
العدد العدد 69

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 10 صفر  صفر عام عام 1436 هـ

اIوافق اIوافق 3 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســـوم رئــاسي رقم 14-328 مـــؤرّخ في 4 صــفـــر عــام 1436 اIـــوافق 27 نــوفــمـــبــر ســنــة q2014 يـــتــضــمـن حتــويل اعــــتــمــاد إلى
ميزانيـة تسيير وزارة الطاقة......................................................................................................................

مرسوم رئاسي رقم 14-329 مؤرّخ في4 صفر عام 1436 اIوافق 27 نوفمبر سنة q2014 يتضمن حتويل اعـتماد إلى ميزانيـة
تسيير وزارة الصيد البحري واIوارد الصيديـة..............................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-322 مؤرّخ في 2 صفـر عام 1436 اIوافق 25 نـوفمـبـر سـنة q2014 يتـضـمن نـقل اعتـمـاد في ميـزانـية
تسيير وزارة اIالية....................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 14-323 مؤرّخ في 2 صفـر عام 1436 اIوافق 25 نوفمـبر سنة q2014 يـتضـمـن نـقل اعـتـماد في مـيزانية
تسيير وزارة الفالحة والتنمية الريفية.........................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 14-324 مؤرّخ في 2 صفـر عام 1436 اIوافق 25 نـوفمـبر سـنة q2014 يـتضـمن نـقل اعـتـماد في مـيزانـية
تسيير وزارة الشؤون الدينية واألوقاف........................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 14-325 مؤرّخ في 2 صفـر عام 1436 اIوافق 25 نـوفمـبر سـنة q2014 يـتضـمن نـقل اعـتـماد في مـيزانـية
تسيير وزارة التربية الوطنية.....................................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 14-326 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 اIوافق 25 نوفمبر سنة q2014 يتضـمـن نـقل اعـتـمــاد في ميزانية
تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية....................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 14-327 مؤرّخ في 2 صفـر عام 1436 اIوافق 25 نوفمـبر سنة q2014 يـتضـمـن نـقل اعـتـماد في مـيزانية
تسيير وزارة الصيد البحري واIوارد الصيدية...............................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفـر عام 1436 اIوافق 27 نـوفمـبر سـنة q2014 يـحدد كـيـفيـات  تنـظيم االحتـاديات
الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها األساسي النموذجي...........................................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 8 صفـر عام 1436 اIـوافق أول ديسـمـبر سـنة q2014 يتـضـمن إنهـاء مـهام مـديـر الكـفـاءات الوطـنـية
في اخلــارج والــبــرامج والــشــؤون االجــتـمــاعــيــة في اIــديــريــة الــعــامــة لــلـجــالــيــة الــوطــنــيــة في اخلــارج بــوزارة الــشـؤون
اخلارجية....................................................................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة التجارةوزارة التجارة

قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1436 اIوافق 12 نوفمبر سنة q2014 يجعل منهج حتديد نسبة الهيدروكسيبرولX في اللحوم
ومنتجات اللحوم إجباريا............................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اAستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اAستشفيات

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 12 ذي احلجة عام  1435 اIوافق 6 أكتـوبر سنة q2014 يتمم القـرار الوزاري اIشترك اIؤرخ
في 14 ربـيع األول عام 1431 اIوافق 28 فـبـراير سـنة 2010 الـذي يحـدد كـيفـيات تـنظـيم وبـرامج وكذا شـروط االلتـحاق
بالتكوين اIتخصص اIتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة..............................................

قــرارمـؤرخ في 27 ذي الــقـعــدة عـام 1434 اIـوافق 3 أكـتــوبـر ســنـة q2013 يـحــدد قـائــمــة الـنــشـاطــات واخلـدمــات واألشـغــال الـتي
ينجزها اIعهد الوطني للصحة العموميةq زيادة على مهامه الرئيسية................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئــــاسـي رقــم مــــرســــوم رئــــاسـي رقــم 14-328 مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436  اIــــوافق اIــــوافق 27 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة q2014 يــــتــــضــــمنq يــــتــــضــــمن

تــــحــــويـل اعــــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر وزارةتــــحــــويـل اعــــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر وزارة
الطاقة.الطاقة.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

q2014 لسنة

- و�ــــقـــتــــضـى اIــــرســــــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقــم 38-14
اIـؤرخ فـي 6 ربـيـع الـثـانـي عــام 1435 اIـوافـق 6 فـبـراير
ســـنــة 2014 واIـــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات اخملـــصـــصـــة
لـوزيـر الطـاقـة واIنـاجم من مـيزانـيـة التـسـييـــر �وجــب

q2014 اليــة لسنةIقانــون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعــــتــــمـــــــاد قــــــــدره ســــتــــمــــائـــــة وثالثــــون مـــــلــــيــــون ديــــنــــار
(630.000.000 دج) مـــــقــــيّــــــــد في مـــــيــــزانـــــيـــــة الــــتـــــكــــالـــــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

2 : : يـــــــخـــــــصــص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســــــــنــــــة 2014 اIــــــادة اIــــــادة 
اعــــتـــــمــــــاد قــــــــدره ســــتــــمــــائـــــة وثالثــــون مـــــلــــيــــون ديــــنــــار

(630.000.000 دج)  يـــقــيّـــد فـي مــيـزانـيــة تــسـيـيـر وزارة
الــــطـــــاقــــة وفــي الـــــبــــاب رقـم 44-13 "مــــســـــاهــــمـــــة Iــــراكــــز

األبحاث".

اIـادة اIـادة 3 : : يكـلـف وزيــر اIاليــة ووزيــر الطاقةq كل
فـيمــا يخـصّـهq بتـنـفـيـذ هــــذا اIرســـوم الـذي ينــشـر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 4 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 27
نوفمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 14-329 مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 صـفـر عام  صـفـر عام 1436
اIــوافق اIــوافق 27 نـــوفــمـــبــر ســـنــة  نـــوفــمـــبــر ســـنــة q q2014 يـــتـــضــمـن يـــتـــضــمـن حتــويلحتــويل
اعــــتــــمـــاد إلـى مـــيـــزانــــيــــة تـــســــيـــيـــر وزارة الــــصـــيـــداعــــتــــمـــاد إلـى مـــيـــزانــــيــــة تـــســــيـــيـــر وزارة الــــصـــيـــد

البحري واIوارد الصيديـة.البحري واIوارد الصيديـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانIـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

q2014 لسنة
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- و�ـــقــــتـــضـى اIــــرســـــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقــم 61-14 
الــمـــؤرخ فــي 6 ربـيــع الــثــانـي عـــام 1435 اIـوافــق 6  
فــــبـــرايــــر ســـنــــة 2014 واIــتــضـــمن تــوزيـع االعــتــمـــادات
الــــمـــــخـــــصــــصـــة لــــوزيــــر الـــــصـــــيــــد الـــــبـــــحـــــري واIـــوارد
الـصـيديـة من ميـزانيـة الـتسـييـر �ـوجـب قانـــون اIالـيـة

q2014 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يلــغــى مـن مـيـــزانـيـــة ســنـــة 2014
اعتمـــاد قـــدره خـمسون مليـــونا وعشــرون ألـف دينـار
(50.020.000 دج)  مـــــقـــــيّــــــــد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة الــــتـــــكـــــالـــــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

2 : : يـــــــخـــــــصــص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســــــــنــــــة 2014 اIــــــادة اIــــــادة 
اعـــتــــــمـــــاد قـــــدره خـــمــســون مـــلــيــــونـــا وعــشــــرون ألـف
ديـنــار (50.020.000 دج)   يـــقــيّـــد فـي مــيـزانـيــة تــسـيـيـر
وزارة الــــصـــــيــــد الــــبــــحـــري واIـــوارد الـــصـــيــديـــة  وفــي
الــــــبــــــاب رقـم 37-01 "اإلدارة اIــــــركــــــزيــــــة - اIــــــؤتــــــمــــــرات

واIلتقيات".

3 : : يــــــكـــــــلـــف وزيــــــر اIـــــالــــيـــــــة ووزيــــــر الـــــمـــــــادة الـــــمـــــــادة 
qكـل فـيــمــا يــخـصّـه qـوارد الــصـيــديـةIالــصــيـد الــبـحــري وا
بـــتـــنــــفــــيــــذ هــــــذا اIـــرســـــوم الــــذي يــــنــــشــــر في اجلـــريـــدة
الــــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 4 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 27
نوفمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 14-322 مؤر مؤرّخ في خ في 2 صـفر عام  صـفر عام 1436
اIوافق اIوافق 25 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة q2014 يتضـمنq يتضـمن نقل اعتماد نقل اعتماد

في ميزانية تسيير وزارة اIالية.في ميزانية تسيير وزارة اIالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول 

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- وبـمـقــتـضـى الـمــرســوم الـرئــاسي رقم 145-14
الــمــــؤرخ فـــي 28 جـــمـــادى الــثــــانـيــة عــام 1435 اIـوافق
28 أبـــريـل ســنـة 2014 والــمـــتــضــمـن تــعــيــيـن الـوزيـر

qاألول

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 37-14
اIــؤرخ في 6 ربــيع الـــثــاني عــام 1435 اIــوافق 6 فــبــرايــر
سنة 2014 واIتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
اIـــالــيـــة من مــيـزانــيــة الـتــســيــيـر �ــوجب قــانـون اIــالــيـة

q2014 لسنة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  يـــلــــغــى من مــــيـــزانـــيــــة ســــنــــة 2014
اعــتـــمــاد قــــدره ســتـــون مـــلـــيــــون ديـــنــار (60.000.000 دج)
مـــقــيـــد في مـــيــزانـــيـة تــســـيــيـــر وزارة اIـالــيـةq الـــفــرع
الــثــانـي - اIـديــريـة الــعـامــة لـلــمـحــاســبـة وفي الــبـاب رقم

34-03  "اIديرية العامة للمحاسبة - اللوازم".

اIــادة اIــادة 2 : :  يـــخــصص Iــيـزانــيـة ســنـة 2014  اعــتــمــاد
قــدره سـتـون ملـــيون ديــنار (60.000.000 دج) يــقـيّـد في
مـيزانيـة تسـييـر وزارة اIالـيةq الفرع الـثاني - اIديرية
الـــعـــامــة لـــلــمـــحــاســـبـــة وفي األبــواب اIـــبـــيــنـــة في اجلــدول

اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــــادة اIــــادة 3 : :  يـــكــــلــف وزيـــر اIــــالــــيــــةq بــــتـــنــــفــــيـــــذ هــــذا
اIـرسـوم الذي يـنشـر فـي اجلـريدة الـرّسـميـة للـجـمهـوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 25
نوفمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 14-323 مؤر مؤرّخ فيخ في  2 صـفر عام  صـفر عام 1436
اIــــوافق اIــــوافق 25 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة q2014 يــــq يــــتـــضـــــمـن نــــقلتـــضـــــمـن نــــقل
اعـــــتــــمــــاد في مــــيـــزانــــيــــة تـــســــيـــيــــر وزارة الــــفالحـــةاعـــــتــــمــــاد في مــــيـــزانــــيــــة تـــســــيـــيــــر وزارة الــــفالحـــة

والتنمية الريفية.والتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول  
qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-40 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتـضـمن تــوزيع االعـتـمـادات اخملـصــصـة لـوزيـر الـفالحـة
والتـنمـية الـريفيـة من ميـزانيـة التـسيـير �ـوجب قانون

q2014 الية لسنةIا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانـيــــة ســنــة 2014
اعتــمـــاد قــــدره سبـعـة مالييـر وخمـسمـائة وأربـعة عـشر
ملـيون ديـنار (7.514.000.000 دج)  مــقــيّـــد فـي مـيزانـيـة
تـسـيــيـر  وزارة الـفالحـة والـتـنـمـيـة الـريـفـيـة وفـي الـبـاب
رقم 44-34 "مــــــســـــاهــــــمـــــة لــــــلـــــديــــــوان اجلـــــزائــــــري اIـــــهــــــني

للحبوب". 

اIــــــادة اIــــــادة 2 : :  يــــــخـــــــــصــص Iــــــيـــــزانــــــيــــــة ســـــــنــــــة 2014
اعـتـمــــاد قـــدره سبـعـة ماليـير وخـمـسمـائـة وأربعـة عـشر
مـلـيــون ديـنـار (7.514.000.000 دج)  يـــقــيّـــد في مــيـزانــيــة
تـسـيــيـر  وزارة الـفالحـة والـتـنـمـيـة الـريـفـيـة وفـي الـبـاب
رقم 44-53 "مساهمة للديوان الوطني اIهني للحليب". 

3 : :  يـكــلـف وزيــر الـمــالــيـة ووزيـــر الـفالحة اIادة اIادة 
والــتــنـــمــيــة الــريــفـــيــةq كـلّ فـــيــــمـا يـخــصّــهq بــتـنـفـيــذ
هــــــــــذا الـــــــمــــــرســـــــــوم الــــــــذي يــــــــنــــــــــشـــــر فــي اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 25
نوفمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 14-324 مؤر مؤرّخ في خ في 2 صـفر عام  صـفر عام 1436
اIــــوافق اIــــوافق 25 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة q2014 يــــتــــضــــمنq يــــتــــضــــمن نــــقل نــــقل
اعــــتــــمـــاد في مــــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيــــر وزارة الـــشـــؤوناعــــتــــمـــاد في مــــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيــــر وزارة الـــشـــؤون

الدينية واألوقاف.الدينية واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

qتمّمIعدّل واIا qاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- وبــمــقــتــضـى الــمــرســـوم الرئــاسي رقم 145-14
الـــــــمـــــــــؤرخ فـــي 28 جــــــــمــــــــادى الــــــثـــــــانــــــيـــــــة عــــــام 1435
Xـــتـــضــــمن تــــعـــيـــIالـــــمـــــوافـق 28 أبـــــريــل ســــنــــة 2014 وا

qالوزير األول

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-41 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـشؤون
الـدينـيـة واألوقـاف من ميـزانـيـة التـسـيـير �ـوجب قـانون

q2014 الية لسنةIا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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3 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى : يــــلــــغــى من مــــيــــزانـــيــــة ســـــنــــة 2014
اعـــــتـــــمـــــاد قـــــدره مـــــائـــــتــــان وخـــــمــــســـــون مــــلـــــيــــون ديـــــنــــار
(250.000.000 دج) مــقـــيّــــد فـي مـيـزانـيــة تـسـيـيـر  وزارة
الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة واألوقـــــاف وفي الـــــبــــاب رقم 11-31
"اIصالح الالمـركزيـة التـابعة لـلدولـة - الراتب الـرئيسي

للنشاط".

2 : : يـــخـــصص Iــيــزانــيــة ســـنـة 2014  اعــتـــمـاد اIــادة اIــادة 
قـدره مائـتـان وخـمـسون مـلـيـون ديـنـار (250.000.000 دج)
يـــقــيّـــد في مـيــزانـيـــة تــسـيــيـر  وزارة الــشـؤون الــديـنــيـة
واألوقــاف وفـي الــبـاب رقم 31-12 "اIــصـالـح الالمــركــزيـة

التابعة للدولة - التعويضات واIنح اخملتلفة".

اIــــادة اIــــادة 3 : : يـــــكــــلف وزيـــــر اIــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــشــــؤون
الــديـــنــيـــة واألوقـــافq كلّ فــيـــمـــا يــخــــصّهq بـــتــنـــفــيــــذ هــــذا
اIرسوم الذي ينــشـر فـي اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 25
نوفمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 14-325 مؤر مؤرّخ خ في في 2 صـفر عام  صـفر عام 1436
اIــــوافق اIــــوافق 25 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة q2014 يــــتــــq يــــتــــضــــمن نــــقلضــــمن نــــقل
اعــــتـــمــــاد في مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــتـــربـــيـــةاعــــتـــمــــاد في مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــتـــربـــيـــة

الوطنية.الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانIـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-49 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIتـضـمن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصصـة لـوزيـر الـتـربـية
الــوطـنـيــة من مـيـزانــيـة الـتــسـيـيــر �ـوجب قـانــون اIـالـيـة

q2014 لسنة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2014
اعــتــــمـــــاد قـــــدره خــمــســة وثالثــون مـــلــيــونــا وســبــعــمــائــة
وســـــبــــــعـــــون ألـف ديـــــنـــــار (35.770.000 دج)  مـــــقــــــــيّــــــد في
مـيـزانـيــة تـسـيـيــر وزارة الـتـربـيـة الـوطــنـيـة وفي الـبـاب
رقم 37-09  "مـــخــــصــــصــــات لــــدعم اIــــكــــتـــبــــات اIــــدرســــيـــة

بالكتب لترقية اIطالعة في الوسط اIدرسي".

اIــــــادة اIــــــادة 2 : :  يــــــخــــــــصـــص Iـــــيـــــزانـــــيــــــة ســــــــنـــــة 2014
اعــتــــمـــــاد قـــــدره خــمــســة وثالثــون مـــلــيــونــا وســبــعــمــائــة
وســــبـــــعـــــون ألف ديـــــنــــار (35.770.000 دج)  يــــــقــــــيّـــــــد فــي
مـيـزانـيــة تـسـيـيــر وزارة الـتـربـيـة الـوطـنـيـة وفي الـبـاب

رقم 43-63 "نفقات تسيير اللجنة الوطنية للمناهج". 

3 : :  يـكــلــف وزيــر اIــالــيــة ووزيــــرة الــتــربــيـة اIـادة اIـادة 
الــوطـنــيـةq كلّ فــيـــمــا يـخـــصّــهq بــتـنــفـيـــذ هـــذا اIــرســـوم
الـــذي يـــنـــــشــــر فـي اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 25
q2014 نوفمبر سنة

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 14-326 مؤر مؤرّخ خ في في 2 صـفر عام  صـفر عام 1436
اIــــوافق اIــــوافق 25 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة q2014 يــــتـــq يــــتـــضـــــمـن نــــقلضـــــمـن نــــقل
اعـــتـــمـــــاد في مــيــزانـــيــة تــســيــيـــر وزارة الــســيــاحــةاعـــتـــمـــــاد في مــيــزانـــيــة تــســيــيـــر وزارة الــســيــاحــة

والصناعة التقليدية.والصناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول  
qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه
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- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-60 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIتـضـمن توزيع االعـتمـادات اخملـصصـة لوزيـر الـسيـاحة
والــصــنــاعـة الــتــقــلــيـديــة من مــيــزانــيــة الـتــســيــيــر �ـوجب

q2014 الية لسنةIقانون ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانـيــــة ســنــة 2014
اعــــتـــــمـــــــاد قــــــــدره خــــمــــســـــة وأربــــعــــون مــــلـــــيــــون ديــــنــــار
(45.000.000 دج) مـــقـــيّــــد فـي مــيــزانــيــة تـســيــيـر  وزارة
الـسياحة والصـناعة التقلـيدية وفـي البابـX اIبينX في

اجلدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــــــادة اIــــــادة 2 : :  يــــــخـــــــــصــص Iــــــيـــــزانــــــيــــــة ســـــــنــــــة 2014
اعــــتــــمـــــــاد قــــــدره خـــمــــســـــة وأربـــعــــون مــــلـــيـــــون ديــــنـــــار
(45.000.000 دج)  يــــقـــيّـــد في مـــيــزانــيـــة تـــســيــيــر  وزارة
الـسياحة والصـناعة التقلـيدية وفـي البابـX اIبينX في

اجلدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIادة اIادة 3 : :  يكـلــف وزيــر اIـالـيــة ووزيـــرة الـسيـاحة
والصـنـاعة الـتـقلـيديـةq كلّ فـيـــما يـخـصّـــهq بتـنـفيــذ هــذا
اIــــــرســـــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشـــــر فــي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 25
نوفمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

12 -  31

13 -  33

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واIنح اخملتلفـة......

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي.................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اIلغـاة..........................................................مجموع االعتمادات اIلغـاة..........................................................

35.000.000

10.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

اجلدول اIلحق اجلدول اIلحق "أ""أ"

االعتماداتاالعتمادات
اIلغـاة اIلغـاة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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11 -  31

13 -  31

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول
اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
qــتــعــاقـدونIــســتــخــدمــون اIــصــالح الالمــركــزيــة الــتــابــعــة لــلـدولــة - اIا
الرواتبq منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.....
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................

