والشراكة  التعاون  وكذا التبادل  عالقات

 وجھةلما  والیقظة  اإلصغاء سیاسة  تحدید  إلى  الرامیة  العناصر  اقتراح - 
  من  والوقایة  اإلصغاء  شبكة  أنشطة  وتنشیط تنفیذھا  وضمان  للشباب 

 . الشباب  أوساط  في  االجتماعیة اآلفات

 :ینفرعیت (2) ینمدیریت  وتضم   

  االجتماعیة  اآلفات  واإلصغاء ومكافحة  للتنشیط  الفرعیة  المدیریة) أ
  :  یأتي  ابم الخصوص على وتكلف، الشباب  أوساط  في

 لتوطید  التربوي  -  االجتماعي التنشیط  مجال  في  االستراتیجیة  إعداد - 
 وتعزیزھا ،الشباب  لدى  الذاكرة  وواجب  والتمدن الصالحة واطنةلما روح

 ،لھا  الدوري التقییم  وإجراء  تنفیذھا  وضمان ،ونشرھا  وتطویرھا

 ،التربویة  -  االجتماعیة النشاطات  ترقیة  آلیات  وتحدید  برامج  إعداد - 
 ،تنفیذھا  وضمان ،الشباب  لفائدة األخرى  واألنشطة ،والثقافیة

  وتشجیع ،والتعاضد والتطوع  بادرةلما  روح  تنمیة  على  العمل - 
 األلفة وعناصر الحسنة عاملةلما سبل  وترقیة الشباب ینب نظمةلما العالقات

 ،واطنةلموا

 واإلدماج  االندماج إلى  الرامیة  واألدوات  اآللیات  وضع  في  ساھمةلما - 
 والھشاشة والتھمیش والعزل اإلقصاء ومكافحة ھنيلما االجتماعي  

 ،وتوطیده االجتماعي التماسك على المحافظة إطار في للشباب االجتماعیة
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 ،وتنفیذه  وترقیتھم  الشباب على  المحافظة  إلى  یرمي تدبیر  كل  اقتراح - 
 ،والشباب  الطفل  قوقح  ترقیة  أنظمة تعزیز في شاركةلموا

 إعداد في عنیةلما والقطاعات الھیاكل مع باالتصال ،شاركةلما -  
 االجتماعیة  واألمراض  اآلفات  كافحةلم والبرامج  والخطط االستراتیجیات

ھا و ترقیة األعمال الخیریة و األخالقیة في ذو تنفی التشدد و العنف و 
  الشباب،ا تحسین ظروف حیاة ذأوساط الشباب و ك

 الرھانات حول والتحسیس والیقظة اإلصغاء استراتیجیة تصور - 
 ،وتنفیذھا  الشباب ومشاكل  والتحدیات

  والتوجیھ اإلعالم وفضاءات أنظمة  ووضع  البرامج وتصور تطویر - 
 ،الدوري  تقییمھا وضمان  الشباب  واستقبال  واإلصغاء

  . الشباب  مع الدائم  الحوار  على  تعتمد  برامج  وإنجاز  تصور -  

  وتطویر  الشباب  أوساط في  التمیز  لترقیة  الفرعیة  دیریةلما) ب
  :  یأتي  بما ،الخصوص على  وتكلف ،ھرجاناتلما

  في الشباب  مبادرات ینوتثم  تطویر  سیاسة  تحدید  في  شاركةلما - 
 ،تنفیذھا وضمان  األنشطة  مجاالت  مختلف

  في والتظاھرات نافساتلموا  سابقاتلموا  العلمي بیادلماألو  تنظیم - 
 ،الشباب  أوساط

  الصالحة  واطنةلموا التمدن  ترقیة  إلى  یھدف  عمل  كل  مكافأة - 
 القطاعات  مع  بالشراكة  الشباب  لدى البیئیة  والسیاحة  البیئیة  واطنةلموا
 ،عنیةلما 

 بھا یبادر  التي واالبتكار اإلبداع  مشاریع وتطویر ترقیة في ساھمةلما - 
  السیما ،مشاریعھم تجسید في ینتفوقلموا الشباب ینالباحث ومرافقة الشباب

 ،والریاضة  الشباب  مجاالت في
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  لتشجیع الھادفة  العمومیة السلطات عمل دعم كیفیات في ساھمةلما - 
 ّكنیم الذي ھنيلموا االجتماعي االندماج مجال في الشباب مبادرات
 ،واقتراحھا بالشغل  االلتحاق

 والتنظیم ،وتشجیعھا  الشباب مبادرات ترقیة جمعیات تطویر  على العمل - 
 ،الشباب ومعارض  بالحصائل الخاصة  للقاءات  الدوري 

 المحلیة  األنشطة  ترقیة  إلى الھادفة والتظاھرات اللقاءات  تنظیم  تشجیع - 
 ،للشباب  الجذابة الطبیعة ذات اللقاءات منھا والسیما ،للشباب 

  للذاكرة  لدةلمخا السنویة  االحتفاالت  برامج  إعداد  في  شاركةلما - 
 ،عنیةلما والقطاعات الھیاكل مع باالتصال ،والمحلیة الوطنیة واألعیاد

 عززةلما واللقاءات الشباب ومھرجانات الشباب تظاھرات تنظیم - 
 مع باالتصال تأسیسھا على والسھر ،االتلمجا مختلف في الشباب بادراتلم
  . عنیةلما والجمعیات  ؤسساتلموا  والقطاعات الھیاكل 

 ینب  شتركلما والعمل الشراكة وترقیة الشباب مؤسسات  مدیریة )2
   :   یأتي  ابم ،الخصوص على  وتكلف ،القطاعات

 العمومیة  والسیاسات  القطاعات ینب  شتركلما العمل تحدید في ساھمةلما - 
 ،تنفیذھا  وضمان وتقییمھا  للشباب 

  میادین في تدخلةلما الھیئات مختلف ینب والتنسیق التعاون تشجیع -  
 ،الشباب

  وترقیة للشباب الوطنیة السیاسة تنفیذ إطار في الشراكة دینامیة بعث -  
 ،الشباب  أوساط في ینالعامل ینالفاعل مختلف  أنشطة

 ،الشباب  مجال  في  الشراكة وأجھزة  عومشاری  وأعمال مساعي تطویر -  

  على  ومساعدتھم  وترقیتھا فیھا  ساھمةلموا  الشباب  مبادرات  تشجیع - 
 ،واردلموا  والوسائل  الجھود  تضافر  مقاربة خالل  من  مشاریعھم  تنفیذ
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 اإلمكانیات إطار في ،قاولةلما أعمال مجال في الدینامي الطوعي واالكتشاف
 ،الوطنیة  والروحیة  عنویةلما  والقیم 

 الحركة  مع  للشراكة الجدیدة ططاتلمخا تطویر  حول دراسة بكل القیام - 
 ،عنیةلما الھیاكل مع  باالتصال الجمعویة

  مؤسسات  في  والتسلیة التربوي  التنشیط  ومناھج  برامج تصور -  
 تدبیر كل  واقتراح  اللمجا ھذا  في  مبادرة كل وتشجیع  وإعدادھا  الشباب

  . وتقییمھا لتنسیقھا 

   : فرعیة  مدیریات  (3)  ثالث  وتضم   

  على  وتكلف ، الشباب مؤسسات  ومتابعة  لترقیة  الفرعیة  دیریةلما) أ
   : یأتي  ابم ،الخصوص

 تأطیر  وكذا  وتقییمھا  وتنسیقھا الشباب  وھیاكل مؤسسات متابعة ضمان - 
 ،الشباب  أنشطة 

 وتوجیھھا  الشباب  وھیاكل مؤسسات  أنشطة برامج وسیر  تنظیم  اقتراح - 
 ،وتقییمھا متابعتھا  وضمان  وترقیتھا 

 عرض تنویع و الشباب وانشغاالت  بتطلعات  التكفل ینتحس على السھر - 
 ،االستقبال  مؤسسات مستوى على  النشاطات

 ،تنظیمھا  طأنما  واقتراح وتحدید  الشباب  مؤسسات  أنشطة  تحلیل - 

 التسلیة وتسییر  التنشیط تأطیر ینلتحس تكوین برامج إعداد في شاركةلما - 
  ،الفراغ وأوقات 

 التسلیة  مجال في الشباب أوساط في التنشیط ارساتمم توحید على السھر -
  . التقنیات وتطور  تنوع بشأن  والترفیھ 

 ،الخصوص على وتكلف ،الجمعویة  الحیاة لترقیة الفرعیة دیریةلما) ب
   :  یأتي  ابم
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  جمعیات  مساھمة آلیات وكذا التدخل وكیفیات وبرامج مشاریع دراسة - 
 ،واقتراحھا  بالشباب  الخاصة  الوطنیة األھداف  تحقیق  في  الشباب

  في وتقییمھا  الشباب جمعیات  نشاطات  تابعةلم أجھزة  وضع ضمان - 
 ،للشباب  الوطنیة  السیاسة  إطار

 آلیات تحدید  في  شاركةلموا الشباب  أوساط  في  الجمعویة  الحیاة  ترقیة - 
  في  الناشطة  الجمعویة  الحركة  وإعانة  الدولة دعم  ومعاییر  وإجراءات 

 ،وتقییمھا  تنفیذھا  على والسھر  الشباب مجاالت

 االتفاقیات أو الشروط دفاتر منھا والسیما ،رافقةلموا التأطیر أجھزة إعداد - 
 التابعة  بالھیاكل الشباب  جمعیات  تربط  التي واألھداف  البرامج  عقود أو 
 ،ومستدامة  ناجعة  شراكة  ترقیة  أجل  من للقطاع 

 من  تأتیةلما  الدالالت مختلف  بتنظیم  كفیلة  ھیكلیة  اطنمأ  اقتراح - 
  حقیقة  عن  العمومیة  للسلطات  أفضل رؤیة یم بتقد  تسمح  التي  الشباب

 . یواجھونھا التي  الصعوبات

 ،الشراكة  وترقیة  القطاعات ینب  شتركلما  للعمل  الفرعیة  دیریةلما )  ج
  : یأتي  ابم ،الخصوص  على  وتكلف

 متعددة ودراسة القطاعات ینب مشترك وعمل إجراء كل اقتراح - 
  وتطلعات  باحتیاجات  بالتكفل العمومیة  للسلطات  تسمح التخصصات

 ،الشباب

  مع باالتصال للشباب وجھةلما العمومیة السیاسات  تقییم في  ساھمةلما - 
 لفائدة وضوعةلما  األنظمة مختلف  ودراسة ین،عنیلما والشركاء  القطاعات

 ،وتقویتھا  تحسینھا تدابیر  واقتراح وتحلیلھا الشباب

 عبر مناصفة  وتوزیعھا للشباب  وجھةلما  البرامج  انسجام  على  السھر - 
 ،الوطني  التراب 
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 تنفیذ  إطار  في والخاص العمومي والتعاون الشراكة  دینامیة بعث - 
  تعمل  التي الفاعلة الجھات مختلف أنشطة وترقیة للشباب الوطنیة السیاسة

 ،الشباب  أوساط في

 البعد  ذات  الشراكیة واألجھزة  شاریعلموا  واألعمال  ساعيلما  تطویر - 
  . تنفیذھا على والسھر  وتثمینھا  اإلقلیمي 

 على وتكلف ،والترفیھ الشبابیة والسیاحة والحركیة التبادالت مدیریة )3
   :  یأتي  بما الخصوص

 الوطنیة  الشبابیة والسیاحة  التبادل  عالقات  ترقیة  في  ساھمةلما -  
 الترحال  سیاحة وتنظیم الشباب مجال في والشراكة  التعاون  وكذا ،والدولیة

 ،والتخییم  والقوافل للشباب 

  ومراكز  الشباب  مؤسسات دور  تحفیز  إلى  یھدف  تدبیر  كل  اقتراح  - 
 ،الشبابیة  والسیاحة  والتبادالت  الحركیة ترقیة  مجال  في  العطل

 وتقییم  القطاعات ینب شتركلما والتشاور  للتنسیق جھاز كل  تحدید -  
 والسیاحة  والتبادالت الحركیة مجال في العمومیة والسیاسات البرامج
 والھیئات الھیاكل  مع  باالتصال ،تنفیذه  على  والسھر  واقتراحھ ،الشبابیة

 ،عنیةلما والقطاعات

 وإعداد ،الشبابیة  والسیاحة التبادالت  أنشطة تأطیر وقواعد مقاییس تحدید - 
 والقطاعات الھیاكل مع باالتصال ،تنفیذھا على والسھر بھا تعلقةلما البرامج 
 ،عنیةلما

 إنشاء خالل من الشباب تسلیة بأنشطة  للتكفل  جدیدة صیغ تصور - 
 والتبادالت العطل مراكز مجال في القطاع ھاملم وفقا جدیدة مواضیع
 ،الشبابیة والسیاحة

 ،ومراقبتھا  وتفتیشھا ومتابعتھا ،العطل مراكز تأطیر  ضمان - 
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 لصالح الفراغ  أوقات  إدارة مجال  في شاملة  واستراتیجیة سیاسة  تحدید - 
 والتكفل وتنفیذھا وتطویرھا ،والترفیھ  التنشیط آلیات خالل من الشباب

 ،القطاع ھامبم

 الكبیرة  دنلما  وضواحي األحیاء  في  بالشباب للتكفل  استراتیجیة  تحدید - 
 ،وتنفیذھا والریفیة  الحضریة  واألوساط 

  التي البرامج  وإعداد الترفیھ  أنشطة  تأطیر  وقواعد مقاییس تحدید - 
 ،عنیةلما  والقطاعات  الھیاكل  مع  باالتصال تنفیذھا  على  والسھر ،تخصھ

 . وتشجیعھا الوطني التراب عبر للشباب تسلیة وقرى مراكز إنشاء ترقیة - 

 :ینفرعیت (2) ینمدیریت  وتضم   

 ،العطل ومراكز الشبابیة والسیاحة الحركیة لترقیة الفرعیة دیریةلما) أ
  :یأتي ابم ،الخصوص على وتكلف

  ،تنفیذھا على والسھر ،الشباب لحركیة  وطنیة سیاسة تحدید في شاركةلما - 

 ،ذلك  ومراقبة  الشباب  بحركیة تصللما والتأطیر  النشاط  متابعة  ضمان -

 مستعملي  حركة  إنشاء وتعزیز  الشباب بیوت خالل من الحركیة ترقیة -  
  من  بالخارج ینقیملما والشباب  الوطني التراب كامل عبر الشباب  بیوت 

 ،القطاعات ینب  مشتركة أرضیة  خالل

 والسیاحة  التبادالت  ترقیة إلى  الرامیة  واألنشطة التدابیر بكل  بادرةلما - 
 ،ذلك ودعم والدولیة  الوطنیة  الشبابیة 

  والتبادالت  والدولیة الوطنیة  واللقاءات  العالقات  ترقیة  في  ساھمةلما - 
 ،الشبابیة  والسیاحة

  الرامیة التدابیر كل  واقتراح العطل مراكز ووضعیة سیر متابعة ضمان - 
 ،خدماتھا  ونوعیة تسییرھا ینتحس  إلى

 ،العطل راكزلم سیرلما  التنظیم وتطبیق  إعداد -  
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  . ذلك  ومراقبة العطل راكزلم التأطیر مستخدمي  تكوین  متابعة ضمان - 

 على وتكلف ،وأوقات الفراغ الترفیھ لترقیة الفرعیة دیریةلما) ب   
  : یأتي  بما ،الخصوص

 ،تنفیذھا  وضمان  واالستجمام الترفیھ عروض  لتنویع  سیاسة  تحدید - 

  مع  باالتصال  ،الفراغ  أوقات  إلدارة  سیاسة  تحدید  في  شاركةلما - 
 ،وتنفیذه  لذلك  عمل  مخطط وإعداد ین،عنیلما  والشركاء  القطاعات

  عادال  وتوزیعا  واسعة استفادة  تضمن  وبرامج  استراتیجیة  اقتراح - 
 ،وتنفیذھا  للشباب  والترفیھیة  والریاضیة والتربویة  الثقافیة  لألنشطة

  واألنشطة  الفراغ  أوقات وإدارة  لترفیھا  أنشطة  ترقیة  في  ساھمةلما - 
  للتراث  ثمنةلما  والتظاھرات  االحتفالیة اللقاءات  وتنظیم ،الجواریة

 ،الثري  المحلي

  وفي  الدراسة  خارج الشباب  ألنشطة  الیةلما  اإلعانة  آلیات  اقتراح - 
 یناالقتصادی ینتعامللما  مختلف بإدماج  والریفیة  الحضریة  األوساط
 ،الجمعویة  والحركة الخواص أو ینالعمومی

  لدى  الفراغ ألوقات أفضل  إلدارة نقدیة  وتحالیل  بدراسات  القیام - 
 . وتمدرسھم عملھم بوتیرة  الصلة ذات  الشباب

  : یأتي ابم ،الخصوص على  وتكلف ،للریاضة  العامة  دیریةلما 3 :  اّدةلما

 ودراسة للریاضة الوطنیة السیاسة تحدید  على ساعدةلما العناصر اقتراح - 
 بالتشاور ،والریاضة البدنیة االنشطة لتطویر الوطنیة االستراتیجیة واقتراح 

 ،تقییمھا  وضمان تنفیذھا  على والسھر ،عنیةلما  والھیاكل  القطاعات  مع

 وترقیة  نافسةلما ریاضة لتطویر الوطنیة  االستراتیجیة  واقتراح  دراسة - 
 ،الریاضي  والتنشیط  التنظیم  ھیاكل  مع بالتشاور ،االحترافیة ةالریاض 

 ،تقییمھا  وضمان  تنفیذھا على والسھر
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 ستوىلموا النخبة ریاضة تطویر ومخططات واستراتیجیات أھداف تحدید - 
 نافساتلما في  ومشاركتھا الوطنیة الفرق تحضیر برامج وكذا العالي

 ،الوطنیة الریاضیة  االتحادیات  مع  باالتصال الدولیة الریاضیة

  الریاضیة  واھبلما  عن الكشف  وبرامج  الوطنیة  االستراتیجیة  تحدید - 
  ،ومتابعتھا وتكوینھا  بھا  والتكفل  الشابة

 وتعمیم تطویر وبرامج العمل ومخططات األھداف وإعداد تحدید -  
 درسيلما الوسط  في و  تخصصلما الوسط في والریاضیة  البدنیة  األنشطة

 ،والتسلیة والترفیھیة  الجواریة الریاضیة مارساتلموا والتكوین والجامعي 
  والھیاكل القطاعات مع باالتصال وتقییمھا ومتابعتھا تنفیذھا وضمان

 ،عنیةلما

 األشخاص  وریاضة  النسویة الریاضة تطویر وبرامج مخططات  ضبط - 
 ،ومتابعتھا  وتنفیذھا  التقلیدیة  والریاضات واأللعاب ینعوقلما 

 الریاضیة  للجمعیات الدولة  دعم  ومعاییر  تدابیر  تحدید  في  شاركةلما - 
 والسھر  والریاضیة  البدنیة  لألنشطة  الوطنیة االستراتیجیة بأھداف  للتكفل
 ،اللمجا ھذا  في  الشراكة  صیغ تطویر على

 وترقیة  والعنف  نشطاتلما تعاطي  ومكافحة  الریاضة  أخالقیات  ترقیة - 
  الریاضیة نافساتلموا مارساتلما مستویات كل  على الریاضیة  الروح 

 ،عنیةلما ؤسساتلموا القطاعات مع بالتنسیق

 ،ومؤطریھم ینالریاضی لجمیع ریاضیة-طبیة ومتابعة حمایة ضمان - 

  وتطویرھا والریاضیة البدنیة األنشطة دعم ھیاكل توجیھ على السھر - 
 ،وتقییمھا  سیرھا  وحسن

  القاعدیة للمنشآت  والتصنیفیة التقنیة قاییسلما تحدید في  شاركةلما - 
 ،تنفیذھا  على والسھر ،الریاضیة والتجھیزات
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  مجال  في طبقةلما  والبرامج السیاسات  لتقییم  السنوي التقریر تحضیر - 
  . اختصاصھا

 :    مدیریات (3)  ثالث  وتضم   

 ،العالي ستوىلموا النخبة وریاضة الشابة الریاضیة واھبلما مدیریة 1 - 
  : یأتي  ابم ،الخصوص على وتكلف

 تحضیر  مخططات  وإعداد بیةلمواألو  والدولیة الوطنیة األھداف تحدید - 
 وتنفیذھا العالي ستوىلموا النخبة وریاضیي الوطنیة الفرق ومنافسات
 ،عنیةلما الریاضیة االتحادیات مع باالتصال ،ومتابعتھا

 الشابة الریاضیة واھبلما بتكوین تعلقةلما العملیة باآللیات بادرةلما - 
 ین،عنیلما ینالفاعل مع باالتصال وتنفیذھا ،بھا  والتكفل

 النخبة  وریاضیي  الوطنیة الفرق  ترقیة  إلى  الھادفة األعمال كل تنسیق - 
 ،ومراقبتھا  وتقییمھا ومؤطریھا  العالي ستوىلموا

  ھنیةلما  االجتماعیة  والحمایة باالندماج  تعلقةلما التدابیر  بكل  بادرةلما - 
 ،تطبیقھا  على والسھر  ومؤطریھم  العالي ستوىلموا  النخبة  لریاضیي

 وانتقاء  وترقیتھم  الشابة الریاضیة  واھبلما  لكشف  وطني  نظام  وضع - 
 ،وترقیتھم  العالي ستوىلموا  النخبة  ریاضي 

 رجعیةلما الكبرى نافساتلما في  شاركةلما  برنامج  انسجام  على  السھر - 
 العالي  ستوىلموا النخبة وریاضیي  الوطنیة للفرق  األولویة  األھداف  مع 
 ،عنیةلما  الھیاكل  مع باالتصال 

  شاركةلما  استراتیجیة وإعداد  نافسةلما  ریاضة  تطویر  في  ساھمةلما - 
  الھیاكل  مع  باالتصال ،رجعیةلما الكبرى  الریاضیة  نافساتلما  في

 ،عنیةلما

 ،الریاضي األداء  تطویر وبرامج  مخططات  واقتراح استراتیجیة إعداد - 
 ،القطاع  أولویات  ضمن  تدخل  التي  الریاضیة االختصاصات  في  السیما



68 
 

 االحترافیة  الریاضة تطویر  إلى  الھادفة  واألعمال  التدابیر  كل  اقتراح - 
 ،ومراقبتھا  وتقییمھا متابعتھا وضمان  وتنفیذھا  وھیاكلھا 

 .وتقییمھا وتنفیذھا  متابعتھا وضمان  الریاضي التطویر  أقطاب  اقتراح - 

  :  فرعیة  مدیریات (3)  ثالث  وتضم   

 وأقطاب الوطنیة والفرقالشابة  الریاضیة للمواھب الفرعیة المدیریة) أ
  :یأتي ابم  ،الخصوص على وتكلف ،الریاضي التطویر

 وتوجیھھا الشابة الریاضیة واھبلما لكشف وطنیة منظومة وضع- 
 ،بھم  خاصة معطیات بنك  وإعداد  ومتابعتھا وتكوینھا

  التكوین  ومراكز الریاضة مدارس تطویر  وبرامج مخططات تحدید - 
  وضمان  ومتابعتھا  وتنفیذھا  الشابة  الریاضیة واھبلمبا  التكفل  وھیاكل

 ،ھایمتقو

 تحضیر  مجال  في  والدولیة الوطنیة  واألھداف  االستراتیجیات  تحدید  - 
  مع باالتصال ،نافساتلما  في  ومشاركتھم الشابة  الریاضیة  واھبلما 

 ،عنیةلما  الریاضیة االتحادیات

 النخبة  بریاضة  الشابة الریاضیة  ھبوالما  التحاق  وشعب معاییر تحدید - 
 ،وتنفیذھا  العالي  ستوىلموا 

 تحضیر  مخططات وإعداد بیةلمواألو  والدولیة  الوطنیة  األھداف  تحدید - 
  االتحادیات  مع  باالتصال ،ومتابعتھا  وتنفیذھا ومنافستھا  الوطنیة  الفرق 

 ،عنیةلما الریاضیة

 النخبة  وریاضیي الوطنیة  نتخباتلما  تنقل  ملفات  معالجة  ضمان - 
 ،ومتابعتھا  بالخارج  العالي  ستوىلموا

 واستعمال  واستغالل إلحداث  التقنیة عاییرلما  تحدید في  شاركةلما - 
 صصلمخا الریاضي والعتاد والتجھیزات الریاضیة القاعدیة نشآتلما

 ،ومراقبتھا الوطنیة  نتخباتلموا العالي ستوىلموا النخبة ریاضة مارسةلم
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 ،وتحیینھا الریاضي للتطویر  الوطنیة  الخریطة  إعداد - 

  الریاضي  التطویر أقطاب تحدید في  تساھم  التي  التدابیر كل  اقتراح - 
  بطاقات  وإعداد  الریاضیة  االتحادیات  مع باالتصال  وتنفیذھا ووضعھا

 . ریاضي اختصاص  بكل خاصة تطویر

  والریاضة  العالي  ستوىلمو ا النخبة  لریاضیي  الفرعیة  دیریةلما) ب
  :  یأتي  ابم ،الخصوص  على وتكلف ،االحترافیة

 التحضیر مخططات وإعداد بیةلمواألو والدولیة  الوطنیة  األھداف  تحدید - 
 باالتصال  ومتابعتھا  وتنفیذھا العالي ستوىلموا النخبة ریاضیي ومنافسات 

 ،عنیةلما  الریاضیة  االتحادیات  مع

 عاییرلما حسب العالي ستوىلموا النخبة ریاضیي تصنیف إعداد - 
 ،يلمالعا  أو  الدولي  أو  الوطني الصعید على المحققة واألداءات

 ستوىلموا  النخبة  لریاضیي منوحةلما  االستثنائیة الخاصة التدابیر  تنفیذ - 
  وإدماجھم  وتكوینھم  ودراساتھم  أجورھم  دفع مجال  في  السیما ،العالي 
  ،الریاضي  مسارھم  وبعد  أثناء ھنيلما

  ھنیةلما -االجتماعیة والحمایة  باإلدماج تعلقةلما التدابیر بكل  بادرةلما -
 ،تطبیقھا  على  والسھر  ومؤطریھم العالي  ستوىلما و  النخبة  لریاضیي

  الریاضة  تطویر وبرامج  مخططات  واقتراح  استراتیجیة  إعداد - 
  أولویات  ضمن  تندرج  التي االختصاصات  في  السیما ،االحترافیة

 ،تطبیقھا  وتقییم  القطاع

  استعمال ومراقبة ،أشكالھا كل في االحترافیة الریاضة  تنفیذ متابعة - 
 ،لھا  صصةلمخا والخواص  ینالعمومی ینتعامللموا  الدولة  وسائل

  الریاضیة والرابطات األندیة راقبةبم رتبطةلما التدابیر كل اقتراح - 
  . وتنظیمھا  المحترفة
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 ،نافساتلما  الكبرى وأنظمة  الریاضیة  لألحداث  الفرعیة  دیریةلما)  ج
  : یأتي  ابم  ،الخصوص على وتكلف

 ،الریاضي األداء تطویر  إلى الرامیة نافساتلما أنظمة استراتیجیة إعداد - 
 ین،الریاضی  والتنشیط  التنظیم  ھیاكل مع باالتصال ،ومتابعتھا واقتراحھا

 باالتصال ،رجعیةلما الكبرى نافساتلما في شاركةلما  استراتیجیة  إعداد -  
 ین،عنیلما ینالفاعل  مع 

 واألعمال التدابیر كل واقتراح الریاضیة التقنیة للنتائج معطیات بنك إعداد - 
 ،وتطویرھا  نافسةلما ریاضة ترقیة  إلى الرامیة

 الریاضیة واألحداث التظاھرات تطویر وبرامج مخططات إعداد -  
 ،عنیةلما الھیاكل مع باالتصال ،ومتابعتھا  وتنفیذھا ،الكبرى

  رجعیةلما الكبرى  نافساتلما في  شاركةلما  مخطط انسجام على السھر - 
 ،العالي ستوىلموا النخبة وریاضیي الوطنیة للفرق األولویة األھداف  مع

 أو تظاھرة احتضان جدوى وتقدیر طلب كل حول  رأي وإبداء دراسة - 
 أو/ و ینالعمومی ینتعامللموا  الھیاكل من صادر الجزائر في ریاضي حدث

 ،القطاع  وأولویة االستراتیجیة  األھداف  مع  تماشیھ ومدى  الخواص 

 اللوجستیة و ادیةلموا الیةلما الوسائل وكذا الضروریة الشروط تقدیر- 
 الریاضیة  واألحداث التظاھرات إنجاح في تساھم  التي  واألمنیة  والصحیة

 . عنیةلما  والھیاكل  القطاعات  مع  باالتصال ،وضمانھا الكبرى 

  والریاضة  التربیة والتكوین  أوساط  في  الریاضة  ترقیة  مدیریة 2 -  
 : یأتي  ابم ،الخصوص  على وتكلف ،تخصصةلما  األوساط  وفي  للجمیع

   

 األنشطة وتعمیم تطویر وبرامج العمل ومخططات األھداف وإعداد تحدید -
 والتعلیم والتكوین  والجامعیة  درسیةلما  األوساط في  والریاضیة  البدنیة 
 ،وتقییمھا  ومتابعتھا وتنفیذھا  شتركلما القطاعي التنسیق وضمان ینھنیلما

 ،عنیةلما والھیاكل  القطاعات  مع  باالتصال
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  في والدولیة الوطنیة الریاضیة نافساتلموا  التنشیط  ببرامج  بادرةلما - 
 ،عنیةلما  والھیاكل  القطاعات مع باالتصال ،نشاطھا  میدان

