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فهرسفهرس
قوان%قوان%

قــانــون رقــم 13-05 مـــؤرخ في 14 رمــضـــان عــام 1434 اGـــوافق 23 يـــولــيـــو ســنــة r2013 يــتـــعــلـق بــتـــنــظـــيم األنــشـــطــة الـــبــدنـــيــة
والرياضية وتطويرها..................................................................................................................................

قـانون رقــم 13-06 مؤرخ في 14 رمضـان عام 1434 اGوافق 23 يـولـيو سـنة r2013 يـعــدل ويـتمم الـقانون  رقم 04-08  اGؤرخ
في 27 جمادى الثانية عام 1425 اGوافق 14 غشت سنــة 2004 واGتــعـلق بشروط ~ارسة األنشطة التجارية..............
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم 13 - 272 مـؤرخ في 16 رمــضــان عــام 1434 اGـوافق 25 يــولــيــو ســنـة r2013 يــتــضــمن تــعــديل الــقــانـون
األساسي للمركز الوطني لتجهيـز معطــوبي وضحايـا ثـورة التحرير الوطنـي وذوي احلقوق................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم 13 - 273 مـؤرخ في 16 رمــضــان عــام 1434 اGـوافق 25 يــولــيــو ســنـة r2013 يــتــضــمن تــعــديل الــقــانـون
األساسي Gراكز الراحة للمجاهدين................................................................................................................

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء

وزارة العدلوزارة العدل
قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 11 ربــيـع الــثــاني عــام 1434 اGـــوافق 21 فــبــرايــر ســنــة r2013  يـــحــدد عــدد اGــنــاصـب الــعــلــيــا
Gستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية..................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 26 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 7  أبـريـل سـنة r2013 يـحدد عـدد اGـنـاصب الـعـلـيا ذات
الطابع الوظيفي للعمال اGهنيX وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان مديريات اGصالح الفالحية للواليات..........

قـرار مؤرّخ في 6 ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 17 فـبـرايـر سـنــة r2013  يـتـضـمّن تـعيـX أعـضـاء اللـجـنـة الـتقـنـيـة العـمـلـية
اGكلّفة بتحضير اإلحصاء العامّ للفالحة وإجنازه...............................................................................................
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانــــون رقـم 83-12 اGـــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واGــتـعـلق

 rتممGعدل واGا rبالتقاعد
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــانــــون رقـم 83-13 اGـــؤرخ فـي 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983  واGــتـعـلق

rتممGعدل واGا rهنيةGبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانــــون رقــم 84-17 اGـــــؤرخ فـي 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يـولـيـــو  سـنـة 1984 واGــتـعـلق

rتممGعدل واGا rاليةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــانــــون رقـم 85-05 اGـــؤرخ فـي 26
جــمــادى األولـى عــام 1405 اGــوافق 16 فـبـرايــر سـنـة 1985

 rتممGعـدل واGا rتعلق بحماية الصحـة وترقيتـهاGوا
- و�ـقـتـضـى الـقـانــون رقــم 86-06 اGـــؤرخ فــي 23
جــمـــادى الـثــانـيـــة عــام 1406 اGــوافق 4 مــارس ســنـة 1986

rتعلق بالنشيد الوطنيGوا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقــــانــــون رقم 90-11 اGــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 21 أبـريل سـنة 1990  واGـتـعلق

rتممGعدل واGا rبعالقات العمل
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرخ في 24
مــحــرم عـام 1411 اGـوافـق 15 غــشـت سـنـة 1990  واGــتـعـلق

rتممGعدل واGا rباحملاسبة العمومية
- و�ـــقــتـــضـى الــقـــانـــون رقـم 90-29 اGـــؤرخ فـي 14
جـمـادى األولـى عام 1411 اGوافق أول ديـسمبـر سنة 1990

rتممGعدل واGا rتعلق بالتهيئة والتعميرGوا
- و�ـــقــتـــضـى الــقـــانـــون رقـم 90-30 اGـــؤرخ فـي 14
جـمـادى األولـى عام 1411 اGوافق أول ديـسمبـر سنة 1990

rتممGعدل واGا rتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ـــــــقـــــــتـــــــضــى األمــــــــر رقـم 95-07 اGـــــــؤرخ في 23
شعـبــان عـام 1415 اGـوافـق 25 يـنـايـر سـنة 1995 واGـتـعلق

rتممGعدل واGا rبالتأمينات
 - و�ـقــتــضى األمـر رقم 95-24 اGـؤرخ في 30 ربـيع
الـثاني عام 1416 اGوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واGـتعلق

rبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقـم 97-06 اGـــــــــؤرخ في 12
رمـضـان عام 1417 اGوافق 21 ينـاير سـنة  1997 واGـتعلق

 rبالعتاد احلربي واألسلحة والذخيرة

قــــــانــــــونقــــــانــــــون رقــم  رقــم 13-05 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 14 رمــــــضــــــان عــــــام  رمــــــضــــــان عــــــام 1434
اGــــوافق اGــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة r2013 يـــتـــعــــلق بـــتــــنـــظـــيمr يـــتـــعــــلق بـــتــــنـــظـــيم

األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورr ال ســـيّـــمـــا اGــواد 119 و 120

rو122 و125 (الفقرة 2)  و 126 منه
- و�قـتـضى االتـفاقـيـة الـدولـية Gـكـافـحة اGـنـشـطات
في مـجال الـريـاضةr احملـررة في بـاريس  يوم 18 نوفـمـبر
سـنـة 2005 واGــصـدق عــلـيـهــا �ـقـتــضى اGـرســوم الـرئـاسي
رقم 06- 301 اGــــؤرخ في 9 شــــعــــبــــان عـــام 1427 اGــــوافق 2

r2006 سبتمبر سنة
- و�قتـضـى القانــون العضـوي رقـم 12-05 اGـؤرخ
فـي 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اGــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012

rتعلق باإلعالمGوا
- و�ــــــقـــــتـــــضــى األمــــــر رقـم 66-155 اGــــــؤرخ في 18
صـفـر عـام 1386 اGـوافـق 8 يونـيـو سـنة 1966  واGـتضمن

rتممGعدل واGا rقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمـــــــر رقـم 66-156 اGـــــــؤرخ في 18
صـفــر عـام 1386 اGـوافــق 8 يـونـيــو سـنة 1966 واGـتـضمن

 rتممGعدل واGا rقانون العقوبات
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 74-103 اGــؤرخ في أول ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1394 اGـــــوافق 15 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1974

 rتممGعدل واGا rتضمن قانون اخلدمة الوطنيةGوا
- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 75-26 اGــؤرخ في17 ربــيع
الــثــاني عـام 1395 اGـوافق 29 أبــريل ســنـة 1975 واGــتــعـلق

rبقمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول
- و�ــــــــقــــــــتـــــــــضى األمـــــــــر رقم 75-58 اGــــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممGعدل واGا rدنيGتضمن القانون اGوا
- و�ــــــــقــــــــتـــــــــضى األمـــــــــر رقم 75-59 اGــــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممGعدل واGا rتضمن القانون التجاريGوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانــــون رقـم 83-11 اGـــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافـق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واGــتـعـلق

rتممGعدل واGا rبالتأمينات االجتماعية

قوان%قوان%
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- و�ــقــتــضــى الــقــانـــون رقـم 98-04 اGـــؤرخ فـي 20
صــفـــر عـام 1419 اGــوافق 15 يــونــيــو ســنـة 1998 واGــتــعـلق

rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اGــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اGـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واGتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

rتممGعدل واGا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اGـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اGـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واGــتــضـمن

rتممGعدل واGا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اGــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اGــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rتممGعدل واGا rتعلق بتطوير االستثمارGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اGــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اGـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةGتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اGوا
- و�ــقــتــضــى الــقــانـــون رقـم 02-08 اGـــؤرخ فـي 25
صــفـــر عـــام 1423 اGــوافــق 8 مــايــــو ســنــة 2002 واGـــتـــعــلق

rعدلGا rدن اجلديدة وتهيئتهاGبشروط إنشاء ا
- و�ــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقـم 02-09 اGـــؤرخ في 25
صــفــــر عــام 1423 اGـــوافق 8 مـايـــو ســنـة 2002  واGــتــعـلق

rوترقيتهم XعوقGبحماية األشخاص ا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-10 اGـــــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اGــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

 rتعلق بالتربية البدنية والرياضةGوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-18 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق
بـــــالــــوقــــايـــــة من اخملــــدرات واGـــــؤثــــرات الــــعـــــقــــلــــيـــــة وقــــمع

rبها XشروعGاالستعمال واالجتار غير ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اGـؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اGـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واGــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

rتممGعدل واGا rومكافحتهما
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقـم 06-01 اGـــؤرخ فـي 21
مـحــرم عام 1427 اGـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واGـتـعلق

rتممGعدل واGا rبالوقاية من الفساد ومكافحته
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اGؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقـم 08-04 اGـــؤرخ في 15
مـحـرم عـام 1429 اGوافق 23 ينـاير سنة 2008  واGـتضمن

rالقانون التوجيهي للتربية الوطنية

- و�ــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقـم 08-07 اGـــؤرخ في 16
صـفـر عام 1429 اGـوافق 23 فبـراير سـنة 2008 واGـتـضمن

  rXهنيGالقانون التوجيهي للتكوين والتعليم ا

- و�ــــــــقــــــــتـــــــــضى األمـــــــــر رقم 10-01 اGــــــــــؤرخ في 16
رمـــــــــضـــــــــان عـــــــــام 1431 اGـــــــــوافق 26 غـــــــــشت ســــــــنــــــــة 2010
واGتـضـمن قانـون اGالـيـة التـكمـيـلي لسـنة r2010 ال سـيما

rادة  57 منهGا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانــــون رقم 11-10 اGـــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـونـيـــو سـنـة 2011 واGــتـعـلق

rبالبلدية

- و�ــقـــتـــضـى الـــقـــانــون رقـم 12-06 اGـــؤرخ فـي 18
صــفــر عــام 1433 اGـوافـق 12 يــنـايـــر ســنـة 2012 واGــتـعـلق

 rباجلمعيات

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةGوا

 rو بعد رأي مجلس الدولة -

rانGو بعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه : 

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يـحـدد هـذا الـقـانـون اGـبـاد� واألهداف
والـقــواعـد الـعـامـة الـتي تــنـظم وتـسـيـر األنــشـطـة الـبـدنـيـة

والرياضية وتطويرها وكذا وسائل ترقيتها. 

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGــاداGــادّة ة 2 :  : تــعـــتــبـــر األنــشـــطــة الـــبــدنـــيــة والـــريــاضـــيــة
عــنــاصـر أســاســيـة لــلــتــربـيــة تــســاهم في الــتـفــتح الــفــكـري

للمواطنX وتهيئتهم بدنيا واحملافظة على صحتهم.

تشـكل األنـشـطة الـبـدنـيـة والريـاضـيـة عامال لـتـرقـية
الشباب وتهيئتهمr وكذا تدعيم التماسك االجتماعي.

اGاداGادّة ة 3 :  :  ~ـارسة األنشـطة البـدنية والـرياضية حق
معترف به لكل اGواطنX دون تمييز. 

اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـعـد تـرقـيـة األنـشـطـة الـبـدنـيـة والـريـاضـية
وتطويرها من الصالح العام.
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كل شـخص معـني خاضـع للـقانـون العـام أو اخلاصr تـنفـيذ
كل الترتيبات وااللـتزامات اGتعلقـة بالوقاية من العنف

ومكافحته في اGنشآت الرياضية.

الباب الثاني الباب الثاني 
األنشطة البدنية والرياضيةاألنشطة البدنية والرياضية

اGـاداGـادّة ة 13 :  : تـخــتــلف األنــشـطــة الــبـدنــيــة والـريــاضــيـة
بحسب طـبيعـتها وكـثافتـها وبرامـجها وأهـدافها وشروط

تنفيذها.

وتنظم كما يأتي :
 rالتربية البدنية والرياضية -

rدرسية والرياضة اجلامعيةGالرياضة ا -
rالرياضة العسكرية -

rXعوقGرياضة األشخاص ا -
 rنافسةGرياضة ا -

rستوى العاليGرياضة النخبة وا -
 rالرياضة للجميع -

 rالرياضة في عالم الشغل -
- األلعاب والرياضات التقليدية. 

الفصل األولالفصل األول
التربية البدنية والرياضيةالتربية البدنية والرياضية

14 :  : الــــتـــربـــيــــة الـــبـــدنــــيـــة والـــريــــاضـــيـــة مـــادة اGــاداGــادّة ة 
تعليمية  تـهدف  إلى تطوير السلوكات احلركية النفسية
والـعـقلـية واالجـتـماعـية لـلـطفل من خالل احلـركـة والتـحكم

في اجلسم.

اGــاداGــادّة ة 15 :  : تــعـــلــيـم الــتـــربــيـــة الــبـــدنــيـــة والــريـــاضــيــة
إجـبـاري في كل مـسـتـويـات الـتربـيـة الـوطـنـيـة والـتـكوين

والتعليم اGهنيrX وتتوج باختبارات تقييم.

يــقــدم تـــعــلــيم الــتــربــيــة الـــبــدنــيــة والــريــاضــيــة حتت
مـسـؤولــيـة الـوزيـر اGـكــلف بـالـتــربـيـة الـوطــنـيـة والـوزيـر

.XهنيGكلف بالتكوين والتعليم اGا

حتـدد بـرامج ومحـتـويـات ومنـاهج الـتربـيـة البـدنـية
والـريـاضـيــةr وكـذا كـيــفـيـات تــنـفـيـذهــا من طـرف الـوزراء

اGعنيX بالتنسيق مع الوزير اGكلف بالرياضة.

اGاداGادّة ة 16 :  :  ـكن تعـليم الـتربـية الـبدنـية والـرياضـية
اGـــــكــــيـــــفــــة عــــلـى مــــســـــتــــوى الـــــتــــعــــلـــــيم مـــــا قــــبـل اGــــدرسي
ومـؤسـسات الـطـفولـة الـصغـيـرة وأقسـام األطـفالr وتـهدف

إلى النمو احلركي والنفسي للطفل.

اGـــــاداGـــــادّة ة 5 :  : حتــــــدد الـــــدولــــــة وتـــــســــــيـــــرr بــــــالـــــعـالقـــــة مع
اجلمعيات والهيـئات اGعنيةr السياسة الوطنية للرياضة

وتتولى ضبطها وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها.

اGاداGادّة ة 6 :  : تـشكل الـسيـاسـة الوطـنيـة للـرياضـة اإلطار
اGـرجـعي لـتصـور ووضع اسـتـراتـيـجيـات وبـرامج تـطـوير

األنشطة البدنية والرياضية وتوجيهها.

rـــــادّة ة 7 :  : تـــــتـــــولـى الـــــدولـــــة واجلـــــمـــــاعـــــات احملـــــلـــــيـــــةGـــــاداGا
باالتصال مع اللجنة الوطنية األوGبية واللجنة الوطنية
شـبه األوGبـية واالحتـاديات الـريـاضيـة الوطـنيـةr وكذا كل
شـــخص طـــبـــيـــعي أو مـــعـــنـــوي خـــاضع لـــلـــقـــانـــون الـــعــام أو
اخلـاصr تـرقـيـة الـتـكـوين واألنـشـطـة الـبـدنـيـة والـريـاضـيـة
وتـــــطــــويـــــرهــــاr وبـــــصــــفـــــة خـــــاصــــة تـــــوفــــيـــــر كل الـــــوســــائل
الــــضــــروريــــة لــــضـــــمــــان الــــتــــمــــثــــيـل األفــــضل لـــــلــــوطن في

اGنافسات الرياضية الدولية.

اGـاداGـادّة ة 8 :  : يـشــكل الــتــكــوين الــريــاضي أحــد اGــكــونـات
األساسية وذات األولوية للسياسة الوطنية للرياضة.

اGـاداGـادّة ة 9 :  : يــعـد الـتـكــوين الـريـاضـي نـشـاطـا ذا مــنـفـعـة
عامة.

 يــنــظم الـتــكــوين الــريـاضي ويــنــفـذ ضــمن مــنـظــومـة
تــضـــمن تـــكــافـــؤ الـــفـــرص لــلـــمـــواهب الــريـــاضـــيــة الـــشـــابــة
ومــؤطــريـهــاr بــغــرض تـطــويــر الــريـاضــة بــقــصـد اGــنــافــسـة

وحتقيق أداء اGستوى العالي.

اGــــاداGــــادّة ة 10 :  : يــــشـــــكل الــــتـــــكــــوين الـــــريــــاضـي الــــتــــزامــــا
بالـنـسبـة  لهـيـاكل الـتنـظيـم والتـنـشيط الـريـاضيـX وكذا
حقا يسمح للمواهب الرياضية الشابة بتطوير مؤهالتها

وقدراتها البدنية واGعنوية ورفع مستوى أدائها. 

كــمـــا يــســـمح  لــلـــتــأطـــيــر الـــريــاضي بـــرفع  مـــســتــوى
تأهيله وحتسينه.

اGــــاداGــــادّة ة 11 :  : تــــشــــكل الــــوقــــايــــة من الــــعــــنف وتــــعــــاطي
اGنشـطات واGمـارسات اGسيـئة لقـيم الرياضة واGـنافسة
الـــريــاضـــيــة الـــنـــزيــهـــة ومـــكــافـــحــة كـل اآلفــات فـي الــوسط
الرياضيr عناصر أساسية للسياسة الرياضية الوطنية.

اGـاداGـادّة ة 12 :  : تـعد الـوقـايـة من الـعنف ومـكـافـحـته وكذا
أمن الـــتــظـــاهـــرات الـــريــاضـــيـــة في اGـــنـــشـــآت الــريـــاضـــيــة
التزاما  ينفذ من خالل وضع برامج وتدابير وترتيبات.

تـــتـــولـى الـــدولـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة واGـــؤســـســات
والـهيـئات الـعمـوميـة أو اخلاصـة واالحتاديـات والرابـطات
والــنـوادي واجلــمـعــيــات الـريــاضـيــة ووســائل اإلعالمr وكـذا
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مسـتخدمون مـتخصـصون مكونـون  في مؤسسـات تابعة
عــلـى الــتــوالي  لــلـــوزارات اGــكــلــفـــة بــالــتــربــيـــة الــوطــنــيــة

والرياضة وكذا الوزارات اGعنية.

يـستـفـيد اGـسـتـخدمـون اGـكـلفـون بـالتـربـيـة البـدنـية
والــريـاضــيـة لألشـخــاص اGـوضــوعـX في مـؤســسـات إعـادة
الـــتــربــيـــة والــوقــايــة واGـــؤســســات الــعـــقــابــيـــة من تــكــوين

متخصص.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الرياضة اGدرسية والرياضة اجلامعيةالرياضة اGدرسية والرياضة اجلامعية

اGــاداGــادّة ة 22 :  : تــتــمـــثل الــريــاضـــة اGــدرســيـــة والــريــاضــة
اجلـــامــــعـــيـــة في تـــنـــظـــيـم  ~ـــارســـة األنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة
وتـنشـيطـها ضـمن مـؤسسـات التـربيـة الوطـنـية والـتعـليم

 .XهنيGالعالي والتكوين والتعليم ا

وتــنــظم الــريــاضـة فـي األوسـاط اGــذكــورة أعاله وفق
نــظـــام مــنـــافــســات فـي اجلــمــعـــيــات الــريـــاضــيــة اGـــدرســيــة
واجلـامعية وفي وسط الـتكوين اGـهني التي تسـيرها على

التوالي االحتاديات الرياضية اخلاصة بها.

اGــــاداGــــادّة ة 23 :  : تــــكـــــلف احتـــــاديــــة الــــريـــــاضــــة اGـــــدرســــيــــة
واحتـاديـة الـريـاضـة اجلـامـعـيـةr ال سـيـمـا بـتـنـظـيم الـبـرامج
الريـاضيـة وتنـشـيطـها وتـطويـرها في األوسـاط اGدرسـية

واجلامعيةr وتسير نظام اGنافسات اخلاص بها.

كـــــمـــــا تــــشـــــارك فـي انــــتـــــقـــــاء اGـــــواهب الـــــريـــــاضـــــيــــة
ومتابعتهـا  بالتنسيق مع االحتاديات الرياضية الوطنية

اGتخصصة.

حتــدد الـــبـــرامج الـــتـــقـــنـــيــة وبـــرامـج عــمـل احتــاديـــتي
الــريـاضــة اGـدرسـيــة والـريـاضــة اجلـامــعـيـة بــالـتـنــسـيق مع

االحتاديات الرياضية الوطنية اGتخصصة.

اGـــــاداGـــــادّة ة 24 :  : تـــــضـم احتـــــاديـــــة الــــــريـــــاضـــــة اGــــــدرســـــيـــــة
واحتــاديــة الــريـاضــة اجلــامــعــيـة عــلى الــتــواليr اجلــمــعــيـات

والرابطات الرياضية اGدرسية واجلامعية.

تـنشأ وجـوبا داخل اGـؤسسات اGـذكورة في اGادة 21
أعالهr جـــمـــعــــيـــات ريـــاضـــيـــة تــــتـــولى تـــنـــشــــيطr ال ســـيـــمـــا
الــــريـــاضـــة اGـــدرســــيـــة والـــريـــاضــــة اجلـــامـــعــــيـــة وفي وسط
الـتكـوين والـتعـليم اGـهنـيـX. و كن اجلـمعـيات الـرياضـية
في مـؤسسـات التـكوين والـتعـليم اGـهنـيX االنضـمام إلى
rـدرســيـة أو اجلـامــعـيـةGالـرابـطــات واحتـاديــتي الـريـاضــة ا
واGشـاركـة في نظـام اGنـافـسات اخلـاص بهـا وفق كـيفـيات

.XعنيGالوزراء ا Xحتدد بالتنسيق ب

حتـدد بـرامج ومحـتـويـات ومنـاهج الـتربـيـة البـدنـية
والــريــاضـيــة اGــكــيـفــة وكــذا كـيــفــيـات تــنــفـيــذهــا من طـرف
الــــوزراء اGــــعــــنــــيـــــX بــــالــــتــــنــــســــيـق مع الـــــوزيــــر اGــــكــــلف

بالرياضة.

17 :  : الــتــربــيــة الــبــدنــيــة والــريــاضــيــة اGــكــيــفــة اGـاداGـادّة ة 
.XعوقGؤسسات اخملصصة لألشخاص اGإجبارية في ا

اGاداGادّة ة 18 :  : التربية الـبدنية والريـاضية إجبارية في
اGـــؤســســات والـــهــيـــاكل اخملــصـــصــة الســـتــقــبـــال األشــخــاص
اGـــوضــــوعـــX في وسـط إعـــادة الـــتــــربـــيـــة والــــوقـــايـــة وكـــذا

اGؤسسات العقابية.

اGـاداGـادّة ة 19 :  : يجـب على  مـؤسـسـات التـربـية والـتـعـليم
الــعـالـي والـتــكــوين والــتــعـلــيم اGــهــنــيـX وكــذا اGــؤســسـات
اخملـــصـــصــة لـألشــخـــاص اGـــعـــوقــrX تـــخـــصـــيص حـــجم ســاع
لـــفـــائـــدة تالمـــيـــذهم وطـــلـــبـــتـــهم ومـــتـــربـــصـــيـــهم مـــخـــصص

للممارسة الرياضية  االختيارية.

 يــــجـب أن تــــزود اGــــؤســـســــات اGــــذكــــورة أعـاله وكـــذا
اGشـاريع اجلـديدة �ـنـشآت وجتـهـيزات ريـاضـية ضـرورية
عـلى أسـاس شبـكـة جتـهيـزات تـأخـذ في احلـسبـان مـخـتلف

مستويات التعليم.

اGــــاداGــــادّة ة 20 :  : يــــخــــضـع تــــعــــلــــيـم  الــــتــــربــــيـــــة الــــبــــدنــــيــــة
XعوقGوالـرياضية و~ارسـتها �ا فـيه تعليم األشـخاص ا

إلى ترخيص طبي مسبق .

تــــؤهل مــــصــــالح الــــطـب اGــــدرسي وحــــدهــــا لــــلــــقــــيــــام
بــاGــراقـبــة الــطــبـيــة لــقــابـلــيــة ~ــارسـة الــتــربــيـة الــبــدنــيـة
والريـاضية بالنسـبة للمؤسسـات التابعة لقـطاع التربية

الوطنية.

تـــقــوم اGــصـــالح الــطـــبــيـــة الــتــابـــعــة لـــقــطــاع الـــصــحــة
بـاGـراقـبـة الـطـبـيـــة لـقـابـلـيـــة ~ـارســـة الـتـربـيـة الـبـدنـية
والـــريـــاضـــيـــة فـي قـــطـــاعي الـــتــــعـــلـــيم الـــعـــالـي والـــتـــكـــوين
والتـعـليم اGـهنـيـrX وفي اGؤسـسات اخملـصـصة لألشـخاص
XوضـوعGوضمن هـيـاكل استـقـبال األشـخـاص ا rXعـوقـGا
فـي أوســاط إعـــادة الــتــربـــيــة والـــوقــايـــة وكــذا اGـــؤســســات

العقابية.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.   

اGـاداGـادّة ة 21 :  : يــتــولى تـأطــيـر تــعـلــيم الــتـربــيـة الــبـدنــيـة
والـريـاضـية فـي مؤسـسـات الـتـربـيـة والـتـكـوين والـتـعلـيم
rXــعــوقــGــؤســســـات اخملــصــصــة لألشـــخــاص اGوا XــهــنـــيــGا
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حتـدد شـروط إنـشـاء اجلـمـعـيـات الـريـاضـيـة اGـذكورة
في الفـقـرتX 2 و3 أعاله وتـشـكـيـلـهـا وكـيـفـيـات تـنـظـيـمـهـا

وسيرها عن طريق التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الرياضة العسكريةالرياضة العسكرية

اGـاداGـادّة ة 25 :  : تتـمـثل الـريـاضـة الـعـسكـريـة في الـتـعـبـئة
والـــتــحــضـــيــر وتـــكــثــيـف اGــمــارســـة اإلجــبـــاريــة لــلـــنــشــاط
الـــبــــدني والـــريــــاضي الـــضــــروري لـــلــــتـــكــــوين الـــعــــســـكـــري
والترويجي والتـرفيهي والتنافسـيr على مستوى جميع
هـيــاكل اجلـيش الـوطـني الـشـعـبـي وفـقـا لألنـظـمـة اGـعـمـول

بها وأنظمة الهيئات الرياضية العسكرية الدولية. 

اGــاداGــادّة ة 26 :  : تـــشـــكل الـــريـــاضـــة الـــعـــســـكــريـــة جـــزءا من
احلـــركـــة الــــريـــاضـــيـــة الـــوطـــنــــيـــة وتـــســـاهم فـي تـــرقـــيـــتـــهـــا

وتطويرها.

اGـاداGـادّة ة 27 :  : تـنـظم الـريـاضـة الـعــسـكـريـة وتـنـشط وفق
نظام منافسات خاص بها.

اGـاداGـادّة ة 28 :  : تـسـاهم الـريـاضـة العـسـكـريـة في الـتـكوين
الـريـاضي والـتـكـفل بـريـاضيي الـنـخـبـة واGـسـتـوى الـعالي

اGنتسبX إلى اجليش الوطني الشعبي.

29 :  : تــــســـاهـم الـــريــــاضـــة الــــعـــســــكـــريــــة في دعم اGــاداGــادّة ة 
rــنتـخـبات الـريـاضيـة الـوطنـيــة والـنـوادي الــريـاضــيـةGا
Xال سـيمـا من خالل التـأطير الـتقـني والتـكفل بـالريـاضي
الــعــســكـريــX الــنــاشــطـX فـي هـذه الــفــرق ضــمن الــهــيـاكل
الـريــاضـيــة الــعـســكـريــةr واسـتــعـمــال اGـنــشـآت الــريـاضــيـة
الــعـسـكـريـةr طـبـقـا لــلـتـشـريع والـتـنـظــيم الـلـذين يـحـكـمـان

اجليش الوطني الشعبي.

اGاداGادّة ة 30 :  : مع مراعـاة التـشريع واألنـظمـة الريـاضية
الــــوطـــنــــيــــة والـــدولــــيـــة اGــــعـــمــــول بــــهـــاr تــــمـــثـل الـــريــــاضـــة
الـعــســكـريــة ضــمن الـلــجــنـة الــوطــنـيــة األوGــبـيــة والــلـجــنـة
الوطـنيـة شبه األوGـبـية واالحتـاديات الـرياضـية الـوطنـية

حسب االختصاص الرياضي.

اGـاداGـادّة ة 31 :  : مع مـراعـاة الـتـشـريع والـتـنـظـيم اGـعـمـول
بـــهــمـــاr يــســـتــفـــيــد الـــريــاضـــيــون الـــعــســـكــريـــون من رخص
لالنتـساب إلى اGـنـتخـبات الـوطنـية والـنوادي الـرياضـية

في مختلف االختصاصات الرياضية.

XــواطـنـGـادّة ة 32 :  : تـتـكــفل الـريــاضـة الـعــسـكــريـة بـاGـاداGا
rـــؤكــدةGالـــشـــبـــاب ذوي الـــقـــدرات الـــريـــاضـــيـــة ا XـــدنـــيـــGا
الـــراغــبــX فـي الــتــجـــنــيـــد بــصــفـــة مــتــعـــاقــد أو احـــتــيــاطي
وتضـمن لهم تـكـوينـا رياضـيا أسـاسيـا وفق برامج مـكيـفة
تـســتــجـيب Gــتــطـلــبــات الـتــكــوين الـعــســكـري والــتــحـضــيـر

البدني والرياضي.

اGـاداGـادّة ة 33 :  : يــتم اإلدمــاج اGـبـاشــر لـريــاضـيـي الـنــخـبـة
واGـــســتـــوى الــعـــالي اGــدنـــيــX اجملــنـــدين في إطـــار اخلــدمــة
الوطـنـيـة حسب مـسـتـواهم الـتعـلـيـمي وأداءاتهم وطـبـيـعة
الـنـشـاط الـريـاضيr ضـمـن مـخـتلـف اGـنـتـخـبـات الـوطـنـية
الـــعــــســـكـــريــــة لـــلــــســـمــــاح لـــهم بــــاالســـتــــفـــادة من الــــتـــدريب
والــتــحــضــيــر اGــتــعـدد األشــكــال الــضــروري لــلــحــفـاظ عــلى
قـدراتهم الـبـدنيـة والـتقـنـيةr وضـمـان مشـاركتـهم بـصورة
~ــيـــزة في اGــنـــافــســـات الــريــاضـــيــة الــوطـــنــيــة والـــدولــيــة

والعاGية.

XدنـيGوا Xالعـسـكريـ XسـتـخدمـGـادّة ة 34 :  :  ـكن اGـاداGا
الـشـبـيـهــX في اجلـيش الـوطـني الـشـعــبي مـتـابـعـة تـكـوين
مــتـــخـــصص فــي الــتـــدرج ومـــا بـــعـــد الـــتــدرج فـــي هــيـــاكل
الـــتــكــويـن الــتــابــعـــــة لــلــوزارة اGــكـــلــفــــة بــالـــريــاضــــة وكل

هياكل التكــوين اGؤهلة وفي جميع االختصاصات.

الفصل الرابعالفصل الرابع
XعوقGرياضة األشخاص اXعوقGرياضة األشخاص ا

اGــاداGــادّة ة 35 :  : تــتــمــثل ريــاضــة األشــخــاص اGـعــوقــX في
~ـارسـة أنـشـطـة بـدنـيـة وريـاضـيـة وتـنـافـسـيـة وتـرفـيـهـية
وتـسـليـة خـاصةr مـكيـفـة ترمي إلـى إعادة الـتأهـيل الـبدني
لألشـــخـــاص ذوي عــاهـــات أو عـــجــزr وذلـك بــغـــيـــة إدمـــاجــهم

اجتماعيا .

وتــمــارس هــذه األنــشــطــة في اGــؤســســات اخملــصــصـة
لهؤالء األشخاص وكـذلك في مؤسسات التربـية والتعليم
الــعـالي والـتــكـوين والـتـعــلـيم اGـهــنـيـrX وفي كل األوسـاط

األخرىr واGشاركة في اGنافسات الرياضية الدولية.

اGــاداGــادّة ة 36 :  : تــنــظـم االحتــاديــات الــريــاضـــيــة الــوطــنــيــة
اGعنية رياضة األشخاص اGعوقX وتنشطها.

تـــنــشــأ وجــوبــا اجلــمــعـــيــات اGــكــلــفــة بــالـــتــنــشــيط في
.XعوقGأوساط األشخاص ا

حتـدد شـروط إنـشـاء اجلـمـعـيـات الـريـاضـيـة اGـذكورة
في الفقرة 2 أعاله وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها

عن طريق التنظيم.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
رياضة اGنافسةرياضة اGنافسة

اGـاداGـادّة ة 37 :  : تـتــمـثل ريــاضـة اGـنــافـسـة فـي الـتـحــضـيـر
واGـشـاركة في اGـنـافـسـات الـريـاضـية اGـنـظـمـة بـاالسـتـناد

إلى أنظمة الهيئات الرياضية الدولية.

وتــرمي إلى تــعـبــئـة الــشـبــاب وتـربــيــتـهم وإدمــاجـهم
اجتماعيا من خالل اGنافسة النزيهة. 
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اGــاداGــادّة ة 44 :  :  ـــنـح الــوزيـــر اGـــكـــلف بـــالـــريـــاضـــة صـــفــة
ريـــاضي الــنــخــبــة واGــســتــوى الـــعــاليr بــنــاء عــلى اقــتــراح

االحتادية الرياضية الوطنية اGعنية.

يـــصــنف ريــاضـــيــو الــنــخـــبــة واGــســتـــوى الــعــالي في
فـئات مـخـتلـفـة متـسـلسـلة عـلى أسـاس اGـعايـير واألداءات

احملققة على الصعيد الوطني أو الدولي أو العاGي .

حتـــــــدد األصــــــنــــــاف اGــــــذكــــــورة فـي الــــــفــــــقــــــرة 2 أعاله
ومـــعــايــيـــر االلــتــحــــاق بـــهــــا والــتـــدرج فـي إحــداهــاr وكــذا
شــروط مــنح   صــفــة ريـاضـي الــنـخــبــة واGــســتــوى الـعــالي

وفقدانها عن طريق التنظيم.

