
العدد العدد 11

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب 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 6 جمادى األولى  جمادى األولى عام عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 25 فبراير س فبراير سنة نة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



6 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 211
25 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 15-55 مـؤرّخ في 18 ربـيع الـثـاني عـام 1436 اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة s2015 يـتـضـمن حتـويل اعـتـمـاد إلى
ميزانية التكاليف اHشتركة.........................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 15-56 مؤرّخ في 18 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 8 فـبـراير سـنة s2015  يتـضـمن حتويـل اعـتـماد إلى
ميزانية تسيير وزارة العدل........................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 16 فبـراير سنة s2015 يـضبط األحكـام اHطبـقة على
النادي الرياضي احملترف ويحدد القوانY األساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-74 مـؤرخ في 26 ربــيع الـثــاني عـام 1436 اHـوافق 16 فـبــرايـر ســنـة s2015 يــحـدد األحـكــام والـقـانـون
األساسي النموذجي اHطبق على النادي الرياضي الهاوي...................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 15-75 مـؤرخ في 26 ربـيع الـثـاني عـام 1436 اHـوافـق 16 فــبـرايـر سـنـة s2015 يـتـضــمن تـعـديل الـقـانـون
األساسي لديوان اHركب األوHبي....................................................................................................................

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 7 ربيع األول عام 1436 اHوافق 29 ديسمـبر سنة s2014 يتضـمن وضع بعض األسالك اخلاصة
باإلدارة اHـكـلـفـة بـالـتـضـامن الـوطـني في حـالـة الـقـيـام بـاخلـدمة لـدى وزارة الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـيـة (مـصالـح والية
اجلزائر واHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى).................................................................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 8 ذي احلـجّـة عـام 1435 اHـوافق 2 أكــتـوبـر سـنـة s2014 يـتـضـمّن إنـشـاء مـلـحـقــة Hـركـز الـراحـة
للمجاهدين بحمام دباغ (واليـة قاHة)............................................................................................................

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي احلجّة عام 1435 اHوافق 2 أكتوبر سنة s2014 يتضمّن إنشاء مـلحقـة للمتحف اجلهـوي
للمجـاهد لتلمسان بواليـة بشـار..................................................................................................................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 8 ذي احلـجّـة عـام 1435 اHـوافق 2 أكــتـوبـر سـنـة s2014 يـتـضــمّن إنـشـاء مـلـحــقـة Hـركـز الـراحـة
للمجاهدين حلمام الصاحلY (واليـة خنشلة)...................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار مـؤرخ فـي 30 ربيع األول عام 1436 اHوافق 21 يناير سـنـة s2015 يتضمن فتح دعـوى  تصنيف "اHنزلY اللذين تمت
فيهما كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل إموال"....................................................................................

قـرار مـؤرخ فـي 30 ربيع األول عام 1436 اHوافق 21 يناير سـنـة s2015 يتضمن فتح دعوى تصنيف "فيال سيزيني"..........
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 11 6 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـ
25 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 15-55 مــؤر مــؤرّخ في خ في 18 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عــام عــام 1436  اHــوافق اHــوافق 8 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة s2015 يـــتـــضــمنs يـــتـــضــمن

حتويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف اHشتركــة.حتويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف اHشتركــة.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــام 1436 اHــــــــوافق 30  ديـــــــســــــــمــــــــبـــــــر ســــــــنـــــــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2015 الية لسنةHا

- و�قـتـضى اHرســوم الـتنـفـيذي رقم 15-27 اHـؤرخ
فـي 11 ربـيع الـثـانـي عام 1436 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنة
2015 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

اHـالية من ميزانـية التسيـير �وجب قانون اHـالية لسنة
s2015

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــلــــغـى من مــــيـــــزانــــيــــة ســــنــــة 2015
اعـتـمـاد قـدره مـائـة واثـنـان وتـسـعـون مـلـيـونـا وتـسـعـمـائـة
وخــمــســة وخــمــســون ألف ديــنـار (192.955.000 دج) مــقــيـد
في مـيـزانيـة تـسـييـر وزارة اHـالـيـة وفي األبواب اHـبـيـنة

في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــخــصـص Hــيـزانـيــة ســنـة 2015  اعــتــمــاد
قـــدره مائـة واثنان وتـسعون ملـيونا وتـسعمائـة وخمسة
وخــــمــــســـون ألـف ديــــنـــار (192.955.000 دج) يـــــقــــــيّــــــد فـي
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اHــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
اHـــــاداHـــــادّة ة 3 : :  يــــكــــلف وزيــــر اHــــالــــيــــة بــــتــــنــــفــــيــــذ هــــــذا
اHرســوم الذي  ينشـر في اجلريدة الرّسميّـة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436

اHوافق 8 فبراير سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتماداتاالعتمادات اHلغـاة اHلغـاة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقمرقم األبواباألبواب

33.300.000 11 - 31

وزارة اHاليةوزارة اHالية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

الديوان اHركزي لقمع الفسادالديوان اHركزي لقمع الفساد
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون ــ مرتبات العملاHوظفون ــ مرتبات العمل

الديوان اHركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط......................



6 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 411
25 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات اHلغـاة اHلغـاة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقمرقم األبواباألبواب

75.000.000

9.800.000

118.100.000

10.000

10.000

600.000

10.000

27.000.000

1.500.000

29.110.000

9.220.000

9.500.000

3.105.000

7.200.000

150.000

2.500.000

3.000.000

1.650.000

400.000

10.000

36.735.000

3.000.000

3.000.000

12 - 31

13 - 31

12 - 32

11 - 33

12 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

16 - 34

17 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

الديوان اHركزي لقمع الفساد - التعويضات واHنح اخملتلفة.....................
الـديوان اHركزي لقـمع الفساد - اHسـتخدمون اHتـعــاقدونs الــرواتبs منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون ــ اHعاشات واHنحاHوظفون ــ اHعاشات واHنح

الديوان اHركزي لقمع الفساد - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.............

مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاHوظفون ــ التكاليف االجتماعية

الديوان اHركزي لقمع الفساد - اHنح العائلية.......................................

الديوان اHركزي لقمع الفساد - اHنح االختيارية...................................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - الضمان االجتماعي...............................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية............

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

الديوان اHركزي لقمع الفساد - تسديد النفقـات....................................

الديوان اHركزي لقمع الفساد - األدوات واألثاث....................................

الديوان اHركزي لقمع الفساد - اللوازم................................................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - التكاليف اHلحقة..................................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - األلبسة...............................................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - التغذية...............................................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - جتهيزات ومعدات النوم واHطعم.............
الديوان اHركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات.................................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - اإليجـار...............................................
الــديـوان اHــركـزي لـقــمع الـفــسـاد - الـنــفـقــات الـقـضــائـيــة - نـفـقــات اخلـبـرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة.......................................................

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

الديوان اHركزي لقمع الفساد - صيانة اHباني......................................

مجموع القسم اخلامس
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات اHلغـاة اHلغـاة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقمرقم األبواباألبواب

5.000.000

5.000.000

191.955.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

192.955.000

192.955.000

12 - 37

11 - 43

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

الديوان اHركزي لقمع الفساد - اHؤتمرات واHلتقيات ...........................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

الـديــوان اHـركـزي لــقـمع الـفــسـاد - اHـنح - تــعـويـضـات الــتـدريب - الـرواتب
اHسبقة - نفقات التكوين.................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع االعتمادات اHلغاة مجموع االعتمادات اHلغاة .................................................................