  الجواریة  والریاضیة البدنیة  األنشطة  وتعمیم  تطویر  برامج  إعداد - 
 ،ومتابعتھا  وتنفیذھا  التقلیدیة  والریاضات واأللعاب  والتسلیة  والترفیھیة

 النسویة  والریاضة  للجمیع الریاضة  تطویر  وبرامج  مخططات  تحدید - 
 الھیاكل  مع  باالتصال ،ومتابعتھا وتنفیذھا الشغل  وسط في والریاضة 
 ،مراقبتھا  وضمان عنیةلما

  الریاضیة  القاعدیة  نشآتلما واستغالل إحداث ومعاییر  شروط  تحدید - 
والسھر  ،اللیاقة  وإعادة  للجمیع  الریاضیة مارساتلما  لترقیة  وجھةلما

 ،تطبیقھا  على

  وللمواھب  الریاضي للتنشیط  الوطنیة  الریاضیة  ھرجاناتلما  تنظیم - 
  على  والسھر ،یادینلما كل  في  الریاضة دارسلم و  الشابة  الریاضیة
 ،عنیةلما  والجمعیات  ؤسساتلموا  الھیاكل  مع  باالتصال تأسیسھا

 والتسلیة  والتنافسیة  الترفیھیة والریاضة  البدنیة  األنشطة  برامج  إعداد - 
 البدني  التأھیل  إعادة  إلى  الرامیة ینعوقلما  لألشخاص كیفةلموا  الخاصة 

  االجتماعي إدماجھم  قصد  عجزا  أو  قصورا  یعانون  الذین لألشخاص
 ،ومتابعتھا  وتنفیذھا

  األوساط  في  الریاضة ترقیة  إلى  الرامیة التدابیر  بكل  بادرةلما - 
 في  وكذا  والحمایة  التربیة  إعادة  مؤسسات في  السیما ،تخصصةلما
 . العقابیة ؤسساتلما

 :ینفرعیت  (2)ینمدیریت  وتضم   

 والتكوین  العالي  والتعلیم التربیة  أوساط في للریاضة الفرعیة دیریةلما) أ
  : یأتي  ابم  ،الخصوص  على وتكلف ،العمل وسط وفي  ینھنیلما والتعلیم 
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  في والریاضیة  البدنیة األنشطة تطویر برامج إعداد في  شاركةلما - 
 ین،ھنیلما  والتعلیم  التكوین مؤسسات  وفي والجامعیة  درسیةلما  األوساط
 ،وتقییمھا  ومتابعتھا وتنفیذھا

  مع  باالتصال  والجامعیة درسیةلما الریاضیة الجمعیات إنشاء متابعة - 
 ،عنیةلما  والقطاعات  الھیاكل

 األوساط  في  والریاضیة البدنیة  األنشطة  ترقیة وأعمال التدابیر اقتراح - 
 الرامیة بادراتلما  كل  ودعم التكوین مؤسسات وفي  والجامعیة  درسیةلما 
 ،تقییمھ  وضمان  الھدف  ھذا  تحقیق إلى 

 والریاضة  الریاضیة  والثانویات دراسة-ریاضة  أقسام  أنشطة  ترقیة - 
 وضمان  وتنسیقھا  التكوین  مؤسسات  وفي  الجامعیة والریاضة  درسیةلما

 ،عنیةلما  والھیاكل  القطاعات  مع  باالتصال ،متابعتھا

 والتعلیم التربویة ؤسساتلما في  االختیاریة  الریاضیة  مارسةلما  تطویر - 
 ین،ھنیلما والتعلیم  والتكوین  العالي 

  .ومتابعتھا  وتنفیذھا والعمل الریاضة  تطویر  وبرامج مخططات  تحدید -  

  وفي ینعوقلما وریاضة األشخاص للجمیع للریاضة الفرعیة دیریةلما) ب
  : یأتي  ابم  ،الخصوص  على وتكلف ،تخصصةلما  األوساط

  الجواریة  والریاضیة البدنیة  األنشطة  وتعمیم  تطویر  برامج  إعداد - 
  ومتابعتھا  وتنفیذھا  التقلیدیة  والریاضات واأللعاب  والتسلیة  والترفیھیة

 ،تقییمھا وضمان

 النسویة  والریاضة  للجمیع الریاضة  تطویر  وبرامج  مخططات  تحدید -  
 ،ومتابعتھا  وتنفیذھا 

  الریاضیة  القاعدیة نشآتلما  واستغالل  إنشاء  ومعاییر  شروط  تحدید - 
 الریاضیة  واأللعاب للجمیع والریاضیة البدنیة  مارساتلما  لترقیة  وجھةلما
 ،تطبیقھا  على  والسھر التقلیدیة 
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 للذاكرة  لدةلمخا لالحتفاالت  السنویة  البرامج  إعداد  في  شاركةلما - 
  الھیاكل  مع  باالتصال  التاریخیة واألیام  والمحلیة  الوطنیة  واالحتفاالت
 ،وتقییمھا  متابعتھا  وضمان عنیةلما  والقطاعات

 الریاضة مارسةلم صصةلمخا الفضاءات لتھیئة  التقنیة  قاییسلما  دراسة - 
 ،تنفیذھا  على والسھر  واقتراحھا ،للجمیع 

 والتسلیة  والتنافسیة  الترفیھیة والریاضیة  البدنیة  األنشطة  برامج  إعداد - 
 ،ومتابعتھا  وتنفیذھا ینعوقلما لألشخاص كیفةلما  الخاصة 

 في  الریاضة  ترقیة إلى  الرامیة  والبرامج  التدابیر  بكل  بادرةلما - 
 وكذا والحمایة  التربیة  إعادة  مؤسسات في  السیما ،تخصصةلما  األوساط

 األھداف ھذه  تحقیق إلى الرامیة بادراتلما  كل  ودعم  العقابیة ؤسساتلما 
 ،وتقییمھا  متابعتھا  وضمان 

 مارساتلما تطویر  إلى الرامي القطاعات ینب  شتركلما  التنسیق  ضمان - 
 . وترقیتھا اختصاصھا مجال  في  والریاضیة  البدنیة

 ،الریاضة وأخالقیات الجمعویة والحیاة ؤسساتلما متابعة مدیریة - 3
  : یأتي  ابم  ،الخصوص على وتكلف

 باألنشطة  كلفةلما  واألجھزة بالھیاكل  رتبطةلما واألعمال البرامج اقتراح - 
 ،ومتابعتھا  وتقییمھا  تنفیذھا  وضمان ودعمھا  والریاضیة  البدنیة 

 في  الریاضیة الجمعیات مشاركة لتعزیز وجھةلما الشراكة  صیغ  اقتراح - 
 ،وتنفیذھا  الریاضي التطویر أھداف  تحقیق

 الجمعویة  للھیاكل الدولة دعم معاییر و تدابیر  تحدید في  شاركةلما - 
 رتبطةلما األولویات حسب  لھا األفضل االستعمال وضمان  الریاضیة

 ،الریاضیة االختصاصات وتطویر  الشابة الریاضیة واھبلما بتكوین

 ،الوصایة  تحت  الریاضیة ؤسساتلما وسیر  تنظیم مقاییس  إعداد - 
 ،تنفیذھا على والسھر عنیةلما الھیئات مع باالتصال
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  غیر  صالحلما  وبرامج الدعم ھیاكل عمل ومخططات أنشطة  مساعدة -  
 ،وتقییمھا  ودعمھا  والریاضیة  البدنیة األنشطة  مجال  في  مركزةلما

 الریاضیة  والروح  الریاضة أخالقیات تطویر تراتیب و تدابیر إعداد -  
 الریاضة طب وكذا الریاضیة القاعدیة نشآتلما في العنف ومكافحة

  . واقتراحھا

   :ینفرعیت (2) ینمدیریت  وتضم   

 والریاضیة البدنیة األنشطة دعم  وھیاكل ألجھزة  الفرعیة دیریةلما)  أ
  ابم ،الخصوص على وتكلف ،الریاضة وأخالقیات الریاضي الطب وترقیة

  : یأتي

 البدنیة األنشطة وأجھزة الدعم ھیاكل عمل وبرامج أنشطة دعم - 
 ،تقییمھا و والریاضیة

 والتجھیزات  القاعدیة نشآتلما واستعمال سیر وقواعد إجراءات تحدید - 
 ،تقییمھا وضمان  وتقییسھا  الریاضیة

 ،والریاضیة  البدنیة  األنشطة دعم وسیرمؤسسات تنظیم مقاییس إعداد -  
 ،عنیةلما ھیئاتال مع باالتصال

 البدنیة  األنشطة مجال في مركزةلما غیر صالحلما وبرامج أنشطة تنسیق - 
 ،ومتابعتھا  والریاضیة 

 باالتصال ،شاركةلموا  الریاضة طب تطویر تراتیب تعزیز تدابیر اقتراح - 
 ،وتقییمھا  الریاضیة  الطبیة  راقبةلما  برامج  تنفیذ في ،عنیةلما  الھیاكل مع

 نشطاتلما تعاطي مكافحة تعزیز إلى الرامیة واألعمال بالتراتیب بادرةلما - 
 الساریة  نشطاتلما  تعاطي  مكافحة  قواعد  تطبیق على والسھر  وتنفیذھا 
 ،عنیةلما  الھیاكل مع  باالتصال  وتقییمھا  متابعتھا  وضمان ،فعوللما
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  الریاضیة  والروح  الریاضة أخالقیات  تطویر  وتراتیب  تدابیر  إعداد - 
 اللمجا  ھذا  في مبادرة كل   ودعم  الریاضیة نشآتلما في  العنف ومكافحة

 ،واقتراحھا

 ،وتقییمھا  الریاضیة نشآتلما في العنف مكافحة برامج تنفیذ في شاركةلما - 
  . عنیةلما الھیاكل  مع  باالتصال

  على  وتكلف ،الجمعویةوالحیاة   الشراكة  لترقیة  الفرعیة  دیریةلما)  ب
  : یأتي  ابم  ،الخصوص

 ،الریاضیة  الجمعویة للحركة  وجھةلما  ساعدةلما  ومعاییر  تدابیر  تحدید - 
  دىلم منتظمة  بتقییمات  والقیام  الدولة إلعانة أفضل  توزیع  على والسھر
  تفقلما واألھداف  التعاقدیة  البنود  مع  ساعدةلما  ھذه  استخدام مالءمة

 ،علیھا

  بأھداف  التكفل  في ینالریاضی  والتنشیط  التنظیم  ھیاكل  مساعدة - 
  على  والسھر  والریاضیة  البدنیة األنشطة مجال في الوطنیة االستراتیجیة

 ،اللمجا  ھذا في الشراكة صیغ تطویر

 وتحدید ینالریاضی  والتنشیط التنظیم ھیاكل وسیر  تنظیم  مقاییس  إعداد - 
 ،وتقییمھا متابعتھا  وضمان  الراشد الحكم ىءومباد  قواعد 

 مع  باالتصال  الشروط ودفاتر األھداف واتفاقیات  البرامج  عقود إعداد - 
 ،تقییمھا  وضمان  وتنفیذھا ،الریاضیة  الجمعویة الحركة

 الھیئات مقرات  وتواجد االستقبال شروط تحدد التي التدابیر اقتراح - 
 باالتصال ،الوطني التراب عبر  الدولیة  أو/ و والقاریة  الجھویة الریاضیة

 . عنیةلما  الھیاكل مع 

 ،االستشرافیة والدراسات والتجھیزات القاعدیة نشآتلما مدیریة 4 : اّدةلما
  : یأتي  ابم الخصوص على وتكلف
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 دىلما على والریاضة  الشباب قطاع تطویر  سیاسة  تحدید في ساھمةلما - 
 ،والطویل توسطلموا القصیر 

 مجال في جدیدة  رؤى تطویر إلى  تؤدي  استشرافیة  دراسة  كل  إعداد - 
 ،ومرافقتھما والریاضة  الشباب دعم  سیاسات

 منشآت لتطویر  السنوات تعددةلموا  السنویة ططاتلمخا وإعداد  دراسة - 
 الھیاكل  مع  باالتصال  ،تنفیذھا  ضمان و  القطاع  تجھیزات  و   قاعدیة

 ،عنیةلما القطاعات و

 القاعدیة  نشآتلما  لحظیرة الوظیفي ینالتثم  برامج  إعداد  في  ساھمةلما - 
 ،عنیةلما الھیاكل  مع  باالتصال ،وصیانتھا والشبانیة  الریاضیة 

  وذجينم  تصنیف  واقتراح القطاع وتجھیزات  تقییس دراسات  إعداد - 
 ،والریاضة الشباب  احتیاجات مع مكّیف

  تفریدھا أجل من ،وإعدادھا وتصورھا االستثمار  مشاریع ملفات دراسة - 
 ،وإنجازھا متابعتھا  وضمان وتسجیلھا

 ،وتنسیقھا  والریاضة الشباب لقطاع والتخطیط الدراسات نشاطات تفعیل - 

 ،والریاضة الشباب وتجھیزات القاعدیة نشآتلما صیانة على السھر - 

 القاعدیة نشآتلما تشمل القطاعات  ومتعددة  مندمجة مقاربة اعتماد - 
 نشآتلموا  التجھیزات  برمجة  مجال  في  والشبابیة الریاضیة والتجھیزات

 . عنیةلما ؤسساتلموا  الھیاكل  مع  والشراكة  بالتعاون  القاعدیة

   : فرعیة  مدیریات  (3)  ثالث  تشمل  و   

 ،شتمالتلما  االستشرافیة ومتابعة  للدراسات  الفرعیة  دیریةلما)  أ
  : یأتي  ابم ،الخصوص على وتكلف

  الشباب  مجال  في  والتقدیریة واالستشرافیة  الظرفیة  بالدراسات  القیام - 
 ،وتحلیلھا وإنجازھا  والریاضة
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  سیاسات  مجال  في جدیدة  رؤى تطویر  إلى  تؤدي  دراسة  كل  إعداد - 
  تعددةلما  والدعم  للمساعدة  جدیدة أنظمة  إعداد  من ینوالتمك  الشباب

 ،الشباب شاریعلم األشكال

  الدوریة  األنشطة  وحصائل التلخیصیة  التقاریر  إعداد  في  شاركةلما - 
 ،بالقطاع  تعلقةلما  والسنویة

  والریاضة الشباب لقطاع التابعة  األمالك لتسویة  ساعيلما بكل  القیام - 
 ،الوصایة  تحت  ؤسساتلما مختلف في ھیكلیا ضمھا  خالل  نم

 ،وتحیینھا  الوصایة  تحت ؤسساتلما شتمالتبم الخاصة  البطاقیة  إعداد - 

 والتجھیزات  القاعدیة نشآتلما  طبیعة وتحدید ادیةلما شتمالتلما  ضبط -   
  . واألحیاء  دنلما في  برمجتھا  قررلما والریاضة  الشباب  لقطاع  التابعة 

 ،التقنیة  تابعةلموا  االستثمارات والتقییم  لبرامج  الفرعیة  دیریةلما) ب
   :  یأتي  ابم ،الخصوص  على  وتكلف

 نشآتلما  مجال  في  السیما ،وتنفیذھا  للقطاع االستثمار  برامج  إعداد - 
 ، والریاضة  للشباب  التربویة  االجتماعیة والتجھیزات  القاعدیة

 الشباب وتجھیزات  القاعدیة نشآتلما وإقامة إنجاز برامج  تنسیق  ضمان - 
 ،وتقییمھا ،والریاضة 

 الضروریة التصحیحات واقتراح وتحلیلھا االستثمار برامج حصائل إعداد - 
 ،لذلك 

 ،شاریعلما وإنجاز  الدراسات تحكم  التي  اإلجراءات  احترام على السھر - 

 ،عنیةلما  الھیاكل  مع باالتصال ،وتسجیلھا االستثمار عملیات بتفرید القیام - 

 االستثمار  شاریعبم تعلقةلما التقنیة واصفاتلما دفاتر إعداد في  شاركةلما - 
 ،المعنیة الھیاكل مع بالتشاور ركزیةلما
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 متابعتھا وضمان  للقطاع ركزیةلما االستثمار مشاریع  إنجاز  على السھر - 
 ،التقنیة 

 الكیفیات حسب لالستغالل القابلة ركزيلما  البرنامج إنجاز أشغال  استالم - 
 ،بھ عموللما  التنظیم في  المحددة 

 القاعدیة المنشآت بإنجاز تعلقةلما مركزةلما غیر البرامج متابعة ضمان - 
 .المادي وتقییمھا وتنسیقھا ،والشبابیة الریاضیة والتجھیزات

  وتجھیزات  نشآت القاعدیةلما وصیانة لتقییس الفرعیة  دیریةلما)  ج
   :  یأتي  ابم  ،الخصوص على وتكلف ،والشباب الریاضة

 ،للقطاع  القاعدیة  نشآتلما  تقییس  دراسات  إعداد - 

 كل واقتراح ،والشبابیة الریاضیة القاعدیة نشآتلما صیانة  على السھر - 
 ،تطویرھا إلى الرامیة واألعمال التدابیر

 مع باالتصال ،القاعدیة نشآتلما بتصور  رتبطةلما الدراسات معالجة - 
 ین،عنیلما ینوالفاعل  االتحادیات

 الھیاكل مع بالتشاور  التجھیزات شاریعبم تعلقةلما  الشروط دفاتر  إعداد - 
 ،عنیةلما 

 القاعدیة نشآتلما وصیانة إلنجاز  التقنیة  واألنظمة عاییرلما  إعداد - 
 ، والریاضة  الشباب  وتجھیزات

 مدونة وضبط ،القطاع وتجھیزات القاعدیة نشآتلما ذجیةنمو تحدید - 
 . تحیینھا على والسھر  ناسبةلما التجھیزات

  على وتكلف ،والتنظیم والتكوین البشریة واردلما مدیریة 5 : اّدةلما 
   : یأتي  ابم ،الخصوص

  الشباب أنشطة تأطیر تكوین مجال في  والبرامج  ططاتلمخا إعداد - 
 ،ومراقبتھا  وتقییمھا ومتابعتھا تنفیذھا وضمان والریاضیة البدنیة واألنشطة
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  تنظیم  في  شاركةلموا القطاع مستخدمي  تكوین  مخطط  وتنفیذ  إعداد - 
 باالتصال ،ھامھبم  عالقة  لھ  الذي  التكوین وتتویج سابقاتلموا االمتحانات

 ،عنیةلما الھیاكل  مع 

 للتكوین توجةلما واإلجازات الشھادات  منح  ومقاییس  إجراءات  تحدید - 
 ،بھ  عموللما  للتنظیم  طبقا عنیةلما القطاعات مع باالتصال ،للقطاع  التابع

 ،ومتابعتھ  وتقییمھ  وتوظیفھ البیداغوجي التأطیر تكوین  تراتیب تعزیز - 

 البدنیة وباألنشطة بالشباب الخاصة سائللما حول البحث أعمال بكل القیام - 
 ،والریاضیة

  الشباب  قطاع  تحكم التي  والتنظیمیة  التشریعیة النصوص  إعداد - 
  نظومةلما ینوتحس ،عنیةلما الھیاكل مع  باالتصال ،واقتراحھا  والریاضة

 ،للقطاع  القانونیة

 ،متابعتھا وضمان بالقطاع الخاصة نازعاتلموا القانونیة القضایا معالجة - 

 ،للقطاع  البشریة واردلما تسییر  ضمان -  

 ینستخدملما  عمل  وظروف إطار ینلتحس  الضروریة التدابیر  دراسة - 
  . القطاع  داخل  االجتماعي الحوار  وترقیة  واقتراحھا

   : فرعیة  مدیریات  (4)  أربع  وتضم   

 على  وتكلف ،االجتماعي والنشاط  البشریة  للموارد  الفرعیة  دیریةلما) أ
  : یأتي  ابم ،الخصوص 

  وضمان  للقطاع  البشریة واردلما تسییر سیاسة تحدید في ساھمةلما - 
 ،تنفیذھا

  لإلدارة  البشریة  واردلما وتوظیف تسییر  وبرامج مخططات إعداد - 
 ،عنیةلما الھیاكل مع  باالتصال ،ومتابعتھا تنفیذھا  وضمان ركزیةلما
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  التدابیر  واقتراح صالحلما  لسیر  الالزمة  البشریة  الوسائل  تقییم -  
 ،وتثمینھا البشریة  واردلما  تطویر  إلى  الرامیة

 مستخدمي  تحكم  التي األساسیة  القانونیة  األحكام  إعداد  في  شاركةلما - 
  ،تنفیذھا  وضمان ،القطاع 

 واردلما ینوتثم  تواصللما التكوین  مجال  في  وبرامج  مخططات  إعداد -
  مع  باالتصال ،ومتابعتھا  تنفیذھا  وضمان ركزیةلما  لإلدارة  البشریة 

 ،عنیةلما الھیاكل

  الخدمات سیر  ومتابعة القطاع  مستوى على االجتماعي الحوار  ترقیة - 
 . ومراقبتھا  االجتماعیة

  ،الخصوص على وتكلف ،الریاضة مھن في للتكوین الفرعیة دیریةلما) ب
  : یأتي  ابم

 والریاضیة البدنیة األنشطة تأطیر تكوین میدان  في  العمل  برامج  إعداد -  
 ،بھا رتبطةلما  ؤھالتلموا  ھنلموا 

 عارفلما  وتجدید  التكوین وبرامج  خطط  وإعداد  تحدید  في  شاركةلما - 
 وضمان ،عنیةلما واألجھزة الھیاكل مع باالتصال ،ستوىلما ینوتحس 

 ،وتقییمھا متابعتھا

 الشركاء مع باالتصال التكوین بتتویج تعلقةلما واإلجراءات القواعد تحدید - 
 ین،عنیلما

 ،التأطیر  فعالیة  ومراقبة التكوین أعمال بتنظیم رتبطةلما قاییسلما  إعداد - 

  الریاضة میدان في التكوین عملیات لكل توجةلما االعتمادات تسلیم - 
 ،الریاضة  مھن  مدونة  وتحدید

 البدنیة األنشطة تأطیر  تكوین  وھیاكل مؤسسات  متابعة  ضمان -  
 ، وتقییمھا  وتنسیقھا  والریاضیة
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 ساھمةلموا  وتنفیذھا  الریاضة مجال  في  البحث  أنشطة واقتراح  دراسة - 
 للتشریع  طبقا  بالقطاع تعلقةلما البحث  ومواضیع محاور تحدید  في 

 ،بھما  عموللما  والتنظیم

 . البحث  وھیاكل  الجامعات مع باالتصال  والتقني العلمي التعاون متابعة - 

 ،الخصوص  على  وتكلف ،الشباب  مھن في للتكوین الفرعیة دیریةلما) ج
   : یأتي  ابم 

 ومؤھالت  ومھن  أنشطة تأطیر  تكوین  میدان  في  العمل  برامج  إعداد - 
 ،الشباب 

 عارفلما  وتجدید  التكوین وبرامج  خطط وإعداد تحدید في  شاركةلما - 
 وضمان ،عنیةلما  واألجھزة  الھیاكل  مع باالتصال ،ستوىلما ینوتحس

 ،وتقییمھا متابعتھا

 أنشطة مجاالت في التكوین بتتویج  تعلقةلما  واإلجراءات  القواعد  تحدید - 
  ،عنیةلما  القطاعات مع  باالتصال  الشباب 

 ،الشباب  مھن  مدونة  إعداد -

 وتنسیقھا  الشباب  أنشطة تأطیر  تكوین  وھیاكل مؤسسات متابعة ضمان -  
 ،وتقییمھا 

 ساھمةلموا  وتنفیذھا  الشباب مجال  في  البحث  أنشطة  واقتراح  دراسة - 
 للتشریع  طبقا  بالقطاع  تعلقةلما  البحث  ومواضیع محاور  تحدید  في 

 ،بھما  عموللما  والتنظیم

 .البحث وھیاكل الجامعات مع  باالتصال  والتقني العلمي التعاون متابعة -  
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  ابم ،الخصوص على وتكلف ،نازعاتلموا للتنظیم الفرعیة دیریةلما) د
   : یأتي

 واقتراحھا  والریاضة الشباب مجال في القانونیة النصوص  مشاریع  إعداد-
 ،للقطاع  القانونیة نظومةلما ینوتحس 

  كل  وصیاغة  األخرى القطاعات من  الواردة النصوص مشاریع دراسة- 
 ،بھا  تعلقةلما  الحظاتلموا  اآلراء

 ،بالقطاع  تعلقةلما النصوص ینبتقن  القیام- 

 ،القطاع ھیاكل تعدھا التي النصوص  مشاریع  مطابقة على السھر- 
 ،عنیةلما والھیاكل  األجھزة  مع  باالتصال

  .ومتابعتھا  القطاع تخص التي نازعاتلما  قضایا  معالجة- 

 ،والوثائق  اآللي اإلعالم وأنظمة واالتصال اإلعالم مدیریة 6 :المادة
   : یأتي  ابم  ،الخصوص  على  وتكلف

 الشباب  قطاع في واالتصال اإلعالم تطویر  استراتیجیة واقتراح إعداد- 
 التكنولوجیات  وتعمیم  استعمال  مجال  في  السیما ،وتنفیذھا  والریاضة

 ،واالتصال  لإلعالم  الحدیثة

 ،القطاع  في الویب  بواسطة  االتصال  استراتیجیة تنسیق- 

 ،تسییرھا و ورعایتھا وترقیتھا اإلعالم وسائل  مع العالقات تنشیط- 

 ،وتنفیذھا للقطاع  ؤسساتيلما  االتصال  أعمال  تصور- 

  وتسییرھا  عطیاتلما  وبنوك اآللي اإلعالم وشبكات أنظمة وضع ضمان- 
 ،صیانتھا  على والسھر

 وتخزینھا وترتیبھا ومعالجتھا اإلحصائیة علوماتلما جمع ضمان- 
  ،وتسییرھا
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 ،القطاع وأرشیف  وثائق تسییر ضمان -

 للشباب  خصیصا وجھةلما  الوسائط تعددةلما النشاطات استراتیجیة تنسیق- 
  .وتنفیذھا  والریاضة 

  : فرعیة  مدیریات (3)  ثالث تضم  و   

 ، الوسائط  تعددةلمواألنشطة ا  واالتصال  لإلعالم  الفرعیة  دیریةلما)   أ
  : یأتي  بما الخصوص  على  وتكلف

 للقطاع واإلعالم االتصال واستراتیجیة سیاسة تحدید في شاركةلما- 
 ،عنیةلما  الھیاكل مع باالتصال ،تنفیذھا  وضمان

 والریاضة الشباب لقطاع واإلعالم االتصال مخطط إعداد في ساھمةلما- 
 ،وتنفیذه

 ،وتنسیقھا للقطاع االتصال شبكات تنشیط- 

 على والعمل الشباب لفائدة الجواري لالتصال وآلیة نظام كل وضع- 
 ،وتحدیثھا  تطویرھا

 اإلعالم لوسائل صصةلمخا والتجھیزات التطویر برامج محتویات تصور- 
 ،واالتصال  اإلعالم  وشبكات 

 تخصصةلما البصریة السمعیة اإلعالم وسائل تطویر استراتیجیة تحدید- 
 ،ووضعھا للشباب  وجھةلما

 ووضعھا  للشباب  واالجتماعیة ھنیةلما االفتراضیة الشبكات تطویر ترقیة- 
 والتفتح قاسمةلموا  واالكتشاف  والتعلم  والتعرف للتواصل  یومي  كفضاء 

 ،سؤوللموا  والناضج العقالني باالستعمال  تسمح  التي اآللیات  واقتراح

 موجھة  ومتفاعلة  متخصصة افتراضیة ومكتبات للمعلومات  بنوك  إنشاء- 
 . للشباب 
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  على وتكلف ،اإلعالم اآللي وشبكات ألنظمة الفرعیة دیریةلما) ب
  : یأتي  ابم ،الخصوص

  الجدیدة بالتكنولوجیات رتبطةلما والشبكات واألنظمة التقنیات تصور- 
 ،ووضعھا  والریاضة  الشباب  قطاع مستوى  على واالتصال  لإلعالم

 والریاضة  الشباب  قطاع في اآللي اإلعالم شبكات تطویر  مشاریع  إعداد- 
 ،وتسییرھا 

 اآللي اإلعالم وأنظمة وتجھیزات عتاد صیانة وأعمال برامج إعداد- 
 ،تنفیذھا  وضمان

 صالحلما  مع باالتصال اآللي  اإلعالم  وشبكات  أنظمة  أمن  على  السھر- 
  ،تصةلمخا والسلطات  ؤسساتلموا  عنیةلما 

 الخاصة عطیاتلما جمع وتنظیم اإلحصائي اإلعالم أنظمة وتسییر  تقییس -
 ،والریاضة  بالشباب 

 على والسھر والریاضة الشباب  بقطاع خاصة للمعطیات بنوك تشكیل- 
 ،القطاع ھیاكل مستوى على وتعمیمھا تحیینھا

  على  وتكلف ،نشوراتلمواألرشیف وا  للوثائق  الفرعیة  دیریةلما)  ج 
   :  یأتي  ابم  ،الخصوص

 الرصید  تسییر  وضمان  باقتنائھا والقیام  الوثائق  من  االحتیاجات  تحدید- 
 ،للقطاع  الوثائقي 

 واقتراح ،علیھ الحفاظ على والسھر وتسییره القطاع أرشیف ینوتحی تنظیم- 
 ،اللمجا  ھذا  في ینالتحس  تدابیر  كل 

 ،وتوزیعھا  للقطاع  الرسمیة  النشرة  إعداد  ضمان- 

 ،الرقمیة  الوسائط  خالل من  السیما ،وتوزیعھا  القطاع  منشورات  إعداد- 



85 
 

  علوماتلموا  الوثائق جمع  ارساتمم و  إجراءات  تحدیث  على  السھر- 
 . وتوزیعھا  علیھا  والمحافظة  ومعالجتھا والریاضة  للشباب  وجھةلما