اGــاداGــادّة ة 45 :  : يـــســـتـــفــيـــد ريـــاضي الـــنـــخــبـــة واGـــســـتــوى
العالي من : 

- تدابـير خـاصـة تتـعلق بـتحـضـيره الـتقـني وأجرته
ودراســـــاتـه وتـــــكـــــويـــــنـه ومـــــشـــــاركـــــته فـي االمـــــتـــــحـــــانـــــات
ومــســابــقــات اإلدارة الــعـــمــومــيــة وإدمــاجه اGــهــني الــكــامل

rأثناء وبعد مساره الرياضي
- تعديل رزنامة مـشاركته في التقـييمات الدورية
ودراســتـه وتــكــويـــنه حــسب مـــتــطــلـــبــات ~ــارســـة ريــاضــة

rستوى العاليGا
- تــــأجــــيـل جتــــنــــيــــده فـي اخلــــدمــــة الــــوطــــنــــيــــةr عــــنــــد
االقـــتـــضــــاءr لـــتـــمـــكـــيـــنه مـن الـــتـــحـــضـــيـــر واGـــشـــاركـــة في

rيةGنافسات الدولية والعاGا
- تـعيـينه في هـياكل تـتوفـر على إمـكانـيات مالئـمة
لـلتـحضـيـر عنـد انـتهـاء فتـرة الـتدريب الـعـسكـري إذا كان

rمجندا في اخلدمة الوطنية
- مــــنـح الــــتـــــكـــــوين والـــــتـــــحـــــضــــيـــــر وحتـــــســــX األداء
الـــــــريــــــــاضي فـي اخلــــــــارجr وكـــــــذا الـــــــتــــــــكـــــــفـل �ـــــــصــــــــاريف

rنافساتGشاركة في اGالتجهيزات والتدريبات وا
- تـعديـل في مواقـيت عـمـله واالسـتـفـادة من فـترات
غـــيـــاب خـــاصــة مـــدفـــوعــة األجـــر مـن طــرف  كـل مــســـتـــخــدم

rعموميا كان أو خاصا
- تـــدابـــيـــر اســـتــــثـــنـــائـــيـــة تـــخـص الـــسن واGـــســـتـــوى
الــتـعـلــيـمي لاللــتـحـــاق �ــؤسـســــات الــتـكــوين اGـهـنــي أو

rتخصــص في ميدان األنشطة البدنية والرياضيةGا
- تــأمــX عــلى األخــطــار الــتي قــد يــتــعــرض لــهــا قــبل
وأثـــنــاء وبــعـــد اGــنــافـــســة الــريــاضـــيــة و~ــارســـة األنــشــطــة

rالرياضية
- تدابـير اسـتـثنـائيـة لاللـتحـاق واإلدماج والـترقـية
في األسالك الــتي يـسـيـرهـا الـوزيــر اGـكـلف بـالـريـاضـة أو

وهي تمثل وسطـا مفضال للكشف واالنتقاءr وبروز
مواهب رياضية شابة.

كــمــا تــشـــكل إطــارا مالئــمـــا لــنــشــر اGــبــاد� واألخالق
الرياضية وقيم التسامح ومكافحة العنف.

38 :  : تــتــمــحــور ريــاضــة اGــنــافــســة حــول نــظــام اGـاداGـادّة ة 
سلّمي حسب مستوى اGمارسة وفئة السن أو اجلنس.

وتنـظم ضمن اجلـمعـيات والـنوادي الـرياضيـة حسب
أشــكـــال مالئــمـــة ومــكـــيــفــة مـع اGــتــطـــلــبـــات والــصـــعــوبــات

اخلاصة �ختلف قطاعات األنشطة.

اGــاداGــادّة ة 39 :  : تــنــظـم االحتــاديــات الــريــاضـــيــة الــوطــنــيــة
رياضة اGنافسة وتنشطها.

الفصل السادسالفصل السادس
رياضة النخبة واGستوى العاليرياضة النخبة واGستوى العالي

اGاداGادّة ة 40 :  : تـتمـثل ريـاضة الـنخـبة واGـسـتوى الـعالي
في الــتــحــضــيــر واGــشــاركــة في اGــنــافــســات اGــتــخــصــصـة
الــهــادفــة إلى حتــقـيق أداءات تــقــيم عــلى أســاس اGــقــايـيس

التقنية الوطنية والدولية والعاGية.

تـــنــــظم ريـــاضــــة الـــنـــخــــبـــة واGـــســــتـــوى الـــعــــالي وفق
مسـتويات مـختلـفة وحسب مـستوى األداءات احملقـقة على

اGستويات الوطنية والدولية والعاGية.

41 :  : يـسمح تـطـوير ريـاضة الـنـخبـة واGسـتوى اGاداGادّة ة 
الـعالي بـبـروز مـواهب رياضـيـة شـابةr ويـسـتـلزم الـتـكفل

بها.

اGــاداGــادّة ة 42 :  : تــشـــجع الــدولــة تـــرقــيــة ريــاضـــة الــنــخــبــة
واGـسـتـوى الــعـالي من خالل وضع أقــطـاب لـلـتــطـويـر عـلى
مــســتــوى الـــتــراب الــوطــنـيr وذلك عــلى أســـاس اخلــريــطــة

الوطنية للتطوير الرياضي.

rــــادّة ة 43 :  : تـــــضــــمن الـــــدولــــة واجلــــمــــاعـــــات احملــــلــــيــــةGــــاداGا
بالعالقـة مع اللجنـة الوطنـية األوGبـية واللـجنة الـوطنية
شـــبه األوGــبــيــة واالحتــاديــات الـــريــاضــيــة الــوطــنــيــة وكــذا
الــرابـــطــات والــنـــوادي واجلــمــعـــيــات الــريـــاضــيــةr الـــتــكــفل
بـــريــاضــة الـــنــخــبــة واGـــســتــوى الــعـــاليr وذلك بــتـــحــضــيــر
ومــشــاركــة الــريــاضــيــX اGــمــثــلـX لــلــبـالد في اGــنــافــسـات
الـرياضـيـة الـدولـية والـعـاGـية طـبـقـا لـلبـرامج الـتي تـعـدها
االحتاديات الـرياضية الـوطنية اGـعنية والـلجنة الـوطنية

األوGبية واللجنة الوطنية شبه األوGبية.

Xاخلـاضع XـعنـويGوا Xو كن األشخـاص الطـبيـعي
لـــلـــقـــانـــون الــــعـــام أو اخلـــاص اGـــســـاهـــمـــة  في حتـــقـــيق هـــذا

الهدف. 
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rاستغالل وقت الفراغ -

- إدمـــاج الـــشــــبـــاب اجـــتـــمـــاعـــيـــا ومـــكـــافـــحـــة اآلفـــات
االجـــــتــــــمـــــاعــــــيــــــةr عـــــلـى اخلـــــصــــــوصr في إطــــــار الـــــبــــــرامج
الـتـحــفـيـزيــة اجلـواريـة عــلى مـسـتــوى األحـيـاء والــبـلـديـات
لــــفــــائــــدة الــــشــــبــــابr وتـــنـــــظــــيـم مـــــنــــافــــســــات ريـــاضــــيـــة

للتنشيط ما بX األحياء وما بX البلديات.

اGـاداGـادّة ة 49 :  : تـنـظم الـريـاضـة لـلجـمـيـع ضـمن جـمـعـيات
األحـــيـــاء والـــرابــــطـــات الـــريــــاضـــيـــة الــــبـــلـــديــــة والـــوالئـــيـــة
اGـــنـــضـــويـــة حتت لـــواء االحتـــاديـــة الـــريـــاضـــيـــة الـــوطـــنـــيــة

للرياضة للجميع.

تـــتــولى االحتــاديـــة الــريــاضــيـــة الــوطــنــيـــة لــلــريــاضــة
للجميع تنـظيم البرامج الرياضية لـفائدة مختلف فئات

اGواطنX وتنشيطها وتطويرها. 

اGــــاداGــــادّة ة 50 :  : يـــضــــمن مـــســــتـــخــــدمـــون مــــتـــخــــصـــصـــون
تـابـعـون لـلوزارة اGـكـلـفـة بـالـرياضـة أو أي مـسـتـخـدم آخر
مــــؤهـل أو مـــرخـص له مـن طـــرف هــــذه األخــــيــــرةr تــــأطــــيـــر

وتنشيط اجلمعيات اGذكورة في اGادة 49 أعاله.

اGـاداGـادّة ة 51 :  : يـجب عــلى الـدولـة واجلـمــاعـات احملـلـيـة أن
تسهـر على إجناز اGـنشآت الـرياضيـة اجلوارية وتـهيئـتها
وجتـهيزها وصيـانتها وتسـييرها واسـتغاللها وفق برامج

.XعنيGمحددة تبعا الحتياجات السكان ا

الفصل الثامنالفصل الثامن
الرياضة في عالم الشغلالرياضة في عالم الشغل

اGــاداGــادّة ة 52 :  : تـــتـــمــثـل الـــريـــاضـــة في عـــالم الـــشـــغل في
~ارسة األنـشطة الـبدنيـة والرياضـية والتـسليـة الرامية
عـــلى اخلـــصـــوصr إلى احملـــافــظـــة عـــلى الـــقـــدرات الــبـــدنـــيــة
واGـعـنويـة لـلـعمـال وحـفظـهـا وحتـسيـنـهـا وكذا الـوقـاية من
اخملــــــاطـــــر واحلـــــوادث الــــــتي  ــــــكن أن حتــــــدث في الــــــوسط

اGهني.

اGــاداGــادّة ة 53 :  : تـــتــولـى االحتـــاديــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــريـــاضــة
rوالــــعــــمل وضع الــــبــــرامـج الــــريــــاضـــيــــة فـي وسط الــــعــــمل
وتنظـيم  األنشطـة واGنافـسات الـرياضيـة لصالح الـعمال

وتنشيطها وتطويرها.

اGـاداGـادّة ة 54 :  : زيـادة عـلى الـنـشاطـات اGـبـذولـة في إطار
XــــعــــنــــويـــGــــكن األشــــخــــاص ا  rاخلــــدمــــات االجــــتــــمـــاعــــيــــة
اخلـاضـعX لـلـقـانون الـعـام أو اخلاصr إنـشـاء نواد ريـاضـية
تتكفل بتنـظيم النشاطات البـدنية والرياضية  في إطار

الرياضة والعملr وتمويلها وتطويرها. 

أسـالك أخــرى تــابــعــة لإلدارة الــعــمــومــيــةr وكــذا االنــتــداب
لــدى الـهــيــكـل الـريــاضـي الـذي يــنــتــمي إلــيـهr مع احملــافــظـة

rعلى أجرته عندما  ارس نشاطا مهنيا

- حماية ومتابـعة طبية رياضية أثناء وبعد مساره
 rالرياضي

- وســـــائل اســــتـــــرجــــاع تـــــتــــنـــــاسب مع مـــــتــــطـــــلــــبــــات
 rمارسة الرياضيةGا

- دعم مـــــالي ومـــــادي ومـــــنـــــشـــــآتي لـــــلـــــدولـــــةr حـــــسب
كـــيـــفــيـــات تـــعـــاقـــديــة حتـــدد شـــروط اســـتـــعــمـــال ومـــراقـــبــة

 rمنوحةGساعدات اGا

- قانون أساسي.

حتــدد كـيـفـيـات تــطـبـيق هـذه اGـادة r ال ســيـمـا اGـبـالغ
والـــهـــيـــكـل و األجـــرة وشـــروط مـــنــــحـــهـــا وســـحــــبـــهـــا  وكـــذا
القانون األساسي لـرياضي النخبة واGستوى العاليr عن

طريق التنظيم.

اGاداGادّة ة 46 :  : زيادة على الـواجبات التي يخضع لها كل
ريـاضيr كــمــا هــو مـنــصــوص عـلــيــهــا في اGـادة 60 من هـذا
الــقـــانـــونr يـــلـــتـــزم ريــاضـي الـــنــخـــبـــة واGـــســـتـــوى الــعـــالي
بـاGـشـاركـة في كل اGـنـافـسات الـدولـيـة والـعـاGـيـة  اGـقررة
في بـرنـامج االحتـاديـة الـريـاضـيـة الـوطـنـيـة اGـعـنـية و/ أو
الــلـجـنـة الــوطـنـيـة األوGــبـيـة و/أو الـلــجـنـة الـوطــنـيـة شـبه

األوGبية.  

اGــــاداGــــادّة 47 :  : يـــــضــــمـن تــــأطـــــيــــر األنـــــشــــطـــــة الــــبـــــدنــــيــــة
rــــادة 13 أعالهGـــــنـــــصـــــوص عـــــلـــــيــــهـــــا فـي اGوالـــــريـــــاضــــيـــــة ا
مـــســتــخــدمـــون مــتــخــصـــصــون تــابـــعــون لــلــوزارة اGـــكــلــفــة
بـــالــريـــاضــة وكل مـــســتــخـــدم حــاصل عـــلى شــهـــادة أومــؤهل

طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

الفصل السابعالفصل السابع
الرياضة للجميعالرياضة للجميع

اGــاداGــادّة ة 48 :  : تـــتــمـــثل الــريـــاضــة لــلـــجــمـــيع في تــنـــظــيم
وتــنــشـــيط األنــشـــطــة الـــريــاضــيـــة والــتـــســلــيـــة الــريـــاضــيــة
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة احلـــرة أو اGـــنـــظـــمـــة لـــفــائـــدة أكـــبـــر عـــدد من

اGواطنX دون تمييز.

جتـرى الـرياضـة لـلـجمـيع بـصـفـة حرة أو مـنـظـمة في
جو ترفيهيr وهي تشكل عامال هاما في :

rوقاية  الصحة العمومية وترقيتها -

rاالسترخاء البدني -



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 39 10
22 رمضان عام رمضان عام 1434 هـ هـ
31 يوليو سنة  يوليو سنة 2013  م م

الفصل التاسع الفصل التاسع 
األلعاب والرياضات التقليديةاأللعاب والرياضات التقليدية

اGــاداGــادّة ة 55 :  : تـــعـــد األلـــعــاب والـــريـــاضـــات الـــتــقـــلـــيـــديــة
أنـشـطـة بـدنـيـة وريـاضــيـة مـسـتـمـدة من الـتـراث الـثـقـافي
الوطـنيr وتـرمي إلـى تعـزيـز الـقـدرات الـبـدنـيـة والـتـفتح

.Xالفكري والثقافي للمواطن

يـــجـب عـــلـى الــــدولـــة واجلــــمــــاعـــات احملــــلــــيـــة وكــــذا كل
شـــخص طـــبـــيـــعي أو مـــعـــنـــوي خـــاضع لـــلـــقـــانـــون الـــعــام أو
اخلــــــاصr الـــــســــــهــــــر عـــــلـى احملـــــافــــــظــــــة عـــــلـى هـــــذه األلــــــعـــــاب

والرياضات وترقيتها وتثمينها.

56 :  : تــنــظم األلــعــاب والــريــاضــات الــتــقــلــيــديــة اGـاداGـادّة ة 
ضمن اجلـمعيـات واألندية الـرياضيـة والرابطـات الوالئية
اGـــــنــــضــــويـــــة حتت لــــواء االحتـــــاديــــة الــــوطـــــنــــيــــة لـأللــــعــــاب

والرياضات التقليدية.

وتــكــلف االحتــاديــة الــوطــنــيــة لأللــعــاب والــريــاضــات
الـتقليديـةr على اخلصوص بـالسهر على احملـافظة على هذه
األلعـاب والـرياضـات واسـتمـرارهـا وتـنظـيـمهـا وتـرقيـتـها

عبر التراب الوطني. 

وتـكـلف أيــضـا  بـتـنــظـيم الـتــظـاهـرات واGــهـرجـانـات
اGتعلقة بهذه األلعاب والرياضات.

اGاداGادّة ة 57 :  : حتدد مهام االحتـاديات الرياضية الوطنية
rـــــواد 23 و49 و53 و56 أعالهGـــــنــــــصــــــوص عـــــلــــــيــــــهـــــا فـي اGا

وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

الباب الثالثالباب الثالث
الرياضيون والتأطير الرياضيالرياضيون والتأطير الرياضي

اGـاداGـادّة ة 58 :  : يــعــتـبــر ريـاضــيــا  كل ~ـارس مــعــتـرف له
طبـيا بـاGمـارسة الـرياضـية ومـتحـصل قانـونا عـلى إجازة

ضمن ناد أو جمعية رياضية.

يــــعــــتــــبـــر ~ــــارســــا كـل شــــخص مــــعــــتــــرف لـه طــــبــــيـــا
بــاGـمــارسـة الــريـاضــيـة ويــواظب عـلى اGــمـارســة الـبــدنـيـة

والرياضية .

يـــســـتـــفـــيــد الـــريـــاضـــيـــون حـــسب أصـــنـــافـــهم وســـنـــهم
ومــــســـــتـــــويــــات ~ـــــارســـــتــــهـم من قـــــانـــــون أســــاسـي حتــــدده
االحتــاديــة الــريـــاضــيــة الــوطــنـــيــة اGــعــنــيـــةr ويــوافق عــلــيه

الوزير اGكلف بالرياضة.

اGـاداGـادّة ة 59 :  : يــتـولى الـتــأطـيـر الـريــاضي مـهـمــة تـربـيـة
الـشـبــاب وتـكـويــنـهم طـبــقـا ألحـكــام  هـذا الـقــانـون ومـبـاد�

أخالقيات الرياضة والروح الرياضية .

مستخدمو التأطير الرياضي همr على اخلصوص :
- اGــــدربـــــون واGــــديــــرون الـــــتــــقـــــنــــيـــــون واGــــديــــرون
اGــنــهـجــيــون واGــسـتــخــدمـون اآلخــرون لــلـتــأطــيـر الــتــقـني

rنتخبات الرياضيةGوالفرق وا Xللرياضي
- اGـسـتــخـدمـون الــذين  ـارســون وظـائف اإلشـراف
واإلدارة والـــتــنـــظـــيم والـــتـــســيـــيـــر والـــتــكـــوين والـــتـــعــلـــيم

  rوالتنشيط والتحكيم وفي جلان التحكيم
-  أطـبـاء الـريـاضـة واGـسـتـخـدمـون الـطـبـيـون وشـبه

rXالطبي
rنتخبونGتطوعون اGسيرون الرياضيون اGا -

- اGــســـتــخــدمـــون الــذين  ــارســـون مــهــنـــا ذات صــلــة
بـاألنـشـطـة الـبـدنـيــة والـريـاضـيـة الـتي حتـدد مـدونـتـهـا من
طــرف الـــوزيــر اGــكــلف بـــالــريــاضــة بــالـــعالقــة مع الــوزراء

.XعنيGا

حتـــدد الـــقــوانـــX األســاســـيـــة Gــســـتــخـــدمي الـــتــأطـــيــر
الرياضي عن طريق التنظيم.

اGاداGادّة ة 60 :  : يـلتـزم الريـاضيـون ومسـتخـدمو الـتأطـير
الرياضي خالل مسارهم الرياضي �ا يأتي: 

 rأداءاتهم الرياضية Xالعمل على حتس -
- احــتــرام الـقــوانــX واألنـظــمــة الـريــاضــيـة اGــعــمـول

 rبها
 rاالمتثال لألخالقيات والروح الرياضية -

- تـلــبـيـة كل  نـداء من الـنـخـبــة الـوطـنـيـة والـتـمـسك
 rبالدفاع عن الوطن وتمثيله بصورة مشرفة

- االمـتـنــــاع عن تـعـاطــي اGــنـشـطـــاتr واســتـعـمـــال
العـقـاقـيــر و الـوسـائل احملظـــورة وااللـــتزام واGـشـــاركــة

 rفــي مكافحتها
- االمتـنـاع عن كل تـورط  في النـزاعـات الـتي  كن
أن حتـــدث  في هــيـــكل أو هــيـــاكل  الـــتــنـــظــيم والـــتــنـــشــيط

rالتي يكونون أعضاء فيها Xالرياضي
-  نبذ كل أعمال العنف واGشاركة في الوقاية منه

ومكافحته.

اGـاداGـادّة ة 61 :  : يــتـحــمل اGــدربـون واGــديـرون الــتـقــنـيـون
واGديـرون اGـنـهـجـيـونr زيادة عـلى مـهـامـهم  والـتـزامـاتهم
القانـونية األساسـيةr مسؤولـية متابـعة رياضيي الـنخبة
واGـــســــتـــوى الـــعــــاليr والـــفــــرق واGـــنـــتــــخـــبـــات فـي مـــجـــال

البرمجة والتحضير والتدريب واGتابعة اGنهجية.

يـجـب عـلى اGـسـيــرين الـريـاضـيــrX في إطـار مـبـاد�
احلــكم الـراشــدr اGـســاهـمــة في حتـســX الـظــروف اGـعــنـويـة
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Xديرين التـقنيGوا XدربـGوا Xودعم الرياضـي rـاديةGوا
XكلفGحتت سلطتـهم وا XوضوعـGا XنهجـيGـديرين اGوا
بـضمـان تـطـوير االخـتـصـاص أو االختـصـاصـات الريـاضـية
الـتــابـعـة لــهـيـكل  الــتـنـظــيم والـتـنــشـيط الـريــاضـيـX الـذي

 ارس فيه هؤالء اGستخدمون.

62 :  :  ــنـع اجلـمـع بــX اGـســؤولــيــة الــتــنــفــيــذيـة اGـاداGـادّة ة 
Xالوطني واحملـلي ضمن وب XسـتويـGواالنتـخابيـة على ا
rمن جـــهـــة Xهـــيـــاكـل الـــتـــنـــظـــيم والــــتـــنـــشـــيط الـــريــــاضـــيـــ
واGـــســـؤولــــيـــة اإلداريـــة في مـــؤســـســـات الـــدولـــة الـــتـــابـــعـــة
لــلـقــطـاع اGـكــلف بــالـريـاضــة الـتي تــخـول صــاحـبــهـا ســلـطـة

القرار من جهة أخرى.

حتــدد كــيــفــيــات تــطــبــيـق هــذه اGــادةr ال ســيــمــا مــنــهـا
حتديد حاالت عدم اجلمعr عن طريق التنظيم.

اGاداGادّة ة 63 :  : يـستـفيـد مسـتخـدمو التـأطيـر التـقني في
حــــالــــة حتــــقــــيق أداءات ذات مــــســــتــــوى دولـي أو عــــاGي من
طــرف الـريــاضـيــX أو مـجــمـوعـات الــريـاضــيـX اGــؤطـرين
من طرفهم من  بعض الـتدابير اخلاصة اGذكورة في اGادة

45 من هذا القانون.

حتـــدد قـــائــمـــة وظـــائف الـــتــأطـــيـــر الــتـــقـــني اGـــعــنـــيــة
بـاستـفـادة مـسـتخـدمـيـها مـن هذه الـتـدابـيـر وكذا كـيـفـيات

تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

64 :  : يؤمّـن الريـاضـيون ومـسـتخـدمـو التـأطـير اGاداGادّة ة 
الـريـاضي من مـخـاطر احلـوادث الـتي يـتـعـرضـون لـهـا قبل
وأثناء وبـعد التـدريبات واGـنافسـات الرياضـية الوطـنية

والدولية. 

ويــســتــفـيــدون في هــذا اإلطــار من احلــمــايـة الــطــبــيـة
الرياضية.

ويستفيدr زيادة على ذلكr الرياضيون ومستخدمو
التأطير الرياضي من قبل الهياكل واGصالح اخملتصة من
حــمـــايـــة من كل اعـــتــداء مـــحـــتــمل ذي صـــلـــة �ــهـــامــهـم قــبل

اGنافسات الرياضية وأثناءها وبعدها.

اGـاداGـادّة ة 65 :  : عالوة عـلى احلــقـوق اGــعـتــرف بـهــا �ـوجب
هذا الـقانـونr يستـفيـد الريـاضيـون ومستـخدمـو التـأطير
مـن فـــتــــرات غــــيــــاب خــــاصــــة عن الــــعــــمل مــــدفــــوعــــة األجـــر
ومـبــررةr مع إضــافــة مـدة الــســفـر دون اGــســاس �ــسـارهم

اGهنيr إذا كانت من أجل :
Xمـتــابــعــة أو إعــطــاء دروس في الــتــكــوين وحتــسـ -

rاألداء والرسكلة
- اGـــــشـــــاركـــــة فـي نـــــدوات وتـــــربـــــصـــــات الــــــتـــــكـــــوين
والـــلــقــــاءات اخلـــاصــة في مـــجــال الـــريــاضــة داخـل الــتــراب

rالوطنــي وفـي اخلارج

- اGـشاركـة في اGنـافسـات الريـاضيـة أو التـجمـعات
التحضيرية اGعتمدة من الهياكل الرياضية. 

حتــــدد كــــيـــــفــــيــــات مــــنـح رخص الــــغـــــيــــابــــات اخلــــاصــــة
اGــــدفـــوعــــة األجـــر ومــــدتــــهـــا وكــــذا تــــعـــويــــضــــهـــا عـن طـــريق

التنظيم.

Xأو مجـموعة الـرياضي Xادّة ة 66 :  :  ـكن الرياضـيGاداGا
الــتـعــاقــد مع ~ـثـل لـهم  يــدعى "وكــيل الالعب" لـالسـتــفـادة
Xمـن خــــدمـــــاته مـــــقــــابـل أجــــرة في ظـل احــــتـــــرام الــــقـــــوانــــ

واألنظمة سارية اGفعول. 

يـــجب أن تــصـــدق عــلى الـــعــقــد اGـــنــصــوص عـــلــيه في
الفقرة أعالهr االحتادية الرياضية الوطنية اGعنية.

مع مراعـاة أحكـام التـنظـيم الـرياضي الـدوليr يجب
على وكالء الالعبـX من أجل ~ارسة نشـاطهمr أن يكونوا
مـتـحـصلـX عـلى إجـازة تـسلـمـهـا  لـهم االحتـادية الـريـاضـية

الوطنية اGعنية بعد إشعار الوزير اGكلف بالرياضة.

حتـدد االحتـادية الـريـاضـية الـوطـنـيـة اGعـنـيـة شروط
وكيفيات تسليم اإلجازة  وسحبها.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اGادة عن طريق
التنظيم.

اGاداGادّة ة 67 :  :  ـكن أن يسـتـفيـد الريـاضـيون ومـجمـوعة
الـريـاضــيـX ومـؤطـروهم الـتـقـنـيـون والـطـبـيـون في حـالـة
حتــقــيـق أداءات ونــتــائج ريـــاضــيــة ذات مـــســتــوى دولي أو
عاGيr من مكافآت مالية و/ أو مادية تمنح لهم �بادرة :

 rكلف بالرياضةGإما من الوزير ا -
- إمـا من احتاديـاتهم الـرياضـية الـوطنـية أو الـلجـنة
الوطـنيـة األوGبـية أو الـلجـنة الـوطنـية شـبه األوGبـيةr أو
أي شـخص طـبـيعي أو مـعـنـوي آخـر خـاضع للـقـانـون الـعام

أو اخلاص.

68 :  : تـــــؤسـس أوســــمـــــة تـــــتـــــوج االســــتـــــحـــــقــــاق اGــــاداGــــادّة ة 
الـــريــــاضي الــــوطــــني Gــــكــــافـــأة كـل ريـــاضـي أو مـــجــــمــــوعـــة
ريــــاضـــيـــX أو أي عـــضـــو مـن اGـــؤطـــريـن الـــريـــاضـــيـــrX أو
بـــصــفـــة عــامــة كـل شــخص طـــبــيــعـي أو مــعــنـــوي ســاهم في
تـرقـيــة  األنـشـطـة الــبـدنـيـة والــريـاضـيـة وتــطـويـرهـا وكـذا
تـعزيـز سـمعـة الـوطنr سواء بـتـحقـيق الـنتـائج الـرياضـية

أو اإلنتاج الفكري والفني في هذا اجملال.

69 : : تـــمـــنـح أوســـمــــة االســـتـــحــــقـــاق الــــريـــاضي اGــاداGــادّة ة 
الــوطـني من طـرف الــوزيـر اGـكـلـف بـالـريـاضــةr بـنـاء عـلى
اقـتراحr عـند االقتـضاءr من الـلجـنة الـوطنـية األوGـبية أو
الـلـجنـة الوطـنـية شـبه األوGـبيـة أو االحتاديـات الـرياضـية

الوطنية اGعنية.
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حتدد طبـيعـة أوسمـة االستـحقـاق الرياضـي الوطني
وخــصـائــصـهــا الـتــقـنــيـة وكــذا الـكــيـفــيـات اخلــاصـة �ــنـحــهـا

واستعمالها عن طريق التنظيم.

الباب الرابعالباب الرابع
Xهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيXهياكل التنظيم والتنشيط الرياضي

70 :  : تتـمـثل مهـام هـياكل الـتـنظـيم والـتنـشيط اGاداGادّة ة 
الـــريـــاضـــيـــX في تـــطـــويـــر الـــبـــرامج الـــريـــاضـــيـــة من أجل
ترقـيـة اخـتـصاص أو عـدة اخـتـصـاصـات رياضـيـةr وتـربـية
وتكوين منخرطـيهمr وترقية اGواطـنة والروح الرياضية
والــــوقــــايــــة من تــــعــــاطي اGــــنــــشــــطــــات والــــعــــنـف واآلفـــات

االجتماعية ومكافحتها.

كـمـا تـشــجعr زيـادة عـلى ذلـكr تـمـثـيل الــنـسـاء ضـمن
أجهزتها القيادية.

Xـادّة ة 71 :  : هـيـاكل الـتـنـظـيم والـتـنـشـيط الـريـاضـيGـاداGا
هي : 

rالنوادي الرياضية -
rالرابطات الرياضية -

 rاالحتاديات الرياضية الوطنية -
r بيةGاللجنة الوطنية األو -

r بيةGاللجنة الوطنية شبه  األو -
- اجلـمــعـيــات الـريــاضـيــة اGـذكــورة في اGـواد 24 و49

و56 أعاله.

الفصل األولالفصل األول
النوادي الرياضيةالنوادي الرياضية

اGاداGادّة ة 72 :  :  كن أن تكون الـنوادي الرياضية متعددة
: Xالرياضات أو أحادية الرياضة و تصنف إلى فئت

rالنوادي الرياضية الهاوية -
- النوادي الرياضية احملترفة.

الـــنــادي الـــريـــاضي هـــو الــهـــيـــكل الـــقــاعـــدي لـــلــحـــركــة
الرياضية الـذي يضمن تربية وحتسX مستوى الرياضي

من أجل حتقيق األداءات الرياضية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 73 :  : يــــــتـــــوفـــــر الــــــنـــــادي الـــــريــــــاضي اGــــــتـــــعـــــدد
الرياضات على فروع ريـاضية متخصصة تكلف بتسيير

االختصاصات الرياضية اGمارسة فيه.

اGاداGادّة ة 74 :  : يكـلف الـنادي الـرياضي األحـادي الريـاضة
بتسيير اختصاص رياضي واحد.

الفرع األولالفرع األول
النادي الرياضي الهاويالنادي الرياضي الهاوي

اGاداGادّة ة 75 :  : النـادي الريـاضي الهـاوي جمـعيـة رياضـية
ذات نـشــاط غـيـر مــربحr تـســيـر بـأحــكـام الـقــانـون اGــتـعـلق

باجلمعيات وأحكام هذا القانونr وكذا قانونه األساسي.

اGـاداGـادّة ة 76 :  : يخـضع تـأسيس الـنـادي الريـاضي الـهاوي
قـــــبـل اعـــــتــــــمـــــاده إلـى الـــــرأي اGــــــطـــــابـق لـإلدارة اGـــــكــــــلـــــفـــــة

بالرياضة.

حتـــدد مـــهــام الـــنـــادي الـــريـــاضي الـــهـــاوي وتـــنـــظــيـــمه
وسـيـره �ــوجب قـانـون أسـاسي ©ـوذجي يـحـدد عن طـريق

التنظيم. 

اGـاداGـادّة ة 77 :  :  ـكن الـنـادي الـريـاضي الـهـاوي أن يـنـشئ
مــركـزا لــلــتـكــوين مــا قـبل الــتــحـضــيـر أو مــركــزا لـتــكـوين

اGواهب الرياضية.

يــجب عــلى الـــنــادي الــريــاضي الــهــاوي إنــشــاء فــروع
رياضيـة عديدة مـتخصصـة ضمن هيـاكلهr ال سيمـا لفائدة

األصناف الشابة. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
النادي الرياضي احملترفالنادي الرياضي احملترف

اGــاداGــادّة ة 78 :  : يـــعـــد الـــنـــادي الـــريـــاضي احملـــتـــرف شـــركــة
جتــاريـــة ذات هــدف ريـــاضي  ــكـن أن يــتـــخــذ أحـــد أشــكــال

الشركات التجارية اآلتية :
- اGـؤســســة ذات الــشـخص الــوحــيــد الـريــاضــيـة ذات

rسؤولية احملدودةGا
rسؤولية احملدودةGالشركة الرياضية ذات ا -

- الشركة الرياضية ذات األسهم.

تـســيــر الــشـركــات اGــنـصــوص عــلــيـهــا أعالهr بــأحــكـام
الـقـانـون الـتـجـاري وأحــكـام هـذا الـقـانـونr وكـذا قـوانـيـنـهـا
األسـاسـيـة اخلاصـة الـتي يـجب أن حتددr ال سـيـمـا كيـفـيات

تنظيمها وطبيعة اGساهمات.
حتــدد الــقــوانــX األسـاســيــة الــنــمــوذجــيــة لــلــشــركـات

اGذكورة أعالهr عن طريق التنظيم.

اGاداGادّة ة 79 :  : يـهدف النـادي الريـاضي احملترفr ال سـيما
rمـســتـواه الـتـنـافـسي االقـتـصـادي والـريـاضي Xإلى حتـسـ
وكــــذا لــــريــــاضــــيـــــيه عــــبــــر مـــــشــــاركــــته فـي الــــتــــظــــاهــــرات
واGنافسات الرياضية اGدفوعة األجر وتوظيف مؤطرين
وريــــاضـــيــــX مــــقـــابـل أجـــرة وكــــذا ~ــــارســـة كـل األنـــشــــطـــة

التجارية اGرتبطة بهدفه.
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اGاداGادّة ة 80 :  : تـشجع الدولـةr من خالل تدابـير حتفـيزية
وتدابير مرافـقةr كل ناد رياضي محـترف مؤسس قانونا
يـنـشئ مـركـزا لـتـكـويـن اGـواهب الـريـاضـيـة الـشـابـة طـبـقا

للقوانX واألنظمة سارية اGفعول.

81 :  :  ــــكن كل نــــاد ريـــاضي هــــاو و كل شـــخص اGــاداGــادّة ة 
طـبـيعي أو مـعـنـوي أن يؤسـس ناديـا ريـاضـيا مـحـتـرفا أو

يكون مساهما أو شريكا فيه.

و ــكن الــشــركــات األجـنــبــيــة أن تــكـون مــســاهــمـة أو
شــريـكــة في الــنـادي الــريــاضي احملـتــرفr طــبـقــا لـلــتــشـريع

اGعمول به.

اGـاداGـادّة ة 82 :  :  ــكن كل نـاد ريـاضي هــاو يـشـارك بـصـفـة
مــعــتـــادة في تــنــظـــيم الــتــظـــاهــرات واألحــداث الـــريــاضــيــة
اGـــــدفـــــوعـــــة األجــــــرr الـــــذي تـــــكـــــون إيـــــراداتـه  وكـــــذا أجـــــور
اGؤطـرين والـريـاضـيX الـذين يـشـغـلـهم قد بـلـغت بـعـنوان
الـســنـة اGـنــصـرمــةr مـبــلـغــا يـفــوق سـقـفــا يـحــدد عن طـريق
الـــتـــنـــظـــيمr تـــأســـيس شـــركـــة ريـــاضـــيـــة جتـــاريـــة كـــمـــا هــو

منصوص عليه في هذا القانون.  

83 :  : عــنــدمــا  ــتــلك الــنــادي الــريــاضـي الــهـاوي اGـاداGـادّة ة 
رأسـمـال اGـؤسـسة ذات الـشـخص الـوحـيـد الـريـاضـية ذات
اGـسـؤولــيـة احملـدودةr تـخـصص مــجـمل األربـاح احملـقـقـة في

هذه الشركة إلى تشكيل صندوق االحتياطات.