مــرســوممــرســوم رئــاسي  رئــاسي رقم رقم 15-56 مــؤر مــؤرّخ في خ في 18 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عــام عــام 1436  اHــوافق اHــوافق 8 فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــة s2015  يــتــضــمنs  يــتــضــمن

حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015

واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2015 الية لسنةHا
- و�قتـضـى اHرســوم التنفيذي رقم 15-26 اHؤرخ
فـي 11 ربـيع الـثـانـي عام 1436 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنة
2015 واHــتـــضــمن تــوزيـع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

الــعـدلs حــافظ األخـتــام من مـيــزانـيــة الـتــسـيـيــــر �ـوجــب
s2015 اليــة لسنةHقانــون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2015
اعتمـــاد قـــدره مائـة واثنان وتسعون ملـيونا وتسعمائة
وخمـسـة وخـمـسـون ألف ديـنار (192.955.000 دج)  مـقـيّـــد
في ميـزانيـة التكـاليـف اHشتـركة وفي الـباب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Hــيـزانـيــة ســنـة 2015  اعــتــمــاد
قـــدره مائة واثـنان وتـسعون مـليـونا وتـسعمـائة وخـمسة
وخــمـــســـون ألف ديـــنــار (192.955.000 دج)  يــــقـــــيّـــــد فــي
ميزانـيـة تسيــير  وزارة العدل وفـي األبواب اHبينة في

اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
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اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكـلـــف وزيـــر اHـالـيـــة ووزيــر الـعــدلs حــافــظ األخـــتــامs كل فـيـمـا يـخـصّـهs بـتـنـفـيـذ هــــذا اHـرســـوم الـذي
ينشر في اجلريدة الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر باجلزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 8 فبراير سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتماداتاالعتمادات اخملصصة اخملصصة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقمرقم األبواباألبواب

33.300.000

75.000.000

9.800.000

118.100.000

10.000

10.000

600.000

10.000

27.000.000

1.500.000

29.110.000

9.220.000

9.500.000

3.105.000

7.200.000

150.000

51 -  31

52 -  31

53 -  31

52 -  32

51 -  33

52 -  33

53 -  33

54 -  33

51 -  34

52 -  34

53 -  34

54 -  34

55 -  34

وزارة العـدلوزارة العـدل
الفرع األولالفرع األول

مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة
الفرع اجلزئي الرابعالفرع اجلزئي الرابع

الديوان اHركزي لقمع الفسادالديوان اHركزي لقمع الفساد
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون ــ مرتبات العملاHوظفون ــ مرتبات العمل
الديوان اHركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط......................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - التعويضات واHنح اخملتلفة.....................
الـديوان اHركزي لقـمع الفساد - اHسـتخدمون اHتـعــاقدونs الــرواتبs منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون ــ اHعاشات واHنحاHوظفون ــ اHعاشات واHنح

الديوان اHركزي لقمع الفساد - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية.............
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاHوظفون ــ التكاليف االجتماعية

الديوان اHركزي لقمع الفساد - اHنح العائلية.......................................

الديوان اHركزي لقمع الفساد - اHنح االختيارية...................................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - الضمان االجتماعي...............................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية...........
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

الديوان اHركزي لقمع الفساد - تسديد النفقـات....................................

الديوان اHركزي لقمع الفساد - األدوات واألثاث....................................

الديوان اHركزي لقمع الفساد - اللوازم................................................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - التكاليف اHلحقة..................................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - األلبسة...............................................
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات اخملصصة اخملصصة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقمرقم األبواباألبواب

2.500.000

3.000.000

1.650.000

400.000

10.000

36.735.000

3.000.000

3.000.000

5.000.000

5.000.000

191.955.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

192.955.000

192.955.000

56 -  34

57 -  34

81 -  34

91 -  34

94 -  34

51 -  35

52 -  37

51 -  43

الديوان اHركزي لقمع الفساد - التغذية...............................................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - جتهيزات ومعدات النوم واHطعم.............
الديوان اHركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات.................................
الديوان اHركزي لقمع الفساد - االيجـار...............................................
الــديـوان اHــركـزي لـقــمع الـفــسـاد - الـنــفـقــات الـقـضــائـيــة - نـفـقــات اخلـبـرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة.......................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

الديوان اHركزي لقمع الفساد - صيانة اHباني......................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

الديوان اHركزي لقمع الفساد - اHؤتمرات واHلتقيات ...........................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
 النشاط التربوي والثقافي النشاط التربوي والثقافي

الـديــوان اHـركـزي لــقـمع الـفــسـاد - اHـنح - تــعـويـضـات الــتـدريب - الـرواتب
اHسبقة - نفقات التكوين.................................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الرابع
مجموع االعتمادات اخملصصة مجموع االعتمادات اخملصصة .............................................................

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
sو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

sتممHعدل واHا sالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممHعدل واHا sدنيHتضمن القانون اHوا

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 15-73 مـؤرخ في  مـؤرخ في 26 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
يـــضــبط  sيـــضــبط s2015 ــوافق 16 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــةHــوافق اHعــام عــام 1436  ا
األحـــكــام اHـــطــبـــقــة عـــلى الـــنــادي الـــريــاضي احملـــتــرفاألحـــكــام اHـــطــبـــقــة عـــلى الـــنــادي الـــريــاضي احملـــتــرف
ويـحـدد الـقــوانـY األسـاسـيـة الـنـمــوذجـيـة لـلـشـركـاتويـحـدد الـقــوانـY األسـاسـيـة الـنـمــوذجـيـة لـلـشـركـات

الرياضية التجارية.الرياضية التجارية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزير الرياضة -
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول  Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

-  و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 264-06
اHـؤرخ في 13 رجب عـام 1427 اHـوافق 8 غـشت سـنة 2006
الـــذي يـــضـــبط األحـــكـــام اHــطـــبـــقـــة عـــلى الـــنـــادي الــريـــاضي
احملترف ويحدد القـوانY األساسية النمـوذجية للشركات

sالرياضية التجارية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-23 اHـؤرخ
في 21 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 26 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
135-302 الـــذي عـــنــــوانه "صـــنـــدوق دعـم عـــمـــومـي لألنـــديـــة

sتممHعدل واHا s"احملترفة لكرة القدم

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 330
اHــؤرخ في 4 صــفــر عــام 1436 اHــوافق 27 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2014 الــذي يـحـدد كـيـفـيـات تـنــظـيم االحتـاديـات الـريـاضـيـة

sالوطنية وسيرها وكذا قانونها األساسي النموذجي

sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 78 من الـقـانون
رقم 13-05 اHــؤرخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434 اHــوافق 23
يـولـيــو سـنـة 2013 واHـتــعـلق بــتـنــظـيم األنــشـطــة الـبــدنـيـة
والــريـاضــيـة وتــطــويـرهــاs يـهــدف هـذا اHــرســوم إلى ضـبط
األحــكـام اHـطـبـقــة عـلى الـنـادي الـريــاضي احملـتـرف وحتـديـد
الـقوانY األساسيـة النموذجيـة للمؤسسـة الرياضية ذات
الــــشـــــخص الـــــوحــــيـــــد واHــــســـــؤولــــيـــــة احملــــدودة والـــــشــــركــــة
الـريـاضــيـة ذات اHـسـؤولــيـة احملـدودة والـشـركــة الـريـاضـيـة

ذات األسهم.

حتــدد الــقــوانــY األسـاســيــة الــنــمــوذجــيــة لــلــشــركـات
الرياضيـة التجارية اHـذكورة في الفقرة األولى أعاله في

اHالحق اHرفقة بهذا اHرسوم.

إن أشـكـال الشـركـات الـريـاضـية الـتـجـاريـة اHـذكورة
في الـــفــقــرة األولى أعـاله هي تــلك اHـــنــصــوص عــلـــيــهــا في
أحـــكــام الـــقــانـــون الـــتــجـــاري اHـــتــعـــلــقـــة بـــاHــؤســـســات ذات
الـشــخص الــوحـيــد وذات اHـســؤولــيـة احملــدودة والـشــركـات

ذات اHسؤولية احملدودة والشركات ذات األسهم.