  : یأتي  ابم ،الخصوص على  وتكلف ،التعاون  مدیریة  7 :  ادةلما

 والریاضة  الشباب مجال  في  التعاون  سیاسة  تحدید  في  شاركةلما- 
 ،وتنفیذھا

 االتفاقات  تطبیق  على والسھر  وترقیتھا  الدولي  التعاون  برامج  تصور- 
 ، والریاضة  الشباب  میدان  في  والبرامج والبروتكوالت  واالتفاقیات 

 تطویر على ،عنیةلما ؤسساتلموا والقطاعات الھیاكل مع بالتشاور ،السھر- 
 مع الروابط وتعزیز والریاضة الشباب مجال في  الدولي التعاون  وترقیة
 ،والریاضة  الشباب میدان  في  العاملة  الدولیة  نظماتلموا  الھیئات

  األطراف  تعددلموا  الثنائي الصعیدین  على التعاون  آلیات  كل  متابعة- 
 ،القطاع تخص  التي

 الھیاكل  مع باالتصال وتحضیرھا بالقطاع الخاصة التعاون ملفات تصور- 
 ،عنیةلما 

 الكفاءات والتحاق الوطني التمثیل  ترقیة  إلى  الرامیة التدابیر  كل  اقتراح- 
  . الدولیة  والشبابیة  الریاضیة بالھیئات  الوطنیة 

 :ینفرعیت(2)  ینمدیریت  وتضم   

 وتكلف ،الشباب  في مجال  التعاون  وأعمال  لبرامج  الفرعیة  دیریةلما) أ
  :  یأتي  ابم ،الخصوص على

  وتنفیذھا الشباب مجال في  الدولي التعاون  وأعمال برامج تطویر- 
 ،وتقییمھا  ومتابعتھا

  في الدولي  التعاون ترقیة  إلى  الرامیة  واألعمال  التدابیر  كل  اقتراح- 
 ،الشباب  مجال
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  والنشاطات  اللقاءات جمیع  في  الجزائري  الشباب  مشاركة  دعم- 
 ،لالنتقاء  مالئم  ترتیب وضع  خالل  من  والدولیة  الجھویة

  الثنائیة  فاوضاتلما في عنیةلما تصةلمخا للسلطات قطاعال مساعدة یمتقد- 
 ،الشباب  بقطاع الصلة ذات  األطراف تعددةلموا

 اختصاص مجال  في  الدولیة واالتفاقات  االتفاقیات  تطبیق  على السھر- 
 ،الشباب  قطاع

 الشبانیة  بالھیئات  اللتحاقھا الوطنیة  الكفاءات  دعم  ترتیبات  كل  تطویر- 
 ،الدولیة 

  أو  الجھویة الشبابیة الھیئات  في  األعضاء ینالجزائری  بطاقیة  مسك- 
 ،نشاطھم ومتابعة  الدولیة أو/و  القاریة

 ینقیملما  الشباب  مجال في  الشابة  واھبلموا  اإلطارات  بكشف  القیام- 
 . إدماجھم على  والعمل  الخارج  في

 ،الریاضة  في مجال  التعاون  وأعمال  لبرامج  الفرعیة  دیریةلما) ب
   : یأتي  ابم  ،الخصوص  على  وتكلف

  وتنفیذھا  الریاضة مجال  في  الدولي  التعاون  وأعمال  برامج  تطویر- 
 ،وتقییمھا  ومتابعتھا

  في  الدولي  التعاون ترقیة  إلى  الرامیة  واألعمال  التدابیر  كل  اقتراح- 
 ،الریاضة  مجال

  الثنائیة  فاوضاتلما في عنیةلما تصةلمخا للسلطات القطاع مساعدة یمتقد- 
 ،الریاضة  بقطاع الصلة ذات  األطراف تعددةلموا

 اختصاص  مجال  في  الدولیة واالتفاقات  االتفاقیات تطبیق السھر على- 
 ،الریاضة  قطاع
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  الریاضیة  بالھیئات  اللتحاقھا الوطنیة  الكفاءات  دعم  أنظمة كل تطویر- 
 ،الدولیة

 الھیاكل  استشارة  بعد بالریاضة  كلفلما للوزیر  ومالحظات  أراء  إبداء- 
 والقاریة  والجھویة  الوطنیة  الریاضیة االتحادیات  انضمام حول تصةلمخا 
 مھام مارسةلم وطنیة ریاضیة اتحادیة عضو ترشح وكذا الدولیة أو/ و 

 ،ةدولی  ریاضیة  ھیئة داخل  انتخابیة

  أو  الجھویة الریاضیة الھیئات  في  األعضاء ینالجزائری بطاقیة  مسك- 
 ،نشاطھم متابعة  و  الدولیة  أو/ و  القاریة

 ینقیملما ،الریاضة  مجال في  الشابة  واھبلموا  اإلطارات  بكشف  القیام- 
 . إدماجھم على  والعمل  الخارج  في

  وتكلف ،ومراقبة التسییر العامة والوسائل الیةلما  مدیریة  8 :  ادةلما
  : یأتي  ابم  ،الخصوص  على

  الحسابات  ومسك ،وتنفیذھا القطاع  وتجھیز  تسییر  میزانیتي  إعداد- 
 ،بھا  تعلقةلما

  علیھا  والمحافظة  للقطاع والعقاریة  نقولةلما متلكاتلما  تسییر  ضمان- 
 ،وصیانتھا

 ،ركزیةلما  اإلدارة  وسائل  تسییر- 

 ،ومتابعتھا للقطاع  العمومیة  الصفقات  إعداد  ضمان- 

  تحت  والھیاكل  للمؤسسات والمحاسبي  اليلما التسییر راقبةبم  القیام- 
 . الوصایة

  : فرعیة  مدیریات  (3)  ثالث  تضم  و

  ،الخصوص  على وتكلف ،والمحاسبة  للمیزانیة  الفرعیة  دیریةلما)  أ
  :  یأتي  ابم
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 مع  باالتصال ،وتنفیذھا القطاع  وتجھیز  تسییر  میزانیات  إعداد  ضمان- 
  ،عنیةلما  الھیاكل 

 ،عنیةلما  الھیاكل  مع  باالتصال ،واقتراحھا للقطاع الیةلما الحاجات  تقدیر- 

 ،وتسییرھا  وتنظیمھا  ركزیةلما اإلدارة ومحاسبة میزانیة عملیات تحضیر- 

 صالحلموا  ركزیةلما اإلدارة لسیر  الضروریة  الیةلما  االعتمادات وضع- 
 ،للقطاع  التابعة والھیاكل  ؤسساتلموا  مركزةلما غیر 

 ،التسییر  میزانیة  بتنفیذ تعلقةلما  اإلداریة  والحسابات  الحصائل  إعداد- 
 ،وحفظھا  المحاسبیة والوثائق  السجالت  ومسك

 ، الضروریة بالتحالیل والقیام للقطاع الیةلما والحصائل اإلحصائیات إعداد- 

  ،ركزیةلما  اإلدارة  لدى نشأةلما  والنفقات اإلیرادات وكاالت سیر ضمان- 

 إبرام  إجراءات  لرقابة والخارجیة  الداخلیة  األجھزة  وضع  على السھر- 
  ،الصفقات

  دفاتر  مشاریع  وبرمجة باستالم  رتبطةلما  ادیةلما  ھاملما  كل  ضمان -
  . والطعون الصفقات  ومشاریع  الشروط

  :  یأتي ابم ،الخصوص على وتكلف ،العامة للوسائل الفرعیة دیریةلما) ب

  كتبیةلما  واللوازم واألثاث  العتاد  من  ركزیةلما  اإلدارة  حاجات  ضبط- 
 ،اقتنائھا  وضمان

  السیارات  حظیرة وكذا  والعقاریة نقولةلما متلكاتلما تسییر  ضمان- 
 ،وصیانتھا  وحفظھا  ركزیةلما  لإلدارة

   رتبطةلما  والتنقالت واالستقباالت  للتظاھرات  اديلما  التنظیم  ضمان- 
 ،القطاع  ھامبم

 ،وتحیینھا  ركزیةلما لإلدارة  والعقاریة  نقولةلما  األمالك  جرد  مسك- 
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 تجھیزات  على  للحفاظ الضروریة  والوسائل  التدابیر  تنفیذ  على  السھر- 
 ،وأمنھا وصیانتھا  القطاع  وأمالك  وعتاد 

 . واألمن الصحیة  للوقایة  فعال  نظام  وضع  على  السھر- 

  : یأتي ابم ،الخصوص على وتكلف ،التسییر راقبةلمالفرعیة  دیریةلما) ج 

  والوسائل  واردلما  لتسییر راقبةلموا  والتقییم  تابعةلما  إجراءات  تحدید- 
  الجمعویة والحركة  ؤسساتلموا  الھیاكل إلى  منوحةلما  والترتیبات

 ،عنیةلما التقنیة  الھیاكل  مع  باالتصال  وتنفیذھا ،والشباب للریاضة

 منتظم  تقییم  وإجراء  والریاضة الشباب  وھیاكل  مؤسسات أنشطة متابعة- 
 ،لھا 

 والھیاكل  ؤسساتلما تسییر  راقبةبم رتبطةلما  التدابیر  كل  اقتراح- 
 ومساھمات  ساعداتلم الحسن  وباالستعمال الوصایة  تحت  وضوعةلما

 ،وتنفیذھا  والشباب  للریاضة  الجمعویة الحركة لھیاكل الدولة

 الوالئیة  الصنادیق  موارد تسییر  بتقییس  رتبطةلما  التدابیر  كل  اقتراح- 
 ،الریاضیة رساتمالموا الشباب مبادرات لترقیة الوطني والصندوق

 والتنظیم للتشریع طبقا ،عنیةلما  الھیاكل مع باالتصال ،تنفیذھا على والسھر
 ،بھما  عموللما 

 إلى الدولة من منوحةلما ساھماتلموا ساعداتلما وتقییم متابعة ضمان- 
 واستعمالھا  تخصیصھا ومراقبة والشباب للریاضة الجمعویة الحركة ھیاكل
 في  قررةلما  والبرامج ولألھداف  بھما  عموللما  والتنظیم  للتشریع  طبقا
 . اللمجا  ھذا
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   عام األولى جمادى  21  في  مؤرخ  16-86  رقم تنفیذي مرسوم - 2-4 
  مفتشیة إحداث یتضمن ، 2016سنة  مارس  أّول  وافقلما 1437
 . وسیرھا  وتنظیمھا والریاضة  الشباب لوزارة  عامة

- - - - 

 

 ،األول  الوزیر  إنّ 

 ،والریاضة  الشباب  وزیر  تقریر  على  بناء - 

 ،منھ  2)   الفقرة 125 ( و 85-3 ادتانلما  السّیما ،الدستور  على  وبناء -  

  رجب  25  في  ؤرخلما 15 - 125 رقم  الرئاسي  رسوملما  بمقتضىو - 
  أعضاء ینتعی  تضمنلموا 2015  سنة  مایو  14  وافقلما  1436  عام

 ،عدللما ،الحكومة

 ذي  أول  في ؤرخلما  90-188  رقم  التنفیذي  رسوملما  بمقتضىو - 
  ھیاكل یحدد  الذي  1990سنة  یونیو  23  وافقلما 1410 عام الحجة
 ،منھ 17 ادةلما  السیما ،الوزارات في  وأجھزتھا  ركزیةلما  اإلدارة

 عام  محرم  3  في  ؤرخلما  90-226 رقم  التنفیذي  رسوملما بمقتضىو - 
 الذین  العمال حقوق  یحدد الذي1990  سنة  یولیو  25  وافقلما  1411

  ،تمملموا  عدللما ،وواجباتھم  الدولة في  علیا وظائف رسونیما

 عام محرم  3  في  ؤرخلما  90-227 رقم  التنفیذي  رسوملما  بمقتضىو -
 في  العلیا الوظائف قائمة  یحدد الذي1990  سنة یولیو 25  وافقلما  1411
 ،تمملموا عدللما ،العمومیة  والھیئات  ؤسساتلموا  اإلدارة  بعنوان الدولة

 عام محرم  3 في  ؤرخلما 90-228 رقم التنفیذي  رسوملما  بمقتضىو - 
 رتباتلما  منح  كیفیة  یحدد  الذي 1990  سنة یولیو 25  وافقلما   1411

 ،عدللما ،الدولة  في  علیا  وظائف  رسونمای الذین  العمال على تطبق  التي
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 القعدة ذي  أول في ؤرخلما  14-245  رقم  التنفیذي  رسوملما  بمقتضىو - 
 عامة  مفتشیة إحداث  تضمنلموا  2014 سنة  غشت 27 وافقلما 1435 عام

 ،وسیرھا  وتنظیمھا الریاضة  وزارة  في 

  عام صفر  16 في ؤرخلما  14-355  رقم  التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
 في  عامة  مفتشیة  إنشاء تضمنلموا 2014 سنة دیسمبر 9 وافقلما  1436
 ،وسیرھا  وتنظیمھا الشباب  وزارة

 جمادى  21 في ؤرخلما 16-84 رقم  التنفیذي  رسوملما  بمقتضىو - 
 صالحیات یحدد الذي 2016  سنة  مارس  أّول  وافقلما  1437 عام األولى

 ،والریاضة  الشباب  وزیر 

 األولى جمادى  21 في ؤرخلما  16-85 رقم التنفیذي  رسوملما بمقتضىو - 
 اإلدارة تنظیم تضمنلموا 2016 سنة  مارس أّول وافقلما 1437 عام

  ،والریاضة الشباب  لوزارة  ركزیةلما

 ،الجمھوریة  رئیس  موافقة  وبعد- 

  : یأتي  ما  یرسم   

 یحدد  عامة  مفتشیة والریاضة الشباب وزیر  لدى تحدث  :  األولى  ادةلما
 . وسیرھا تنظیمھا  كیفیات  رسوملما ھذا

 سلطة تحت  والریاضة الشباب  وزارة في العامة فتشیةلما تكلف  2 :  ادةلما
 ادةلما  في  علیھا نصوصلما ھاملما على فضال ،والریاضة  الشباب وزیر

 عام الحجة  ذي  أول  في  ؤرخلما  90-188  رقم التنفیذي رسوملما من  17
  : یأتي  ابم ،أعاله  ذكورلموا  1990  سنة  یونیو  23  وافقلما 1410 

  والھیئات  ؤسساتلموا  الھیاكل ومراقبة  وتقییم  تفتیش  عملیات  تنسیق - 
 ،وتنشیطھا الوصایة  تحت
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 ینتحس  في  ومالحظاتھا وتوصیاتھا  بآرائھا  ساھمةلموا  االقتراح - 
 الجمعویة  بالحركة  نوطةلما  النتائج بتحقیق وااللتزامات  األھداف  وتعزیز

 ،والریاضة  الشباب  مجال في  الناشطة 

 التابعة والھیاكل  ؤسساتلموا والھیئات  مركزةلما  غیر  األجھزة  مراقبة  -
 ،ھایموتقو والریاضة  الشباب  لوزارة 

  والتنظیم  التشریع وتحدیث  إثراء  في  وتوصیاتھا  بآرائھا  ساھمةلما - 
 ،القطاع  أنشطة  یحكمان  اللذین

 والھیئات  ؤسساتلما  مستخدمي ومراقبة یمتقو  عملیات  وتنشیط  تنسیق - 
 ،للقطاع  التابعة ینالریاضی  والتنشیط  للتنظیم الجمعویة  والھیاكل 

 بالحركة  اإلدارة  یربط الذي  العقد  موضوع ،واألھداف  البرامج یم تقو - 
  وفقا  ومراقبتھا ،والریاضة  الشباب مجال  في  تنشط  التي  الجمعویة 

 ،بھما  عموللما والتنظیم  للتشریع

 البحث  برامج  تحضیر في  وكذا  التعلیمیة  الوثائق  إعداد  في  شاركةلما - 
 ،للوزارة 

  الجمعویة  الحركة  وتطویر یةترق  شأنھا  من  التي  التدابیر  كل  اقتراح - 
 ،بالقطاع  الصلة  ذات

 إطار  في  السیما ،ومراقبتھا الریاضیة  الجمعویة  الحركة  یمتقو  ضمان - 
 ،والریاضة  بالشباب  كلفةلما  باإلدارة تربطھا  التي  العقود 

  قاییسلموا  بھما  عموللما والتنظیم  التشریع  تنفیذ  مطابقة  من  التحقق - 
 ،عنیةلما  والھیئات واألجھزة  الھیاكل  مع بالتعاون بالقطاع  الخاصة  التقنیة

 الشباب وزیر طرف من قررةلما والتوجیھات القرارات تطبیق من التحقق - 
 .متابعتھا و  والریاضة 
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 التدابیر  كل  اقتراح ،مھامھا  إطار  في ،العامة  فتشیةلما  كنیم  3 :  ادةلما
 التي  والھیئات  ؤسساتلموا  النشاطات تنظیم  تحسن  أن  شأنھا  من  التي 

 . ومردودھم ؤسساتلما  تلك  في ینستخدملما  استعمال  وكذلك تفتیشھا تم

 التي التحفظیة اإلجراءات تتخذ أن ،تدخالتھا  بمناسبة أیضا  یمكنھاو   
 للھیاكل نتظملما السیر استعادة أجل من الخاصة الظروف تفرضھا

 بذلك  والریاضة الشباب وزیر وتعلم ،تفتیشھا تم التي والھیئات ؤسساتلموا
 . فورا 

 تسییرھا تتولى التي والوثائق علوماتلما سریة على الحفاظ علیھا ینویتع   
 .علیھا تطلع التي أو متابعتھا أو

 والوثائق  علوماتلما بكل  للمطالبة  العادیة  مھمتھم  في  فتشونلما یؤھل   
 . مھمتھم  لتنفیذ  مفیدة  یرونھا  التي 

  للتفتیش  سنوي  برنامج أساس على العامة فتشیةلما تتدخل  4 :  ادةلما
  . علیھ  لیوافق  والریاضة الشباب  وزیر  على  تعرضھ

 بشكل تتدخل أن ،والریاضة الشباب وزیر من بطلب ،كذلك یمكنھاو   
 یفرضھما  ضروري  تحقیق أو  تفتیش مھمة بكل انتظار بدون للقیام مفاجئ

  .خاص  ظرف 

  العام  فتشلما  یقدمھ  بتقریر مراقبة أو تفتیش  مھمة  كل  تتوج  5  : ادةلما
 . والریاضة الشباب وزیر  إلى

 یضّمنھ النشاطات عن سنویا تقریرا ،ذلك على فضال ،العام فتشلما ویعدّ    
 ونوعیة  وسیرھا  صالحلما  تنظیم  مجال في  واقتراحاتھ  مالحظاتھ كل 

 . القطاع  وھیئات  ھیاكل  قبل  من قدمةلما  الخدمات

 .ینمفتش  (6)  ستة  یساعده ،عام  مفتش  العامة  فتشیةلما یدیر  6  :  ادةلما

 . ومتابعتھا  وتنسیقھا ینفتشلما أعمال  بتنشیط  العام  فتشلما  یكلف   
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 ،العام  فتشلما  إلى باإلمضاء  تفویضا  والریاضة  الشباب  وزیر  نحیم   
 . صالحیاتھ  حدود  في  وذلك

 وبرنامج ینفتشلما ینب ھاملما توزیع والریاضة الشباب وزیر یحدد   
 .العام فتشلما اقتراح على بناء ،أعمالھم

  من  اقتراح  على بناء رسومبم فتشونلموا  العام  فتشلما ینیع 7 : ادةلما
 . والریاضة  الشباب  وزیر

 .نفسھا األشكال حسب مھامھم وتنھى   

 الشروط  حسب  رواتبھم وتدفع ینفتشلموا العام فتشلما وظائف تصنف   
 السیما ،للدولة  العلیا  بالوظائف  تعلقلما التنظیم  في  علیھا نصوصلما
 في ؤرخةلما 90-228 ورقم90-227  ورقم 90-226 رقم التنفیذیة  راسیملما

  . أعاله  ذكورةلموا  1990  سنة یولیو 25 وافقلما 1411 عام محرم 3

 في ؤرخلما 14-245  رقم ینالتنفیذی ینرسوملما  أحكام  تلغى  8 :  ادةلما
  355-14 ورقم2014   سنة  غشت 27 وافقلما 1435 عام القعدة  ذي  أول

 ذكورینلموا 2014  سنة دیسمبر 9 وافقلما1436  صفرعام 16 في ؤرخلما
 . أعاله 

  الجزائرّیة  للجمھورّیة الّرسمّیة الجریدة في  رسوملما ھذا ینشر  9 : ادةلما
 . الّشعبّیة  قراطّیةیمالدّ 

  مارس  أّول  وافقلما 1437 عام األولى  جمادى 21 في بالجزائر حّرر   
  2016. سنة

 

 سالل  الكلما  عبد

   



95 
 

 1437 عام شعبان 16 في مؤرخ 16-152 رقم تنفیذي مرسوم -2-5
 وأداءات اشتراك ونسبة أساس یحدد ،2016سنة  مایو 23 وافقلما

 الریاضي  التقني التأطیر منھا یستفید التي االجتماعي الضمان
 . المحترف  الریاضي  النادي وریاضیو

- - - -  

 

 ،األول  الوزیر  إنّ 

  ،االجتماعي والضمان والتشغیل  العمل وزیر تقریر  على بناء-  

 ،منھ 2) الفقرة( 143 و 99-4  ادتانلما  السیما ،الدستور على وبناء -

 1403 عام رمضان 21 في  ؤرخلما  83-11 رقم القانون بمقتضىو -
 عّدللما ،االجتماعیة بالتأمینات تعلقلموا 1983 سنة یولیو 2 وافقلما

 ،منھ 76  و 6  و 5 وادلما السیما ،تّمملموا

 وافقلما1403 عام رمضان 21 في ؤّرخلما 83-12 رقم القانون بمقتضىو- 
 ،تّمملموا عّدللما ،بالتقاعد تعلقلموا 1983 سنة یولیو  2

 وافقلما 1403عام رمضان 21 في ؤرخلما 83-13 رقم القانون بمقتضىو- 
 عّدللما ،ھنیةلما واألمراض  العمل  بحوادث تعلقلموا 1983  سنة یولیو  2 

 ،تّمملموا 

 وافقلما1403 عام رمضان 21 في ؤرخلما 83-14 رقم القانون بمقتضىو- 
 الضمان  مجال في ینكلفلما بالتزامات تعلقلموا 1983 سنة یولیو  2

 ،تّمملموا  عّدللما ، االجتماعي

 وافقلما1410  عام رمضان 26 في ؤّرخلما 90-11 رقم القانون بمقتضىو- 
 السیما ،تّمملموا  عّدللما ،العمل  بعالقات تعلقلموا  1990  سنة  أبریل  21 

 ،منھ 4 ادةلما 
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 1415  عام  شعبان  19 في  ؤّرخلما  95 - 01  رقم  األمر بمقتضىو - 
 وأداءات اشتراكات  أساس یحدد  الذي  1995  سنة  ینایر  21  وافقلما

 ،االجتماعي  الضمان

 1429 عام صفر 16 في  ؤرخلما  08 - 08 رقم القانون بمقتضىو - 
 الضمان  مجال  في  نازعاتلمبا تعلقلموا  2008  سنة فبرایر  23  وافقلما
 ،االجتماعي 

 1434 عام رمضان 14 في ؤّرخلما  13 - 05 رقم القانون بمقتضىو - 
 والریاضیة البدنیة األنشطة  بتنظیم تعلقلموا  2013 سنة یولیو 23 الموافق

 ،منھ  78 ادةلما  السیما ،وتطویرھا

 عام رجب  25  في ؤرخلما 125- 15 رقم  الرئاسي  رسوملما بمقتضىو - 
 ،الحكومة  أعضاء ینتعی  تضمنلموا 2015 سنة  مایو  14 وافقلما 1436

 ،عدللما

 عام محرم  26  في  ؤرخلما 94-187 رقم التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
  االشتراك  نسبة  توزیع  یحدد  الذي 1994  سنة یولیو  6  وافقلما 1415

 ،تّمملموا  عّدللما ،االجتماعي الضمان في

 الثاني ربیع  9  في  ؤرخلما 08 - 124 رقم  التنفیذي  رسوملما بمقتضىو - 
  صالحیات  یحدد  الذي  2008  سنة أبریل  15  وافقلما  1429  عام 

  ،االجتماعي  والضمان والتشغیل  العمل  وزیر

 الثاني  ربیع  26  في ؤرخلما  15-73 رقم التنفیذي رسوملما بمقتضىو -
 طبقةلما األحكام یضبط الذي 2015  سنة فبرایر  16 وافقلما 1436 عام
  النموذجیة  األساسیة ینالقوان  ویحدد  المحترف الریاضي النادي على

  ،منھ  15 ادةلما  السیما ،التجاریة  الریاضیة للشركات
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  :  یأتي  ما  یرسم   

 83-11رقم القانون من 76 و 6 و 5 وادلما ألحكام تطبیقا : األولى  اّدةلما
 تعلقلموا 1983 سنة یولیو 2 وافقلما 1403 عام  رمضان  21  في  ؤرخلما
 ونسبة أساس  تحدید إلى  رسوملما  ھذا یھدف ،االجتماعیة بالتأمینات 

 التقني  التأطیر  منھا  یستفید التي  االجتماعي  الضمان  وأداءات  اشتراك
  خاصة  فئات  بصفتھم ،المحترف  الریاضي  النادي وریاضیو الریاضي

 . اجتماعیا  لھم  ؤّمنلما من

  : ھم ،أعاله  الفقرة في ذكورونلما  الریاضي التقني التأطیر مستخدمو   

 ،الریاضیون  التقنیون  دیرونلما - 

 ،دربونلما - 

 . البدنیون المحضرون - 

 على طبقانلما االجتماعي الضمان اشتراك ونسبة أساس یحدد 2 : اّدةلما
 ذكورانلما المحترف الریاضي النادي وریاضیي الریاضي التقني التأطیر

  : یأتي  كما ،أعاله  األولى ادةلما  في

 وفقا االجتماعي الضمان الشتراك الخاضعة األجرة مبلغ : األساس - 
 األدنى  الوطني  األجر  عن  بلغلما ھذا  یقل  أن  دون  بھ  عموللما  للتشریع

 . األجر  ھذا  مرة  (15)  عشرة  خمس حدود  وفي  ضمونلما 

 . بھ  عموللما للتنظیم  وفقا  موزعة : 34.50 %  النسبة - 

 الضمان اشتراكات ودفع واالقتطاع التصریح مجال في االلتزامات تقع   
 ،ستخدملما بصفتھ ،عنيلما المحترف الریاضي النادي عاتق على االجتماعي

 . بھما عموللما والتنظیم للتشریع وفقا
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  الریاضي  النادي  وریاضیو ،الریاضي التقني التأطیر یستفید  3 :  اّدةلما
 ،رسوملما  ھذا  بعنوان ،أعاله  األولى ادةلما  في  ذكورونلما ،المحترف

 . بھما عموللما  والتنظیم  للتشریع  طبقا  االجتماعي الضمان أداءات كل من

 ؤرخلما 83 -11رقم القانون  من  5  ادةلما  أحكام  مراعاة  مع  4 :  اّدةلما
 بالتأمینات تعلقلموا 1983 سنة یولیو 2 وافقلما  1403 عام رمضان 21 في

 المحترفة  الریاضیة النوادي  على  رسوملما  ھذا  أحكام تطبق ،االجتماعیة
  االجتماعي الضمان  في  التكلیف  تاریخ  من  ابتداء

 االجتماعي الضمان اشتراكات ودفع تقییم كیفیات تحدد 5 : اّدةلما
  الوزیر ینب  مشترك  قرار  وجببم ،رسوملما  ھذا  في  علیھا نصوصلما
 للتشریع  طبقا ،بالریاضة  كلفلما  والوزیر  االجتماعي بالضمان  كلفلما

 . بھما  عموللما  والتنظیم

 واألمراض  العمل  حوادث لتعویض  ستحقةلما األداءات  تبقى  6 :   اّدةلما
 مسیرة ،الرسمیة  الجریدة في  رسوملما ھذا نشر  قبل وقعت  التي  ھنیةلما

 ،المحترفة الریاضیة  النوادي قبل  من  كتتبةلما  التأمینات عقود  وجببم
  . بھما  عموللما والتنظیم  للتشریع طبقا

  للجمھورّیة الّرسمّیة  الجریدة في  رسوملما ھذا ینشر  7 :   اّدةلما
 . الّشعبّیة  قراطّیةیم الدّ   الجزائرّیة

  2016. سنة  مایو 23 وافقلما  1437 عام شعبان  16  في بالجزائر حّرر   

 

  سالل  الكلما  عبد
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   1437عام شعبان 16 في مؤرخ 16-153 رقم تنفیذي مرسوم -2-6
 األساسیة القانونیة األحكام یحدد ،2016 سنة مایو 23 وافقلما
 .یننتخبلما ینتطوعلما ینالریاضی سیرین لمبا تعلقةلما

- - - - 

 ،األول  الوزیر  إنّ 

 ،والریاضة  الشباب  وزیر  تقریر  على  بناء - 

 ،منھ 2)  الفقرة( 143و  99-4  ادتانلما السیما ،الدستور  على وبناء - 

  وافقلما1433  صفرعام 18 في  ؤّرخلما 12-06 رقم القانون بمقتضىو - 
 ،بالجمعیات تعلقلموا  2012  سنة  ینایر  12

 1433  عام األول  ربیع 28 في  ؤّرخلما 12 - 07  رقم القانون بمقتضىو - 
 ،بالوالیة  تعلقلموا 2012 سنة  فبرایر 21  وافقلما 