اGاداGادّة ة 84 :  : مع مراعاة الـتشريع سـاري اGفعولr وفي
حــــالـــة الــــزيـــادة فـي الـــرأســــمـــال االجــــتـــمــــاعي لــــلـــشــــركـــات
الـريـاضيـة الـتـجاريـة اGـذكـورة في اGادة 78 أعالهr إمـا عن
طــريق إصـدار أســهم جــديـدة أو حــصص اجـتــمـاعــيـةr و إمـا
عـن طــــــــريق الــــــــزيــــــــادة في قــــــــيـــــــمــــــــة األســـــــهـم أواحلــــــــصص
االجــــتــــمـــــاعــــيــــةr فـــــإنه يـــــجب عــــلـى اجلــــمـــــعــــيــــات الـــــعــــامــــة
rــذكـورة أعالهGأو لــلـشــركـاء فـي الـشــركـات ا Xلـلــمـســاهــمـ
قــــبـــول االكــــتــــتـــابــــات اجلـــديــــدة  الـــصــــادرة عن األشــــخـــاص
الــطــبــيــعــيــX أو اGــعــنـويــX ذوي اجلــنــســيــة اجلــزائــريـة أو
األجــــنـــبـــيـــة بــــغـــرض الـــزيــــادة في مـــوارد هــــذه الـــشـــركـــات

وضمان استمراريتها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الرابطات الرياضيةالرابطات الرياضية

اGاداGادّة ة 85 :  : الرابطـة الريـاضية جـمعـية تسـير بـأحكام
الـقـانـون اGـتـعـلق بـاجلـمـعـيـاتr وأحـكـام هـذا الـقـانـون وكـذا
قـــوانــيـــنــهـــا األســاســـيــة والـــقــوانـــX األســاســـيــة لالحتـــاديــة

الرياضية الوطنية اGنضمة إليها.

 ـــكن تـــأســـيس الـــرابــطـــة الـــريـــاضــيـــة بـــاقـــتــراح من
االحتاديـة أو االحتاديات الريـاضية الـوطنيـة اGعنـية وبعد

الرأي اGطابق  لإلدارة اGكلفة بالرياضة.

 كن أن تكون الرابطة الرياضية :
- حسب طبـيعة نـشاطـاتهاr رابـطة ريـاضية مـتعددة

rالرياضات أو متخصصة
rحــسـب أهــمــيــة مــهــامــهـا واخــتــصــاصــهــا اإلقــلــيــمي -

رابطة رياضية وطنية أو جهوية أو والئية أو بلدية.

تـضم الـرابـطة الـريـاضيـة الـنوادي الـريـاضيـةr وعـند
االقـتـضــاءr الـرابـطـات اGــؤسـسـة قـانــونـا واGـنـضــمـة إلـيـهـا

طبقا لقوانينها األساسية.

تـتـولى الـرابـطـة الـريـاضـيـة الـتـنـسـيق بـX الـنـوادي
والرابطات الرياضية اGنضمة إليها.

86 :  : تـمارس الـرابـطة الـريـاضيـة مـهامـها حتت اGاداGادّة ة 
ســلـطــة ورقـابــة االحتـاديــة الــريـاضــيـة الــوطـنــيـة اGــنـضــمـة
إلـيها طبقـا لألحكام اGذكـورة في القوانX األسـاسية لهذه

االحتادية.

تـخـضـع الـرابـطـة الـريــاضـيـة Gـراقـبــة اإلدارة اGـكـلـفـة
بالريـاضة والسـلطات اGـؤهلـة لذلكr ال سيـما فيـما يخص

استعمال اإلعانات و اGساعدات العمومية.

حتـــدد مــــهـــام الـــرابـــطـــات الـــريـــاضــــيـــة و تـــنـــظـــيـــمـــهـــا
واخـــتـــصــاصـــاتـــهـــا اإلقـــلــيـــمـــيـــة �ــوجـب قــوانـــX أســـاســـيــة
©ــوذجـيــة تـعــدهـا االحتــاديـة الــريـاضــيـة الـوطــنـيــة ويـوافق

عليها الوزير اGكلف بالرياضة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
االحتادية الرياضية الوطنيةاالحتادية الرياضية الوطنية

اGاداGادّة ة 87 :  : االحتادية الريـاضية الوطنـية جمعية ذات
صبغة وطنية تـسيرها أحكام القانـون اGتعلق باجلمعيات
وأحــكـــام هــذا الــقـــانــون وكــذا قـــوانــيــنـــهــا األســاســـيــة الــتي

يوافق عليها الوزير اGكلف بالرياضة.

تــــعــــد االحتــــاديــــة الـــريــــاضــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة األنــــظــــمـــة
الــتـنـافــسـيـة واألنــشـطـة الــريـاضـيــة الـتـابــعـة الخـتــصـاصـهـا

وتسيرها بكل استقاللية.

تـكـون االحتـاديـة الـريـاضـيـة الـوطـنـيـة حسـب طـبـيـعة
أنشطتهاr متخصصة أو متعددة الرياضات.

تـســيـر االحتــاديـة الــريـاضــيـة الــوطـنــيـة اGــتـخــصـصـة
اخـتــصـاصــا ريـاضـيــا أو اخـتــصـاصـات ريــاضـيــة مـتـشــابـهـة

تمارس عليه أو عليها سلطتها.

تـــســتــعــمل وتـــنــظم االحتــاديـــة الــريــاضــيـــة الــوطــنــيــة
Xاختـصـاص Xـتعـددة الـريـاضات في قـطـاع أنـشطـة مـعـGا

(2) أو عدة اختصاصات رياضية ذات طبيعة مختلفة.
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تـــضــــبط مــــهـــام االحتـــاديــــات الـــريـــاضــــيـــة الـــوطــــنـــيـــة
وتـــنــظــيــمـــهــا وســيــرهـــا  �ــوجب قــانـــون أســاسي ©ــوذجي

يحدد عن طريق التنظيم.

88 :  : يــعـتــرف لالحتــاديــة الــريــاضـيــة الــوطــنــيـة اGـاداGـادّة ة 
بـــاGــنــفـــعــة الـــعــمــومـــيــة والــصـــالح الــعـــام  الــوزيـــر اGــكــلف

بالرياضة. 

حتــدد شــروط مــنح االعــتــراف بــاGــنــفــعــة الــعــمــومــيـة
والصـالح الـعام  لالحتـاديـة الريـاضـية الـوطنـيـة عن طريق

التنظيم.

89 :  : ال  ـكن أن تؤسس عـلى الصـعـيد الـوطني اGاداGادّة ة 
أكثـر من احتاديـة رياضيـة واحدة  لـكل اختـصاص رياضي

أو قطاع أنشطة.

اGاداGادّة ة 90 :  : تسـاهم االحتاديـة الريـاضيـة الوطـنيةr من
Xفي تـــــرقــــيــــة وحتــــســــ rخالل أنــــشــــطـــــتــــهــــا و بــــرامـــــجــــهــــا
اخــتــصــاص أو اخــتـصــاصــات ريــاضــيــةr وتـربــيــة الــشــبـاب
واحملــــافـــظــــة عــــلى أخالقــــيــــات  وآداب الـــريــــاضــــة و الـــروح
الـريـاضيـة واحلـكم الـراشد وتـعـزيز الـتـماسك  االجـتـماعي

والتضامن الوطني.

اGــاداGــادّة ة 91 :  : تــضــمن االحتـــاديــة الــريـــاضــيــة الـــوطــنــيــة
مهام اخلدمة العمومية ال سيما :

- تــنـــظــيـم وتــنـــشــيط وتـــطــويـــر وتــرقـــيــة ومـــراقــبــة
االخـتـصاص أو االخـتـصـاصات الـريـاضـية الـتي تـكـلف بـها
طــبـــقــا لـألهــداف الــعـــامــة احملـــددة بــالـــتــنـــســيق مـع الــوزيــر
اGــكـلـف بـالــريـاضــة وبــاالسـتــنـاد إلـى الـســيـاســة الــوطـنــيـة

rللرياضة
- تـوفــيــر الـشــروط الـعــضــويـة والــتــسـيــيــريـة قــصـد

rحتقيق أهدافها
- سن الـتــنـظـيـمـات الـتـقـنـيــة والـتـنـظـيـمـات الـعـامـة
اخلـاصــة  بـاخـتـصـاصـهــا أو اخـتـصـاصـاتـهــا الـريـاضـيـة الـتي
تـــتـــضـــمـن وجـــوبـــا أحـــكـــامـــا تــــعـــاقب عـــلـى أفـــعـــال تـــعـــاطي
اGـنشـطات والـعنف في اGـنشـآت الريـاضيـة  والفـساد في
مــجــال اGــنــافــســات والــتــظــاهــرات الــريــاضــيــةr وهـذا دون
Xـــنــــصـــوص عـــلـــيـــهــــا في الـــقـــوانـــGاإلخالل بـــالـــعــــقـــوبـــات ا

rفعولGواألنظمة السارية ا
- إعـــداد اخملـــطـط االســتـــشـــرافـي لـــتـــطـــويـــر وتـــرقـــيــة
االخـتـصاص أو االخـتـصـاصات الـريـاضـية الـتي تـكـلف بـها
وكذا اخملـطـطـات والـبـرامج الـسـنويـة واGـتـعـددة الـسـنوات

rاخلاصة بها وتنفيذها
rنافسات وتسييرها وتقييمهاGوضع نظام ا -

- ~ـــارســـة الـــســـلـــطـــة الـــتـــأديـــبـــيـــة عـــلى الـــرابـــطـــات
والـنـوادي الـرياضـيـة اGـنـضمـة إلـيـهـاr وكذا عـلى الـهـيـئات

rالتي تنشئها
-  الوقـاية من تـعاطـي اGنـشطـات ومكـافحـتهـا طبـقا

rفعولGللتشريع والتنظيم الساريي ا
- الـــــوقـــــايــــــة من الـــــعــــــنف واآلفـــــات االجــــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة

rومكافحتها بالعالقة مع السلطات العمومية
- حتضير وتسيـير الفرق واGنتخبات الوطنية في
إطـار مـشـاركـتـهـا فـي اGـنـافـسـات الـدولـيــة بـالـتـنـسـيق مع
rشرف للوطنGكلف بالرياضة قصد التمثيل اGالوزير ا
- اGشـاركـة في مـتابـعـة اGـراقـبة الـطـبـية الـريـاضـية

rفعولGطبقا للتنظيم ساري ا Xللرياضي
rXرافقة النفسية للرياضيGا -

rشاركة في ترقية األخالقيات الرياضيةGا -
- اGــســاهـمــة في إعــداد و تــوزيع اGـراشــد اGــنـهــجــيـة
الـتـي حتـدد مــخـطـطــات الـدراســات والـتــدريب والـتــكـوين
خملــــتـــلف أصــــنـــاف  الـــريــــاضـــيـــX واGــــنـــتـــخــــبـــات والـــفـــرق

rطورةGلالختصاص  أو  لالختصاصات ا
- إجنـاز أو اسـتـغالل أو تـسيـيـر اGـنـشآت الـريـاضـية
و/ أو الــتــرفـيــهــيـة فـي إطـار الــقــوانـX واألنــظــمـة ســاريـة

rفعولGا
- احـتــرام مـبــاد� وقـواعــد احلـكم الــراشـدr وااللــتـزام

rبتنفيذها
- إنـشـاء هـياكـل تسـيـيـر اGـراقـبـة اGـالـيـة لـلـرابـطات

rنضمة إليهاGوالنوادي الرياضية ا
- تـــطــويــر بــرامج  الـــبــحث عن اGــواهـب الــريــاضــيــة
XقيمGستوى العـالي �ا في ذلك اGورياضيي النخـبة وا

 rباخلارج والتكفل بهم
- تــــعـــــيــــX األعــــضــــاء الــــذيـن  ــــثــــلــــون الــــبـالد ضــــمن
الهـيـئات الـريـاضيـة الـدوليـة بـعـد موافـقـة الوزيـر اGـكلف

rبالرياضة
- االنـضـمـام إلـى الـهـيــئـات الـريـاضــيـة الـدولــيـة بـعـد

موافقة الوزير اGكلف بالرياضة.

تـوضح الــقــوانـX األســاسـيــة لالحتــاديـات الــريـاضــيـة
الوطنية اGهام اGذكورة أعاله.

اGــاداGــادّة ة 92 :  : فـــضال عن اGـــهـــام اGـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في
اGــادة 91 أعالهr تــمــارس االحتـــاديــة الــريـــاضــيــة الـــوطــنــيــة
اGـتخصصة بـتفويض من الوزيـر اGكلف بالـرياضةr مهام

اخلدمة العمومية اآلتية :
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- إعـداد اخلــريــطـة الــريـاضــيـة لــتــطـويــر االخـتــصـاص
rعلى الصعيد الوطني

- اGــــســـاهــــمـــة فـي تـــكــــوين مــــســـتــــخـــدمي الــــتـــأطــــيـــر
بــالــعالقــة مع هــيــاكل الـتــكــوين الــتــابـعــة لــلــوزارة اGـكــلــفـة
بـالـريــاضـة أو كل الــهـيـاكل األخــرى اGـعــتـمـدة اخملــتـصـة في

rهذا اجملال
- وضع نـظام انـتـقاء اGـواهب الـرياضـيـة الشـابة في
االخـتــصــاص أو االخــتــصــاصــات الـتـي تـســيــرهــاr ال ســيــمـا
حتديـد خصائص و©ـاذج ومعـايير كـشف وتوجيه وانـتقاء
اGـواهب الـريـاضـيـة الـشـابـة وكـذا االلـتـحـاق  بـاGـنـتـخـبـات

rالوطنية
- اGـــشـــاركـــة في تـــصــنـــيف مـــســـتـــخــدمـي الــتـــأطـــيــر
الـــريــاضـي بــاالســـتـــنـــاد إلى مـــســـتـــوى الـــنــتـــائج واألداءات

rاحملققة  على الصعيدين الوطني والدولي
- تـسـلــيم اإلجـازات والــشـهـادات والــرتب واألوسـمـة

rعمول بهGوفقا للتنظيم ا rوالدبلومات االحتادية
- إنشاء رابـطة وطنـية احتـرافيـة لتمـثيل وتسـيير

rوتنسيق األنشطة الرياضية ذات الطابع االحترافي
- اقـتــراح عـلى الــوزيـر اGــكـلف بــالـريــاضـة تـســجـيل
عـــلى قـــائـــمـــتـــهـــا ريـــاضـــيـي الـــنـــخـــبـــة واGـــســـتـــوى الـــعـــالي

واGدربX واحلكام ذوي اGستوى العالي.

اGـــــاداGـــــادّة ة 93 :  : تـــــعـــــد اخلـــــريـــــطـــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة وأهـــــداف
rـادة 92 أعالهGتــطــويـرهــا كــمــا هـو مــنــصــوص عـلــيــهــا في ا
وكــذا بـرامج األنــشـطــة الـريــاضـيــة لالحتـاديــات الـريــاضـيـة
الـوطـنـيـة اGـتـعـددة الـريـاضـات بالـتـنـسـيق مـع االحتـاديات
الــريــاضــيــة الــوطــنــيــة  اGــتــخــصــصــة في إطــار الــســيــاســة

الوطنية للرياضة.

و ــكـن االحتــاديــات الـــريــاضـــيــة الــوطـــنــيــة اGـــتــعــددة
الرياضاتr �وافـقة من االحتاديات الرياضية اGتخصصة
اGـفــوضـةr تــسـلــيم إجــازات الـبــطـولــة الـوطــنـيــة واجلـهــويـة
والوالئـيةr وكـذا اإلجازات والـشهـادات والرتب واألوسـمة

والدبلومات االحتادية وفقا للتنظيم اGعمول به.

اGـاداGـادّة ة 94 : : الـتــفـويض �ــهـمــة اخلـدمــة الـعــمـومــيـة هـو
الــقـــرار الــذي  ـــكن أن  يـــفــوض �ـــوجــبه الـــوزيــر اGـــكــلف
بــالــريــاضــة االحتــاديــة الــريــاضـيــة الــوطــنــيــة اGــتــخــصــصـة
Gمارسـة مهمـة أو عدة مهام لـلخدمة الـعموميـة اGنصوص
عـلـيهـا في اGـادتX 91 و92 أعالهr والـتي يـجب أن تـضـطلع

بها . 

يـرفق الـتـفـويض من أجل تـنفـيـذه بـالـوسـائل اGـالـية
والبشرية واGادية طبقا للمواد 98 و174 و178 أدناه. 

حتـدد شروط وكـيـفـيات مـنح الـتـفـويض وسـحبه عن
طريق التنظيم.

اGــاداGــادّة ة 95 :  : يــســـحب تــفـــويض اخلــدمـــة الــعــمـــومــيــة أو
االعـتـراف بـاGـنـفـعـة الـعـمــومـيـة و الـصـالح الـعـامr ال سـيـمـا
فـي حــالـــة ثــبــوت وجـــود اخــتالالت ونـــقــائص بـــيــنـــة تــضــر

بتطوير االختصاص أو االختصاصات الرياضية.

يــتــرتـب عن ســحب تــفــويـض اخلــدمــة الــعــمــومــيــة أو
االعـتـراف بـاGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة والـصـالح الـعام تـعـلـيق كل
اإلعـانات العمومـية لهيكل الـتنظيم والتـنشيط الرياضي

اGعني. 

اGــــاداGــــادّة ة 96 :  : تـــخـــضـع الـــعـالقـــة بـــX الــــوزارة اGـــكــــلـــفـــة
Xبـــالــريـــاضــة واالحتــاديـــة الــريـــاضــيــة الـــوطــنـــيــة لــلـــقــوانــ
واألنــظـــمـــة ســاريـــة اGـــفــعـــولr وتـــنــدرج فـي  إطــار  يـــحــدد
اGسؤوليات اGتبادلة ويضمن احترام القوانX واألنظمة
اGعـمول بـهاr وكـذا األنظـمة الـرياضـية الـدوليـةr وال سيـما

اGيثاق األوGبي ومبادىء احلكم الراشد.

اGــــاداGــــادّة ة 97 :  : حتـــــدد قــــائــــمـــــة االحتــــاديــــات الـــــريــــاضــــيــــة
الـــوطــنـــيــة اGـــفـــوضــة واالحتـــاديــات الـــريــاضـــيــة الـــوطــنـــيــة
اGعترف لها بـاGنفعة العمومية والصالح العام  من طرف

الوزير اGكلف بالرياضة.

اGـاداGـادّة ة 98 :  : تـسـتفـيـد االحتـاديـات الـرياضـيـة الـوطـنـية
اGتخصصة اGفوضةr وكذا االحتاديات الرياضية الوطنية
اGــعــتــرف لــهـــا بــاGــنــفــعــة الـــعــمــومــيــة والـــصــالح الــعــام من
إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة واجلماعات احمللية
عــلى أســاس بــرنــامـج تــطــويــر وكــيــفـــيــات تــعــاقــديــة حتــدد

األهداف السنوية واGتعددة السنوات الواجب بلوغها.

اGـاداGـادّة ة 99 :  : يــخـضع اسـتــعـمــال اإلعـانـات واGــسـاعـدات
واGــســاهــمــات اGـمــنــوحــة من الــدولــة  واجلـمــاعــات احملــلــيـة

للمراقبةr طبقا للتشريع والتنظيم الساريي اGفعول.

100 :  :  ــكن االحتــاديــات الــريــاضــيــة الــوطــنــيــة اGـاداGـادّة ة 
اGتخصصة اGفوضةr وكذا االحتاديات الرياضية الوطنية
اGـعـتــرف لـهـا بـاGـنـفـعـة الـعــمـومـيـة والـصـالح الـعـامr إجنـاز
بــاGــســاهــمــة اGــالــيـــة لــلــدولــة واجلــمــاعــات احملــلــيــة وحــسب
شــروط تـــفــضـــيــلــيـــةr كل عــمـــلــيــة خـــاصــة بــاGـــنــشــآت و/أو

التجهيزات مرتبطة بهدفها ومتصلة مباشرة �هامها.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اللجنة الوطنية األوGبيةاللجنة الوطنية األوGبية

اGــاداGــادّة ة 101 :  : الـــلــجـــنـــة الـــوطــنـــيـــة األوGــبـــيـــة جــمـــعـــيــة
معترف لها باGنفعة العمومية والصالح العام. 



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 39 16
22 رمضان عام رمضان عام 1434 هـ هـ
31 يوليو سنة  يوليو سنة 2013  م م

102 :  : تـــؤسـس الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة األوGـــبـــيــة اGــاداGــادّة ة 
وتـســيـر �ـوجب أنــظـمـتــهـا وقـوانــيـنـهـا األســاسـيـة في ظل

احترام أحكام اGيثاق األوGبي.

وتـمـارس الـلـجـنـة الـوطـنـيـة األوGـبـيـة أنـشـطـتـهـا في
ظل االحــــتـــــرام الــــصــــارم لـــــلــــقــــيـم األوGــــبــــيــــة وأخـالقــــيــــات
وأدبـيات الـرياضـة والقـوانX سـارية اGـفعـولr باالنـسجام

مع مباد� اGيثاق األوGبي. 

تـسهر الـلجـنة الوطـنيـة األوGبـية على حـمايـة الرمز
األوGبي.

103 :  : تــكــلــف الــلــجــنــــة الــوطــنــيــــة األوGــبــيـــة اGـاداGـادّة ة 
باإلضافة إلى اGهـام والدور اGنصوص عليهما في اGيثاق

األوGبي �ا يأتي:
- إبــــداء كل رأي واقـــــتــــراح كل تــــدبــــيــــر يــــهــــدف إلى
تــرقــيــة األنــشــطــة الــبــدنــيــة والــريــاضــيــة وتــعــزيــز الــروح
الريـاضيةr وكـذا مكافـحة العنـف واآلفات االجتمـاعية في

rنشآت الرياضيةGا
- اGــســـاهــمــة فـي تــرقــيـــة الــتــمـــثــيل الــوطـــني ضــمن
الـــهــيــئـــات واألجــهــزة الــريـــاضــيــة الـــدولــيــة بــالـــتــعــاون مع

االحتادية الرياضية الوطنية اGعنية.

اGـاداGـادّة ة 104 :  : يــجب عــلى الــلـجــنــة الـوطــنــيـة األوGــبــيـة
ضـمـان تــسـيـيـر اGــسـاعـدات واإلعـانــات الـعـمـومــيـة اGـالـيـة

واGاديةr وفقا للتشريع ساري اGفعول.

اGاداGادّة ة 105 :  : حتـدد عالقات  اللـجنة الـوطنيـة األوGبية
بالسلطات العموميةr طبقا ألحكام  اGادة 96 أعاله.

اGاداGادّة ة 106 :  : تزود الـلجنـة الوطنـية األوGبـية �حـكمة
للتـحكيم تـكلف بتـسوية الـنزاعات الـرياضية بـX هياكل

التنظيم والتنشيط الرياضيX أو بX أعضائها.

تــــتـــــمــــتع مـــــحــــكــــمـــــة الــــتــــحـــــكــــيم هـــــذه  وأعــــضــــاؤهــــا
بـاالستقاللية بالـنسبة جلمـيع هياكل التنـظيم والتنشيط

الرياضيX أو أعضائها.

 ـكن أن تكون األحـكام الـصادرة عن هذه احملـكمة في
إطار الـنزاعـات القـائمـة بX هـياكل الـتنـظيم والـتنـشيط
Xمــحل طـــعن طــبـــقــا لــلـــقــوانــ rأو أعـــضــائـــهــا Xالــريـــاضــيــ
واألنـــظـــمـــة ســـاريـــة اGـــفـــعـــول وكـــذا األنـــظـــمـــة الـــريـــاضـــيــة

الدولية.

يـجب عـلى االحتـاديات الـريـاضـية الـوطـنـية تـسـجيل
فـي قـوانــيــنــهــا األســاســيـة شــرط حتــكــيم يــتــعــلق بــإخــطـار

محكمة التحكيم في حالة حدوث نزاعات محتملة.

اGــاداGــادّة ة 107 :  :  ـــكن أن تـــســتـــفــيـــد الـــلــجـــنــة الـــوطــنـــيــة
األوGبـيةr في إطـار تنـفيذ مـهامـهاr ال سـيمـا تلك  اGـتعـلقة
بتـنظـيم اGـنتـخـبات الـوطـنيـة ودعمـهـا و حتضـيـرها قـصد
مــــشــــاركــــتــــهــــا في األلــــعــــاب ذات الــــطـــــابع األوGــــبيr وكــــذا
اGــنـافـسـات الــعـاGـيـة اGــفـتـوحـة لـالخـتـصـاصــات الـريـاضـيـة
األوGبـيـةr من مـسـاعـدة ومسـاهـمـة الـدولة حـسب كـيـفـيات

اتفاقية.

الفصل اخلامس الفصل اخلامس 
اللجنة الوطنية شبه األوGبيةاللجنة الوطنية شبه األوGبية

اGـاداGـادّة ة 108 :  : الـلـجنـة الـوطـنيـة شـبه األوGـبـية جـمـعـية
مـعتـرف لـهـا باGـنـفـعة الـعـمـوميـة والـصـالح العـام  وتـسـير
�وجب قـوانيـنهـا األساسيـة وأنظـمتـها وكـذا التـنظـيمات

الرياضية الدولية.

اGــاداGــادّة 109 :  : تــتـــمــثل مـــهــام الــلـــجــنــة الـــوطــنـــيــة شــبه
rبـالـتـعـاون مع االحتـاديـات الريـاضـيـة الوطـنـية rـبيـةGاألو
ال سـيما في تـرقية احلركـة شبه األوGبـيةr واإلشراف على
الـــفـــرق الــــوطـــنـــيــــة وتـــنـــســــيـــقـــهـــا ودعــــمـــهـــا وحتــــضـــيـــرهـــا
وتــســـجـــيـــلـــهـــا في األلـــعـــاب شــبـه األوGــبـــيـــة واGـــنـــافـــســات

العاGية.

حتدد مـهام وتـنظـيم الـلجـنة الـوطنـية شـبه األوGبـية
في قوانينها األسـاسية التي يوافق عليها الوزير اGكلف

بالرياضة.

الباب اخلامس الباب اخلامس 
أجهزة وهياكل دعم األنشطة البدنية والرياضيةأجهزة وهياكل دعم األنشطة البدنية والرياضية

الفصل األولالفصل األول
أجهزة األنشطة البدنية والرياضيةأجهزة األنشطة البدنية والرياضية

110 : : أجــهــزة األنــشــطــة الــبــدنــيــة والــريــاضــيـة اGـاداGـادّة ة 
هي:

rرصد الوطني للرياضةGا -
- الــلــجــنـة الــوطــنــيــة لــريــاضـة  الــنــخــبــة واGــســتـوى

rواهب الرياضيةGالعالي وكشف ا
rنهجية والعلمية الوطنية للرياضةGاللجنة ا -

rرصد الوالئي للرياضةGا -
- اجمللس البلدي للرياضة.

اGـاداGـادّة ة 111 :  :  اGـرصـد الـوطـني لـلـريـاضـة جـهـاز يـكـلف
بـإبـداء االقـتـراحات والـتـوصـيـات  واآلراء حـول الـسـيـاسة

الرياضية الوطنية.
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اGاداGادّة ة 112 :  : تكلف الـلجـنة الوطـنيـة لرياضـة النـخبة
واGـسـتــوى الـعـالي وكـشف اGـواهـب الـريـاضـيـة بـإبـداء كل
االقـــــتــــراحـــــات والــــتـــــوصـــــيــــات واآلراء الـــــتي مـن شــــأنـــــهــــا
اGـــســـاهـــمـــة فـي حتـــديـــد اخلـــيـــارات  واألهـــداف اGـــرتـــبـــطـــة
rـسـتـوى الــعـالي وتــطـويـرهـاGبــتـرقـيــة ريـاضـة الــنـخـبــة وا
واGــســاهــمــة فـي تــفــعــيل وســائل ومـــنــاهج كــشف اGــواهب

الرياضية الشابة و تطويرها.

اGــاداGــادّة ة 113 :  : تــكـــلف الـــلــجـــنـــة اGــنـــهــجـــيـــة والــعـــلــمـــيــة
الوطنـية للـرياضـة بإبداء كل اآلراء والـتوصـيات اGتـصلة
بالـعلـوم والتكـنولـوجيـا واGنهـجيـة ونظـام التـكوينr وكذا

البحث في ميدان الرياضة.

اGــاداGــادّة ة 114 :  : يــبـــدي اGـــرصــد الـــوالئي لـــلــريـــاضــة رأيه
ويقـدم االقـتراحـات حـول التـطـور الريـاضي عـلى مسـتوى

الوالية.

اGـاداGـادّة ة 115 :  : يــكـلـف اجملـلس الــبـلــدي لـلــريـاضــة بـإعـداد
rمـخـطط بــلـدي لـلـتــطـويـر الــريـاضي والـســهـر عـلى إجنـازه
Xبــالــعالقــة مع هــيــاكل الــتــنــظــيم والــتــنــشــيـط الــريــاضــيـ

اGوجودة في إقليم البلدية.

اGاداGادّة ة 116 :  : حتدد مـهام األجـهزة اGـنصـوص علـيها في
اGـادة 110  أعـاله وتــشــكــيــلــتــهــا وتـنــظــيــمــهــا وســيــرهــا عن

طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
هياكل دعم األنشطة البدنية والرياضيةهياكل دعم األنشطة البدنية والرياضية

اGاداGادّة ة 117 :  : هياكل دعم األنشـطة البدنية والرياضية
 مـــؤســـســـات وهـــيـــئـــات مـــوضـــوعـــة حتـت وصـــايـــة الـــوزيــر
اGــكـلـف بـالــريـاضــةr تـتــمـثل مــهــامـهــاr عـلى اخلــصـوص  في

التكفل �ا يأتي:

rطب الرياضة -

- البـحث وتطوير الـعلوم والـتكنولـوجيات اGـطبقة
rفي الرياضة

rاإلعالم والتوثيق في مجال الرياضة -

 rنشآت الرياضية ومردوديتهاGتسيير ا -

- الــــصــــيــــانـــة والــــتــــثــــمــــX الـــوظــــيــــفي لــــلــــمــــنــــشـــآت
rوالتجهيزات الرياضية

- الــــدعـم الـــلــــوجــــيــــســــتي لالحتــــاديــــات والــــرابــــطـــات
rالرياضية

rتكوين التأطير الرياضي -

- تـكــوين الــنـخــبـة الــريـاضــيــة واGـواهب الــريـاضــيـة
rالشابة وحتضيرها

rالي خارج موارد الدولةGالدعم ا -
rنشطاتGكشف تعاطي ا -

rنشطات ومكافحتهاGمراقبة تعاطي ا -
- اعــتــمـاد اســتـعــمـال كل الــتــجـهــيـزات واGــنـتــوجـات

اGرتبطة بإجناز اGنشآت الرياضية.

حتدد شروط إنشـاء اGؤسسات والهيئات اGنصوص
عــلـــيــهــا فـي الــفــقـــرة األولى أعاله ومـــهــامـــهــاr وتــنـــظــيـــمــهــا

وسيرها عن طريق التنظيم.
الباب السادسالباب السادس

التكوين والبحث في مجال الرياضةالتكوين والبحث في مجال الرياضة

اGـاداGـادّة ة 118 :  : الــتـكــوين الـريــاضي نـشــاط  مـؤســسـاتي
منظم  ومندمج يهدف إلى :

- اكـــتــــســـــاب اGـــــعـــارف والــــعـــلـم واGـــهــــارات وآداب
الـــســــلـــوك وكــــذا تـــطــــويـــر وحتــــســـX الــــقـــدرات الــــبـــدنــــيـــة
والـتـقـنـية والـتـقـنيــة - الـتـخـطيـطـيـة  والـنفـسـيـة والروح

rالرياضية وأخالقياتها
rهن الرياضةG التحضير -

- كـــــشف وإبـــــراز اGــــــواهب الـــــريــــــاضـــــيـــــة الـــــشـــــابـــــة
rوتثمينها ومرافقتها

- حتــضــيــر اGــواهـب الــريــاضــيــة الــشـــابــة لاللــتــحــاق
بـــريــاضــة ومــنــافــســات اGــســتـــوى الــعــاليr واGــشــاركــة في

rنافسات الرياضية قصد حتقيق األداءاتGا
- تلبـية احلاجـات الكمـية والـنوعيـة احملصاة واGـعبر
عـنها في مـيدان تـأطيـر اGهن اخملـصصة لألنـشطـة البـدنية

و الرياضية.

اGاداGادّة ة 119 :  : يعـد الوزيـر اGكلـف بالـرياضـة اGنـظومة
الــوطــنــيــة لــلــتـــكــوين الــريــاضي بــالـــعالقــة مع اGــؤســســات
والـهـياكل واألجـهـزة الـرياضـيـة وكـذا الـقطـاعـات الـوزارية

األخرى اGعنية. 

اGــاداGــادّة ة 120 :  : تــضــمن أو تـــشــارك الــدولــة واجلــمــاعــات
احملــلـيــة والــهـيــاكل اجلـمــعـويــة الـريــاضــيـة وكــذا كل شـخص
طـبــيـعي أو مــعـنــوي خـاضع لــلـقــانـون الـعــام أو اخلـاصr كل
فـيـمـا يخـصهr في اGـرفق الـعـام للـتـكـوين الـرياضيr وذلك
بـــوضع الـــوســـائـل الـــضـــروريـــةr واالعـــتـــمــــاد عـــلى الـــعـــلـــوم
والـتــقـنــيــات احلـديــثــة قـصــد تـنــفــيـذهــا في أقــصى ظـروف

الفعالية و النجاعة.
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اGاداGادّة ة 121 :  : يشمل التكوين الرياضي ما يأتي :
rواهب الرياضية الشابةGتكوين ا -

- تكوين التأطير الرياضي.

الفصل األولالفصل األول
تكوين اGواهب الرياضية الشابةتكوين اGواهب الرياضية الشابة

اGـاداGـادّة ة 122 :  : يــقـصــد بـاGــوهـوب الــريـاضي الــشـاب كل
شـخص  تـتــوفـر فــيه اسـتـعــدادات وصـفــات خـاصـة تــمـكـنه
خالل أو إثر التـكوين الرياضي من  االرتـقاء  في ~ارسة

تخصص رياضي إلى أعلى مستوى.

ويــــكــــون الــــتــــكـــويـن الــــريــــاضي اGــــقــــدم لــــلــــمــــوهـــوب
الرياضي الشاب منظما ومرتبا ومتسلسال.

و  ــــارس الـــــتــــكـــــوين الـــــريــــاضـي داخل مـــــؤســــســــات
ريــــاضــــيـــــة عــــامــــة أو خـــــاصــــة أو جــــمــــعـــــويــــة حتت إشــــراف
مـــســتــخـــدمــX مــتــخـــصــصــX في الـــتــحــضــيـــر والــتــدريب

.Xالرياضي

اGـــــاداGـــــادّة ة 123 :  : يـــــهـــــدف الــــــتـــــكـــــوين الــــــريـــــاضي اGـــــقـــــدم
للـموهوب الـرياضي الـشاب إلى تـطوير وحتـسX قدراته
وصـفــاته الـبـدنـيــة والـفـيـزيــولـوجـيـة والــعـصـبـيــة احلـركـيـة
والــتــقــنـيــة والــنــفــســيــة واإلدراكـيــة واGــعــنــويــةr وتــزويـده
بـــــالــــكــــفـــــاءات الــــضــــروريــــة قـــــصــــد إدمــــاجـه في الــــهـــــيــــاكل

الرياضية وفي نظام اGنافسة.

اGـاداGـادّة ة 124 :  :  ـتـد تـكـوين اGـواهب الـريـاضـيـة الـشـابة
من سـن الـسـادسـة (6) إلى الـثـامـنـة عـشـر (18) ويـتـمـحـور

حول األطوار األربعة اآلتية :
rالتحضير القاعدي -

rالتخصص -
rستوىGا Xحتس -

- التمكن والتأهيل. 

حتـــدد شــروط االلــتــحـــاق �ــخــتــلـف األطــوار وفــئــات
الـــسـنr وكـــيــــفــــيـــات إعــــداد مــــحـــتــــويــــات وبـــرامـج تـــكــــوين
اGــواهـب الــريـــاضــيـــة الـــشــابـــة من طـــرف الــوزيـــر اGـــكــلف

بالرياضة.