35.000.000

10.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

اجلدول اIلحق اجلدول اIلحق "ب""ب"

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 14-327 مؤر مؤرّخ فخ في ي 2 صـفر عام  صـفر عام 1436
اIــــوافق اIــــوافق 25 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة q2014 يــــتـــq يــــتـــضـــــمـن نــــقلضـــــمـن نــــقل
اعـتـماد في ميـزانية تسيير وزارة الصيد البحرياعـتـماد في ميـزانية تسيير وزارة الصيد البحري

واIوارد الصيدية.واIوارد الصيدية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول  
qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- وبـمـقــتـضـى الـمــرســوم الـرئــاسي رقم 145-14
اIــــؤرخ فـي 28 جــــمـــــادى الـــثـــانــــيــــة عـــام 1435 اIــوافق
28 أبـــريــل ســنــة 2014 والـمــتــضـمـن تـعــيـيـن الوزير

qاألول

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- وبــمـــقـــتــضــى الــمـــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 61-14
اIــؤرخ في 6 ربــيع الـــثــاني عــام 1435 اIــوافق 6 فــبــرايــر
ســــنـــة 2014 واIـــتـــضـــمن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيـــر الــصـــيــد الــبـــحــري والــمـــوارد الــصـــيــديــة مـن
مـــيـــزانــيـــة الـــتـــســيـــيـــر بــمــوجب قــانـون اIــالــيـة لــســنـة

q2014

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى : يـــلــــغــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســــنــــة 2014
اعـــتـــمـــاد قــــدره خــــمــــســــة مـاليـــX ديــــنــار (5.000.000 دج)
مــقـــيّــــد فـي مـيــزانـيــة تـسـيــيـر  وزارة الــصـيـد الــبـحـري
واIوارد الصـيديـة وفـي الباب رقم 36-07 "إعانـة للمـعهد
التكنولوجي للصيد البحري وتربية اIائيات بوهران".
اIــادة اIــادة 2 : : يــخــصص Iــيـزانــيــة ســـنــة 2014  اعــتــمـاد
قـدره خـمــسـة مـاليـــX ديـنار (5.000.000 دج) يــقـيّـد في
مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر  وزارة الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري واIـــوارد
الـــصـــيـــديــــة وفـي الـــبـــاب رقم 34-01 "اإلدارة اIـــركـــزيـــة -

تسديد النفقات".
اIــــادة اIــــادة 3 : : يــــكـــــلــف وزيـــــر اIــــالـــــيــــة ووزيـــــرالــــصـــــيــــد
الـبـحـري واIوارد الـصـيـديـةq كلّ فـيــمـا يـخــصّـهq بـتـنـفـيـذ
هــــذا اIــــرســــوم الــــذي يــــنــــــشـــر فــي اجلــــريــــدة الــــرّســــمــــيّــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 25
نوفمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 14-330 مؤرخ في  مؤرخ في 4 صـفر عام  صـفر عام 1436
27  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة نـــوفــمـــبـــر ســـنــة q q2014 يـــحــدد كـــيـــفـــيــاتيـــحــدد كـــيـــفـــيــات اIــوافق اIــوافق 
تـنــظــيم االحتــاديـات الــريــاضــيـة الــوطــنــيـة وســيــرهـاتـنــظــيم االحتــاديـات الــريــاضــيـة الــوطــنــيـة وســيــرهـا

وكذا قانونها األساسي النموذجي. وكذا قانونها األساسي النموذجي. 
ـــــــــــــــــــــــــ

  qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزير الرياضة  -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 99-11 اIـــــؤرخ في 15
رمضان عام 1420 اIوافق 23 ديسمبر سنة 1999 واIتضمن

 qادة 101 منهIال سيما ا q2000 الية لسنةIقانون ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اIـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اIـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

qاليIتضمن النظام احملاسبي اIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اIــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اIــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واIـــتـــعــلق

qباجلمعيات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

     qتعلق بالواليةIوا

- و�ــقــتــضى  الــقــانــون  رقم 13-05  اIــؤرخ  في 14
رمـضان عـام 1434 اIوافق 23  يوليو سنة 2013 واIتعلق
qبـتــنـظــيـم األنـشــطـة الــبـدنــيـة والـرياضـية وتـطويـرها

 qواد 87  و 88  و 91  و94  و133 منهIال سيما ا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

qالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا 

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-268 اIؤرخ
في 16 ربـيع األول عام 1418 اIوافق 21 يولـيو سـنة 1997
الـــذي يــحــدد اإلجـــراءات اIــتــعـــلــقــة بــااللـــتــزام بــالـــنــفــقـــات
الـعـمـومــيـة و تـنـفــيـذهـــا و يـضـبــط صالحـيـــات اآلمـريــن

q تممIا qبالصــرف ومسؤولياتهم

- و�ـــقـــتـــضى اIـــرســـــوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقـم 351-01
اIــؤرخ في 24 شــعـــبــــان عــام 1422 اIــوافــق 10 نــوفـــمــبــر
ســـنــــة  2001 واIــــتـــضــــمن تــــطـــبــــيق أحــــكـــام اIـــادة 101 من
الــــقــــانــــون رقم 99-11 اIــــؤرخ في 15 رمــــضــــان عــــام 1420
اIـوافق 23 ديـسـمبـر سـنة 1999 و اIـتضـمن قـانون اIـالـية
لسنة  2000 واIتعلقة بـكيفيات مراقبـة استعمال إعانات

 qنظماتIالدولة  أو اجلماعات احمللية للجمعيات وا

-  و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 05-405 اIؤرخ
في 14 رمــضــان عـام 1426 اIـوافق 17 أكــتـوبــر ســنـة 2005
الـــذي يــــحـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيـم االحتـــاديـــات الـــريـــاضـــيـــة
الـوطـنــيـة وسـيــرهـا وكـذا شــروط االعـتـراف لــهـا بـاIــنـفـعـة

qتممIعدل واIا  qالعمومية والصالح العام

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-07 اIـؤرخ
في 21 مــــحـــــرم عــــام 1431 اIـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qكلفة بالشباب و الرياضةIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

qوبعد  موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي :  يرسم ما يأتي :  

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تطـبـيـقـا  ألحـكـام  اIواد 87 و 88 و 94
رمـضـان و 133 من الــقــانـون  رقم 13- 05  اIـؤرخ  في 14 
عام 1434 اIوافق  23 يولـيو سـنة 2013 واIـتعـلق بـتنـظيم
األنـــشــطــة الـــبــدنــيـــة والــريــاضــة  وتـــطــويــرهـــاq يــحــدد هــذا
اIرسوم  كـيفيـات تنظـيم االحتاديـات الرياضـية الوطـنية

وكذا قانونها األساسي النموذجي.
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الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اIـادة اIـادة 2 : : االحتــاديـة  الــريــاضـيــة  الــوطـنــيــة  جـمــعــيـة
ذات صــبــغـة وطــنــيـة تــضم مــجــمـوع الــرابــطـات والــنـوادي

الرياضية اIنضمّة إليها وتنسق أنشطتها وتراقبها. 
وتــسـيـر �ـوجب أحــكـام الـقـانـون رقم  12-06 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة  2012
واIتـعلق  بـاجلمـعيـات وأحكـام القـانون رقم 13-05 اIؤرخ
في 14 رمــضــان عــام 1434 اIــوافق  23 يـــولــيــو ســنــة 2013
واIـــتــــعـــلق بــــتـــنــــظـــيـم األنـــشـــطــــة الـــبــــدنـــيــــة والـــريــــاضـــيـــة
وتــطــويــرهــا وكــذا أحــكــام هــذا اIــرســوم وأحــكــام قــانــونــهــا

األساسي الذي يوافق عليه الوزير اIكلف بالرياضة.

3 :  : طــبــقــا ألحــكــام الــقـانــون رقم 13-05 اIـؤرخ اIـادة اIـادة 
في 14 رمــضــان عـام 1434 اIـوافق  23  يــولـيــو ســنـة 2013
واIذكور أعالهq تعد االحتـادية الرياضية الـوطنية وتسير
اIــنـظــومـات الــتــنـافــسـيــة واألنــشـطــة الـريــاضــيـة الــتـابــعـة

الختصاصها بكل استقاللية.

اIادة اIادة 4 :  : تكون االحتاديـة الرياضية الـوطنيةq حسب
طبيعة أنشطتهاq إما متعددة الرياضات أو متخصصة.

تـسـتــعـمل االحتـاديـة الــريـاضـيـة اIـتــعـددة الـريـاضـات
وتــنـظم في قــطـاع أنــشـطـة مــعـX اخـتــصـاصـX (2) أو عـدة

اختصاصات رياضية ذات طبيعة مختلفة.
تـسـيــــر االحتـاديـة الـريـاضـيـة الـوطـنـيـة اIـتـخـصـصـة
اخـــتــصـــاصــــا ريــاضـــيــــا أو عــــــدة اخــتــصـــاصــات ريـــاضــيــة
�ـاثــلــة أو مــتـقــاربــة أو مـشــتــركــة الـتي تــمــارس عــلـيه أو

عليها سلطتها.

5 : : تـــكـــون االحتـــاديـــة الــــريـــاضـــيـــة  الـــوطـــنـــيـــة اIــادة اIــادة 
اIتـخـصـصـة مـفـوضة عـنـدمـا تـمـارس �ـوجب تفـويض من
الـــوزيــر اIـــكـــلف بـــالـــريـــاضـــةq مـــهـــام اخلــدمـــة الـــعـــمـــومـــيــة
اIــنــصـوص عــلــيـهــا في اIــادتـX 91 و92  من الــقــانـون رقم
13-05 اIــــــــؤرخ في 14 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1434 اIــــــــوافق 23

يوليو سنة 2013  واIذكور أعاله.

اIــادةاIــادة 6 : يــعـــتــرف لالحتــاديـــة الــريــاضـــيــة الــوطـــنــيــة
بــاIـنــفــعـة الــعـمــومــيـة والــصــالح الـعــام بــقـرار من الــوزيـر

اIكلف بالرياضة.

q ـادة 7 : : تــؤسـس االحتــاديـة الــريــاضــيــة الــوطــنــيـةIـادةاIا
طبـقـا ألحـكـام الـقـانون رقم 12-06 اIـؤرخ في 18 صـفـرعام
 1433 اIـوافق  12 يــنـايــر ســنـة 2012 واIــذكـورأعـالهq عـلى

أسـاس معاييـر حتدد  بقرار مـشترك  بX الـوزير اIكلف
Xتــأخـــذ بـــعــ q ــكـــلف بـــالـــداخــلـــيـــةIبــالـــريـــاضــة والـــوزيـــر ا
االعــتـبــار عـدد الــرابـطــات والـنـوادي الــريـاضــيـة و حــامـلي

اإلجازات. 

ال �ـكن أن تـؤسـس وتـعـتـمــد عـلى الـصـعــيـد الـوطـني
أكـثـر من احتاديـة واحـدة لكل اخـتـصاص ريـاضي أو قـطاع

أنشطة. 

اIــادةاIــادة 8 : :  تـــســـيـــر االحتــاديـــة الـــريـــاضـــيـــة الـــوطـــنـــيــة
أنشطتها بكل استقاللية وتضمن مهمة اخلدمة العمومية
فـي اخـــتـــصـــاص ريــــاضي أوعـــدة اخـــتــــصـــاصـــات ريـــاضـــيـــة
qــعـمـول بـهـاIوالـتــنـظـيـمـات ا Xـكــلـفـة بـهــا طـبـقـا لـلــقـوانـIا
واIـهـام الـتي تــسـنـد إلـيـهــا من الـوزيـر اIـكــلف بـالـريـاضـة
في إطـار السياسة الـوطنية للـرياضة والتنـظيمات التي

حتددها االحتادية الدولية التي تنتمي إليها.

اIـادةاIـادة 9  : : تـسـاهم االحتـاديـة الـريـاضـيـة الـوطـنـيـة من
خالل أنـشطتهـا و برامجهـا في ترقية وحتـسX اختصاص
أو عـدة اخـتـصــاصـات ريـاضـيـة وتــربـيـة الـشــبـاب وحـمـايـة
أخـالقـيـات وأدبــيـات الـريــاضـة والــروح الـريـاضــيـة واحلـكم
الــــراشــــد وتـــدعــــيـم الــــتـــمــــاسـك االجـــتــــمــــاعـي والـــتــــضــــامن

الوطني.

اIـادةاIـادة 10 :  : �ــكن االحتــاديــة الــريــاضــيــة الــوطــنــيــة أن
تـفـوض حتت مـسـؤولـيـتـهـاq في إطـار األحـكـام الـتـشـريـعـية
والــتـنـظـيــمـيـة اIــعـمـول بـهــاq صالحـيـة واحــدة أو أكـثـر من
qــنـضـمّـــة إلـيـهـاIصالحـيــاتـهـا إلى الــرابـطــات الـريــاضـيــة ا
وفقـا للشـــروط والكيـفيــات احملــددة فـي نظامهـا الداخلي

وأنظمتها العامة . 

اIــادةاIــادة 11 : :  تــخـــضع الــعالقــات بـــX الــوزارة اIــكــلــفــة
Xبـــالــريـــاضــة واالحتــاديـــة الــريـــاضــيــة الـــوطــنـــيــة لــلـــقــوانــ
والـــتــنـــظــيـــمــات اIــعـــمــول بـــهــاq وتـــنــدرج في إطـــار يــحــدد
اIـسؤوليـات اIتـبادلـة ويضـمن احترام األنـظمـة الوطـنية
والــدولـيـةq ال سـيــمـا مـنــهـا اIـيــثـاق األوIـبي. وتــسـيـر هـذه
الـعالقـات وفق مـبـاد� احلـكم الراشـد وتـكـون مـشـفـوعـة �ا

يأتي :  
- اتــفــاقـــيــة األهــداف اIـــتــعــددة الـــســنــوات لـــتــطــويــر

qاالختصاص أو االختصاصات الرياضية
- عــقــد بــرنـامـج ســنــوي لــتــمـويـل أنــشــطــة االحتــاديـة

  qالرياضية الوطنية
- دفـــتــــر أعــــبــــاء يــــحـــددq عــــلى اخلــــصــــوص الــــشـــروط
وااللـتــزامــات الــواجب احــتــرامــهــا والـعــمــلــيــات واألعــمـال
التي تستـجيب لألهداف واألولويات التي حددها الوزير
اIكـلف بـالريـاضة واIـقـيدة في مـخطـطـات وبرامج أعـمال
وتــقــديـــرات مــيــزانــيــة االحتـــاديــات الــريــاضــيـــة الــوطــنــيــة

اIصادق عليها من طرف جمعياتها العامة. 
يــحــدد كـيــفــيـات تــطــبـيق هــذه اIــادة الـوزيــر اIــكـلف

بالرياضة.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
كيفيات التنظيم والسيركيفيات التنظيم والسير

12 : :  تـــضم االحتـــاديـــة الــــريـــاضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة اIــادة اIــادة 
األجهزة اآلتية :  

 qاجلمعية العامة -
 qالرئيس -

 qكتب االحتاديIا -
- اللجنة التقنية.  

حتدد الهياكل األخرى لالحتاديةq عند االقتضاءq عن
طريق قانونها األساسي.

اIـادة اIـادة 13 : : دون اإلخالل بـأحــكـام الــقـوانـX األســاسـيـة
اIـطــبـقـة عــلى االحتـاديــة الـريـاضــيـة الـوطــنـيـةq يــجب عـلى

أعضاء اجلمعية العامة :  
  qأن يتمتعوا باجلنسية اجلزائرية -

qدنية و الوطنيةIأن يتمتعوا بحقوقهم ا -
- أالّ يـــكـــونـــوا قـــد تــــعـــرضـــوا إلى عــــقـــوبـــة ريـــاضـــيـــة
جـسيـمـة كمـا هو مـنصـوص علـيـها في الـقوانـX األساسـية
و األنظـمـة اخلـاصة بـاالحتـادية و/ أو إجـراء تـأديبي مـتـخذ

qعمول بهاIوالتنظيمات ا Xطبقا للقوان
qأالّ يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة مشينة -
 qأن يستوفوا اشتراكاتهم جتاه االحتادية -

- أن يــــلــــتـــــزمــــوا بــــاالمــــتــــثــــال لــــلـــــقــــانــــون األســــاسي
 qXنتخبIا XتطوعIا Xللمسيرين الرياضي

- أالّ يكـونـوا قد جـمعـوا  أكثـر من ثالثة (3) غـيابات
في دورات اجلمعية العامة.

اIــــادة اIــــادة 14 : : يــــجب عــــلـى أعــــضــــاء اجلــــمــــعــــيــــة الــــعــــامـــة
الكتـساب قابلـية االنتـخابq استيـفاء الشـروط اIنصوص
Xعــلــيــهــا  في الــقــانــون األســاسي لــلــمــســيــرين الــريــاضــيـ

 .XنتخبIا XتطوعIا

اIــادة اIــادة 15 :  :  ال يـــســـمح لــلـــمـــســـيــريـن اIــنـــتـــخـــبــX في
االحتــاديــة الــريــاضــيـــة الــوطــنــيــة االســتـــفــادة من مــكــافــآت

أوامتيازات أخرى بأي شكل من األشكال.

اIادة اIادة 16 : :  تتنافى عـهدة رئيس االحتادية الرياضية
الـوطنـية مع وظـائف مـسؤول أو مـسيـر مؤسـسة وشـركة
وهيئـة يتمـثل نشاطـها أساسـا في تنفـيذ األشغـال وتقد¡
الــتــوريــد واخلــدمــات حلــســاب أوحتت رقــابــة االحتــاديــة أو
أجهزتها الداخلية أو النوادي والرابطات اIنضمّة إليها.
حتــدد حـاالت عـدم اجلـمع طـبــقـا لـلـتـشــريع والـتـنـظـيم

اIعمول بهما.

XنـتخـبIادة 17 : : حتدد عـهدة الـرئيس واألعـضـاء اIادةاIا
في اIـكـتب االحتـادي بـأربع ( 4) سـنـواتq و�ـكن أن تـكون

قابلة للتجديد. 
تــنـــتــهـي مــدة الـــعــهــدة االنـــتــخـــابــيـــة عــنـــد تــاريخ  31
ديـسـمبـر من الـسـنة الـتي جتـرى خاللهـا األلـعاب األوIـبـية
الــــصــــيــــفــــيــــةq مـع األخــــذ بــــعــــX االعــــتــــبــــار خــــصــــوصــــيــــات
االخــــتــــصــــاص الــــريــــاضي كــــمــــا هــــو مــــحــــدد في الــــقــــانــــون

األساسي لالحتادية الرياضية الوطنية اIعنية. 

اIـــــادةاIـــــادة 18 : :  يـــــــجب أن يــــــنـص الــــــقــــــانـــــــون األســــــاسي
لالحتـاديـة الـريــاضـيـة الـوطـنـيــةq عـلى اخلـصـوصq  عـلى أن

اجلمعية العامة : 
 qكتب االحتاديIتنتخب الرئيس و أعضاء ا -

 qتصادق على القانون األساسي لالحتادية وتعدله -
 qتصادق على النظام التأديبي لالحتادية -

- تـــصـــادق عــلـى احلـــصـــيــلـــة األدبـــيـــة واIـــالـــيـــة و كــذا
 qبرنامج عمل االحتادية

 qيزانية و تصادق على احلساباتIتصوت على ا -
 qحتدد اشتراكات أعضائها -

- تـصـادق عـلى الـنظـام الـداخـلي والتـنـظـيم الـداخلي
واألنظمـة العـامة لالحتـادية بـناء عـلى اقتـراح  من اIكتب

 qاالحتادي
- تـــفــــصـل في االقــــتـــنــــاءات وعــــقــــود إيـــجــــار األمالك

 qالعقارية
- تــفــصل في االخــتـصــاصــات اإلقـلــيــمـيــة لــلـرابــطـات

 qالرياضية
- تسـهر عـلى إحداث مـراكز تـكوين اIـواهب الشـابة

 qالرياضية داخل النوادي الرياضية
- تـسهر على جتـسيد التـمثيل النـسوي داخل أجهزة

االحتادية. 

يــــــجـب أن يــــــنص الـــــــقــــــانــــــون األســــــاسـي لالحتــــــاديــــــة
الـريــاضـيــة الـوطــنـيــة عـلى الــتـمــثـيل الــنـسـوي فـي أجـهـزة

اIكتب التنفيذي.

19 : :  يـجب أن يـنص القـانون األسـاسيq زيادة اIادة اIادة 
على ذلك على ما يأتي :  

- إخــطــار مــحـــكــمــة الــتــحـــكــيم لــتـــســويــة اIــنــازعــات
 qالرياضية في حال حدوث نزاعات رياضية محتملة

 qجلنة انتخابية تكلف بالترشيحات -
 qجلنة طعن حول االنتخابات -

- بـنـد يـكـرس احـتـرام الـتـشـريع و كـذا الـتـنـظـيـمات
الرياضية الدولية.
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اIادة اIادة 20 :  : تصادق االحتادية الرياضية الوطنية على
نـظام تـأديـبي يطـابق خـصوصـيـتهـا واألحـكام الـتي سـنتـها
الـقـوانـX والـتـنــظـيـمـات اIـعـمـول بـهـاq و يـلـحق بـقـانـونـهـا

األساسي.
ويـنص هــذا الـنـظــام الـتـأديــبي عـلى اخلــصـوصq عـلى
األجـهـزة الـتـأديـبـيـة واإلجـراءات وطـرق الـطـعن ويـجب أن
يكرس اسـتقاللـية هذه األجـهزة بـالنسـبة لألجـهزة األخرى

لالحتادية.