 1434   عام رمضان 14في ؤّرخلما 13-05 رقم القانون بمقتضىو - 
 والریاضیة  البدنیة  األنشطة  بتنظیم تعلقلموا 2013 سنة یولیو 23 وافقلما
 ،منھ 61  و 59 ادتانلما السیما ،وتطویرھا 

  عام رجب  25  في ؤرخلما 15-125 رقم  الرئاسي رسوملما بمقتضىو - 
 ،الحكومة أعضاء ینتعی  تضمنلموا 2015 سنة مایو 14 وافقلما   1436

  ،عدللما

 القعدة  ذي  27  في  ؤّرخلما 05 -502 رقم  التنفیذي  رسوملما بمقتضىو  -
 األساسي  القانون یحدد  الذي  2005  سنة دیسمبر  29 وافقلما  1426  عام

  ،تّمملموا  عّدللما ین،نتخبلما ینتطوعلما ینالریاضی للمسیرین 
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  :  یأتي  ما  یرسم  

 القانونیة  األحكام تحدید  إلى  رسوملما  ھذا  یھدف  :  األولى  اّدةلما
 تطبیقا ین،نتخبلما ینتطوعلما ینالریاضی سّیرینلمبا  تعلقةلما  األساسیة

 رمضان 14  في  ؤّرخلما  13 - 05  رقم  القانون  من 59  ادةلما  ألحكام
 البدنیة  األنشطة بتنظیم  تعلقلموا 2013 سنة یولیو 23  وافقلما1434  عام

  . وتطویرھا  والریاضیة 
 

 األول  الفصل

 ھاملما

 یتولى شخص  كل منتخبا  متطوعا  ریاضیا  مسّیرا  یعتبر  2 :  اّدةلما
 أو  رابطة  أو  ریاضیة  جمعیة أو  ھاو  ریاضي  ناد  تسییر  أو  توجیھ

 یكن  مھما  مرتب  أي  دون  ذلك  في  یشارك أو  وطنیة  ریاضیة  اتحادیة
 . نوعھ

  : ھم  نتخبونلما  تطوعونلما  الریاضیون  سیرونلما   

 والرابطات  الوطنیة الریاضیة  االتحادیات  رؤساء  ونواب  رؤساء - 
 ،الریاضیة  والجمعیات الھاویة  الریاضیة  والنوادي

 الریاضیة  لالتحادیات التنفیذیة  كاتبلما  في  نتخبونلما  األعضاء - 
 . الریاضیة  والجمعیات  الھاویة  الریاضیة والنوادي  والرابطات  الوطنیة

 السیاسة  إطار  في ،نتخبلما  تطوعلما الریاضي سّیرلما یكلف  3 : اّدةلما
 التشریع ألحكام طبقا الشباب لدى والتكوین التربیة ھمةبم ،للریاضة الوطنیة

 . بھما  عموللما والتنظیم 

  : یأتي  ابم ،الخصوص  على یكلف ،الصفة  وبھذه   

 مستوى  حسب  تسییره أو/ و  الجمعوي  الریاضي  الھیكل  إدارة  ضمان - 
 ،مسؤولیتھ 
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 ،الجمعوي الریاضي  الھیكل  أجھزة  اجتماعات  في  شاركةلما - 

 یموتقد  العامة  الجمعیات خالل  علیھا  صادقلما  البرامج  تنفیذ  ضمان - 
 ،علیھا الضروریة التصحیحات واقتراح  بشأنھا  دوري  تقییم

 ،یدیره أو  یسیره الذي الجمعوي الریاضي للھیكل  مساعدتھ یمتقد - 

 انعقاد ناسبةبم بتخصصھ تعلقةلما السیما ،التطویر برامج یمتقد - 
 ،لھا  یترشح  التي الریاضیة واألجھزة  الھیاكل بتجدید  الخاصة  االنتخابات

 ینظمھا  التي الریاضیة نافساتلموا التظاھرات مختلف في  شاركةلما - 
  الدولي أو  الوطني أو  المحلي ستوىلما على  الجمعوي الریاضي الھیكل

 ،فیھا  ساھمةلموا

 تحت  وضوعلما الجمعوي الریاضي  الھیكل أعضاء  على ھاملما  توزیع - 
  ،سلطتھ 

 كلفلما الجمعوي الریاضي الھیكل مستخدمي على السلّمیة السلطة ضمان -
 ،بھ

 األنشطة كل في وكذا والوطنیة المحلیة الجمعویة الحیاة في ساھمةلما - 
 ،والتكوین  تابعةلما  مجال  في السیما ،الشباب  لصالح  األخرى

 ،عنيلما  الریاضي التخصص  تطویر  في  ساھمةلما - 

 ،إلیھ سندلما  للنشاط  النوعي ینالتحس  على  العمل - 

  البدنیة  األنشطة  مجال في  واألبحاث  الدراسات  أشغال  في  شاركةلما - 
 . والریاضیة

  الھیكل  ضمن ،نتخبلما  تطوعلما  الریاضي  سّیرلما  رسیما  4 :  اّدةلما
  األساسیة ینللقوان  طبقا  التسییر أو  اإلدارة  وظائف ،الجمعوي  الریاضي

 . الھیكل  لھذا
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 الثاني  الفصل

 والواجبات  حقوقلا

  : یأتي  ابم نتخبلما تطوعلما  الریاضي  سّیرلما  یستفید  5 :  اّدةلما

 ینالقوان إطار في نشاطھ جالبم یرتبط عارفلما وتجدید لتكوین نشاط كل - 
 ،بھا عموللما والتنظیمات

 مباشرة  رتبطةلموا نجزةلما ھمةلما بعنوان دفوعةلما صاریفلما تعویض - 
 ،الجمعوي الریاضي للھیكل  األساسیة ینللقوان  طبقا بنشاطاتھ

 اطرلمخا یغطي  إلیھ  ینتمي الذي الجمعوي الریاضي الھیكل یكتتبھ ینتأم - 
 ،أنشطتھ  خالل  لھا یتعرض أن  كنیم التي  المحتملة 

  لترقیة نشاطھ إطار في بھا  قام التي لألعمال بالنسبة اعتراف شھادات - 
 ،وازدھاره وتطویره الریاضي التخصص

 . بھما  عموللما  والتنظیم للتشریع طبقا األجر دفوعةلما الخاصة الغیابات - 

 كل من حمایة من نتخبلما تطوعلما الریاضي سّیرلما یستفید 6 : اّدةلما
 . بھا عالقة ذات  أو أنشطتھ ارسةمم عند اعتداء

 ،بھا عموللما والتنظیمیة القانونیة  باألحكام اإلخالل ودون الصدد وبھذا   
 الریاضي سّیرلما حمایة عن مسؤوال الجمعوي الریاضي الھیكل یكون

  أمنھ لضمان الضروریة التدابیر  اتخاذ علیھ ویجب ،نتخبلما تطوعلما
 . واحترامھ

 لألحكام طبقا  أوسمة نتخبلما  تطوعلما  الریاضي سّیرلما  ُیمنح 7 : اّدةلما
  . بھا عموللما  والتنظیمیة  التشریعیة 

  : یأتي  ما  نتخبلما تطوعلما الریاضي سیرلما على ینیتع 8 : اّدةلما

 الریاضة  أخالقیات ىء بادلم طبقا  وتكوینھم  الشباب  تربیة في ساھمةلما - 
 ، واطنةلموا  الریاضیة  والروح 
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 الجمعوي الریاضي للھیكل األساسیة ینالقوان احترام ظل في العمل - 
 األساسیة  لقوانینھا واالمتثال ،أجھزتھ من جھاز لكل ولةلمخا والصالحیات

 ،وتنظیماتھا 

 ،لھا  یخضع  التي  التحفظ  التزامات  مراعاة - 

 ،والتضامن  اإلنصاف  روح  ضمن  العمل - 

 ،الجمعوي الریاضي ھیكلھ  تجاه  والوفاء  وااللتزام  باإلخالص  التحلي - 

 بالریاضة منھما یتعلق ما السیما ،بھما المعمول  والتنظیم التشریع مراعاة - 
 ،تصةلمخا السلطات علیھا تنص التي راقبةلموا الضبط لتدابیر واالمتثال 

 ،العنف ومكافحة نشطاتلما تعاطي مكافحة في شاركةلما - 

 ،الریاضیة الروح وإبداء الریاضة أخالقیات قواعد مراعاة - 

 ألخالقیات مخالف أو مناف أو الئق غیر تصرف أي عن االمتناع - 
 ، فیھ یننخرطلموا  ھیكلھ  صالحبم ساسلما  شأنھ  من  أو ،الریاضة

 ، كمتطوع  بنشاطاتھ مرتبطة  مكافأة  أو  أجر  أي  تقاضي  بعدم  االلتزام - 

 والشركاء  تصةلمخا  السلطات مع العمل عالقات  في  التناغم على العمل - 
 الئمةلما  السكینة وضمان ،والنزاعات  شاكللما من الوقایة في ساھمةلموا 
 ،الجمعوي  الریاضي  ھیكلھ  في  الراشد للحكم 

 ،الریاضیة اختصاصاتھ أو الریاضي اختصاصھ تطویر على العمل - 
 ،األداءات  وتحقیق  اإلجازات  حاملي عدد رفع مجال  في  السیما

 الریاضي  الھیكل  بتسییر تعلقةلما  والقواعد  للمبادىء  الصارم  االمتثال - 
 ،الجمعوي 

 الریاضي  الختصاصھ  معلوماتیة معطیات  قاعدة  تأسیس  في  المساھمة - 
 والتعداد نضّمةلما  الھیاكل  مجال  في  سیما ال ،الریاضیة الختصاصاتھ أو 
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  واھبلما  وتكوین  التطویر وأقطاب  وبرامج  والتقني  اإلداري  والتأطیر 
 ،راقبةلموا الیةلما والوضعیات المحققة الریاضیة والنتائج نافساتلموا الشابة

 ریاضي  مسّیر  أي  مع منتظمة  بصفة  ھاملما  تسلیم  بإجراءات  القیام - 
 ،جدید  منتخب  متطوع

   ،الجمعوي الریاضي الھیكل شؤون لتسییر كلیا  التفرغ - 

 التي المنتخب تطوعلما الریاضي المسّیر أدبیات مدونة قواعد احترام - 
 األولمبیة الوطنیة اللجنة استشارة بعد بالریاضة كلفلما الوزیر یعدھا

 .الوطنیة الریاضیة واالتحادیات األولمبیة شبھ الوطنیة واللجنة

 ىءمباد إطار  في ،أیضا نتخبلما  تطوعلما الریاضي سّیرلما على ینیتع   
  لدعم ادیةلموا  عنویةلما  الظروف ینتحس في  ساھمةلما ،الراشد  الحكم

 ینوضوعلما یننھجیلما دیرینلموا ینالتقنی دیرینلموا یندربلموا ینالریاضی
 أو الریاضي االختصاص تطویر بضمان ینكلفلموا سلطتھ تحت

 ارسیم والتي الریاضي  الجمعوي  للھیكل التابعة الریاضیة االختصاصات
 . ستخدمونلما ھؤالء  فیھا 

 نصوصلما  للقواعد نتخبلما تطوعلما الریاضي سّیرلما یخضع  9 :  اّدةلما
 الداخلي النظام وكذا ،األساسیة ینوالقوان والتنظیمات ینالقوان  في  علیھا

 . الجمعوي الریاضي بالھیكل الخاصة العامة واألنظمة

 یراعي  أن  نتخبلما تطوعلما  الریاضي سّیرلما  على یجب  10 :  اّدةلما
 نصوصلما األحكام تطبیق طائلة تحت ،بدقة أعاله ذكورةلما االلتزامات

 . رسوملما ھذا من 18 ادةلما في  علیھا

 الثالث  الفصل

 الترشح  أھلیة  شروط

 القانونیة لألحكام  طبقا   تطوعلما  الریاضي  سّیرلما  ینتخب 11 :  اّدةلما
 لالتحادیة مثلةلما الھیئات  تسّیر  التي بھا عموللما والتنظیمیة األساسیة
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 والنادي الریاضیة والجمعیة الریاضیة والرابطة الوطنیة الریاضیة
 . الھاوي  الریاضي

 ینالقوان  علیھا نصت التي  الترشح  أھلیة  شروط  مراعاة  مع  12 :  اّدةلما
 لوظیفة مترشح كل على یجب ،بھا عموللما األساسیة ینوالقوان والتنظیمات

  : اآلتیة الشروط استیفاء منتخب متطوع ریاضي مسّیر 

 ،جزائریة  جنسیة  من  یكون  أن - 

 ،والوطنیة  دنیةلما  بحقوقھ  یتمّتع  أن - 

 أقدمیة و معارف ،االقتضاء وعند  خلقیة وصفات مھنیة مؤھالت لكیم أن - 
 ،لھا  یترشح  التي  الوظیفة سؤولیاتبم  عالقة  لھا 

  للھیكل  األساسیة ینالقوان في  علیھا نصوصلما  للشروط  یستجیب  أن - 
 ،الجمعوي  الریاضي

 ،الھیكل  في  اشتراكاتھ  دفع  یستوفي  أن - 

 ذكورةلما  والشروط الكیفیات حسب  عامة  جمعیة  من  منتخبا  یكون  أن - 
 الریاضي الھیكل تحكم التي الخاصة واألنظمة األساسیة ینالقوان  في 

  ،الجمعوي

  والدولیة  الوطنیة  الریاضیة التنظیمات  باحترام  كتابیا  تعھدا  یوقع  أن -
 ،بالریاضة  كلفةلما  اإلدارة طرف من  معدة استمارة حسب

 ،مشینة  بعقوبة  إدانة أو/ و  جسیمة  ریاضیة  عقوبة  أي  محل یكون  أالّ  - 

  ینادتلما  أحكام إطار في  عقوبة أو  تأدیبي  تدبیر  محل  یكون  أالّ  - 
 1434 عام رمضان  14 في  ؤّرخلما 13-05 رقم القانون من 217  و  215

 ،أعاله  ذكورلموا 2013 سنة یولیو  23  وافقلما

 ،الخصوص على ویتشكل انتخاب أي  قبل  للھیكل للترشح ملفا یقّدم أن  -
  : اآلتیة الوثائق من
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 ،الترشح طلب * 

 ،الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة * 

 أو  التقنیة یادینلما  في  ھنیةلما خبرتھ  تثبت  التي  الوثائق كل من  نسخة * 
 ،االقتصادیة أو  الجمعویة أو  اإلداریة أو  الریاضیة 

 ،الدبلومات أو/ و الشھادات من نسخة * 

  3).  رقم وثیقة ( القضائیة السوابق صحیفة  من  نسخة * 

  في  علیھا نصوصلما الترشح  أھلیة  شروط  على  زیادة  13 :  اّدةلما
  : للترشح  نتخبلما  تطوعلما الریاضي سیرلما على یجب ،أعاله  12 ادةلما

 أو  رئیس  أو  ریاضیة جمعیة  أو  ھاو  ریاضي  ناد  رئیس  منصب إلى - 
  (21)  وعشرین  إحدى  بالغا  یكون أن ،ریاضیة  لرابطة  مكتب  عضو

 ،األقل  على ،سنة

 الشروط  یستوفي  أن ،الوطنیة  الریاضیة  االتحادیة  رئیس  منصب  إلى - 
  : اآلتیة 

 ،األقل  على ،سنة (30) ینثالث  بالغا  یكون  أن * 

 أو  اإلداریة  أو  الریاضیة أو التقنیة یادینلما  في السیما ،خبرة  یثبت  أن * 
  األساسیة ینالقوان  في  المحددة  الشروط حسب  االقتصادیة  أو  الجمعویة

 . الجمعوي الریاضي  للھیكل

 في  علیھا نصوصلما الترشح  أھلیة  شروط  على  زیادة  14 :  اّدةلما
 ینتطوعلما ینالریاضی  سّیرینلما على  یجب ،أعاله 13 و 12 ینادتلما
  :اآلتیة  الشروط  استیفاء ،جدیدة  لعھدة  یترشحون  الذین یننتخبلما

 عموللما  اإلجراءات حسب الیةلموا األدبیة الحصائل قدموا قد یكونوا أن -
 والجمعیة الحسابات محافظ من ذمة إبراء على تحصلوا قد  یكونوا  وأن ،بھا

 ،الجمعوي الریاضي الھیكل وحسابات التسییر  حول العامة
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 الذي اليلما الخبیر طرف  من  إما  موافق  غیر تقریر  محل  یكونوا  أالّ  - 
 ،للھیكل اليلموا  المحاسبي  التدقیق لغرض بالریاضة كلفةلما اإلدارة  تعّینھ 

 ،مركزةلما غیر  مصالحھا من أو  اإلدارة لھذه الرقابة مصالح من وإما

 تصلةلما  مارسةلما العھدة  خالل ،وطبقوا  أعّدوا  قد  یكونوا  أن - 
 الریاضي  للھیكل  الخاصة  واردلما عن الناجمة أو/ و منوحةلما  بالوسائل
 مجاالت  في  السیما ،السنوات  متعدد  أو  سنوي  تطویر برنامج ،الجمعوي

 اإلجازات  حاملي تعداد  من  والرفع  الشابة  الریاضیة  واھبلما  تكوین
 وتطویر ،الریاضیة  أواالختصاصات  االختصاص  في  نضّمةلما  والھیاكل

 ،بھا  مرتبطة معطیات  قاعدة 
 النادي أو الجمعوي الریاضي الھیكل مع مصالحھ تتعارض ال أن - 

 ،إلیھا  یترشح  التي  الوظیفة مسؤولیات  مع  بالعالقة  الریاضي

 مع منتخب  متطوع  ریاضي مسّیر منصب من استقالوا قد یكونوا  ال  أن - 
 ،بھ  عموللما  التنظیم  في  علیھا نصوصلما  األحكام  مراعاة 

 في علیھا نصوصلما  بالتصریحات منتظمة  بصفة قاموا  قد  یكونوا  أن - 
 ،بھما  عموللما والتنظیم  التشریع 

  الداخلیة  الصلح  وإجراءات الطعن طرق  مسبقا احترموا قد  یكونوا  أن - 
  نزاعات  حالة  في  بھما  عموللما  والتنظیم التشریع في علیھا نصوصلما

 ،الجمعوي  الریاضي الھیكل  داخل

  في  علیھ منصوص ھو  كما  ھاملما  تسلیم  بإجراء قاموا قد یكونوا  أن -  
 .    أعاله  8  ادةلما

 الشخصیات  على ،أعاله 14  و13  ینادتلما  أحكام  تطبق  ال  15 :  اّدةلما
 .  الوطنیة  التحریر  ثورة  إبان الجزائریة  الریاضة  في  التاریخیة 

 ،أعاله  13  ادةلما في  علیھا نصوصلما  األحكام تطبق ال  16 : الماّدة
  عھدة  ارسونیم  الذین یننتخبلما ینتطوعلما ینالریاضی  سّیرینلما  على
 . الرسمیة  الجریدة  في  رسوملما  ھذا نشر  تاریخ  عند  فعلیة
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 قانونا  معلل تقریر على بناء ،بالریاضة كلفلما الوزیر كنیم  17 :  اّدةلما
  لشروط  مخالفة تدابیر  الضرورة عند  نحیم أن ،تصةلمخا  مصالحھ  من 

 وبصفة أعاله  14  أو/ و13  ینادتلما في  علیھا نصوصلما الترشح  أھلیة
 ینتطوعلما ینالریاضی سیرینلما مناصب في لعھدة ینللمترشح  استثنائیة

 األشخاص وكذا  العالم  وأبطال بیونلماألو األبطال منھم  السیما ین،نتخبلما
 ترقیة  في ساھموا الذین أو مؤھالت لھم الذین أو إعاقة ذو قانونا ؤھلونلما

  . وتطویره الریاضي االختصاص
 

 الرابع الفصل
 تأدیبیة  أحكام

 والتنظیم التشریع في علیھا نصوصلما بالعقوبات اإلخالل دون  18 : اّدةلما
 محل  نتخبلما تطوعلما الریاضي سیرلما یكون أن كنیم ،بھما عموللما

  13-05 رقم القانون  من 218 و 217 و  215 وادلما  ألحكام طبقا  عقوبات
 ذكورلموا 2013 سنة یولیو 23 وافقلما 1434عام رمضان 14 في  ؤّرخلما
  .  عنیةلما  الریاضیة للھیئات األساسیة ینوالقوان  أعاله 

 سیرلما ضد  تتخذ  عقوبة أو  تأدیبي تدبیر كل  یكون  أن  كنیم19 :  اّدةلما
 . بھما عموللما التنظیم للتشریع طبقا طعن محل نتخبلما تطوعلما الریاضي

 النوادي في سّیرینلما على رسوملما ھذا أحكام تطبق ال 20 : اّدةلما
 . المحترفة  الریاضیة

 27 في  ؤّرخلما  05-502  رقم التنفیذي  المرسوم  أحكام  تلغى 21 : اّدةلما
 القانون  یحدد  الذي 2005  سنة  دیسمبر29  وافقلما  1426 عام القعدة  ذي

  .یننتخبلما ینتطوعلما ینالریاضی  للمسّیرین األساسي 

 الجزائرّیة  للجمھورّیة  الّرسمّیة الجریدة  في رسوملما ھذا ینشر 22 : اّدةلما
 . الّشعبّیة  قراطّیةیمالدّ  

  2016. سنة  مایو 23 وافقلما 1437 عام  شعبان  16 في  بالجزائر  حّرر   

 سالل  الكلما  عبد
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  1437 عام الحجة ذي 19 في مؤّرخ 16-241 رقم تنفیذي  مرسوم -7- 2
 التنفیذي رسوملما یتمم و یعدل ،2016سنة  سبتمبر  21 وافقلما

 16وافقلما1436  عام الثاني ربیع  26 في ؤرخلما15-74  رقم
 النموذجي األساسي والقانون األحكام یحدد الذي 2015 سنة فبرایر

 . الھاوي  الریاضي النادي على طبقلما
- - - - 

 ،األول الوزیر إنّ 

 ،والریاضة  الشباب وزیر تقریر على بناء - 

 ،منھ 2)  الفقرة 143 (و 99-4  ادتانلما  السیما ،الدستور على وبناء - 

 1420  عام رمضان 15 في ؤرخلما 99-11 رقم القانون بمقتضىو - 
 ،2000 لسنة الیةلما قانون تضمنلموا 1999 سنة دیسمبر 23 وافقلما

 ،منھ 101 ادةلما السیما

 وافقلما 1433 عام صفر 18 في ؤرخلما 12-06 رقم القانون بمقتضىو - 
 ،بالجمعیات تعلقلموا 2012  سنة ینایر 12

 1434 عام رمضان 14 في ؤرخلما 13-05 رقم القانون بمقتضىو - 
 والریاضیة البدنیة األنشطة بتنظیم تعلقلموا 2013 سنة یولیو 23 الموافق

 ،منھ  76 ادةلما السیما ،وتطویرھا

 عام رجب 25 في ؤرخلما  15-125رقم الرئاسي رسوملما بمقتضىو - 
 ،الحكومة أعضاء ینتعی  تضمنلموا 2015 سنة مایو 14 وافقلما   1436

  ،عدللما

 شعبان  24  في  ؤرخلما 01-351 رقم  التنفیذي  رسوملما بمقتضىو -
 أحكام تطبیق  تضمنلموا 2001 سنة نوفمبر 10 وافقلما  1422 عام

 1420 عام رمضان  15  في  ؤرخلما 99-11 رقم القانون من 101 ادةلما
 2000 لسنة الیةلما قانون  تضمنلموا 1999 سنة دیسمبر 23 وافقلما

 المحلیة الجماعات أو الدولة إعانات استعمال مراقبة بكیفیات تعلقةلموا
 ،نظماتلموا  للجمعیات
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 عام صفر 4 في ؤرخلما 14-330 رقم التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
 االتحادیات تنظیم كیفیات یحدد الذي 2014 سنة نوفمبر 27 وافقلما 1436

 ،النموذجي األساسي  قانونھا وكذا وسیرھا  الوطنیة  الریاضیة

 الثاني  ربیع  26 في  ؤرخلما 15-74 رقم  التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
 والقانون  األحكام یحدد الذي 2015 سنة فبرایر 16 وافقلما 1436 عام

  ،الھاوي الریاضي النادي على طبقلما النموذجي األساسي

  : یأتي  ما  یرسم    

 من 10 و 6 ینادتلما أحكام ویتمم رسوملما ھذا یعدل : األولى المادة
 1436 عام  الثاني  ربیع  26  في  المؤرخ 15-74 رقم  التنفیذي رسوملما
 األساسي والقانون  األحكام  یحدد  الذي  2015  سنة  فبرایر 16 وافقلما 

  : یأتي  كما ،الھاوي الریاضي النادي على طبقلما النموذجي

 )................... تغییر  بدون 6 : .................( ادةلما "  

 مخصصة  أجرة أي خصم كنیم  ال ،نحلموا التعویضات باستثناء   
 تمنحھا  التي العمومیة  من اإلعانات الھاوي الریاضي النادي من لریاضي

 طائلة تحت ،الھاوي الریاضي للنادي  المحلیة الجماعات أو الدولة
 ". بھما  عموللما  والتنظیم  التشریع  في  علیھا نصوصلما العقوبات

 أحكام  مع مطابقتھا الھاویة الریاضیة النوادي على ینیتع  10 :  ادةلما " 
 الجریدة في  نشره  تاریخ  من ابتداء (1) سنة  أجل في  رسوملما ھذا

 ". الرسمیة

 الجزائرّیة  للجمھورّیة الّرسمّیة الجریدة في رسوملما ھذا ینشر  2 : ادةلما
 . الّشعبّیة قراطّیةیمالدّ 

 سنة سبتمبر 21  وافقلما 1437 عام الحجة ذي 19 في بالجزائر حّرر   
.2016  

  سالل  الكلما  عبد
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 عام  محّرم  8  في  مؤرخ  16 - 261  رقم  تنفیذي  مرسوم -2-8
 إنجاز وكیفیات شروط یحدد ،2016 سنة أكتوبر 10 وافقلما 1438

 نفعةلمبا  لھا عترفلما الوطنیة الریاضیة الجمعیات استثمارات
 . العام  والصالح العمومیة

- - - - 

 األول، الوزیر نّ إ

 ،والریاضة الشباب وزیر تقریر على بناء - 

 ،منھ  2)  الفقرة( 143و 99-4 ادتانلما السیما ،الدستور على وبناء - 

     1395 عام رمضان 20 في ؤّرخلما 75-59 رقم األمر بمقتضىو -
 عّدللما ،التجاري القانون تضمنلموا 1975 سنة سبتمبر 26 وافقلما

 ،تّمملموا

 1419 عام رمضان 19 في ؤّرخلما 99-01 رقم القانون بمقتضىو - 
 ،بالفندقة تعلقةلما  القواعد یحدد الذي 1999 سنة ینایر 6 وافقلما

 1420 عام رمضان 15 في ؤّرخلما 99-11 رقم القانون بمقتضىو - 
 ،2000 لسنة الیةلما قانون تضمنلموا 1999 سنة دیسمبر 23 وافقلما
 ،منھ 101 ادةلما السیما ،عّدللما

 وافقلما  1433 عام صفر 18في ؤّرخلما 12-06 رقم القانون بمقتضىو - 
 ،بالجمعیات تعلقلموا 2012 سنة ینایر  12

 1434 عام  رمضان  14في  ؤّرخلما  13-05 رقم القانون بمقتضىو - 
 والریاضیة البدنیة األنشطة بتنظیم تعلقلموا 2013 سنة یولیو 23 وافقلما

 ،وتطویرھا

 1437 عام األول ربیع 18 في ؤّرخلما 15-18 رقم القانون بمقتضىو - 
 ،2016 لسنة  الیةلما قانون تضمنلموا 2015 سنة دیسمبر 30 وافقلما

 ،منھ 71 ادةلما السیما
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  1437  عام  شوال 29 في ؤّرخلما 16-09 رقم القانون بمقتضىو - 
 ،االستثمار  بترقیة تعلقلموا 2016 سنة غشت 3 وافقلما

  عام رجب 25 في ؤرخلما 15-125 رقم الرئاسي رسوملما بمقتضىو - 
 ،الحكومة أعضاء ینتعی  تضمنلموا 2015 سنة  مایو 14 وافقلما 1436

 ،عدللما

 عام شعبان 24 في ؤّرخلما 01-351 رقم التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
 ادةلما أحكام تطبیق  تضمنلموا2001  سنة نوفمبر 10 وافقلما 1422
 وافقلما 1420 عام رمضان 15 في ؤّرخلما 99-11 رقم القانون من 101

 تعلقةلموا 2000 لسنة  الیةلما  قانون  تضمنلموا  1999 سنة  دیسمبر 23
 للجمعیات المحلیة الجماعات أو الدولة إعانات استعمال مراقبة بكیفیات 

 ،نظماتلموا

 عام  صفر 4 في ؤّرخلما 14-330 رقم  التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
 االتحادیات تنظیم كیفیات یحدد الذي 2014 سنة نوفمبر 27 وافقلما 1436

 ،النموذجي األساسي قانونھا وكذا وسیرھا الوطنیة الریاضیة 

 األولى جمادى 21 في ؤّرخلما 16-84 رقم التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
 وزیر  صالحیات  یحدد  الذي 2016 سنة مارس أّول وافقلما 1437 عام

 ،والریاضة  الشباب 

 عام شعبان 16 في  ؤّرخلما 16-153 رقم التنفیذي رسوملما بمقتضىو -
 األساسیة  القانونیة األحكام یحدد الذي2016  سنة مایو 23 وافقلما 1437

 ین،نتخبلما ینتطوعلما ینالریاضی سیرینلمبا تعلقةلما

  : یأتي  ما  یرسم   
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 األول  الفصل