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممHعدل و اHا sتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 81-10 اHـــــؤرخ في 9
رمـضـان عام 1401 اHـوافق 11 يـولـيـو سـنة 1981 واHـتـعلق

 sبشروط تشغيل العمال األجانب
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

sتممHعدل واHا sبالتأمينات االجتماعية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

sتممHعدل واHا sبالتقاعد
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

sتممHعدل واHا sهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتممHعدل واHا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

sتممHعدل واHا sبعالقات العمل
- و�قـتضى األمر رقم 95-07 اHؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اHــــــوافق 25  يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1995 واHــــــتــــــعــــــلق

sتممHعدل واHا sبالتأمينات
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 95- 20 اHـؤرخ في 19 صـفـر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيــو سـنـة 1995 واHـتـعــلق �ـجـلس

sتممHعدل واHا sاحملاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-11 اHــــؤرخ في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اHـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واHـتـعـلق بـشـروط دخـول األجــانب إلى اجلـزائـر وإقـامـتـهم

sبها وتنقلهم فيها
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اHـــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمن
قانـون اHالـية الـتكـميـلي لسـنة s2010 ال سيـما اHـادتان 57

sو68 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صـــفـــرعــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايـــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

sباجلمعيات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلق
sبتـنظـيـم األنـشـطــة الــبدنـيـة والــريـاضــيـة وتــطـويـرها

sادتان 78 و82 منهHال سيما ا
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- الــــعـــــمـل عـــــلى زيـــــادة في رأســـــمـــــاله االجـــــتـــــمـــــاعي
بحصص جديدة في إطـار القوانY والتنـظيمات اHعمول
sالي للشركة الرياضية التجاريةHبها لضمان التوازن ا
- الــقــيــام بــالـــتــزامــاته في الــوقـــايــة من الــعــنف في
اHــنـشـآت الـريــاضـيـة ومـكــافـحـتهs ال ســيـمـا من خالل وضع
جلـــنــــة لــلــــمـــنـــاصــــرين طــبـــقــا لــلـــقــوانــY والـــتــنــظـــيــمــات

sعمول بهاHا
- اتـــخــاذ كـل الــتـــدابـــيـــر الــتي مـن شــأنـــهـــا حتـــســيس
ريــاضـيــيه ومــؤطــريه من أجل الــتــنـظــيم والــســيــر احلـسن
لــلــتــظـاهــرات واHــنــافــســات  الــريــاضـيــة وتــأمــيــنــهــا قــصـد

sنشآت الرياضيةHتفادي كل أعمال العنف في ا
- االمــــتــــنــــاع عن كـل مـــســــاس بــــنــــزاهــــة الــــلــــعــــبـــة أو
اHـنـافـسـة وذلك حتت طــائـلـة الـعـقـوبـات اHــنـصـوص عـلـيـهـا

sعمول بهاHوالتنظيمات ا Yفي القوان
- احـتـرام قـواعـد اHـراسـيـم والـتـشـريـفـات الـرسـمـيـة

 sنافسات والتظاهرات الرياضيةHتعلقة باHا
- اكـــــتـــــتـــــاب جـــــمـــــيع الـــــتـــــأمــــيـــــنـــــات الـــــتي تـــــضـــــمن
مــســؤولــيـــته ضــد اخملــاطــر الــتي �ــكن أن حتــدث ألعــضــائه
وريـــاضـــيــيـه وتـــأطــيـــره أو لـــلـــجـــمـــهــور طـــبـــقـــا لـــلـــتــشـــريع

sعمول بهماHوالتنظيم ا
sعـنـيةHباالتـصـال مع الـهيـئـات والهـيـاكل ا sضـمـان -
احلـــمـــايـــة واHـــتـــابـــعــة الـــطـــبـــيـــة لـــلـــريـــاضـــيـــY والـــتـــأطـــيــر

sالرياضي
- تـقـد¡ لـغـرض اHـراقـبـةs حـصـيـلـته األدبـيـة واHـالـية
وكذا كـل الوثـائق اHـرتـبـطـة بـسيـره وتـسـيـيـره بطـلب من
هـيكل مراقبـة تسييـراالحتادية وبطلـب من اإلدارة اHكلفة

sؤهلة لذلكHبالرياضة والسلطات ا
- إعــــداد اجلــــرود والـــــوثــــائق احملـــــاســــبــــيــــة اخملـــــتــــلــــفــــة

sعمول بهماHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHا
sللحسابات Yمحافظ أو عدة محافظ Yتعي -

- الــــعــــمل عــــلى الــــوقــــايــــة مـن تـــعــــاطـي اHــــنــــشــــطـــات
ومـكافـحـتـهـا في إطـار األحـكـام الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـية

sعمول بهاHا

يـتـعـY عـلى الـنـادي الـريـاضي احملـتـرفs حتت طـائـلـة
الـــعــقـــوبــات اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا في الـــقــوانـــY واألنــظـــمــة
اHــعــمـول بــهــاs أن يـخــضع لاللــتــزامــات اHـنــصــوص عـلــيــهـا

أعاله.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 4 :  : عـالوة عــــــــلـى ذلكs يـــــــــجب عــــــــلـى الــــــــنــــــــادي
الرياضي احملـترف اكـتتـاب دفتـر شروط يـضبطs ال سـيما
الـشـروط وااللـتـزامــات الـتـقـنــيـة الـتي يـجب اســتـيـفـاؤهـا
لــــلـــــمــــشــــاركـــــة وإدمــــاجـه في مـــــنــــظــــومـــــات الــــتـــــظــــاهــــرات
واHـنافـسات الـرياضـيـة حتت إشراف االحتـادية الـرياضـية
الـوطـنيـة اHـعنـيـة والـذي يحـدد £ـوذجه بقـرار من الـوزير

اHكلف بالرياضة.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة ة 2 :  : يـكلف الـنادي الـريـاضي احملتـرفs في إطار
الــتـشــريع والــتــنـظــيم اHــعـمــول بــهـمــا بــتـحــســY مـســتـواه
الـتـنــافـسي االقـتـصـادي والــريـاضي وكـذا لـريــاضـيـيه عـبـر
مــــشـــاركـــتـه في الـــتــــظـــاهـــرات واHـــنــــافـــســـات الــــريـــاضـــيـــة
اHــدفــوعــة األجــر وتــوظــيف مــؤطــرين وريــاضــيــY مــقــابل
أجـــرة وكــذا ¤ــارســـة كل األنـــشــطــة الـــتــجـــاريــة اHــرتـــبــطــة

�وضوعه.

وبهذه الصفةs يكلفs ال سيما �ا يأتي :
- اHـــشـــاركـــة في مـــخـــتــلـف اHــنـــافـــســـات الــريـــاضـــيــة

sالوطنية والدولية
Yالــقــيــام بـعــمــلــيــات الــتــكـويـن لـفــائــدة الــريــاضــيـ -

sواهب الرياضيةHؤطرين وإحداث مراكز تكوين اHوا
- ضـمـان تـدريب رياضـيي الـنـادي وتـأطـيرهم أو كل

 sفريق آخر وحتضيرهم وجتميعهم
- اHـشــاركـة في انــتـقــاء اHـواهب الــريـاضــيـة الــشـابـة

 sوكشفها وتوجيهها
- الــعـــمل عــلى تـــربــيـــة وتــرقـــيــة مـــنــخــرطـي الــنــادي

sساهمة في ترقية الروح الرياضيةHوا
- تــــنـــظـــيـم الـــتـــظـــاهــــرات والـــعـــروض واHــــنـــافـــســـات

sدفوعة األجرHالرياضية ا
- إحـــداث كل مـــنـــشـــأة ريـــاضـــيــــة أو اســـتـــغاللـــهـــا في
sعمول به وتسيير وصيانة أمالك الناديHإطارالتنظيم ا
- مـنـح الـرواتب لـريـاضـيي الـنـادي ومـؤطـريه ضـمن

sعمول بهماHاحترام التشريع والتنظيم ا
- القيام بـكل نشاط إشهار ورعـاية وتكفل من شأنه

sاليةHساهمة في تطوير موارده اHا
- الـقـيام بـكل أنـشـطة جتـاريـة واستـثـمار من شـأنـها

sتطوير موارده وضمان بقائه
- تــــنـــظـــيم كـل نـــشـــاط اســـتــــراحـــة وتـــرفـــيـه لـــفـــائـــدة

الشباب واجلمهور.