125 :  : يــكــيف ويــعــدل الـتــنــظــيم الــبــيــداغـوجي اGـاداGـادّة ة 
لألطــــوار والــــوتــــائــــر اGــــدرســــيــــة  ضــــمن هــــيــــاكل تــــكــــوين
rادة 134 أدنـاهGـذكـورة فـي اGـواهب الـريـاضـيـة الـشـابـة اGا
قـصـد االســتـجــابـة Gـتــطـلــبـات ريـاضــة الـنــخـبـة واGــسـتـوى

العالي.

وفي هـــذا اإلطــــارr تـــســــتـــفــــيـــد اGـــواهـب الـــريــــاضـــيـــة
الشابةr على اخلصوص من :

rتكييف بـرامج التعليم و تـمديد  أطوار الدراسة -
rعند االقتضاء

- تــكـــيــيـف فــتـــرات  الــتــقـــيــيـم بــغـــرض االســتـــجــابــة
rتطلبات الرزنامة الرياضيةG

rتنظيم دعم بيداغوجي خاص و مستمر -
- تـكــيـيف أوقـات الــدراسـة  اGـدرجـة  بــانـسـجـام في

rالبرنامج العام للتحضير الرياضي
- فــتح شـعـب حتـضــيـريـة فـي مـهن الــريـاضــة بـغـرض

تشجيع إدماجها االجتماعي .

126 :  : زيادة عـلى األحكـام اGـنصـوص عـليـها في اGاداGادّة ة 
الـقــوانـX واألنـظــمـة اGـعــمـول بـهــاr يـسـتــفـيـد الــريـاضـيـون
واGواهب الرياضية الشابة من التدابير اخلاصة اآلتية : 
- تـــأجـــيـل جتـــنــــيـــدهم فـي اخلـــدمــــة الـــوطــــنـــيــــةr عـــنـــد
االقتضاءr قصد حتـضيرهم للمنافسـات الدولية والعاGية

rشاركة فيهاGوا
- مــنح الـــتــكـــوين والــتـــحــضـــيــر وحتـــســX اGـــســتــوى
الـريــاضي في اخلـارج وكــذا الـتـكــفل �ـصــاريف الـتـجــهـيـز

والتدريب واGشاركة في اGنافسات.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اGــاداGــادّة ة 127 :  : تــســـتــفــيــد اGـــواهب الــريــاضـــيــة الــشــابــة
الــتي حـقــقت نـتــائج ريـاضــيـة في مــنـافــسـات رسـمــيـة من
تـعـويـضـات عن الـنتـائجr يـحـدد مـبـلغـهـا وكـيـفيـات مـنـحـها

عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تكوين التأطير الرياضيتكوين التأطير الرياضي

اGـاداGـادّة ة 128 :  : يــهــدف تــكـويـن  الـتــأطــيــر الـريــاضي إلى
اكـــــتـــــســــاب مـــــعـــــارف وكــــفـــــاءات خـــــاصــــة وكـــــذا الـــــتــــأهـــــيل
الـتـكنـولوجي والـعـلمي واGـنـهجي وفي الـتسـيـيرr بـغرض

~ارسة مهنة في مجال األنشطة البدنية والرياضية .

ويــــهــــدف كـــــذلك إلـى الــــتـــــأهــــيل Gـــــمــــارســـــة وظــــائف
الـتـأطــيـر اإلداري والـتـقـني والــبـيـداغـوجيr وكـذا وظـائف
الـــتــــســـيــــيـــر واإلعالم والــــتـــنــــشـــيط واGــــســـاعــــدة الـــطــــبـــيـــة
الـريـاضيـة واإلسعـاف والـنجـدة  واGـرافقـة النـفـسانـية في

ميدان األنشطة البدنية والرياضية.

اGــاداGــادّة ة 129 :  : يـــنــظم تـــكــويـن الــتـــأطــيـــر الــريـــاضي في
أطــوار تــعـلــيم قــصــيـرة اGــدى و طــويـلــة اGــدى وفي أطـوار

وسيطة أو عن بعد.
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 ــــكن أن يــــكـــون الــــتــــكـــويـن  أولـــيــــا أو مـــتــــواصال أو
متـخصصا أو عـاليا أو تـأهيلـيا حسب الـشروط واألشكال

اGنصوص عليها في التشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGــــاداGــــادّة ة 130 :  : يــــتـم تـــكــــويـن الـــتــــأطــــيــــر الــــريــــاضي في
مؤسسـات التكـوين التابـعة للـوزارة اGكلـفة بالـرياضة أو
فـي كل مــــؤســــســـة تــــكــــوين أخــــرى مــــعــــنــــيـــة حتـت وصــــايـــة
وزارات أخــرىr وكـــذا االحتـــاديــات الـــريــاضـــيــة الـــوطــنـــيــة

اGؤهلة.

كــمـا  ـكن أن يــتم كـذلك في اGــؤسـسـات اGــنـشـأة من
طـــرف كل شـــخـص طـــبـــيـــعي أومـــعـــنـــوي خـــاضع لـــلـــقـــانـــون

اخلاص.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

131 :  : يــحــدد الــوزيــر اGــكــلف بــالــريــاضـة و/أو اGـاداGـادّة ة 
الـوزراء اGــعـنـيـونr طـبـقـا  لــلـتـشـريع والـتــنـظـيم اGـعـمـول
بهـماr طـبيـعة تـكـوين التـأطيـر الريـاضي وشعـبه وشروط
االلـــتــــحــــاق به وبــــرامـــجـه ومـــدتـه وكـــيــــفــــيـــات تــــنــــظـــيــــمه

وتقييمه وتتويجهr والشهادات اGتعلقة به.

132 :  : ال  ــــــــــكـن ألحــــــــــد أن  ــــــــــارس وظــــــــــائف اGـــــــــاداGـــــــــادّة ة 
الــتــدريب والــتــحــكــيم والــتــنــشــيط والــتــكــوين واGــتــابــعــة

الطبية الرياضية إذا لم يثبت :

- دبـلـوم أو شـهـادة مـسـلـمـة و/أو مـعـتـرف �ـعـادلـتـهـا
rؤهلة لهذا الغرضGمن قبل القطاعات والهياكل ا

- شـــــهـــــادة تــــأهـــــيل مـــــســـــلــــمـــــة من الـــــوزيـــــر اGــــكـــــلف
بالرياضة أو من احتادية رياضية وطنية مؤهلة.

ال  ــكـن ألحـد ~ــارســة الــوظــائف اGــنــصــوص عــلــيــهـا
أعالهr إذا كان موضع عقوبة مشينة.

اGـاداGـادّة ة 133 :  : يـجب أن تـنص الـقـوانـX األسـاسـيـة لكل
هــيــكل تـــنــظــيـم وتــنــشــيـط ريــاضــيــX عـــلى  جلــنــة تـــقــنــيــة
تـتشكل من مـستـخدمـX تقنـيX لـلتأطـير الـرياضي حتدد

صالحياتها وتشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم.

 كـن مسـؤول الـلـجـنـة الـتقـنـيـة أن يـكـون عـضوا في
. Xاجلهاز القيادي لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضي

الفصل الثالثالفصل الثالث
مؤسسات التكوين الرياضيمؤسسات التكوين الرياضي

اGــــاداGــــادّة ة 134 :  : يـــــضم اإلطــــار اGــــؤســـــســــاتي لــــلـــــتــــكــــوين
الرياضي ما يأتي :

rأقسام الرياضة و الدراسة  -
rاإلكماليات الرياضية -
rالثانويات الرياضية -

- اGــــــدارس الــــــريـــــاضــــــيــــــة الـــــوطــــــنــــــيـــــة واجلــــــهــــــويـــــة
rتخصصةGا

- مـراكز جتمع وحتـضير اGواهب الـرياضيـة الشابة
rوالنخبة الرياضية

- مـؤسـسـات الـتـكويـن حتت وصايـة الـوزارة اGـكـلـفة
rبالرياضة

Xمــــراكــــز مــــا قــــبل الــــتــــكــــويـن ومــــدارس الــــتــــلــــقـــ -
rللنوادي الرياضية والهياكل  الرياضية اجلمعوية
rواهب الرياضية الشابةGمراكز تكوين ا -

- اGؤسسات اخلاصة لتكوين  التأطير الرياضي.

حتـدد شـروط إنـشـاء الـهـيــاكل واGـؤسـسـات اGـذكـورة
أعاله وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

اGــاداGــادّة ة 135 :  : تــضـــمن اخلـــدمــة الـــعـــمــومـــيـــة لــلـــتـــكــوين
الريـاضيr ال سيمـا تكوين مـستخـدمي التأطـير الرياضي
في مـجـاالت تــسـيـيـر وتــأطـيـر وتـعــلـيم األنـشـطــة الـبـدنـيـة

والرياضية واGواهب الرياضية الشابة.

يـــحــــدد الـــوزيـــر اGــــكـــلف بــــالـــتـــكــــوينr بـــالــــعالقـــة مع
الــقــطـاعــات الــوزاريـة اGــعــنـيــةr ©ط الــتــكـويـن وتـنــظــيـمه
وكذا شـروط وكيفـيات التـسجيل في مـؤسسات الـتكوين

اGوضوعة حتت وصايته. 

136 :  : تــضــمن االحتــاديــة الــريـاضــيــة الــوطــنــيـة اGـاداGـادّة ة 
Xــســيـريـن الـريــاضــيـGتـكــوين احلــكــام وجلـان الــتــحـكــيم وا
الــتـــابـــعـــX الخـــتـــصــاصـــهـــا الـــريـــاضيr وجتـــديـــد مـــعــارفـــهم
وحتــســX مـــســتــواهمr  كــمــا  ــكــنـــهــا أيــضــا اGــســاهــمــة في

تكوين التأطير الرياضي.

   و ــكن أن تــســتــفــيــدr لــهــذا الــغــرضr من مــســاعــدة
اGـــؤســســات الــعــمـــومــيــة لــلـــتــكــوين حتـت وصــايــة الــوزيــر
اGــكـلف بــالـريــاضـــةr وعــنـــد االقـتــضــاءr مـن كل مـســاهـمـة
Xأو مـــعـــنـــويـــ Xأخـــــرى من طــــرف أشـــخــــــاص طـــبـــيـــعـــيـــ

بإمكانــهم مساعدتها فــي مهمتها. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اGــاداGــادّة ة 137 :  : تــعـــتــمـــد مـــؤســســـات ومــراكـــز الــتـــكــوين
الـــــريـــــاضـي اGـــــذكــــــورة  في اGـــــادة  134 أعاله واخلــــــاضـــــعـــــة
لـلقـانون اخلـاصr من طرف الـوزير اGـكلف بـالريـاضة بـعد

أخذ رأي االحتادية الرياضية الوطنية اGعنية.
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يـــخــــضع اعـــتــــمـــاد مـــؤســــســـات الـــتــــكـــوين الــــريـــاضي
اGذكورة أعاله إلى دفتر شروط.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اGـاداGـادّة ة 138 :  : يــخــضع االلـتــحــاق بـالــتـكــوين اGــقـدم في
مركـز التـكـوين اGنـصـوص علـيه في اGادة 134  أعالهr إلى
إبــرام اتـفـاقــيـة بـX الــريـاضي اGــسـتـفــيـد من الــتـكـوين أو
الـولي بالنسبـة للقاصـر من جهةr واGسـؤول اGسير  الذي

يتبعه مركز التكوين من جهة أخرى.

حتدد هذه االتفـاقيةr على اخلصوص حقوق كل طرف
وواجباته والتزاماته.

اGـاداGـادّة ة 139 :  : تسـتـفـيد اGـواهب الـريـاضيـة الـشـابة من
عــقـود تــأمــX عــلى األخــطــار الـتي قــد تــتــعــرض لـهــا طــيــلـة
تـكــويـنـهـاr أثــنـاء الـتـربــصـات الـتـحــضـيـريـة والــتـدريـبـات
rـنـافـسـات الـريـاضـيـة الـرسـمـيـة أو الـوديـةGوالـتــنـقالت وا

داخل التراب الوطني أو خارجه. 

ويكتتب عقـود التأمX إجبـاريا النادي الرياضي أو
أي هــــيـــكـل آخـــر يــــتـــبــــعه مــــركـــز الــــتـــكــــوينr وهــــذا طـــبــــقـــا

للتشريع والتنظيم الساريي اGفعول.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أجهزة توجيه وتنسيق ومتابعة  التكوين الرياضيأجهزة توجيه وتنسيق ومتابعة  التكوين الرياضي

اGــــاداGــــادّة ة 140 :  : أجــــهــــزة تــــوجــــيه وتــــنــــســــيق ومــــتــــابــــعـــة
التكوين الرياضي هي:

- الـلـجـنة الـوطـنـيـة Gـعـادلـة الـشـهـادات والـدبـلـومات
 rالوطنية واألجنبية في مجال الرياضة

rاللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية -

- األكاد يات الرياضية للواليات.

141 :  : دون اGــــســــاس بــــالـــــقــــوانــــX واألنــــظــــمــــة اGــــاداGــــادّة ة 
اGـعـمـول بـهـاr تــكـلف الـلـجـنـة الـوطـنـيـة Gـعـادلـة الـشـهـادات
rوالــدبـلــومـات الــوطـنــيـة واألجــنــبـيــة في مـجــال الـريــاضـة
عـــلـى اخلـــصـــوص بــــالـــدراســـة والــــفـــصلr ومــــنح االعـــتـــراف
واGــعـادالت لـلــشـهــادات والـدبـلــومـات األجـنــبـيــة في مـجـال

األنشطة البدنية والرياضية.

حتـدد صالحـيات الـلـجنـة الـوطنـيـة Gعـادلـة الشـهادات
والــدبـلــومــات الــوطــنـيــة واألجــنــبــيـة فـي مـجــال الــريــاضـة

وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

142 :  : تـــــكـــــلف الـــــلـــــجـــــان الـــــوطـــــنــــيـــــة لـــــلـــــرتب اGــــاداGــــادّة ة 
والـــشـــهــادات الـــريـــاضـــيـــة بــالـــســـهـــر عــلـى تــنـــفـــيـــذ شــروط
وكـيفـيات مـنح وسـحب الرتب والـشـهادات الـرياضـية في

اGمارسات الرياضية اGتخصصة.

حتدد صالحيات اللـجان الوطنية للرتب والشهادات
الرياضية وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.    

اGــــاداGــــادّة ة 143 :  : األكــــاد ـــــيــــات الـــــريـــــاضــــيـــــة لــــلـــــواليــــات
جمعيات تكلفr على اخلصوص �ا يأتي  :

- اGـشـاركــة واGـسـاهـمــة في كل الـعـمــلـيـات الـتي من
شأنها تعزيز التنقيب وكشف اGواهب الرياضية الشابة

rوتكوينها
- تــوجـيه أنــشـطـة هــيـاكل الـتــكـوين الــريـاضي ضـمن
كل نــــاد ريــــاضي هــــاوr وكـل جــــمــــعــــيــــة ريــــاضــــيــــة  تــــابــــعـــة
الخــتــصــاصــهـــا اإلقــلــيــميr وتـــنــســيــقــهـــا واإلشــراف عــلــيــهــا

ومتابعتها.

حتــدد صـالحـيــات األكــاد ــيــات الــريــاضــيــة لــلــواليـات
وتـنــظــيــمــهــا وسـيــرهــا في قــانــون أســاسي ©ــوذجي يــعـده
Xـــكــــلف بـــالـــريــــاضـــة بـــالــــتـــشـــاور مع الــــفـــاعـــلـــGالـــوزيـــر ا

.XعنيGا Xاجلمعوي

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
البحث العلمي في مجال الرياضةالبحث العلمي في مجال الرياضة

اGــــاداGــــادّة ة 144 :  : يـــــشـــــكل الـــــبــــحـث الــــعـــــلــــمـي في مـــــجــــال
الـرياضة بإسهـامه العلمي والتـقني والتكنـولوجيr مهمة

أساسية واستراتيجية لقطاع الرياضة.

اGــــاداGــــادّة ة 145 :  : يـــــنــــدرج الــــبــــحـث الــــعــــلــــمـي في مــــجــــال
الـريـاضــة ضـمن اإلســتـراتـيــجـيـات والــبـرامج واخملــطـطـات
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــبـــحث الـــعـــلــــميr ويـــســـتـــفـــيـــد من األنـــظـــمـــة
والتـدابيـر التـمويلـية والـتحـفيـزية اGـقررة في الـتشريع

والتنظيم اGعمول بهما.

اGــاداGــادّة ة 146 : : يــهـــدف الــبــحـث الــعــلـــمي إلى الــتـــطــويــر
العلمي والتكنولوجي للرياضة.

يـــحــدد تــنــظـــيــمه ومــيـــاديــنه ومــحـــاوره ومــواضــيــعه
طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGـاداGـادّة ة  147: : تــشــجع الــدولــة إنــشـاء مــخــابــر ووحـدات
الـبحث في مـيـدان الـعلـوم والـتكـنـولوجـيـات اGطـبـقة  في

الرياضة.

Xــــادّة ة  148 :  : تــــعـــمـل الـــدولــــة ومـــخــــتــــلف الــــفـــاعــــلـــGــــاداGا
واGــــتــــعــــامــــلــــX عــــلـى تــــثــــمــــX نــــتــــائج الــــبــــحـث الــــعــــلــــمي

واستعمالها في تطوير الرياضة.
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الباب السابعالباب السابع
التجهيزات واGنشآت الرياضيةالتجهيزات واGنشآت الرياضية

اGــــاداGــــادّة ة  149 :  : تــــســــهــــر الــــدولــــة واجلــــمــــاعــــات احملــــلــــيـــة
بالعالقـة مع االحتاديـات الرياضـية الوطـنيـة اGعنـيةr على
إجنـاز وتـهيـئـة اGـنـشآت الـريـاضـية اGـتـنـوعة واGـكـيـفة مع
مــخــتــلـف أشــكــال األنــشــطــة الــبــدنـــيــة والــريــاضــيــة طــبــقــا
للخريطة الـوطنية للتطوير الرياضيr وفي إطار اخملطط

التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى.

تـــطـــور اجلـــمـــاعــــات احملـــلـــيـــة بـــرامج إجنـــاز مـــنـــشـــآت
رياضية تربوية جوارية وترفيهية.

XـعنويGوا Xادّة ة  150 :  :  ـكن األشخاص الـطبيـعيGاداGا
فـي إطـار الـتـشــريع اGـعـمــول بهr إجنـاز مـنـشــآت ريـاضـيـة
و/أو تـرفيهية و/أو تـطويرها واسـتغاللها بـهدف تكثيف
مـخــتـلـف أشـكـال اGــمـارســات الـريــاضـيــة وتـطــويـر شــبـكـة

اGنشآت الرياضية الوطنية. 

يـــســــتـــفـــيــــد االســـتــــثـــمــــار اخلـــاص في هــــذا اجملـــال من
الـتدابير التحـفيزية طبقـا للتشريع اGـعمول بهr ال سيما

احلصول على العقار والتسهيالت اجلبائية.

حتــدد شـروط إجنــاز اGـنـشــآت اGـنـصــوص عـلــيـهـا في
الفقرة األولى أعاله واستغاللها عن طريق التنظيم.

اGـاداGـادّة ة  151 :  : تــسـهــر الـدولــة واجلـمــاعـات احملــلـيــة عـلى
صــيـــانــة اGــمـــتــلــكـــات اGــنــشـــآتــيــة الـــريــاضــيـــة الــعــمـــومــيــة
rوتثـمينـها وظيـفيا وجعـلها مـطابقـة للمواصـفات التـقنية
عن طـريق مــنح إعـانـات في شـكل تـبـعـات خـدمـة عـمـومـيـة

لفائدة اGؤسسات اGكلفة بتسيير هذه اGمتلكات.

اGــاداGــادّة ة  152 :  : تـــشــــجع الـــدولــــة إنـــتــــاج الـــتـــجــــهـــيـــزات
والعـتـاد الريـاضي عن طريـق تدابـير حتـفـيزيـةr واGرافـقة

في إطار التشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGــاداGــادّة ة  153 :  : تــخـــضع كل الـــتــجـــهــيـــزات واGــنـــتــجــات
اGـتـصلـة بإجنـاز اGـنشـآت الريـاضـية إلى تـصـديق  تسـلمه

الهيئات اGؤهلة لذلك.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اGــــاداGــــادّة ة  154 :  : يــــجـب أن تــــزود اGـــــنــــاطـق الــــســــكـــــنــــيــــة
ومــؤسـسـات الـتــربـيـة والــتـعـلـيـم والـتـكـويـن  واGـؤسـسـات
اخملـصصـة لألشخـاص اGعـوقX واGـؤسسـات اGكـلفـة بإعادة
الــــتـــربــــيـــة واحلــــمـــايــــةr  وكـــذا مــــشـــاريـع الـــهــــيـــاكـل اGـــزمع
إجنازهـاr �ـنـشـآت وجتـهـيزات ريـاضـيـة ومـسـاحـات لـلعب
تنجزr طبقا للـمواصفات التقنية و تـستجيب للمقاييس

األمنية.

كـمـا  ــكن كل مـجـمــوعـة اقـتـصــاديـة أو إداريـة إجنـاز
منشآت  رياضية  ضمن الشروط نفسها.

اGـاداGـادّة ة  155 :  : يــجب أن تـنص اخملــطـطـات الــتـوجـيــهـيـة
لـــلــتـــهـــيــئـــة والـــعــمـــران ومـــخــطـــطــات شـــغل األراضـي عــلى

مساحات مخصصة إلقامة منشآت رياضية.

و نع تخصيص هذه  اGساحات ألغراض أخرى.

اGـاداGـادّة ة  156 :  :   ــكن مــنح امــتــيــاز اسـتــغالل اGــنــشـآت
الـريـاضـيـة الـعـمـومـيـة اGـنـجـزة بـاGـسـاهـمـة اGـالـيـة لـلـدولة
واجلمـاعـات احملـلـيـة لـفائـدة كل شـخص طـبـيـعي أو مـعـنوي

شريطة احلفاظ على طابعها الرياضي.

يـتم منح امـتيـاز اسـتغالل اGـنشـآت الريـاضيـة  على
أساس دفتر شروط.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اGـاداGـادّة ة  157 :  : يــجب عــلى الــدولــة واجلــمــاعــات احملــلــيــة
تــزويـد اGـنــشـآت الـريــاضـيـة الــعـمـومـيــة عـنـد االنــتـهـاء من
إجنـازهــاr بـالــوســائل الـبــشـريــة واGــاديـة واGــالـيــة الالزمـة

لتأطيرها وتسييرها وصيانتها.

اGـاداGـادّة ة  158 :  : ال  ـكن مـنح امـتـيـاز اسـتـغالل اGـنـشآت
الـريـاضيـة اGـنـجزة بـاGـساهـمـة اGـاليـة لـلـدولة واجلـمـاعات
احملـلــيـة لـفــائـدة كل شـخص مــحـكـوم عــلـيه نـهــائـيـا بــجـنـايـة

و/أو جنحة ولم يرد له االعتبار.

rــــادّة ة  159 :  : تــــســــهـــر الــــدولـــة واجلــــمـــاعــــات احملـــلــــيـــةGــــاداGا
بالعالقة مع االحتاديات الرياضية الوطنية على اGصادقة
الــتـقــنــيـة واألمــنــيـة عــلى اGــنــشـآت  الــريــاضـيــة اGــفـتــوحـة

للجمهور.

وحتــــدد إجـــــراءات اGــــصـــــادقــــة واGــــقـــــايــــيـس اخلــــاصــــة
والكيفيات التطبيقية اGرتبطة بها عن طريق التنظيم.

اGـــــاداGـــــادّة ة  160 :  : يــــــخــــــضـع اإللــــــغــــــاء الـــــكــــــلـي أو اجلــــــزئي
للتجـهيزات واGـنشآت الـرياضية الـعمومـيةr وكذا تـغيير
تـخــصـيــصـهــا لـتــرخـيـص الـوزيــر اGـكــلف بـالــريـاضــة الـذي
 ــكــنـه أن يــشــتــرط تـــعــويــضـــهــا �ــنــشـــأة مــعــادلـــة لــهــا في

الناحية نفسها.

اGـاداGـادّة ة  161 :  : تـعــتـبـر تـبــعـات خـدمــة عـمـومـيــة تـسـجل
rــســـيــرة لـــلـــمــنـــشــأة الـــريــاضـــيــةGفي مـــيــزانـــيــة الـــهـــيــئـــة ا
اخلدمات الناجمـة عن وضع اGنشآت الرياضـية العمومية

حتت التصرف لفائدة:
- ريـــاضـــيي الـــنـــخـــبـــة واGـــســـتـــوى الـــعـــالي وكـــذا كل

rأصناف الفرق الوطنية
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rXعوقGلرياضة األشخاص ا Xالتابع Xالرياضي -
- الــــريــــاضــــيــــX الـــتــــابــــعــــX لــــلــــريــــاضــــة اGــــدرســــيـــة

rواجلامعية
- الـتأطير والـتكوين الريـاضي للمواهب الـرياضية

الشابة.

الباب الثامنالباب الثامن
التمويلالتمويل

اGــاداGــادّة ة  162 :  :  تـــتــــولى الـــدولــــة واجلـــمــــاعـــات احملــــلـــيـــة
واGـــؤســـســـات والـــهـــيـــئـــات الـــعـــمـــومـــيـــة واخلـــاصـــةr طـــبـــقـــا
لـلـتــشـريع والـتـنـظـيم اGـعـمــول بـهـمـاr تـمـويل أو مـسـاهـمـة

في تمويل  األنشطة اآلتية :
rتعليم التربية البدنية والرياضية -

rدرسيةGالرياضة ا -
rالرياضة اجلامعية -

 rستوى العاليGرياضة النخبة وا -
r نافسةGرياضة ا -

rواهب الرياضية الشابةGتربية و تكوين ا -
rومستخدمي التأطير Xتكوين الرياضي -

rعمليات الوقاية واحلماية الطبية الرياضية -
- إجنــاز الـهــيــاكل ومــؤســســات الـتــكــوين واGــنــشـآت
الــريــاضــيــة وهــيــاكل الــدعم الــتــابــعــة لــلــدولــة واجلــمــاعــات

rاحمللية وسيرها وجتهيزها وكذا تثمينها وظيفيا
- تــطــبــيـق مــخــطــطــات وبــرامج الــبــحث في مــيــدان

rعلوم الرياضة وتكنولوجيتها
rالرياضة الهاوية -

r الرياضة االحترافية -
rXعوقGرياضة األشخاص  ا -

rالرياضة للجميع -
rالرياضة في عالم الشغل -

rترقية الرياضة النسوية و تطويرها -
rاأللعاب والرياضات التقليدية -

rنشطاتGكشف تعاطي ا  -
rنشطات و مراقبتهGمكافحة تعاطي ا -

rالتمثيل الدولي -
- الــــوقـــايــــة من الــــعـــنـف في اGـــنــــشـــآت الــــريـــاضــــيـــة

ومكافحته.

اGـاداGـادّة ة  163 :  : يـتم تــمـويل األنـشـطـة اGــنـصـوص عـلـيـهـا
في اGادة 162 أعالهr أخذا في احلسبان اGقاييس اآلتية :

- وضـع آلــــيــــات تــــرمـي لــــلــــتــــخــــفــــيـف من الــــفــــوارق
اجلــــهـــــويـــــةr ال ســـــيـــــمـــــا عن طـــــريـق الـــــصــــنـــــدوق الـــــوطـــــني
والــــصــــنـــاديـق الــــوالئــــيــــة لــــتــــرقــــيــــة مــــبــــادرات الــــشــــبـــاب

rمارسات الرياضيةGوا
- مـــعـــايـــيـــر تـــصـــنـــيف االخـــتـــصـــاصـــات الـــريـــاضـــيـــة
بـــــاالســـــتـــــنــــــاد إلى الـــــســــــيـــــاســـــة الــــــوطـــــنـــــيـــــة لــــــلـــــريـــــاضـــــة

rواستراتيجية تنفيذها
- أولـــويـــات الــقـــطـــاع واألهــداف اGـــســـطــرة ود ـــومــة
األداءات بــاالســتــنــاد إلـى الــســيــاســة الــوطـــنــيــة لــلــريــاضــة

rواستراتيجية تنفيذها
- الـــــــتــــــوزيـع الــــــعــــــادل لـــــــلــــــمــــــوارد بـــــــX مــــــخـــــــتــــــلف
االخـــتـــصـــاصـــات الــــريـــاضـــيـــة لـــكـل هـــيـــكـل ولـــكل صـــنـــدوق

rمؤسس �وجب هذا القانون
-  مـــعــايـــيــر الـــتـــمــويل حـــسب مـــؤشــرات الـــتــطـــويــر

rالرياضي الوطني
rراقبة والتقييمGآليات ا  -

- كـيــفـيـات تـمــويل  الـهـيـاكل اجلــمـعـويـة وتــسـيـيـرهـا
ومراقبتها.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اGـاداGـادّة ة  164 :  : يــسـنــدr حـسـب طـبــيـعــة اGــنـافــسـات إلى
الــلـــجــنــة الـــوطــنـــيــة األوGـــبــيــة والـــلــجـــنــة الـــوطــنــيـــة شــبه
األوGـبــيـة واالحتــاديـات الــريـاضــيـة الــوطـنــيـة والــرابـطـات
والــنـوادي الـريـاضــيـةr تـســويق اإلشـهـار اخملــتـوم به لـبـاس
الـــريــاضــيــrX ومــلــكــيــة كـل احلــقــوق األخــرى الــنــاجــمــة عن
الـعروض واGـنـافـسـات الريـاضـيـةr ال سيـمـا تـلك الـتي يتم
بثها عن طـريق السمعي البصري أو اإللكترونيr وجترى
على التراب الـوطني أو تعبرهr و كذا عـلى كل اGنافسات

الدولية التي يشارك فيها رياضيون جزائريون. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اGاداGادّة ة  165 :  :  ـكن اGتعـاملX الـعمومـيX أو اخلواص
الــــتـــدخـل في مـــجــــال  تــــمـــويل أعــــمـــال الــــدعم والــــتـــرقــــيـــة
والــــتـــمـــويـل والـــرعـــايــــة لـــفـــائــــدة الـــريـــاضــــيـــX والـــنـــوادي
rالـرياضـيـة والـرابطـات واالحتـاديـات الريـاضـيـة الوطـنـية
وكـذا الـلـجـنـة الـوطنـيـة األوGـبـيـة والـلجـنـة الـوطـنـيـة شبه

األوGبية.
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 ـكن أن تـأخـذ عـمـلـيـات الـدعم عـلى اخلـصـوصr شـكل
مسـاهمات مالـية أو تكـوين للريـاضيX أو تـعزيز وسائل
الـنـوادي الـريـاضـيـة و الــرابـطـات الـريـاضـيـة واالحتـاديـات
الــريــاضــيــة الــوطــنــيــة وكــذا الــلــجــنــة الــوطــنــيــة األوGــبــيـة

واللجنة الوطنية شبه األوGبية.

يــحــدد احلـــد األقــصى لــلــمـــبــالغ اخملــصــصـــة لــلــتــمــويل
والــرعــايـة الــتي يــقــبل خـصــمــهـا لــتــحـديــد الــضـريــبــة عـلى

أرباح الشركات طبقا للتشريع اGعمول به. 

اGـاداGـادّة ة  166 :  : تــكـون  مــبـالغ أقــسـاط األربــاح الـنــاجتـة
عن عقود التمويل أو الرعاية أو جتهيز أو تسويق صورة
الـريـاضي أو مـجمـوعـة الـرياضـيـX العـائـدة إلى االحتـادية
الـــريــاضــيـــة الــوطــنـــيــة والـــنــادي الــريـــاضي اGــعـــنيr مــحل
Xالـريــاضي أو مـجـمـوعــة الـريـاضـيـ Xاتـفـاقـيـات تــبـرم بـ
وبــX االحتــاديـة الــريــاضـيــة الــوطـنــيــة والـنــادي الــريـاضي

.XعنيGا

اGــاداGــادّة ة  167 :  : كـل دفع Gــبـــلغ نــقـــدي  يــكـــرس لــتـــســديــد
أجـــــرة أو مــــــنــــــحــــــة أو تـــــعــــــويـض لـــــريــــــاضـي أو مـــــدرب أو
مستخـدم تأطير رياضيr من طرف ناد رياضي أو رابطة
ريـاضيـة أو احتـادية ريـاضـية وطـنـية أو الـلـجنـة الـوطنـية
األوGـبــيـة أو الــلـجــنـة الــوطـنـيــة  شـبـه األوGـبـيــةr يـجب أن
يتـم بواسـطـة وسـائل الـدفع عن طـريق الـقـنـوات الـبـنـكـية

واGاليةr طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGــــاداGــــادّة ة  168 :  : يــــســـــنــــد تـــــســـــويق فـــــضــــاءات اإلشـــــهــــار
اGــــوجــــودة داخل اGــــنــــشــــآت الــــريــــاضــــيــــة إلـى االحتــــاديـــات
الــريــاضــيــة الــوطــنــيــة والــرابــطــات الــريــاضــيــة والــنـوادي
الرياضية حسب كيفيات تعاقدية بX األطراف اGعنية. 

اGــاداGــادّة ة  169 :  : تـــوزع األربـــاح الــــنـــاجتـــة عن اإليـــرادات
اGـــرتــبـــطــة مـــبــاشـــرة بــتـــســويق الـــتــظـــاهــرات والـــعــروض
الــريــاضــيــة بــX الــنــوادي الــريــاضــيــة اGــعــنــيــة والــرابــطــة
rالرياضية واالحتاديـة الرياضية الوطنية وعند اإلقتضاء
الـــــصـــــنـــــدوق الـــــوطـــــني لـــــتـــــرقـــــيـــــة مـــــبـــــادرات الـــــشـــــبــــاب
واGــمـــارســات الـــريــاضــيـــة والــهــيـــكل أو الــهـــيــئــة اGـــســيــرة

للمنشأة الرياضية التي حتتضن التظاهرة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اGـاداGـادّة ة  170 :  : يـهــدف الـصـنـدوق الـوطـني والـصـنـاديق
الـــوالئــــيـــة لــــتـــرقــــيـــة مـــبــــادرات الـــشــــبـــاب  واGــــمـــارســـات
الـريــاضـيـة خـصــوصـاr إلى تـعــزيـز عـمل الــدولـة في مـجـال
الـشـبـاب والـريـاضـة ودعم  الـتـكـوين الـريـاضي والـهـيـئـات

الرياضية وحتفيز النتائج.

اGــــاداGــــادّة ة  171 :  :   ــــول الـــصــــنــــدوق الـــوطــــني لــــتـــرقــــيـــة
مـــــبــــادرات الــــشـــــبــــاب و اGـــــمــــارســــات الـــــريــــاضــــيـــــةr عــــلى

اخلصوصr باGوارد اآلتية :
- قـسط عن حـاصل األنـشـطـة اGـنـظـمـة من الـهـيـئة أو
الهيـئات أو اGؤسـسات اGكـلفـة بتنـظيم الرهـان الرياضي

rشتركGماثلة و الرهان اGواأللعاب  ا
rمساهمة الدولة -

rمساهمة اجلماعات احمللية -
- مـــســـاهــــمـــة اGـــؤســـســــات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة

 rواخلاصة
- احلـاصل احملقق �ناسـبة أنشطـة الترقيـة اGرتبطة

rوضوعه�
rالهبات والوصايا -

- اGــــداخـــيـل احملـــقــــقـــة من طــــرف الـــصــــنـــدوق مــــقـــابل
rخدماته أو كل عملية جتارية مرتبطة �وضوعه

- اGــداخــيـل احملــقــقـــة من طــرف الــصـــنــدوق في إطــار
rترقية األنشطة الرياضية و اإلشهار

- اGــداخـــيل احملـــقــقـــة واGــرتـــبــطـــة بــاســـتــغالل احملالت
r نشآت الرياضيةGوا

- قـــسط عـن حـــاصل اإلشـــهـــار احملــــقق في اGـــســـاحـــات
واGالعب والقاعات واGـنشآت الرياضـيةr يحدد عن طريق
الــــتــــنــــظــــيمr مع إعــــفــــاء إيــــرادات الــــنــــوادي واجلــــمــــعــــيـــات

rالرياضية من هذا االقتطاع
- قـــسط عن كـل مـــبـــالغ عـــقـــود الـــتـــمـــويل والـــرعـــايـــة
واإلشــهــار لــلــهــيــاكـل الــريـاضــيــة والــريــاضــيــrX يــحــدد عن
طـريق الـتـنـظيـمr مع إعفـاء إيـرادات الـنـوادي واجلـمـعـيات

rالرياضية من هذا االقتطاع
- قـــسـط عن حــــاصل كل ألــــعــــاب الـــربـح والـــتــــســـلــــيـــة
اGـنــظـمـة من طـرف كل مـتـعـامـل أو هـيـئـة خـاضع لـلـقـانـون

rيحدد عن طريق التنظيم rالعام أو اخلاص
rإعانة الدولة لتغطية أعباء اخلدمة العمومية -

Xـنـصـوص عـليـهـا في الـقـوانGـوارد األخرى اGكل ا -
واألنظمة اGعمول بها واGرتبطة �وضوعه.