 عامة  أحكام

 ؤّرخلما 15-18 رقم القانون من 71 ادةلما ألحكام تطبیقا  :  األولى  اّدةلما
 تضمنلموا  2015سنة دیسمبر 30 وافقلما 1437 عام األول  ربیع 18 في
 شروط تحدید  إلى  رسوملما ھذا یھدف ،2016 لسنة  الیةلما قانون  

 لھا عترفلما الوطنیة الریاضیة الجمعیات استثمارات إنجاز وكیفیات
 . العام  والصالح  العمومیة  نفعةلمبا

 ،الوطنیة  الریاضیة الجمعیات على رسوملما ھذا أحكام تطبق  2 :  اّدةلما
 ذات أنھا على  لھا  عترفلما ،الوطنیة الریاضیة االتحادیات منھا  السیما
 التي ،بھا  عموللما  والتنظیمات ینللقوان وفقا  عام وصالح عامة منفعة
 نصوصلما ھاملما  لتمویل  حصریا  أرباحھا وتخصص مالیة موارد تملك
 الجمعیات" النص  صلب في تدعى  والتي ،األساسي  قانونھا  في  علیھا

 ". الوطنیة  الریاضیة

 الوطنیة  الریاضیة للجمعیات بالریاضة كلفلما الوزیر یرخص 3 : اّدةلما
 االتلمجا في  باالستثمارات  بالقیام ،أعاله 2 ادةلما في علیھا نصوصلما

  : اآلتیة

 ،الریاضیة األحداث وأنشطة خدمات - 

 ،الشابة الریاضیة واھبلما تكوین مراكز إنشاء - 

 ،والترفیھ الریاضیة نشآتلما واستغالل إنجاز - 

 ،الفندقة أنشطة - 

 ،الریاضي والعتاد التجھیزات تسویق - 

 ،الریاضیة للمنشآت الخدمات ضمان - 

 . واالصطناعیة الطبیعیة عشوشبةلما األرضیات صیانة - 
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 بقرار ،أعاله الفقرة في ذكورةلما االستثمار مجاالت قائمة تتمم أن كنیم   
 . بالریاضة كلفلما الوزیر من

 الثاني  الفصل

 االستثمار  شروط

 في االستثمار قصد ،الوطنیة الریاضیة الجمعیات على یجب 4 : اّدةلما
 : اآلتیة الشروط استیفاء ،أعاله 3 ادةلما في ذكورةلما االتلمجا

 ینللقوان طبقا العام والصالح العمومیة نفعةلمبا لھا معترفا یكون أن -
 ،بھا عموللما والتنظیمات

 طبقا  علیھا  مصادقا األساسیة قوانینھا تكون وأن معتمدة تكون  أن - 
 ،بھا عموللما  والتنظیمات ینللقوان

 الریاضیة  الجمعیة  موافقة تضمنةلما العامة الجمعیة مداولة تحوز أن - 
 ،االستثمار مشروع إلنجاز الوطنیة

 التي الیةلما واردلما بالریاضة  كلفلما الوزیر إلى وتقدم تثبت أن - 
 والتي االستثمار مشروع لتمویل الوطنیة الریاضیة الجمعیة تمتلكھا

 قانونھا  في  علیھا  نصوصلما  ھاملما  لتمویل  حصریا أرباحھا تخصص
 . األساسي

 ،استثمارھا إنجاز أجل من ،الوطنیة الریاضیة الجمعیات كنیم 5 : اّدةلما
 شركة إنشاء ذلك في ابم الغرض لھذا الضروریة التدابیر بكل القیام

 . فعوللما الساري للتشریع طبقا تجاریة

 الثالث  الفصل

 االستثمار  كیفیات

 االستثمار في  الراغبة الوطنیة الریاضیة الجمعیات على یجب 6 : اّدةلما
  لدى  تودع أن ،رسوملما  ھذا  في علیھا نصوصلما االتلمجا أحد في
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 من یتكون لفبم مرفقا طلبا بالریاضة كلفةلما للوزارة تصةلمخا صالحلما
  : اآلتیة الوثائق

 الوطنیة الریاضیة للجمعیة وجبھبم یعترف الذي القرار من نسخة - 
 ،العام والصالح العمومیة نفعةلمبا

 عترفلما الوطنیة الریاضیة الجمعیة واعتماد األساسي القانون من نسخة - 
 ،العام  والصالح العمومیة نفعةلمبا  لھا

 ،نصرمةلما الیةلما للسنة الحسابات محافظ تقریر من نسخة - 

 ،اإلنجاز آجال مع االستثمار مشروع من نسخة - 

 الجمعیة موافقة منح تضمنةلما العامة الجمعیة مداولة من نسخة - 
 ،االستثمار مشروع إلنجاز الوطنیة الریاضیة

  الریاضیة  الجمعیة تمتلكھا التي الیةلما واردلما تثبت التي الوثائق - 
 . االستثمار  مشروع  لتمویل  الوطنیة

 وتدرسھ لفلما من بالریاضة كلفةلما للوزارة تصةلمخا صالحلما تتحقق   
 .بالریاضة كلفلما الوزیر على تعرضھ ثم 

 (30) ینثثال أجل في لفلما في بالریاضة كلفلما الوزیر یبتُّ  7 : اّدةلما
 . إیداعھ تاریخ من یوما

  معلومات یطلب أن ،األجل ھذا خالل ،بالریاضة كلفلما الوزیر كنیم   
 . لفلمبا تتعلق تكمیلیة

 ،باالستثمار الترخیص تضمنلما بالریاضة كلفلما الوزیر قرار ُیبلّغُ    
 . أیام (8) ثمانیة أجل في الطلب صاحب إلى

 تقدم أن ،الرفض حالة في ،الوطنیة الریاضیة الجمعیات كنیم 8 : اّدةلما
 والیةلما یوما (15) عشر الخمسة في بالریاضة كلفلما الوزیر لدى طعنا
 .الرفض مقرر لتبلیغ
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 الرابع  الفصل

 الوطنیة  الریاضیة  الجمعیات  التزامات

 االستثمار  مشروع بإنجاز الوطنیة الریاضیة الجمعیات  تلتزم  9 :  اّدةلما
 حصریا أرباحھا وتخصیص ،تمتلكھا  التي الیةلما واردلما من انطالقا
 . األساسي  قانونھا  في  علیھا نصوصلما ھاملما  لتمویل

 االستثمارات  تفضیل الوطنیة الریاضیة الجمعیات على یجب  10 : اّدةلما
 قطاع بنشاطات عالقة لھا التي تلك السیما ،العمل ناصبلم درةلما

 . الریاضة

 مشروع  إنجاز في  بالبدء الوطنیة الریاضیة الجمعیات تلتزم  11 : اّدةلما
 . االستثمار رخصة تسلیم  تاریخ من ابتداء ، (1)سنة أجل في االستثمار

 األجل في االستثمار مشروع إنجاز في الشروع عدم حالة وفي   
 بعد ،بالریاضة كلفلما الوزیر  یقوم ،أعاله الفقرة في  علیھ نصوصلما

 . االستثمار  رخصة مقرر  بإلغاء ،عنیةلما الجمعیة إعذار

  تقاریر  بالریاضة كلفةلما للوزارة تصةلمخا صالحلما تستلم 12 : اّدةلما
 الوطنیة الریاضیة الجمعیات من االستثمار مشروع تقدم حالة حول  دوریة

 . عنیةلما

 الجزائرّیة  للجمھورّیة الّرسمّیة الجریدة في رسوملما ینشرھذا 13 : اّدةلما
 . الّشعبّیة  قراطّیةیمالدّ  

  2016. سنة أكتوبر 10 وافقلما  1438 عام محّرم 8 في بالجزائر حّرر   

  سالل  الكلما  عبد
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III–  القرارات الوزاریة
  المشتركة
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 1437عام  الثاني  ربیع  2  في  مؤرخ  مشترك  وزاري  قرار -3-2
 وتصنیفھاالشغل  مناصب تعداد یحدد ،2016سنة  ینایر 12 وافقلما

 الصیانة أو الحفظ نشاطات في ینالعامل باألعوان الخاص العقد ومدة
 وتكنولوجیاتھا لعلوم الریاضة  العلیا درسةلما بعنوان ،الخدمات أو

 . ابراھیم  لدالي
- - - - 

 ،األول  الوزیر  إنّ 
 ،الیةلما  ووزیر
 ،والریاضة  الشباب  ووزیر

 عام رمضان  17 في ؤرخلما  07-308 رقم الرئاسي رسوملما قتضىبم -
 توظیف  كیفیات  یحدد  الذي  2007 سنة  سبتمبر  29  وافقلما 1428

 لرواتبھم شكلةلما والعناصر وواجباتھم وحقوقھم تعاقدینلما األعوان
 السیما ،علیھم  طبقلما التأدیبي  النظام وكذا  بتسییرھم  تعلقةلما والقواعد

 ،منھ  8  ادةلما
  عام رجب 25  في ؤرخلما 15 - 125 رقم الرئاسي رسوملما قتضىبم و - 

 ،الحكومة أعضاء ینتعی  تضمنلموا 2015 سنة  مایو  14  وافقلما 1436
  ،عّدللما

 رمضان  15  في  ؤرخلما  95 - 54 رقم  التنفیذي  رسوملما  قتضىبم و -
  صالحیات  یحدد  الذي  1995  سنة فبرایر  15  وافقلما  1415  عام 

 ،الیةلما  وزیر

  عام  محرم 30 في  ؤرخلما  11-03 رقم  التنفیذي رسوملما قتضىبم و - 
  الوطني عھدلما تحویل  تضمنلموا 2011 سنة  ینایر  5  وافقلما 1432

  إلى  إبراھیم لدالي  وتكنولوجیاتھا  الریاضة  علوم  في  العالي للتكوین
 ،الجامعة  خارج  مدرسة

  رمضان  5  في ؤرخلما  14-193 رقم  التنفیذي  رسوملما  قتضىبم و - 
  دیرلما  صالحیات  یحدد الذي  2014  سنة  یولیو  3  وافقلما  1435  عام

 ،اإلداري  واإلصالح العمومیة  للوظیفة  العام
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  : یأتي  ما  یقرّرون   

 07-308 رقم  الرئاسي رسوملما من 8 ادةلما ألحكام تطبیقا : األولى  ادةلما
 2007سنة سبتمبر 29 وافقلما1428  عام رمضان 17 في ؤرخلما 

 لنشاطات طابقةلما الشغل مناصب تعداد القرار ھذا یحدد ،أعاله ذكورلموا
 باألعوان الخاص العقد مدة وكذا وتصنیفھا الخدمات أو الصیانة أو الحفظ
 لدالي وتكنولوجیاتھا الریاضة لعلوم العلیا درسةلما بعنوان ین،العامل

  :اآلتي للجدول طبقا ،إبراھیم
  
  
  

  مناصب الشغل

  التعداد حسب طبیعة
  عقد العمل

  
  
  

  التعداد
)1+2(  
  

  التصنیف

عقد غیر محدد 
  المدة

)1(  

  عقد محدد المدة
  

)2(  

  
  

  الصنف

  
  

الرقم 
التوقیت   االستداللي

  الكامل
التوقیت 
  الجزئي

التوقیت 
  الكامل

التوقیت 
  الجزئي

عامل مھني من - 
  المستوى األول

45    
―  

 
―  

 
―  

  
―  

 
1  

 
200  

  ― ― ― ―  31  حارس- 

سائق سیارة من - 
  المستوى األول

1   
― 

 
― 

 
― 

  
―  

2  219  

  سائق سیارة من- 
  المستوى الثاني

2   
― 

 
― 

 
― 

  
―  

3  240  

عون وقایة من - 
  المستوى األول

10   
― 

 
― 

 
― 

  
―  

5  288  

  عون وقایة من- 
  المستوى الثاني

2   
― 

 
― 

 
― 

  
―  

7  348  

     ― ― ― ―  91  العام المجموع
  

 الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة في القرار ھذا ینشر 2 : ادةلما
  . الشعبیة  قراطیةیمالد

 2016. سنة ینایر 12 وافقلما 1437 عام الثاني ربیع 2 في بالجزائر حرر   
 الیةلما  وزیر   والریاضة                          الشباب  وزیر  

  خلفة  بن  الرحمان  عبد    علي                         ولد  الھادي     

 منھ وبتفویض األول الوزیر  عن                  
 اإلداري  واإلصالح  العمومیة  للوظیفة  العام  دیرلما  

 بوشمال  بلقاسم
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 الموافق 1437 عام الثاني ربیع 18 في مؤرخ مشترك وزاري قرار -3-3
 باإلدارة الخاصة األسالك وضع بعض یتضمن ، 2016سنة ینایر 28
 المكلفة اإلدارة لدى بالخدمة القیام حالة في بالفالحة كلفةمال

 . بالشباب والریاضة
- - - - 

 ،األول الوزیر إنّ 

 ،البحري والصید  الریفیة  والتنمیة  الفالحة  ووزیر

 ،والریاضة  الشباب  ووزیر

 عام  رجب  25 في ؤرخمال  15-125 رقم  الرئاسي  رسوممال بمقتضى  -
 ،الحكومة أعضاء ینتعی تضمنالمو 2015 سنة مایو 14 وافقالم 1436

 ،عّدلمال

 عام رمضان 17 في ؤرخالم 08-286 رقم  التنفیذي  رسومالم  بمقتضىو- 
 األساسي  القانون  تضمنالمو 2008 سنة  سبتمبر  17  وافقالم1429 
  ،بالفالحة  كلفةالم  باإلدارة  الخاصة  لألسالك یننتمالم ینوظفالمب الخاص

  رمضان  5  في ؤرخالم  14-193  رقم  التنفیذي  رسومالم  بمقتضىو- 
  دیرالم  صالحیات  یحدد الذي  2014  سنة  یولیو  3  وافقالم  1435  عام

 ،اإلداري  واإلصالح العمومیة  للوظیفة  العام

   : یأتي  ما  یقررون   

 08-286 رقم التنفیذي رسومالم من 2 دةالما ألحكام تطبیقا :األولى  المادة
 2008سنة سبتمبر 17 وافقالم 1429 عام رمضان 17 في ؤرخالم
 كلفةالم اإلدارة  لدى  بالخدمة  القیام  حالة في  یوضع ،أعاله ذكورالمو

 ،القرار ھذا  في  علیھ  نصوصالم  التعداد  حدود  وفي  والریاضة بالشباب
  : اآلتیة  األسالك  ألحد  نتمونالم  وظفونالم
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  التعداد  األسالك
  27  الزراعة  في  ھندسونالم-
  30  الفالحة  في  التقنیون -
  66  الفالحة  في  التقنیون  ساعدونالم -
  

 سارالم تسییر والریاضة  الشباب وزارة  مصالح  تضمن  2 :  المادة
 ،أعاله  األولى  ادةالم  في  ذكورةالم لألسالك یننتمالم ینللموظف  ھنيالم

 رقم  التنفیذي  رسومالم  في  المحددة  األساسیة القانونیة  لألحكام  طبقا
 سنة سبتمبر  17  وافقالم  1429  عام رمضان  17  في  ؤرخالم  286-08
 . أعاله  ذكورالمو  2008 

 من بالخدمة  القیام حالة  في  وضوعونالم  وظفونالم  یستفید  3 :  المادة
 التنفیذي رسومالم في المحددة األساسیة القانونیة لألحكام طبقا ،الترقیة حق
 سنة سبتمبر 17  وافقالم 1429  عام رمضان 17 في ؤرخالم  08-286رقم

 . أعاله  ذكورالمو  2008 

 من  استفاد  الذي وظفالم  طرف  من  شغولةالم  الرتبة  تكون  4 :  المادة
  .الجدیدة الرتبة  إلى  تحویل  محل ،ترقیة 

 الجزائریة  للجمھوریة الرسمیة  الجریدة  في القرار  ھذا  ینشر  5 :  المادة
 . الشعبیة  قراطیةیمالد 

   2016. سنة ینایر 28 وافقالم 1437 عام الثاني ربیع 18 في بالجزائر حرر 

 والتنمیة  الفالحة  وزیر    والریاضة                الشباب  وزیر
 البحري  والصید  الریفیة     علي                  ولد  الھادي    

  فروخي  أحمد  سید                                                  

 منھ وبتفویض األول  الوزیر  عن
 اإلداري  واإلصالح  العمومیة  للوظیفة  العام  المدیر

  بوشمال  بلقاسم
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 1437 عام األولى جمادى 25 في مؤّرخ مشترك وزاري قرار -3-4
 االتحادیة تأسیس معاییر یحّدد ، 2016 سنة مارس 5 وافقلما

 .الوطنیة الریاضیة

- - - - 

 

 ،المحلیة والجماعات الداخلیة وزیر إنّ 

 ،والریاضة الشباب ووزیر

 12 وافقلما 1433 صفر عام 18 في ؤّرخلما 06-12 رقم القانون بمقتضى -
 ،بالجمعیاتتعلّق لموا 2012 سنة ینایر

 1434 عام رمضان14  في ؤّرخلما 05- 13 رقم القانون و بمقتضى- 
 والریاضیة البدنیة األنشطة بتنظیم تعلّقلموا 2013 سنة یولیو 23 وافقلما

 ،وتطویرھا

 عام رجب 25 في ؤّرخلما 125-15 رقم الّرئاسيّ  رسوملما و بمقتضى- 
 ،الحكومة أعضاء ینتعی تضّمنلموا 2015 سنة مایو 14 وافقلما 1436

 ،عّدللما

    عام صفر 4 في ؤّرخلما 330- 14 رقم الّتنفیذيّ  رسوملما وبمقتضى- 
 تنظیم  كیفیات  یحّدد الذي 2014  سنة نوفمبر 27 وافقلما 1436

 ،النموذجي األساسي قانونھا وكذا وسیرھا الوطنیة  الریاضیة  االتحادیات
  ،منھ 7 اّدةلما السّیما

  : یأتي ما یقّرران   

 330  - 14رقم الّتنفیذيّ  رسوملما من 7 اّدةلما  ألحكام  تطبیقا : األولى اّدةلما
 یحّدد الذي 2014  سنة نوفمبر 27 وافقلما1436  عام صفر 4 في ؤّرخلما

 األساسي قانونھا وكذا وسیرھا الوطنیة الریاضیة االتحادیات تنظیم كیفیات
 الریاضیة االتحادیة تأسیس معاییر تحدید إلى القرار ھذا یھدف ، النموذجي

 .الوطنیة
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 السّیما ،بھا عموللما والتنظیمیة التشریعیة باألحكام اإلخالل دون 2 : اّدةلما
 ینایر 12 وافقلما 1433 عام صفر 18 في ؤّرخلما 06  - 12 رقم القانون

 الریاضیة االتحادیة تأسیس معاییر تحّدد ،أعاله ذكورلموا2012  سنة
 : یأتي كما الوطنیة

 ،الریاضیة والنوادي الرابطات عدد  -

 ،اإلجازات حاملي عدد  -

 ،الریاضیة االختصاصات أو االختصاص طبیعة  -

  ،الریاضي االختصاص ُتسّیر دولیة ریاضیة ھیئة وجود  -

 ،واحدة سنة طیلة الوطني ستوىلما على الریاضي االختصاص ارسةمم -
 .األقل على

 : اآلتیة عاییرلما أحد ریاضي اختصاص كل في یتوفر أن یجب 3 : اّدةلما

 الدولیة بیةلماألو اللجنة طرف من بھ معترف بيلمأو ریاضي اختصاص  -
 ،بیةلماألو شبھ الدولیة اللجنة أو

 الدولیة اللجنة طرف من بھ معترف بيلمأو غیر ریاضي اختصاص  -
 ،بیةلماألو شبھ الدولیة اللجنة أو بیةلماألو

 اللجنة طرف من بھ معترف وغیر بيلمأو غیر ریاضي اختصاص  -
 .بیةلماألو شبھ الدولیة اللجنة أو/و بیةلماألو الدولیة

 أصنافھا بكل الریاضیة الرابطات أو/و للنوادي األدنى العدد یحّدد 4 : اّدةلما
 بخمس صنفھا كان مھما وطنیة ریاضیة اتحادیة تأسیس بإمكانھا التي

 .األقل على والیة( 12 ) عشرة اثنتي عبر موزعة ( 25 ) وعشرین
 اتحادیة تأسیس ترید التي الریاضیة والرابطات النوادي على یجب   

  .فعلي نشاط لھا یكون وأن قانونا مؤسسة تكون أن وطنیة ریاضیة
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 3 اّدةلما في علیھا منصوص ریاضیة رابطة لكل تتوفر أن یجب 5 : اّدةلما
 .إلیھا ومنضّمة ،األقل على ،ریاضیة نواد (6) ستة ، أعاله

 تأسیس ترید التي الریاضیة والرابطات النوادي على یجب 6 : اّدةلما
 حامل (500) خمسمائة جملھابم لھا یتوفر أن ، وطنیة ریاضیة اتحادیة
 كلّفةلما للوزارة تصةلمخا صالحلما قائمتھا على تصادق ،األقل على ،إجازة

 .بالریاضة

 سبقةلما وافقةلما إلى وطنیة ریاضیة التحادیة تأسیس كل یخضع 7 : اّدةلما
  .بالریاضة كلّفلما الوزیر من

 الجزائرّیة للجمھورّیة الّرسمّیة الجریدة في القرار ھذا ینشر 8 : اّدةلما
 .الّشعبّیة قراطّیةیمالدّ 

 مارس 5 وافقلما1437  عام األولى جمادى 25 في بالجزائر حّرر   
  . 2016سنة

 

 والریاضة الشباب وزیر                المحلیة والجماعات الداخلیة وزیر

  علي ولد الھادي                             بدوي الدین نور            
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 وافقلما 1437 عام األولى جمادى 9 في مؤرخ مشترك وزاري قرار -3-5
 ینھنیلما للعمال  العلیا ناصبلما عدد یحدد  ، 2016سنة فبرایر 18

الوطنیة  الریاضیة الثانویة بعنوان ،والحجاب السیارات وسائقي
 . وملحقاتھا

- - - - 

 ،األول  الوزیر  إنّ 

 ،الیةلما  ووزیر

 ،والریاضة  الشباب  ووزیر

  رمضان  17  في ؤرخلما  07-307  رقم  الرئاسي  رسوملما  قتضىبم  -
  منح  كیفیات  یحدد  الذي 2007 سنة  سبتمبر  29  وافقلما  1428  عام

  واإلدارات  ؤسساتلما  في  العلیا  ناصبلما لشاغلي  االستداللیة  الزیادة
 ،العمومیة

  رجب  25  في ؤرخلما  15-125  رقم  الرئاسي رسوملما قتضىبم و - 
 أعضاء ینتعی  تضمنلموا  2015 سنة  مایو  14 وافقلما  1436 عام

 ،عّدللما ،الحكومة

  رمضان  15  في ؤرخلما  95-54  رقم  التنفیذي  رسوملما بمقتضىو - 
 وزیر صالحیات  یحدد  الذي 1995  سنة  فبرایر  15  وافقلما  1415  عام

 ،الیةلما

  القعدة  ذي  18  في ؤرخلما  01-55  رقم  التنفیذي  رسوملما بمقتضىو - 
  الثانویة  إحداث  تضمنلموا  2001 سنة  فبرایر  12  وافقلما  1421  عام

  ،تمملما ،وعملھا  وتنظیمھا الوطنیة  الریاضیة

  عام  محرم  11 في ؤرخلما  08-05 رقم التنفیذي  رسوملما بمقتضىو -
  األساسي  القانون  تضمنلموا  2008 سنة  ینایر  19  وافقلما 1429

 38  ادةلما  السیما ،والحجاب  السیارات  وسائقي ینھنیلما  بالعمال  الخاص
 ،منھ 
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 عام  رمضان  5  في ؤرخلما  14-193 رقم  التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
 العام دیرلما  صالحیات  یحدد الذي  2014  سنة  یولیو  3  وافقلما  1435 

 ،اإلداري  واإلصالح العمومیة  للوظیفة 

  : یأتي  ما  یقرّرون

 08-05 رقم التنفیذي رسوملما من 38 ادةلما ألحكام تطبیقا : األولى ادةلما
 ذكورلموا  2008 سنة ینایر  19 وافقلما 1429 عام محرم 11 في ؤرخلما

 ینھنیلما للعمال الوظیفي الطابع ذات العلیا ناصبلما عدد یحدد ،أعاله
 ،وملحقاتھا  الوطنیة الریاضیة الثانویة بعنوان ،والحجاب  السیارات وسائقي

  : اآلتي الجدول في ینمب ھو كما
  

  عددال  المناصب العلیا
  1  حضیرةرئیس 
  4  ورشة  رئیس
  4  مخزن  رئیس

  

   رئیس مطعم
4  

  4  مسؤول المصلحة الداخلیة
 

 الجزائریة  للجمھوریة الرسمیة  الجریدة  في  القرار  ھذا  ینشر  2 :  ادةلما
  . الشعبیة  قراطیةیمالد 

 فبرایر  18  وافقلما  1437 عام  األولى  جمادى  9  في  بالجزائر  حرر   
   2016. سنة 
  

 الیةلما  وزیر                               والریاضة  الشباب  وزیر
  خلفة  بن  الرحمان  عبد                         علي  ولد  الھادي     

 

 منھ وبتفویض األول  الوزیر  عن
 اإلداري  واإلصالح  العمومیة  للوظیفة  العام  دیرلما

  بوشمال  بلقاسم
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 وافقلما 1437عام األولى جمادى 26 في مؤرخ مشترك وزاري قرار -3-6
 ومدة وتصنیفھا الشغل تعداد مناصب  یحدد ، 2016سنة مارس6 

 الصیانة أو أو  الحفظ نشاطات في ینالعامل  الخاص باألعوان  العقد
 . الوطنیة الریاضیة الثانویة بعنوان ،الخدمات

- - - - 

 ،األول  الوزیر  إنّ 

 ،الیةلما  ووزیر

 ،والریاضة  الشباب  ووزیر

 عام  رمضان  17 في ؤرخلما 07-308 رقم الرئاسي رسوملما قتضىبم -
 األعوان توظیف  كیفیات یحدد الذي  2007 سنة سبتمبر 29  وافقلما 1428

 والقواعد لرواتبھم شكلةلما والعناصر  وواجباتھم  وحقوقھم تعاقدینلما 
  8  ادةلما  السیما ،علیھم  طبقلما التأدیبي  النظام وكذا  بتسییرھم  تعلقةلما

 ،منھ
  عام رجب  25 في ؤرخلما  15-125 رقم الرئاسي  رسوملما بمقتضىو - 

 ،الحكومة أعضاء ینتعی  تضمنلموا 2015 سنة  مایو  14  وافقلما 1436
 ،عّدللما

 عام رمضان  15 في ؤرخلما  95-54 رقم التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
 ،الیةلما وزیر صالحیات  یحدد  الذي1995  سنة فبرایر 15 وافقلما 1415

 القعدة  ذي  18  في ؤرخلما  01-55  رقم  التنفیذي  رسوملما بمقتضىو - 
  الثانویة  إحداث تضمنلموا  2001سنة  فبرایر 12 وافقلما 1421 عام

 ،تمملما ،وعملھا  وتنظیمھا الوطنیة  الریاضیة

 عام رمضان  5 في ؤرخلما 14-193 رقم التنفیذي  رسوملما بمقتضىو - 
  العام  دیرلما  صالحیات  یحدد الذي  2014 سنة  یولیو  3  وافقلما 1435

  ،اإلداري  واإلصالح العمومیة للوظیفة
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  : یأتي  ما  یقرّرون   

 07-308  رقم الرئاسي رسوملما من 8 ادةلما ألحكام تطبیقا : األولى ادةلما
    2007 سنة سبتمبر  29  وافقلما  1428 عام  رمضان  17  في  ؤرخلما
 ومدة وتصنیفھا الشغل مناصب  تعداد القرار ھذا یحدد ،أعاله ذكورلما و

 ،الخدمات أو الصیانة أو الحفظ نشاطات في ینالعامل باألعوان الخاص العقد
  : اآلتي  للجدول  طبقا ،الوطنیة الریاضیة  الثانویة  بعنوان

  
  
  
  

  مناصب الشغل

  التعداد حسب طبیعة
  عقد العمل

  
  
  

  التعداد
)1+2(  
  

  التصنیف

عقد غیر محدد 
  المدة

)1(  

  عقد محدد المدة
  

)2(  

  
  

  الصنف

  
  

الرقم 
التوقیت   االستداللي

  الكامل
التوقیت 

  لجزئيا
التوقیت 

  الكامل
التوقیت 

  جزئيال
عامل مھني من 
  المستوى األول

28  7  -  -  35  1  200  

  200  1  35  -  -  -  35  حارس
سائق سیارة من 
  المستوى األول

6  - - - 6  2  219  

عامل مھني من 
  المستوى الثاني

7  - - - 7  3  240  

  سائق سیارة من
  المستوى الثاني

6  - - - 6  3  240  

  عامل مھني من
  المستوى الثالث

6  - - - 6  5  288  

عون وقایة من 
  المستوى األول

20  - - - 20  5  288  

  منعون وقایة 
  المستوى الثاني

5  - - - 5  7  348  

  
  المجموع

  

  
113  
  

  
7  

  

  
-  

  
-  

  
120  
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 الجزائریة  للجمھوریة الرسمیة الجریدة في القرار ھذا ینشر 2 : ادةلما
 . الشعبیة قراطیةیمالد

 سنة مارس 6 وافقلما  1437عام األولى جمادى 26 في بالجزائر حرر   
.2016  

  
 الیةلما  وزیر                        والریاضة  الشباب  وزیر
  خلفة  بن  الرحمان  عبد                       علي  ولد  الھادي     

 
 منھ وبتفویض األول  الوزیر  عن

 اإلداري  واإلصالح  العمومیة  للوظیفة  العام  دیرلما
 بوشمال  بلقاسم
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   1437عام الثانیة جمادى 22 في مؤّرخ مشترك وزاري قرار -3-7
 وتقییم  متابعة كیفیات  یحّدد  ،2016 سنة   مارس  31   وافقلما