اHاداHادّة ة 3 :  : يتعY عـلى النادي الريـاضي احملترفs على
اخلصوص : 

- االمــــتـــثــــال لــــلـــقــــوانــــY األســـاســــيـــة وتــــنــــظـــيــــمـــات
االحتــــــاديــــــة أو االحتــــــاديــــــات والــــــرابـــــطــــــات الــــــتــــــابـع لــــــهـــــا

sواالنضمام إليها
- احـــتــرام كـل اHــقــايـــيس والــتـــعــلـــيــمــات فـي مــيــدان

sنشآت الرياضيةHصادقة وأمن اHا
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يـــقـــدم مـــســـاهـــمـــته ال ســـيـــمـــا في شـــكل مـــنـــشـــأة ريـــاضـــيــة
مـطـابــقـة لـلـمـقــايـيس ومـســتـغـلـة وفق األشــكـال اHـنـصـوص
عـلــيــهـا في الــقــوانـY واألنــظـمــة اHــعـمــول بـهــاs كــمـا �ــكـنه

إجناز كل منشأة رياضية بوسائله اخلاصة.

اHـــــاداHـــــادّة  8 : : يـــــجب عـــــلـى الـــــنـــــادي الــــريـــــاضـي الـــــهــــاوي
والــشــركـة الــريــاضــيــة الــتــجــاريــةs تــوقــيع اتــفــاقــيــة حتـدد
النشـاطات التـابعة لـلنـادي الرياضي الـهاوي والنـشاطات
الــتـــابــعــة لــلــمـــجــال االحــتــرافـي الــواقــعــة عــلـى مــســؤولــيــة

النادي والشركة على التوالي.

يـــجـب أن تـــنـص االتــــفـــاقــــيــــة اHـــذكــــورة في الــــفــــقـــرة
األولى أعاله ال سيما على مايأتي :

- تـوزيع الـنـشاطـات اHـرتـبـطة بـالـتـكـوين الـرياضي
sالنادي الهاوي والشركة التجارية Yب

- كــيـفــيـات مــشـاركـة الــشـركــة في الـنــشـاطــات الـتي
sتبقى حتت مسؤولية النادي الرياضي الهاوي

- شـروط اســتــعـمــال اHـنــشـآت الــريــاضـيــةs ال سـيــمـا
األراضـي والــبـنــايــات واHــنــشــآت والــتــجــهــيـزات  مـن أحـد
الـطرفY وعـند االقتـضاءs عالقات هـذه األطراف مع مالك

sنشآت والتجهيزاتHهذه ا
- شـروط اسـتـعـمـال الـشـركـة الـتـسـمـيـة والـعالمـة أو
أية إشارات ¤ـيزة أخـرى التي �ـتلـكهـا النـادي  الرياضي
الــــهـــاوي وكــــذا اHـــقــــابل اHــــســـتــــحق من الــــشـــركــــة لـــلــــنـــادي

sالرياضي الهاوي لقاء هذا االستعمال
- مـدة االتـفـاقيـة وكـيـفيـات جتـديدهـا الـتي يجب أن
ال تدرج إمكانية الـتجديد الضمني وكذا كـيفيات فسخها

اHسبق مقابل إشعارال يتعدى أجله ثالثة (3) أشهر.

كــمــا يــجب أن تــنص االتــفــاقــيــة عــلى أنه ال �ــكن أي
مسـير ناد ريـاضي هاو أن يتـقاضى أجرا مـهما كـان شكله
مـن الـشـركــة  وال أي مـســيـر شــركـة أن يــتـقــاضى أجـرا من

النادي الرياضي الهاوي.

تــــخـــضع االتـــفــــاقـــيـــة إلى مــــوافـــقـــة الـــوزيــــر اHـــكـــلف
بــالـــريـــاضـــة وتــرفـق بــوثـــائق حتـــدد قـــائـــمــتـــهـــا بــقـــرار من

الوزير اHكلف بالرياضة.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
شـروط تأسيس شـركة رياضـية جتاريـة من طرف شخصشـروط تأسيس شـركة رياضـية جتاريـة من طرف شخص

طبيعي أو معنويطبيعي أو معنوي

اHــاداHــادّة ة 9 : : �ـــكن أي شـــخص مـــعــنـــوي أو طـــبــيـــعي من
جنسية جزائـرية أن يؤسس شركة رياضـية جتارية طبقا

لألحكام اHنصوص عليها أدناه.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
شروط تأسيس شركة رياضية جتاريةشروط تأسيس شركة رياضية جتارية

من طرف ناد رياضي هاومن طرف ناد رياضي هاو

اHـاداHـادّة  5 : : �ـكن كل نـاد ريـاضـي هـاو مـؤسس بـصـفـة
قـانـونـيـة طـبـقـا ألحـكـام الـقانـون رقم 12-06 اHـؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يـــنــايــر ســنــة 2012 والــقــانــون
رقم 13-05 اHـــــؤرخ في14رمـــــضــــــان عـــــام 1434 اHـــــوافق23
يولـيو سنة 2013 واHذكـورين أعالهs والذي تـبلغ إيراداته
وأجـوره خــمـسـY (50 ) مــلــيـون ديــنــارعـلى األقـل بـعــنـوان
الـسـنـة اHــالـيـة األخـيـرةs تـأسـيـس شـركـة ريـاضـيـة جتـاريـة
وفقا لألشكال اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به.

6 :  : يـــقـــصـــد بـــاإليـــرادات واألجـــور في مـــفـــهـــوم اHــاداHــادّة ة 
هذااHرسوم :

- اإليـــرادات الـــنـــاجـــمـــة عن الـــدخـــول اHـــدفـــوع األجــر
مــهــمــا كــان نــوعــهـــا أو األقــســاط اخملــصــصــة لــلــنــادي طــبــقــا

 sعمول بهاHواألنظمة ا Yللقوان
- اإليــرادات اإلشــهـاريــة أيــا كــانت طـبــيــعــتـهــا طــبــقـا

sعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا
sYاإليرادات الناجمة عن حتويالت الرياضي -

 - حـــاصـل حــــقـــوق إعــــادة الــــبث الــــتــــلـــفــــزي واإلذاعي
sوالسينمائي أو أي دعم سمعي بصري مدفوع للنادي

 - اإلعــــانــــات واHـــســــاهـــمــــات احملـــتــــمـــلــــة الـــواردة من
الـدولـة واجلـمـاعـات احملـلـيـة واالحتـاديـات والرابـطـات ومن

sكل هيئات عمومية أو خاصة
- اHـــســــاعـــدات واHـــســــاهـــمــــات اHـــالــــيـــة لـــكـل شـــخص

sاعتباري من القانون العام أواخلاص
sالهبات والوصايا -

- مــداخــيل األمالك اخلــاصــة أو اHــســتـغــلــة عن طــريق
sاالمتياز

- أقـــســــاط األربــــاح الــــنــــاجـــمــــة عـن عـــقــــود الــــرعــــايـــة
والـــتــــجـــهـــيــــز وتـــســـويـق صـــورة الـــريــــاضي أو مـــجــــمـــوعـــة

sYالرياضي
- كل اHــــوارد األخـــرى الـــتي يــــســـمح بـــهــــا الـــتـــشـــريع

sعمول بهماHوالتنظيم ا
- الـرواتب واHنح والتعـويضات أيـا كانت طبيـعتها
اHـــمــنـــوحــة لــلـــمــســـتــخــدمـــY اإلداريــY والـــتــقــنـــيــY وكــذا

الرياضيY وتأطيرهم.

اHاداHادّة  7 :  : عنـدما يـحوزالـنـادي الريـاضي الهـاوي على
أكــثـرمن ثـلث (3/1) رأسـمــال الـشــركـة الــريـاضــيـةs �ــكـنه
فـي إطـــار دفــــتـــر الــــشـــروط اHــــذكــــور في اHـــادة 4 أعاله أن
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اHاداHادّة ة 16 :  : تـطبق أحـكام الـقـانون الـتجـاري بالـنسـبة
لكل األحكام غير اHـنصوص عليهـا في القوانY األساسية

النموذجية اHلحقة بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 17 :  : تلغى أحكـام اHرسوم التنفيذي رقم 264-06
اHـؤرخ في 13 رجب عـام 1427 اHـوافق 8 غـشت سـنة 2006
الـــذي يـــضـــبط األحـــكـــام اHــطـــبـــقـــة عـــلى الـــنـــادي الــريـــاضي
احملترف ويحدد القـوانY األساسية النمـوذجية للشركات

الرياضية التجارية.