اGـاداGـادّة ة  172 :  : حتــدد الــطـبــيــعـة الــقــانـونــيــة لـلــصــنـدوق
الــــوطــــني لــــتــــرقــــيــــة مــــبــــادرات الــــشــــبــــاب واGــــمــــارســـات
الـــريــاضـــيــةr وأ©ـــاط تــنــظـــيــمـه وســيــره وتـــســيـــيــره وكــذا
نــــفـــقــــاته ومــــوارده األخـــرىr عــــنـــد االقــــتــــضـــاءr عـن طـــريق

التنظيم.
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اGــــاداGــــادّة ة  173 :  :  ـــــول الــــصــــنـــــدوق الــــوالئـي لــــتـــــرقــــيــــة
مـــبــادرات الـــشــبـــاب واGــمــارســـات الــريـــاضــيـــة عن طــريق
rمـسـاهـمـة مـقـتـطـعـة مـن مـيـزانـيـات الـواليـات والـبـلـديـات

حتدد طبيعتها ومبلغها عن طريق التنظيم.

يسير الصـندوق الوالئي لترقيـة مبادرات الشباب
واGمارسات الرياضية في شكل ميزانية ملحقة للوالية.

الباب التاسعالباب التاسع
اGساعدات واGراقبةاGساعدات واGراقبة

اGاداGادّة ة  174 :  :  كن أن تـستـفيـد االحتاديـات الريـاضية
الوطـنـية والـرابطـات والـنوادي الـرياضـيـة من مسـاعدات
الـدولـة واجلـماعـات احملـلـيـة عـلى أسـاس بـرنـامج سـنوي أو
مـــتــعــدد الـــســنـــوات وتــقــديـــرات مــيـــزانــيــة تـــوافق عــلـــيــهــا

السلطات اGعنية.

و ــكـنـهــا أن تـســتـفـيــد أيـضـا مـن مـسـاعــدات وهـبـات
ومساهمات مالية من كل شخص طبيعي أو معنوي.

اGاداGادّة ة  175 :  : زيـادة على األحكـام اGنـصوص علـيها في
الـــقــوانــX واألنــظــمـــة اGــعــمــول بـــهــاr يــخــضـع مــنح  إعــانــة
الــــدولـــة أو اجلــــمــــاعــــات احملــــلــــيــــة لـــكـل هــــيـــكـل لــــلــــتـــنــــظــــيم
والـتــنـشـيط الـريــاضـيـrX إلى احـتــرام الـبـنـود الــتـعـاقـديـة

وكذا إلى مباد� احلكم الراشد.

اGـاداGـادّة ة  176 :  :  ـكن أن تــكـون مـحل تـمـويل أولـوي من
طـــرف الــــدولـــة واجلــــمـــاعـــات احملــــلـــيــــة  عـــلى أســــاس دفـــتـــر
شـروطr الـعمـلـيـــات واألعـمـال الـتي تـسـتـجـيب لـألهــداف
واألولـويــات الــتي يــحـــددهــا الــوزيـر اGــكــلــف بـالــريــاضـة
واGــســجــلـــة فـي اخملـطــطــات وبــرامج الــعــمل والــتــقــديـرات
اGــالــيـــة لالحتــاديــات الــريـــاضــيــة الــوطــنـــيــة الــتي صــادقت

عليها على التواليr  جمعياتها العامة.

اGـاداGـادّة ة  177 :  : حتـدد كـيـفـيـات تـمـويل ومـراقـبـة هـيـاكل
التنظيم والتنشيط الرياضيX عن طريق التنظيم.

اGــــاداGــــادّة ة  178 :  : تـــزود الــــلــــجــــنــــة الــــوطـــنــــيــــة األوGــــبــــيـــة
والـلجـنـة الوطـنـيـة شبه األوGـبـية واالحتـاديـات الريـاضـية
rعـنــد احلـاجـة rالـوطــنـيـة والــرابـطــات واألنـديـة الــريـاضــيـة
�ـــســـتـــخــدمـــX و/أو مـــصــالـح تـــقــنـــيـــة وإداريــة مـن طــرف
الـوزيـر اGـكلـف بالـريـاضـة و/أو الـوزراء اGـعـنـيـrX ضمن

شروط وحسب  كيفيات حتدد عن طريق التنظيم.

اGــاداGــادّة ة  179 :  : تــســتـــفــيــد األنــديــة الــريــاضــيــة الــهــاويــة
الـتي تـنـشـئ وتـسـيـر بـصـفة دائـمـة وفـعـالـة مـركـز مـا قـبل
التكوين و/أو مركـز تكوين رياضيr من اGساهمة اGالية

ومساعدات ووسائل الدولة واجلماعات احمللية.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اGـاداGـادّة ة  180 :  : تـخـضع كل احتـاديـة ريـاضـيـة وطـنـية أو
نــاد ريـــاضي وكــذا كل شـــخص طــبـــيــعي أومــعـــنــوي خــاضع
لـلــقــانـون اخلــاص يــقـدم تــكــويـنــا في اجملــال الــريـاضيr إلى

مراقبة اGصالح اخملتصة في الوزارة اGكلفة بالرياضة.

اGـاداGـادّة ة  181 :  : يــسـهــر الـوزيــر اGـكــلف بـالــريـاضــة عـلى
مـراقبـة مدى احـتـرام اللـجنـة الوطـنيـة األوGبـية والـلجـنة
الوطـنيـة شبه األوGـبـية واالحتـاديات الـرياضـية الـوطنـية
والــرابــطــات والــنـــوادي الــريــاضــيــة لــلـــقــوانــX واألنــظــمــة

اGعمول بها.

اGاداGادّة ة  182 :  : عالوة عـلى األحكـام اGنصـوص علـيها في
الـــتـــشـــريع اGـــعـــمـــول بهr يـــجب عـــلـى الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيــة
األوGـبـيـة والــلـجـنـة الـوطـنـيــة شـبه األوGـبـيـة واالحتـاديـات
الــريـاضــيـة الــوطـنــيـة والــرابـطــات والـنــوادي واجلـمــعـيـات
الـــريــاضــيـــةr تــقــد حــصـــائــلــهـــا األدبــيــة واGــالـــيــة وكــذا كل
الـوثـائق اGرتـبطـة بـسيـرها وتـسـييـرهـا عنـد كل طلب من

اإلدارة اGكلفة بالرياضة.

يـــــجب عـــــلى الـــــرابــــطـــــات والــــنـــــوادي واجلـــــمــــعـــــيــــات
الـــريـــاضــيـــةr بـــعــد مـــصـــادقـــة جــمـــعـــيــاتـــهـــا الـــعــامـــةr تـــقــد
حـــصــائـــلــهـــا األدبــيـــة واGــالـــيــة وكـــذا مــحـــاســبـــتــهـــا ســنـــويــا

لالحتادية الرياضية الوطنية اGنضمة إليها.

وتلزم �سك سجالت محاسبية وسجالت جرد.

ويجب أن يصادق محافظ حسابات على حساباتها.

Xــكــلف بــالــريـاضــة أن يــقــوم بـتــعــيـGــكن الــوزيـر ا 
خـــبــراء مـــالــيــX يـــكــلـــفــون بــالـــتــدقـــيق اGــالي لـالحتــاديــات
الــريـاضــيـة الــوطـنــيـة والــرابـطــات والـنــوادي واجلـمــعـيـات
الــريــاضــيــة اGــســـتــفــيــدة من مــســاعــدات وإعــانــات الــدولــة

واجلماعات احمللية.

تـمـسك االحتـاديات الـريـاضـية الـوطـنـية والـرابـطات
والــنـــوادي الــريـــاضــيــة الـــهــاويــة واجلـــمــعـــيــات الــريـــاضــيــة
محاسبة مكيـفة مع خصائصهاr طبقا للتشريع والتنظيم

اGعمول بهما.

اGــاداGــادّة ة  183 :  : يـــجـب أن تـــقـــوم كل احتــــاديـــة ريـــاضـــيـــة
rوطنيـة أو رابطـة أو ناد ريـاضي هاو أو جـمعـية ريـاضية
كل عـــلى حــدةr بـــفــتح حـــســاب وحــيـــد يــوجه إلى احـــتــضــان
مـواردها بـالـعمـلة الـصعـبة واGـوارد اGـتأتـية من الـهيـئات
الدوليةr وحساب وحيد آخر يوجه الى احتضان مواردها
rـسـاهـمات الـعـمـومـيةGبـالعـمـلـة الـوطـنيـة من اإلعـانـات وا

 .XانحGوا XمولGومواردها اخلاصة وكذا مساهمات ا



25اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 39
22 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـ
31 يوليو سنة  يوليو سنة 2013  م م

يـــــجـب أن تـــــدفـع وتـــــمــــــوطن اGــــــوارد واGـــــســــــاعـــــدات
واإلعـــانــات واGـــســاهـــمــات الـــتي تـــســتـــفــيـــد مــنـــهــا هـــيــاكل
التنـظيم والـتنشـيط الريـاضيX وجـوبا عـلى التوالي في

احلسابX اGذكورين في الفقرة األولى أعاله.

في حــالـــة الــضـــرورة اGــعـــلــلــة قـــانــونـــاr يــخـــضع فــتح
حسـابـات إضـافـيـة من طـرف كل احتـاديـة ريـاضـيـة وطـنـية
أو رابـــطـــة ريـــاضــيـــة وجـــوبـــا إلى اGـــوافـــقـــة اGـــســـبــقـــة من

اإلدارة اGكلفة بالرياضة.

اGــــــاداGــــــادّة ة  184 :  : يـــــــجـب عـــــــلـى هــــــــيـــــــاكـل الـــــــتــــــــنـــــــظــــــــيــم
والـــتــــنـــشـــيـــط الـــريــــاضـــيـــX اGــــعـــنـــيــــــةr تـــقـــديـــم كـــشــف
احلسابات اGـنصوص عليـــها في اGادة 183 أعالهr من أجل
اGـــراقــبـــة عـــنـــد كـل طـــلب من اGـــصـــالـح اGـــكـــلـــفـــة �ـــراقـــبــة
اإلعـانـات واGـساعـدات الـعـمـومـيـة الـتـابـعـة لإلدارة اGـكـلـفة
بـالـريـاضـة واGـصـالح اGـؤهـلـة �ـوجب الـقـوانـX واألنـظـمـة

اGعمول بها.

اGـــــاداGـــــادّة ة  185 :  :  ـــــنع  كـل حتـــــويل إلعـــــانـــــة عـــــمـــــومـــــيـــــة
~نوحة لناد رياضي هاو نحو ناد رياضي محترف.

اGـاداGـادّة ة  186 :  :  ـنع تـغــيـيـر تـخـصـيص إعـانـة عـمـومـيـة
من الــــدولــــة أو اجلـــمــــاعـــات احملــــلـــيــــة من طــــرف كل هــــيـــكل
تـنــظـيم وتـنـشـيط ريـاضـيــX دون اGـوافـقـة الـصـريـحـة من

اإلدارة اGكلفة بالرياضة.

اGـاداGـادّة ة  187 :  : يــجب عـلى كـل هـيـكـل تـنـظــيم وتـنــشـيط
rالـذي يــستــفـيـد من عـمــليـة مالـية مــتـأتــيـة Xالـرياضـي
ال سـيــمـا من عــقـد تـمــويل أو رعـايــةr تـسـجــيل مـوارد هـذه
الــعــمـلــيــة في كــتـابــاتــهــا احملـاســبــيـةr ويــعــلم  ويــرسل عــنـد
إبــرام هـذا الـعــقـدr الـوثــائق الـثـبــوتـيـة لــهـذه الـعـمــلـيـة إلى

اإلدارة اGكلفة بالرياضة اخملتصة.

يرسل كل من النادي الـرياضي والرابطـة الرياضية
إلى االحتـــاديــة الـــريـــاضـــيـــة الـــوطـــنــيـــة اGـــعـــنـــيـــة الــوثـــائق

اGذكورة  في الفقرة األولى أعاله قصد اGراقبة.

الباب العاشرالباب العاشر
مكافحة  تعاطي اGنشطات ومراقبتهمكافحة  تعاطي اGنشطات ومراقبته

اGـاداGـادّة ة  188 :  : تـعــد مــكــافــحــة اGــنـشــطــات ومــراقــبــتــهـا
أمـرا ضروريا حلسن سـير التظـاهرات الرياضـية وحماية
صــحـة الــريـاضــيـX وكـذا احملــافـظــة عـلى مــبـاد� أخـالقـيـات

الرياضة وقيمها التربوية.

اGـاداGـادّة ة  189 :  :  ـثل تــعـاطي اGــنـشـطــات خـرقـا لــقـواعـد
حــظــر تــعــاطي اGــنــشــطــات اGـنــصــوص عــلــيــهــا في اGــدونـة
الـعــاGـيـة Gــكـافـحــة اGـنــشـطـاتr ال ســيـمـا مـن خالل األفـعـال

اآلتية :

- وجــود عــقــار مــحـــظــور أو أيــضــاتـه أو عالمــاته في
rعينة يقدمها الرياضي

- اسـتـعــمـال أو مـحـاولــة اسـتـعــمـال عـقــار أو وسـيـلـة
rمحظورة من طرف رياضي

- الـرفـض أو الـتــمــلصr دون مـبــرر مــقـبــولr إلجـراء
أخذ عينـات بعد الـتبلـيغ طبقـا ألنظمـة تعاطي اGـنشطات

rعمول بها أو حتى تفادي إجراء أخذ عيناتGا
- خــــــرق األحـــــكــــــام اGـــــطــــــبـــــقــــــة في مــــــجـــــال حــــــضـــــور
الــريــاضـــيــX لــلــمــراقـــبــة خــارج اGــنــافـــســاتr �ــا في  ذلك
اإلخـالل بـــــــوجـــــــوب إرســـــــال اGـــــــعـــــــلـــــــومــــــــات حـــــــول اGـــــــوقع
واGـراقبـات غـيـر اGوفـقـة التـي ¯ التـصـريح بـها عـلى أنـها
تــــمت عــــلى  أســــاس قـــواعــــد حتـــتــــرم اGــــعـــايــــيــــر الـــدولــــيـــة

rللمراقبة
- حتـــــريف أو مــــحــــاولـــــة حتــــريف لــــكـل عــــنــــصــــر من

rنشطاتGمراقبة تعاطي ا
rحيازة عقاقير  أو وسائل محظورة -

- إعـطـاء أو مـحـاولـة إعطـاء ريـاضـي أثـنـاء اGـنـافـسة
 rوسيلة محظورة أو عقارا محظورا rأو خارجها

-  احلث أو اGساهـمة أو اإلخفـاء أو أي شكل آخر من
اGـشـاركـة اGـفــضـيـة إلى خـرق أو مـحـاولـة خـرق قـاعـدة من

rنشطاتGقواعد مكافحة ا
- االجتار أو محاولة االجتار بأي عقار محظور.

يـحـدد  الــوزيـر اGـكــلف بـالـريــاضـة قـائــمـة الـعــقـاقـيـر
والوسائل احملظورة.

اGــاداGــادّة ة  190 :  : تـــنـــشـــأ مـــؤســـســـة عـــمـــومــيـــة ذات طـــابع
إداري  تــدعى "الــوكــالـــة الــوطــنــيــة Gــكـــافــحــة اGــنــشــطــات"
تـكـلف بـتنـسـيق وتـنفـيـذ مـراقبـة تـعـاطي اGنـشـطـات على
الـريـاضـيـX أثـنـاء اGـنـافـسـات وخـارجـها واGـنـخـرطـX في
االحتاديات الـرياضـية الـوطنـية والـدولية فـي ظل احترام

أحكام اGدونة العاGية Gكافحة اGنشطات.

وبـهــذه الـصــفـة r تــكـلـف الـوكــالـة الــوطـنــيـة Gــكـافــحـة
اGنشطاتr على اخلصوص �ا يأتي : 

- تـخطـيط مراقـبة  تـعاطي اGـنشـطات اGـطبقـة على
rوتنسيقها ووضعها ورقابتها Xالرياضي

- تـخطـيط مـراقـبة تـعـاطي اGـنشـطـات اGـطبـقـة على
rوتنسيقها ووضعها ورقابتها rاحليوانات

- ضـــبط بـــرنـــامج وطـــنـي ســـنـــوي Gــراقـــبـــة  تـــعـــاطي
rنشطاتGا
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- مــتـــابــعــة كل خـــرق لــقــواعـــد مــكــافـــحــة اGــنـــشــطــات
rو~ارسة سلطتها  التأديبية

- الــعـمـل مع الــسـلــطــات الـعــمــومــيـة جلــعل اGــصــادقـة
على مـكـافحـة اGنـشـطات وتـطبـيق قـواعدهـا من طرف كل
احتـاديـة رياضـيـة وطـنـيـة شـرطـا قبـلـيـا لـلـحـصـول على أي

rمساعدة أو إعانة عمومية
- تـرقــيــة الــبــحث في مــكــافــحـة تــعــاطي اGــنــشــطـات
واGـــشــاركــة في أعــمـــال الــوقــايــة والـــتــربــيــة اGـــطــبــقــة في

rنشطاتGمجال مكافحة تعاطي ا
- مـنح تـراخـيص االسـتـعـمال ألغـراض عالجـيـة طـبـقا

rنشطاتGكافحة اG يةGللمدونة العا
- الــقــيـام بــإجنــاز حتــالـيل الــعــيــنـات اGــأخــوذة أثــنـاء

rنشطاتGمراقبة تعاطي ا
- إقـامـة عالقـات الـتـعاون مـع كل منـظـمـة وطـنـية أو
أجــنــبــيــة أو دولـيــة Gــراقــبـة تــعــاطي مــنــشـطــاتr ال ســيــمـا

الوكالة العاGية Gكافحة اGنشطات.

يـتم إعالم الـوكالـة الـوطـنيـة Gـكـافـحة اGـنـشـطات من
طـرف اإلدارة اGـكلـفـة بـالـريـاضة أو االحتـاديـات الـريـاضـية
الــوطــنــيــة اGــعــنــيـة بــكـل وقـائـع تــعــاطي اGــنــشـطــات الــتي

أحيطوا بها علما.

 ــكـن الــوكـــالــة الـــوطـــنــيـــة Gــكـــافـــحــة اGـــنــشـــطــات أن
تــــســــتـــــعــــX بــــخــــبــــراء أو أشــــخــــاص مــــؤهــــلــــX في مــــجــــال

اختصاصاتها.

حتـــدد اGــهـــام األخـــرى لـــلـــوكــالـــة الـــوطـــنـــيــة Gـــكـــافـــحــة
اGنشطات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

rــنــشــطــاتGـادّة ة  191 :  : يــخــضع لــقــواعــد مــكــافــحــة اGـاداGا
السـيــمــا أعـضــاء االحتـاديــة الــريـاضــيــة الـوطــنــيـة وأعــضـاء
فــريق أو نـاد أو جــمـعــيـة ريــاضـيــة  أو رابـطــات  مـنــضـمّـة
الحتـــاديــة ريــاضــيــة وطــنــيــةr الـــذين يــشــاركــون بــأي صــفــة
كـانـت في كل نـشـاط تـنـظـمه أو تـرخص به هـذه االحتـاديـة
الـريــاضـيـة الــوطـنــيـة  أو الـنــادي أو اجلـمــعـيـة أو الــرابـطـة

اGنضمة إليها. 

اGاداGادّة ة  192 :  :  نع على كل شخص :
- وصـف أو تـــــنـــــازل أو بــــــيع أو مـــــنـح أو إعـــــطـــــاء أو
تـــطـــبـــيق عـــلى الـــريـــاضـــيـــX اGـــشـــاركـــX في اGـــنـــافـــســات
والـتـظــاهـرات الـريــاضـيـة أو الــذين يـتـأهــبـون لـلــمـشـاركـة
فيهاr عقـارا أو عدة عقاقيـر أو الوسائل احملظورة الواردة
في الـــقـــائـــمــة اGـــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا فـي اGــادة 189 أعالهr أو

rتسهيل استعمالها أو احلث على استخدامها

- إنتاج أو صنـاعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو
حيازة أو اقتـناء لغرض االستعمال من طرف رياضي من
دون ســبب طـبي مـعــلل قـانـونــاr عـقـارا أو عـدة عــقـاقـيـر أو
الـوسـائل احملظـورة الـواردة في الـقائـمـة اGنـصـوص علـيـها

r ادة  189 أعالهGفي ا

- إعطاء أو تطـبيق على احليوانات خالل اGنافسات
أو الــتـظــاهـرات الــريـاضـيــة اGـنــظـمــة أو اGـرخص  لــهـا من
طــرف االحتـــاديــة أو االحتــاديــات الـــريــاضــيــة الـــوطــنــيــة أو
قــصــد اGـشــاركــة فـيــهــاr عــقـاقــيــر أو الــوسـائـل الـواردة في
الـقــائـمـة اGــنـصـوص عــلـيــهـا في اGـادة 189 أعاله الـتي  من
شــأنــهــا أن تــغــيــر بــصـفــة اصــطــنــاعــيــة قــدرتــهــاr أو تـخــفي
اسـتـعـمـال الـعـقـاقـيـر أو الـوسـائل الـتي حتـتـوي عـلى  هـذه

rاخلاصية

-  االعـــــتــــراض بـــــأي وســــيـــــلــــة كـــــانت عـــــلى تـــــدابــــيــــر
rXوجهة إلى الرياضيGنشطات اGمراقبة تعاطي ا

- إخفاء حيـوان أو االعتراض بأي وسـيلة كانت على
rنشطاتGتدابير مراقبة  تعاطي ا

- تـــزويـــر أو حتــــطـــيم أو إتـالف كل عـــنـــصــــر يـــتـــعـــلق
بعينة أو بالتحليل.

اGاداGادّة ة  193 :  :  نع على كل رياضي ما يأتي :

- حـيازة من دون سبب طـبي معـلل قانونـا عقارا أو
عـدة عــقـاقـيــر أو الـوســائل احملــظـورة الـواردة فـي الـقــائـمـة

rادة 189 أعالهGنصوص عليها في اGا

- اســــتـــعـــمـــال عــــقـــار أو عـــدة عــــقـــاقـــيــــر أو الـــوســـائل
احملـظـورة الـواردة في القـائـمـة اGنـصـوص علـيـهـا في اGادة
189 أعالهr إال إذا منح  إعفـاء ألغراض عالجية أو كان لديه

سبب طبي معلل قانونا.

اGــــاداGــــادّة ة  194 :  : تــــعــــد الـــــوكــــالــــة الــــوطـــــنــــيــــة Gـــــكــــافــــحــــة
اGــنــشــطــات مــدونــة مـــكــافــحــة اGــنــشــطــات حتــدد ال ســيــمــا
الـعقـوبات وتـضبـط اإلجراءات الـتأديـبيـةr وحتدد األجـهزة
اGـكـلفـة بـالـنـطق بـالـعـقوبـات ضـد الـريـاضـيـX واألشـخاص
وهــيـاكل الــتـنــشـيط والــتـنــظـيم الــريـاضــيـX الـتـي تـخـرق
قواعد مـكافحـة اGنشطـات وكذا كيفـيات الطعن اGـرتبطة

بها .

اGــاداGــادّة ة  195 :  : تـــضـــمـن الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة Gـــكـــافـــحــة
اGـــنـــشـــطــــات تـــوظـــيف واعــــتـــمـــاد وإعـــادة اعــــتـــمـــاد أعـــوان
مــــراقــــبــــة تــــعــــاطي اGــــنــــشــــطــــات واحلــــراسr وأعــــوان أخـــذ
الــعــيــنـات الــدمــويــة وتــقـنــيي كــشف الــكــحــول في الــهـواء

اGتنفسr وتتولى تكوينهم أو تقوم بضمان تكوينهم.
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تمـنح الـوكالـة الـوطنـيـة Gـكافـحـة اGنـشـطات اعـتـماد
أعوان مـراقبـة تعـاطي اGنـشطـات Gدة قـابلـة للـتجـديد عن
طـريق إعـادة االعـتـمـاد حـسب الـشـروط  واإلجراءات الـتي

حتددها.

حتـــدد شـــروط الـــتـــوظـــيـف واألجـــرة وكـــذا كـــيـــفـــيـــات
تـنـظيم تـكـوين األعـوان والتـقـنيـX اGـذكورين في الـفـقرة

األولى أعاله عن طريق التنظيم.

الباب احلادي عشرالباب احلادي عشر
الوقاية من العنف في اGنشآت الرياضية ومكافحتهالوقاية من العنف في اGنشآت الرياضية ومكافحته

اGاداGادّة ة  196 :  : تشـكل الـوقايـة من الـعنف في اGـنـشآت
الــــريـــــاضــــيــــة ومـــــكــــافــــحـــــتهr أثــــنـــــاء أو �ــــنــــاســـــبــــة إجــــراء
الــتـــظــاهــرات الـــريــاضــيـــة عــمــلـــيــات دائــمـــة وذات أولــويــة

لتطوير وترقية النشاطات البدنية والرياضية.

حتــــدد قــــواعــــد الــــوقــــايــــة من الــــعــــنف فـي اGــــنــــشـــآت
الرياضية ومكافحته طبقا ألحكام هذا القانون.

اGـاداGـادّة ة  197 :  : تهـدف الـوقايـة من الـعنف في اGـنـشآت
الــــريـــــاضـــــيــــة ومـــــكـــــافــــحـــــته أثـــــنــــاء أو �ـــــنـــــاســــبـــــة إجــــراء

التظاهرات الرياضيةr على اخلصوص إلى : 
rبيةGترقية قيم الرياضة واألو -

rتعميم أخالقيات الرياضة والروح الرياضية -
- حتـســيـس اGـواطــنــX بــالــتــمـدن وبــاحــتــرام الــغــيـر

rوالشأن العام ومكافحة السلوكات غير احلضارية
rترقية ثقافة السلم والتسامح -

- مكافحة العنف في اGنشآت الرياضية.

اGـاداGـادّة ة  198 :  : تـرتـكـز تـدابــيـر الـوقـايـة من الـعـنف في
اGنشآت الرياضية و مكافحتهr خصوصا على ما يأتي: 

- وضع وســـائل  لــلــوقــايــة من الـــعــنف في اGــنــشــآت
rالرياضية ومكافحته

Xتــــنــــســــيق أعــــمــــال وتــــدابـــيــــر تــــدخالت الــــفــــاعــــلـــ -
rادة 199 أدناهGنصوص عليهم في اGا

- اGـعـاقـبـة عـلى أعـمـال الـعـنف الـتي تـمس بـتـنـظـيم
الــــتــــظـــاهــــرات الــــريــــاضــــيــــة و ســــكــــيــــنــــة وأمـن اجلــــمــــهـــور

واGمتلكات .

الفصل األولالفصل األول
التزامات الفاعلX في مجال  الوقاية من العنف فيالتزامات الفاعلX في مجال  الوقاية من العنف في

اGنشآت الرياضية ومكافحتهاGنشآت الرياضية ومكافحته

اGــــاداGــــادّة ة  199 :  : تــــعـــــمل الـــــدولــــة واجلــــمـــــاعــــات احملـــــلــــيــــة
واالحتـاديــات الـريـاضـيــة الـوطـنــيـة والـرابــطـات والـنـوادي

الــريـــاضــيــة  واGـــصــالح اGــعـــنــيــة ومـــســتــخـــدمــو الــتـــأطــيــر
الــريــاضي واGــســيــرون الــريــاضــيــون والــريــاضــيــونr وكل
مــنــظم عــمــومي أو خــاص لــلــتــظــاهــرات الــريــاضــيــةr وكــذا
الـعــائـلــة ووسـائل اإلعـالم بـحـزم عــلى الـوقــايـة من الــعـنف

في اGنشآت الرياضية و/أو تضمن مكافحته.

ويجب عليهم بـهذه الصفة أداء  التـزاماتهم و تعبئة
وتـــرتـــيب الـــوســـائل الـــكـــفـــيـــلـــة بـــتــشـــجـــيـع  الــوقـــايـــة  من
الـــعـــنف في اGـــنـــشـــآت الـــريـــاضــيـــة والـــقـــضـــاء عــلـــيه عـــلى

اخلصوص بواسطة :

- تـــوفــيـــر الـــظـــروف اGالئـــمـــة إلجـــراء الـــتـــظـــاهــرات
rالرياضية في السكينة

- حتسـيس العـائالت على اGـسـاهمـة في الوقـاية من
rنشآت الرياضية ومكافحتهGالعنف في ا

- الـــتــــرقــــيــــة والـــتــــحــــســــيس من طــــرف مــــؤســــســـات
الـتــربـيـة والـتـعـلـيـم والـتـكـوينr وكـذا اGــؤسـسـات الـتـابـعـة
لقطـاع الشؤون الـدينيـةr بثقـافة اGواطـنة والتـمدن وقيم

rبيةGالسالم والتسامح التي تكرسها الرياضة واألو

- تــشـجــيع مــبــادرات احلــركــة اجلـمــعــويــة في مــيـدان
rنشآت الرياضيةGالوقاية من العنف في ا

- تـرقية القـيم الرياضيـة و مرافقة جلـان اGناصرين
rؤسسة قانوناGا

- تـشـجـيع الـدراسـات واألبـحـاث اGـتـعـلـقـة بـالـوقـايـة
من العنف في اGنشآت الرياضية ومكافحته.

اGـاداGـادّة ة  200 :  : يــجب عــلى الــدولــة واجلــمــاعــات احملــلــيــة
واGـصـالح اGــعـنـيـة  وكـذا االحتـاديـات الــريـاضـيـة الـوطـنـيـة
والـرابـطــات والـنـوادي واجلـمــعـيـات الــريـاضـيــة ومـسـيـري
اGنشآت الرياضـية ومنظمي التظاهرات الرياضيةr وكل
مـــؤســســة أو هــيـــئــة أو شــخص خـــاضع لــلــقـــانــون الــعــام أو
اخلـاصr مــؤهل لــتــنـظــيم الــتـظــاهــرات الـريــاضــيـةr كل في

مجال اختصاصهr القيام �ا يأتي :

- تــوفـــيـــر الـــشـــروط والـــعــمـل عــلـى  حـــسن  تـــنــظـــيم
 rالتظاهرات الرياضية وتأمينها وإجرائها

- ضـــمــــان أو اGــــشـــاركــــة في تــــكــــوين أعــــوان اGالعب
اGكلفrX على اخلصوص بـما يأتي : 

* مـراقـبـة اGــداخل اخلـارجــيـة والـداخـلــيـة لـلــمـنـشـآت
rالرياضية

 rXتفرجGا  Xضمان الفصل ب *

rتطبيق النظام الداخلي للمنشأة الرياضية *
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* إعالم اGــــصــــالـح اخملــــتــــصــــة واإلســــعــــافــــات األولــــيــــة
واحلمـاية اGـدنيـة وكل هـيئـة أخرى مـعنـية بـالوقـائع التي

تهدد األمن في اGنشأة الرياضية.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اGــــاداGــــادّة ة  201 :  : يــــجــب عــــلى الــــنــــــوادي واجلـــمــــعــــيـــــات
الريـاضيــة الـتي تنـظم التـظاهـرات الـرياضـية وضع جلـنة

مناصرينr تكلف على اخلصوص �ا يأتي:
- اGـشاركـة في حتـديد كل الـتـدابيـر الـتي من شأنـها
الـــوقـــايـــة ومــــكـــافـــحـــة الـــعــــنف في اGـــنــــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة
وتـنـفـيـذهـا في ظل االحـتـرام الـصـارم لـلـقـوانـX واألنـظـمة

rعمول بهاGا
- تــــرقـــيــــة الــــروح الـــريــــاضــــيـــة ونــــشــــر األخالقــــيـــات

الرياضية  بX أعضائها واحملافظة عليها.

يــحـدد الـوزيـر اGـكــلف بـالـريـاضــة شـروط وكـيـفـيـات
تأسيس جلان اGناصرين وتنظيمها وسيرها.

اGـاداGـادّة ة  202 :  : يـعـد اإلعالم عنـصـرا أسـاسيـا في تـرقـية
احلركة الرياضـية وفاعال رئيسيـا في نشر القيم واGباد�
الـرياضية النـزيهةr ويلتـزم بنبذ الـعنف وكل اGمارسات

اGسيئة للمثل الرياضية ومكافحتها.

اGـاداGـادّة ة  203 :  : يــجب عــلى الــدولــة واجلــمــاعــات احملــلــيــة
ووســائل اإلعالم واالتــصـال الــعـمــومـيــة واخلـاصــة واحلـركـة
اجلــمـعــويــةr كل في مــيــدان اخـتــصــاصهr تــرقــيـة نــشــاطـات
الــوقــايـة والــتــربــيــة والــتــحــســيس جتــاه مـخــتــلف شــرائح
اجملتمعr ال سيما الـشباب قصد مكافـحة التصرفات التي

تمس بأخالقيات الرياضة والروح الرياضية.

اGــاداGــادّة ة  204 :  : يــجب عــلى الــريــاضــيــX و مــســتـخــدمي
الــتــأطـــيــر الــريـــاضي و اإلداري والــتـــقــني وكـــذا اجلــمــهــور
الـــتـــحــــلي بــــســـلـــوك مــــثـــالـيr ال ســـيــــمـــا من خـالل احـــتـــرام
القوانX واألنظـمة اGعمول بها واألشخاص وكذا احملافظة

على اGمتلكات.

ويجب عـليـهم زيادة عـلى ذلك اGسـاهمـة في الوقـاية
من الـعنف في الوسط الـرياضي ومكـافحتهr ال سـيما من
خـالل تــــنــــظـــــيم نــــشـــــاطــــات تــــربـــــويــــة وتــــوعـــــويــــة لــــلــــروح

الرياضية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تنسيق أعمال الوقاية من العنف في اGنشآت الرياضيةتنسيق أعمال الوقاية من العنف في اGنشآت الرياضية

ومكافحته وتنفيذهاومكافحته وتنفيذها

اGـاداGـادّة ة  205 :  : تؤسـس جلـنة وطـنـيـة تـنـفـيـذيـة لـلـوقـاية
مـن الـعــنف في اGــنــشــآت الـريــاضــيــة ومـكــافــحــتهr وتـزود

بلجان والئية.

اGـــــاداGـــــادّة ة  206 :  : دون اإلخـالل بـــــالـــــصـالحـــــيــــــات اخملـــــولـــــة
لــلــهــيــاكـل واGــصــالح اخملــتــصــةr تــكـــلف الــلــجــنــة الــوطــنــيــة
الــتــنــفـيــذيــة والــلــجــان الـوالئــيــة لــلــوقـايــة من الــعــنف في
اGــنـشـآت الـريـاضـيـة ومـكـافــحـتهr عـلى اخلـصـوص بـدراسـة
كـل الــــتــــدابــــيــــر الــــرامــــيــــة إلى الــــوقــــايــــة مـن الــــعــــنف في
اGنشـآت الرياضـية ومكـافحـتهr واقتراحـــها والسـهر على
تــنـفــــيــذهـاr والــعـمل عــلى الــتـشــــاور  بـX الــقـطــاعـات في

هذا اجملال.