 صندوق "عنوانھ الذي 135-302 رقم الخاص التخصیص حساب
 ". القدم  لكرة  المحترفة  لألندیة  للدولة  العمومي الدعم

- - - - 

 ،الیةلما  وزیر  إنّ 

 ،والریاضة  الشباب  ووزیر

 7  وافقلما 1404 عام شّوال 8 في  ؤّرخلما 84-17 رقم  القانون بمقتضى -
 والمتّمم، المعّدل ،الیةلما ینبقوان تعلّقلموا  1984  سنة  یولیو 

 وافقلما  1411عام محّرم 24 في  ؤّرخلما 90-21 رقم القانون و بمقتضى- 
 ،تّمملموا  عّدللما ،العمومیة  بالمحاسبة تعلّقلموا  1990  سنة  غشت 15 

  1420  عام رمضان 15 في  ؤّرخلما 99-11 رقم القانون بمقتضى و -
  ،2000  لسنة  الیةلما  قانون  تضّمنلموا 1999 سنة  دیسمبر  23  وافقلما
 ، تّمملموا  عّدللما

 1436  عام األّول  ربیع  8 في  ؤّرخلما   14-10 رقم  القانون  قتضىبم و- 
  ،2015 لسنة  الیةلما  قانون  تضّمنلموا 2014 سنة  دیسمبر  30  وافقلما 

 ،منھ  122  ادةلما السیما

 عام  رجب  25  في ؤّرخلما  15-125 رقم الّرئاسيّ  رسوملما قتضىبم و- 
 ،الحكومة أعضاء یینتعی  تضّمنلموا 2015 سنة  مایو  14 وافقلما 1436

 ،عّدللما

  عام  رمضان  15 في ؤّرخلما 95-54 رقم الّتنفیذيّ  رسوملما قتضىبم و- 
 وزیر  صالحیات  یحّدد  الذي 1995 سنة  فبرایر  15  وافقلما 1415

 ،الیةلما
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 عام صفر  21  في ؤّرخلما  11-23  رقم  الّتنفیذيّ  رسوملما  قتضىبم و - 
 حساب  تسییر  كیفیات  یحّدد الذي 2011  سنة  ینایر  26  وافقلما 1432

 العمومي الدعم  صندوق  "عنوانھ الذي  135-302 رقم الخاص التخصیص
 ،منھ  4  ادةلما السیما ،تّمملموا  عّدللما ،"القدم  لكرة  المحترفة  لألندیة

 عام الثاني  ربیع  30  في ؤّرخلما  شتركلما الوزاري القرار قتضىبم و - 
 وتقییم  متابعة  كیفیات  یحّدد  الذي 2011 سنة  أبریل  4  وافقلما 1432
 الدعم صندوق " عنوانھ  الذي  135-302  رقم  الخاص التخصیص  حساب

 ، "القدم  لكرة  المحترفة  لألندیة  العمومي

  1437  عام صفر  11 في ؤّرخلما شتركلما الوزاري القرار قتضىبم و - 
 حساب ونفقات إیرادات  قائمة  یحّدد  الذي  2015 سنة  نوفمبر 23 وافقلما

 العمومي الدعم  صندوق " عنوانھ الذي 135-302  رقم الخاص التخصیص
  ، "القدم  لكرة  المحترفة  لألندیة  للدولة 

  : یأتي  ما  یقّرران   

  11-23 رقم  الّتنفیذيّ  رسوملما من 4 اّدةلما ألحكام تطبیقا : األولى  اّدةلما
 ذكورلموا 2011 سنة ینایر  26  وافقلما 1432 عام صفر 21 في ؤّرخلما

 التخصیص حساب وتقییم متابعة كیفیات تحدید إلى القرار ھذا یھدف ،أعاله
  للدولة  العمومي  الدعم صندوق " عنوانھ الذي  135-302  رقم  الخاص
 ". القدم  لكرة  المحترفة  لألندیة

 األعمال  لتحقیق واإلعانات  والتمویالت  ساعداتلما  تمنح  2 :  اّدةلما
 صفر  11  في  ؤّرخلما  شتركلما الوزاري القرار في  علیھا نصوصلما

 إیرادات  قائمة  یحّدد  الذي  2015  سنة  نوفمبر 23 وافقلما  1437  عام
 صندوق" عنوانھ الذي135-302  رقم الخاص التخصیص حساب ونفقات
  ". القدم  لكرة المحترفة  لألندیة  للدولة  العمومي  الدعم
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  من  ستفیدةلما القدم  لكرة  المحترفة  النوادي  على  یتعّین  3 :  اّدةلما
  : اآلتیة  للشروط  االستجابة ، الصندوق  وإعانات  وتمویالت  مساعدات

  ریاضیة  شركة  شكل  في مؤسسا  القدم  لكرة  محترفا  نادیا  یكون  أن - 
 ،بھا  عموللما  والتنظیمات ینللقوان  طبقا  تجاریة

 ،التجاري السجل  في  نظامیة  بصفة  مسجال  یكون  أن - 

 من  أو  القدم لكرة  الجزائریة  االتحادیة من لھ  مرخصا  یكون  أن - 
  لكرة  االحترافیة  البطوالت في  للمشاركة  القدم  لكرة  المحترفة  الرابطة

 . القدم

 یمتقد  إلى  واإلعانات والتمویالت  ساعداتلما  منح  یخضع  4 :  اّدةلما
  : اآلتیة  الوثائق  على  یحتوي  ملف

  وزیر  إلى  یوجھ  الصندوق بعنوان ،الدولة  من  العمومي  الدعم  طلب - 
 لكرة المحترف  النادي  رئیس  طرف  من  قانونا  ویوقع والریاضة  الشباب

  : فیھ  ویبّین  القدم 

 ،مبلغھا  وكذا  طلوبةلما واإلعانة  والتمویل  ساعدةلما  ووجھة  طبیعة* 

 ،شروعلما  وصف* 

  تمنح  التي  اإلعانة أو  التمویل  أو  ساعدةلما  مبلغ  باستعمال  التزام* 
 . قترحلما  شروعلما  إطار  في  حصریا

 ،التجاري  السجل  في  القید  شھادة  أو  نسخة - 

 ،القدم  لكرة المحترف  للنادي  األساسي  القانون  من  نسخة - 

  األعباء  دفتر  في  قیدةلما  وااللتزامات الشروط  باحترام  كتابي  التزام - 
 ،أدناه  7 ادةلما  في  علیھ نصوصلما

 . والكشوفات  الفواتیر السیما ،طلوبلما  بلغلما  تثبت  التي  الوثائق  كل - 
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 منح یخضع ،أعاله 4 ادةلما  في ذكورةلما الشروط  على  زیادة  5 :  اّدةلما
 الریاضي النادي ینب  اتفاقیات إبرام  إلى واإلعانات والتمویالت ساعداتلما
 .والریاضة  الشباب  ووزارة المحترف 

  قبل  من للدراسة ،أعاله  4 اّدةلما  في ذكورلما لفلما  یخضع  6  :  اّدةلما
  مستوى  وتقترح  رأیھا  تبدي  والریاضة الشباب وزیر لدى  تحدث  لجنة

 . منحھ  رادلما التمویل

  العمومي  الدعم طلبات  دراسة  لجنة  وسیر  وتنظیم  تشكیلة  تحدد   
  في  علیھا نصوصلما  القدم  لكرة المحترفة  الریاضیة  لألندیة  للدولة
 . والریاضة  الشباب  وزیر  من  مقرر وجببم أعاله  الفقرة

  وزیر  طرف  من واإلعانات  والتمویالت  ساعداتلما  تمنح  7 :  اّدةلما
  التزامات  شروط  یحدد  أعباء دفتر  أساس  على  والریاضة  الشباب
 لحقلما للدولة  العمومي  الدعم  من  لالستفادة  القدم  لكرة المحترفة  األندیة

 . القرار  بھذا 

  ثلھمم  أو  القدم  لكرة المحترف  النادي  رئیس  على  وجوبا  یتعّین   
 . األعباء  دفتر  على  التوقیع

  برنامج  في  الصندوق  من تمویلھا  الواجب  األعمال  تحدد  8 : اّدةلما
  سطرةلما األھداف  فیھ  تحدد ،والریاضة  الشباب  وزیر یعده  الذي  العمل
 . اإلنجاز  آجال  وكذا

  محل ،ذلك  إلى الحاجة  دعت  كلما ،البرنامج  ھذا  یكون  أن  كنیم   
 . الیةلما  السنة  خالل ینتحی  أو  تعدیل

  واإلعانات والتمویالت  ساعداتلما  تستعمل  أالّ   یجب  9  :  اّدةلما
 . أجلھا  من  منحت  التي لألغراض  إالّ   منوحةلما
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  مبالغ  تبّین  سنویة حصیلة  والریاضة  الشباب  وزیر  یعد  10  :  اّدةلما
  ستفیدینلما  قائمة  وكذا ،منوحةلما واإلعانات  والتمویالت  ساعداتلما

 . مالیة  سنة  كل  نھایة  عند  الیةلما وزیر  إلى  وترسل

  مركزةلما  غیر صالحلموا  ركزیةلما  صالحلما  تضمن  11 :  اّدةلما
  ساعداتلما  استعمال  ومراقبة  متابعة والریاضة  الشباب  لوزارة  التابعة

 . منوحةلما  واإلعانات والتمویالت

 مركزةلما  غیر صالحلموا  ركزیةلما  صالحلما  تؤھل ،الصفة  هوبھذ   
 الضروریة  المحاسبیة  ستنداتلما أو  الوثائق  بكل  ستفیدلما  طالبةلم
 . راقبةلما  مارسةلم

 طرف  من  الكلي أو  الجزئي  االستعمال  عدم  حالة في  12 :  اّدةلما
 ،منوحةلما  اإلعانة  أو  التمویل أو  للمساعدة  القدم  لكرة  المحترف  النادي

 مصالحھا  من  مفّصل  تقریر أساس على ،بالریاضة كلّفةلما اإلدارة  كنیم
 ،االقتضاء وعند ،واإلعانات  والتمویالت  ساعداتلما  بإلغاء  تصةلمخا

 . الصندوق  بعنوان الحق  دعم  كل  من  نھائیا  ستفیدلما  إقصاء

 استعادة  قصد  الضروریة التدابیر  كل  بالریاضة  كلّفةلما  اإلدارة  تتخذ    
  عند ،القضاء  طریق  عن  ذلك  في  ابم ،للمستفید  دفوعةلما  بالغلما 

 . االقتضاء

 الجھاز طرف من ستعملةلما غیر بالغلموا تبقیةلما بالغلما إعادة تتم   
  یلي الذي الشھر في الصندوق إلى القدم لكرة المحترف للنادي ؤّھللما
 . حصیلتھ  على  صادقةلما

  واإلعانات  والتمویالت ساعداتلما  استعمال  یخضع  13 :  اّدةلما
  لألحكام  طبقا  الدولة  مراقبة  ألجھزة ،الصندوق  بعنوان ،منوحةلما

 . بھا  عموللما  والتنظیمیة التشریعیة

 30   في  ؤّرخلما شتركلما  الوزاري  القرار  أحكام  تلغى  14 :  اّدةلما
  یحدد  الذي  2011  سنة أبریل  4  وافقلما  1432  عام  الثاني  ربیع
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  الذي 135-302 رقم  الخاص  التخصیص حساب  وتقییم  ومتابعة  كیفیات
  ". القدم  لكرة  المحترفة  لألندیة  للدولة  العمومي  الدعم صندوق " عنوانھ

 الجزائریة  للجمھوریة الرسمیة  الجریدة  في القرار ھذا  ینشر  15 :  اّدةلما
 . الشعبیة  قراطیةیمالد 

 مارس  31  وافقلما 1437 عام  الثانیة  جمادى  22  في  بالجزائر  حّرر   
 2. 016 سنة 

 والریاضة  الشباب وزیر    الیة                لما  وزیر      

  علي ولد الھادي                  خلفة  بن  الرحمان  عبد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لحقلما

 األندیة  والتزامات  شروط  یحدد  أعباء  دفتر

 للدولة  العمومي    الدعم  من  لالستفادة  القدم  لكرة  المحترفة

 األول  الفصل

 عامة  أحكام

 وااللتزامات الشروط تحدید  إلى  ھذا  األعباء  دفتر  یھدف  : األولى اّدةلما
 الدعم  من لالستفادة  القدم  لكرة  المحترفة النوادي  عبء  على  الواقعة 

 الخاص التخصیص حساب  في  الواردة  النفقات  وتغطیة  للدولة العمومي
  11-23 رقم  الّتنفیذيّ  رسوملما في  علیھ  نصوصلما  135-302  رقم

 الذي 2011 سنة ینایر  26  وافقلما 1432 عام  صفر  21  في  ؤّرخلما
 عنوانھ الذي 135-302 رقم الخاص التخصیص حساب تسییر كیفیات یحدد

 ."القدم لكرة  المحترفة  لألندیة للدولة  العمومي  الدعم صندوق"

 ) عنيلما للنادي الدقیقة التسمیة( القدم لكرة المحترف النادي یلتزم 2 : اّدةلما
  ضمن  الداخلیة  وافقةلما  إجراءات  بعد  ھذا  األعباء دفتر  بنود  باكتتاب
 . ھیاكلھ

 . األعباء  دفتر  للنادي  الشرعي  مثللما  یوقع   

 المحترف النادي  تمویل والریاضة  الشباب  وزارة  على  یجب  3 :  اّدةلما
  : یأتي  ابم  رتبطةلما  النفقات تغطیة  خالل  من  القدم  لكرة

 ،التدریب  مركز  إلنجاز  الدراسات - 

 ،التدریب  مركز  إنجاز  تكلفة  من  100% تمویل - 

 ،حافلة  اقتناء - 

 الوطن داخل  بالطائرة النادي تنّقل مصاریف من 50% بنسة التكّفل - 
 ،الریاضیة  نافساتلما  ناسبةبم
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  بالنسبة  المحترف النادي  تنّقل  مصاریف  من  50% بنسبة  التكّفل - 
 والجھویة  القاریة  نافساتلما  بعنوان ،الخارج  في  تجري  التي  للمقابالت

 . یةلموالعا 

 بعنوان  التنقالت  ناسبةبم الشابة  الفئات  العبي  إیواء  صاریفبم التكّفل - 
 ،المحلیة  نافساتلما 

  الشباب  فئات من  فریق  كل  تصرف  تحت  یوضع  مدرب  مرتب - 
 ،المحترف  الریاضي  للنادي

 القدم  لكرة  المحترف الریاضي  للنادي  تداوللما  اللما  رأس  تمویل - 
  (4)  أربع  دةلم و  استثنائیة  بصفة سنویا  دینار  ملیون  25  قدره  بلغبم

 . الرسمیة  الجریدة في  2015 لسنة  الیةلما  قانون  نشر من  ابتداء ،سنوات

  : یأتي  الم بلغلما  من  50% نسبة تخصص  أن  یجب - 

 ،التأطیر * 

 ،التكوین * 

 ،التكوین  ومراكز  دارسلما  إنشاء * 

 ،اإلشھار * 

 ،الریاضیة  النوادي  مؤطري  معارف ینتحس * 

 طبیعتھا  یحدد  أعباء لتمویل  تبقيلما  بلغلما  من  50% نسبة وتخصص - 
  . والریاضة  الشباب  وزیر  ونسبتھا 
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 الثاني  الفصل
 القدم  لكرة  المحترف  الریاضي  للنادي  الخاصة  االلتزامات

 الدعم  سحب  طائلة تحت ،القدم لكرة المحترف النادي یلتزم  4  :  اّدةلما
 في  ؤّرخلما 23- 11 رقم الّتنفیذيّ  رسوملما في علیھ نصوصلما العمومي

 ابم ،أعاله ذكورلما2011   سنة ینایر  26  وافقلما  1432 عام صفر 21
 یأتي

 ،متواصلة  بكیفیة  الشابة  واھبلما  تكوین  ترقیة -

 ،ذلك  الحاجة اقتضت كلما الوطنیة الفرق تصرف تحت العبیھ وضع - 

 وعدم ، والدولیة والوطنیة المحلیة الرسمیة نافساتلما  كل  في  شاركةلما - 
 ، القدم  لكرة  الجزائریة  االتحادیة  لتنظیمات طبقا ،االنسحاب عن اإلعالن 

 في ومكافحتھ  العنف  من الوقایة في للمشاركة  فیدةلما التدابیر  كل  اتخاذ - 
 ،ومكافحتھا نشطاتلما تعاطي من الوقایة وكذا الریاضیة القاعدیة نشآتلما

 تخصصھا التي ادیةلموا الیةلما للمساعدات وشفافة صارمة بكیفیة التسییر - 
 ، العمومیة  السلطات  لھ 

 الشباب  لوزارة  مركزةلما وغیر  ركزیةلما  تصةلمخا  صالحلما  إبالغ - 
 ،طلوبةلما  والوثائق علوماتلما  بكل  والریاضة

 اإلدارة  بھما  تضطلع  التي والتفتیش  للمراقبة  وقت  كل  في  االمتثال - 
 األخرى السلطات كل أو  والریاضة  بالشباب كلّفةلما المحلیة أو  ركزیةلما
 ،بھا عموللما  واألنظمة ینالقوان وجببم ؤھلةلما

 ،ھذا  األعباء  دفتر  بنود  احترام - 

 والریاضة  الشباب  وزارة تطلبھا  التي  لفاتلموا  الوثائق  كل  إرسال - 
 . ھذا  األعباء  دفتر بنود  ومتابعة  لتطبیق
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 الشروط  بتطبیق القدم  لكرة  المحترف  النادي  یلتزم  5 :  اّدةلما
 طائلة  تحت ،ھذا  األعباء  دفتر  في علیھا  نصوصلما  وااللتزامات

 3  ادةلما  في علیھ نصوصلما  للدولة  العمومي  الدعم  مزایا من  الحرمان
 . أعاله 

  : یأتي  ابم القدم  لكرة  المحترف  النادي  یلتزم  6  :  اّدةلما

 صیانة  منھا  السیما ،اختصاصھم میدان  في ینمؤھل ینمستخدم  توفیر - 
 ،والحراسة  األمن  وكذا  والتدفئة والترصیص والكھرباء  العشب

 ،بوجھتھ رتبطةلما تلك غیر أخرى  لغایات  ركزلما  استعمال  عدم- 

 ،ركزلما  نشآتلم التابعة الفضاءات وكذا  البیئة على المحافظة- 

 التشریعیة لألحكام طبقا ركزلما ألمالك سیرةلما للقواعد االمتثال- 
 دفتر  في  علیھا نصوصلما  تلك  منھا السیما ،بھا  عموللما  والتنظیمیة

 ،ھذا  األعباء

 ،ركزلما  من أرض  قطعة  أي  نزع  عدم  على  السھر -

   ،والتجھیزات  للمنشآت  الدوریة  الصیانة ضمان -

 .وبداخلھ ركزلمبا المحدقة اطرلمخا ضد  التأمینات كل  إبرام -

 تحویل أو  ركزلما أرض لقطعة  الجزئي أو  الكلي  النزع  یؤدي 7 :  اّدةلما
 عن التنازل إعادة  إلى  القدم لكرة  المحترف  النادي  طرف  من  وجھتھ 
 منصوص ھو كما القضائیة تابعاتلمبا اإلخالل دون ،الدولة  لفائدة  ركزلما

 . بھما عموللما  والتنظیم  التشریع  في  علیھا

 كشركة األساسي قانونھ القدم لكرة المحترف النادي یفقد عندما 8 :الماّدة
 ،التفلیس أو اإلفالس حالة في یوضع أو حل محل یكون أو ،تجاریة ریاضیة

 .التدریب مركز استغالل من االستفادة یفقد
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  التدریب  مركز  استعمال بعدم  القدم  لكرة  المحترف  النادي  یلتزم   
 . دیونھ  مجال  في اللتزاماتھ  االستیفاء بغرض

  والریاضة  الشباب لوزارة  مركزةلما غیر  صالحلما تضمن  9 :  اّدةلما
 . التدریب  مركز وإنجاز  بالدراسات  رتبطةلما  النفقات

 عاتق  على  التدریب مركز  استغالل عن الناجمة األعباء تقع  10 :  اّدةلما
 . المحترف  الریاضي  النادي 

 من  المحترف  الریاضي النادي  تصرف  تحت  التدریب  مركز  یوضع   
 والتنظیم للتشریع  طبقا  عنیةلما  للوالیة والریاضة  الشباب  مدیریة  طرف 
 . بھما  عموللما 

 
 الثالث  الفصل

 صاریفبم للتكفل  المحترف  الریاضي  النادي  التزامات
 النقل  وسائل  واقتناء  الفرق  وإیواء  التنقالت

 یمبتقد  الحافالت القتناء القدم لكرة المحترف النادي یلتزم 11 : اّدةلما
 یجب التي النقل لوسائل اإلجمالیة التكلفة تبّین  شكلیة فواتیر  عدة أو فاتورة

 ینمالی عشرة  والریاضة  الشباب  وزارة  قبل  من  تمویلھا یتجاوز  أالّ 
 عند ،فیھا  تقوم  التي  الحالة  فیھا  ابم ) دج  (10.000.000 دینار

 المعمول للتنظیم طبقا جماعي بشراء والریاضة الشباب وزارة ،االقتضاء
 .بھ

 من  االستفادة  أجل من ،القدم  لكرة  المحترف النادي  یلتزم  12 :  اّدةلما
 ادةلما  من 6   و 5 و  4 النقاط في  مبّین ھو  كما  واإلیواء التنقالت  تمویل

 بدایة  في  والریاضة  الشباب  لوزارة  سنوي  برنامج یمبتقد ،أعاله3 
 الجزائریة  االتحادیة طرف  من  قانونا  علیھ  مصادقا  الریاضي  وسملما

  :یأتي ما بدقة یحدد ،عنیةلما الوطنیة  الرابطة  أو  القدم  لكرة
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  بعنوان  بالخارج تجري  التي  وتلك  الوطن  داخل  نافساتلما  رزنامة - 
 ،یةلموالعا  والجھویة  القاریة نافساتلما

   نافسةلما من نوع لكل  بالنسبة  قحملما والتعداد الفرق عدد - 

  ،الجو أو البر طریق عن كانت سواء النقل وسائل وطبیعة التذاكر  تكلفة  -

  بعنوان  الفرق  حسب  على تنقالتھم  وعدد  الشابة  الفئات  العبي  عدد - 
 ،المحلیة  نافساتلما

 ناسبةبم الشباب  فئات العبي وإطعام إیواء صاریفلم اإلجمالیة  التكلفة - 
 لجنة تحدده الذي بلغلموا السقف حسب ،المحلیة نافساتلما بعنوان ،التنقالت
  .المحترفة الریاضیة لألندیة للدولة العمومي الدعم طلبات دراسة

 

 تغییر  طلب  كل بعرض  القدم  لكرة  المحترف النادي  یلتزم  13 :  اّدةلما
 القدم لكرة  الجزائریة  االتحادیة  موافقة على نافساتلما رزنامة برمجة  في

 . عنیةلما  الوطنیة الرابطة  أو/ و 

 فریق كل  خروج  ملف یمبتقد القدم لكرة  المحترف النادي یلتزم 14 : اّدةلما
 الشباب  ووزارة القدم لكرة  الجزائریة  االتحادیة  وافقةلم الخارج إلى یتنقل 

 . والریاضة

 ثالثة  كل  تقریر  بإرسال  القدم  لكرة  المحترف  النادي  یلتزم 15 : اّدةلما
  الجزائریة  االتحادیة  وإلى  والریاضة الشباب  وزارة  إلى  شھرأ (3) 
 وكذا طلوبةلما واألوراق الوثائق بكل ویرفق نفقاتھ یثبت ،القدم لكرة

 فیما والسیما ،السابقة للسنة الحسابات محافظ وتقریر السنویة الحصیلة
 حساب بعنوان ،والریاضة الشباب وزارة من منوحلما بالتمویل یتعلق

 .الخاص التخصیص

 مبرمة  اتفاقیة  كل  باحترام القدم لكرة المحترف النادي یلتزم 16 : اّدةلما
 عن الفرق لنقل  النقل  شركات  مع  والریاضة  الشباب وزارة  طرف  من

  . الجو  طریق
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 الرابع  الفصل

 تصرف  تحت  مدرب  ووضع  رتبلما  مجال  في  االلتزامات
 القدم  لكرة  المحترف  للنادي  الشباب  فئات  من  فریق  كل

  من  فریق  لكل  بالنسبة ،القدم  لكرة  المحترف  النادي  یلتزم  17 :  اّدةلما
  یحدد  إجازات أو شھادات  حائز  مؤھل  مدرب بتوفیر ،الشباب  فئات

 لكرة  الجزائریة االتحادیة  مع  باالتصال  والریاضة  الشباب  وزیر قائمتھا
 . القدم 

 تصرف تحت تضع بأن  والریاضة الشباب وزارة  تلتزم  18 :  اّدةلما
 تضمن مدربا الشباب فئات  من فریق لكل  القدم لكرة المحترف النادي
 ،أعاله ذكورمال 302 - 135 رقم الخاص التخصیص حساب في أجرتھ
 لإلدارة " الریاضة"   شعبة  وظفيبم   رتبطلما  للراتب  باالستناد ویحدد

  رقم  الّتنفیذيّ  رسوملما  في علیھا نصوصلما  والریاضة  بالشباب  كلّفةلما
 2010 سنة ینایر 7 وافقلما1431   عام محّرم  21  في  ؤّرخلما07-10 

 الخاصة لألسالك یننتملما ینوظفلمبا الخاص  األساسي القانون  تضّمنلموا
  . والریاضة  بالشباب  كلّفةلما  باإلدارة

 
 الخامس  الفصل

 تداوللما  اللما  رأس  تسییر  مجال  في  االلتزامات

 مطابقة  دىبم القدم لكرة المحترف  الریاضي النادي  یلتزم  19 :  اّدةلما
 . ھذا  األعباء  دفتر  من  3  ادةلما ألحكام  تداوللما  اللما  رأس  تمویل

 ،حال  أي في یتم  بأالّ   المحترف الریاضي النادي  یلتزم  20 :  اّدةلما
 أو العالوات أو األجور صرف في تداوللما اللما رأس استعمال

  . التعویضات
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  ملحق  محل ،ھذا األعباء لدفتر  تتمیم أو تعدیل  كل  یكون  21 :  اّدةلما
  المحترف  النادي  ویوقعھ  علیھ ویوافق  والریاضة  الشباب  وزارة  تعّده
 . القدم  لكرة

 .............................. في .........................  ب  حّرر

   علیھ  وصودق  قرىء

 *  المحترف  النادي 

                                  

 ).وتوقیع ممثلھ  للنادي  الدقیقة  التسمیة *(
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 4  وافقلما 1437 عام رجب 26 في مؤّرخ  مشترك وزاري قرار -3-8
 وتحضیر لتجمع جھوي مركز إحداث یتضّمن ،2016 سنة  مایو

 . آخر  وإلغاء  الریاضیة والنخبة  واھبلما
- - - - 

  

 ،األول الوزیر  إنّ 

 ،الیةلما ووزیر

 ،والریاضة الشباب ووزیر

  عام رجب  25  في ؤّرخلما  15-125  رقم  الّرئاسيّ  رسوملما  قتضىبم -
 ،الحكومة أعضاء ینتعی  تضّمنلموا 2015 سنة  مایو  14  وافقلما 1436

 ،عّدللما

 عام رمضان  15 في ؤّرخلما  95-54 رقم الّتنفیذيّ  رسوملما قتضىبم و - 
 ،الیةلما وزیر صالحیات یحّدد الذي 1995 سنة فبرایر 15 وافقلما 1415

  رمضان  20  في ؤّرخلما   08-296 رقم  الّتنفیذيّ  رسوملما قتضىبم و - 
 إحداث شروط  یحّدد  الذي  2008 سنة  سبتمبر  20 وافقلما  1429 عام

 ،وعملھا  وتنظیمھا الریاضیة والنخبة واھبلما وتحضیر  لتجمع  مراكز
 ،منھ  7 ادةلما السیما

  عام  رمضان 5 في ؤّرخلما  14-193 رقم الّتنفیذيّ  رسوملما قتضىبم و -
 العام  دیرلما  صالحیات  یحّدد  الذي  2014 سنة  یولیو  3  وافقلما 1435

 ،اإلداري  واإلصالح العمومیة  للوظیفة 

 عام الثاني  ربیع 15 في ؤّرخلما شتركلما الوزاري القرار قتضىبم و - 
 للمركز  الداخلي التنظیم یحّدد الذي 2009 سنة  أبریل  11 وافقلما 1430

 ،الریاضیة  والنخبة  واھبلما  وتحضیر  لتجمع  الجھویة راكزلموا الوطني

  عام صفر  13  في ؤّرخلما  شتركلما  الوزاري القرار قتضىبم و - 
 ركزلما  إحداث  تضّمنلموا 2012 سنة  دیسمبر 27  وافقلما 1434
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 والیة (سویدانیة ببلدیة الریاضیة والنخبة واھبلما وتحضیر لتجمع الجھوي
  ،)الجزائر

  : یأتي  ما  یقّررون    

 08-296  رقم الّتنفیذيّ  رسوملما من 7 اّدةلما ألحكام تطبیقا :  األولى  اّدةلما
 2008 سنة سبتمبر  20  وافقلما 1429 عام رمضان 20 في  ؤّرخلما

 والنخبة  واھبلما وتحضیر لتجمع  جھوي  مركز ُیحدث ،أعاله  ذكورلموا
 ). الشلف  والیة  ( الشلف  ببلدیة  الریاضیة

 والنخبة واھبلما وتحضیر لتجمع الجھوي ركزلما یلغى 2 : اّدةلما
 ). الجزائر  والیة( ةسویدانی  ببلدیة  تواجدلما  الریاضیة