18 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 16 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ

اHلحق األولاHلحق األول

القانون األساسي النموذجي للمؤسسة  الرياضية ذاتالقانون األساسي النموذجي للمؤسسة  الرياضية ذات
الشخص الوحيد وذات اHسؤولية احملدودةالشخص الوحيد وذات اHسؤولية احملدودة

(م.ر.ذ.ش.و.ذ.م.م)(م.ر.ذ.ش.و.ذ.م.م)
الفصل األولالفصل األول

الشكل - التسمية - اHوضوع - اHقر- اHدةالشكل - التسمية - اHوضوع - اHقر- اHدة

اHــــادة األولىاHــــادة األولى : تــــؤسس من قــــبل الــــنـــادي الــــريـــاضي
الـهاوي ............... أو .................. (1) مـؤسـسـة ريـاضـية
ذات الـشخص الـوحـيـد وذات اHســؤولية اHــحدودة شركة
جتارية  مـسيـرة �وجب أحـكام القـانون الـتجـاري وأحكام
الــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرخ في 14 رمــــضــــان عــــام 1434
اHوافق 23 يولـيو سـنة 2013  واHتـعـلق بتـنظـيم األنشـطة
الـــبــــدنـــيــــة والـــريــــاضـــيــــة وتـــطــــويـــرهــــا وأحـــكــــام اHـــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 15-73 اHــؤرخ في 26 ربــيع الـــثــاني عــام
1436 اHـوافق 16 فـبـرايـر سـنة 2015 الـذي يـضـبط األحـكام

Yطـبـقـة عـلى الـنـادي الـرياضي احملـتـرف ويـحـدد الـقـوانHا
sاألســاسـيـة الـنــمـوذجـيـة لــلـشـركـات الــريـاضـيـة الــتـجـاريـة

وكذا أحكام هذا القانون األساسي. 

 يـشكل الـنادي الـرياضي الـهاوي ......... أو........  (2)
الشريك الوحيد للمؤسسة.

10 :  : �ـــكن األشـــخــــاص اHـــذكـــورين في اHـــادة 9 اHــاداHــادّة ة 
أعاله أن يـــقــــدمـــوا في شــــكل  حـــصـص رأســـمـــال الــــشـــركـــة
مـنـشـأة ريـاضـيـة مـطابـقـة لـلـمـقـايـيس اHـعـمـول بـهـا والـتي
يجب أن تكون ملكهم ومستغلة حسب األشكال اHنصوص

عليها في القوانY واألنظمة اHعمول بها .

اHـاداHـادّة ة 11 :  : فـي حـالــة إصـدار أســهم جـديــدة أو حـصص
أو فـي حـالــة الــزيـادة فـي قـيــمــة األســهم أواحلـصـصs يـجب
عــلى كل شــركــة ريــاضــيـــة جتــاريــةs مع مــراعــاة الــتــشــريع
اHــعـمـول بهs ال ســيـمـا حق الـتــفـاضل في االكـتــتـابs قـبـول
من طـرف جـمـعـيـتـهـا الـعـامـة لـلـمـسـاهـمـY أو الـشـركـاء كل
Yأو مـعنـوي Yاكتـتاب جـديـد صادر من أشـخاص طـبـيعـي
من جــنــســيــة جـزائــريــة أو أجــنــبـيــة قــصــد زيــادة مــداخـيل

الشركة وضمان بقائها.

12 : : طــبــقــا ألحــكــام اHــادة 81 من الــقــانــون رقم اHـاداHـادّة ة 
13-05 اHؤرخ في 14 رمـضان عام 1434 اHوافق 23 يـوليو

سـنة 2013 واHـذكـور أعالهs �ـكن كل نـاد رياضـي هاو وكل
شـــخص طـــبـــيــعـي أو مــعـــنـــوي أن يـــؤسس نـــاديــا ريـــاضـــيــا

محترفا أو أن يكون مساهما أو شريكا فيه.

الفصل الرابعالفصل الرابع
األحكام اHتعلقة بتسيير الشركات الرياضية التجاريةاألحكام اHتعلقة بتسيير الشركات الرياضية التجارية

13 :  : عــنــدمــا �ــتــلك الــنــادي الــريــاضـي الــهـاوي اHـاداHـادّة ة 
رأسـمـال الـشـركة الـريـاضـية ذات الـشـخص الـوحـيد وذات
اHسؤولية احملـدودةs تخصص مجمل األربـاح التي حتققها
هــذه الــشــركــة إلـى تــشــكــيل صــنــدوق االحــتــيــاطــات طــبــقــا

للقوانY واألنظمة اHعمول بها.

اHاداHادّة ة 14 :  : يجب إدراج اسم وشـارة النادي الرياضي
الــهـاوي اHــتـبــوعـة بــاألحـرف "ش.ر.ذ.ا" أو "ش.ر.ذ.م.م" أو
"م.ر.ذ.ش.و.م.م" في كل تـسـمــيـة شـركـة ريــاضـيـة جتـاريـة
عـنـدمـا يـكـون مـسـاهـمـا أو شـريـكـا في هـذه الـشـركـة طـبـقـا

لالتفاقية اHنصوص عليها في اHادة 8 أعاله.

اHاداHادّة ة 15 : : يتـعـY عـلـى النــادي الريــاضي اHــحـترف
الـــــقـــــــيـــــام بــــــكــل الـــــتـــــــصــــــريــــــحــــــات وأداء كل اإلجـــــراءات
الــمـنـصـوص عـلــيـها في القـوانY واألنظمة اHـعمول بها

ال سيماs في مجال : 
sالتوظيف -

sالضمان االجتماعي والتقاعد -
sالضريبة واألعباء اجلبائية -

sاإلقامة وعمل األجانب -
- اكتتاب التأمينات.

(1) )  (2) ) حتـــديــد الـــشـــخص الـــطــبـــيـــعي أو اHـــعــنـــوي الـــذي قــام بـــتـــأســيس
الشركة.
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الفصل الثـانيالفصل الثـاني
احلصصاحلصص - رأسمـال الشركـة- رأسمـال الشركـة

اHادة اHادة 7 : يـقدم الـنادي الـرياضي الـهاوي ................
أو ........... (7) الـشــريك الـوحـيـد لـلـمـؤسـسـة مـبـلـغـا نـقـديـا
يـــــقـــــدر بـ ............................ دج أودع هـــــذا اHــــبـــــلـغ هــــذا
الــــيــــوم ................................. لــــدى مــــكــــتـب الــــتــــوثــــيق
لألسـتـاذ .................................. ويـسـلم Hـديـر اHـؤسـسـة

بعد قيدها في السجل التجاري.

اHـادة اHـادة 8 : يـقـدم الـشـريك الـوحـيـد لـلـمـؤسـسـة األمالك
اHـبيـنة أدنـاهs واHـقيـمة بـ : ............................... دج (8)
طـــبـــقـــا لــــلـــتـــقـــريــــر اHـــلـــحق بــــهـــذا الـــقـــانــــون األســـاسي من
YــعـHــقــدمــة اHالـســيــد...................... مــحــافظ احلــصص ا
من  احملكمة اخملتصة : ..............................................

- احلصة النقدية : ....................................... دج

- احلصة العينية : ...................................... دج

- اجملموع : ................................................ دج.

اHـادة اHـادة 9 :  : يـحـــدد رأسمـــال الـشـركــة بـ ............. دج
(بـــاألرقــــام واحلـــــروف) ويـــقــــســم إلـى حـــصـص تــــقـــــدر كـل
حــصـــة مـــنـــهــا بـ ..........د ج (9) تـــرقم كل حـــصـــة من 1 إلى
............ وتـكـتـتب وتـمـنح بـصـفـة كـلـيـة لـلـشـريك الـوحـيد

كمكافأة عن حصصه اHقدمة أي :

- يقدر بـ ........................ حـصة متضـمنة األرقام
من ........... إلى ........................... كـمـكافـأة عن حـصته

sقدمة ........................ حـصةHالنقدية ا

- يقدر بـ ........................ حـصة متضـمنة األرقام
من ........... إلى ........................... كـمـكافـأة عن حـصته

sقدمة ........................ حـصةHالعينية ا

مجـموع مـساو لعـدد احلصص الـتي تشـكل رأسمال
الشـركة ............................................... حصة.