حتــدد صالحـــيـــات الـــلــجـــنـــة الــوطـــنـــيــة  الـــتـــنــفـــيـــذيــة
والـلـجــان الـوالئـيـة وتـشــكـيـلـتـهــا وتـنـظـيـمــهـا وسـيـرهـا عن

طريق التنظيم .

اGــاداGــادّة ة  207 :  : تـــؤسس بـــطـــاقـــيـــة وطـــنـــيــة لـألشـــخــاص
اGمنوعX من الدخول إلى اGنشآت الرياضية.

تـــمــسك الــبـــطــاقــيــة الـــوطــنــيــة اخلـــاصــة بــاألشــخــاص
اGمنوعX مـن الدخول إلى اGنشـآت الرياضية وحتX من

طرف اإلدارة اخملتصة.

حتـدد كـيـفـيــات إعـداد هـذه الـبــطـاقـيـة وحتـيــيـنـهـا عن
طريق التنظيم.

اGـاداGـادّة ة  208 :  : تـتــدخل الــســلـطــات اخملــول لــهـا ســلــطـات
حـفظ األمن  في مـجــال  الـوقـايـة من الـعـنف في اGـنـشـآت
الــريــاضــيــة ومــكــافــحــته طــبــقــا لــصالحــيــاتــهــا واإلجـراءات

اGقررة والقوانX واألنظمة اGعمول بها.

اGـاداGـادّة ة  209 :  : يـجب عـلى مـنـظم الـتـظـاهـرة الـريـاضـيـة
وضع مـــصــلـــحـــة نــظـــام  تـــكــلف عـــلى اخلـــصـــوصr �ــراقـــبــة
الـــدخـــول إلى اGــنـــشـــأة الـــريــاضـــيـــة والـــوقــايـــة من اإلخالل
بــــتـــدابـــيـــر الــــنـــظـــام  وأعــــمـــال الـــشـــغـب الـــتي مـن شـــأنـــهـــا
اإلضرار بـأمن اجلمهـور واGمـتلكـات وعرقلـة حسن  إجراء

التظاهرة الرياضية.

اGــــاداGــــادّة ة  210 :  : يـــــجـب عــــلـى االحتـــــاديــــات الـــــريـــــاضـــــيــــة
الـوطنـيـة سن األنـظـمـة اGتـعـلـقـة بـتنـظـيم كل الـتـظـاهرات
الـــتي تــكــلف بــهـــاr خــاصــة  بــالــنــســبــة لـــلــتــظــاهــرات الــتي
تسـتـدعي تـدابيـر خـاصة لألمنr  حـيث يـجب علـيـها إدراج
rفي أنظـمـتـها أحـكـامـا خـاصة لـهـذا الـنوع من الـتـظـاهرات
الســيـمــا  الـعـقــوبـات الــتـأديـبــيـة ضـد الــنـوادي واGــسـيـرين
الـــريــاضــيــX وجلــان اGـــنــاصــرين ومـــســتــخــدمـي الــتــأطــيــر

الرياضي الذين يخالفون هذه األحكام.                        

الباب الثاني عشرالباب الثاني عشر
العالقات الرياضية الدوليةالعالقات الرياضية الدولية

rــــكـــــلف بــــالــــريــــاضــــةGــــادّة ة  211 :  : يــــحــــدد الــــوزيــــر اGــــاداGا
بالعالقـة مع اللجنـة الوطنـية األوGبـية واللـجنة الـوطنية
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rــــبــــيــــة واالحتــــاديــــات الــــريـــــاضــــيــــة الــــوطــــنــــيــــةGشــــبـه األو
االستراتيجيـة الوطنية في ميدان العالقات مع الهيئات

الرياضية الدولية.        

وبــهــذه الـــصــفــةr يـــتــعــX عــلـى االحتــاديــة الـــريــاضــيــة
الوطـنية إعالم الوزيـر اGكلف بـالرياضـة بانضـمامها إلى

الهيئات الرياضية الدولية. 

يــــخــــضع تــــرشـح عــــضــــو من االحتــــاديــــة الــــريــــاضــــيــــة
الـوطـنــيـة لـتــولي ~ـارسـة وظــائف انـتـخــابـيـة لــدى هـيـئـة
رياضـية دوليـة إلى الرأي اGـسبق لالحتـادية التي يـنتمي
إلــيـهـا والــلـجـنــة الـوطـنــيـة األوGـبــيـة أو الـلــجـنـة الــوطـنـيـة

شبه األوGبيةr وموافقة الوزير اGكلف بالرياضة.

يـحـدد الــوزيـر اGــكـلف بـالــريـاضــة شـروط اسـتــقـبـال
وإقــامـة مــقــرات الـهــيــئـات الــريـاضــيــة اجلـهــويــة والـقــاريـة
و/أو الـــدولـــيـــة عـــلـى الـــتـــراب الــوطـــنـيr وكـــذا الـــتـــدابـــيــر
اخلـــاصـــة الــتـي  ــكـن أن يــســـتـــفـــيــد مـــنـــهـــا اGــســـتـــخـــدمــون
اGـــمـــارســـون لـــوظـــائف عـــلـــيـــا ضـــمن الـــهـــيـــاكـل الـــقـــيـــاديــة

للهيئات الرياضية الدولية والعاGية.

حتــدد كـــيــفـــيـــات دعم الـــدولــة لـــلــهـــيـــئــات الـــريــاضـــيــة
الــدولـيـة و/ أو الـقـاريــة الـتي يـكـون مـقــرهـا مـوجـودا عـلى
الـتـراب الـوطـنـي عن طـريق اتـفـاقـيـة بـX الـوزيـر اGـكـلف

بالرياضة والهيئات الرياضية اGعنية.

حتـــدد كــيــفـــيــات تـــطــبـــيق  الــفـــقــرتــX 4 و5 أعاله عن
طريق التنظيم.

اGـاداGـادّة ة  212 :  : تـخـضـع كل تـظـاهـرة ريـاضـيـة تـنـظم في
اجلـزائـر من طرف مـتـعامل أجـنـبي للـمـوافقـة اGـسبـقة من
XعنيGكلف بالرياضة بالتنسيق مع الوزراء اGالوزير ا

وكذا رأي االحتادية الرياضية الوطنية اGعنية.

يــــعــــX الـــــوزيــــر اGــــكــــلف بــــالـــــريــــاضــــة اGــــتــــعــــامل أو
اGتعاملX الوطنيX محادثي اGتعامل األجنبي.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اGاداGادّة ة  213 :  : يسـتفيـد اGسـيرون األعضـاء اGنتـخبون
الذين لهم صفة العـضوية في األجهزة التنفيذية للهيئات
الرياضية الدولية من انتداب خالل عهدتهم االنتخابية.

يـــســهـــر الـــوزيـــر اGــكـــلف بـــالـــريـــاضــة عـــلى مـــتـــابـــعــة
اإلجراءات اGـتعـلـقة بـاالنتـداب لدى الـهـيئـات واGؤسـسات
واإلدارات العـمـوميـة التي يـتـبعـونهـاr ويـعاد إدمـاجهم في

سلكهم األصلي عند انتهاء عهدتهم االنتخابية.

اGــاداGــادّة ة  214 :  :  ـــكن أن يـــســنـــد تـــنــظـــيم الـــتــظـــاهــرات
الـريـاضـية الـكـبـرى واGـنافـسـات الـريـاضيـة الـدولـيـة التي
جتـرى عــلى الـتــراب الـوطــني إلى جلــان تـنـظــيم تـنــشـأ عن

طريق التنظيم.      

يــخـــضع تــنــظـــيم الــتـــظــاهــرات الـــريــاضــيـــة الــكــبــرى
واGــنـــافـــســـات الــريـــاضـــيـــة الــدولـــيـــة من طـــرف كل هـــيـــئــة
rـاليGــسـبـقــة لألثــر وكـذا الـتــقـيــيم اGريــاضـيــة  لـلــدراسـة ا

تعدهما هذه الهيئة الرياضية اGعنية.

ال  كن الهـيئة الـرياضيـة اGعـنية أن تـتخذ أي تـعهد
دون اGوافقة اGسبقة من الوزير اGكلف بالرياضة.

الباب الثالث عشرالباب الثالث عشر
أحكام تأديبيةأحكام تأديبية

اGـاداGـادّة ة  215 :  : زيـادة عـلى الـعـقـوبـات اGنـصـوص عـلـيـها
في التـشريع والتـنظيم اGعـمول بهـماr يتـعرض الرياضي
أو مـجـموعـة الـريـاضـيـX ومـسـتخـدمـو الـتـأطـيـر في حـالة
Xارتـــكــابــهم أخــطـــاء جــســيــمـــة أو عــدم مــراعــاتـــهم الــقــوانــ

واألنظمة الرياضية إلى عقوبات تأديبية.

حتــــدد حـــاالت اخلــــطــــأ اجلـــســــيم وطــــبـــيــــعـــة الــــعـــقــــوبـــة
Xفي الــقــوانــ rوكــيــفـــيــات تــطــبــيــقــهــا وكــذا طـــرق الــطــعن

األساسية للهيئات الرياضية اGعنية.

اGـاداGـادّة ة  216 :  : تــسن االحتــاديـات الــريــاضــيـة الــوطــنــيـة
في أنـظـمـتهـا أحـكـاما تـضـمن تـكفل أجـهـزتـها الـسـيـادية أو
أجــهـــزة الـــهـــيـــاكل اGـــنـــضــمـــة إلـــيـــهـــاr بــحـل أو تـــســويـــة كل
النـزاعـات الـتي  ـكـنهـاr عـلى اخلـصـوصr عرقـلـة اGـشـاركة
والــسـيـر احلـسـن لـلـمـنــافـسـات والــبـطـوالتr وكــذا  الـسـيـر

احلسن  للهياكل اGذكورة. 

اGاداGادّة ة  217 :  : زيـادة على األحكـام اGنـصوص علـيها في
الــتـــشــريـع والــتـــنــظـــيم اGـــعــمـــول بــهـــمـــا وفي حــالـــة وجــود
اخــتالالت جــســيـمــة أو عـدم احــتــرام الـتــشــريع والـتــنــظـيم
في مــــجــــال الـــتــــعــــاقـــد وتــــســــيـــيــــر ومــــراقـــبــــة اســــتـــعــــمـــال
اGـــســـاعـــدات واإلعـــانـــات الـــعـــمـــومـــيـــة أو ارتـــكـــاب أخـــطــاء
جــســيــمــة تــتــرتب عــلــيــهــا مــســؤولــيــة مــســيــر أو مــســيــري
هــيـــئــات االحتـــاديــة الــريـــاضــيــة الـــوطــنــيـــة وكــذا الـــهــيــاكل
اGــنــضــمــة إلــيــهــاr أو عــنــدمــا تــتــطــلب مــقــتــضــيــات احلــالــة
احملــافــظـة عــلى الــنــظـام الــعــام واGـنــفــعـة الــعــمـومــيــةr  ـكن
الـوزير اGـكـلف بـالريـاضـة أن يـقرر بـعـد أخـذ رأي اللـجـنة
الـوطــنــيـة األوGــبـيــة أو الــلـجــنــة الـوطــنـيــة شــبه األوGـبــيـة
واGــرصــد الــوطــني لــلــريــاضــة الــتــدابــيــر الــتــأديــبــيـة و/أو

التحفظية اآلتية :
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- تــوقـيـف اإلعـانــات واGــســاعــدات الـعــمــومــيــة حـتى
تتخـذ االحتادية الـرياضيـة الوطنـية  أو الهـياكل اGنـضمة
إلـيـهـا  الـتـدابــيـر الالزمـة طـبـقـا  لـصالحـيـاتـهـا  الـقـانـونـيـة

rاألساسية لتسوية الوضعية

- سـحب تفـويض مهـمة اخلـدمة الـعمـوميـة اGمـنوحة
لالحتــاديـة الــريــاضـيــة الــوطـنــيــةr ال سـيــمـا  فـي حـالــة عـدم

rطة األولى أعالهGتطبيق أحكام ا

- ســحب االعــتـــراف بــاGــنــفــعــة الــعــمــومــيــة اGــمــنــوح
لالحتــاديـة الــريــاضـيــة الــوطـنــيــةr ال سـيــمـا  فـي حـالــة عـدم

rطة األولى أعالهGتطبيق أحكام ا

- الــتـوقــيف اGــؤقت ألنــشــطــة االحتــاديـة الــريــاضــيـة
rالوطنية  أو الرابطة أو النادي الرياضي

- الــتــوقــيف اGــؤقـت أو اإلقــصــاء لــعــضــو أو أعــضــاء
األجـــهـــزة اGـــســــيـــرة لالحتـــاديــــة الـــريـــاضـــيــــة الـــوطـــنـــيـــة أو

rالرابطة أو النادي الرياضي

- وضع إجــراءات تــســيــيــر خــاصــة ومــؤقــتــة من أجل
ضمـان استـمراريـة أنشـطة االحتـادية الـرياضـية الـوطنـية

أو الرابطة أو النادي الرياضي.

 ــكن أن تـــكــون الـــتــدابـــيــر الـــتي يــتـــخــذهـــا الــوزيــر
اGـكـلف بـالـريـاضـة مـحل طـعن طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم

اGعمول بهما.

اGاداGادّة ة  218 :  : تـطبق الـتدابـير الـتأديـبيـة والتـحفـظية
اGـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اGــادة 217 أعالهr عــلى كل احتــاديــة
ريــاضـيـة وطــنـيـة أو رابــطـة أو نـاد ريــاضي أو كل شـخص
طـبــيـعي أو مــعـنــوي يــنـظم تــظـاهــرات ريـاضــيـة مــفـتــوحـة
لــلــمــشــاركــة الــدولــيـة دون اGــوافــقــة اGــســبــقــة من الــوزيـر

اGكلف بالرياضة.

اGـاداGـادّة ة  219 :  : يـجب عـلى كل رابـطـة أو نـاد رياضي أن
يـــتـــطـــابق في إطـــار تـــنـــظـــيم اGـــنــافـــســـات الـــريـــاضــيـــة مع
الـبــرنــامج الـذي تــســطـره االحتــاديـة الــريــاضـيــة الــوطـنــيـة

اGنضم إليها .

اGـاداGـادّة ة  220 :  : عالوة عن األحـكـام اGـنـصـوص عـلـيـهـا في
الـــقـــوانـــX واألنـــظــــمـــة اGـــعـــمـــول بـــهــــاr وفي حـــالـــة اإلخالل
بــالـــنــظــام الــعــام نــتــيــجــة ارتـــكــاب أعــمــال عــنف أثــنــاء أو
�ــنــاســبــة إجــراء تـظــاهــرة ريــاضــيــة مـن طــرف أعــضـاء أو
منـاصـري النـوادي أو اجلمـعـيات الـرياضـيـةr  كن الـوزير
اGـكــلف بـالـريـاضـة أو الـوالي اخملـتـص إقـلـيـمـيـا r كل فـيـمـا
يـخـصهr تـوقيف  كل  إعـانـة أو مـسـاعـدة  مخـصـصـة  لـهذه

النوادي أو اجلمعيات الرياضية. 

ال  ـكن إعـادة اإلعـانـة أو اGـسـاعـدة  إال بـعـد أن يـتـخذ
الـنادي أو اجلـمـعيـة الـرياضـية اGـعـنيـة الـتدابـيـر التي من

شأنها إزالة األسباب التي أدت إلى العنف.

الباب الرابع عشرالباب الرابع عشر
أحكام جزائيةأحكام جزائية

rـادّة ة  221 :  : زيـادة عـلى ضـبـاط الـشـرطـة الـقـضـائـيةGـاداGا
يــــؤهل لــــلــــبــــحث ومــــعــــايـــنــــة مــــخــــالـــفــــات أحــــكــــام تـــعــــاطي
اGــنــشــطــات أعــوان الــقــطــاع اGــكــلف بــالــريــاضــة احملــلــفــون

واGفوضون لهذا الغرض بصفة قانونية.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اGـاداGـادّة ة  222 :  : يـؤدي األعـوان اGـذكـورون في اGـادة 221
أعاله لــلــقــيــام �ــهــامـــهمr أمــام اجلــهــة الــقــضــائــيــة اخملــتــصــة

إقليميا القسم اآلتي:

"أقـــسـم بـــالــــله الــــعــــلي الــــعـــظــــيم أن أؤدي وظــــيــــفـــتيأقـــسـم بـــالــــله الــــعــــلي الــــعـــظــــيم أن أؤدي وظــــيــــفـــتي
بـأمــانــة وإخالص وأن أراعـي  في كل األحــوال  الــواجــبـاتبـأمــانــة وإخالص وأن أراعـي  في كل األحــوال  الــواجــبـات

التي تفرضها عليالتي تفرضها عليrّ وأن أحترم السر اGهنيr وأن أحترم السر اGهني".

اGـاداGـادّة ة  223 :  : يـعـاقب باحلـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
r(2) و بــغــرامـة من 500.000 دج إلى  1000.000 دج Xســنـتـ
كل شخص يخالف أحكام اGادة 192 أعاله أو يعترض على
تـدابيـر اGراقـبـة لألعوان اGـنصـوص عـليـهم  في اGادة 221

أعاله.

اGـاداGـادّة ة  224 :  : يـعـاقب باحلـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
ســنــة (1) وبــغــرامــة من 500.000  دج إلى 1000.000 دجr أو
XـادتGكل مـن يخـالف أحـكـام ا rXالـعـقـوبـت Xبـإحـدى هاتـ
185 و 186 أعاله اGــتــعــلــقــتــX عــلى الــتــوالي �ــنع  حتــويل

إعانة عمومية أو تغيير تخصيصها.

اGــــاداGــــادّة ة  225 :  : يــــعـــــاقب بــــغـــــرامــــة من 100.000 دج إلى
 500.000 دجr كل ريـاضي يشـارك في منافـسة أو تـظاهرة

رياضية  منظمة أو مرخص بها :

- يــــحـــــوز دون ســــبـب طــــبي مـــــعــــلل  عـــــقــــارا أو عــــدة
عـــقـــاقــــيـــر أو الــــوســـائـل احملـــظــــورة الـــواردة فـي الـــقــــائـــمـــة

 rادة 189 أعالهGنصوص عليها في اGا

- يـعتـرض علـى تدابـير اGـراقبـة لألعـوان اGنـصوص
rادة 221 أعالهGعليهم في ا

- ال يحترم القـرارات التأديبية للمنع الصادرة عن
الوكالة الوطنية Gكافحة اGنشطات.
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اGــاداGــادّة ة  226 :  : يـــعـــاقب بــــاحلـــبس مـن شـــهـــرين (2) إلى
ســـــنــــة (1) وبـــــغـــــرامـــــة من 100.000 دج إلى 500.000 دج أو
بـإحدى هـاتX الـعقـوبتrX كـل من ينـظم تظـاهرة ريـاضية
في منشأة رياضيـة غير مصادق  عليـها  طبقا للمادة 159

من هذا القانون .

اGـاداGـادّة ة  227 :  : يـعـاقب باحلـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
ســـنـــة (1) وبــــغــــرامـــة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج أو
بإحـدى هاتX الـعقـوبتrX كل شـخص  ارس نـشاط ~ثل
ريـــاضي أو مـــجــــمـــوعـــة ريـــاضـــيـــX دون أن يـــكـــون حـــائـــزا

إجازة ''وكيل الالعب".

اGــــاداGــــادّة ة  228 :  : زيـــــادة عــــلـى الــــتـــــدابــــيـــــر الــــتـــــأديــــبـــــيــــة
اGـنصـوص علـيهـا في اGادة 217 أعالهr يعـاقب بـاحلبس من
شـهـرين (2) إلى سـتـة (6) أشـهـر وبـغـرامـة من 500.000 دج
إلى  1000.000 دج أو بإحدى هاتـX العقوبـتrX األشخاص
الـطبيعيـون الذين ينظمـون  تظاهرات رياضـية مفتوحة
لــلــمــشــاركــة الــدولــيـة دون اGــوافــقــة اGــســبــقــة من الــوزيـر

اGكلف بالرياضة.

يــــعــــاقـب األشـــخـــــاص اGــــعـــنــــويــــون اGـــذكـــــورون فـي
اGـــادة 217 أعـالهr الـذيـن يـرتــكـبــون اخملـالـفـات اGـنـصـوص
عـلـيـها فــي الـفقـرة األولى أعـاله بـغرامـة من 2.500.000 دج

إلى  5.000.000 دج.

اGــاداGــادّة ة  229 :  : دون اإلخــالل بـــاألحـــكــــام الـــتـــشـــريـــعـــيــة
والتـنظيـمية اGـعمول بهـاr يعاقب بـغرامة من  500.000 دج
إلى 1000.000 دج عن عــدم الــتــصــريـح بــاGــوارد اGــســتــلــمــة
و/أو عــدم تـقــد احلـســابـات مـن طـرف  كل هــيـكـل تـنــظـيم

وتنشيط رياضيX إلى اإلدارة اGكلفة بالرياضة. 

اGاداGادّة ة  230 :  : يتعرض للـعقوبات اGنـصوص عليها في
اGــادة 184 مـن األمـــر رقم 95 - 07 اGــؤرخ في 23 شـــعـــبـــان
عـــــام 1415 اGـــــوافـق 25  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995 واGـــــتــــــعـــــلق
بـالـتـأمــيـنـــاتr كل مــسـتـــغل Gـنــشـــأة ريـاضـيــة تــسـتـقـبـل
أنـــشــطــــة بـــدنــيــــة وريــاضـــيـــةr ال يــكـــتـــتب تــأمـــيـــنــا خـــاصــا

لتغطية األخطار الناجمة عن مسؤوليته اGدنية.

اGــــاداGــــادّة ة  231 :  : يــــعـــــاقب بــــغـــــرامــــة من 500.000 دج إلى
 1000.000 دجr كل منـظم لتـظاهـرات ومنـافسـات رياضـية

ال يـكــتـتب تـأمــيـنـا خــاصـا لـتــغـطـيــة األخـطـار الـنــاجـمـة في
إطار األنشطة الرياضية اGنظمة.

وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

اGــــــاداGــــــادّة ة  232 :  : يــــــعـــــــاقـب بــــــغــــــرامـــــــة من  5000 دج إلى
 15.000 دجr كل من دخل بـالقـوة أو التـسـلقr إلى اGنـشآت

الرياضية أثناء أو �ناسبة إجراء تظاهرات رياضية.

وتـكـون الــعـقـوبـة بـاحلــبس من شـهـرين (2) إلى سـتـة
(6) أشــــــــهــــــــر وغــــــــرامــــــــة من  10.000 دج إلـى  20.000 دج أو
بـإحــدى هـاتـX الـعـقـوبــتـrX عـنـدمـا يـقــوم مـرتـكب اخملـالـفـة
اGــنــصــوص عــلــيــهــا فـي الــفــقــرة األولى أعاله بــالــدخــول أو
مـحـاولـة الـدخـول إلى اGـنـشـآت  الـريـاضـيـة وهـو في حـالـة

سكر سافر.

اGــاداGــادّة ة  233 :  : يـــعـــاقب بــــاحلـــبس مـن شـــهـــرين (2) إلى
سـتة (6) أشـهـر وبـغـرامـة من 50.000 دج   إلى 100.000 دج
أو بإحدى هاتـX العقوبـتrX كل من أدخل أو حاول إدخال
مـــشــروبـــات كــحـــولــيــة إلـى اGــنـــشــأة الــريـــاضــيـــة أثــنــاء أو

�ناسبة إجراء تظاهرة رياضية.

اGـاداGـادّة ة  234 :  : يـعــاقب بـاحلــبس من سـنـة (1) إلى ثالث
(3) سـنـوات وبــغـرامـة من 50.000 دج إلى 100.000 دجr كل
من دخل أو حـاول الـدخـول إلى اGـنـشـآت الـريـاضـيـة أثـنـاء
أو �ـــنــاســبـــة تــظــاهــرة ريـــاضــيــة وبــحـــوزته مــخــدرات أو

مؤثرات عقلية أو حتت تأثيرها.

اGاداGادّة ة  235 :  : يـعاقب بالـعقوبات اGـنصوص عـليها في
اGـادة 39 من األمـر رقم 97-06 اGـؤرخ في 12 رمـضـان عام
1417 اGــوافق 21 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1997 واGـــتـــعــــلق بـــالـــعـــتـــاد

احلــربي واألسـلــحــة والــذخــيـرةr كل مـن أدخل أو ¯ ضــبـطه
وبـحـوزته سـالح أبـيض  داخل اGـنـشــآت الـريـاضـيـة أو في

محيطها أثناء أو �ناسبة تظاهرة رياضية.

اGاداGادّة ة  236 :  : يعـاقب باحلـبس من ستة (6 ) أشـهر إلى
ســــــنـــــة (1 ) وبـــــغــــــرامـــــة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو
بــإحـدى هـاتــX الـعـقــوبـتــrX كل شـخص أدخل إلى اGــنـشـأة
الــريــاضــيــة  �ــنــاســبــة  أو أثــنــاء تــظــاهــرة ريــاضــيــة أو ¯
rضــبـطـه وبـحــوزته ألــعــاب نــاريـة أو شــهب أو مــفــرقــعـات
وكذا كل مادة أخرى من نـفس الطبيعة من شأنها اGساس
بأمن اجلمهور أو تنظيم التظاهرة الرياضية  أو سيرها.

وتضاعف العقـوبة عندما ترتكب اخملالفة من  طرف
كل مـســتـخـدم في الــتـأطـيــر الـريــاضي أو ريـاضي أو عـون
مـكـلف بتـنـظيم أو مـراقـبة مـداخل اGـنشـآت الـرياضـية أو
حفظ الـنظـام أدخل أو  شـارك في تسـهـيل دخول أشـخاص
بــحـوزتــهم اGــواد واألشـيــاء اGــنـصــوص عــلـيــهـا فـي الـفــقـرة

األولى أعاله. 

Xادّة ة 237 :  : يعـاقب باحلبس من سنة (1) إلى سنتGاداGا
(2) وبـغـرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دجr كل شـخص
يــقــوم بــاســتــعــمــال أو رمي اGــواد اGــذكــورة فـي اGـادة 236
أعـاله  في اGــــــــدرجـــــــات أو فـي اGــــــــســـــــاحــــــــات اخملـــــــصــــــــصـــــــة

للتظاهرات الرياضية.
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اGـاداGـادّة ة  238 :  : يـعـاقب باحلـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
ســــــنـــــة (1) وبـــــغــــــرامـــــة من 50.000 دج إلى  100.000 دج أو
بــإحـدى هـاتـX الـعـقـوبـتـrX كـل من قـام أثـنـاء أو �ـنـاسـبـة

تظاهرة رياضية �ا يأتي:
- حرض اجلـمهـور على الـعنف أو اسـتفـزه بعـبارات
rـنــشــآت الــريــاضــيــة أو في مــحــيــطــهـاGأو إشــارات داخـل ا
        - تـــســبب في تــوقـــيف تــظــاهــرة ريـــاضــيــة بــاإلخالل
بــأمن األشــخــاص واGـــمــتــلــكــات أو بــدخــولـه أو بــاجــتــيــاحه

rمساحة اللعب التي تقام عليها التظاهرة الرياضية
- عـرقل عمدا الـدخول أو التـنقل العـادي  لألشخاص
أو الــسـيــر احلـسن لــلـتــرتـيـبــات األمـنــيـةr وذلك بــاالحـتالل

اجلماعي لفضاءات اGنشأة الرياضية.

اGـــــاداGـــــادّة ة  239 :  : يـــــعــــــاقب بــــــاحلـــــبـس من ســــــنـــــة (1) إلى
سـنتX (2) وبـغـرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دجr كل

من قام أثناء أو �ناسبة تظاهرة رياضية �ا يأتي :
- رمي مــقــذوفــات أو أشــيــاء صــلــبــة أو مـنــقــولــة في

rنشأة الرياضيةGا
- رشق أو رمي أيـة مقـذوفـة أخـرى ضـد وسـائل نقل
مــســتــخــدمي الــتــأطــيــر الــريــاضي  واGــواطــنــX أو الــفـرق

اGشاركة أو مناصريها. 

وتـضــاعف الـعــقـوبــة إذا اسـتــهـدف الــرمي أو الـرشق
وسائل تـدخل اGصـالح اGكـلفـة باألمن واإلسـعاف واحلـماية

اGدنية.     

اGـاداGـادّة ة  240 :  : يـعـاقب باحلـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
rخـمس (5) سـنـوات وبـغـرامـة من 100.000 دج إلى  200.000 دج
كـل من أدخل أو حـــمل إشـــارات أو رايـــات حتـــمل عـــبــارات
سبّ أو كـتـابــات أو صـور بـذيـئـة تـمس كـرامـة وحـسـاسـيـة
األشــــخـــاصr أو ألـــصق الفـــتـــات حتـثّ عـــلى  الـــكـــراهـــيـــة أو
الــعــنـــصــريــة أو الــفــوضـى أو الــعــنفr أثـــنــاء أو �ــنــاســبــة

تظاهرة رياضية.

اGاداGادّة ة  241 :  :  دون اGـساس باألحـكام اGنـصوص علـيها
في مــجــال حـمــايــة الــعـلم أو الــنــشـيــد الــوطــنـيــrX يــعـاقب
بـاحلبس من ثالثة (3) أشهـر إلى سـتة (6) أشهـر وبغـرامة
Xمـن  50.000  دج إلـى 100.000 دج أو بـــــــــــإحـــــــــــدى هـــــــــــاتــــــــــ
الـعـقـوبـتـrX كل مـن أهـان  نـشـيـد دولـة أجـنــبـيـة أو عـلـمـهـا

الوطني أثناء أو �ناسبة تظاهرة رياضية.

اGــاداGــادّة ة  242 :  : دون اGـــســاس بـــالـــعــقـــوبـــات اGــنـــصــوص
عــلـــيــهــا فـي هــذا الـــقــانــونr يـــعــاقب طـــبــقـــا ألحــكـــام قــانــون
العقـوبات كل من ارتكب أعمال عنف أو اعتداء أو اتالف
ضـــد األشــخـــاص واGـــمــتـــلـــكــات داخل مـــنـــشــأة ريـــاضـــيــة أو

خارجها أثناء أو �ناسبة تظاهرة رياضية.

اGاداGادّة ة  243 :  : تضاعف العقوبات اGنصوص عليها في
اGــواد 235 و236 و237 و238 و239 ( الـــفـــقــــرة األولى)r ضـــد
مرتـكـبي هـذه اخملـالـفات الـذين يـقـومـون باإلخـفـاء الـعـمدي
لـكل أو جـزء من وجـوهـهم أثـنـاء قـيـامـهم بـأفـعـالـهـم بـغرض

عدم التعرف عليهم.

اGـاداGـادّة ة  244 :  : يـعـاقب بـغـرامـة من 5000 دج إلى 10.000 دج
كل من يـقوم بـبيع  تـذاكـر الدخـول إلى اGـنشـأة الـرياضـية
بـدون رخــصـة وبـصــفـة غــيـر مـشــروعـة أثــنـاء أو �ـنــاسـبـة

إجراء تظاهرة رياضية.

وتـكـون الــعـقـوبـة بـاحلــبس من شـهـرين (2) إلى سـتـة
(6) أشــــــهـــــــر وبـــــــغـــــــرامـــــــة من 10.000 دج إلى 50.000 دج أو
بـإحـدى هـاتـX الـعـقوبـتـX إذا كـان الـبـيع اGـنـصـوص عـليه
في الــــفــــقــــرة األولى أعـالهr بـــفــــعـل الــــعـــون اGــــكــــلف بــــبــــيع

التذاكر.

rـادّة ة  245 :  : يـعـاقب طـبـقـا ألحـكام قـانـون الـعـقـوباتGـاداGا
كل من قام بتزوير تذاكر الدخول إلى اGنشأة الرياضية.

اGــــاداGــــادّة ة  246 :  : يــــعـــاقـب بــــغـــرامــــــة من 50.000  دج إلى
 500.000 دجr مـنـظــمـــو الـتـظـاهـرات الــريـاضـيــة الـذين لم

يــــتــــخـــذوا الــــتــــدابــــيــــر فـي مــــجــــال الــــوقــــايــــة من الــــعــــنف
ومــكــافــحـتـه اGـنــصــوص عــلــيـهــا في الــتــشــريع والــتــنــظـيم
اGــــعــــمـــول بــــهــــمــــاr وفي تــــنــــظـــيــــمــــات هــــيــــاكل الــــتــــنـــظــــيم
والتـنشيـط الرياضـيX  في حالـة حدوث أعـمال عنف في

اGنشآت الرياضية بسبب تهاونهم. 

ويـتـحمل  الـنـادي الـرياضي  تـعـويض األضـرار التي
طــالت  اGــنــشــآت الــريــاضــيــة إذا ثــبت  أن أعــمــال الـعــنف
والتـحطيم ارتـكبهـا تأطيـره التقـني أو اإلداري أو العبوه
أو منـاصروه ما لم يـتخذ هـذا النادي الـتدابيـر اGنصوص

عليها في الفقرة األولى أعاله.

اGــــاداGــــادّة ة  247 :  : يـــعـــاقـب بـــاحلـــبس مـن ســـنـــتـــX (2) إلى
عـــــــشــــــر (10) ســـــــنـــــــوات وبــــــــغـــــــرامـــــــة من  200.000 دج إلـى
 1000.000 دجr كل من قــام بـغــرض تـغــيـيــر سـيــر مـنــافـسـة

أوتـظاهـرة ريـاضيـة خـرقا لـألنظـمـة واGقـايـيس الريـاضـية
الـتي تسـيرهـاr �نح أو وعـد �نح بـصفـة مبـاشرة أو غـير
مــبــاشــرة هــدايــا أو هــبــات أو امــتــيــازات أخــرى مــاديـة أو
ماليـة لكل شخصr ال سيـما الالعب أو اGدرب أو احلكم أو
جلـنــة الــتـحــكــيم أو اGــنـظـم أو اGـســيــر الـريــاضي اGــتــطـوع
اGنـتخب أو مسيـر الشركـة الرياضـية التـجارية أو وكيل

الالعب أو مستخدمي التأطير الرياضي.

ويـتـعــرض األشـخـاص اGــذكـورون في الــفـقـرة األولى
أعالهr إلى نــفس الـعــقـوبــات عــنـدمــا يـطــلـبــون هـذه اGــزايـا
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لــصــاحلـــهم أو لــلـــغــيـــر بــغــرض تـــغــيـــيــر ســيـــر مــنـــافــســة أو
تــظـاهــرة ريـاضـيــة خـرقـا لـألنـظـمــة واGـقـايــيس الـريــاضـيـة

التي تسيرها.

وتــطــبق الــعــقـوبــات اGــنــصــوص عــلــيــهــا  في الــفــقـرة
األولى أعــاله عــلـى كل شــخص  ــنـح أو يــعـــد �ــنحr بــدون
rوجه حـق وفـي كل وقت بـصفـة مبـاشرة أو غـير مـباشرة
هـدايـا أو هـبـات أو أي امـتـيـازات أخـرى  له أو لـلـغيـر إلى
كل  مــكــلف بــتــظــاهــرة ريــاضــيــة مــحل رهــانــات ريــاضــيــة
بـغرض قـيـام هذا األخـيـر بتـغـييـر الـسيـر الـعادي والـسوي
لـــتــلـك الـــتـــظـــاهـــرة الـــريـــاضـــيـــة  وذلك بـــقـــيـــامه بـــعـــمل أو

االمتناع عنه.    