 صفر 13  في  ؤّرخلما شتركلما الوزاري القرار أحكام تلغى  3 :  اّدةلما
 ركزلما  إحداث  تضّمنلموا2012  سنة  دیسمبر  27  وافقلما 1434 عام

 والیة( سویدانیة ببلدیة الریاضیة والنخبة واھبلما وتحضیر لتجمع الجھوي
  ). الجزائر 
  الجزائرّیة  للجمھورّیة الّرسمّیة  الجریدة  في القرار ھذا ینشر  4  :  اّدةلما

 . الّشعبّیة  قراطّیةیمالدّ 

 2016.  سنة مایو 4 وافقلما  1437 عام رجب  26 في بالجزائر حّرر   

 الیةلما  وزیر                         والریاضة  الشباب  وزیر
  خلفة بن  الرحمان عبد                       علي  ولد  الھادي     

 منھ وبتفویض األول  الوزیر  عن
 اإلداري  واإلصالح  العمومیة  للوظیفة  العام  دیرلما

  بوشمال  بلقاسم
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 1437 عام الحجة  ذي 3 في   مؤرخ مشترك  وزاري  قرار  -9- 3
 تصنیف  الثانویة یحدد   ،2016سنة  سبتمبر    5 وافقلما

  التابعة  العلیا ناصبلمااللتحاق با  و شروط  الوطنیة الریاضیة  
 . لھا

- - - - 

 ،األول  الوزیر  إنّ 

 ،الیةلما ووزیر

 ،والریاضة الشباب ووزیر

 رمضان  17  في ؤرخلما  07-307  رقم  الرئاسي  رسوملما  قتضىمب -
 منح  كیفیات  یحدد  الذي  2007 سنة  سبتمبر  29  وافقلما  1428  عام 
 واإلدارات  ؤسساتلما  في  العلیا  المناصب لشاغلي  االستداللیة  الزیادة 
 ،منھ 13 ادةلما  سیما  ال ،العمومیة 

 عام  رجب  25  في ؤرخلما 15-125 رقم الرئاسي رسوملما بمقتضىو - 
 ،الحكومة  أعضاء ینتعی  تضمنلموا 2015 سنة مایو 14 وافقلما1436 

 ،عّدللما

 رمضان  15  في ؤرخلما  95-54 رقم  التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
 وزیر صالحیات  یحدد  الذي 1995 سنة فبرایر 15 وافقلما 1415 عام

 ،الیةلما

 ذي  18  في ؤرخلما  01-55  رقم  التنفیذي  رسوملما بمقتضىو - 
 إحداث  تضمنلموا  2001 سنة  فبرایر  12  وافقلما 1421  عام  القعدة

 ،تمملما ،وعملھا  وتنظیمھا الوطنیة  الریاضیة  الثانویة 

 عام  محرم 11 في ؤرخلما 08-04 رقم التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
 الخاص األساسي  القانون تضمنلموا 2008 سنة ینایر 19 وافقلما 1429
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 واإلدارات ؤسساتلما في شتركةلما لألسالك یننتملما ینوظفلمبا
 ،العمومیة

 شوال  11  في ؤرخلما  08-315 رقم  التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
 األساسي  القانون  تضمنلموا 2008 سنة أكتوبر 11 وافقلما  1429  عام

 عدللما ،الوطنیة  بالتربیة  الخاصة  لألسالك یننتملما ینوظفلمبا الخاص 
 ،تمملموا 

  ذي  7  في ؤرخلما  09-393  رقم التنفیذي  رسوملما بمقتضىو  -
 القانون  تضمنلموا 2009 سنة  نوفمبر  24  وافقلما 1430 عام الحجة

 ینالعام ینالطبی ینمارسلما  ألسالك یننتملما ینوظفلمبا الخاص  األساسي
 ،العمومیة الصحة في

 عام  محرم 21 في  ؤرخلما 10-07 رقم التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
 الخاص  األساسي  القانون  تضمنلموا 2010 سنة ینایر 7 وافقلما 1431

 ،والریاضة  بالشباب كلفةلما باإلدارة الخاصة لألسالك یننتملما ینوظفلمبا

 عام رمضان 5 في ؤرخلما 14-193 رقم التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
  العام دیرلما صالحیات یحدد الذي 2014 سنة یولیو 3 وافقلما 1435

 ،اإلداري  واإلصالح العمومیة  للوظیفة

  جمادى 21  في  ؤرخلما 16-84 رقم التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
  یحدد  الذي  2016  سنة  مارس أول وافقلما 1437 عام األولى

 ،والریاضة الشباب  وزیر  صالحیات

  عام رمضان 5 في  ؤرخلما شتركلما الوزاري القرار بمقتضىو - 
 للثانویة الداخلي التنظیم تضمنلموا 2001 سنة نوفمبر 20 وافقلما 1422

 ،تمملما ،الوطنیة الریاضیة

  1422 عام شوال 23 في ؤرخلما شتركلما الوزاري القرار بمقتضىو - 
 للثانویة العلیا ناصبلما  تصنیف تضمنلموا  2002  سنة ینایر  7 وافقلما

  ،الوطنیة الریاضیة
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   : یأتي  ما  یقرّرون    

 07-307 رقم الرئاسي رسوملما من 13 ادةلما ألحكام تطبیقا :األولى ادةلما
 2007 سنة سبتمبر 29 وافقلما 1428 عام رمضان 17 في ؤرخلما

 الریاضیة الثانویة تصنیف تحدید إلى القرار ھذا یھدف ،أعاله ذكورلموا
 . لھا التابعة العلیا ناصبلمبا االلتحاق وشروط الوطنیة

  3. القسم ،ب  الصنف في الوطنیة الریاضیة الثانویة تصنف 2 : ادةلما

 للثانویة التابعة العلیا للمناصب االستداللیة الزیادة تحدد 3 : ادةلما
 :اآلتي  للجدول  طبقا ،ناصبلما  بھذه االلتحاق وشروط الوطنیة الریاضیة

  

المؤسسة 
  العمومیة

  

المناصب 
  العلیا

  التصنیف
  

شروط اإللتحاق 
  بالمناصب

  

طریقة 
المستوى   القسم  الصنف   التعیین

  السلمي
الزیادة 

  اإلستداللیة

  

  

  

  

  الثانویة

  الریاضیة

  الوطنیة

قرار من   مدیر ثانویة -  422  م  3  ب  المدیر
  الوزیر

  

مدیر 
فرعي 

لدراسات 
التعلیم 
  الثانوي

  

  

  ب

  

  

3  

  

  

  

  

  1- م

  

  

152  

  

أستاذ رئیسي  -
للتعلیم الثانوي، على 

  األقل،

أستاذ التعلیم  -
الثانوي، یثبت ثالث 

سنوات من ) 3(
الخدمة الفعلیة بھذه 

  .الصفة

  

مقرر من 
مدیر 

  المؤسسة

مدیر 
فرعي 

للدراسات 
و 

  التكوین
و 

التحضیر 
  الریاضي

  

  

  

  ب

  

  

3  

  

  

  

  

  1- م

  

  

152  

  

  

مستشار رئیسي في  -
الریاضة مرسم، 

من ) 2(یثبت سنتین
األقدمیة بصفة 

  موظف،

مستشار الریاضة  -
) 3(یثبت ثالث 

سنوات من الخدمة 
  .الفعلیة بھذه الصفة

 
مقرر من 

مدیر 
  المؤسسة
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المؤسسة 
  العمومیة

  

المناصب 
  العلیا

  التصنیف
  

شروط اإللتحاق 
  بالمناصب

  

 طریقة
المستوى   القسم  الصنف  التعیین

  السلمي
الزیادة 

  اإلستداللیة

  

  

  

  

  

  

  

  الثانویة

  الریاضیة

  الوطنیة

  

  

مسؤول 
  المقتصدیة

  

  

  ب

  

  

3  

  

  

  

  

  1- م

  

  

152  

  

مقتصد رئیسي  -
مرسم، یثبت سنتین 

من األقدمیة ) 2(
  بصفة موظف،

مقتصد، یثبت  -
سنوات ) 3(ثالث 

من الخدمة الفعلیة 
  .بھذه الصفة

  

مقرر من 
مدیر 

  المؤسسة

  
مسؤول 
الطب 

  الریاضي

  

  

  ب

  

3  

  

  

  1- م

  

152  

  

طبیب عام في  -
الصحة العمومیة، 

من ) 2(یثبت سنتین 
الخدمة الفعلیة بھذه 

  .الصفة

مقرر من 
مدیر 

  المؤسسة

  
  
  
  
  
  
  
  

رئیس 
  ملحقة

  

  

  

  

  ب

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  1- م

  

  

  

  

152  

  

أستاذ رئیسي  -
للتعلیم الثانوي، على 

  األقل،
مستشار رئیسي  -

في الریاضة مرسم، 
من ) 2(یثبت سنتین

األقدمیة بصفة 
  موظف،

أستاذ التعلیم  -
الثانوي، یثبت ثالث 

سنوات من ) 3(
الخدمة الفعلیة بھذه 

  .الصفة
 ،مستشار الریاضة -

) 3(یثبت ثالث 
سنوات من الخدمة 
  .الفعلیة بھذه الصفة

  

  

  

  

  

مقرر من 
مدیر 

  المؤسسة
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المؤسسة 
  العمومیة

  

المناصب 
  العلیا

  التصنیف
  

شروط اإللتحاق 
  بالمناصب

  

طریقة 
المستوى   القسم  الصنف  التعیین

  السلمي
الزیادة 

  اإلستداللیة

  

  

  

  

  

  الثانویة

  الریاضیة

  الوطنیة

  )تابع(

رئیس  -
مصلحة 
  التعلیم،

رئیس  -
مصلحة 
  التمدرس

  

  ب

  

3  

  

  2- م

  

91  

أستاذ رئیسي  -
للتعلیم الثانوي، على 

  األقل،
أستاذ التعلیم  -

الثانوي، یثبت سنتین 
من الخدمة ) 2(

  .الفعلیة بھذه الصفة

  

مقرر من 
مدیر 

  المؤسسة

رئیس  -
مصلحة 

البرمجة   
و المتابعة 
  ،الریاضیة

رئیس  -
مصلحة 

التحضبر  
  و التدریبات

مستشار رئیسي  -  91  2- م  3  ب
  في الریاضة مرسم،

مستشار الریاضة،   -
من ) 2(یثبت سنتین 

الفعلیة بھذه  الخدمة
  .الصفة

  

مقرر من 
مدیر 

  المؤسسة
  
  

رئیس  -
مصلحة 

المستخدمین 
و التسییر 

  المالي،
رئیس  -

مصلحة 
الداخلیة 

واإلیواء   
  و اإلطعام

  

  

  ب

  

  

3  

  

  

  

  

  2- م

  

  

  

91  

  

  

متصرف رئیسي  -
 أو مقتصد رئیسي،
 على األقل، مرسم،

  ،أو رتبة معادلة

متصرف أو  -
مقتصد أو رتبة 

سنتین  معادلة، یثبت
من الخدمة ) 2(

  .الفعلیة بھذه الصفة

  

  

مقرر من 
مدیر 

  المؤسسة

  
رئیس  -

مصلحة 
 و الصیانة،
 النقل

  

  ب

  

3  

  

  

  

  2- م

  

  

91  

  

  

مھندس رئیسي في  -
المخبر و الصیانة، 
  على األقل، مرسم،

مھندس دولة في  -
المخبر و الصیانة، 

من ) 2(یثبت سنتین 
الخدمة الفعلیة بھذه 

  .الصفة

  

مقرر من 
مدیر 

  المؤسسة
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المؤسسة 
  العمومیة

  

المناصب 
  العلیا

  التصنیف
  

شروط اإللتحاق 
  بالمناصب

  

طریقة 
المستوى   القسم  الصنف  التعیین

  السلمي
الزیادة 

  اإلستداللیة

  

  

  

  

  الثانویة

  الریاضیة

  الوطنیة

  )تابع(

  

رئیس  -
مصلحة 

التعلیم      
و التمدرس 
و المتابعة 

على 
مستوى 
  .الملحقة

  

  

  

  ب

  

  

  

3  

  

  

  

  2- م

  

  

  

91  

أستاذ رئیسي  -
للتعلیم الثانوي، على 

  األقل،
مستشار رئیسي  -

  في الریاضة مرسم،
أستاذ التعلیم  -

الثانوي، یثبت سنتین 
من الخدمة ) 2(

  .الفعلیة بھذه الصفة
مستشار الریاضة،   -

من ) 2(یثبت سنتین 
الخدمة الفعلیة بھذه 

  .الصفة

  

  

مقرر من 
مدیر 

  المؤسسة

رئیس  -
مصلحة 

المقتصدیة 
و الداخلیة 

واإلیواء   
و اإلطعام 

على 
مستوى 
  .الملحقة

  

  

  

  ب

  

  

3  

  

  

  2- م

  

  

91  

متصرف رئیسي  -
أو مقتصد رئیسي 
على األقل، مرسم، 

  ،أو رتبة معادلة
  

متصرف أو  -
مقتصد ، أو رتبة 

معادلة، یثبت سنتین 
من الخدمة ) 2(

  .الفعلیة بھذه الصفة

  

  

مقرر من 
مدیر 

  المؤسسة
  
  

 

 العلیا المناصب في قانونیة  بصفة عینونلما وظفونلما یستفید  4 :  ادةلما
 الزیادة من ،الجدیدة ینالتعی  شروط یستوفون  ال والذین  أعاله المذكورة

 نصبلما في مھامھم إنھاء غایة إلى ،أعاله الجدول في المحددة االستداللیة
 . شغوللما  العالي

 رتب إلى علیا مناصب یشغلون الذین وظفونلما ینتمي أن یجب 5 : ادةلما
  . عنیةلما  الھیاكل لصالحیات موافقة مھامھا تكون
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 شوال 23 في ؤرخلما شتركلما الوزاري القرار أحكام تلغى  6 : ادةلما
 . أعاله  ذكورلموا 2002 سنة ینایر 7 وافقلما  1422  عام

 الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة في القرار ھذا ینشر 7 : ادةلما
 . الشعبیة  قراطیةیمالد

 سنة سبتمبر 5 وافقلما 1437 عام الحجة ذي 3 في بالجزائر حرر   
.2016   

 
  والریاضة  الشباب  وزیر          الیةلما  وزیر    

  علي  ولد  الھادي              عمي  بابا  حاجي
  

 منھ وبتفویض األول  الوزیر  عن
 اإلداري  واإلصالح  العمومیة  للوظیفة  العام  دیرلما

  بوشمال  بلقاسم
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  1437 عام الحّجة  ذي  3 في  مؤرخ  مشترك  وزاري قرار - 3-10
 دارسلما  تصنیف  یحدد  ، 2016سنة  سبتمبر  5 وافقلما

 االلتحاق  وشروط تخصصةلما والجھویة الوطنیة الریاضیة
 . لھا  التابعة  العلیا  ناصبلمبا

 - - - -  

 ،الوزیراألول  إنّ 

 ،الیةلما ووزیر

 ،والریاضة  الشباب ووزیر

 عام رمضان 17 في ؤرخلما 07-307 رقم الرئاسي رسوملما قتضىبم -
 الزیادة منح كیفیات یحدد الذي 2007 سنة سبتمبر 29 وافقلما 1428

 ،العمومیة واإلدارات ؤسساتلما في العلیا ناصبلما لشاغلي  االستداللیة
 ،منھ 13 ادةلما السیما

 عام رجب 25  في ؤّرخلما  15-125 رقم الرئاسي رسوملما بمقتضىو - 
 ،الحكومة أعضاء ینتعی  تضمنلموا 2015 سنة  مایو 14 وافقلما 1436

 ،عدللما

 عام رمضان 15 في ؤرخلما 95-54 رقم التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
 ،الیةلما وزیر صالحیات یحدد الذي 1995 سنة فبرایر 15 وافقلما 1415

 عام محرم 11 في ؤرخلما 08-04 رقم التنفیذي رسوملما وبمقتضى - 
 الخاص األساسي القانون تضمنلموا 2008 سنة ینایر  19 وافقلما  1429

 واإلدارات ؤسساتلما في شتركةلما لألسالك یننتملما ینوظفلمبا
 ،العمومیة

 شوال 11  في  ؤرخلما  08-315رقم  التنفیذي  المرسوم  وبمقتضى - 
 األساسي القانون  تضمنلموا 2008 سنة أكتوبر 11  وافقلما  1429 عام
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 عدللما ،الوطنیة  بالتربیة  الخاصة  لألسالك یننتملما ینوظفلمبا الخاص
 ،تمملموا

 عام محرم  14 في  المؤرخ 09-15 رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى - 
 المدارس إحداث  شروط یحدد  الذي 2009 سنة ینایر 11 الموافق  1430

 ،وسیرھا  وتنظیمھا المتخصصة  والجھویة  الوطنیة  الریاضیة

 عام الحجة ذي 7 في ؤرخلما 09-393 رقم التنفیذي رسوملما بمقتضىو -
 الخاص األساسي القانون تضمنلموا 2009 سنة نوفمبر 24 وافقلما 1430

 الصحة في ینالعام ینالطبی ینمارسلما ألسالك یننتملما ینوظفلمبا
 ،العمومیة

 محرم 21 في ؤرخلما 10-07 رقم التنفیذي رسوملما بمقتضىو - 
 الخاص األساسي القانون تضمنلموا 2010 سنة ینایر 7 وافقلما 1431عام

 ،والریاضة بالشباب كلفةلما باإلدارة الخاصة لألسالك یننتملما ینوظفلمبا

 عام رمضان 5 في  ؤرخلما 14-193 رقم التنفیذي  رسوملما بمقتضىو - 
 العام دیرلما صالحیات یحدد الذي 2014  سنة یولیو 3 وافقلما  1435
 ،اإلداري  واإلصالح  العمومیة للوظیفة

 األولى  جمادى 21 المؤرخ  16-84 رقم  التنفیذي  المرسوم وبمقتضى - 
 وزیر صالحیات  یحدد  الذي  2016 سنة مارس أول  وافقلما 1437 عام

 ،والریاضة الشباب

 عام رمضان 27 في ؤرخلما شتركلما الوزاري القرار بمقتضىو - 
 للمدرسة الداخلي التنظیم یحدد الذي 2009 سنة سبتمبر 17 وافقلما 1430

 ،تخصصةلما الجھویة الریاضیة دارسلموا الوطنیة  الریاضیة

  : یأتي  ما  یقّررون    

 07-307رقم الرئاسي المرسوم من 13 ادةلما ألحكام تطبیقا :األولى  المادة
  2007 سنة سبتمبر 29 وافقلما 1428 عام رمضان 17 في المؤرخ 

 الریاضیة دارسلما تصنیف تحدید إلى القرار ھذا یھدف ،أعاله والمذكور
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 العلیا  بالمناصب  االلتحاق  وشروط  المتخصصة والجھویة  الوطنیة 
 . لھا  التابعة

 في  تخصصةلما والجھویة الوطنیة الریاضیة دارسلما ُتصّنف 2 : ادةلما
  3. القسم ،ب الصنف 

 للمدارس التابعة العلیا للمناصب االستداللیة الزیادة تحدد 3 : ادةلما
 ،ناصبلما بھذه االلتحاق وشروط تخصصةلما والجھویة الوطنیة الریاضیة

 : اآلتي  للجدول طبقا
  

المؤسسة 
  العمومیة

  

المناصب 
  العلیا

  التصنیف
  

شروط اإللتحاق 
  بالمناصب

  

طریقة 
المستوى   القسم  الصنف  التعیین

  السلمي
الزیادة 

  اإلستداللیة

  

  

  

  

 دارسلما
  الریاضیة
  الوطنیة

والجھویة 
  المتخصصة

  

  

مدیر 
 درسةلما

  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

 

  ب

 

3 

  

 

  م

 

422  

 

-  

 

  مرسوم

مدیر 
 درسةلما

  الریاضیة
  یةجھوال

  المتخصصة

  

  

  ب

  

  

3  

  

  

  

  

  1- م

  

  

152  

  

مستشار رئیسي في  -
مرسم،  ،الریاضة

من  )2(یثبت سنتین
األقدمیة بصفة 

  موظف،
 ،مستشار الریاضة -

 )3(یثبت ثالث 
سنوات من الخدمة 
  .الفعلیة بھذه الصفة

  
قرار من 

  الوزیر

مدیر فرعي 
  لإلدارة   

و الدعم  
 درسةلماب

  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

  
  
  ب

  
  
3  

  

  

  
  

  1- م

  
  

152  

  

متصرف رئیسي،  -
على األقل، مرسم، 

أو رتبة معادلة، یثبت 
من  )2(سنتین 

األقدمیة بصفة 
  موظف،

مقرر من 
مدیر 

 درسةلما
  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة
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المؤسسة 
  العمومیة

  

المناصب 
  العلیا

  التصنیف
  

شروط اإللتحاق 
  بالمناصب

  

طریقة 
المستوى   القسم  الصنف  التعیین

  السلمي
الزیادة 

  اإلستداللیة

  

  

  

  

  

  

 دارسلما
  الریاضیة
  الوطنیة

والجھویة 
  المتخصصة

  )تابع(

  

  

مدیر فرعي 
لإلدارة     

و الدعم 
 درسةلماب

  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

  )تابع(

  

  

  

  ب

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  1- م

  

  

  

152  

  

مقتصد رئیسي،  -
على األقل، مرسم، 

من  )2(یثبت سنتین 
األقدمیة بصفة 

  موظف،
متصرف ، أو  -

رتبة معادلة، یثبت 
سنوات  )3(ثالث 

من الخدمة الفعلیة 
  .بھذه الصفة

مقتصد ، یثبت  -
سنوات  )3(ثالث 

من الخدمة الفعلیة 
  .بھذه الصفة

  

  

مقرر من 
مدیر 

 درسةلما
  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

مدیر فرعي 
تقني       

و 
بیداغوجي 

 درسةلماب
  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

  

  

  ب

  

  

3  

  

  

  

  

  1- م

  

  

152  

  

مستشار رئیسي  -
في الریاضة، على 
األقل،  مرسم، یثبت 

من  )2(سنتین
األقدمیة بصفة 

  موظف،
مستشار الریاضة  -

 )3(یثبت ثالث 
سنوات من الخدمة 
  .الفعلیة بھذه الصفة

  
  

مقرر من 
مدیر 

 درسةلما
  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

رئیس   
مصلحة 

الدراسات    
و برامج 
التكوین 

 درسةلماب
  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

  

  

  ب

  

  

3  

  

  

  

  2- م

  

  

91  

مستشار رئیسي  -
في الریاضة، على 

  األقل،  مرسم،
  

 ،مستشار الریاضة -
من   )2(سنتینیثبت 

الخدمة الفعلیة بھذه 
  .الصفة

 
 

مقرر من 
مدیر 

 درسةلما
  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة
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المؤسسة 
  العمومیة

  

المناصب 
  العلیا

  التصنیف
  

شروط اإللتحاق 
  بالمناصب

  

طریقة 
المستوى   القسم  الصنف  التعیین

  السلمي
الزیادة 

  اإلستداللیة

  

  

  

  

  

  

  

 دارسلما
  الریاضیة
  الوطنیة

والجھویة 
  المتخصصة

  )تابع(

  

رئیس 
مصلحة 

المتابعة    
المدرسیة  
و الحیاة 
الجماعیة 

 درسةلماب
  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2- م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

91  

  
مستشار رئیسي  -

في الریاضة، على 
  األقل،  مرسم،

متصرف رئیسي،  -
على األقل، مرسم، 

  أو رتبة معادلة،
مستشار رئیسي  -

للتوجیھ و اإلرشاد 
المدرسي و المھني، 

من  )2(یثبت سنتین 
الخدمة الفعلیة بھذه 

  .الصفة
مستشار الریاضة،  -

من  )2(یثبت سنتین 
الخدمة الفعلیة بھذه 

  .الصفة
متصرف ، أو  -

رتبة معادلة، یثبت 
من  )2(سنتین 

الخدمة الفعلیة بھذه 
  .الصفة

مستشار التوجیھ   -
و اإلرشاد المدرسي 

و المھني، یثبت 
من  )2(سنتین 

الخدمة الفعلیة بھذه 
  .الصفة

مربي رئیسي  -
لألنشطة البدنیة     

و الریاضیة، یثبت 
سنوات  )5(خمس 

من الخدمة الفعلیة 
  .بھذه الصفة

  

مقرر من 
مدیر 

 درسةلما
  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

  



180 
 

  

  

المؤسسة 
  العمومیة

  

المناصب 
  العلیا

  التصنیف
  

شروط اإللتحاق 
  بالمناصب

  

طریقة 
المستوى   القسم  الصنف  التعیین

  السلمي
الزیادة 

  اإلستداللیة

  

  

  

  

  

  

 دارسلما
  الریاضیة
  الوطنیة

والجھویة 
  المتخصصة

  )تابع(

  

رئیس 
مصلحة 
الطب 

الریاضي  
و استرجاع 

القوى 
 درسةلماب

  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

  

  

  ب

  

  

3  

  

  

  

  2- م

  

  

91  

  
طبیب عام، على  -

  .األقل،  مرسم
مقرر من 

مدیر 
 درسةلما

  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

رئیس 
مصلحة 

اإلتصال   
و الوثائق  
و السمعي 
  البصري

 درسةلماب
  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

  

  

  

  

  

  

  ب

  

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  2- م

  

  

  

  

  

  

91  

  

  

  

  
مھندس رئیسي في  -

اإلعالم اآللي، على 
  األقل، مرسم،

متصرف رئیسي،  -
على األقل، مرسم، 

  أو رتبة معادلة،
وثائقي أمین  -

، رئیسي محفوظات
  على األقل، مرسم،

مھندس دولة في  -
اإلعالم اآللي ، یثبت 

من  )2(سنتین 
الخدمة الفعلیة بھذه 

  .الصفة
متصرف، أو رتبة  -

معادلة، یثبت سنتین 
من الخدمة  )2(

  .الفعلیة بھذه الصفة
وثائقي أمین  -

محفوظات، یثبت 
من  )2(سنتین 

الخدمة الفعلیة بھذه 
  .الصفة
  

مقرر من 
مدیر 

 درسةلما
  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة
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المؤسسة 
  العمومیة

  

المناصب 
  العلیا

  التصنیف
  

شروط اإللتحاق 
  بالمناصب

  

طریقة 
المستوى   القسم  الصنف   التعیین

  السلمي
الزیادة 

  اإلستداللیة

  

  

  

  

  

  

  

 دارسلما
  الریاضیة
  الوطنیة

والجھویة 
  المتخصصة

  )تابع(

  

رئیس 
مصلحة 

 درسةلماب
  الریاضیة
  الوطنیة

 :المتخصصة
  المستخدمین-
  المیزانیة -

  و المحاسبة،
  

اإلستقبال  -
 و اإلیواء 
  و اإلطعام

  

  

  

  

  ب

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  2- م

  

  

  

  

91  

  

  

متصرف رئیسي،  -
على األقل، مرسم، 

  أو رتبة معادلة،
  
مقتصد رئیسي،  -

  على األقل، مرسم،
متصرف ، أو  -

رتبة معادلة، یثبت 
من  )2(سنتین 

الخدمة الفعلیة بھذه 
  .الصفة

  
مقتصد، یثبت  -

من  )2(سنتین 
الخدمة الفعلیة بھذه 

  .الصفة

مقرر من 
مدیر 

 درسةلما
  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

رئیس 
مصلحة 
الوسائل 

العامة      و 
المنشآت و 

التجھیزات و 
  الصیانة

 درسةلماب
  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

  

  

  

  

  

  ب

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  2- م

  

  

  

  

  

91  

مھندس رئیسي في  -
المخبر و الصیانة،  
  على األقل، مرسم، 

متصرف رئیسي،  -
على األقل، مرسم، 

  أو رتبة معادلة،
مقتصد رئیسي،  -

  على األقل، مرسم،
مھندس دولة في  -

المخبر و الصیانة،  
من  )2(یثبت سنتین 

الخدمة الفعلیة بھذه 
  .الصفة

متصرف، أو رتبة  -
معادلة، یثبت سنتین 

من الخدمة  )2(
  .الفعلیة بھذه الصفة

مقتصد، یثبت  -
من  )2(سنتین 

الخدمة الفعلیة بھذه 
  .الصفة

مقرر من 
مدیر 

 درسةلما
  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة
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المؤسسة 
  العمومیة

  

المناصب 
  العلیا

  التصنیف
  

شروط اإللتحاق 
  بالمناصب

  

طریقة 
المستوى   القسم  الصنف  التعیین

  السلمي
الزیادة 

  اإلستداللیة

  

  

  

  

  

  

 دارسلما
  الریاضیة
  الوطنیة

والجھویة 
  المتخصصة

  )تابع(

  

رئیس 
المصلحة 

التقنیة      
و 

البیداغوجیة 
 درسةلماب

  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

  

  

  

  

  

  

  ب

  

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2- م

  

  

  

  

  

  

91  

مستشار رئیسي  -
 في الریاضة، على

  األقل،  مرسم،
مستشار رئیسي  -

للتوجیھ و اإلرشاد 
المدرسي و المھني، 

من  )2(یثبت سنتین 
الخدمة الفعلیة بھذه 

  .الصفة
مستشار ریاضة،  -

من  )2(یثبت سنتین 
الخدمة الفعلیة بھذه 

  .الصفة
مستشار التوجیھ و  -

اإلرشاد المدرسي و 
المھني، یثبت سنتین 

من الخدمة  )2(
  .لصفةالفعلیة بھذه ا

مربي رئیسي  -
لألنشطة البدنیة     

و الریاضیة، یثبت 
سنوات  )5(خمس 

من الخدمة الفعلیة 
  .بھذه الصفة

مقرر من 
مدیر 

 درسةلما
  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

رئیس 
مصلحة 

المستخدمین 
  و المالیة

 درسةلماب
  الریاضیة

  یةجھوال
  المتخصصة

  