اIــــادة اIــــادة 21 :  : طــــبــــقـــا ألحــــكــــام اIـــواد 58  و 85  و86  من
الــــقــــانــــون رقم 13-05 اIــــؤرخ في 14 رمــــضــــان عــــام 1434
اIـــــوافق 23 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2013 واIـــــذكـــــور أعـالهq حتــــدد
االحتـــاديـــة الــــريـــاضـــيـــة الــــوطـــنـــيـــة الـــقــــوانـــX األســـاســـيـــة
لـلــريـاضــيـX والــرابـطــات الـريــاضـيــة الــتي يـوافق عــلـيــهـا

الوزير اIكلف بالرياضة. 

اIـادة اIـادة 22 :  : زيـادة عـلى األحكـام اIـنـصوص عـلـيـها فــي
الــقــوانـــX والــتــنــظـــيــمــات اIــعــمـــول بــهــاq ال ســيـــمــا مــنــهــا
الــــــقــــــانـــــــون رقـم 12-06 اIــــــؤرخ في 18 صــــــفــــــر عــــــام 1433
اIــوافق 12 يــنـــايـــر ســـنــة 2012 واIـــذكـــور أعالهq يـــجب أن
يـكـون كل تـعـديل يـدرج فـي الـقـانـون األسـاسي أو الـنـظـام
الداخـلي لالحتادية الريـاضية الـوطنية أو تـشكيـلة اIكتب

االحتادي محل موافقة الوزير اIكلف بالرياضة. 

اIــــادةاIــــادة 23 : : يــــحـــــدد تــــنــــظــــيـم االحتــــاديــــة الـــــريــــاضــــيــــة
الـــوطـــنـــيــــة ومـــهـــامـــهـــا وســــيـــرهـــا في الــــقـــانـــون األســـاسي

النموذجي اIلحق بهذا اIرسوم. 
يـــوضـــح تـــنـــظــــيـم أجـــهــــــزة االحتـــاديــــة الــــريـــاضـــيـــــة
الـوطنيــة ومهامـهـا وتشـكيـلتهــا وسيرهـاq  وكـذا كيـفيات

االنتخـاب  اIرتبطة بها في قانونها األساسي.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
أحكام ماليةأحكام مالية

اIــــادة اIــــادة 24 :  :  تــــتـــكــــون مــــوارد االحتــــاديـــة الــــريــــاضــــيـــة
الوطنية �ا يأتي :  

 qفيها XنخرطIاالشتراكات السنوية ألعضائها ا -
 qإعانات  الدولة واجلماعات احمللية -

- مــــســـاهــــمــــات الـــصــــنـــدوق الــــوطــــني والــــصـــنــــاديق
الـــوالئــــيــــة لــــتـــرقــــيــــة مـــبــــادرات الــــشــــبـــاب واIــــمــــارســـات

 qالرياضية
- حــقــوق االنـضــمــام وااللــتـزام لــلــهــيـاكل الــريــاضــيـة

 qنضمّةIا
 - قـــــسـط من نـــــاجت األربـــــاح اIــــــتـــــأتـــــيـــــة من أعـــــمـــــال
الـرعـايـة واإلشـهــار والـدعم وتـسـويق الــعـروض الـريـاضـيـة

qنافساتIوا

 qتأتية من التربصاتIناجت  األرباح ا -
- األربـــاح اIــتــأتــيــة من عــقـــود الــتــجــهــيــز والــرعــايــة

 qوالفرق الوطنية Xوتسويق صورة الرياضي
- نـاجت مبـيعـات اIنـشـورات واألشيـاء اخملتـلفـة التي

 qتتعلق بالفرع الرياضي
- األقـــســـاط واIـــســـاعــــدات احملـــتـــمـــلـــة مـن الـــهـــيـــئـــات

 qالرياضية الدولية
 qالهبات والوصايا -

- اIسـاعـدات واإلعـانات اIـالـيـة لكل شـخص مـعـنوي
qخاضع للقانون العام أو اخلاص

- كل اIــوارد األخــرى الـــنــاجتــة عن نــشــاط االحتــاديــة
الـريــاضـيــة الـوطــنـيــة أو اIـوضــوعــة حتت تـصــرفـهــا طـبــقـا

للقوانX والتنظيمات اIعمول بها. 

اIادةاIادة 25 : حتـدد اجلمعـية العامـة لالحتادية الـرياضية
الــوطــنــيـةq بــنــاء عــلى اقــتـراح من اIــكــتب االحتــادي مــبـلغ
االشـــتـــراكـــات الـــفــرديـــة لألعـــضـــاء واIـــنــخـــرطـــX وحـــقــوق
االنـضـمـام وكـيفـيـات دفـعـهـا وكـذا عنـد االقـتـضـاء األقـساط

اخلاصة بالهياكل اIنضمة إليها.

اIــــادة اIــــادة 26 : :  تــــنــــفــــذ نــــفــــقــــات االحتــــاديــــة الــــريــــاضــــيـــة
الــوطـنــيـة طــبـقــا Iـهـامــهـا ولــلـتــشـريع والــتـنــظـيم اIــعـمـول

بهما.                     

اIــادة اIــادة 27 :  : تـــمــسك مـــحــاســـبــة االحتــاديـــة الــريـــاضــيــة
الوطنية طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
اIساعدات واIراقبةاIساعدات واIراقبة

اIـادة اIـادة 28 :  :  �ــكن أن تــســتــفــيـد االحتــاديــة الــريــاضــيـة
الـوطنيـةq حسب األشـكال الـتعـاقدية اIـنصـوص علـيها في
اIادة 11 أعالهq من مساعدات الدولة واجلماعات احمللية. 

اIـادة اIـادة 29 : : يـزود الـوزير اIـكـلف بـالريـاضـة االحتـادية
الــريـاضــيـة الــوطـنــيـة q عــنـد احلــاجـةq �ــسـتــخـدمـX و / أو
�ــــصــــالح تــــقــــنــــيــــة وإداريــــة ضــــمـن الــــشــــروط احملــــددة في

التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIادةاIادة 30 : : تمنح إعانات ومساعدات ومساهمات من
الـدولـة واجلماعــات احملـليــة حسـب الـكيفيـات الـتعاقديـة
اIــدرجــة في إطـار أحــكـام اIـادة 11 اIــذكـورة أعالهq حـسب
الــكـيــفـيــات  الـتي تــضـمن حــسن الـتــسـيــيـر واIـراقــبـة في
استعـمال اIوارد اIـسخـرة Iتابـعة أهـداف مخطط تـطوير
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االحتادية الختصاص أو الختصاصات رياضية تماشيا مع
الـسيـاسـة الـوطنـيـة لـلريـاضـة ومبـاد� احلـكم الـراشد وهي
تـتعـلق خصـيـصا بـتمـويل العـملـيات  والـوسائل اIـرتبـطة
بـاألنـشـطـة اIـبـيـنـة عن طـريق الكـيـفـيـات الـتـعـاقـديـة التي

يجب أال تستعمل ألغراض أخرى. 
غـــيــــر أنه عــــنــــدمــــا تـــضــــطــــر االحتــــاديـــة الــــريــــاضــــيـــة
الـوطنية إلى تغـيير تخصيـص اإلعانةq فإنه يتـعX عليها
احلــصـول عـلى اIــوافـقــة اIـسـبــقـة والـصــريـحــة من الـوزيـر

اIكلف بالرياضة.

اIــادةاIــادة 31 :  : يـــجب أن تـــنص الـــعـــقـــود عـــلى اخلـــصــوص
عــلـى بــنــود تــتــنــاول األداءات الــواجب حتــقــيــقــهــا وآلــيــات

اIراقبة.

q% 20  ــادة 32 : يـــجب أن يــخــصص مــبـــلغ نــســبــتهIــادةاIا
عـــلى األقـلq من كل إعـــانــة تـــمـــنـــحــهـــا الـــدولــة واجلـــمـــاعــات
احملــــلــــيـــــة أو كل هــــيــــئــــة عــــمـــــومــــيــــة أخــــرى إلى االحتــــاديــــة

الرياضية الوطنية لتكوين اIواهب الرياضية الشابة.

اIادةاIادة 33 : :  يحـدد الوزيـر اIكـلف بالـرياضـة األقساط
اخملصصة لسير االحتادية الرياضية الوطنية.

اIـادة اIـادة 34 : �ـكن الــوزيـر اIـكـلف بــالـريـاضـة أن يـضع
بــعـــنــوان اIـــســاعــدات اIـــمــنــوحـــة حتت تــصـــرف االحتــاديــة
qالـريـاضـيـة الـوطـنـيـة احملـرومـة عـنـد احلـاجـة وبـطـلب مـنـها
XـستـخـدمـIزيـادة عـلى ا qXوإداري Xتقـنـيـ Xمـستـخـدمـ
اIــنــصــوص عـلــيــهـم في الــتــنــظـيـم اIـعــمــول بهq وال ســيــمـا

منهم :  
 qعام Xأم  -

 q خزينة Xأم  -
 qمدير تقني وطني -

- مسـؤولو مـديـريات اIـنـاهج و اإلدارة في اIديـرية
التقنية الوطنية اIكلفة : 
 qبالفرق الوطنية *

 qنافساتIبالتنظيم الرياضي وا *
 qبالتطوير الرياضي والتكوين  *

* بالترقية والتكفل باIواهب الرياضية الشابة.

- مـديــر تـنــفـيــذي في حــالـة مــا إذا كـان األمــX الـعـام
  qمنتخبا

  qمدير مالي -
- مـــديـــر اIـــراقـــبـــة والـــتـــســـيــيـــر اIـــالـي لـــلـــرابـــطــات
والـــــنـــــوادي الــــريـــــاضـــــيـــــة الــــتـي تـــــنــــتـــــمـي إلى االحتـــــاديــــة

qالرياضية الوطنية
تــــــوضـح أحـــــكــــــام هــــــذه اIــــــادة عـن طـــــريـق الــــــقــــــانـــــون

األساسي لالحتادية.

اIـــــادة اIـــــادة 35 :  : زيـــــادة عــــــلى مــــــســـــتـــــخــــــدمي الــــــتـــــأطـــــيـــــر
الرياضيq يـوضع  مسـؤولو الـهياكل اIـنصـوص علـيها في
اIادة 34 أعاله حتت تـصرف االحتاديـة الرياضـية الوطـنية
مع مـراعـاة أحـكـام  اIـادتX 38 و40 من الـقـانـون األسـاسي

النموذجي اIلحق بهذا اIرسوم.  

و�كن تـوظيفـهم بعد اIـوافقة الـصريحـة من الوزير
Xحــسـب األشــكــال الــتــعــاقــديــة من بــ qـــكــلف بــالــريــاضــةIا
اIـسـتـخـدمــX الـذيــن تـتـوفــر فـيـهم الـشــروط الـقـانـونـيــة
لــلــعـمـل السـيــمـا تــلك اIــنــصـوص عــلـيــهــا في اIـادة 132 من
الــــقــــانــــون رقم 13-05 اIــــؤرخ في 14 رمــــضــــان عــــام 1434

اIوافق 23 يوليو سنة 2013 واIذكورأعاله.  

اIادة اIادة 36 : : في حـالة وقـوع خطأ جـسيم أوعـدم مراعاة
القوانX والتنـظيمات اIعمول بهاq يتخذ الوزير اIكلف
XوضوعIا XسـتخدمIقررة ضد اIبالرياضة العـقوبات ا
حتـت تــصـــرف االحتـــاديــة بـــنــاء عـــلى تـــقـــريــر االحتـــاديــة أو
اIـصالح اIركزيـة اIكلفـة بالرياضـةq دون اإلخالل باألحكام

التشريعية والتنظيمية اIعمول بها.

اIادة اIادة 37 : :  يبـرر لدى الـوزير اIـكلف بـالريـاضةq كل
ســــنــــة اســـــتــــعــــمــــال اإلعــــانــــات اIــــمــــنــــوحــــة إلى االحتــــاديــــة

الرياضية الوطنية خالل السنة اIالية اIنتهية.

اIـــــادة اIـــــادة 38 :   :  يـــــتـــــعـــــX عـــــلـى االحتـــــاديـــــة الـــــريـــــاضـــــيــــة
الوطنيةq على اخلصوصq ما يأتي : 

 - تقد¡ حصيـلتها األدبية واIـالية وكذا كل الوثائق
الـــتي تــرتـــبط بــســيـــرهــا و تــســـيــيــرهـــا عــنــد كـل طــلب من
اإلدارة اIــكـلــفــة بـالــريــاضـة و ذلك قــبل انــعــقـاد جــمــعـيــتــهـا

 qالعامة
 qمسك سجالت محاسبية وسجالت اجلرد -

- فــتح حــسـاب وحـيــد مـخــصص الحــتـضــان مـواردهـا
بالـعمـلـة الصـعـبة ومـنـتوجـات الهـيـئات الـدولـية وحـساب
وحــيــد آخــر يـــخــصص الحــتــضــان اإلعـــانــات واIــســاهــمــات
الـعــمـومـيـة األخـرى بـالــعـمـلـة الـوطـنــيـة ومـواردهـا اخلـاصـة
وكـذا مـســاهـمـات  اIــمـولــX اIـشـهــرين والـواهــبـX حـسب
الـــشـــروط احملـــددة في اIـــادة 183 من الـــقـــانـــون رقم 05-13
اIـؤرخ في 14 رمـضـان عام 1434 اIـوافق 23  يـولـيـو سـنة

  qذكور أعالهI2013 وا

- إرســـال وثـــائـق إثـــبـــات  لـــكل الـــعـــمـــلـــيـــات اIـــالـــيــة
اIتـأتـيـةq إلى اإلدارة اIـكـلفـة بـالـريـاضةq ال سـيـمـا من عـقد
الرعاية أو اإلشـهار عنـد إبرامهـا و القيـام  بعمـلية تـقييد

 qوارد  في كتاباتها احملاسبيةIهذه ا
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- تـــقـــد¡ كـــشف احلـــســــابـــات اIـــنـــصـــوص عـــلـــيــه في
اIـطــة 3 أعالهq لـغرض اIـراقبةq عـند كل طـلب من مصالح
اIـــراقــبـــة واIــســـاعـــدات واإلعــانـــات الـــعــمـــومــيـــة الـــتــابـــعــة
لإلدارة اIـــكــــلـــفــــة بـــالــــريـــاضــــة وكـــذا  تــــلك اIــــؤهـــلــــة وفـــقـــا

 qعمول بهاIوالتنظيمات ا Xللقوان
- الـــتـــصـــديق عـــلـى حـــســـابـــاتـــهـــا عن طـــريق مـــحـــافظ

 qحسابات
- االمـــتــنــاع عـن كل تــغـــيــيــر في تـــخــصـــيص اإلعــانــة
العـمومـيـة من الدولـة و اجلمـاعات احملـلـية الـتى استـفادت
مــــنــــهــــا دون اIـــــوافــــقــــة الــــصـــــريــــحــــة مـن اإلدارة اIــــكــــلــــفــــة

بالرياضة.
تــرسل احلـــســابــات الـــســنــويــة لـالحتــاديــة إلى اإلدارة
اIكـلفـة بالـرياضـة بعـد التـصديق عـليهـا من طرف مـحافظ

احلسابات واIصادقة عليها من اجلمعية العامة. 
يـــجب أن تــبـــرز احلــصـــيــلـــة اIــالـــيــة لـالحتــاديـــةq عــلى
اخلـصــوصq مـجـمـــوع اإليــرادات والـنـفــقـــات اIـنـصــوص
عـــــلـــــيــــــهـــــــا فـي اIـــــــواد 24 و 25 و 26 أعـاله مـــــهـــــمــــــا كـــــانت

طبيعتها.

اIـادة اIـادة 39 : : �ـكن أن يتـخـذ الـوزيـر اIكـلف بـالـريـاضة
كل التـدابير الـتي من شأنهـا مراقبـة االحتادية الـرياضية
الــوطـنـيـة �ـا فـيــهـا تـعـيـX خــبـيـر مـالي يـكــلف بـالـتـدقـيق
احملـــاســـبي واIـــالي لالحتـــاديـــة الـــتي تـــتـــأتى مـــواردهـــا في
الــــغـــــالب مـن الــــصــــنـــــاديق الـــــعــــمـــــومــــيــــة و / أو هـــــيــــئــــات

ومؤسسات عمومية.

اIــادةاIــادة 40  :   : ال �ــكـن أن تــمـــنح االحتـــاديــة الـــريــاضـــيــة
الوطنية إعانة جديدة من الدولة واجلماعات احمللية : 

- في حـــــالـــــة عــــدم تـــــقـــــد¡ هـــــذه األخــــيـــــرة مـــــجـــــمــــوع
احلـسابـات والـوثائق الـتي تـثبت نـفـقاتـهـا بعـنـوان السـنة

qنصرمةIالية اIا
- إذا كــانـت الــوســائل الـــتي مــنـــحت إيــاهـــا بــعــنــوان
اإلعـانـة الـسـابـقــة لم تـسـتـعـمل طـبـقـا لـلـشـروط الـتـعـاقـديـة

 qبرمة مع الدولة أو اجلماعات احملليةIا
qادة 38 أعالهIفي حالة عدم احترام أحكام ا -

 - فـي حــالــة ســحب تــفــويض اخلــدمــة الــعــمــومــيــة أو
qنفعة العمومية والصالح العامIاالعتراف با

- فـي حــــالــــة رفض اخلـــــضــــوع Iــــراقــــبـــــة اســــتــــعــــمــــال
اإلعانـات واIـسـاعـدات واIـسـاهـمـات اIـمـنـوحـة من الـدولة

واجلماعات احمللية. 
�ـكن إلغـاء أومـراجعـة اإلعـانة اجلـديـدة في حالـة عدم

إجناز أهداف األداءات اIنصوص عليها في العقد.

اIــــادة اIــــادة 41 : �ـــنـع كل تــــنــــازل عن األمالك الــــعــــقــــاريـــة
لالحتادية الرياضية الوطنية.

غـــيـــر أنهq عـــنـــدمـــا تـــتــطـــلـب مــصـــلـــحـــة االخـــتـــصــاص
الــريـاضي ذلـك �ـكن االحتــاديـة أن تــقـوم بــكل صـفــقـة حـول
األمالك الــعــقـاريــة الـتـي اقـتــنـتــهــا أو أجنـزتــهـا بــوســائـلــهـا
اخلاصة طبقا لألحـكام واإلجراءات القانونية والتنظيمية
اIعمول بهاq بـعد اIوافقة اIسبقة والصريحة من الوزير

اIكلف بالرياضة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
شروط االعتراف باIنفعة العمومية والصالح العامشروط االعتراف باIنفعة العمومية والصالح العام

اIــادة اIــادة 42 : : �ـــكن أن يــعـــتـــرف لالحتـــاديــة الـــريــاضـــيــة
الـوطنية باIـنفعة العـمومية والصـالح العام �وجب قرار

من الوزير اIكلف بالرياضة.  
حتدد قائمة االحتـاديات الرياضية الوطنية اIعترف
لـهـا بـاIـنفـعـة الـعـمـوميـة والـصـالح الـعـام �وجـب قرار من
الـوزيـر اIـكــلف بـالـريـاضـة بـنـاء عــلى اقـتـراح من الـلـجـنـة

اخلاصة اIذكورة في اIادة 49 أدناه.

اIـادة اIـادة 43 :  :  يـعـتــرف بـاIــنـفـعــة الـعـمــومـيـــة والـصـالـح
الـــعــــام لالحتـــاديـــــة الــريـــاضـــيـــة الـــوطـــنــيــــة عـــلى أســــاس

اIعاييـر اآلتيـةq على اخلصوص :
 qطابع االختصاص أو االختصاصات الرياضية -

- الـسـمـعـة الـوطـنـيـة والـدولـيـة لـنـشـاط أو األنـشـطة
 qؤطرةIالرياضية ا

qكثافة األنشطة -
qتحصل عليهاIالنتائج الرياضية ا -

  qؤطرة وأهميتهاIحجم األعداد ا -
- مسـتوى الـهيـكلـة والـتنـظيم واIـوقع على الـصعـيد

qالوطني
- األثر االجتماعي والثقافي.

اIادة اIادة 44 :  : �كن بعض االحتاديات الرياضية اIفوضة
أو اIعترف لها باIنفعة العمومية والصالح العام بالنظر
خلـــصــوصــيــاتــهــا وفي حــدود نــسـب يــوافق عــلــيــهــا الــوزيــر
اIـــكــلف بـــالــريــاضـــةq أن تــنص فـي قــوانــيـــنــهــا األســـاســيــة
تمثيل الوزارات في تشكيلة أجهزتها اIداولة واIسيرة.

اIادة اIادة 45 :  : �ـكن سحب االعتـراف باIنفـعة العـمومية
و الـصالح العـام في احلاالت اIنـصوص علـيها في اIادة 50

أدناه.
يـتـرتب عــلى سـحب االعـتــراف بـاIـنــفـعـة الـعــمـومـيـة
والــــــصـــــالـح الــــــعـــــام تــــــوقــــــيف أو حــــــذف  كل اIــــــســــــاعـــــدات
واإلعـــانــات  لـالحتــاديـــة إلى حـــX رفع اIــكـــتب واجلـــمــعـــيــة
العامة لالحتادية للتحفظات التي أدت إلى هذا السحب.