اHــادة اHــادة 10 : يـــصـــرح الـــشــريك الـــوحــيــد بــأنـه اكــتــتب
هـــذه ............ احلـــصص بــصـــفـــة كـــلــيـــة وأنـــهـــا  مــنـــحت له

بالكامل وبأن قيمتها دفعت كاملة. 

اHادة اHادة 2  :  : تهدف اHؤسسة إلى  (3) ........................

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

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

وكـذا كل الــعــمـلــيــات الـتــجـاريــة واHــالـيــة واHــنـقــولـة
والـــعـــقـــاريــة اHـــرتـــبـــطـــة بــشـــكل مـــبـــاشـــر أوغــيـــر مـــبـــاشــر

�وضوعها.

اHادة اHادة 3 : : التسمية االجتماعية للمؤسسة (4) .........

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

يجب أن تـكون هــذه الـتسمـية مسـبوقة أو مـتبوعة
في كـل الـــتـــصــرفـــات  والـــوثـــائـق  الــصـــادرة عـن الـــشـــركــة
بـعـبـارة " مــؤسـسـة ريـاضـيـة ذات الـشـخص الـوحـيـد وذات
اHـــــــــــــــســــــــــــــؤولـــــــــــــــيـــــــــــــــة احملـــــــــــــــدودة" أو بــــــــــــــاألحـــــــــــــــرف األولـى

"م.ر.ذ.ش.و.ذ.م.م" وببيان رأسمال الشركة.

اHــادة اHــادة 4 : يــحـــدد مــقــر اHـــؤســســة بـ.....................(5)
و�ــــكـن نــــقـــــلـه إلى أي مـــــكــــان آخـــــر بـــــقــــرار مـن الــــشـــــريك

الوحيد.

اHـادة اHـادة 5 : حتــدد مـدة اHــؤســسـة بـ ...................... (6)
سنـواتs ابتـداء من  تاريخ  قـيدها في الـسجل  الـتجاري
مــــــا لـم يـــــتـم  تـــــمــــــديـــــدهــــــا أو حــــــلـــــهــــــا اHـــــســــــبـــــق  فـي ظل
الــــــشـــــــــــــروط الـــــــمــــــــحــــــــــددة فــي هــــــــذه الـــــــــقــــــــوانــــــــيـن

األساسية.

اHــــادة اHــــادة 6 : يــــؤدي انـــقــــضــــاء أجل اHــــؤســــســـة أو حــــلــــهـــا
اHسبق ألي سبب كان إلى الـنقل الكلي Hمتـلكات الشركة

إلى الشريك الوحيد.

(3)    ذكـر كل اHـهــام وااللـتـزامـات اHـنـصــوص عـلـيـهـا في اHـادتـY 2 و3 من

اHـرسوم التـنفـيذي رقم 15-73 اHؤرخ في 26 ربيع الـثاني عام 1436
اHـوافق 16 فــبـرايــر ســنـة 2015 الــذي يــضــبط األحــكــام اHــطــبــقـة عــلى
الـنــادي الـريـاضي احملــتـرف ويـحـدد الــقـوانـY األســاسـيـة الـنــمـوذجـيـة

sللشركات الرياضية التجارية

(4) ال �ـــكن أن تــكــون تـــســمــيــة الــشـــركــة مــخــتـــلــفــة عن تــســـمــيــة الــنــادي

sإذا كـان األمر  يـتعـلق  بشـخص آخر غـير الـنادي s الريـاضي الهـاوي
  sفإنه يجب توضيح التسمية طبقا للقانون التجاري

sقـرH(5)  حتديد عنوان ا

s(6 ) ) ال تتجاوز 99 سنة طبقا للمادة 546 من القانون التجـاري

s(7) حتديدالشريك الوحيد الذي قدم احلصص

s(8) حتديد مبلغ قيمة احلصص

sعموما s(9) تقدر بـ 1000 دج للواحدة على األقل
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تبـقى اHؤسـسة نـفـسهـا ملـزمة بـالتـصرفـات التي لم
تـدخل فـي نـطـاق مــوضـوع الـشــركـة مـالـم تـثـبت أن الــغـيـر
كـان عاHـا أن الـتـصـرف يـتـجـاوز ذلك اHوضـوع أو أنه  لــم
يـخــف عـلـيـه ذلك نـظـــرا لـلـظــــروف بـقـطــع الـنـظـــر عـلى
أن نــــشــــرالــــقــــانــــون األســــاسي كــــاف وحــــده لــــتــــكــــوين ذلك

اإلثبات. 

غــيـــــر أن الــقــيــــام بــالـــتــصــرفــــات اHـــبــيــنـــــة أدنــــاه
واHذكـورة حتــديـداs تتـــطـلب تــرخـيـــصـا  مــن الشريــك

الوحيد ................ (10).

Yـــديــر مـــســـؤولـــيـــته فـي إطـــار الـــقـــوانــHيـــتـــحـــمـل  ا
والتنظيمات اHعمول بهاs ال سيما القانـون التجاري.

ويــــجب عــــلى اHـــــديــــر أن يــــوفــــر الــــوقت والــــعــــنــــايــــة
الـضــروريـة لــشـــؤون الـشــركــة كـمــا يـجـب عـلــيه اســتـيــفـاء
الـواجــبـات وااللـتـزامــات الـتي تـفــرضـهـا أعــبـاؤهs كـمـا هي

محددة في القوانY والتنظيمات اHعمول بها.

يحدد مرتب اHدير بقرار من الشريك الوحيد.

لـــلــــمـــديـــر احلق فـي تـــعـــويض مــــصـــاريف الـــتــــمـــثـــيل
والسفر والتنقل بناء على تبرير.

�ــكن اHــديــر أن يــســتــقــيل من وظــائــفـه بــعــد إخــطـار
الشـريك الوحـيد..........شـهـرا  عـلى األقل مسـبقـا �وجب

رسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم.

 يعزل اHدير بقرار من الشريك الوحيد.

إذا تقـرر العـزل من دون سبـب مبـررs يكـون موجـبا
لتعويض الضرر.

19  : يـــكـــون اHـــديـــر مــــســـؤوال طـــبـــقـــا لـــقـــواعـــد اHــادة اHــادة 
الــــقـــانــــون الــــعـــام وأحــــكـــام هــــذا الــــقـــانــــون األســــاسي جتـــاه

اHؤسسة والغير.

اHـادة اHـادة 20  : يـعــY الـشـريك الــوحـيـد مـحــافـظـا أو عـدة
محافظY للحسابات. 

يـــعـــY مــحـــافظ أو مـــحــافـــظـــو احلــســـابــات لـ............
سنوات مالية (11) و�ارسون وظائفهم طبقا  للقانون.

11 : �كن زيـادة أو تـخفـيض رأسـمال الـشـركة اHادة اHادة 
ضـمن الــشـروط اHـنـصـوص عــلـيـهـا في الـقــانـون الـتـجـاري
والـــقـــانـــون رقم 13-05 اHــؤرخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434
اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعـلق بـتنـظـيم األنـشـطة

البدنية والرياضية وتطويرها. 

اHادة اHادة 12 : يرفع رأسمـال الشركـة مرة أو عدة مرات
بقرار من الشريك الوحيد إما : 

sبإصدار حصص أخرى -
- بـــرفع قــيـــمــة احلــصـص دون اإلخالل بــأحـــكــام اHــادة

s573 من القانون التجاري

- بــإدمــاج االحــتــيــاطــات الــنــاجــمــة عن األربــاح غــيــر
sوزعةHا

- بـإدمـاج االحـتــيـاطـات الـنـاجـمـة عن األربـاح عـنـدمـا
يكون الشريك الوحيد هو النادي الرياضي الهاوي.

اHــــادة اHــــادة 13 : ال �ــــكـن أن تــــكـــــون احلــــصص ¤ــــثــــلــــة في
سنــدات قابـلة للتـداول. وتكون اسمية.