اGــــاداGــــادّة ة  248 :  :   ـــــكن أن يــــتـــــعــــرض كــــذلـك مــــرتــــكــــبــــو
اخملـالـفـات اGـنــصـوص عـلـيـهـا في اGـواد 232  إلى 245 و247
من هـذا القانون لـلمنع من دخول اGـنشآت الريـاضية Gدة

ال تتجاوز خمس (5) سنوات.

اGاداGادّة ة  249 :  : يعـاقب باحلـبس من ثالثة (3) أشـهر إلى
rسـتة (6) أشـهـر وبـغـرامة من 50.000 دج إلى  100.000 دج
كـل من دخل اGـنــشـأة الــريـاضــيـة خـارقــا اGـنع مـن الـدخـول

اGنصوص عليه في اGادة 248 أعاله.

اGاداGادّة ة  250 :  : تـستـعمـل تسـجيالت كـامـيرات الـفيـديو
واألنـــظــــمـــة األخـــرى لـــلـــمـــراقـــبـــة اGـــنــــصّـــبـــة في اGـــنـــشـــآت
الـــريــاضــيــة ألســبــاب أمــنــيــــة وحــفـظ الــنــظــام وكــذا ورقــة
اGــقــابــلــــة الــتـي يــحـــررهـــا احلــكــام و/أو تــقــريــر اGــنـدوب
الرسمي للتظـاهرة الرياضيةr فـي التعرف على مرتكبي

اخملالفات في إطار التشريع اGعمول به.  

الباب اخلامس عشرالباب اخلامس عشر
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اGــاداGــادّة ة  251 :  :  ـــكن أن يــســـتـــفــيـــد الــنـــادي  الـــريــاضي
احملـتـرف وGـدة خـمس (5) سـنـوات ابــتـداء من تـاريخ نـشـر
هــــذا الــــقــــانـــــون في اجلــــريـــــدة الــــرســــمــــيــــةr مـن مــــســــاعــــدة
ومـســاهـمــة الـدولــة واجلـمــاعـات احملــلـيـة عــلى أســاس دفـتـر

شروط . 

وتــــمـــنح هــــذه اGــــســـاعــــدة عــــلى اخلــــصـــوص فـي شـــكل
مـــســاهــمــات مـــالــيــةr ووضع حتـت الــتــصــرف مـــســتــخــدمي
الــتـأطـيــر واسـتـغـالل اGـنـشــآت الـريـاضــيـة واحلــصـول عـلى

العقار واالستفادة من قروض بنكية.

حتـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق  هـــــذه اGــــادة عـن طــــريق
التنظيم.

اGــــاداGــــادّة ة  252 :  : تــــلـــغـى جـــمــــيع األحــــكـــام اخملــــالــــفـــة لــــهـــذا
الـــقــــانـــونr ال ســـيـــمــــا الـــقـــانـــون رقم 04-10 اGــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اGــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

واGتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

غير أنهr تبقى الـنصوص  التطبيقية  للقانون رقم
04-10 اGؤرخ في 27 جمـادى الثانـية عام 1425 اGوافق 14

غـــشت ســـنــة 2004  واGـــذكــور أعـالهr ســاريـــة اGــفـــعــول إلى
حX صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون.

تـصدر الـنـصوص الـتـنظـيـميـة اGنـصـوص علـيـها في
هـــذا الـــقــانـــون في مـــدة أقـــصــاهـــا  اثـــنــا عـــشــر (12) شـــهــرا
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في اجلـــــريـــــدة

الرسمية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 253 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا الــــقـــــانـــــون فـي اجلـــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 23
يوليو سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــانــــــون رقــم قــــــانــــــون رقــم 13-06 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 14 رمــــــضــــــان عــــــام  رمــــــضــــــان عــــــام 1434
اGوافق اGوافق 23 يولـيو سنة  يولـيو سنة r2013 يعــدل ويـتمم القانونr يعــدل ويـتمم القانون
 رقم  رقم 04-08  اGــــؤرخ في   اGــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام
1425 اGـــــوافق  اGـــــوافق 14 غـــــشـت ســـــنـــــــة  غـــــشـت ســـــنـــــــة 2004 واGـــــتــــــــعــــــلق واGـــــتــــــــعــــــلق

بشروط ~ارسة األنشطة التجارية.بشروط ~ارسة األنشطة التجارية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اGـــواد 119 و120
rو122 و125 (الفقرة 2) و126 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اGــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واGـتـعلق

rادة 38 منهGال سيما ا  rتممGعدل واGا rبعالقات العمل

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-22 اGــؤرخ في 23 صــفــر
عــام 1417 اGــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1996 واGــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اخلـاصـX بـالـصـرف وحـركة

rتممGعدل واGا rرؤوس األموال من وإلى اخلارج

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اGـــــؤرخ في 5
جــمـــادى األولـى عــام 1425 اGــوافق 23 يــونـيــو ســنـة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةGـطـبـقـة عـلى اGالـذي يـحـدّد القـواعـد ا

rتمّمGعدّل واGا
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- و�ـــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 04-08 اGــــؤرخ في 27
جـمــادى الثـانـيـة عـام 1425 الــموافق 14 غـشت سـنة 2004

 rتعلق بشروط ~ارسة األنشطة التجاريةGوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 08-09  اGــؤرّخ  في  18
صـفر عام 1429 اGوافق 25  فبـراير  سنة 2008 واGـتضمن

rدنية  واإلداريةGقانون  اإلجراءات  ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشGبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433  اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

rتعلق بالواليةGوا
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانGوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصيصدر القانون اآلتي نصّه :ه :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــدل ويـــتـــمم هـــذا الـــقـــانـــون  بـــعض
أحكـام القـانون رقـم 04-08 اGؤرخ في 27 جمـادى الثـانية
عـام 1425 اGـوافق 14 غــشت سـنـة 2004 واGـتـعـلق بـشـروط

~ارسة األنشطة التجارية.

اGـاداGـادّة ة 2 :  :  تـعـدّل أحـكـام اGادة 8 من الـقـانون رقم
04 -08 اGـؤرخ في 27 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1425 اGـوافق

14 غشت سنة 2004 واGذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اGادة 8 : ال  كن أن يسـجل في السجل التجاري أو
 ارس نـشاطا جتـارياr األشـخاص احملـكوم عـليـهم الذين لم
يرد لهم االعتبار الرتكابهم اجلنايات واجلنح في مجال :

rحركة رؤوس األموال من وإلى اخلارج -
- إنـــــــتـــــــاج و/أو تــــــســـــــويـق اGـــــــنـــــــتـــــــوجـــــــات اGــــــزورة

rوجهة  لالستهالكGغشوشة اGوا
rالتفليس -
rالرشوة -

- الـتــقـلــيـد و/أو اGــسـاس بــحـقــوق اGـؤلـف واحلـقـوق
rاجملاورة

- االجتار باخملدرات".

اGاداGادّة ة 3 :  : تتمم أحكام القانون رقم 04-08 اGؤرخ في
27 جــمــادى الـثــانــيــة عـــام 1425 اGـوافــق 14 غــشـت ســنـــة

2004 واGذكــور أعـالهr �ـادة 5 مكرر حترر كما يأتي :

"اGـادة 5 مـكـرر :   ــكن الـقـيـد في الــسـجل الـتـجـاري
بالطريقة اإللكترونية.

 ـكن إصـدار مــسـتـخـرج الـسـجل الـتـجـاري بـواسـطـة
إجراء إلكترونيr يحدد ©وذجه عن طريق التنظيم".

اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـعـدّل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 11 من الــقـانـون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGــوافق 14 غــشت ســـنــة 2004 واGـــذكــــور أعـالهr وتـــحــرر

كما يأتي :

"اGــــادة 11 : يــــجب عـــــلى كـل شــــركــــة جتــــاريــــة أو أيــــة
مـؤسـسـة خاضـعـة لـلـتسـجـيل في الـسـجل الـتجـاري الـقـيام
بـاإلشــهـارات الــقـانــونـيــة اGـنــصـوص عـلــيـهــا في الـتــشـريع

والتنظيم اGعمول بهما.

غيـر أنهr ال تـخـضع الشـركـات حديـثـة التـسـجيل في
الـسـجل الـتجـاري إلجـراءات اإليـداع الـقانـوني حلـسـابـاتـها
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـنـــة األولى مـن تـــســـجـــيـــلـــهـــا في الـــســـجل

التجاري.

ال تــخــضع الــشــركـــات اGــنــشــأة في إطــار أجــهــزة دعم
تــشــغـــيل الــشــبــاب إلـى دفع احلــقــوق اGــتـــعــلــقــة بــإجــراءات
اإليــداع الــقــانــوني حلــســـابــات الــشــركــات خالل الــســنــوات

الثالث (3) اGوالية  لقيدها في السجل التجاري".

اGـاداGـادّة ة 5 :  :  تـعدّل وتـتـمّـم أحـكـام اGادة 15 من الـقـانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGـوافق 14 غـــشـت ســـنــة 2004 والــمــذكــور أعالهr وحتـرر

كما يأتي :

"اGـادة 15 :  يـجب عـلى كل شـخص طـبـيـعـي تـاجر أن
يقوم باإلجراءات اGتعلقة باإلشهارات القانونية.

تـهــدف اإلشـهـارات الــقـانــونـيـة اإللــزامـيــةr بـالـنــسـبـة
لألشـخـاص الـطــبـيـعـيـX الـتـجــارr إلى إعالم الـغـيـر بـحـالـة
وأهـليـة الـتاجـر وبـعنـوان اGؤسـسـة الرئـيـسيـة لالسـتغالل
الـفـعـلي لـتـجــارته و�ـلـكـيـة احملل الــتـجـاريr وكـذا بـتـأجـيـر

التسيير وبيع احملل التجاري.

حتـــــدد كــــيـــــفــــيــــات إجـــــراء اإلشــــهـــــارات الــــقــــانـــــونــــيــــة
ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم".

اGـاداGـادّة ة 6 :  : تـعـدّل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 17 من الــقـانـون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGـوافق 14 غـــشـت ســـنــة 2004 والــمــذكــور أعالهr وحتـرّر

كما يأتي :

"اGــادة 17 : ال تـــخــضـع اGــؤســـســات الـــعـــمــومـــيــة ذات
الـــطــابـع الــصـــنـــاعي والــتـــجـــاري لإلشـــهــارات الـــقـــانــونـــيــة

اGنصوص عليها في أحكام هذا القانون".
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اGـاداGـادّة ة 7 :  :  تـعدّل وتـتـمّـم أحـكـام اGادة 21 من الـقـانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGـوافق 14 غـشت ســنة 2004 والــمـذكــور أعـالهr وتــحــرر

كما يأتي :

"اGــــادة 21 : عــــنـــــدمــــا يــــكــــون الـــــشــــخص الــــطـــــبــــيــــعي
مــســتــثــمــرا أولــيــاr فــإنه  ــكــنه اخــتــيــار مــوطن في مــحل
إقامـته اGعـتادة إلى غـاية إنـهاء اGـشروعr وفي هـذه احلالة

يصبح موقع النشاط موطنا له.
 ـــكن الــشــركـــة الــتــجــاريـــة اGــســتــثـــمــر األولي الــتي
الحتــوز  مـــقــرا اجـــتــمــاعـــيــاr أن تـــخــتـــار مــوطـــنــا لـــهــا لــدى
محافظ حسـابات أو خبير محاسبr أو محام أو موثق أو
مـــحل إقـــامـــة اGـــمـــثل الـــقـــانـــوني لـــلـــشـــركـــة Gـــدّة أقـــصـــاهــا
rعــنـد االقــتـضـاء rســنـتـان(2) قــابـلــة لـلــتـجــديـد مــرة واحـدة
وعــنـــد بـــدايـــة الــنـــشـــاطr يـــصــبـح مــوقـع نـــشــاط  الـــشـــركــة

موطنا لها.
حتـــدد كــيـــفــيـــات تــطـــبــيـق أحــكـــام الــفـــقــرة 2 من هــذه
اGادةr عند االقتـضاءr بقرار  مشتـرك بX الوزير اGكلف
بـاالستـثـمـار والوزيـر اGـكـلف بالـتـجـارة والوزيـر اGـكلف

باGالية ".

اGـاداGـادّة ة 8 :  :  تـعدّل وتـتـمّـم أحـكـام اGادة 22 من الـقـانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGـوافق 14 غـــشـت ســنــة 2004 والــمــذكــور أعالهr وحتـرر

كما يأتي :
"اGادة 22 : دون اإلخالل بأحكام اGادة 38 من القانون
اGــتـــعـــلق بـــعالقـــات الـــعــمـلr  ــكـن كل شـــخص طـــبــيـــعي أو
مـعنـوي  ـارس نشـاطـا جتاريـا في اإلنـتاج أو الـتوزيع أو
اخلــدمـــاتr الــتــوقف عـن ~ــارســة جتـــارته بــســبـب الــعــطل

األسبوعية أو السنوية أو أثناء األعياد الرسمية.
يــحـــدّد الــوالي  بـــقــرارr بـــعــد اســتـــشــارة اجلــمـــعــيــات
اGـهنـية اGـعنـيةr قـائمـة التـجار اGـلزمـX بضـمان اGـداومة
أثنـاء فترات وأيـام التـوقف عن ~ـارسة الـتجارة بـسبب
الـــعــطل أو األعـــيــاد الـــرســمـــيــة مـن أجل ضــمـــان الــتـــمــوين
اGــنـتـظم لــلـســكـان بـاGــنـتـجــات واخلـدمــات ذات االسـتـهالك

الواسع ".

اGاداGادّة ة 9 :  : تتمّم أحكام القانون رقم 04-08 اGؤرّخ في
27 جـمـادى الثـانـيـة عام 1425 اGـوافق 14 غـشت سـنة 2004

واGـــــذكـــــور أعالهr بـــــاGـــــواد 31  مــــــكـــــرّرr و35  مــــــكـــــررr و35
مكرّرr1 وحترّر كما يأتي:

"اGادة 31 مكرر : يعاقب عـلى ~ارسة نـشاط جتاري
�ـسـتــخـرج سـجـل جتـاري مـنــتـهي الـصـالحـيـة بــغـرامـة من
عشـرة آالف دينار (10.000 دج) إلى خمـسمائة ألف دينار

(500.000 دج).

ويـصــدر الـواليr زيــادة عـلى ذلكr  قــرارا بـالــغـلق
اإلداري للمحل التجاري.

وفي حـالة عـدم الـتسـويـة في أجل ثالثة (3) أشـهر
ابــــتــــداء مـن تــــاريخ مــــعــــايــــنــــة اجلــــر ــــةr يـــــحــــكم الــــقــــاضي

بالشطب من السجل التجاري ". 

"اGادة 35 مكرّر :  بغـض النظـر عن أحكـام اGـادة 35
من الــقـــانــون رقم 04-08 اGــؤرّخ في 27 جــمــادى الــثــانــيــة
rـفـعولGـوافق 14 غـشت سـنة 2004 والـسـاري اGعـام 1425 ا
يـقــتـرح اGــديـر الــوالئي اGـكــلف بـالــتـجــارة غـرامـة الــصـلح
�ـبـلغ مـائـة ألف ديـنـار (100.000 دج) عـلى الـتـجـار الـذين

لم يقوموا بإجراءات إيداع حسابات الشركة. 

يــبـلّغ اقــتـراح الـصــلح لـلـمــخـالف في أجل ســبـعـة (7)
أيام ابتداء من تاريخ حترير محضر معاينة اخملالفة.

Gــرتــكب اخملــالــفــة أجل ثـالثـX (30) يــومـــا ابــتــداء من
تـاريخ تـبـلـيغ اقـتـراح غـرامـة الـصـلح لـدفع مـبـلغ الـغـرامـة
لدى قـابض الضـرائب  في مكـان إقامـته أو مكـان ارتكاب

اخملالفة.

تـــتـــوقف اGـــتــابـــعـــة اجلــزائـــيـــة عــنـــد تـــســديـــد غـــرامــة
الصلح.

وفي حــالــة عـدم الــتــســويـةr يــرسل مــحــضــر مـعــايــنـة
اخملالفة إلى اجلهة القضائية اخملتصة إقليميا".

"اGـادة 35 مـكـرّر1 :  ــكن كل شـركــة جتـاريـة خــاضـعـة
إلجــراء إيـــداع حـــســابـــات الـــشــركـــة ولم تـــقم بـه في اآلجــال
احملــــدّدةr أن تـــفـي بهr إمّــــا بـــتــــقـــد وصـل تـــســــديـــد غــــرامـــة

الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي ".

اGـاداGـادّة ة 10 :  : تـعدّل وتـتـمّم أحـكـام اGادة 37 من الـقـانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGــوافق 14 غــــشت ســـنــة 2004 واGـــذكـــور أعالهr  وتــــحــرر

كما يأتي :

"اGــــادة 37 : يــــعـــــاقب عــــلــى عـــــدم تــــعـــديــل بــــيــــانــــات
مـسـتخــــرج الـسـجـل الـتجـاري تـبـعـا لـلـتـغيـرات الـطـارئة
عــلى الـوضـعــيـة أو احلـالــة الـقـانــونـيـة لــلـتـاجـر بــغـرامـة من
عشـرة آالف دينار (10.000 دج) إلى خمـسمائة ألف دينار

(500.000 دج).

ويعـذر اخملالف لـتـسويـة وضعـيـته في أجل ثالثة (3)
أشهر ابتداء من تاريخ معاينة اجلر ة.

وبـــعــــد انــــقــــضـــاء هــــذا األجلr يــــتــــخــــذ الـــوالـي قـــرارا
بالغلق اإلداري للمحل إلى غاية تسوية وضعيته.
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وفي حـالـة عـدم الـتـسـويـة في أجل الـثالثـة (3) أشـهر
اGـــوالــيـــة لـــلـــغـــلق اإلداريr يـــحــكـم الـــقــاضـي بــالـــشـــطب من

السجل التجاري".

اGـاداGـادّة ة 11 :  : تــتـمّـم أحـكــام الــقــانـون رقم 04-08 اGـؤرّخ
في 27 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1425 اGـوافق 14 غــشت ســنـة

2004 واGذكور أعالهr �ادة 41 مكررr حترّر كما يأتي:

"اGادة 41  مـكرر : يـعاقب عـلى عـدم احتـرام االلـتزام
بــاGـداومــة اGــنــصــوص عـلــيــهــا في الــفــقـرة 2 مــن اGـادة 22
أعالهr بغرامـة تتراوح من ثالثX ألف دينار (30.000 دج)

إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج).
غـيــر أنهr  ــكن اGـديــر الـوالئي لــلـتــجـارة أن يــقـتـرح
غرامة الـصلح �بلغ مـائة ألف دينار (100.000 دج)r طـبقا
r1و35 مكرّر r35 مكرّر XادتGللشروط احملددة في أحكام ا

اGذكورتX أعاله.
وفي حـــالــة الـــعــودr ال يـــســتـــفــيـــد اخملــالف مـن غــرامــة
الــصـلح ويــعـاقب بــالـغـرامــة اGـنـصــوص عـلــيـهـا في الــفـقـرة

األولى أعاله.

يــــصـــــدر الــــواليr زيـــــادة عــــلى ذلـكr قــــرارا بــــالـــــغــــلق
Xـدة ثالثG اإلداري لـلـمـحل الـذي يـأوي الـنشـاط الـتـجـاري

(30) يوما".

اGــــاداGــــادّة ة 12 :  : يــــســـــتــــبــــــدل الــــفــــعـل "يــــقـــــوم" الــــوارد في
الــفــقــرة 2  لــكـل من اGــواد 39 و40 و41 من الــقــانــون
رقم 04 -08 اGــــؤرّخ في 27 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1425
اGــــوافــق 14 غـــشت ســـنـــة 2004 واGـــذكـــور أعـالهr بـــالـــفـــعل

"يحكم".
اGــاداGــادّة ة 13 :  : تــلـــغى أحـــكــام اGــادة 14 من الـــقـــانــون رقم
04-08 اGؤرّخ في 27 جمـادى الثانـية عام 1425 اGوافق 14

غــشت ســنــة 2004 واGــتـــعــلّق بــشـــروط ~ــارســة األنـــشــطــة
التجارية.

اGاداGادّة ة 14 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 23
يوليو سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مرسوم تنفيذي رقـم مرسوم تنفيذي رقـم 13 -  - 272 مؤرخ في  مؤرخ في 16 رمضان عام رمضان عام
1434 اGـوافق  اGـوافق 25 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة r2013 يـتـضـمن تـعديلr يـتـضـمن تـعديل

الـــقـــانـــون األســــاسي الـــقـــانـــون األســــاسي لـــلـــمـــركـــز الـــوطــــني لـــتـــجـــهـــيــــزلـــلـــمـــركـــز الـــوطــــني لـــتـــجـــهـــيــــز
معـطــوبي وضـحايــا ثـورة التـحريـر الوطنـي وذويمعـطــوبي وضـحايــا ثـورة التـحريـر الوطنـي وذوي

احلقوق.احلقوق.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير اجملاهدين -

- وبــنــاء عـلى الــدســتــور r ال سـيــمــا اGــادتـان 85  - 3
 rو125 (الفقرة  2 ) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اGــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اGــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممGعدل واGا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاGوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اGــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اGــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واGــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rال سيما الباب الثالث منه rاالقتصادية
- و �ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 21 اGــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

rتممGعدل واGا rباحملاسبة العمومية

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اGـؤرخ في 19 صـفر
عــــام 1416 اGـــــوافق 17 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1995 واGـــــتــــــعـــــلـق

rبـمجلس احملاسبة

- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اGؤرخ في 19 ذي
احلــجــة عــام 1419 اGــوافق 5 أبـــريل  ســـنــة 1999 واGـــتـــعــلق

rباجملاهد والشهيد

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اGــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اGـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةGوا

- و�ــقـــتــضى اGـــرســوم رقم 66 - 233 اGــؤرخ في 10
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1386 اGــــوافق 29 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1966
واGتـضمن إحداث وتـنظيم مـراكز جتهـيز معـطوبي حرب

rالتحرير باآلالت

 - و�ـقـتـضى اGـرسوم رقم  88 - 175  اGـؤرخ  في 9
صـــفـــر عــام 1409 اGــوافق 20 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1988 الــذي
يحول مركز جتـهيز معطوبي حـرب التحرير باآلالت إلى
مــــؤســــســــة عــــمــــومـــيــــة ذات طــــابـع إداري ويـــعــــدل قــــانــــونه

 rاألساسي وينقل مقره إلى الدويرة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 325
اGـؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 ســبــتـمــبـر ســنـة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

 rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGـــــادةاGـــــادة األولى : األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا اGـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
الـقــانـون األســاسي لـلــمـركــز الـوطــني لـتــجـهــيـز مـعــطـوبي
وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي احلقوق اGنصوص
عــــــلـــــيه فـي أحـــــكـــــام اGـــــرســـــوم رقم 88-175 اGـــــؤرخ في 20
سبـتمبر سنة 1988 واGذكـور أعالهr الذي يدعى في صلب

النص "اGركز". 

اGـادة اGـادة 2 :  : اGـركـز مـؤسـسـة عـمـوميـة ذات طـابع إداري
تتمتع بالشخصية اGعنوية واالستقالل اGالي.

اGــــــــادة اGــــــــادة 3 :  : يــــــــوضـع اGــــــــركـــــــــز حتـت وصــــــــايـــــــــة وزيــــــــر
اجملاهدين.  

اGادة اGادة 4 :  : يحدد مقر اGركزr �دينة اجلزائر. 

اGــادة اGــادة 5 :  :  يـــتــوفــر اGــركــزr من أجـل أداء مــهــامه عــلى
مــسـتــوى الــتــراب الــوطـنـيr عـلى مــلــحــقــات تـنــشــأ بــقـرار
مــشــتـرك بــX وزيــر اجملــاهـدين ووزيــر اGــالــيـة والــســلــطـة

اGكلفة بالوظيفة العمومية.

اGــادة اGــادة 6 :  : تــتــمــثـل مــهــمـــة اGــركــز في تـــقــد خــدمــات
مـــجــــانــــا لــــذوي حـــقــــوق الــــشـــهــــداء واجملــــاهـــديـن وأرامـــلــــهم
XدنيGوللضحايا ا XـعوقGوأزواجهم وأوالدهم القصر وا
وضـحــايـا األلــغــام اGـتــفــجـرة اGــنـصــوص عــلـيــهم في أحــكـام
الــقــانـون رقم 99 - 07 اGــؤرخ في 19 ذي احلــجــة عـام 1419
rـتـعـلق بـاجملاهـد والـشـهـيدGـوافق  5 أبـريل سـنة 1999 واGا
في مـجــال األجـهـزة االصـطــنـاعـيــة واGـتـابــعـة الـطـبــيـة عـلى

أساس تشخيص طبي.
وبهذه الصفةr يكلف اGركز على اخلصوص �ا يأتي :
- الــقـــيـــام بـــصــنـــاعـــة وتـــركــيـب وتــصـــلـــيح وصـــيـــانــة
األعـــضـــاء االصـــطـــنـــاعـــيـــة ولـــواحــــقـــهـــاr بـــاســـتـــعـــمـــال مـــواد
وجتــهـــيـــزات حـــديـــثـــة وذات جـــودة مــطـــابـــقـــة لـــلـــمـــقــايـــيس

rعمول بهاGا

- الـــقـــيـــام بـــصـــنـــاعـــة وتـــوفـــيـــر األحـــذيـــة  واألحـــزمــة
rالطبية والتضميد وخدمات أخرى مرافقة

- الـســهــر عــلى تــطــبـيـق اGـقــايــيس اGــعــمــول بــهـا في
مجال األعضاء االصـطناعية ولواحـقها واألحذية واألحزمة

rالطبية والتضميد

-  تـزويـد اGـسـتـفـيـدين بـاألجـهـزة ولـواحـقـهـا اGالئـمـة
لـعـطبـهمr وال سـيـمـا منـهـا اGـساعـدات الـتـقنـيـة عـلى اGشي

   rتحركة  والدراجات  والعصي والركائزGوالكراسي ا
- تــزويــد اGـســتــفـيــدين بــأجــهـزة الــبــدائل الــسـمــعــيـة

rواللواحق البصرية واألفرشة الطبية
-  تـزويــد اGـسـتــفـيــدين بـأطـقـم األسـنـان الــضـروريـة

rتابعة الطبيةGوضمان ا
- اقــتـــنــاء الــتــجـــهــيــزات واGــواد الـــضــروريــة إلجنــاز

rعمول بهاGوالتنظيمات ا Xطبقا للقوان rمهامه
- ضـــــــمــــــان الــــــتــــــكـــــــفل الــــــطـــــــبي مـن طــــــرف  أطــــــبــــــاء

rكيفة لكل حالةGلتحديد أجهزة العطب ا Xمتخصص
- ضـمـان الـتكـفل بـإعـادة الـتأهـيل الـوظـيـفي والعالج
الــــطــــبـــيــــعـي والـــفــــيــــزيــــائي واGــــعــــاجلــــة بـــاGــــيــــاه  لــــفــــائـــدة

rستفيدينGا

- تــقـد خــدمـات في مــجـال الــتـجــهـيــزات واGـتــابـعـة
الـطـبـيـة لـفـائـدة اGــسـتـفـيـدين من خالل الـوحـدات الـطـبـيـة

 rالتقنية اجملهزة بعيادات متنقلة

- الــســهــر عـلـى تـكــوين مــســتــخـدمي اGــركــز وجتــديـد
rمستواهم Xمعلوماتهم وحتس

- إقامـة عالقـات مع اGـؤسـسات والـهـيئـات الـتي لـها
نفس مهام اGركز.

ويــقــدم اGــركــزr عــنــد االقــتــضــاءr خــدمــات في مــجــال
اإليـــواء واإلطـــعــــام لـــفــــائـــدة اGــــســـتــــفـــيــــدين الـــوافــــدين من

اGناطق الداخلية للبالد.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التـنـظـيـم والسيرالتـنـظـيـم والسير

اGادة اGادة 7 :  : يسير اGركز مجلس إدارة ويديره مدير.

اGـادة اGـادة 8 :  : يــحــدد الــتـنــظــيم الــداخــلي لــلـمــركــز بــقـرار
مــشــتـرك بــX وزيــر اجملــاهـدين ووزيــر اGــالــيـة والــســلــطـة

اGكلفة بالوظيفة العموميةr بعد مداولة مجلس اإلدارة.

اGــادة اGــادة 9 :  : يـــحــدد وزيـــر اجملــاهـــدين الــنـــظــام الـــداخــلي
للمركز �قرّرr بعد مداولة مجلس اإلدارة.
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القسم األولالقسم األول
مـجـلـس اإلدارةمـجـلـس اإلدارة

اGادة اGادة 10 :  : يـتكـون مجـلس إدارة اGـركز  الـذي يرأسه
وزير اجملاهدين أو ~ثله من: 

rثل عن وزير الدفاع الوطني~ -
rثل عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية~ -

 rاليةGثل عن وزير ا~ -
- ~ــــثـل عن وزيـــــر الــــتـــــضــــامـن الــــوطـــــني  واألســــرة

r رأةGوقضايا ا
- ~ــــــثـل عن وزيـــــــر الــــــصــــــحــــــة والــــــســـــــكــــــان وإصالح

rستشفياتGا
- ~ــــثل عـن وزيـــر الـــعــــمل والــــتـــشـــغــــيل والــــضـــمـــان

 rاالجتماعي
rنظمة الوطنية للمجاهدينGثل عن ا~ -

XــعـوقـGـديــر الـعــام لـلـديــوان الـوطــني ألعــضـاء اGا -
  rاالصطناعية ولواحقها

- ~ثلX (2) عن مستخدمي اGركز.
 ــكن مـجـلس اإلدارة أن يـسـتــعـX بـكل شـخص كفء

من شأنه مساعدته في أشغاله.
يــحـــضـــر مــديـــر اGـــركــز اجـــتـــمــاعـــات مـــجــلس اإلدارة

بصوت استشاري ويتولى أمانته.

اGــادة اGــادة 11 :  : يــعـــX أعــضـــاء مــجــلـس اإلدارة بــقــرار من
وزيـر اجملاهدين بنـاء على اقتراح من الـسلطة أو اGـنظمة

التابعون لهاG rدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.
rوفي حالـة انقـطاع عـهدة أحـد أعضـاء مجلس اإلدارة
يـتم اســتــخالفه حــسب األشــكـال نــفــســهـا ويــخــلـفه الــعــضـو

اجلديد اGعX إلى غاية انتهاء العهدة.
تـنـتهـي عهـدة أعـضـاء مـجلـس اإلدارة اGعـيـنـX بـحكم

صفتهم بانتهاء هذه الصفة.

Xطــبـقــا لــلـقــوانـ rـادة 12 :  : يــتــداول مـجــلس اإلدارةGـادة اGا
والتنظيمات اGعمول بهاr على اخلصوصr فيما يأتي :
rالنظام الداخلي والتنظيم الداخلي  للمركز -

rركزGبرامج نشاطات ا -
rركزGيزانية وحسابات اGمشروع ا -

 rالصفقات والعقود واالتفاقيات واالتفاقات -
- اقــتــنــاء األمالك اGــنــقـولــة والــعــقــاريــة والــتــصـرف

rفيها

 rقبول الهبات والوصايا أو رفضها -

rركز وتهيئتهGمشاريع توسيع ا -

- بـــرامج  احلـــفـــاظ عـــلى الـــبـــنــايـــات والـــتـــجـــهـــيــزات
rوصيانتها

- الــتـقــريــر الـســنــوي لـنــشــاطـات اGــركــز الـذي يــعـده
rركزGويقدمه مدير ا

  -  كل اGــسـائل اGــتــعــلـقــة �ــهـمــة اGــركـز وتــنــظــيـمه
وسيره.

اGــــادة اGــــادة 13 :  : يـــجـــتـــمـع مـــجـــلس اإلدارة مـــرتـــX (2) في
السنة في دورة عادية  بناء على استدعاء من رئيسه.

 و ــكن أن يـجـتــمع في دورة غـيــر عـاديـةr بــنـاء عـلى
اسـتدعـاء من رئـيـسهr بـطلب إمـا  من مـديـر اGـركز أو من

ثلثي (3/2) أعضائه أو من السلطة الوصية.

اGـــــادة اGـــــادة 14 :  :  يـــــحــــــدد رئـــــيـس مـــــجــــــلس اإلدارة جـــــدول
األعمال بناء على اقتراح من مدير اGركز.

اGــــادة اGــــادة 15 :  : تـــوجـه االســــتـــدعــــاءات الــــشــــخــــصـــيــــة إلى
أعضاء مجلس اإلدارة مـرفقة بجدول األعـمال قبل خمسة
rعـشـر(15) يــومـا عــلى األقل من الــتــاريخ احملـدد لـالجـتــمـاع
و ـكن تـقـلـيص هـذا األجـل في الـدورات غـيـر الـعـادية دون

أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اGــــــــادة اGــــــــادة 16 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور نصف أعضائه.

وإذا لم يكتمل الـنصابr يجتـمع مجلس اإلدارة بعد
اســتـــدعــاء ثـــان في غــضـــون الــثـــمــانـــيــة (8) أيــام اGـــوالــيــة
لـتـاريخ االجتـمـاع اGـؤجلr وتـصح مـداوالته  حـينـئـذ مـهـما

يكن عدد األعضاء احلاضرين .

تــتـــخــذ قــرارات مــجــلس اإلدارة  بــأغــلــبــيــة  أصــوات
األعــــضـــاء احلـــاضـــرينr وفـي حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد األصـــوات

يكون صوت  الرئيس مرجحا.

17 :  : تـــــــــدون مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اGــــــــادة اGــــــــادة 
محـاضر وتـسجل في سـجل خاص مـرقم ومؤشـر عليه من

رئيس مجلس اإلدارة ويوضع في مقر اGركز.

يـــــوقـــع رئـــــيـس مـــــجـــــلـس اإلدارة وأمـــــX اجلــــــلـــــســـــــة
مــحــاضـــر االجــتــمــاعــات ثم تــرسل إلى الــسـلــطــة الـوصــيـة
وإلى أعــضــاء مـجــلس اإلدارة فـي أجـل اخلـمــســة عــشـر(15)

يوما اGوالية لتاريخ االجتماع.
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تـــــكــــون مــــداوالت مــــجـــــلس اإلدارة نــــافـــــذة بــــعــــد أجل
ثالثX (30) يـوما ابتـداء من  تاريخ إرسالـها إلى السـلطة
الــوصـيــةr إال في حـالــة اعــتـراض صــريح يـبــلغ في غــضـون

هذا األجل.

القسم الثــانـيالقسم الثــانـي
اGـديــراGـديــر

اGــادة اGــادة 18 :  :  يـــعــX مــديــر اGـــركــز �ــرســوم بـــنــاء عــلى
اقــــتـــــراح من وزيـــــر اجملـــــاهــــديـن. وتـــــنــــهـى مــــهـــــامه حـــــسب

األشكال نفسها.

اGــــادة اGــــادة 19 :  : يــــتــــولى مــــديــــر اGــــركــــز الــــســــيــــر احلــــسن
للمركز.