10 صفر عام  صفر عام 1436 هـهـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1669
3 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

اIـادةاIـادة 46 : : تـســتــفـيــد االحتـاديــة الـريــاضــيـة الــوطـنــيـة
اIــعــتــرف لــهــا بــاIــنــفــعـة الــعــمــومــيــة والــصــالح الــعـــام من
إعـــانـــات ومــســـاعــدات ومــســاهـــمــات الــدولـــة و اجلــمــاعــات
احملـــلــــيـــة طـــبــــقـــا لــــلـــمـــواد 98  و100 و 174 و 176 و 178 من
الــــقــــانــــون رقم 13-05 اIــــؤرخ في 14 رمــــضــــان عــــام 1434
اIــوافق 23  يــولـــيـــو ســـنــة 2013 واIـــذكـــور أعاله. وحـــسب

الكيفيات اIنصوص عليها في اIادة 11 أعاله.

الفصل السادسالفصل السادس
 شروط منح تفويض مهمة اخلدمة العمومية وسحبها شروط منح تفويض مهمة اخلدمة العمومية وسحبها

اIادة اIادة 47 :  : الـتفويض هـوالقـرار الذي يفـوض �وجبه
الـوزيـر اIـكـلف بـالـريـاضـة االحتـاديـة الـريـاضـيـة الـوطـنـيـة
اIـتـخـصـصــة �ـارسـة كل أو عــدة مـهـام اخلـدمـة الــعـمـومـيـة
الــمـــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا فـي اIــادتـ91X و92 من الــقــانـون
رقم 13-05 اIــؤرخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434 اIــوافق 23

يوليو سنة 2013 واIذكورأعاله. 
أثنـاء �ـارسة هـذه اIـهام تـكـون مسـؤولـية االحتـادية

اIذكورة أعاله تامة وكاملة جتاه الغير على أعمالها.
 يرفق التفـويض من أجل تنفيذه وحسب الكيفيات
اIــــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في اIـــادة 11 أعالهq بـــوســـائـل مـــالـــيــة
وبشرية ومـاديةq طبقا ألحكام اIواد 98 و 100 و174 و 176
و 178 من الـقانون رقم 13-05 اIؤرخ في 14 رمـضان عام

1434 اIوافق 23 يوليو سنة 2013 واIذكور أعاله.

اIــــادة اIــــادة 48 : :  حتــــدد قــــائــــمــــة االحتــــاديــــات الــــريــــاضــــيـــة
الوطنية اIفوضة بقرار من الوزير اIكلف بالرياضة.

اIـادة اIـادة 49 :  : �ـنح الـوزير اIـكـلف بـالـريـاضـة االحتـادية
الرياضية الوطنية التفويض Iدة أربع (4) سنوات قابلة
لـلـتجـديـد بـنـاء علـى تقـريـر جلـنـة خاصـة  يـحـدد تـشكـيـلـتـها

وسيرها �وجب قرارمن الوزير اIكلف بالرياضة.

اIــــادة اIــــادة 50 : : �ـــــكن أن يــــســـــحب الـــــتــــفـــــويض مـن قــــبل
الـوزيـر اIــكـلف بـالـريـاضــة بـنـاء عـلى تــقـريـر من اIـصـالح

اIركزية للوزارة اIكلفة بالرياضة في حالة :  
- عــــدم مــــطـــابــــقـــة الــــقـــوانــــX األســــاســـيــــة وأنـــشــــطـــة

 qعمول بهاIوالتنظيمات ا Xاالحتادية مع القوان
- الـــنـــطق بـــالـــتـــدابـــيـــر الـــتـــأديـــبـــيـــةq ال ســـيـــمـــا تـــلك
اIـنصـوص علـيـها في اIـادتX 217 و 218 من الـقانون رقم
13-05 اIــــــــؤرخ في 14 رمــــــــضـــــــان عـــــــام 1434 اIــــــــوافق 23 

 qذكورأعالهIيوليو سنة 2013 وا
- خــرق مـسـيـري االحتـاديـة لـلـقــوانـX والـتـنـظـيـمـات

 qعمول بهاIا
 qساس بالنظام العام أو اآلداب العامةIا - 

- خالفـــات خـــطـــيـــرة بــــX أعـــضـــاء االحتـــاديـــة  تـــمـــنع
 qسيرها و/ أو تعيق أنشطتها

- عدم احـتـرام  بـنـود العـقـود اIـتـفق عـليـهـا qال سـيـما
qادة 11 أعالهIنصوص عليها في اIتلك ا

-  عـدم احـتـرام بـرامج وأهـداف الـسـيـاسـة الـوطـنـيـة
لــــلـــريــــاضــــةq ال ســـيــــمـــا فـي مـــجــــال تــــطـــويــــر االخـــتــــصـــاص

 qالرياضي
- اخــــتـالالت ونــــقــــائـص مــــؤكـــــدة وضــــارة لــــتـــــطــــويــــر

  qاالختصاص أو االختصاصات الرياضية
- ارتكـاب مخـالفات مـن طرف االحتاديـة الريـاضيــة
الــوطـنـيــــةq اIـنـصــــوص عـلــيـهـــا في أحــكــام الــقـانـون رقم
13-05 اIؤرخ في 14 رمـضان عام 1434 اIوافق 23 يـوليو

 qذكور أعالهIسنة 2013 وا
 qنشطاتIعدم  تطبيق قواعد مكافحة تعاطي ا -

- عــدم احــتــرام اإلطــار الــذي  تـنــدرج فــيه الــعـالقـات
بــX الـــوزيــر اIـــكــلـف بــالـــريــاضـــة واالحتــاديـــة الــريـــاضــيــة

الوطنية.

اIــــــادة اIــــــادة 51 :  :  تــــــوقـف اIــــــســـــــاعــــــدات واIــــــســـــــاهــــــمــــــات
واإلعـانــات الـعــمـومــيـة في حــالـة سـحـب الـتــفـويض �ــهـمـة
اخلدمة الـعمومـية إلى غـاية رفع اIكـتب واجلمـعية الـعامة

لالحتادية التحفظات التي أدت إلى هذا السحب.

اIـادة اIـادة 52 :  : دون اإلخالل بـأحــكــام الـقــانـون رقم 06-12
اIؤرخ في 18 صفر عام 1433 اIوافق 12 يناير سنة 2012
واIــــذكــــور أعالهq يــــخــــضع كل حـل لالحتــــاديــــة الـــريــــاضــــيـــة
الوطنية للموافقة اIسبقة من الوزير اIكلف بالرياضة.

 ال �ـكن اجلـمــعـيـة الــعـامـة اتـخــاذ قـرار حل االحتـاديـة
الــريــاضـــيــة الـوطـنـيـة إال بـاحلـضـورالـفـعـلي لـثالثـة أربـاع

(4/3)  أعضاء تشكيلتها الكاملة. 

الفصل السابعالفصل السابع
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

اIــادة اIــادة 53 : :  تـــبــقـى عــهـــدة أعـــضـــاء األجــهـــزة اIـــســـيــرة
جملـــمل االحتــاديـــات الــريـــاضــيـــة الــوطـــنــيـــة واIــنـــبــثـــقــة عن
اIــسـاراالنــتـخــابي لـســنـة 2012 ســاريـة اIــفــعـول إلى غــايـة

انتهائها.

اIــــادة اIــــادة 54 : :  يــــتــــعــــX عــــلى االحتــــاديــــات الــــريــــاضــــيــــة
الــوطــنــيــة مــطــابــقـة قــوانــيــنــهــا األســاســيــة مع أحــكــام هـذا
اIــرســوم فـي أجل أقــصــاه ســنــة واحـــدة ابــتــداء من تــاريخ

نشره في اجلريدة الرسمية.
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الــمــادة الــمــادة 55 :  :  تـلــغى أحـكــام اIـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم
05-405 اIــــــــؤرخ في 14رمــــــــضـــــــان عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 17

أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2005 الـــــذي يــــحـــــدد كــــيـــــفــــيــــات تـــــنــــظــــيم
االحتاديات الـرياضـية الـوطنـيـة وسـيــرهـا  وكذا شــروط

االعتــراف لهــا باIنفعـة العمومية والصالح العام.

اIـــــادة اIـــــادة 56 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 4 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 27
نوفمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــ

اIلـحـقاIلـحـق

القانون األساسي النموذجي لالحتادية الرياضيةالقانون األساسي النموذجي لالحتادية الرياضية
الوطنيةالوطنية

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اIـــــادة األولى : اIـــــادة األولى :  اجلـــــمــــعـــــيــــة اIـــــســــمـــــاة '' االحتــــاديــــة ''
.................................اIــــؤســــســــة قــــانــــونــــا واIــــســــجــــلــــة
بـــتـــاريخ........................حتـت رقم ......... جـــمـــعـــيــة ذات
صبـغة وطنـية تـسيرهـا أحكام الـقانون رقم 12-06 اIؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام  1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012
واIتـعلق بـاجلـمعـيـات والقـانون رقم 13-05 اIـؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اIـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واIـتـعلق
بــتــنـظــيم األنــشــطــة الــبــدنـيــــة والــريـاضــيـــة وتـطــويـــرهــا
وأحـــكــام اIـــرســــوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 14-330 اIــؤرخ في 4
صـفر عام 1436 اIوافق 27 نوفـمبـر سنة 2014 الـذي يحدد
كيفـيات  تنـظيم االحتاديات الـرياضيـة الوطنيـة وسيرها
وكـذا قـانـونهـا األسـاسي الـنمـوذجي و أحـكـام هذا الـقـانون

األساسي.        

يوجد مـقرها االجـتماعي بـ..................................
.............................................................................

�ــكن أن تــكـــون مــفــوضــة أو مــعــتــرف لــهــا بــاIــنــفــعــة
الـــعـــمـــومــيـــة والـــصـــالح الـــعــام مـن طــرف الـــوزيـــر اIــكـــلف

بالرياضة طبقا للقوانX واألنظمة اIعمول بها. 

اIادة اIادة 2 :  : تهدف االحتادية ...................................
.............................................................................

التي تدعى في صلب النص ''االحتادية'' إلى (1) :

....................................................................-
.............................................................................

....................................................................-
.............................................................................

....................................................................-
.............................................................................

....................................................................-
.............................................................................

اIـادةاIـادة 3 : : تـتـشـكل االحتـادية من الـرابـطـات والـنوادي
الرياضيـة اIؤسسـة قانونـا واIنضـمة إليـها طبـقـا ألحكـام
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 12-06 اIــــــؤرخ في 18 صــــــفــــــر عــــــام 1433
اIوافق 12  ينـاير سنة 2012 والـقانون رقم 13-05 اIؤرخ
في 14 رمــضــان عـام 1434 اIــوافق 23  يــولــيــو ســنـة 2013

واIذكورين أعاله.
Xوأعـــضـــاء شــرفـــيــ Xوتــضـم أيــضـــا أعـــضــاء مـــانـــحــ
وكذلك شـخصـيات تـصادق عـلى قائـمتـهم اجلمـعيـة العـامة

بناء على اقتراح من اIكتب االحتادي. 

اIادة اIادة 4 :  : تضم االحتادية األجهزة اآلتية : 
 qاجلمعية العامة -

 qالرئيس -
qكتب االحتاديIا -

- اللجنة التقنية.   

الفصل الثانيالفصل الثاني
اجلمعية العامةاجلمعية العامة

اIـادة اIـادة 5    :  :  تـتـشـكل اجلـمـعـيـة الـعـامـةq عـلى اخلـصـوص
من : 

XــنـــتـــخـــبــIا XـــمـــثـــلـــIأو ا XـــنـــتـــخـــبــIالـــرؤســاء ا -
اIـفوضX قـانونـا للرابـطات الـرياضـية الوالئـية اIـؤسسة
قـانــونـا واIــنـضــمّـة إلى االحتــاديـة بـانــتـظــام والـتي تــثـبت
نشاطا فعلـيا و دائما كما هو محدد في القانون األساسي

qلكل احتادية

XــفــوضــــIا XــنـــتــخــبـــــIا XــمـــثــلـــIالـــرؤســـاء أو ا -
قـانـونــا لـلـنــوادي الـريـاضـيـة اIـؤسـسـة قـانـونـا واIـنـضـمّـة
إلى االحتـــــاديـــــة واIـــــصـــــنــــــفـــــة في اIـــــراتـب الـــــعـــــشـــــرة إلى
الــــعـــــشــــرين األولـى في الــــبــــطــــولـــــة أو في أي نــــظــــام آخــــر
لـلـمــنـافـســات الـوطـنــيـة بـالـنــسـبـة لـالحتـاديـات الــريـاضـيـة

qسيرة للرياضات الفرديةIا
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XـــفــوضـــIا XــنـــتــخـــبـــIا XــمـــثــلــــIالــرؤســـــاء أو ا -
قـانـونــا لـلـنـــوادي الــريـاضــيـة اIـؤسـســة قـانـونـا لألقـســام
الـوطـنـيــة واIـنـضمّـة إلى االحتـاديـة بـالـنـسـبـة لالحتـاديات

qسيرة للرياضات اجلماعيةIالرياضية ا
 qبانتظام XنتخبIا qXرؤساء االحتادية السابق -

 qمارسIرئيس االحتادية ا -
. XمارسIللمكتب االحتادي ا XنتخبIاألعضاء ا -
أثـنــاء الـدراسـة والــتـصــويت عــلى احلـصــيـلــة األدبـيـة
واIــالــيــة لالحتــاديــةq  يــشــارك رئــيس االحتــاديــة اIــمـارس
واألعـضاء اIـنتـخبـون Iكـتب االحتاديـة اIمـارسون ومـنهم
األمX الـعـام و أمـX اخلـزيـنـة في أشـغال اجلـمـعـيـة الـعـامة

بصوت استشاري.
Xيـــــكـــــون رؤســــــاء االحتـــــاديـــــة الـــــســـــابـــــقـــــون قـــــابـــــلـــــ 

.Xلالنتخاب وغير مصوت
يــــشــــارك فـي أشــــغــــال اجلــــمــــعـــــيــــة الــــعــــامــــة بــــصــــوت

استشاري اIمثلون اآلتي ذكرهم :    
- الـــرؤســـاء أو اIـــمـــثـــلــون اIـــنـــتـــخـــبـــون اIـــفـــوضــون
قانونـا للرابـطات الريـاضية الـوطنيـة واجلهويـة اIؤسسة
قـانــونـا واIــنـضــمّـة إلى االحتــاديـة بـانــتـظــام والـتي تــثـبت
نشاطا فعلـيا و دائما كما هو محدد في القانون األساسي

qلكل احتادية
- اIـــمـــثـــلــون اجلـــزائـــريـــون اIـــمـــارســـون اIـــفـــوضــون
قـانونـا واIـنـتـخـبـون ضـمن األجـهـزة الـتـنـفـيـذيـة لـلـهـيـئات

  qالرياضية الدولية
 qثل الرياضة العسكرية� -
  q دير التقني الوطنيIا -

 qعندما ال يكون منتخبا qالعام Xاألم -
 qعندما ال يكون منتخبا qاخلزينة Xأم -

- مــســـؤولــو اIـــصــالح الـــتــقـــنــيـــة واإلداريــة الـــدائــمــة
 qنصوص عليهم في القانون األساسيIا

- مسؤول اIراقبة الطبية الرياضية.
 يــجب عــلى كل �ـثـل مـنــتـخب اIــنــصـوص عــلـيه في
هذه اIادة أن يكـون قد مارس فعلـيا سنة على األقل داخل

النادي الرياضي أو الرابطة على حسب احلالة.
حتدد و تـعـدل تـشكـيـلـة اجلمـعـيـة الـعامـة في الـقـانون
األسـاسي حـسـب اخلـصـوصـيــات واIـتـطـلــبـات الالزمـة لـكل

احتادية وهذا بعد موافقة الوزيراIكلف بالرياضة.

اIــادة اIــادة 6 : : حتــدد اجلـــمــعـــيــة الـــعــامـــة أهــداف االحتـــاديــة
وأنشطتها وتسهر على حتقيقها.

 وهي اجلهاز السيد لالحتادية. 

تكلف بهذه الصفةq على اخلصوص �ا يأتي : 
 qكتب االحتاديIانتخاب رئيس و أعضاء ا -

- اIصـادقة علـى تقاريـر األنشطـة واحلصـائل األدبية
 qالية لالحتاديةIوا

- اIــصـادقــة عــلى مــشــاريع الــبـرامج الــتي يــعــرضــهـا
qكتب االحتاديIعليها ا

- اIـــصــادقـــة عــلى حـــســابـــات نــهـــايــة الـــســنـــة اIــالـــيــة
 qيزانيةIوالتصويت على ا

  qصادقة على القانون األساسيIا -
- اIـصـادقـة عـلى األنـظـمـة الـعـامـة والـنـظـام الـداخـلي
والـــتــنــظـــيم الـــداخــلي لـالحتــاديـــةq  بــنـــاء عــلى اقـــتــراح من

 qكتب االحتاديIا
qنقولة و العقاريةIصادقة على اقتناء األمالك اIا -
- قـــبــول الــهــبـــات والــوصــايــا عـــنــدمــا تــكـــون مــقــيــدة
بـأعـبــاء وشـروط بـعـد الـتــأكـد من مـطـابــقـتـهـا مع  األهـداف
اIسـطرة لالحتـاديـة في قانـونهـا األساسـي طبـقا لـلتـشريع

  qعمول بهماIوالتنظيم ا
- اIــصــادقــة عــلـى مــبــلغ حــقــوق االنــضــمــام لــلــنــوادي

qنضمّة إليهاIالرياضية والرابطات الرياضية ا
 qمحافظ أو محافظي احلسابات Xتعي -

-  الــبت في االخــتــصــاصــات اإلقــلـيــمــيــة لــلــرابــطـات
 qالرياضية

-  الـقـيـام بـانـتـخـاب أعـضـاء الـلـجـنـة اخلـاصـة اIـكـلـفة
 qبجرد أمالك االحتادية عند انتهاء كل عهدة

- اIـصـادقـة عــلى أنـظـمــة اIـنـافــسـات الـتي يــعـرضـهـا
 qكتب االحتاديIعليها ا

- البت في شروط وكـيفيات انضمام أو توقيف أو
  qطرد ألعضاء االحتادية

- الــبـت في إحــداث كـل جــهـــاز تـــقــنـي جــديـــد مـــكــلف
 qبتسيير اختصاص أو اختصاصات مشابهة

 qصادقة على النظام التأديبي لالحتاديةIا -
- السـهـر عـلى االحـتـرام الـصـارم  للـتـدابـيـر اIـوجـهة
Xلـــضــــمـــان احلــــمـــايــــة الـــطــــبـــيــــة الـــريــــاضـــيــــة لـــلــــريـــاضــــيـــ

 qومستخدمي التأطير بصفة مستمرة
 - انـتــخـاب فــارزي األصــوات �ـنــاسـبــة كل جــمـعــيـة

  qعامة انتخابية
- انـتـخـاب جلـنـة مــكـلـفـة بـالـتـرشــيـحـات وجلـنـة طـعن

 qحول االنتخابات
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- انتـخاب من بX أعـضائـهاq جلنـة اIاليـة لالحتاديـة
كـــجـــهــــاز مـــراقـــبــــة داخـــلـــيــــة مـــكـــلـف بـــالـــتـــحـــريــــات عـــلى
اIــــســــتـــــنـــــدات واالســــتـــــمــــاع وإبـــــداء اIالحــــظـــــات q وعــــنــــد

qالقيام بالتحقيقات qاالقتضاء
- انتـخـاب جلـنـة خاصـة مـكـلـفة �ـلف نـقل اIـهـام عـند

 qانتهاء كل عهدة
- الــعـمل عــلى نــشـر األخالقــيـات الــريـاضــيـة والـروح

 qالرياضية ومكافحة كل أشكال العنف
- الـسـهر عـلـى تـطبـيـق الـقانـون الـدولـي ضد تـعـاطي

اIنشطات. 

اIــادةاIــادة 7 : : جتـــتــمع اجلــمـــعــيــة الــعـــامــة في دورة عــاديــة
مرة واحدة في السنة وفي نهاية كل سنة مالية.

يـــــــجـب أن يــــــتـــــــضـــــــمن جـــــــدول األعـــــــمــــــال الـــــــدراســــــة
واIصادقةq ال سيما على ما يأتي :  

 qنصرمةIالية للسنة اIاحلصيلة األدبية وا - 
- بـــرنــــامج ومـــخــــطط عـــمـل الـــســــنـــة اIـــوالــــيـــة وكـــذا

التقديرات اIيزانية اIتعلقة بها.
يــــقـــتـــرح الـــرئـــيـس جـــدول األعـــمـــال وتــــصـــادق عـــلـــيه

اجلمعية العامة.