اHادة اHادة 14 : ال �كـن إحالـة حصص الـشركـة إلى الغـيـر
إال �وافــقة الشريك الوحيـد.

اHـادة اHـادة 15 :  تـمــنــع إحـالــة حـصص الــشـركــة الـتي من
شأنها إعطاء اHـؤسسة شكال غير الذي هو منصوص عليه
فـي اHـــــــادة 78 مـن الـــــــقـــــــانــــــــون رقم 13-05 اHــــــــؤرخ في 14
رمـضان عام 1434 اHوافق 23  يولـيو سـنة 2013 واHـتعلق

بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. 

اHـادة اHـادة 16 : ال �ـكـن إثــبــات إحــالـة حــصـص الـشـركة
إال �ـــوجب عـــقــد رســـمي طــبـــقــا لـــلــمــادة 572 من الــقــانــون

التجاري.

اHـادة اHـادة 17 : عــنـدمــا يـكــون الــشـريك الــوحـيــد شــخـصـا
طبـيــعيـاs تـطبـق أحـكـام اHادة 570  من الـقـانون الـتـجاري

فيما يتعلق بإحالة حصص الشركة واإلرث.

الفصل الثالـثالفصل الثالـث
إدارة اHؤسـسةإدارة اHؤسـسة

اHـادة اHـادة 18  : يــسـيـر اHـؤسـسـة شـخص طـبـيـعي مـعـيـن
Hدة ....................... قابلـة للتجديد.

يـعــY الـشــريك الـوحــيـد اHــديـر الــذي ال �ـكــنه اجلـمع
بــY وظـائـفـه ووظـائف مـســيـر شــركـة ريـاضــيـة أخـرى من

نفس االختصاص.
لـــلـــمـــديـــر أوسـع الـــســـلـــطــــات لـــلـــتـــصـــرف فـي جـــمـــيع
الــظـــروف بــاسـم اHــؤســســـةs مع مــراعــاة الــســـلــطــات الــتي

�نحها القانون صراحة للشريك الوحيد.

(10) مثـال : شـراء أو بيع الـعقـارات واحملالت التـجـارية وقـبول الـرهون
العقارية ( ذكر هذه التصرفات). 

sاليةH(11) حتديد عدد السنوات ا
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تــكـــون احلـــســـابـــات الـــســـنــويـــة والـــوثـــائق اHـــتـــعـــلـــقــة
بـاHــوافـقـة عـلــيـهـا مـحل إيــداع لــدى  كـتـابـة ضــبط  احملـكـمـة
Yـــــنــــــصـــــوص عـــــلــــــيـــــهـــــا فـي الـــــقـــــوانـــــHضـــــمـن الـــــشـــــروط ا

والتنظيمات اHعمول بها.

اHادة اHادة 25 : ال تكـون أرباح اHـؤسسـة موجـبة لـلتوزيع
وهي مـــــخــــــصـــــصـــــة بـــــالــــــكـــــامـل إلـى تـــــأســــــيـس  صـــــنـــــدوق

االحتياطات.

غــيــر أنه عـنــدمــا ال يــكـون الــنــادي الـريــاضي الــهـاوي
الشـريك الـوحيـد للـمؤسـسة حتـصل األربـاح  طبـقا ألحـكام
الــقـــانــون الــتــجــاري بــعــد خــصـم االحــتــيــاطــات والــنــفــقــات

اHرتبطة بالتسيير.

يتحمل الشريك الوحيد اخلسائر بقدر حصصه.

الفصل السادسالفصل السادس
النزاالنزاعات - احلل - أعات - احلل - أحكام ختاميـةحكام ختاميـة

اHــادة اHــادة 26  : يـــؤدي انــقـــضـــاء أجل اHــؤســـســـة أو حــلـــهــا
اHــسـبقs ألي ســبب كــان إلى االنـتــقـــال الـكــلـي  Hـمــتـلــكـات

اHؤسسة إلى الشريك الوحيد دون تصفية.  

اHـادة اHـادة 27  : تـخــضع الـنــزاعـات اHـتــعـلــقـــة بـاHــؤسـسـة
إلى احملكمة اخملتصة طبقا للتشريع اHعمول به.

اHـادة اHـادة 28  : يــضـمن إدارة الــشـركـة الــسـيـد..........(13)
Hدة....................من...................إلى..................

صرح السـيد......................أنه قبل وظـائف اHدير
الـــتي خـــولت له مـــؤكـــدا أنه غـــيـــر خـــاضع حلـــاالت اHـــنع أو

التنافي التي تعيـق ¤ارستها.

اHــــادة اHــــادة 29    : تـــــخــــول كـل الــــســــلـــــطــــات حلـــــامل أصل أو
نــســخــة أو مــســتـــخــرج  هــذا الــقــانـــون األســاسـي  لــلــقــيــام
بـاالجـراءات اHنـصوص عـلـيهـا  في الـقانـون والتـنـظيـمات
وإلى الـسـيـد................مــمـثل  الــشـريك الـوحـيـد لـغـرض
تـــوقـــيع اإلعالن اHـــوجه لـــلـــنـــشـــر في الـــنــشـــرة الـــرســـمـــيــة

لإلعالنات القانونية.

اHـــــادة اHـــــادة 30  : تــــــتـــــحــــــمـل اHــــــؤســــــســــــة كل اHــــــصــــــاريف
الضرورية لهذه الوثيقة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
قـراراقـرارات الشريـك الوحيدت الشريـك الوحيد

اHــــادة اHــــادة 21  : �ــــارس الـــشــــريك الــــوحــــيـــد الــــســـلــــطـــات
اخملـــــولــــة لـه �ــــوجــــب الـــــقــــــانـــــــون والــــقـــــانــــون األســـــاسي
sسؤولـية احملـدودةHجلمـاعــة الـشركاء في الـشركـات ذات ا

وال �كنه تفويض  سلطاته.

sحتـــت  طــــــائــــــلــــــــــة الــــــبـــــــطـــالن sتـــــــثــــــبـت قــــــراراتـه 
�ــــحــــاضــــــر يــــوقــــعــــهـــــــا هـــوs وحتــــــرر فـي ســــجـــل مــــرقـم

ومؤشــــر عليــه أو على وريقــات منفصلة.
�ـكن ¤ـثل الـشـريك الوحـيـد أن يـطـلع �قـر الـشـركة
فـي كل وقـت عــــلـى الـــــوثــــائـق اHـــــنــــصـــــــوص عـــــلـــــيــــهـــــــا في

القانــون.
لـلشـريك الـوحـيد احلـق في اإلعالم والتـبـلـيغ اHـسبق

عند اHوافقة السنوية على احلسابات.

sحتت طــائــلـة بــطالن الــعــقـد sــديــرHـادة 22  : �ــنع اHـادة اHا
من إبـرام االقـتــراضـاتs في أي شــكل كـانs لـدى اHــؤسـسـة
أو أن يـسـتـفـيـد مـنـهـا نـقـدا في حـسـاب جـار أو غـيـره وكذا

أن يقـوم  بكفالة أو بضمان تعهداته بواسطتها.

اHـادة اHـادة 23  : تــدون االتـفــاقـيـــات اHـبــرمـة مع الــشـريك
الوحيد في سجـل اHـداوالت.

تـعـرض االتفـاقـيـات اHبـرمـة بـY اHـؤسسـة ومـديـرها
للموافقة اHسبقة للشريـك الوحيد. 

ال تطبق أحـكام الـفـقرتY األولى و2 أعالهs بالـنسبة
لالتــفــاقــيـات اخلــاصــة بـالــعــمـلــيـــات اجلــاريـة واHــبــرمـة في

ظروف عادية.

الفصل اخلـامسالفصل اخلـامس
أحكـام مالــيـةأحكـام مالــيـة

اHادة اHادة 24 : مدة السـنة اHـاليـة للـشركـة اثنـا عشر(12)
شهرا  تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر  من كل سنة.

sـــالــيــة األولـى لــلـــشــركـــة اســتـــثــنــاءHوتــضـم الــســـنــة ا
الــــوقت اHـــــنــــصــــرم مــــنــــد قـــــيــــد اHــــؤســــســــة  فـي الــــســــجــل

التجــاري إلى ............ (12). 