  

  

  

  

  ب

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  2- م

  

  

  

91  

  

رئیسي، متصرف  -
على األقل، مرسم، 

  أو رتبة معادلة،
مقتصد رئیسي،  -

  على األقل، مرسم،
متصرف أو رتبة  -

معادلة، یثبت سنتین 
من الخدمة  )2(

  .الفعلیة بھذه الصفة
مقتصد، یثبت  -

من  )2(سنتین 
الخدمة الفعلیة بھذه 

  .الصفة

  
مقرر من 

مدیر 
 درسةلما

  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة
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المؤسسة 
  العمومیة

  

المناصب 
  العلیا

  التصنیف
  

شروط اإللتحاق 
  بالمناصب

  

طریقة 
المستوى   القسم  الصنف  التعیین

  السلمي
الزیادة 

  اإلستداللیة

  

  

  

  

  

  

 دارسلما
  الریاضیة
  الوطنیة

والجھویة 
  المتخصصة

  )تابع(

  

رئیس 
مصلحة 

اإلستقبال  
و الوسائل 

العامة      
و المنشآت 

و 
التجھیزات 

  الصیانةو 
 درسةلماب

  الریاضیة
  یةجھوال

  المتخصصة

  

  

  

  

  

  ب

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  2- م

  

  

  

  

  

91  

  

  

مھندس رئیسي في  -
المخبر و الصیانة،  
  على األقل، مرسم،

متصرف رئیسي،  -
على األقل، مرسم، 

  أو رتبة معادلة،
مقتصد رئیسي،  -

  على األقل، مرسم،
مھندس دولة في  -

المخبر و الصیانة،  
من  )2(یثبت سنتین 

الخدمة الفعلیة بھذه 
  .الصفة

متصرف، أو رتبة  -
معادلة، یثبت سنتین 

من الخدمة  )2(
  .الفعلیة بھذه الصفة

مقتصد، یثبت  -
من  )2(سنتین 

الخدمة الفعلیة بھذه 
  .الصفة

مقرر من 
مدیر 

 درسةلما
  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة

  مدیر
 درسةلما

  الریاضیة
  یةمحلال

 درسةلماب
  الریاضیة

  یةجھوال
  المتخصصة

  

  

  

  

  

  ب

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  2- م

  

  

  

91  

  

  

  

مستشار رئیسي  -
في الریاضة، على 

  األقل،  مرسم،
مستشار ریاضة،  -

من  )2(یثبت سنتین 
الخدمة الفعلیة بھذه 

  .الصفة
مربي رئیسي  -

لألنشطة البدنیة     
و الریاضة، یثبت 

سنوات  )5(خمس 
من الخدمة الفعلیة 

  .بھذه الصفة

  
مقرر من 

مدیر 
 درسةلما

  الریاضیة
  الوطنیة

  المتخصصة
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 إلى علیا مناصب  یشغلون  الذین  وظفونلما  ینتمي  أن یجب  4 :  ادةلما
 . عنیةلما الھیاكل لصالحیات  موافقة  مھامھا تكون  رتب 

 الجزائریة للجمھوریة  الرسمیة الجریدة في القرار  ھذا ینشر  5 :  ادةلما
 . الشعبیة  قراطیةیمالد 

 سنة  سبتمبر  5  وافقلما  1437 عام الحجة ذي 3 في بالجزائر حرر   
.2016   

 
  والریاضة  الشباب  وزیر          الیةلما  وزیر    

  علي  ولد  الھادي              عمي  بابا  حاجي
  
  
 

 منھ وبتفویض األول  الوزیر  عن
 اإلداري  واإلصالح  العمومیة  للوظیفة  العام  دیرلما

  بوشمال  بلقاسم
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  ،2016 سنة مایو 9 وافقلما 1437 عام شعبان  2في مؤّرخ قرار - 4-102
 واھبلما وتحضیر  لتجمع الوطني  ركزلما  مقر  تحویل  یتضّمن
  ). الجزائر والیة( سویدانیة  بلدیة  إلى الریاضیة  والنخبة

         

- - - - 

 ،والریاضة  الشباب  وزیر  إنّ 

  عام رجب  25  في  ؤّرخلما  15-125رقم  الّرئاسيّ   رسوملما  قتضىبم -
 ،الحكومة أعضاء ینتعی  تضّمنلموا 2015  سنة مایو  14 وافقلما1436 

 ،عّدللما

 رمضان  20  في ؤّرخلما  08-296  رقم  الّتنفیذيّ   رسوملما  قتضىبم و - 
 إحداث  شروط  یحّدد  الذي  2008 سنة  سبتمبر  20  وافقلما  1429  عام 
 ،وعملھا  وتنظیمھا  الریاضیة  والنخبة  واھبلما وتحضیر  لتجمع  مراكز 

 ، منھ  5  ادةلما سیما ال

  1437عام  رجب 26 في  ؤّرخلما شتركلما الوزاري القرار قتضىبم و - 
 لتجمع  الجھوي  ركزلما  إحداث تضّمنلموا  2016  سنة  مایو  4  وافقلما
  ،آخر  وإلغاء  الریاضیة والنخبة  واھبلما وتحضیر 

  : یأتي  ما  یقّرر    

  08-296 رقم الّتنفیذي رسوملما من 5 اّدةلما ألحكام تطبیقا : األولى اّدةلما
  2008  سنة  سبتمبر  20  وافقلما  1429  عام  رمضان 20  في  ؤّرخلما
 واھبلما وتحضیر لتجمع الوطني ركزلما مقر یحّول ،أعاله ذكورلما و

 ). الجزائر  والیة( سویدانیة بلدیة إلى بالشلف تواجدلما الریاضیة والنخبة

  للجمھورّیة الّرسمّیة  الجریدة  في  القرار  ھذا  ینشر  2  :  اّدةلما
 . الّشعبّیة  قراطّیةیمالدّ   الجزائرّیة

 سنة  مایو  9 وافقلما  1437  عام  شعبان  2  في  بالجزائر  حّرر   
.2016  

 علي ولد الھادي
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 یونیو 12 وافقلما1437  عام 7 رمضان في مؤّرخ قرار -4-103
 إطار في المحظورة والوسائل العقاقیر قائمة یحدد ، 2016سنة

 .ومراقبتھا نشطاتلما مكافحة
- - - - 

 ،والریاضة الشباب وزیر إن

 1425 عام القعدة ذي13  في ؤّرخلما 04-18 رقم القانون قتضىبم  -
 دراتلمخا من بالوقایة تعلّقلموا2004  سنة دیسمبر 25 وافقلما

 ،بھا ینشروعلما غیر واالتجار االستعمال وقمع العقلیة ؤثراتلموا

 1434 عام رمضان14  في ؤّرخلما 13-05 رقم القانون قتضىبم و  -
 والریاضیة البدنیة األنشطة بتنظیم تعلّقلموا 2013 سنة یولیو 23 وافقلما

 ،منھ 189 ادةلما السیما ،وتطویرھا

 عام شعبان 9 في ؤّرخلما 06-301 رقم الّرئاسيّ  رسوملما قتضىبم و -
 االتفاقیة على التصدیق تضّمنلموا2006  سنة سبتمبر 2 وافقمال 1427
 یوم باریس في المحررة ،الریاضة مجال في نشطاتلما كافحةلم الدولیة

 ،2005 سنة نوفمبر 18

 عام رجب 25 في ؤّرخلما 15-125 رقم الّرئاسيّ  رسوملما قتضىبم و - 
 ،الحكومة أعضاء ینتعی تضّمنلموا 2015  سنة مایو 14 وافقلما 1436

 ،عّدللما

 عام صفر 4 في ؤّرخلما 14-330 رقم الّتنفیذيّ  رسوملما قتضىبم و  -
 االتحادیات تنظیم كیفیات یحدد الذي 2014 سنة نوفمبر 27 وافقلما 1436

  ،النموذجي األساسي قانونھا وكذا وسیرھا الوطنیة الریاضیة

 الثاني ربیع 26 في ؤّرخلما 15-73 رقم الّتنفیذيّ  رسوملما قتضىبم و  -
 طبقةلما األحكام یضبط الذي 2015 سنة فبرایر 16 وافقلما 1436 عام
 النموذجیة األساسیة ینالقوان ویحدد المحترف الریاضي النادي على

 ،التجاریة الریاضیة للشركات



421 
 

 الثاني ربیع 26 في ؤّرخلما 15-74 رقم الّتنفیذيّ  رسوملما قتضىبم و  -
 والقانون األحكام یحدد الذي 2015 سنة فبرایر 16 وافقلما 1436 عام

 ،الھاوي الریاضي النادي على طبقلما النموذجي األساسي

 عام شّوال 26 في ؤّرخلما 15-213 رقم الّتنفیذيّ  رسوملما قتضىبم و - 
 األحكام تطبیق كیفیات یحّدد الذي 2015 سنة غشت 11 وافقلما 1436
  ،العالي ستوىلموا النخبة بریاضي تعلقةلما األساسیة القانونیة

  

 : یأتي ما یقّرر       

 13 - 05 رقم القانون من 189 اّدةلما ألحكام تطبیقا : األولى اّدةلما
 2013 سنة یولیو 23  وافقلما 1434 عام رمضان 14 في ؤّرخلما

 القرار ھذا یھدف ،وتطویرھا والریاضیة البدنیة األنشطة بتنظیم تعلقلموا
 نشطاتلما كافحة إطار في المحظورة والوسائل العقاقیر قائمة تحدید إلى

 .نشطاتلما كافحةلم یةلمالعا للمدونة طبقا ومراقبتھا

 اّدةلما في ذكورةلما المحظورة والوسائل العقاقیر قائمة تحدد  2: اّدةلما
 مقرر وجببم وتحّین القرار ھذا بأصل رفقلما للملحق طبقا ،أعاله األولى

 الوكالة بھ تقوم الذي ینالتحی على بناء بالریاضة كلّفلما الوزیر من
  .نشطاتلما كافحةلم یةلمالعا

 الجزائرّیة للجمھورّیة الّرسمّیة الجریدة في القرار ھذا ینشر 3:  اّدةلما
 .الّشعبّیة قراطّیةیمالدّ 

  2016.  سنة یونیو12  وافقلما 1437 عام رمضان 7 في بالجزائر حّرر  

  علي ولد الھادي
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 سنة مایو 15 وافقلما 1437 عام شعبان 8 في مؤّرخ قرار - 4-104
 صادقةلموا الشباب بیوت تصنیف وكیفیات شروط یحدد ،2016
 . علیھا

- - - - 

 
 ،والریاضة  الشباب وزیر إنّ 

 وافقلما 1433 عام صفر 18 في ؤّرخلما  12-06 رقم القانون بمقتضى -
 ،بالجمعیات تعلّقلموا 2012  سنة ینایر 12

 1433  عام األول ربیع 28 في ؤّرخلما 12-07 رقم القانون قتضىبمو - 
 ،بالوالیة  تعلّقلموا 2012 سنة فبرایر 21 وافقلما

 عام رجب  25  في ؤّرخلما 15-125 رقم الّرئاسيّ  رسوملما قتضىبم و - 
 ،الحكومة أعضاء ینتعی  تضّمنلموا 2015 نةس مایو 14 وافقلما 1436

 ،عّدللما

 عام رمضان 5 في ؤّرخلما 06-345 رقم الّتنفیذيّ  رسوملما قتضىبم و - 
 مدیریات  تنظیم قواعد یحدد  الذي 2006 سنة سبتمبر 28 وافقلما 1427
 ،وسیرھا  ةللوالی والریاضة الشباب

 الحّجة ذي 17 في ؤّرخلما 07-01 رقم الّتنفیذيّ  رسوملما قتضىبم و - 
 إعالم مراكز  تحویل  تضّمنلموا 2007 سنة ینایر 6 وافقلما 1427 عام

 ادةلما السیما ،للوالیة  الشباب  مؤسسات  دواوین  إلى وتنشیطھا الشبیبة
 ،منھ 22

 جمادى 21 في ؤّرخلما 16-84 رقم الّتنفیذيّ  رسوملما قتضىبم و - 
 صالحیات یحدد الذي 2016 سنة مارس أول وافقلما 1437 عام األولى
 ،والریاضة الشباب وزیر
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  : یأتي ما یقّرر   

 07-01 رقم الّتنفیذيّ  رسوملما من 22 اّدةلما ألحكام تطبیقا : األولى  اّدةلما
 2007 سنة ینایر 6 وافقلما 1427 عام الحّجة ذي 17 في ؤّرخلما

 تصنیف  وكیفیات  شروط  تحدید  إلى  القرار ھذا یھدف ،أعاله ذكورلموا
 . علیھا صادقةلموا  الشباب بیوت

 تصنیف  من  ّكنیم الذي اإلجراء ھو الشباب بیوت تصنیف  2 :  اّدةلما
 مستویات أربعة  على قائمة وتسلسلیة منتظمة نظومةلم وفقا الشباب بیوت

 سیرةلما الدولیة الھیئة تحددھا معاییر حول ومرتكزة ،نخالت تجسدھا
 . الشباب بیوت  لنشاط

 الشباب بیوت إالّ  أعاله 2 ادةلما في ذكورلما التصنیف یخص ال 3 : اّدةلما
 . مسبقا علیھا صادقلما

 األول  الفصل

 صادقةلما  وكیفیات  شروط

 الشباب  بیوت  على

 .للمصادقة محالّ  استغاللھا بدء قبل الشباب بیوت تكون أن یجب 4 : اّدةلما

 التأكد من ّكنیم الذي اإلجراء ھو الشباب بیوت على صادقةلما  5 : اّدةلما
تم  قد والراحة والسّریة واألمن والنظافة لالستقبال الدنیا الشروط بأن

 . الشباب  بیوت  استغالل  بدء قبل  احترامھا

 الجزائریة االتحادیة طرف من الشباب بیوت لىع صادقةلما یتم 6 : اّدةلما
 وبحضور ،لشباب  لبیوت الدولیة لالتحادیة  ممثلة بصفتھا ،الشباب لبیوت
 . والریاضة  الشباب  وزارة  ممثل

 الدنیا للشروط تستجیب التي الشباب لبیوت صادقةلما تمنح 7 : اّدةلما
  : اآلتیة

 ،مستقل  رئیسي  مدخل  وجود - 
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 بعدد راحیضلموا رشاتلما السیما ،القصوى النظافة شروط استیفاء - 
 ،كاف

 ،الشباب بیت یقصد الذي للشباب األمن شروط كل ضمان - 

 شروط وضمان الشباب بیوت لرواد الضیافة حسن فضاء تھیئة - 
 ،الحسن االستقبال

 ،الشباب بیوت لرواد السّریة ضمان - 

 ، لإلطعام  مكان وجود - 

 . الشباب بیوت  لرواد  الصباح فطور ضمان - 

 :  اآلتیة الحقوق الشباب لبیت صادقةلما تخول  8 : اّدةلما

 ،الشباب لبیوت والدولیة الوطنیة الرموز تنصیب - 

 ،الشباب لبیوت والدولي الوطني الدلیل في القید - 

 لبیوت الجزائریة االتحادیة طرف من عدةلما الشباب بیوت بطاقات بیع - 
 . بھ  عموللما للتنظیم طبقا الخاص الربح قسط من واالستفادة الشباب

 تسعیرة تطبیق علیھا صادقلما الشباب بیوت مستغلي على یجب  9 :اّدةلما
 . بھ عموللما  للتنظیم طبقا والریاضة الشباب وزیر یحددھا التي اللیالي

 مؤسسات دیوان مدیر  یحّرره طلب إلى صادقةلما تخضع 10 : اّدةلما
 . الشباب لبیوت  الجزائریة  االتحادیة رئیس لدى عنیةلما للوالیة الشباب

  على  البت الشباب لبیوت الجزائریة  االتحادیة  على ینیتع 11 : اّدةلما
  استالم تاریخ من ابتداء ،یوما ( 20 )عشرین أجل في صادقةلما طلب

 . الطلب

 . والریاضة الشباب وزیر إلى طعن یمتقد الطالب كنیم ،الرفض حالة في 
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 رئیس  یعّده  دفتر شروط أساس على صادقةلما إجراء یتم 12 : اّدةلما
 مؤسسات دیوان مدیر من  علیھ  وموقع الشباب لبیوت الجزائریة االتحادیة

 . الشباب بیوت والتزامات حقوق ،السیما فیھ تحدد .  الشباب

 الثاني  الفصل

 الشباب  بیوت  تصنیف  وكیفیات  شروط

 3 ادةلما في ذكورلما الشباب بیوت تصنیف إجراء یؤول 13 : اّدةلما
 . والریاضة الشباب لوزیر ،أعاله
 الشباب وزیر طرف من المحدثة الوطنیة اللجنة خالل من ویتم     

 . والریاضة

 تشمل ،مستویات  أربعة على الشباب بیوت  تصنیف ینظم  14 :  اّدةلما
 بیوت  لنشاط  سیرةلما  الدولیة  الھیئة  تحددھا التي عاییرلما حسب النخلة

 . القرار بھذا  رفقلما  للملحق  طبقا ،الشباب

 إحدى  في بالتصنیف طالبةلما شباب  بیت  ألي  كنیم ال 15 : اّدةلما
 طلوبةلما للخصائص تستجب لم إذا ،أعاله  2  ادةلما  في  بینةلما  الفئات

 . ؤھلةلما الھیئة بھا تضطلع التي للمصادقة

 أربع إحدى في مسبقا علیھا للمصادقة الشباب بیوت تصنف  16 : اّدةلما
 . القرار بھذا لحقلمبا رفقلما للجدول طبقا النخلة فھومبم عنھا معبر فئات

 طرف من المحددة التصنیف معاییر من جملة النخلة تضم 17 : اّدةلما
   القرار بھذا رفقلما للملحق طبقا الشباب بیوت لنشاط سیرةلما الدولیة الھیئة

 (3) ثالثة ،أعاله 13 ادةلما في ذكورةلما الوطنیة اللجنة تضم  18 : اّدةلما
 وثالثة الرئیس منھم ،والریاضة الشباب وزیر طرف من یعینون أعضاء 

 . الشباب لبیوت الجزائریة االتحادیة طرف  من یعینون أعضاء (3 )

 .أشغالھا في مساعدتھا شأنھ من شخص كل تستدعي أن اللجنة ویمكن   
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 ،أعاله 18  المادة في ذكورةلما الوطنیة اللجنة أعضاء یعین  19 :الماّدة
 قابلة  سنوات  (4 )  أربع مدتھا  لعھدة والریاضة الشباب وزیر من بقرار

 . للتجدید 

 مرات  (4 )  أربع  عادیة دورة  في  الوطنیة اللجنة تجتمع  20 :  اّدةلما
 . رئیسھا  من  باستدعاء  السنة  في 

 .رئیسھا من باستدعاء عادیة غیر دورة في تجتمع أن كنیم و   

  األعضاء  أصوات بأغلبیة  الوطنیة اللجنة مداوالت تتخذ  21 :  اّدةلما
 . الرئیس  صوت یرجح ،األصوات عدد تساوي  حالة وفي . الحاضرین

  في  وتقید محاضر محل الوطنیة  اللجنة مداوالت تكون  22 : اّدةلما
 . الرئیس طرف من ومؤشر مرقم سجل

  الشباب  لوزارة بالشباب كلفةلما دیریةلما مصالح تضمن  23 : اّدةلما
 . الوطنیة اللجنة  أمانة والریاضة

  مؤسسات  دیوان مدیر  یحرره  لطلب التصنیف یخضع  24 : اّدةلما
  بیوت  لتصنیف  الوطنیة  اللجنة رئیس  لدى  عنیةلما  للوالیة  الشباب
 . الشباب

 إجراء  الشباب  بیوت لتصنیف الوطنیة اللجنة على ینیتع  25 : اّدةلما
 استالم تاریخ  من  ابتداء ،یوما  ( 30 ) ینثالث مم أجل في التصنیف عملیة
 . الطلب

 والریاضة الشباب وزیر قررمنبم الشباب بیوت تصنیف یتوج 26 : اّدةلما
 . التصنیف مستوى ینیب 

  : التصنیف محل الشباب بیت یكون  27 : اّدةلما

 وعلى ؤسسةلما مدخل واجھة في لوحة إلصاق خالل من تصنیفھ إظھار - 
 . وجوبا ،االستقبال  مستوى 
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 عدلبم تدرجا تتغیر والتي اللیالي تسعیرة في تخفیض من االستفادة - 
 . للنخلة  التصنیف مستویات حسب   %25

 اللجنة تعّدهُ  محضر في التصنیف لطلب رفض كل یقید 28 : اّدةلما
 مؤسسات دیوان مدیر إلى أیام (8 ) ثمانیة خالل ویرسل للتصنیف الوطنیة
 . عنیةلما للوالیة الشباب

  بیت كان  الذي الشباب مؤسسات  دیوان مدیر  كنیم  29 :  اّدةلما
 اإلجراءات حسب ،یمتقد ،التصنیف رفض محل لھ التابع الشباب

 رفع یتم عندما للتصنیف  جدید طلب ،القرار ھذا في علیھا نصوصلما
  . التحفظات

 الثالث  الفصل

 واالنتقالیة الخاصة األحكام

 األدنى  الفئة في تصنیف محل الشباب بیت یكون أن كنیم  30 :  اّدةلما
  عند ،القرار  ھذا  أحكام  مع  مطابقتھ  یفقد عندما سحب محل أو مباشرة

 . االقتضاء

 العلیا  الفئة في تصنیف محل  الشباب بیت یكون أن كنیم  31 : اّدةلما
 ادیةلما  مواصفاتھ ینتحس شأنھا من تغیرات علیھ تطرأ عندما مباشرة

  .والوظیفیة

 ،والعاملة وجودةلما الشباب بیوت مستغلي  على ینیتع  32 : اّدةلما
 تاریخ من ابتداء ، (2)سنتان أقصاه أجل في القرار ھذا أحكام مع طابقةلما

 . الرسمّیة الجریدة في نشره

 الجزائرّیة  للجمھورّیة  الّرسمّیة الجریدة في القرار ھذا ینشر  33 :اّدةلما
 . الّشعبّیة قراطّیةیمالدّ 

  2016. سنة  مایو 15 وافقلما  1437 عام شعبان 8 في بالجزائر حّرر   

  علي ولد الھادي
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  الملحق

  معاییر التصنیف و المصادقة لبیوت الشباب

  4نخلة   3نخلة   2نخلة   1نخلة 
  مؤسسة مستقلة، -
بھو االستقبال مع  -

  منضدة
  ضمان االیواء  -

  و فطور الصباح 
  و االطعام،

) 8(غرفة بثمانیة -
  أسرة على األكثر،

دورات میاه   -
جماعیة و مراحیض 

معزولة و مرشات 
للنساء و الرجال مع 

مرآة فوق حوض 
  .الغسل

اإلستجابة لمقاییس  -
الفیدرالیة الدولیة 

  .لبیوت الشباب
اإلستجابة لمقاییس  -

التسییر بوزارة 
الشباب و الریاضة 

و اإلتحادیة 
الجزائریة لبیوت 

  الشباب،
مستودعات  -

  األمتعة،
اقتراح نشاطات  -

  سیاحیة للشباب،
  وجود الویفي، -
  جود التھوئةو -
  
  

معیار بیت  -
  +1نخلة : الشباب

إلى  2غرف من  -
  أسرة على األكثر، 6
أحواض داخل  -

دورات +  الغرف
میاه جماعیة و 

مراحیض و مرشات 
للرجال و النساء 
  معزولة مع مرآة،

  مقھى و مطعم، -
قاعة مشتركة على  -

  األقل،
/ سا24میاه ساخنة  -

  سا،24
خزانة مزودة  -

  المالبس،بتعلیقة 
  طاولة و كراسي، -
منظومة الحجز  -

  عن طریق الفاكس،
  .قاعة اإلنترنت -

: معیار بیت الشباب -
  +2نخلة 

  ،قاعة األنشطة -
توفیر بھو لإلستقبال  -

مع منضدة و 
  موسیقى،

  غرف فردیة  -
  و للعائالت،

منح ألعاب اجتماعیة  -
  و ترفیھیة،

توفیر منظومة  -
الحجز عن طریق 

اإللكتروني و البرید 
  اإلنترنت،

  توفیر حظیرة، -

: معیار بیت الشباب -
  +3نخلة 

سریر على  100سعة  -
  األقل،

وجود بھو لإلستقبال  -
   مع منضدة و موسیقى

و مشروبات عند 
  اإلستقبال،

  مركز سیاحي كبیر، -
ضمان تذكرة التنقل  -

الجوي و البري و 
  البحري،

  موزع آلي متنوع، -
وجود كشك متعدد  -

  الخدمات،
توفر على میادین  -

  للعب خارجیة،
توفر على مرشات في  -

  الغرف،
وجود منظومة للحجز  -
  .التسدید/و
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 سنة یولیو 21 وافقلما 1437 عام شّوال 16 في مؤّرخ قرار -105- 4
 للوقایة التنفیذیة الوطنیة اللجنة أعضاء ینتعی یتضّمن ،2016

 . ومكافحتھ الریاضیة  نشآتلما  في  العنف  من
- - - - 

 
 سنة  یولیو 21 وافقلما1437  عام شّوال 16 في  مؤّرخ  قرار  وجببم   

 14-352 رقم الّتنفیذيّ  رسوملما من 6 ادةلما ألحكام وتطبیقا ،2016
 یحّددي الذ 2014 سنة دیسمبر 8 وافقلما 1436 عام صفر 15 في ؤّرخلما

 الوالئیة واللجان التنفیذیة الوطنیة اللجنة وسیر وتنظیم وتشكیلة صالحیات
 اآلتیة األعضاء یعّین ،ومكافحتھ الریاضیة نشآتلما في العنف من للوقایة

 نشآتلما في العنف من للوقایة التنفیذیة الوطنیة اللجنة في أسماؤھم
  :  للتجدید  قابلة  سنوات (3) ثالث دةلم ومكافحتھ الریاضیة

  : والسادة  السّیدتان

 ،المحلیة والجماعات الداخلیة وزیر ممثل ،القادر عبد الرأس زرق - 

 ،األختام حافظ ،العدل وزیر ممثل ،الجمعي  بوذراع - 

 ،الوطنیة التربیة وزیرة ممثلة ،أنیسة  عصاد - 

 ،االتصال وزیر ممثل ،محمد الدین بدر - 

 ،الوطني الدرك قیادة ممثل ،عیسى بلقاید - 

 ،الوطني لألمن  العامة دیریةلما ممثل ، یمالكر عبد ھالي - 

 ،دنیةلما للحمایة العامة دیریةلما ممثل ،سعید لھیاني - 

 ،الریاضیة نشآتلما على للمصادقة الوطنیة اللجنة رئیس ،رضا دومي - 

 ،بیةلماألو الوطنیة اللجنة ممثل ،الرحمان عبد حماد - 

 في العنف من للوقایة الوالئیة اللجنة رئیس ممثل ،مراد رحموني - 
 ،وھران  لوالیة ومكافحتھ الریاضیة نشآتلما

 في العنف من للوقایة  الوالئیة اللجنة رئیس ممثل ،الدین نصر سالم بن - 
  ،قسنطینة لوالیة ومكافحتھ الریاضیة نشآتلما 
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 نشآتلما في العنف من للوقایة الوالئیة اللجنة رئیس ممثل ،سعید مھیدي
 ،بجایة  لوالیة ومكافحتھ  الریاضیة

 في العنف من وقایةلل الوالئیة اللجنة رئیس ممثل ،السالم عبد معروف - 
 ،بشار لوالیة ومكافحتھ الریاضیة نشآتلما

 ،القدم  لكرة الجزائریة االتحادیة رئیس ،محمد روراوة - 

 ،الطائرة لكرة الجزائریة االتحادیة رئیس ،عقبة قوقام - 

 لبلدیة  الریاضي  النادي" الھاوي الریاضي النادي رئیس ،رابح مسرور - 
 ،" رغایة 

 اتلیتیك نصر" المحترف الریاضي النادي رئیس ،محفوظ زمیرلي ولد - 
 ،" داي ینحس

 ،التحكیم ولجان التحكیم مستخدمي عن ممثل ،خلیل  حموم - 

 ،التحكیم ولجان التحكیم مستخدمي عن ممثل ،محمد بوفنیك - 

 ،خبیرة ،یحیاویة بلحمام عبید - 

 ،خبیر ،رابح  زغدان - 

 ،للتلفزیون العمومیة ؤسسةلما ممثل ،محرز بشیري - 

 ،للتلفزیون العمومیة ؤسسةلما ممثل ،شریف شرفي - 

 ،الجزائریة األنباء وكالة ممثل ،الرحیم عبد داود بن - 

 ،اھدلمجا یومیة  ممثل ،الحمید عبد قربي - 

 ،لإلذاعة العمومیة ؤسسةلما ممثل ،مراد وضاحي - 

 ،لإلذاعة العمومیة ؤسسةلما  ممثل ،صالح سعیود - 

 ،" الحومة أوالد  " جمعیة رئیس ،الرحمان عبد برقي - 

 ،الشباب لحمایة الوطنیة نظمةلما رئیس ،یمالكر عبد عبیدات - 

 .الریاضة أخالقیات  "جمعیة رئیس ،محمد بزدور - 



431 
 

 
 
 
 

V - المقررات  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



432 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



433 
 



434 
 



435 
 



436 
 



437 
 



438 
 



439 
 



440 
 



441 
 



442 
 



443 
 



444 
 



445 
 

 

 



446 
 



447 
 



448 
 



449 
 



450 
 



451 
 



452 
 



453 
 



454 
 



455 
 



456 
 



457 
 



458 
 



459 
 



460 
 



461 
 



462 
 



463 
 



464 
 



465 
 

 