اIــادة اIــادة 8 : : جتـــتــمـع اجلــمـــعـــيـــة الــعـــامـــة في دورة غـــيــر
عادية : 

  qبناء على طلب  من رئيس االحتادية -
- بــنــاء عــلى طــلـب من ثــلــثي (3/2) أعـــضــائــهــا الــذين
اسـتــوفـوا اشــتــراكـاتــهم جتـاه االحتــاديـــة وفـقـــا لإلجـراءات

احملددة في النظام الداخلي لالحتادية.

اIــادةاIــادة 9 :  :  تـــرسل االســتــدعـــاءات اIــتــضــمـــنــة وجــوبــا
جدول األعمال والـوثائق اIتعلقة به إلى األعضاء في أجل

أقصاه عشرة (10) أيام قبل تاريخ االجتماع. 
في حـــالــة اجــتــمــاع اجلــمــعــيــة الــعــامــة في دورة غــيــر

عادية تقلص اآلجال إلى ثمانية (8) أيام .

10 : : �ــكن اجلــمــعــيــة الــعــامــة الــتي جتــتــمع في اIـادة اIـادة 
دورة غـــيـــر عـــاديـــة الـــبت في ســـحب الـــثـــقـــة من الـــرئـــيس
و/أو أعـــضـــاء اIــــكـــتب االحتـــادي بــــثـــلـــثي (3/2) أعـــضـــائـــهـــا

احلاضرين.

11 :  :  ال يـــصح اجـــتـــمــــاع اجلـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة إال اIــادة اIــادة 
qوإذا لم يـكـتمل هـذا الـنـصاب qبحـضـور أغـلبـيـة أعـضائـهـا
جتـتـمع اجلـمـعـيـة الــعـامـة في أجل أقـصـاه ثـمـانـيـة (8) أيـام

ويصح اجتماعها مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

12 : : يــصــادق عــلى مـــداوالت اجلــمــعــيــة الــعــامــة اIـادة اIـادة 
بأغلبية األصوات اIعبر عنها.  

وفـي حــــالـــــة تــــســــاوي عـــــدد األصــــواتq يـــــرجح صــــوت
الرئيس.

يـصــادق عـلـى احلـصـيــلـة األدبــيـة و اIــالـيــة عن طـريق
االقتراع السري.

اIــــادة اIــــادة 13 : : حتــــرر مــــداوالت اجلــــمــــعـــــيــــة الــــعــــامــــة في
مــحــاضــر يـــوقع عــلــيــهــا وتــدون فـي ســجل مــداوالت مــرقم

ومؤشر عليه من طرف رئيس االحتادية. 
يـــــــجـب أن تـــــــرسل نـــــــسـخ من مـــــــحـــــــاضـــــــر  مــــــداوالت
اجلـمـعـيـة الـعـامـة وكـذا الـنـتـائج الـنـهـائـيـة لـلـمـراقـبـة الـتي
قــامـت بــهــا الــســلـــطــات والــهــيـــاكل اIــعــنــيـــة والــتــوصــيــات

اIرتبطة  بها إلى كل أعضاء اجلمعية العامة. 
تــــنـــشــــر مــــداوالت اجلـــمــــعـــيــــة الـــعــــامـــة فـي الـــنــــشـــرة

الرسمية لالحتادية.

اIـادة اIـادة 14 : : دون اإلخالل بـأحــكـام الــقـوانـX األســاسـيـة
لالحتـادية الرياضيـة الوطنيـةq يجب على أعضـاء اجلمعية

العامة :   
  qأن يتمتعوا باجلنسية اجلزائرية -

 qدنية والوطنيةIأن يتمتعوا بحقوقهم ا -
- أال يــــكــــونـــــوا مــــحل عــــقــــوبــــة ريــــاضــــيــــة جــــســــيــــمــــة
اIــــنــــصــــوص عـــلــــيــــهــــا في الــــقــــانــــون األســــاسي لـالحتــــاديـــة
Xوأنــظـمـتــهـا و/ أو  تـدبــيـر تـأديــبي مـقـرر طــبـقـا لــلـقـوانـ

qعمول بهاIوالتنظيمات ا
 qأال يكونوا محل عقوبة مشينة -

qأن يستوفوا اشتراكاتهم جتاه االحتادية -
- أن يـــحـــتـــرمـــوا الــــقـــانـــون األســـاسي لــــلـــمـــســـيـــرين

qXنتخبIا XتطوعIا Xالرياضي
 - أال يكـونـوا قد جـمعـوا أكثـر من ثالثة (3) غـيابات

 qفي دورات اجلمعية العامة
- أن يـــلـــتــــزمـــوا بـــاالمـــتـــثـــال لــــلـــقـــوانـــX األســـاســـيـــة

 qلالحتادية وأنظمتها
- أن يكونوا مقيمX بصفة دائمة في اجلزائر.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الرئيسالرئيس

اIاIــــــــادة ادة 15 : :  تـــــنــــتــــخـب اجلــــمـــعــــيـــــة الـــعــــامـــــة رئـــيـس
االحتــاديــة لــعــهـــــدة انــتـخـــابــيـــة مــدتــهـا أربـع (4) ســنـــوات
وفـق الشـروط احملــددة في اIرسوم التـنفيذي رقم 330-14
اIــؤرخ في 4 صــفــر عــام 1436 اIــوافق 27 نـــوفــمـــبــر ســـنــة

2014 واIذكور أعالهq وكذا أحكام هذا القانون األساسي.
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اIــادةاIــادة 16 : : �ـــثل  الـــرئـــيس االحتـــاديـــة أمــام الـــعـــدالــة
وفـي كل أعـــمــال احلـــيــــاة  اIـــدنــيــــة  وكــــذا لـــدى الــهـــيـــئــات
qويـكـلف عـلى اخلـصـوص qالــريـاضـيـة الـوطـنـيــة والـدولـيـة

�ا يأتي : 
 qكتب االحتاديIتوزيع الوظائف داخل ا -

- اقـــتـــراح جــدول أعـــمـــال دورات اجلـــمـــعــيـــة الـــعـــامــة
 qكتب االحتاديIوا

- تـــــنــــشـــــيـط أعـــــمـــــال مـــــجـــــمـــــوع أجـــــهـــــزة االحتـــــاديــــة
q وتنسيقها

  qالسهر على تطبيق قرارات أجهزة االحتادية -
- إعداد دوريـا حصائل تـلخيـصية ومـعلومـات خاصة
بـنـشـاط االحتـاديـة وإرسـال نـسـخـة مـنـهـا بـصـفـة مـنـتـظـمة

 qكلف بالرياضةIإلى الوزير ا
Xنــائب أو نــواب رؤســاء االحتــاديــة مـن بـ Xتــعــيــ -

 qكتب االحتاديIفي ا XنتخبIاألعضاء ا
Xخـزينـة االحتاديـة من ب Xعام وأمـ Xأمـ Xتعـي  -
األعــضـاء اIـنـتـخــبـX لـلـمـكـتـب االحتـاديq وهـذا مع مـراعـاة

 q38 و 40 أدناه XادتIأحكام ا
qشاركة في أعمالهاIرؤساء اللجان و ا Xتعي -

Xــكــلف بـــالــريــاضــة تــعــيــIاقــتــراح عــلـى الــوزيــر ا -
qدير التنفيذي لالحتاديةIا

 qاألمر بصرف نفقات االحتادية -
- حتـضــيـر احلــصـائـل األدبـيـة واIــالـيــة بـاالتــصـال مع
اIكتب االحتـادي وعرضهـا على اجلـمعيـة العامـة للمـصادقة

 qعليها
- اتــخــاذ الــتــدابـيــر الــتــحــفـظــيــة والــتــأديـبــيــة طــبــقـا

qعمول بهاIوالتنظيمات ا Xللقوان
- إرسـال احلـصـيـلتـX األدبـيـة واIالـيـة الـتي تـصادق
عـلـيـهـمـا اجلـمـعـيـة الـعامـة وكـذا تـقـريـر مـحـافـظ احلـسـابات

 qكلف بالرياضةIإلى الوزير ا
- �ـارسة الـسلطـة السـلّمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي

االحتادية. 
يؤهل رئـيس االحتاديـة دون سـواه Iراسـلة الـهيـئات

الرياضية الدولية واالحتاديات الرياضية األجنبية.

اIــــادة اIــــادة 17 :   :  في حــــالــــة اســـتــــقــــالــــة رئــــيس االحتــــاديـــة
الــريــاضــيـة الــوطــنــيــة أو شــغــور مــنــصــبه ومــا عــدا وجـود
ســبب مــعـلل q يــجب  عــلى اIـكــتب االحتــادي االجـتــمـاع في
دورة غــيــر عـاديــة خالل اخلــمـســة عــشـر(15) يــومـا اIــوالــيـة
إلثـبـات الشـغـور وتعـيـX رئـيس بالـنـيابـة  من بـX نواب
الرئيس حـسب ترتـيب األسبقـية  يـكلف بتـسيـير شؤون

االحتادية بصفة انتقالية. 

يـجب عـلى الـرئـيس بـالـنـيـابـة أن يـسـتـدعي في أجل
أقـصـاه سـتـون (60)  يـومـا جـمـعيـة عـامـة غـيـر عـاديـة قـصد
انـــتــخـــاب رئــيس جـــديــد لالحتـــاديــة لـــلــمـــدة اIــتـــبــقـــيــة من
الـعــهـدة ضـمن الــشـروط احملـددة في األنــظـمـة اIـعــمـول بـهـا

وهذا بعد إخطار الوزير اIكلف بالرياضة.

Xـكـلف بـالـريـاضـة تـعـيIـادة 18 : : يـتـولى الـوزيـر اIـادة اIا
اIستخدمX اIوضوعX حتت تصرف االحتادية. 

�ــارس هـــؤالء اIــســتــخـــدمــون مــهــامــهـم حتت ســلــطــة
رئيس االحتادية و يعملون في إطار تعليماته.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اIكتب االحتادياIكتب االحتادي

اIـادة اIـادة 19    : : يــتـشــكل اIــكــتب االحتــادي من ســبــعـة (7)
إلى ثالثة عشر (13) عضوا يـنتخبون عن طريق االقتراع
السـري من طـرف اجلمـعيـة الـعامـة لعـهـدة مدتـها أربع ( 4)

سنوات. 
�كن أن تكـون العهـدة قابلـة للتـجديد طـبقا لـلقانون

األساسي لالحتادية.        
اIــادة اIــادة 20 :  :  يـــتــضــمن اIــكـــتـب االحتـــاديq زيــادة عــلى
ذلــكq أعــــــضـــــــاء إضـــــافــــــيـــــــX يــــــحـــــــدد عـــــــددهــم وشـــــــروط

وكيفيـات انتخابهم في النظام الداخلي لالحتادية.
وفي حــالـة فــقــدان صــفــة عــضــو في اIــكـتـب االحتـادي

يستخلفه العضو اإلضافي.
 �ـــــكـن رئـــــيس االحتــــــاديـــــة بـــــعـــــد أخـــــذ رأي اIــــــكـــــتب
االحتــادي أن يــســتـــدعي بــصــفــة اســتــشــاريــة وظــرفــيــة  أي
شــــخص كـفء من شــــأنه مــــســــاعــــدة اIــــكــــتب االحتــــادي في

مهمته.
اIادة اIادة 21 : : تنتخب اجلـمعية العامة الرئيس وأعضاء
اIكـتب االحتـادي حـسب  الـنمط االنـتـخابـي اIصـادق عـليه
مـن طــرف االحتــاديــة الــدولــيــة اIـــنــضــمّــة إلــيــهــا االحتــاديــة

الرياضية الوطنية.
22 : : يــتــرتب عــلى االســتــقــالــة اجلــمــاعـيــة  لــكل اIـادة اIـادة 
أعـــضـــاء اIـــكــتـب االحتــادي عـــدم قـــابـــلــيـــة انـــتــخـــابـــهم داخل

االحتادية الرياضية الوطنية للعهدة اIوالية. 
يــتـرتب عـلى االســتـقـالــة غـيـر اIـبــررة وغـيـر اIــعـلـلـة
لـعـضــو بـاIـكــتب االحتـاديq عــدم قـابـلــيـته لالنــتـخـاب داخل

االحتادية الرياضية الوطنية للعهدة اIوالية.

اIـادة اIـادة 23 :  : تــفـقـد صــفـة الــعـضـو اIــنـتـخـب في اIـكـتب
االحتادي ألحد األسباب اآلتية : 

 qالوفاة -
 qاالستقالة -
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 qاحلكم بعقوبة مشينة -
 qعرقلة السير احلسن لهيئة االحتادية -

- اخلطـأ اجلـسـيم الـذي تـتـرتب عـليـه عقـوبـة تـأديـبـية
 qدة ال تقل عن ثالثة (3) أشهرI للتوقيف

 qعدم  تسديد االشتراكات  -
qعـمول بهاIوالتـنظيـمات ا Xعدم احـترام القـوان  -
ال سـيـمـا اIـادة 211 من الـقـانون رقم 13-05 اIـؤرخ في 14
رمضان عام 1434 اIوافق 23  يوليو سنة 2013  واIذكور

 qأعاله
 qثالثة ( 3)  غيابات غير مبررة -

- عــــدم احــــتــــرام الــــقــــانـــون األســــاسـي لــــلـــمــــســــيــــرين
.XنتخبIا XتطوعIا Xالرياضي

اIــادة اIــادة 24 : : اIـــكــتب االحتــادي هـــو اجلــهــاز الــتـــنــفــيــذي
لالحتادية. 

ويــضــمن حتـت سـلــطــة رئــيس االحتــاديــةq الــتــســيــيـر
اإلداري والتقني واIالي لالحتادية.

ويكلف بهذه الصفةq  على اخلصوص q �ا يأتي : 
- إعــداد واقـتــراح مــشــاريع الــبـرامج وعــرضــهــا عـلى

 qاجلمعية العامة
- إعـــداد مـــشـــروع مــيـــزانـــيـــة االحتـــاديـــة واحلـــصـــيـــلــة

 qالية وعرضها على اجلمعية العامةIاألدبية وا
 qإعداد مشروع التنظيم الداخلي لالحتادية -

- إعــــــداد مـــــشــــــروع الــــــنــــــظــــــام الــــــداخــــــلـي واقــــــتـــــراح
 qرتبطة بهIالتعديالت ا

- إعـداد الرزنـامة العـملـية لـلتـظاهـرات واIنـافسات
الــريـــاضــيـــةq  والــســهـــر عــلى احـــتــرام تــنـــفــيــذهـــا و ضــمــان

qمتابعتها
- الــــســــهــــر عــــلى احــــتــــرام األخـالقــــيــــات الــــريــــاضــــيـــة
واألنـــظـــمــة الـــريـــاضــيـــة مع اتـــخـــاذ كل تـــدبـــيــر يـــرمي إلى

qاحملافظة عليها
- �ــارســة الــســلــطــة الــتــأديــبــيــة مع احــتــرام األحــكــام
الــتـشـريـعـيـة والـتــنـظـيـمـيـة والـقــوانـX األسـاسـيـة اIـعـمـول

qبها
- تـــعـــيـــX �ـــثــــلي االحتـــاديـــة في اجلـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة

qعند االقتضاء qنضمّة إليهاIللرابطة أو الرابطات ا
- تسـييـر �تـلكـات االحتاديـة والسـهر عـلى تثـميـنها

 qواحملافظة عليها
- إعداد وحتـيX األنظـمة الـعامة لالحتـادية وتقـد�ها

 qللجمعية العامة للمصادقة عليها

- ضـمــان تـنــفـيـذ أحــكـام الـنــظـام الــداخـلي ومـداوالت
   qاجلمعية العامة

- الـبتّ في كل انـضـمـام أو تـوقـيف أو طـرد ألعـضاء
       qعمول بهاIاالحتادية طبقا لألحكام التنظيمية ا

- الــبتّ في كل اIــســائل اIـتــعـلــقــة بـاحلــاالت الـتي لم
يـــنص عـــلـــيـــهـــا الـــقـــانـــون األســـاسي واألنـــظـــمـــة الـــداخـــلـــيــة

لالحتادية والرابطات التي تعرض عليه.
اIـادة Iـادة 25 :  : �ــكن اIــكـتـب االحتـادي أن يــتــزود بــلــجـان
مـــتـــخــصـــصـــة وجلـــان تـــقــنـــيـــة في تـــســـيــيـــر اخـــتـــصــاص أو
اخـتـصـاصـات ريـاضـيـة شـبـيهـة أو مـتـجـانـسـة أو مـشـتـركة

لالحتادية مكلفة �ساعدته في أشغاله. 
يـــــــحـــــــدد اIـــــــكـــــــتـب االحتـــــــادي عـــــــدد هـــــــذه الــــــــهـــــــيـــــــاكل
وصـالحــيــاتــهــا وتــشــكــيــلــتــهــا و�ــكــنه إحــداثــهــا أو حــلــهــا أو
جتــديـدهــا كـلــمــا رأى ذلك ضـروريــا مع مــراعـاة صالحــيـات

اجلمعية العامة.

اIـادة اIـادة 26 : : يـجـتـمع اIـكـتب االحتـادي مـرة واحـدة على
األقل في الـشهرq بـناء على اسـتدعاء من رئـيس االحتادية

وحتت رئاسته. 
يــصح اجــتـــمــاع اIــكــتب االحتــادي بـــحــضــور أغــلــبــيــة
أعـضـائـهq وإذا لم يـكــتـمـل هــذا الـنــصـاب يـجــتـمـع اIــكـتـب
االحتــــادي في األربع وعـــشــرين (24) ســاعــة اIــوالـــيــة عــلى
األقل ويصح اجتماعه مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اIــادةاIــادة 27 : يـــصــادق عـــلى مـــداوالت اIـــكـــتب االحتــادي
بــأغــلــبــيــة األصــوات اIــعــبــر عــنــهــاq وفي حــالــة تــعــادل عـدد

األصوات يرجح صوت الرئيس.

28 : : حتــــــرر مــــــداوالت اIــــــكـــــتـب االحتــــــادي في اIـــــادة اIـــــادة 
مـحـاضــر يـوقع عـلـيـهـا و تــدون في سـجل مـداوالت يـرقـمه

ويؤشر عليه رئيس االحتادية. 
تــــنـــــشــــر مـــــداوالت اIــــكـــــتب االحتـــــادي في الــــنـــــشــــرة

الرسمية اإلعالمية لالحتادية.

اIـادةاIـادة 29 : في حـالـة الـرفض اIـعـلل قـانـونـا من طرف
أغــلــبـيــة أعــضــاء اجلــمــعــيــة الــعــامـة لــلــحــصــيــلــتــX األدبــيـة

واIاليةq تنهى عهدتا الرئيس واIكتب االحتادي.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
اللجنة التقنيةاللجنة التقنية

اIـادة اIـادة 30    : الـلـجنـة الـتـقنـيـة جـهـاز استـشـاري يـكلف
بـإبــداء كل االقتـراحـــات والـتوصــيـات واآلراء الـتي �كن
أن تــســــاهم فـي حتــديـــد األهـــداف والـــطــرق وكـــذا األعـــمــال
اIرتبطة بتنظيم االختصاص أو االختصاصات الرياضية

داخل االحتادية وتنشيطها وترقيتها وتطويرها.
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اIـادة اIـادة 31 : : تــكـلف الــلـجــنـة الــتــقـنــيـة بــعـنــوان اIـهــمـة
الــــعـــــامـــــة اIـــــنــــصـــــوص عـــــلـــــيــــهـــــا فـي اIــــادة 30 أعالهq عـــــلى

اخلصوص �ا يأتي : 
-  إبداء رأيها فيما يأتي :

* الــــبــــرامج الــــتــــقــــنــــيــــة لـــتــــطــــويــــر االخــــتــــصـــاص أو
 q االختصاصات الرياضية

*  نـــــــظــــــام وصـــــــيــــــغـــــــة تــــــنـــــــشــــــيـط االخــــــتـــــــصــــــاص أو
 q االختصاصات الرياضية

*  بـرامج الـتـكــوين ومـضـامـX الـتـربـصـات ودورات
 qستوياتIستوى على كل اIا Xحتس

*  مـــعـــايـــيـــر ومـــقـــايـــيـس كـــشف والـــبـــحث وانـــتـــقـــاء
qواهب الرياضية الشابةIا

qدارس ومراكز التكوينIمخططات إقامة ا  *
- اIـــســـاهـــمـــة فـي  حتـــديـــد مــفـــهـــوم بـــرامـج حتـــضـــيــر
الفرق الـوطنيـة واستراتيـجية مشـاركتها في اIـنافسات

الرياضية.