وبهذه الصفة r يكلف على اخلصوص �ا يأتي:
- تــمــثــيل اGــركــز أمــام الـــقــضــاء وفي جــمــيع أعــمــال

rدنيةGاحلياة ا
rتنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة -

- إعــــداد مــــشــــروع  مــــيــــزانــــيــــة اGــــركــــز وحــــســــابــــاته
rوتقد هما جمللس اإلدارة للتداول بشأنهما

- إعــداد بـــرامج الــنـــشــاطـــات واحلــصـــيــلـــة الــســـنــويــة
rللمركز

- إبرام كل صفقة أو عـقد أو اتفاقية أو اتفاقr طبقا
rعمول بهماGللتشريع والتنظيم ا

- تعـيX اGـستخـدمX  في جـميع الـوظائف التي لم
 rفيها Xتقرر طريقة  أخرى للتعي

- ~ـارسة الـسلطـة السـلّمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
 rركزGا

- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات اGركز.
وهو اآلمر بصرف ميزانية اGركز.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اGــادة اGــادة 20 :  : يــعـــرض مــشـــروع مــيــزانـــيــة اGـــركــز الــذي
يـعــدّه اGـديـر عـلى مــجـلس اإلدارة لـلـمــداولـة ثم يـرسل إلى

السلطة الوصية وإلى وزير اGالية للموافقة عليه. 

اGــــادة اGــــادة 21 :  :  تــــشـــتــــمل مــــيـــزانــــيــــة اGـــركــــز عــــلى بـــاب
لإليرادات وباب للنفقات:
في باب اإليرادات : في باب اإليرادات : 

rمنوحة من الدولةGاإلعانات ا -
rمساهمات اجلماعات احمللية -

- مـــســاهـــمــات اGـــؤســســـات والــهـــيــئـــات الــعـــمــومـــيــة
 rعمول بهماGطبقا للتشريع والتنظيم ا rواخلاصة

rالهبات والوصايا -
- كل اGوارد األخرى  اGرتبطة بنشاط اGركز.

في باب النفقات :في باب النفقات :
 rنفقات التسيير -
rنفقات التجهيز -

- كل الـنفـقـات األخرى الـضـرورية لـتحـقـيق أهدافه.

اGـادة اGـادة 22 :  : تـمـسك  مـحـاسـبــة اGـركـزr طـبـقـــا لـقـواعد
احملــاســـبـــة الـــعــمــومـــيــة ويــســـنــد تـــداول األمــوال إلى عــون

محاسب يعينه أو يعتمـده وزير اGالية .

اGـادة اGـادة 23 :  : يــضـمن اGــراقـبـة اGــالـيــة لـلـمــركـز مـراقب
مالي يعrX طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

rـرسـومGـادة 24 :  :  تـلـغى كل األحــكـام اخملـالـفـة لـهـذا اGـادة اGا
الســيــمـــا أحــكــام اGــرســوم رقم 88-175 اGــؤرخ في 9 صــفــر
عــام 1409 اGــوافق 20 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1988 الــذي يــحــول
مـــركـــز جتـــهــيـــز مـــعـــطـــوبي حـــرب الـــتـــحـــريــر بـــاآلالت إلى
مــــؤســــســــة عــــمــــومـــيــــة ذات طــــابـع إداري ويـــعــــدل قــــانــــونه

األساسي وينقل مقره إلى الدويرة.

25 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادةاGـــــادة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 25
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقـم مرسوم تنفيذي رقـم 13 -  - 273 مؤرخ في  مؤرخ في 16 رمضان عام رمضان عام
1434 اGـوافق  اGـوافق 25 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة r2013 يـتـضـمن تـعديل يـتـضـمن تـعديل

القانون األساسي القانون األساسي Gراكز الراحة للمجاهدين.Gراكز الراحة للمجاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير اجملاهدين -

- وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اGــادتــان 85  - 3
 rو125 (الفقرة  2 ) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اGــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اGــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممGعدل واGا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاGوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اGــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اGــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واGــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rال سيما الباب الثالث  منه rاالقتصادية
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اGــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

rتممGعدل واGا rباحملاسبة العمومية
 - و�قـتضى األمر رقم 95 - 20 اGؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اGـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واGـتـعـلق �ـجـلس

rاحملاسبة
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اGؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اGــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واGـــتـــعــلق

rباجملاهد والشهيد
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اGــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اGـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةGوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 11 - 10  اGــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22  يــونــيــو ســنـة 2011 واGــتــعـلق

 rبالبلدية
- و�ــقــتــضى الــقــانــون  رقم 12 - 07  اGــؤرخ في 28
ربـــيع األول عـــام 1433 اGــــوافق 21 فــــبــــرايـــر   ســــنـــة 2012

 rتعلق بالواليةGوا
- و�ــقـــتــضى اGـــرســوم رقم 66 - 302 اGــؤرخ في 18
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1386 اGـوافق 4 أكــتــوبــر ســنـة 1966

rتضمن إحداث مراكز االستجمام لقدماء اجملاهدينGوا
- و�ـقـتــضى اGـرسـوم رقم  88 - 176  اGـؤرخ  في 9
صـــفـــر عــام 1409 اGــوافق 20 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1988 الــذي
يـــــحــــول مــــراكـــــز االســــتــــجـــــمــــام  لــــقـــــدمــــاء اجملــــاهـــــدين إلى
مـــؤســســات  عـــمــومـــيــة ذات طــابـع إداري ويــنــشـئ مــراكــز

rتممGعدل واGا rأخرى
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اGــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 12 -325
اGـؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 ســبــتـمــبـر ســنـة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

 - و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

 rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGـــــادةاGـــــادة األولى : األولى : يـــــهــــدف هـــــذا اGـــــرســــوم إلـى  تــــعـــــديل
القـانـون األسـاسي Gـراكـز الـراحـة للـمـجـاهـدين اGـنـصوص
عـليـهـا في أحكـام اGـرسوم رقم 88-176 اGـؤرخ في 9 صـفر
rـذكور أعالهGوافق 20 سـبـتمـبر سـنة 1988 واGعام 1409 ا

وتدعى في صلب النص " اGراكز ".

اGــادة اGــادة 2 :  : اGـــراكـــز مـــؤســـســـات عـــمـــومــيـــة ذات طـــابع
إداري تتمتع بالشخصية اGعنوية واالستقالل اGالي. 

اGــــــــادة اGــــــــادة 3 :  : تــــــــوضع اGــــــــراكــــــــز حتـت وصــــــــايــــــــة وزيـــــــر
اجملاهدين.

اGادة اGادة 4 :  : تنشأ اGراكز �وجب مرسوم.
 يحدد مرسوم اإلنشاء تسمية اGركز  ومقره.

تــنـشـأ اGـراكـز اGـذكــورة قـائـمـتـهــا في اGـلـحق اGـرفق
بهذا اGرسوم. 

اGـادةاGـادة 5 :  :  ـكن اGـراكــز أن تـتـوفـر عــلى مالحق تـنـشـأ
بـــقــــرار مـــشــــتـــرك بـــX الــــوزيـــر الــــوصي ووزيـــر اGــــالـــيـــة

والسلطة اGكلفة بالوظيفة العمومية.
اGـادةاGـادة 6 :  : تـتمـثل مـهمـة اGـراكز في تـمـكX اجملـاهدين
وذوي احلـــقـــوق اGـــذكــــورين في اGـــادة 9 أدنـــاهr االســـتـــفـــادة
مـجـانــا من خـدمـات في مــجـال الـراحـة والــعالج والـتـأهـيل

الوظيفي حسب حالتهم الصحية.
rعــلى اخلــصــوص rــراكــزGوبـهــذه الـصــفـــة تــتــولـى ا

ما يأتي :
- ضـــمــان اســـتـــقــبـــال وإيــواء وإطـــعــام اGـــســـتــفـــيــدين

rوالسهر على راحتهم
- توفير العالج واخلـدمات الطبية للمستفيدين في
rمجال العالج الطبيعي والفيزيائي والتأهيل الوظيفي

rــيـاه  لــلـمــسـتـفــيـدينGضــمـان الــعالج الـطــبـيــعي بـا -
السيما اGعاجلة باGياه اGعدنية احلموية و�ياه البحر من

rXمؤهل Xطرف مستخدم
- ضــــــمــــــان  اGـــــداواة فــي احلــــمـــــامـــــــات اGــــعـــــدنـــــيـــــة
لـــلـــمــســــتـــفــيــــدين فــي مــراكــــز الـــراحـــة الـــتـــابــعـــة لــوزارة
اجملـاهدين أو في اGؤسـسات العمـومية الـتي تضمن نفس

rاخلدمات والتابعة لقطاعات أخرى
- ضـــمـــان نـــشـــاطــــات وخـــدمـــات من شـــأنـــهـــا تـــوفـــيـــر

الراحة للمستفيدين.
وزيـادة عــلى اخلـدمـات اGــذكـورة أعالهr  ــكن اGـراكـز
أن تــــضــــمن نــــشــــاطــــات وخــــدمــــات أخــــرىr ال ســـيــــمــــا نــــقل
اGـسـتـفـيـدين نـحـو اGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة إلجـراء
فــحــوص طــبـيــة وإعــداد تــشــخـيـص طـبـي يـســمح بــتــحــديـد
الــــعالج اGـالئمr وعــــنــــد االقـــتــــضــــاء تــــلــــقي الــــعالج الــــطــــبي

اGناسب.
الفصل الثــانــــيالفصل الثــانــــي
إجراءات القبولإجراءات القبول

اGــــادةاGــــادة 7 :  : يــــتم قــــبـــول اجملــــاهـــدين وذوي احلــــقـــوق في
اGـراكزr بناء عـلى إيداع طلب مرفق بـاستمارة مـعلومات
تـقــدمــهــا اGــصــالح اخملــتـصــة بــوزارة اجملــاهــدين تــبــX نـوع

اGعاجلة ومركز الراحة اGالئم.
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اGادةاGادة 8 :  : حتدد اGـدة القـصوى  لإلقـامة بخـمسـة عشر
(15) يوما. 

و كن تمديدها بناء على رأي طبي.

اGادةاGادة 9 :  : يسـتفيـد من اخلدمـات اGنصـوص علـيها في
اGـادة 6 أعالهr طـبـقـا لـلقـوانـX والـتـنـظـيمـات اGـعـمـول بـها
وضـــمـن الــــشـــروط احملــــددة فـي هـــذا اGــــرســــومr اجملــــاهـــدون
وأصـــول الـــشــــهـــداء وأرامـــلــــهم وأرامل وأزواج اجملــــاهـــدين

وأبناء الشهداء اGعوقون وأبناء اجملاهدين اGعوقون.

اGـادةاGـادة 10 :  :  ــكن اGـسـتـفـيــدين اGـذكـورين في اGـادة 9
أعالهr أن يــصـطــحـبــوا مـرافـقــا واحـدا إذا اســتـدعـت احلـالـة

الصحية للمستفيد ذلك.
وال  ــكــن أن يــسـتــفــيــــد اGــرافــق إال مـن اخلــدمـــات
في مـجـال اإليـواء واإلطـعـام اGـنصـوص عـلـيـهـا في  اGادة 6

(الفقرة األولى) أعاله.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التـنـظـيـم والسيرالتـنـظـيـم والسير

اGــادةاGــادة 11 :  : يــســـيـــر اGـــراكــز مـــجـــلس إدارة ويـــديـــرهــا
مدير.

اGـادةاGـادة 12 :  : يـحـدد الـتـنــظـيم الـداخـلي لـلـمـراكـز بـقـرار
مــشـتــرك بـX وزيــر اجملـاهــدين  ووزيـر اGــالـيــة والـســلـطـة

اGكلفة بالوظيفة العموميةr بعد مداولة مجلس اإلدارة.
اGــــادةاGــــادة 13 :  : يــــحـــــدد الــــنـــــظــــام الـــــداخــــلـي الــــنـــــمــــوذجي
لــلــمـراكــز بــمـــقــرر من وزيـــر الـــمـجــاهـدينr بــعـد مــداولـة

مجلس اإلدارة.

القسم األولالقسم األول
مـجـلـس اإلدارةمـجـلـس اإلدارة

اGادةاGادة 14 :  : يـتكـون مجـلس إدارة  اGـركز الـذي يرأسه
الوالي أو ~ثله من :

rركزGمدير اجملاهدين بالوالية التي يوجد فيها ا -
 rاليةGثل (1) عن وزير ا~ -

- ~ــــثل (1) عن وزيــــر الــــصـــحــــة والــــســـكــــان وإصالح
rستشفياتGا

- ~ـثل (1) عن وزيــر الـعــمل والــتـشــغـيـل والـضــمـان
rاالجتماعي

- ~ــــــثل (1) عن وزيـــــــر الــــــســــــيــــــاحــــــة والــــــصــــــنــــــاعــــــة
rالتقليدية

rنظمة الوطنية للمجاهدينGثل (1)  عن ا~ -
- ~ثلX (2) عن مستخدمي اGركز.

 ــكن مــجــلـس اإلدارة االســتــعــانـــة بــأي شــخص كفء
 كنه مساعدته في أشغاله.

يــحـــضـــر مــديـــر اGـــركــز اجـــتـــمــاعـــات مـــجــلس اإلدارة
بصوت استشاري ويتولى أمانته.

اGــادةاGــادة 15 :  :  يــعــX أعــضــاء مــجـلـس اإلدارة بـقــرار من
وزيـر اجملاهدين بنـاء على اقتراح من الـسلطة أو اGـنظمة
الــــتي يــــنـــتــــمــــون إلـــيــــهــــاG rـــدة ثالث (3) ســــنــــوات قـــابــــلـــة

للتجديد.
rوفي حالـة انقـطاع عـهدة أحـد أعضـاء مجلس اإلدارة
يـتم اســتــخالفه حــسب األشــكـال نــفــســهـا ويــخــلـفه الــعــضـو

اجلديد اGعX إلى غاية انتهاء العهدة.
XـــعـــيـــنــGتـــنـــتـــهـي عـــهـــدة أعـــضــاء مـــجـــلـس اإلدارة ا  

بسبب صفتهم بانتهاء هذه الصفة.

Xـادة 16 :  : يــتــداول مـجــلس اإلدارة  طــبـقــا لــلـقــوانـGـادةاGا
والتنظيمات اGعمول بهاr على اخلصوص فيما يأتي:
rالتنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز -

rركزGبرامج نشاطات ا -
rركز وحساباتهGمشاريع ميزانيات ا -

 rالصفقات والعقود واالتفاقيات واالتفاقات -
- اقــتــنــاء األمالك اGــنــقـولــة والــعــقــاريــة والــتــصـرف

rفيها
rقبول الهبات والوصايا أو رفضها -
rركز أو تهيئتهGمشاريع توسيع ا -

- بــرامج احملـــافــظـــة عــلى الـــبــنـــايــات والـــتــجـــهــيــزات
rوصيانتها

- الـتـقـرير الـسـنـوي عن نشـاطـات اGـركز الـذي يـعده
rركزGويقدمه مدير ا

- كل اGـــســـائل اGـــتـــعـــلـــقـــة �ـــهـــام اGـــركـــز وتــنـــظـــيـــمه
وسيره.

اGــــادةاGــــادة 17 :  : يـــجـــتـــمـع مـــجـــلس اإلدارة مـــرتـــX (2) في
السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. 

و ــكن أن يــجــتــمـع في دورة غــيــر عــاديــة بــنــاء عــلى
اســتـدعــاء من رئـيــسه بـطــلب إمـا مـن مـديـر اGــركـز أو من

ثلثي (3/2) أعضائه أو من السلطة الوصية.

اGـــــادةاGـــــادة 18 :  : يــــــحــــــدد رئــــــيس مــــــجــــــلـس اإلدارة جـــــدول
األعمال بناء على اقتراح  مدير اGركز. 

اGــادةاGــادة 19 :  : تـــرسـل االســـتـــدعــــاءات الـــشـــخــــصـــيـــة إلى
أعــــضـــاء مـــجـــلـس اإلدارة مـــرفـــقـــة بـــجــــدول األعـــمـــالr قـــبل
خـمـســة عـشـر (15)   يــومـا عــلى األقل من  الــتـاريخ اGــقـرر
لالجــتــمــاع. و ــكن تــقــلــيص هــذا األجل فـي الــدورات غــيـر

العادية  دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
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اGــــــادةاGــــــادة 20 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور نصف أعضائه.

وإذا لم يكتمل الـنصابr يجتـمع مجلس اإلدارة بعد
اســتـــدعــاء ثـــان في غــضـــون الــثـــمــانـــيــة (8) أيــام اGـــوالــيــة
لـتـاريخ االجــتـمــاع اGـؤجل وتـصـح مـداوالته حـيــنـئـد مــهـمـا

يكن عدد األعضاء احلاضرين.
تـــتــخــذ قـــرارات مــجـــلس اإلدارة  بــأغـــلــبـــيــة أصــوات
األعــــضـــاء احلـــاضـــرينr وفـي حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد األصـــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اGــــــــادةاGــــــــادة 21 :  : تـــــــــدون مـــــــــداوالت مــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في
مـــحـــاضـــر وتـــســـجل فـي ســـجل خـــاص مـــرقم يـــؤشـــر عـــلـــيه

رئيس مجلس اإلدارة ويوضع في مقر اGركز.
يـوقع رئـيس مـجلس اإلدارة وأمـX اجلـلـسة مـحـاضر
االجـتمـاعات ثـم ترسل إلى الـسلـطـة الوصـية وإلى أعـضاء
مـجلـس اإلدارة في أجل اخلمـسة عـشر(15)   يومـا اGوالـية

لتاريخ االجتماع.
 تــكــون مــداوالت مــجـــلس اإلدارة نــافــذة بـــعــــد أجــل
ثالثX (30) يـومـا ابتـداء من تـاريخ إرسالـهـا إلى السـلـطة
الــوصـيــةr إال في حـالــة اعــتـراض صــريح يـبــلّغ في غــضـون

هذا األجل.

القسم الثــانـيالقسم الثــانـي
اGـديــراGـديــر

اGــــادةاGــــادة 22 :  : يــــعــــX مــــديــــر اGـــــركــــز بــــقــــرار من وزيــــر
اجملاهدين. وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اGادةاGادة 23 :  : يتولى اGدير السير احلسن للمركز.
 ويكلفr بهذه الصفة على اخلصوص �ا يأتي :

- تــمــثــيل اGــركــز أمــام الـــقــضــاء وفي جــمــيع أعــمــال
rدنيةGاحلياة ا

rتنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة -
- إعــــداد مــــشـــــروع مــــيــــزانـــــيــــة اGـــــركــــز وحــــســـــابــــاته

rوتقد هما جمللس اإلدارة للتداول بشأنهما
rركز وحصيلته السنويةGإعداد برامج نشاطات ا -
- إبـــرام كل الــصــفـــقــات أو الــعــقـــود أو االتــفــاقــات أو

rعمول بهماGطبقا للتشريع والتنظيم ا rاالتفاقيات
- تـــعـــيـــX اGـــســتـــخـــدمـــX في كل اGـــنـــاصب الـــتي لم

rآخر Xيتقرر بشأنها ©ط تعي
- ~ـارسة الـسلطـة السـلمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي

rركزGا

- إعداد التقريرالسنوي  عن نشاطات اGركز.
وهو اآلمر بصرف ميزانية اGركز.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اGادةاGادة 24 :  : يـحضر اGـدير مشـروع ميزانـية اGركز ثم
يـعرضه عـلى مـجلس اإلدارة لـلـمداولـة ويـرسل بعـدئذ إلى

السلطة الوصية وإلى وزير اGالية للموافقة عليه.

اGــــادةاGــــادة 25 :  :  تــــشـــتــــمل مــــيـــزانــــيــــة اGـــركــــز عــــلى بـــاب
لإليرادات وباب للنفقات :

في   باب اإليرادات :في   باب اإليرادات :

rمنوحة من الدولةGاإلعانات ا -
rمساهمات اجلماعات احمللية -

- مـــســاهـــمــات اGـــؤســســـات والــهـــيــئـــات الــعـــمــومـــيــة
      rعمول بهماGطبقا للتشريع والتنظيم ا rواخلاصة

rالهبات والوصايا -
- كل اGوارد األخرى اGرتبطة بنشاط اGركز.

في  باب النفقات : في  باب النفقات : 

 rنفقات التسيير -
rنفقات التجهيز -

- كل النفقات األخرى الضرورية لتحقيق أهدافه. 

اGـادةاGـادة 26 :  :  تــمـسـك مـحــاسـبــة اGـركــزr طــبـقــا لـقــواعـد
احملـــاســـبـــة الـــعــــمـــومـــيـــة وتـــســــنـــد إدارة األمـــوال إلى عـــون

محاسب يعينه أو يعتمده وزير اGالية.

اGـادةاGـادة 27 :  : يــضـمن اGــراقـبـة اGــالـيــة لـلـمــركـز مـراقب
مالي يعX طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

rـرسومGـادة 28 :  :  تـلغـى كل األحــكام اخملـالـفـة لـهـذا اGـادةاGا
ال سـيـمــا أحـكـام اGـرسـوم رقم 88 -176 اGـؤرخ في 9 صـفـر
عــام 1409 اGــوافق 20 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1988 الــذي يــحــول
مــراكـــز االســتــجـــمــام  لـــقــدمـــاء اجملــاهـــدين إلى مـــؤســســات

عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى. 

29 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 25
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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اGلحــــــقاGلحــــــق
قائمة مراكز الراحة للمجاهدينقائمة مراكز الراحة للمجاهدين

تسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة مقر اGؤسسة مقر اGؤسسة

بلدية تيميمونr والية أدرار

بلدية بسكرة r والية بسكـرة

بلدية تاغيتr والية بشار

بلدية احلماماتr والية تبــسـة

بلدية سرغrX والية تيارت

بلدية خير وادي عجولr والية جـيـجل

بلدية حمام قرقورr والية سطيف

بلدية أوالد خالدr والية سعـيـدة

بلدية حمام الدباغr والية قالـمـة

بلدية مزغرانr والية مستغا±

بلدية بوحنيفيةr والية معـسكر

بلدية اGهيرr والية برج بو عريريج

بلدية القالةr والية الطـارف

بلدية احلامةr والية خنشـلة

بلدية بوهارونr والية تـيـبازة

بلدية حمام ريغةr والية عX الدفلى

بلدية عسلةr والية النعامة

بلدية حمام بوحجرr والية عX تموشنت

بلدية زلفانةr والية غـردايـة

- مركز الراحة تيميمون

 Xمركز الراحة حمام الصاحلـ -

- مركز الراحة تاغيت

- مركز الراحة احلـمامـات

Xمركز الراحة حمام سرغ -

- مركز الراحة بني بلعيد

- مركز الراحة حمام قرقور

- مركز الراحة حمام ربي

- مركز الراحة حمـام الدباغ

- مركز الراحة أوريعة

- مركز الراحة حمام بوحنيفية

- مركز الراحة حمام البيبان

- مركز الراحة القالـة

 Xمركز الراحة حمام الصاحل -

- مركز الراحة بوهارون

- مركز الراحة حمام ريغة

- مركز الراحة حمام عX ورقة

- مركز الراحة حمام بوحجر

- مركز الراحة حمام زلفانة
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قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 11 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام

1434 اGــــوافق  اGــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــة r2013  يـــحـــدد عـــددr  يـــحـــدد عـــدد

اGناصب العليـا Gستخدمي أمانـات الضبط للجهاتاGناصب العليـا Gستخدمي أمانـات الضبط للجهات

القضائية.القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rحافظ األختام rووزير العدل

rاليةGووزير ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اGـؤرخ

في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007

الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ

في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اGـؤرخ

في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-63 اGـؤرخ

في 19 شـــوال عـــام 1418 اGــــوافق 16 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998

الــذي يـــحــدد اخـــتـــصــاص اجملـــالس الـــقــضـــائـــيــة وكـــيــفـــيــات

تــطــبـــيق األمــر رقم 97-11 اGــؤرخ في 11 ذي الــقــعــدة عــام

1417 اGـوافق 19 مــارس سـنـة 1997 واGــتـضــمن الــتـقــسـيم

rالقضائي

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اGؤرخ

في 26 صــفـر عـام 1424 اGـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

rدير العام للوظيفة العموميةGيحدد صالحيات ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-332 اGؤرخ

في 10 رمــضــان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

rحافظ األختام rالذي يحدد صالحيات وزير العدل

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-409 اGؤرخ

في 26 ذي احلجة عام 1429 اGوافق 24 ديسـمبر سنة 2008

واGـتضـمن الـقانـون األساسي اخلـاص �ـستـخدمي أمـانات

rالضبط للجهات القضائية

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع

الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 64 من اGـرسوم

التـنفـيذي رقم 08-409 اGؤرخ في 26 ذي احلـجة عام 1429

اGــــوافق 24 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2008 واGـــتـــضــــمن الـــقـــانـــون

األسـاسـي اخلـاص �ــســتـخــدمي أمــانـات الــضــبط لــلـجــهـات

الـقــضـائــيــةr يـهــدف هـذا الــقـرار إلـى حتـديــد عـدد اGــنـاصب

العليا Gستخدمي أمانات الضبط.

اGــادة اGــادة 2 : : يــحــدد عـــدد اGــنــاصـب الــعــلـــيــا Gــســـتــخــدمي

أمــانــات الــضــبـط لــدى كل جــهــة قــضــائــيــةr وفــقــا لــلــجـدول

اGبX أدناه :
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1 -  رئيس أمانة ضبط اجلهة القضائية

2 - رئـيس أمــانـة ضــبط اجلــهـة الــقـضــائـيـة
ذات االختصاص اGوسع.

3 - رئيس أمانة ضبط محكمة اجلنايات.

4 - رئيس أمانة ضبط الغرفة

5- رئيس أمانة ضبط غرف التحقيق

6- رئيس أمانة ضبط القسم

7 - رئيس أمانة ضبط فرع احملكمة

8 - رئـــــيـس اGـــــصــــــالح اإلداريــــــة لـــــلــــــجـــــهـــــة

القضائية

9 - رئــــيس مــــصـــلــــحـــة اإلعـالم والـــتــــوجـــيه

العددالعدداجلهة القضائيةاجلهة القضائيةاGنصب العالياGنصب العالي

2

1

1

48

48

214

4

48

7

5

480

واحد (1) لكل غرفة

واحد (1) لكل غرفة

واحد (1) لكل قسم
واحد (1) لكل قسم
واحد (1) لكل قسم
واحد  (1) لكل قسم

2140

16

13

10

48

48

214

16

1

1

48

48

214

16

احملكمة العليا
مجلس الدولة

محكمة التنازع
اجملالس القضائية

احملاكم اإلدارية
احملاكم

اجملالس القضائية

احملكمة العليا
مجلس الدولة

اجملالس القضائية
احملاكم اإلدارية

احملاكم

احملكمة العليا
مجلس الدولة

اجملالس القضائية
احملاكم اإلدارية

احملاكم

احملاكم

احملكمة العليا
مجلس الدولة

اجملالس القضائية
احملاكم اإلدارية

احملاكم
الفروع

احملكمة العليا
مجلس الدولة

اجملالس القضائية
احملاكم اإلدارية

احملاكم
الفروع

اGادة اGادة 3 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 11 ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 21 فبراير سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير العدلr حافظ األختاموزير العدلr حافظ األختام
محمد شرفيمحمد شرفي

 وزير اGالية وزير اGالية
كر جوديكر جودي
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قــــرار وزاري مرار وزاري مـشــــتــــرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 26 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عـامام
1434 اG اGــــــــــوافق وافق 7  أب  أبــــــــــريريـل سل ســــــــــنــــــــــة ة r2013 يr يــــــــــحــــــــــــدد عدد عــــــــــدددد

اGاGــــنــــاصاصـب الب الــــعــــلــــيــــا ذات الا ذات الــــــطــــابع الابع الــــوظوظــــيــــــفي لفي لــــلــــعــــمــــالال
اGاGــــهــــنــــيــــX وسX وسـائائــــقي القي الــــســــيــــارات واحلارات واحلــــجــــاب باب بــــعــــنـوانوان

مديريات اGصالح الفالحية للواليات.مديريات اGصالح الفالحية للواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Xإن األم
 rاليةGووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اGؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اGــوافق أول يـنـايــر سـنـة
rتمّمGعدّل واGا r1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 195
اGـــؤرخ في أوّل ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اGــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد قـواعـد تنـظـيم مـصـالح الـفالحة في

rالوالية وعملها
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةGالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGـؤرخ في 26 صـفـر عام 1424 اGـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003

rدير العام للوظيفة العموميةGالذي يحدد صالحيات ا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اGؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـGــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اGوا

rوسائقي السيارات واحلجاب
- و�قتضي اGرسوم الرئاسي اGؤرّخ في 7 ربيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 38 من اGـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 05 اGــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اGـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واGــذكــور أعالهr يــحــدد عـدد
XـهـنـيـGـنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع الـوظـيـفي لـلـعـمـال اGا
وسـائقي الـسيـارات واحلجـاب بـعنـوان مديـريات اGـصالح

الفالحية للوالياتr طبقا للجدول اآلتي :

اGادة اGادة 2 :  : يوزع عدد اGناصب الـعليا اGنصوص عليها
في اGـــــادة األولى أعالهr �ـــــعــــدل مــــنــــصب واحــــد (1)  عــــلى

مستوى كل مديرية والئية.
اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 26 جــــمـــــادى األولى عــــام 1434

اGوافق 7  أبريل سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير الفالحة عن وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمX العاماألمX العام
فضيلفضيل فروخيفروخي

عن عن وزير اGاليةوزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 6   ربـــيع الــــثـــاني عـــام   ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 17
فبـراير سنــة فبـراير سنــة r2013  يتضمr  يتضمّن تـعيX أعضـاء اللجنةن تـعيX أعضـاء اللجنة
الـتقـنـيـة الـعـمـلـيـة اGـكـلالـتقـنـيـة الـعـمـلـيـة اGـكـلّفـة بـتـحـضـيـر اإلحـصـاء الـعامفـة بـتـحـضـيـر اإلحـصـاء الـعامّ

للفالحة وإجنازه.للفالحة وإجنازه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 6 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق 17 فــبـــرايـــر ســـنــة r2013 يـــعـــيّـن األعـــضـــاء اآلتـــيــة
أســـمـــاؤهمr تـــطــــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اGـــادّتـــX 4 و11 مـــكـــرّر من
اGــرســـوم الـــتّــنـــفـــيــذيّ رقـم 01-114 اGــؤرّخ في 13 صــفـــر
عــام 1422 اGـوافق 7 مـايـو سـنـة 2001 واGـتـعـلّق بـاإلحـصـاء
الــعـــامّ لــلـــفالحــةr اGـــعــدّل واGـــتــمّـمr في الــلـــجــنـــة الــتـــقــنـــيــة
الـــعــمـــلــيـــة اGـــكــلّـــفــة بـــتــحـــضـــيــر اإلحـــصــاء الـــعـــامّ لــلـــفالحــة

وإجنازهG rدة ثالث (3) سنوات :
- حـسـX عبـد الـغـفورr مـديـر اإلحصـائـيات الـفالحـية

rرئيسا rعلوماتيةGواألنظمة ا
- أحــــــمــــــــد شــــــــوقي الــــــكــــــــــر بــــــوغــــــــالـمr مــــــديــــــــر

rصــالح البيطـريـةGا
- يـــــوسف رجـــــام خـــــوجــــــةr مـــــديـــــر ضـــــبـط اإلنــــــتــــاج

rالفالحي وتنميته
- اسكـندر مكـرسيr مديـر البرمـجة واالستـثمارات

rوالدراسات االقتصادية
- عـبد الـناصر خـير الـدينr مديـر التـنمـية الـفالحية

rناطق اجلافة وشبه اجلافةGفي ا

العددالعدد اGناصب العليااGناصب العليا

رئيس حظيرة
رئيس مخزن

مسؤول اGصلحة الداخلية

48

48

48



- عـبد اGـالك أحمـد علـيr مديـــر التـنظـــيم العـقـاري
rوحمايـة األمالك

- نــــاديــــــة حــــجــــــرسr مــــديــــرة حــــمــــايــــة الــــنــــبــــاتـــات
rوالـرقابـة التقنـية

- الـزهــرة بن جـدةr اGـولـودة فـوديr مـديـرة الـشـؤون
rالقانونية والتنظيم

rمدير التكوين والبحث واإلرشاد rالوردي غزالن -
rمدير إدارة الوسائل rعبد القادر لعوطي -

- عــبــد الــرزاق بــوجــمــعــةr ~ــثل الــوكــالــة الــوطــنــيــة
rسح األراضيG

- محـمـد عبـد اGطـلب مـذكورr ~ـثل اGديـريـة العـامة
rلألمالك الوطنـية

- رابـح حــــــــــمـــــــــــامـيr ~ــــــــــثـل الــــــــــديــــــــــوان الــــــــــوطــــــــــنـي
rلإلحصائيات

- مـــحــمـــد أمـــX كــســـوريr ~ـــثل كــاتـب الــدولـــة لــدى
rكلّف باالستشراف واإلحصائياتGا rالوزير األول

- حــــيـــاة أمــــال أوزيــــنيr ~ــــثـــلــــة اGـــديــــريــــة الـــعــــامـــة
rاليةGللتقدير والسياسات لدى وزارة ا

- نــــســـيـــمــــة راشـــديr ~ــــثـــلـــة الــــوكـــالــــة الـــفـــضــــائـــيـــة
اجلـزائريـة.

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 13 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1432
15 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة r2011 يــحـدد عــدد اGــنـاصبr يــحـدد عــدد اGــنـاصب اGـوافق اGـوافق 
العـليا للـموظفـX اGنتـمX لألسالك اخلاصـة بعنوانالعـليا للـموظفـX اGنتـمX لألسالك اخلاصـة بعنوان
اإلدارة اGــركـــزيــة لــوزارة اإلدارة اGــركـــزيــة لــوزارة الـــبــريــد وتـــكــنــولـــوجــيــاتالـــبــريــد وتـــكــنــولـــوجــيــات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلعالم واالتصال.اإلعالم واالتصال.
rالعام للحكومة Xإن األم

rاليةGووزير ا
rووزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اGؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGسنة 2010  وا
- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اGـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اGـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةG1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 03 - 57
اGــؤرخ في 4 ذي احلـــجـــة عــام 1423 اGــوافق 5 فــبـــرايـــر ســـنــة
2003 الـذي يــحــدد صالحـيــات وزيـر الــبــريـد وتــكـنــولـوجــيـات

rاإلعالم واالتصال
- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 03 - 58
اGـؤرخ في 4 ذي احلــجـة عـام 1423 اGـوافق 5 فـبـرايـر سـنـة
2003 واGـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

rالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــؤرخ في 26 صـــفـــر عـــام 1424 اGــوافق 28 أبـــريل ســـنـــة 2003

rدير العام للوظيفة العموميةGالذي يحدد صالحيات ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 200
اGـؤرخ في 20 رمــضــان عـام 1431 اGـوافق 30 غــشت ســنـة
XــوظــفــGــتــضـــمن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاG2010  وا

اGـــنـــتـــمـــX لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اGـــكـــلـــفـــة بـــالـــبـــريـــد
rادة 100 منهGال سيما ا rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي  اGـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سنة 2002  واGتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولى : اGادة األولى : تطبـيقا ألحكام اGادة 100 من اGرسوم
التـنفـيذي رقم 10 - 200 اGؤرخ في 20 رمـضان عام 1431
اGــوافق 30 غــشت ســنــة 2010 واGـــذكــور أعالهr يــحــدد عــدد
اGــنــاصب الــعــلـيــا ذات الــطــابع الــوظـيــفي بــعــنـوان اإلدارة
اGـــــركــــزيـــــة لـــــوزارة الـــــبـــــريــــد وتـــــكـــــنـــــولــــوجـــــيـــــات اإلعالم

واالتصالr كما يأتي :

العددالعدد اGناصب العليااGناصب العليا

مسير برنامج ومشروع
رئيس مهمة

2

2

اGـاداGـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 13 رجـب عـــام 1432 اGــــوافق 15
يونيو سنة 2011.

وزير البريد وتكنولوجياتوزير البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
موسى بن حماديموسى بن حمادي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر جوديكر جودي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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