اIـادة اIـادة 32 : : يــرأس الــلـجــنــة الــتـقــنــيــة اIـديــر الــتــقـني
الوطنيq وتتكون من األعضاء اآلتي ذكرهم : 

qساعدونIديرون التقنيون الوطنيون اIا -
 qنهجيون لالحتاديةIديرون اIا -

 qالطبيب االحتادي -
qأعضاء اللجنة الطبية لالحتادية -

qديرون التقنيون للرابطات الرياضية اجلهويةIا -
- اIـــديـــرون الـــتــــقـــنـــيـــون  لــــلـــرابـــطـــات الــــريـــاضـــيـــة

 qالوالئية
 qدربون الوطنيونIا -

- اIـــديــــرون الـــتــــقـــنـــيــــون لـــلـــنــــوادي اIـــنـــضــــمّـــة إلى
االحتـاديــة اIـصــنـفــة  في اIــراتب الـعــشــرة  إلى الـعــشـرين
في الــبــطــولــة أو في نــظــام آخــر لــلــمــنــافــســات الــوطــنــيــة

 qسيرة للرياضات الفرديةIاخلاصة باالحتاديات ا
- اIـديـرون الـتـقـنـيـون لـلـنـوادي الـريـاضـيـة لألقـسام
الــوطـنــيـة اIــنـضــمّـة إلى االحتــاديــة بـالــنـســبـة لالحتــاديـات

اIسيرة للرياضات اجلماعية.  
 �ــكن أن تــســتــعـــX الــلــجــنــة الــتــقــنــيــة بــكل شــخص

مؤهل �كنه أن يساعدها في أشغالها.

اIـادةاIـادة  33 :  : جتــتـمع الــلـجـنــة الـتــقـنـيــة مـرتـX (2) في
السنة على األقل بناء على استدعاء من رئيسها.

و�ــكـنـهــا أن جتـتــمع في دورة غـيــر عـاديـة بــنـاء عـلى
استدعاء من رئيسها أو من رئيس االحتادية.

اIــــادة اIــــادة 34 :  :  تـــــشــــــكـــل الــــلـــــجــــنـــــــة الــــتـــــقــــنـــــيــــــة ألداء
أشــغــــالـهــــا جلـــانـــا مـتــخــصـــصـة أو جلـــانـا خــاصـــة حتــــدد

تشكيلتهــا وسيرهـا في نظامها الداخلي.
وتــطــلـع رئــيس االحتــاديــة واIــكـــتب االحتــادي بــشــكل

دوري عن أشغالها.

اIـادة اIـادة 35 :  : تـعــد الــلـجــنـة الــتــقـنــيــة نـظــامـهــا الــداخـلي
وتصادق عليه وتعرضه للموافقة على اIكتب االحتادي. 

يـجب أن تـنـصب الـلـجـنـة الـتقـنـيـة خالل الـثـالثة (3)
أشهر التي تلي انتخاب اIكتب االحتادي اجلديد.

 الفصل السادس الفصل السادس
اIصالح التقنية واإلدارية (اIصالح التقنية واإلدارية (2)

اIـادةاIـادة 36 : : تـضم االحتــاديــةq زيــادة عـلى األمــX الــعـام
وأمX اخلزينةq اIصالح اإلدارية والتقنية اآلتية : 

qديرية التقنية الوطنيةIا -
 qنهجية للفرق الوطنيةIديرية اIا -

- اIـــــديـــــريـــــة اIـــــنـــــهـــــجـــــيـــــة لـــــلـــــتـــــنـــــظـــــيم الـــــريـــــاضي
 qنافساتIوا

qنهجية للتطوير الرياضي والتكوينIديرية اIا  -
-  اIـديــريـة اIـنـهــجـيـة لـلـتــرقـيـة والـتــكـفل بـاIـواهب

 q الرياضية الشابة
-  مـديــريــة اIــراقـبــة والــتـســيــيــر اIـالـي لـلــرابــطـات

qنضمّة إليهاIوالنوادي الرياضية ا
qديرية التنفيذيةIا -

- اIديرية اIالية. 
حتـــــــدد وتـــعــــدل اIـــصـــالـح الـــتـــقـــنــــيــــة واإلداريـــة في
الـقـانــون األسـاسـي لالحتـاديــة ويـجــب أن تـكـون مـطـابـقة

مع أهمية وأهداف االحتادية.

اIــــــادة اIــــــادة 37 :  : يــــــنــــــظـم األمــــــX الــــــعــــــام الــــــعــــــمل اإلداري
لالحتـاديـة. وهـو اIـسـؤول عن إدارة االحتـاديـة حتت سـلـطة

الرئيس. 
وبهذه الصفةq يكلف على اخلصوصq �ا يأتي : 

- ضــمـــان الــتـــنــظـــيم والــتـــحــضـــيــر اIـــادي والــتـــقــني
الجتـمـاعـات اجلـمعـيـة الـعـامة واIـكـتب االحتـادي ومـخـتلف

 qتخصصة واللجان اخلاصةIاللجان ا
- اIــشــاركـــة في أشــغــال جـــلــســات اجلــمــعـــيــة الــعــامــة

  qكتب االحتادي واللجان و إعداد محاضرهاIوا
 qمعاجلة بريد االحتادية -

- تـنـسـيق نـشـاطـات االحتـاديـة  بـاالتـصـال مع اIـديـر
 qاخلزينة ومتابعتها Xالتنفيذي وأم
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- الــــــتـــــوقــــــيع  بـــــاالشــــــتـــــراك مـع رئـــــيـس االحتـــــاديـــــة
  qالرياضية الوطنية على بعض الوثائق الرسمية

- حتضير احلصـيلة األدبية ومخـطط العمل السنوي
اخلـــاص بــاالحتـــاديـــة لــفـــائـــدة اIــكـــتب االحتـــادي واجلــمـــعـــيــة

العامةq  باالتصال مع األجهزة اIعنية. 

qعـام Xأمــ X38 : : �ـكن رئــيس االحتـاديــة تـعــيـ اIـادة اIـادة 
من بX األعضاء اIنتخبX في اIكتب االحتادي. 

�كـن الـوزير اIـكــلــف بالريـاضـة وضـع أمـX عــام
حتــت تـــصـــرف االحتـــاديـــــة حـــسب الـــشـــروط اIـــنـــصــــوص

عليـهـا في التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIـادة اIـادة 39 : : يــكـــلـف أمـيـن الــخـزيـنـةq عـلى اخلـصـوص
�ا يأتي : 

- تسـيـيـر أمـوال االحتـاديـة وحـسـابـاتـهـا اIـاليـة حتت
Xمــــــســـــؤولـــــيـــــتـه في ظـل االحـــــتـــــرام الـــــصــــــارم لـــــلـــــقـــــوانـــــ
والتنظيمات  اIـعمول بها وIدونة اIيزانية اIطبقة على

 qاالحتاديات الرياضية
- التـحـضـيـرq بـاالتـصــال مـع األمــX العــام واIـديـر
الـتــنـفـيــذي واIـديـر الـتـقـنـي الـوطـني ومـسـؤولي اIـصـالح
الــتــقـنــيــة واإلداريـة Iــشــروع مـيــزانــيـة االحتــاديــة وعـرضه

 qعلى أجهزة االحتادية للمصادقة عليه
- الـــتـــوقــــيع  بـــاالشـــتـــراك مـع رئـــيس االحتـــاديـــة كل
qـالـية  الـتى تـثبتIالــحــسـابــات والـوثائـق احملاسـبـية  وا
ال ســــيــــمــــا كل اإليــــرادات والــــنــــفـــقــــات الــــتي تــــلــــتــــزم بــــهـــا

 qهامها وحتقيق أهدافهاI االحتادية طبقا
 qحتصيل االشتراكات -

 qصاريف البسيطةIمسك إدارة ا -
- إعــداد احلــصــيـلــة اIــالــيــة بـالــتــنــســيق مع مــخــتـلف

 qمصالح االحتادية
- احملـــــافــــظـــــة عــــلى األمـالك اIــــنـــــقــــولـــــة والــــعـــــقــــاريــــة

 qلالحتادية وضمان جردها
- الـــتــوقـــيع بــاالشـــتـــراك مع رئــيـس االحتــاديـــة عــلى

عقود البرامج.

Xأمــــ Xـــــادة 40 : : �ــــكـن رئـــــيس االحتـــــاديــــة تـــــعــــيـــــIـــــادةاIا
اخلزينةq من بX األعضاء اIنتخبX في اIكتب االحتادي.
�كــن الوزيـر اIـكلـف بالريـاضـة وضـع مديـر مالي
حتـت تـــصــــرف االحتـــاديــــة حـــسـب الـــشــــروط اIـــنـــصـــوص

عليها في التشريع والتنظيم اIعمول بهما.
�ـــارس اIــديـــر اIــالي اIـــهــام اIـــنــصـــوص عــلــيـــهــا في

اIادة 39 أعاله. 
�ــكن أن يــســاعــد أمــX اخلــزيــنــة مــصــلــحــة لــلــمــالــيـة

واحملاسبة التي يكون مسؤوال عنها.

اIــادة اIــادة 41 : : يـــكـــلـف اIــديـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي حتـت ســـلـــطــة
األمX العام اIنتخبq على اخلصوص �ا يأتي : 

 qمعاجلة بريد االحتادية -
 qالسهر على انسجام برنامج عمل االحتادية -

qومحالت االحتادية XستخدمIضمان تسيير ا -
qكتب االحتادي في أشغالهIمساعدة ا -

-  ضــــمــــان نـــــشــــر الــــنــــشــــرة الــــرســــمـــــيــــة اإلعالمــــيــــة
 qوتوزيعها وتسيير موقع الويب لالحتادية qلالحتادية

- الــســـهــر عـــلى تـــطــبـــيق قــرارات أجـــهــزة االحتـــاديــة
 qعمول بهاIوالتنظيمات ا Xومطابقتها مع القوان

- مــتـابـعــة أنـشــطـة الـرابــطـات والــنـوادي الـريــاضـيـة
qساعدة الضرورية لهاIنضمة لالحتادية وتقد¡ اIا

 qضمان العالقات العامة لالحتادية -
 q العام Xضمان نيابة األم -

- تــــنـــــشــــيط  أعـــــمــــال اIــــصـــــالح اإلداريــــة لـالحتــــاديــــة
qلالحتادية XعنيIا XسؤولIوتنسيقها  بالعالقة مع ا

- إعداد قـاعدة اIعـطيـات التي لـها عـالقة مع أنـشطة
 qاالحتادية

- حفظ أرشيف االحتادية.
q38 و40 أعاله XـادتـIـادة 42 : : مع مــراعـاة أحـكــام  اIـادة اIا
يوضع حتت تـصرف االحتـادية مـسؤولـو اIصـالح اIذكورة

في اIادة 36 أعاله.
�ــكـن تــوظــيـــفــهم بــعـــد مــوافــقـــة من الــوزيـــر اIــكــلف
Xبـــــــالــــــــريـــــــاضــــــــة وفــق أشـــــــكــــــــال تـــــــعــــــــاقــــــــديـــــــة مـن بــــــ
اIــسـتــخــدمـX الــذين تــتـوفــر لـديــهم الــشـروط الــقــانـونــيـة
اIطلوبةq ال سـيما تلك اIنصـوص عليها في اIادة 132 من
الــــقــــانــــون رقم 13-05 اIــــؤرخ في 14 رمــــضــــان عــــام 1434

اIوافق 23  يوليو سنة 2013 واIذكور أعاله.

الفصل السابعالفصل السابع
االنتخابات وقابلية االنتخاب ألعضاء االحتاديةاالنتخابات وقابلية االنتخاب ألعضاء االحتادية

اIــادة اIــادة 43 : : يــجب عــلـى أعــضــاء االحتــاديـــةq الكــتــســاب
قـابلية االنتـخابq استيفـاء الشروط اIنصـوص عليها في
XـنــتـخــبـIا Xالـقــانـون األســاسي  لـلــمــسـيــرين الـريــاضـيــ

 .XتطوعIا
يــوضح الـنـظـام الـداخــلي لالحتـاديـة كـيــفـيـات تـنـظـيم
االنــتـــخــابــات وســيــرهــا طـــبــقــا لــلــقــوانـــX والــتــنــظــيــمــات

اIعمول بها.

Xالــــعــــام وأمـــ Xـــــادة 44 : :  يــــجب أن يــــلــــتـــزم األمــــIـــــادة اIا
اخلــزيــنــة اIــنــتـــخــبــان بــعــدم تــقـــاضي أيــة أجــرة ذات صــلــة

.Xبأنشطتهما  كمتطوع
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الفصل الثامنالفصل الثامن
مهام مراقبة االحتاديةمهام مراقبة االحتادية

qــــادة 45 :  تــــمــــارس االحتـــاديــــة لـــلــــقــــيـــام �ــــهـــامــــهـــاIــــادة اIا
سلطتها على :  

 qعند االقتضاء qالرابطة الوطنية -
  qالرابطات الرياضية -

- النوادي الرياضية اIنضمّة إليها.
 وبـهــذه الــصــفـة q يــتــعـX عــلى الــنـوادي والــرابــطـات

الرياضية القيام �ا يأتي :
- اخلــضــوع إلـى أنــظــمـــة اIــراقــبـــة واIــنــافـــســة الــتي

qتعدها االحتادية
qاحترام األنظمة العامة لالحتادية -

- إخـضـاع  الــتـنـظـيم أو اIــشـاركـة في اIــنـافـسـة إلى
qترخيص من االحتادية

- اعـتـماد تـنـظيم �ـصـالح إدارية وتـقـنيـة بـاالستـناد
إلى تنظيم االحتادية. 

اIادة اIادة 46 : :  تضع االحتادية لـتسيير بطوالت األقسام
الــعــلــيـا واألنــشــطــة واIــمــارســات الـريــاضــيــة االحــتــرافــيـة

رابطة وطنية. 
حتدد العالقات بX الرابطة الوطنية واالحتادية عن

طريق اتفاقيةq وتخص اIيدانX التقني واIالي.

اIــــادة اIــــادة 47 :  :  تــــضع االحتــــاديـــة مــــديـــريــــة  لـــلــــمـــراقــــبـــة
والــتــســيـــيــر اIــاليq قــصــد الــتــســـيــيــر  واIــراقــبــة اIــالــيــة

للرابطات والنوادي الرياضية اIنضمّة إليها.

48 :  : حتــــدد مـــهــــام وتـــنـــظـــيم واالخـــتـــصـــاصـــات اIــادة اIــادة 
اإلقلـيـميـة لـلرابـطـات الريـاضيــة اIـنضـمّــة إليـهـا أو التي
حتــدثـهــا االحتــاديـة في قــوانــX أسـاســيــة ¬ـوذجــيــة تـعــدهـا

االحتادية ويوافق عليها الوزير اIكلف بالرياضة.
حتدد االحتـاديـة القـانـون األساسي لـلـرياضـيـX طبـقا
ألحــــكــــام اIـــادة 58 مـن الـــقــــانـــون رقم 13-05 اIــــؤرخ في14
رمـضان عام 1434 اIوافق 23  يولـيو سـنة 2013 واIـذكور

أعاله.

الفصل التاسعالفصل التاسع
األحكام التأديبيةاألحكام التأديبية

49 :  : تــمــارس االحتــاديــة الــريــاضــيــة الــوطــنــيـة اIـادة اIـادة 
ســـلـــطـــتـــهـــا الـــتـــأديـــبــــيـــة عـــلى الـــريـــاضـــيـــX أو مـــجـــمـــوعـــة
الـــريــاضـــيـــX ومـــســـتـــخــدمـي الـــتــأطـــيـــر الـــريـــاضي طـــبـــقــا

للقوانX والتنظيمات اIعمول بها.

اIـادة اIـادة 50 :  : زيـادة عــلى الــعـقــوبـات اIــنــصـوص عــلـيــهـا
في الــتــنـظــيم اIــعــمـول بهq تــتــمــثل حـاالت اخلــطــأ اجلــسـيم
الــــتي �ــــكن أن يــــقــــتــــرفــــهــــا الــــريـــاضــــيــــون أو مــــجــــمــــوعـــة
الـــريـــاضـــيــــX ومـــســـتـــخـــدمــــو الـــتـــأطـــيـــر الـــريــــاضيq عـــلى

اخلصوص فيما يأتي :
 qأعمال العنف البدنية أو اللفظية -

 - عــــدم احـــتـــرام الــــقـــوانـــX واألنــــظـــمـــة الــــريـــاضـــيـــة
 q عمول بهاIا

- اخملـالــفــات اIـذكــورة في اIـواد 223  إلى 225 و 227
و 228 و 232 إلى 245 و 247  إلى 249  من الــــقـــــانــــون رقم
13-05 اIؤرخ في 14 رمضان عام 1434 اIوافق  23 يوليو

 qذكور أعالهIسنة 2013 وا
- عـــــدم تــــلــــبـــــيــــة طـــــلب االســـــتــــدعــــاء إلـى اIــــنـــــتــــخب

  qالوطني
 qأعمال مخالفة ألخالقيات الرياضة - 

 qساس باستقرار االحتادية الرياضيةIا -
Xالــتــغــيـب كــمــا هــو مــنــصــوص عــلــيه في الــقــوانــ -

 qاألساسية وأنظمة االحتادية
qعدم احترام بنود االتفاقية أو دفتر الشروط -

 qعدم تسديد االشتراكات -
-  خرق قواعد مكافحة تعاطي اIنشطات.

اIـادة اIـادة 51 : : تـصـادق االحتـاديــة عـلى الـنـظــام الـتـأديـبي
النموذجي اIلحق بقانونها األساسي (3). 

اIـــــادةاIـــــادة 52 :  : دون اإلخالل بـــــاألحـــــكـــــام الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيــــة
والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة اIـــعــــمـــول بـــهـــاq يـــتـــخـــذ الـــوزيـــر اIـــكـــلف
بالرياضةq بـناء على تقرير االحتادية أو اIصالح اIركزية
XـسـتــخـدمـIالـعـقــوبـات ضــد ا qـكـلــفـة بـالــريـاضــةIلـإلدارة ا

اIوضوعX حتت تصرف االحتادية.

اIادة اIادة 53 : :  تلتزم االحتاديـة بإخطارمحكـمة التحكيم
 لـتسويـة النـزاعات الريـاضيـة في حالـة نزاعات مـحتـملة
بـX اIــنـخــرطـX والـنــوادي والـرابــطـات الــريـاضــيـة وذلك
باالستناد إلى أنظمة وأعراف اللجنة األوIبية الدولية.

الفصل العاشرالفصل العاشر
أحكام ماليةأحكام مالية

اIادة اIادة 54 : تتشكل موارد االحتادية �ا يأتي : 
 qXنخرطIاالشتراكات السنوية ألعضائها ا -

- حـــقـــوق انــــضـــمـــام والـــتـــزام الـــهـــيـــاكل الـــريـــاضـــيـــة
qنضمّةIا

 qإعانات الدولة واجلماعات احمللية -
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- مــــســـاهــــمــــات الـــصــــنـــدوق الــــوطــــني والــــصـــنــــاديق
الـــوالئــــيــــة لــــتـــرقــــيــــة مـــبــــادرات الــــشــــبـــاب واIــــمــــارســـات

   qالرياضية

 qنافساتIقسط من ناجت األرباح الناجمة عن ا -

- اIـــداخــــيـل اIـــرتــــبــــطـــــة بــــأنـــشــــطـــــة وأداء خــــدمـــات
االحتــاديــةq ال ســيــمــا اIــتــعـلــقــة مــنــهــا بــعــمــلــيــات الــرعــايــة
واإلشـــــهـــــــار والـــــدعم و تـــــســـــويـق الـــــعـــــروض الـــــريـــــاضـــــيـــــة

 qنافسات أو التربصاتIوا

- األربـــــاح اIــــتـــــأتـــــيــــة مـن احلــــقـــــوق عـــــلى الـــــعــــروض
qنافسات الرياضيةIوا

- األربـــاح اIـــتـــأتـــيـــة عن عـــقـــود الـــتـــجـــهـــيـــز ورعـــايــة
 qوالفرق الوطنية Xوتسويق وصورة الرياضي

- نـاجت مبـيعـات اIنـشـورات واألشيـاء اخملتـلفـة التي
 qتتناول الفرع الرياضي

 - اIـــســـاعــدات و اIـــســـاهـــمــات اIـــالـــيــة لـــكل شـــخص
 qخاضع إلى القانون العام أو اخلاص

- الــقـسط احملـتـمل الــذي تـدفـعه الـهـيــئـات الـريـاضـيـة
 qالدولية

  qالهبات والوصايا -

- كل اIــوارد األخـرى الــنـاجــمـة عن نــشـاط االحتــاديـة
أو اIوضوعـة حتت تصرفـها طبـقا للـقوانX والـتنظـيمات

q عمول بهاIا

اIادة اIادة 55 :  : حتدد اجلمعـية العامة لالحتـاديةq بناء على
اقـتـراح من اIـكـتب االحتـاديq مـبـلغ االشـتـراكـات الـفـرديـة
لألعـضـاء اIـنـخرطـX وحـقـوق االنـضـمـام وكـيـفـيـات دفـعـها
وكـذا عـند االقـتضـاءq األقـساط اخلـاصـة بالـهيـاكل اIـنضـمّة

إليها.

اIــادة اIــادة 56 :  :  تـــنــفـــذ نـــفــقـــات االحتــاديـــة وفـــقــا Iـــهــامـــهــا
ولتحقيق أهدافها.

اIادة اIادة 57 :  : تـمسك محاسـبة االحتاديـة طبقا لـلتشريع
والتنظيم اIعمول بهما.

تــــتـــولى االحتــــاديـــة مـــراقـــبــــة حـــســـابــــات الـــرابـــطـــات
الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية اIنضمّة إليها.

اIـادة اIـادة 58 :  : زيـادة عـلى األحـكــام اIـنـصـوص عــلـيـهـا في
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 14-330 اIـؤرخ في 4 صــفــر عـام
qــــذكــــور أعالهIــــوافق 27 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2014 واI1436 ا

يـتـعـX عـلى االحتــاديـة في كل وقت أن تـقـدم إلى اIـراقـبـة
كل الـوثـائق اIـتـعـلـقـة بـسـيـرهـا وتـسـيـيـرهـا عـنـد كل طـلب
من اإلدارة اIــكـلــفـة بــالـريــاضــة و الـســلـطــات اIـؤهــلـة لــهـذا

الغرض. 

تــرسل احلـــســابــات الـــســنــويــة لـالحتــاديــة إلى اإلدارة
اIــكــلـــفــة بــالـــريــاضـــة بــعــد الـــتــصــديـق عــلــيـــهــا من مـــحــافظ

احلسابات ومصادقة اجلمعية العامة عليها.

الفصل احلادي عشرالفصل احلادي عشر
 أحكام ختامية أحكام ختامية

الـــمـــادة الـــمـــادة 59 : : تــقـــرر الـــجــــمـــعـــيــة الـعــامــة بــأغــلــبــيـة
ثـلثي ( 3/2) أعضـائهـا احلـاضرين عـلى األقل واجملـتمـعة في
دورة غـيـر عـاديـة كل تعـديل لـهـذا القـانـون األسـاسي الذي
ال يــــســــري مــــفــــعــــولـه إال بــــعــــد مــــوافــــقــــة الــــوزيــــر اIــــكــــلف

بالرياضة عليه. 

اIــادة اIــادة 60 :   :  تــقــرراجلـــمــعــيــة الـــعــامــة بــأغــلـــبــيــة ثالثــة
أربــاع (4/3) أعــضــائـــهــا احلــاضـــرين من اجلـــمــعــيـــة  الــعــامــة
واجملـتـمــعـX في دورة غـيـر عــاديـةq احلل اإلرادي لالحتـاديـة
والـذي ال يــسـري مـفـعــوله إال بـعـد مــوافـقـة الــوزيـر اIـكـلف

بالرياضة عليه.  

تؤول األموال اIنـقولة والعقارية لالحتادية في هذه
احلالة إلى ..........(4).

حرر باجلزائر في

إمضاء الرئيس

(1)  إعــادة ذكـــر أحـــكـــام اIــادة 91 مـن الــقـــانـــون رقـم 05-13
اIـؤرخ في 14 رمـضــان عـام 1434 اIـوافـق 23 يـولــيـو ســنـة 2013

واIذكور أعاله.
qديرياتIصالح أو اI(2)   ذكر أسماء ا

(3)   إحلـاق النظام الـتأديبي اIنـصـوص عليه في اIادة 20
من اIـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 14-330 اIـــؤرخ في 4 صــفـــر عــام

1436 اIوافق 27 نوفمبر سنة 2014 واIذكور أعاله.

(4)   ذكــر الــقــواعـد الــتي تــؤول عــلى أســاســهــا األمـوال مع
احترام األحكام التشريعية والتنظيمية اIعمول بها. 
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مراسيم فرديةمراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 صفر عام  صفر عام 1436 اIوافق أول ديسمبر سنة  اIوافق أول ديسمبر سنة q2014 يتضمن إنهـاء مهام مدير الكفاءات الوطنيةq يتضمن إنهـاء مهام مدير الكفاءات الوطنية
فـي اخلـارج والـبــرامج والـشـؤون االجــتـمـاعــيـة في اIـديــريـة الـعــامـة لـلــجـالـيــة الـوطـنــيـة في اخلــارج بـوزارة الـشـؤونفـي اخلـارج والـبــرامج والـشـؤون االجــتـمـاعــيـة في اIـديــريـة الـعــامـة لـلــجـالـيــة الـوطـنــيـة في اخلــارج بـوزارة الـشـؤون

اخلارجية.اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 8 صــفــر عـام 1436 اIــوافق أول ديــسـمــبــر ســنـة q2014 تــنــهى مـهــام الــسـيــد أحــمـد
شالغـمـةq بــصـفـته مـديـرا لـلـكـفـاءات الــوطـنـيـة في اخلـارج والـبـرامج والــشـؤون االجـتـمـاعـيـة في اIـديــريـة الـعـامـة لـلـجـالـيـة

الوطنية في اخلارج بوزارة الشؤون اخلارجية.

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 19 مــحـرم عـام  مــحـرم عـام 1436 اIـوافق  اIـوافق 12 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســــــــنـــــــة ســــــــنـــــــة q2014 يــــــــجــــــــعـل مـــــــنــــــــهـج حتــــــــديـــــــد نــــــــســــــــبـــــــةq يــــــــجــــــــعـل مـــــــنــــــــهـج حتــــــــديـــــــد نــــــــســــــــبـــــــة
الهيـدروكسيـبرولـX في اللحـوم ومنـتجات الـلحومالهيـدروكسيـبرولـX في اللحـوم ومنـتجات الـلحوم

إجباريا.إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

qتممIعدل واIا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلق بتقييم اIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-214 اIؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اIــوافق 15 مــايــو ســنــة
q2012 الذي يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات اسـتـعـمـال اIـضـافات

qوجهة لالستهالك البشريIواد الغذائية اIالغذائية في ا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
19 شــــــوال عــــــام 1417 اIــــــوافق 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1997

qرقاز وتسويقهIتعلق بشروط حتضير اIوا
- و�قـتضى الـقرار اIؤرخ في 24 ربيع الـثاني عام
1421 اIـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 2000 واIــتـعــلق بــالــقــواعـد

اIــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اIــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اIــطــهــيــة
qتممIعدل واIا qووضعها رهن االستهالك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اIــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اIــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اIــعــدل واIــتـــمم واIــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة
الــهــيــدروكــســيــبــرولـــX في الــلــحــوم ومــنــتــجــات الــلــحــوم

إجباريا.

Xادة 2 : : من أجل حتـديد نسـبة الهـيدروكسـيبرولIادة اIا
في الـــلــحــوم ومـــنــتـــجــات الــلـــحــومq فــإن مـــخــابــر مـــراقــبــة
اجلودة وقمع الغش واخملابـر اIعتمدة لهذا الغرضq ملزمة

باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق اIرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 19 مــحــرم عــام 1436 اIــوافق 12
نوفمبر سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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اIلحقاIلحق
Xمنهج حتديد نسبة الهيدروكسيبرولXمنهج حتديد نسبة الهيدروكسيبرول

- اللحوم ومنتجات اللحوم -- اللحوم ومنتجات اللحوم -

يـــــبـــــX هـــــذا اIــــــنـــــهج تــــــقـــــنـــــيـــــة لـــــتــــــحـــــديـــــد نـــــســـــبـــــة
الــهـيــدروكــسـيــبــرولـX جلــمـيـع أنـواع الــلـحــوم ومــنـتــجـات

اللحومq �ا فيها الدواجن.

يـطـبـق هـذا اIـنـهج عـلـى الـلـحـوم ومـنــتـجـات الـلـحـوم
الـــــــــتـي ال حتـــــــــتــــــــــوي عـــــــــلـى أكـــــــــثــــــــــر من 0,5 % (ك/ك) مـن

.Xالهيدروكسيبرول

 1. التعريف. التعريف

Iتطلبات هذا اIنهج يطبق التعريف اآلتي :

نـسبـة الهيـدروكسـيبـرولX في الـلحـوم ومنـتوجاتنـسبـة الهيـدروكسـيبـرولX في الـلحـوم ومنـتوجات
: نـسبة الهيـدروكسيبـرولX احملددة وفقـا لطريقة اللحوم :اللحوم 

العمل اIبيّنة في اIنهج.

ويعبّر عنها بالنسبة اIئوية في الكتلة.

 2. اIبدأ. اIبدأ

حتــلـل الــعــيــنــة اIــأخــوذة لـلــتــجــربــة بــواســطــة حــمض
الـــــكـــــبــــــريت فـي درجـــــة حـــــرارة 105 °م. ثـم يـــــتـم تـــــرشــــــيح
وتـخـفف احلالمـة. يـؤكـسـد الـهيـدروكـسـيـبـرولـX بـواسـطة
- p حــيث يــتــشـــكل مــركب أحـــمــر الــلــون مع T Xكــلـورامـ
ثــــــــــــنـــــــــــــائـي مــــــــــــثـــــــــــــيـل أمــــــــــــيـــــــــــــنــــــــــــو بـــــــــــــنــــــــــــزالـــــــــــــدهــــــــــــيــــــــــــد
(p-diméthylamino-benzaldéhyde) ثم يجـرى قيـاس ضوئي

على طول موجة 558 نانومتر.

 3. الكواشف. الكواشف

تستعمل فـقط كواشف ذات نوعية حتلـيلية معترف
بــهـا ومــاء مـقــطـر أو مــنـزوع اIــعـادن أو عــلى األقل مـاء ذي

نقاوة معادلة. 

≈ (H2SO4) مــحـلـول تـركـيـزه q1.3 حـمـض الـكـبـريت حـمـض الـكـبـريت 
3 مول/ل.

تــوضع 750 مـلل من اIـاء في حـوجلـة مـدرجـة سعـتـها
2 ل ويـضـاف 320 مـلـل من حـمض الــكـبــريت اIـركــز بـبطء
مـع الــــــتـــــحــــــريكq (p20 = 1,84 غ/مـــــلـل). يــــــبـــــرد فـي درجـــــة

حرارة الوسط ويكمل احلجم باIاء إلى خط التدرج.
6,8 = (pH) العامل الـهيدورجيني q2.3 محلول مـثبّت

ومكون من :

- 26 غ مـن حـــــمـض الــــــســـــيــــــتــــــريك أحــــــادي اإلمــــــاهـــــة
q(C6H8O7,H2O)

q14 غ من هيدروكسيد الصوديوم -

- 78 غ من أســــــيـــــتــــــات الـــــصــــــوديـــــوم خــــــال من اIـــــاء
.[Na(CH3CO2)]

تـذوّب الكواشف في 500 ملل من اIـاءq وتنقل كـميا
في حـــوجـــلـــة مـــدرجـــة ســـعـــتـــهـــا 1 ل. يـــضــاف 250 مــــلل من

البروبانول- 1 ويكمل احلجم باIاء إلى خط التدرج.

يـبـقى هــذا احملـلـول ثـابــتـا لـعـدة أســابـيع إذا حـفظ في
درجة حرارة 4 °م وبعيدا عن الضوء.

3.3 كــــاشــف بــــالــــكــــلــــورامــيـن qT يــــذوب 1,41 غ

مــــن N- كــــلــــورو-p- تــــولــــوان ســــولـــــفــــونـــامـــيـــد
q(N-chloro- p -toluène sulfonamide) ملح الصوديوم ثالثي
اإلماهة (كلورامT X) في 100 ملل من احمللول اIثبّت (2.3).

يـــــجب أن يــــــحـــــضــــــر هـــــذا احملـــــلــــــول مـــــبـــــاشــــــرة قـــــبل
االستعمال.

qكاشف ملون q4.3 كاشف ملون
يذوب 10 غ من p - ثنـائي مثـيل أمـينـو بنـزالدهـيد
(p-diméthylamino-benzaldéhyde) في 35 مـــــلـل مـن حـــــمض
بـــركـــلـــوريك [60 % (ك/ك)]q ثم يـــفـــرغ بـــبطء 65 مــــلل من

بروبانول-2.

يجب أن يحضر هذا احمللول يوم استعماله.

إذا كـــان من الـــضـــروري تـــصـــفـــيــة p- ثـــنـــائي مـــثـــيل
(p-diméthylamino-benzaldéhyde) أمــــيــــنـــــو بــــنــــزالـــــدهــــيــــد

(اIالحظة 3 في 4.7) جترى العملية كما يأتي :

يـحـضّـر مــحـلـول مـشـبع من p- ثـنـائـي مـثـيل أمـيـنـو
بــــــــــنـــــــــــزالــــــــــدهــــــــــيــــــــــد (p-diméthylamino-benzaldéhyde) فـي
اإليـــثـــانــول بـ 70 % (ح/ح) فـي وجــود احلـــرارة. يـــبــرد أوال
فـي درجــة حـــرارة الـــوسـط ثـم في الــثالجـة. بــعــد حـوالي
12 سـاq يــرشح في قـمـع بـوشـنـر (buchner). يـغـسل بــقـلـيل

من اإليــثــانـول بـ 70 % (ح/ح) في وجـود احلــرارة. يــضـاف
اIـاء اجملـمــد ويـحـرك بــعـنـايــة. تـتـبع هــذه الـعـمـلــيـات حـتى
احلـصـول عـلى كــمـيـات كـافـيــة من أجـسـام بـلــوريـة بـيـضـاء
لـبـنـيـة. تـتـرك لـيـلـيــة واحـدة في الـثالجـة. تـرشح في قـمع
بـــوشـــنـــر q(buchner) تـــغــــسل بـــواســـطــــة ايـــثـــانـــول بـ 50 %
(ح/ح)q ثم جتــفف حتت ضـغط مــخـفف في وجــود أوكـسـيـد

الفوسفور (ح).

 5.3 الهيدروكسيبرولX الهيدروكسيبرولqX مـحاليل معيارية.

في حـوجلـة مدرجـة سـعتـها 100 مللq يـحضّـر احمللول
- α - األم بـإذابة 50 مغ من حـمض هيـدروكسـيبـروليدين
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كـاربـونـيك (هـيـدروكـسـيـبـرولـX) في اIـاء. تـضـاف قـطـرة
من محلول حمض الكبريت (1.3) ويكمل احلجم باIاء إلى
خـط اIـعـلم. يـبـقى هــذا احملـلـول ثـابـتــا Iـدة شـهـر واحـد عـلى

األقل في درجة حرارة 4°م.

 يـوم االسـتـعمـالq يـوضع في حـوجلـة مـدرجـة سعـتـها
500 مـللq 5 مـلـل من احملـلــول األم ويـكــمل احلـجم بــاIـاء إلى

خط اIــعــلم. حتــضّـر بــعــدهــا أربــعـة (4) مــحـالــيل مــعــيــاريـة
بـأخـذ 10 مـلل و20 مـلل و30 مـلل و40 مـلل مـن هـذا احملـلـول
ويــــكــــمل بــــاIــــاء إلى 100 مـــلـل لــــلـــحــــصــــول عــــلى تــــراكــــيـــز
qعلى الـتوالي 0,5 ميـكروغـرام/ملل Xالهـيدروكـسـيبـرولـ
q1,5 مــيـــكــروغــــرام/مــلــل q1 مـــيــــكـــروغــــرام/مــلــل

2 ميكروغرام/ملل.

4. التجهيزات. التجهيزات

األجهزة اIتداولة في اخملبر وال سيما ما يأتي :

1.4 آلـــة فـــرم الـــلــحمq آلـــة فـــرم الـــلــحمq ذات شـــفـــرات أفـــقــيـــة ســـريـــعــة
الدوران.

2.4 دورق كـروي لـلــتـحــلـيل اIـائيq دورق كـروي لـلــتـحــلـيل اIـائيq ذو قـاع دائـري أو
مسطحq مع عنق عريضq سعته حوالي 200 ملل.

3.4 فرن التجفيفq فرن التجفيفq يضبط في 105°م ± 1°م.

4.4 أقراص ورق الترشيح أقراص ورق الترشيحq قطرها 12,5سم.

5.4 مقياس العامل الهيدروجيني. مقياس العامل الهيدروجيني.

6.4 أوراق األIنيوم أو بالستيك عتم. أوراق األIنيوم أو بالستيك عتم.

7.4 حــمـام مـائيq  حــمـام مـائيq مـضـبــوط في درجـة حـرارة 60°م ±
0,5°م.

8.4 مــقـــيــاس طـــيــفيq مــقـــيــاس طـــيــفيq يــســـمح بــقـــيــاســـات عــلى طــول
مــوجــة 558 نــانــومــتــر ± 2 نــانــومــتــرq أو مــقــيــاس األلــوان
الـكهـربائيq مجـهز �ـصفـاة تداخـليـة مع امتـصاص أقصى

في 558 نانومتر ± 2 نانومتر.

9.4 أحواض زجاجيةq أحواض زجاجيةq ذات مسافة ضوئية 10 ¯.

10.4 مــيـــزان حتــلـــيــليq مــيـــزان حتــلـــيــليq مـــضــبـــوط بــالـــتــقـــريب في ±
0,001 غ.

11.4 حوجلة مدرجةq حوجلة مدرجةq سعتها 250 ملل.

12.4 زجاج الساعةq زجاج الساعةq قطره من 5 سم إلى 6 سم.

5. اقتطاع الع. اقتطاع العّيناتينات

من الــضــروري أن يـحــصل اخملــبــر عـلى عــيّــنـة �ــثــلّـة
حقا غير متلفة ولم تتغير أثناء النقل أو التخزين.

يتم العمل على عيّنة �ثلة تزن على األقل 200 غ.

حتــفظ الـعــيّــنــة بــحـيث �ــنع أي تــلف أو تــغــيــيـر في
احملتوى.

6. حتضير العي. حتضير العيّنة للتجربةنة للتجربة

1.6 اللحوم النيئة ومنتجات اللحم النيىء اللحوم النيئة ومنتجات اللحم النيىء

بـــاســـتـــعــمـــال ســـكـــX حـــادq يــقـــطع الـــلـــحم عـــلى شـــكل
مكـــعـبــات صـغــيــرة (حجـمهـا حوالي 0,5 سمq3 أي حوالي
8 مــلم جــانـبــيـا) عــنــدمـا يــكـون مــحــتـفــظــا بـبــرودته (درجـة

حرارته أدنى بقليل من 0°م).

تــوضع الــعـيّــنــة داخل الــوعـاءالــذي يــغـلق بــإحــكـامq أو
يــغــلـق حتت ضــغط ضـــعــيف فـي كــيس بالســـتــيـــكي مــقــاوم
للحـرارة. يسخن فـيما بـعد الوعـاء والعيّـنة بحـيث تثبت
درجـة احلـرارة الـدنـيـا في 70°م مـدة 30 دقـيــقـة عـلى األقل.

يترك ليبرد وتعاد التجربة كما في (2.6).

خالل اIـراحـل اآلتـيـة من حتـضــيـر الـعــيّـنـة لـلــتـجـربـة
ووزن الــعــيّـنــة اIـأخــوذة لـلــتـجــربــةq يـجــرى الـتــأكـد من أن
الــعــيّـــنــة �ــزوجـــة جــيــدا وبـــاخلــصــوص أن تـــكــون الــدهــون

واألجزاء السائلة موزعة بانتظام.

مـالحــظـة مـالحــظـة 1 -  - يــســمح هــذا الــعالج بــاحلـرارة بــتــطــريـة
الــنـســيـج الـضــام الــنــييء ويــجــعــله أقل مــقــاومــة لــعــمــلــيـة

اجملانسة بواسطة آلة فرم اللحم.

غــيــر أنه �ــكن أن تــتـــســبب هــذه اIــعــاجلــة في فــصل
ســـائل يــحـــتــوي عـــلى اجلــيالتـــX. �ــكن أيـــضــا أن يـــتــطــلب
وجود الدهن رعاية خاصة أثناء حتضير عينة متجانسة.

2.6 اللحوم اIطهية ومنتجات اللحم اIطهي اللحوم اIطهية ومنتجات اللحم اIطهي

جتـــانس الــــعـــيّـــنــــة في آلـــة فــــرم الـــلـــحم (1.4). حتــــفظ
الـــعــيّــنـــة اجملــانــســة فـي قــارورة مــغـــلــقــة مــســـدودة بــإحــكــام
و�ـــلــوءة كـــلـــيــا وحتـــفظ بـــطـــريــقـــة تـــمــنـع كل إتالف أو كل

تغيير في تركيبها.

حتلل العيّنة في أقرب وقتq لكن دائما خالل 24 سا.

7. طريقة العمل. طريقة العمل

1.7 أخذ عي أخذ عيّنة للتجربةنة للتجربة

تــــــوزن بـــــــتــــــقـــــــريب 0,001 غ في الـــــــدورق الـــــــكــــــروي
لــلــتــحــلــيل اIــائي q(2.4) حــوالي 4 غ من عــيّــنــة الــتــجــربـة.
يجـرى التأكد من عـدم بقاء أي مـادة ملتـصقة عـلى الغشاء

اجلانبي للدورق.
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2.7 التحليل اIائي التحليل اIائي

1.2.7 يـــضــاف 30 مــلل ± 1 مـــلل مـن مـــحـــلـــول حـــمض
الـكبريت (1.3) في الـدورق. يغـطى بزجـاج السـاعة (12.4)
ويـوضع الــكل في فـرن الـتـجـفـيف (3.4) مـدة 16 سـا (لـيـلـة

واحدة) في درجة حرارة 105° م.

2.2.7 تــرشح احلالمــة وهي سـاخــنـة فــوق قـرص ورق
الـــتـــرشـــيح q(4.4) مـع اســـتـــخالص الـــرشـــاحـــة في حـــوجـــلـــة
مــدرجــة ســعــتــهــا 250 مــلل (11.4). يــغـــسل ورق الــتــرشــيح
والـدورق ثالث (3) مـرات بـواسـطـة أجزاء من 10 مـلل من
مـــحـــلــــول حـــمض الــــكـــبـــريت (1.3) وهـــو ســـاخـنq وتـــضـــاف
ســـوائل الــغــسل لــلــحـالمــة ثم يــكــمل احلـــجم بــاIــاء إلى خط

اIعلم ثم �زج.

3.7 تطور اللون وقياس االمتصاص تطور اللون وقياس االمتصاص

1.3.7 بــــــواســــــطـــــة مــــــاصــــــةq يـــــوضع داخـل حـــــوجـــــلــــة
مــــدرجــــة ســـعــــتــــهـــا 250 مــــلل (11.4) حــــجم "ح" مـن احلالمـــة
qبـعـد الـتـخـفـيف إلى 250 مـلل q(2.2.7) تـســمـح بــاحلــصـول
Xمــحـصـور بـ Xعـــلـى تـــركــــيـــز الــهـــيــدروكــســيـــبـرولـ
0,5 مـيـكـروغـرام/ملل و 2 ميـكـروغـرام/مـلل. يـكمـل احلجم

باIاء إلى خط اIعلم .

مالحـظة مالحـظة 2 - - في مـعظم احلـاالتq تكـون قيـمة "ح" من
5 مـلل إلى 25 مـللq حـسب كـمـيـة الــنـسـيج الـضـام اIـوجـود

في العينة.

2.3.7 يــــــوضع 4 مـــــــلـل مـن هـــــــذا احملـــــــلــــــول (1.3.7) في
أنـــــــبـــــــوب اخــــــــتـــــــبـــــــار ثم يـــــــضـــــــاف 2 مـــــــلـل من الــــــــكـــــــاشف
بــالـــكـــلـــورامــT X (3.3). �ــــزج ويـــتــــرك في درجــــة حـــرارة

الوسط مدة 20 د ± 1 د.

3.3.7 يـضاف 2 ملل من الـكاشف اIـلون (4.3) و�زج
بـــعـــنــايـــة ويـــغـــطى األنـــبــوب بـــورقـــة من األIـــنـــيــوم أو من

البالستيك (4.6).

4.3.7 يوضع األنبوب بسرعة في احلمام اIائي (7.4)
اIـضـبــوط في درجـة حـرارة 60°م ويــسـخن مـدة 20 دقــيـقـة

بالضبط.

5.3.7 يــــبـــرد األنــــبــــوب عــــلى األقل 3 دقــــائق بــــاIــــيـــاه
اجلارية ويترك في درجة حرارة الوسط مدة 30 دقيقة.

6.3.7 تـــقــــاس قـــيـــمـــة االمــــتـــصـــاص في 558 ° ± 2 °
بـــالــــنـــســـبـــة لــــلـــمـــاء داخـل حـــوض زجـــاجي (9.4) بـــواســـطـــة
اIــقــيــاس الــطــيــفـي أو مــقــيــاس األلــوان كــهــربــائي مــجــهــز

�صفاة متداخلة (8.4).

7.3.7 تطـرح قيمـة االمتـصاص اIقـاسة في التـجربة
عـلى بـياض (4.7) ويـقـرأ تـركـيـز الهـيـدروكـسـيـبـرولX في
احلالمـة اخملـففـة على مـنـحنى اIـعـايرة اIـتحـصل عـليه كـما

هو مبX في (5.7).

4.7 التجربة على بياض التجربة على بياض

جتـــرى الـــعـــمـــلـــيـــات اIـــبــيـــنـــة في (2.3.7) إلى (7.3.7)
مرتqX لكن باستبدال احلالمة اخملففة باIاء.

مـالحـــــظـــــة مـالحـــــظـــــة 3 - - إذا كــــــانت قــــــيـــــمــــــة االمـــــتــــــصـــــاص في
الـتـجـربـة عـلى بـيـاض تـتـعدى q0,04 يـحـضـر كـاشف مـلون
جـديد (4.3) وإذا اقـتـضى األمـر يـنقى الـ p - ثنـائي مـثيل
(p-diméthylamino-benzaldéhyde) أمــــيــــنـــــو بــــنــــزالـــــدهــــيــــد

.(4.3)

5.7 منحنى اIعايرة منحنى اIعايرة

1.5.7 تـــعــاد طــريــقـــة الــعــمل اIـــبــيــنــة في (2.3.7) إلى
q(7.3.7) لـــــكـن مع 4 مــــــلل مـن كـل من األربــــــعـــــة مــــــحـــــالــــــيل
اIـعـايـرة اخملــفـفـة من الـهـيــدوكـسـيـبـرولـX (5.3) عـوضـا عن

احلالمة اخملففة.

2.5.7 تــــنــــقل عــــلى اIــــنــــحــــنـى الــــبــــيــــاني قــــيـم درجـــة
االمــتــصــاص اIـقــاســة واIــصــحــحــة لـلــتــجــربــة عــلى بــيـاض
وبــــــداللـــــــة تــــــراكــــــيــــــز مـالئــــــمــــــة مـع مــــــحــــــالــــــيـل مــــــعــــــايــــــرة
الـــهــيــدروكــســيــبــرولــX. تــوصـل الــنــقــاط مع اIــبــدأ بــرسم

منحنى مستقيم قدر اإلمكان.

ينشىء منحنى معايرة جديد لكل سلسلة حتليل.

8. احلساب. احلساب

حتـــسب نـــســبــة الـــهــيـــدروكــســيـــبــرولـــqX لــكل عـــيــنــة
مـــأخــــوذة لـــلــــتـــجــــربـــةq بـــالــــنـــســــبـــة اIــــائـــويـــة فـي الـــكــــتـــلـــة

باالستعانة بالصيغة التالية :

                            6,25  ت  ت
ي ي هـ هـ =  ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ
               ك                ك X ح ح

حيث

ي ي هـهـ : مـــقـــدار الـــهـــيــدروكـــســـيـــبـــرولـــqX مـــعــبـــر عـــنه
بـــالــــنــــســـبــــة اIــائـــويــة فـي الــكـــتــلـــةq مــتـــحـــصل عــلـــيه من

qالصيغة

ت :ت : تركيـز الهـيدروكـسيـبرولـX في احلالمة اخملـففة
بــاIـــيــكــروغـــرام في اIــيـــلــيـــلــتـــر واIــقــروءة عـــلى مــنـــحــنى

 qعايرةIا
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q(1.7) أخوذة للتجربة بالغرامIك : ك : كتلة العينة ا

ح : ح : حـــجم اجلـــزء الــنـــمــوذجـي بــاIـــيــلـــيــلـــتـــر لــلـــحالمــة
اIأخوذة للتخفيف في 250 ملل (1.3.7).

يعبر عن النتائج بتقريب 0,01 %.

9. الدقة. الدقة

Xـــــنــــهج فـي جتــــربــــة أجـــــريت بــــIثــــبــــتـت دقــــة هــــذا ا
اخملابر.

حـدد مـستـوى االحـتـمال بـ 95 %  لـلـحصـول عـلى قيم
التكرارية وإعادة التجربة.

1.9 التكرارية التكرارية

qلـتـجـربـة Xمـسـتـقـلـتـ Xنـتـيـجـتـ Xـطـلق بـIالـفـرق ا
مــتـحـصل عــلـيه من نــفس اIـنـهـج بـوسـائل �ــاثـلـة خــاضـعـة
للتجربـة في نفس اخملبر وبنفس اجملـرب باستعمال نفس
األجــهــزة وفـي مــجــال زمــني قــصـــيــرq يــجب أن ال تــتــعــدى

قيمة التكرارية r اIبينة في الصيغة :

ــــــــــ
                                                               

 r = 0,0131 + 0,0322  ي  ي هـ هـ 

حيث

ي ي هـهـ : مــــــعـــــدل نــــــتــــــيـــــجــــــتي الــــــتــــــجـــــربــــــة لــــــنـــــســــــبـــــة
الـهـيـدروكــسـيـبـرولـqX مـعــبـر عـنه بـالـنــسـبـة اIـائـويـة في

الكتلة.

تـرفض الـنـتــيـجـتـان إذا كــان الـفـرق يـتـعــدى الـقـيـمـة
اIبنية أعالهq ويجرى حتديدان جديدان.

2.9 إعادة التجربة  إعادة التجربة 

qلــتــجــربـة Xفــرديــتــ Xنــتــيــجــتـ Xــطــلق بــIالــفــرق ا
مــتـحـصل عــلـيه من نــفس اIـنـهـج بـوسـائل �ــاثـلـة خــاضـعـة
Xمـــخــتــلــفــ Xلــلـــتــجــربــة فـي مــخــابــر مـــخــتــلــفـــة و�ــجــربــ
R يـجب أن ال يتـعـدى القـيـمة qباسـتـعمـال أجـهزة مـخـتلـفـة

اIبنية في الصيغة :

ــــــــــ
                                                                

 R = 0,0195 + 0,0529  ي ي هـ هـ 

حيث

ي ي هـهـ : مــــــعـــــدل نــــــتــــــيـــــجــــــتي الــــــتــــــجـــــربــــــة لــــــنـــــســــــبـــــة
الـهـيـدروكــسـيـبـرولـqX مـعــبـر عـنه بـالـنــسـبـة اIـائـويـة في

الكتلة.

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اAستشفياتوإصالح اAستشفيات

قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 12 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1435
اIوافق اIوافق 6 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة q2014 يتـمم القرار الوزاريq يتـمم القرار الوزاري
اIــــــشـــــــتـــــــرك اIـــــــؤرخ في اIــــــشـــــــتـــــــرك اIـــــــؤرخ في 14 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1431
اIـوافق اIـوافق 28 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة 2010 الـذي يــحـدد كـيـفـيـات الـذي يــحـدد كـيـفـيـات
تــنــظـيم وبــرامج وكــذا شــروط االلـتــحــاق بـالــتــكـوينتــنــظـيم وبــرامج وكــذا شــروط االلـتــحــاق بـالــتــكـوين
اIــتــخـصص اIــتــعـلق بــبــعض الـرتـب الـتــابـعــة لــسـلكاIــتــخـصص اIــتــعـلق بــبــعض الـرتـب الـتــابـعــة لــسـلك

متصرفي مصالح الصحة.متصرفي مصالح الصحة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
qستشفياتIووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم  14-  154 اIؤرخ
فـي  5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 162
اIــــؤرخ في 7 جــــمــــادى األولى عـــام  1430 اIــــوافق 2 مـــايـــو
ســـنـــة 2009 واIــــتـــعــــلق  بــــاIــــدرســـة الــــوطــــنـــيــــة لــــلـــصــــحـــة

qتممIعدل واIا qالعمومية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اIؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اIوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

qواإلصالح اإلداري
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
 14 ربـيع األول عـام  1431 اIـوافق 28 فــبـرايــر ســنـة 2010

الــــذي يــــحــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــنــــظــــيم وبــــرامج وكــــذا شــــروط
االلــتـحــاق بــالـتــكـوين اIــتـخــصص اIـتــعـلـق بـبــعض الـرتب
qتممIعدل واIا qالتابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : تـــــتــــمم أحـــــكــــام اIــــادة 20 مـن الــــقـــرار
الــوزاري اIـــشـــتــرك اIـــؤرخ في 14 ربـــيع األول عــام 1431
اIوافق 28 فبـراير سنة 2010 الذي يحـدد كيفيـات تنظيم
بـــرامج وكـــذا شـــروط االلــتـــحـــاق بـــالـــتـــكــويـن اIـــتــخـــصص
اIـتـعـلق بـبـعض الـرتب الـتابـعـة لـسـلك مـتـصـرفي مـصالح

الصحةq في األخير كما يأتي :
" اIـادة 20 : يــنــظم فـي نـهــايــة الــتــكــوين اIــتــخــصص
وIـجــمـل الــرتـب الــمــعـنــيــة امـتحـان لـلـتخـرج يـتـضمن

ما يأتي :
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- (بــدون تــغــيـــيــر حــتى) عـالمــة تــقــيـــيم الــتــربص أو
التربصات.....

- عالمــة تــقــيـيم اIــراقــبـة الــبــيــداغـوجــيــة اIـســتــمـرة
(معامل 6)"

اIـادة اIـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 12 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 6
أكتوبر سنة 2014.

- و�قـتضى الـقرار اIؤرخ في 11 شعـبان عام 1418
اIــــوافق 11 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1997 الــــذي يــــحــــدد قــــائــــمـــة
الــنــشــاطـات واخلــدمــات واألشــغــال الــتي يــنــجــزهــا اIــعــهـد
qزيادة على مهامه الرئيسية qالوطني للصحة العمومية

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 2 ( الــفـقـرة 2 )
من اIرسـوم التنفيذي رقم 98-412 اIؤرخ في 18 شعبان
qـذكـور أعالهIـوافق 7 ديـســمــبـر ســنـة 1998 واIعـام 1419 ا
حتـدد قـائـمـة الــنـشـاطـات واخلـدمــات واألشـغـال الـتي �ـكن
أن يـنجزها اIعـهد الوطني للـصحة العمـوميةq زيادة على

مهامه الرئيسيةq كما يأتي :

- الدراسات واألبحاث :الدراسات واألبحاث :
qاالستشارة في اجملال التقني والعلمي *

* االســتـشــارة في مــجـال تــنـظــيم وتــقـيــيم نـشــاطـات
qالصحة العمومية

qنهجيةIاالستشارة في مجال ا *
* جمع اIعطيات العلمية ومعاجلتها وحتليلها.

- البيداغوجيا :البيداغوجيا :
qساعدة البيداغوجيةIا *

qتصور و/ أو تنظيم الورشات البيداغوجية *
* تــأطـــيــر الــتـــكــوين واIـــلــتــقـــيــات اIـــنــظــمـــة لــصــالح

qنظمات الوطنية والدوليةIا
* إعداد ووضع الوثائق واألدوات التعليمية.

- اخلدمة :اخلدمة :
* اIـســاعـدة الــتـقــنـيــة لــلـتــظـاهــرات الـعــلـمــيـة و / أو

qالتقنية
qكراء احملالت للتظاهرات العلمية والطبية *

qاإلطعام واإليواء *
* إجنـاز روبــورتـاجــات وأشــرطـة وفــيـديــو وثــائـقــيـة
qوومضات وحمالت ذات منفعة عامة في مجال الصحة

* نــــشـــر اجملالت واIــــؤلـــفـــات الــــعـــلـــمــــيـــة والـــتــــقـــنـــيـــة
والتربوية وطبعها.

اIــــادة اIــــادة 2 :  : يـــجـب أن تــــكــــون الـــنــــشــــاطــــات واألشــــغـــال
واخلـدمـات اIـذكـورة في اIــادة األولى أعاله قـبل تـنـفـيـذهـا

محل :
qعهدIتسجيل في برنامج نشاطات ا -

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفةاIدير العام للوظيفة
العمومية واإلصالح اإلداريالعمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير الصحةعن وزير الصحة
والسكان وإصالحوالسكان وإصالح
اIستشفياتاIستشفيات
األمX العاماألمX العام

عبد احلق سايحيعبد احلق سايحي

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

أكـتوبر قـرارمؤرخ في قـرارمؤرخ في 27 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1434 اIوافق  اIوافق 3 أكـتوبر 
ســـنــة ســـنــة q2013 يـــحـــدد قـــائـــمـــة الـــنـــشـــاطـــات واخلـــدمــاتq يـــحـــدد قـــائـــمـــة الـــنـــشـــاطـــات واخلـــدمــات
واألشــغــال الــتي يــنـجــزهــا اIــعــهـد الــوطــني لــلــصــحـةواألشــغــال الــتي يــنـجــزهــا اIــعــهـد الــوطــني لــلــصــحـة

العموميةq زيادة على مهامه الرئيسية.العموميةq زيادة على مهامه الرئيسية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qستشفياتIإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 93-05 اIـؤرخ
فـي 9 رجـب عـــــــام 1431 اIــــــــوافق 2 يــــــــنـــــــايـــــــر ســـــــنـــــــة 1993
واIتضمن إعادة تنـظيم اIعهد الوطني للصحة العمومية
اIــنـشـأ بــاIـرسـوم رقم 64-110 اIـؤرخ في 10 أبــريل سـنـة

qعدلIا q1964

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 98-412 اIؤرخ
في 18 شــعــبــان عــام 1419 اIــوافق 7 ديــســمــبــر ســنــة 1998
الــذي يــحــدد كــيــفــيــات تــخــصــيص الــعــائــدات الــنــاجتــة عن
اخلـدمات واألشـغـال الـتي تقـوم بـهـا اIؤسـسـات الـعمـومـية

qادة 2 منهIال سيما ا qزيادة على مهمتها الرئيسية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اIؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اIوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

qستشفياتIا
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qدراسة في مجلس اإلدارة -
- موافقة اIصالح اIعنية التابعة للوزارة الوصية.

اIــادة اIــادة 3 :  : جتـــرى الـــنـــشـــاطـــات واألشـــغـــال واخلـــدمــات
اIـــــــذكـــــــورة فـي اIـــــــادة األولى أعـالهq فـي إطـــــــار عـــــــقــــــود أو

اتفاقيات.

اIـادة اIـادة 4 : : يـقـدم كل طـلب أداء خـدمـة إلى اIـديـر الـعام
لــــلــــمــــعـــهــــد الــــوطـــنـي لــــلـــصــــحــــة الـــعــــمــــومــــيـــة اIــــؤهل دون

غيرهqالستالم الطلبات واألمر بتنفيذها.

5 :  : ال�ــــــــــكـن أن تــــــــــتــــــــــأتـى اإليــــــــــرادات إال مـن اIـــــــــادة اIـــــــــادة 
الــنــشــاطــات واألشــغــال واخلــدمــات اIــنــصــوص عــلــيــهــا في

اIادة األولى أعاله.

اIادة اIادة 6 : : يـتقاضى اIعـهد الوطني لـلصحة الـعمومية
مــقـــابال مـالـيــا لـقــاء كل الــنـشـاطـات واخلــدمـات واألشـغـال
الـــتي يــنـــجــزهــا لـــصــالح الـــهــيـــئــات الــعـــمــومــيـــة واخلــاصــة

واخلواص.

7 :  : تــــــقــــــبـض اإليــــــرادات الــــــتـي يــــــقــــــوم اآلمــــــر اIـــــادة اIـــــادة 
بالـصرف �عـاينتـها إمـا من عون محـاسب وإما من وكيل

معX لهذا الغرض.

8 :  : تـــوزع اIــــوارد اIـــتـــأتــــيـــة من الــــنـــشـــاطـــات اIــادة اIــادة 
واألشـــغــــال واخلــــدمــــات بــــعـــد طــــرح األعــــبــــاء الــــنـــاجتــــة عن
إجنازهاq طـبقا ألحـكام اIادة 4 من اIرسـوم التنفيذي رقم
98-412 اIــــــــؤرخ في 18 شــــــــعـــــــبــــــــان عـــــــام 1419 اIــــــــوافق 7

ديسمبر سنة 1998 واIذكور أعاله.

اIـــــادة اIـــــادة 9 :  : يـــــقـــــصـــــد بـــــاألعـــــبــــــاء الـــــنـــــاجتـــــة عن إجنـــــاز
النشاطات واخلدمات واألشغال مايأتي :

- شــراء عـتـاد وأدوات و / أو مـواد تـســتـعـمل إلجنـاز
qتقد¡ اخلدمات

- اIـصــاريف الـعـامــة الـنـاجتـة عن اســتـعـمـال احملالت
qنشآت األخرىIوا

- تسـديـد مقـابل اخلـدمات الـنـوعيـة اIـنجـزة في هذا
اإلطار من قبل الغير.

10 :  : يـــجـب أن تـــســـجل اإليـــرادات والـــنـــفـــقـــات اIــادة اIــادة 
اIــتــعــلــقــة بــالــنــشــاطــات واخلــدمــات واألشــغــال اIــنــصـوص
عـــلـــيـــهــا فـي اIـــادة األولى أعاله وجـــوبـــا في عـــنـــوان خــارج

اIيزانية في سجل إضافي يفتح لهذا الغرض.

اIادة اIادة 11 :  : تلغـى أحكام الـقرار اIؤرخ في 11 شـعبان
عــام 1418 اIــوافق 11 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1997 الـــذي يـــحـــدد
قــائـمــة الــنـشــاطــات و اخلـدمــات واألشـغــال الــتي يــنـجــزهـا
اIــعــهــد الـوطــني لــلــصــحــة الــعـمــومــيــةq زيــادة عـلـى مـهــامه

الرئيسية.

اIـادة اIـادة 12 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في 27 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 3
أكتوبر سنة 2013. 

عبد اIالك بوضيافعبد اIالك بوضياف
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