يـعد اHدير احلـسابات السـنوية واجلـرد وكـذا تقريــر
تسيير السنة اHاليـة اHنصرمة.

 يوافق الشـريك الوحـيد عـلى احلسـابات بـعد تـقرير
من  مــحــافظ احلـســابــات طـبــقـا لــلــقـوانــY  والـتــنــظـيــمـات

اHعمول بها.  

 sاليةH(12) حتديد تاريخ انتهاء السنة ا
(13) حتــديـــد اسـم ولــقـب اHــديـــر  وكـــذا اسم ولـــقب الـــشـــريك الـــوحـــيــد أو

¤ثلـه.
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اHـادة اHـادة 4 : يــحــدد مـقــر الـشــركـة بـ ...................... (4)
و�كن نـقـله إلى أي مكـان آخـر بقـرار من اجلـمعـيـة العـامة

االستثنائية للشركاء.

5 : حتـــدد مــــدة الـــشـــركــــة بـ ........ ســـنـــوات (5) اHــادة اHــادة 
ابـتـداء من تــاريخ قـيـدهـا فـي الـسـجل الـتــجـاري مـالم يـتم

تمديدها أو حلها اHسبق.

اHـادة اHـادة 6 :  : حتـدد الـشـروط اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادة
589 من الـقـانـون التـجـاري انـقـضاء أجـل الشـركـة أو حـلـها

اHسبق.  

الفصل الثــانيالفصل الثــاني
احلصص - رأسمال الشركةاحلصص - رأسمال الشركة

اHادةHادة 7  :
1)  يـقدم الـنادي الريـاضي الهـاوي .............. اHمثل
من السيد ............... للشركة مبلغا يقدر بـ ........... دج
2) يقدم السيد ........ للشركة مبلغا يقدر بـ .... دج

3) يقدم السيد ........ للشركة مبلغا يقدر بـ .... دج.

أودعت هذه اHـبالغ هذا اليوم........................ لدى
مكتب التوثيق لألستاذ .................................. وتسـلم
لـلمديـر بعـد تأديـة كل اإلجراءات الـقانونـيةs ال سـيمـا قيد

الشركة في السجل التجاري.  

اHـادة اHـادة 8  : يــقــدم الـشــركــاء لـلــشــركــة األمالك اHـبــيــنـة
أدنــــاه واHـــقـــيـــمـــة بـ ................ دج (6) طـــبـــقـــا لـــلـــتـــقـــريــر
اHلحق بهــذا القانون األساسي اHقدم من السيد ............

محافظ احلصص معY من احملكمة اخملتصة لـ ......... (7).

اHــــادة اHــــادة 9  : يــــحــــدد رأســـمــــال الـــشــــركـــة بـ ........... دج
(بـاألرقـــــــام واحلـــروف) ويـنـقسم إلى .........................
حـصـصـاs و تقـدر كل حـصـة مـنـها بـ.......................دج (8)
وتكتـتب وتمنح لـلشركاء كـمكافأة عـلى حصصهم الـنقدية

والعينية اHقدمة أي : 

1) إلى الـسيد ............ ( ) حصـة مرقمة ...............

من  ............................... إلى ............................ دج

اHلــحـق الثاني اHلــحـق الثاني 
القانون األساسي النموذجي للشركة الرياضية ذاتالقانون األساسي النموذجي للشركة الرياضية ذات

اHسؤولية احملدودة (ش.ر.ذ.م.م)اHسؤولية احملدودة (ش.ر.ذ.م.م)

الفصل األولالفصل األول
الشكـلالشكـل - التسميـة -- التسميـة - اHواHوضـوعضـوع - اHقـر- اHقـر - اHدةاHدة

اHادة األولىاHادة األولى : يؤسس 
1 )  السـيد .................... اHـولود في ..................
بـ ............ اHــــــهــــــنـــــة ............... الــــــســــــاكن بـ ................
¤ثال للنادي الرياضي ..............................................
2) السيد ...................... اHولود في بـ ...............
3) اHهنة ............... الساكن بـ ...................... (1)

شـــركـــة ريـــاضــيـــة ذات مـــســـؤولـــيـــة مـــحـــدودة شـــركــة
جتارية مـسيـرة �وجب أحـكام القـانون الـتجـاري  وأحكام
الـــقـــانـــون  رقم 13-05  اHــؤرخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434
اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعـلق بـتنـظـيم األنـشـطة
الـــبــــدنـــيــــة والـــريــــاضـــيــــة وتـــطــــويـــرهــــا وأحـــكــــام اHـــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 15-73 اHــؤرخ في 26 ربــيع الـــثــاني عــام
1436 اHـوافق 16 فـبـرايـر سـنة 2015 الـذي يـضـبط األحـكام

Yطـبـقـة عـلى الـنـادي الـرياضي احملـتـرف ويـحـدد الـقـوانHا
األســاسـيــة الـنــمـوذجـيــة لـلــشـركــات الـريــاضـيــة الـتــجـاريـة

وكذا أحكام هذا القانون األساسي. 

اHادة اHادة 2  : تهدف الشركة إلى ......................... (2).

و كـذا كل الــعـمـلــيـات الــتـجـاريــة واHـالــيـة واHـنــقـولـة
والــعـــقــاريـــة اHــرتـــبــطـــة بــشـــكل مـــبــاشـــر أو غــيـــر مــبـــاشــر

�وضوعها.

اHادة اHادة 3 : تـسـميـة الشـركة ............................... (3)
يـجب أن تـكــــون هـذه الـتـسـمـيـة مـســبـوقـة أومـتـبـوعـة في
كل الــــتــــصـــرفــــات والـــوثــــائق الــــصـــــــادرة عـن الـــشـــــركــــــة
بـعــبــــــارة "شــركـةريـاضــيـة ذات مــــسـؤولـيــة مـحـدودة" أو
بــــــاألحــــــرف األولـى (ش.ر.ذ.م.م) وبــــــبــــــيــــــان رأســــــمــــــالــــــهــــــا

االجتماعي.

YـــؤســـســـH(1) حتـــديـــد أســـمـــاء وألـــــقـــاب  ومـــهـــنـــة وعـــنـــاوين الـــشـــركـــاء ا
sللشركة

(2) ذكـر كل اHـهـام وااللـتـزامـات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادتـيـن 2 و3 من
اHـرســــــوم الـتــنـفـيـذي رقـــم 15-73 اHـؤرخ في 26 ربــيع الـثـاني عـام
1436 اHـوافق 16 فــبـرايــر ســنـة 2015 الــذي يـضــبط األحــكــام اHـطــبــقـة

عــــلـى الــــنــــادي الــــريـــــاضي احملــــتـــــرف ويــــحــــدد الــــقـــــوانــــY األســــاســــيــــة
sالنموذجية للشركات الرياضية التجارية

s(3) حتديد تسمية الشركة

sقرH(4) حتديد عنوان ا

s(5) ال تتجاوز 99 سنة طبقا للمادة 546 من القانون التجـاري

s(6) حتديد تقييم األمالك عينيا

s(7) حتديد احملكمة اخملتصة

sعموما s(8) تقدر بـ 1000 دج للواحدة على األقل



6 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1611
25 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اHـادة اHـادة 16 : ال �ـكن إثـبـات إحـالـة حـصص الـشـركاء إال
�وجب عقد رسـمي طبقا للمادتY 571 و572 من القانون

التجاري.

الفصل الثالـثالفصل الثالـث
إدارة الشــركةإدارة الشــركة

17 : : يــســيــر الــشـركــة شــخص طــبــيــعي يــعــيــن اHـادة اHـادة 
Hدة..................قابلة للتجديـد.

Yديــر الـــذي ال �كـنه اجلمع بHويعيــن الشـركــاء ا
وظــائـــفـه و وظــائــف  مــســيــر شــركــة ريــاضـيــة أخــرى من
نــفس االخــتــصــاص أو مــســيــر نــاد ريــاضي هــاو اHــتـحــصل
على حـصة من رأسمـال الشركـة. للمـدير أوسع السـلطات
لــلــتــصـــرف في جــمــيع الــظـــروف بــاسم الــشــركــــة من دون
اإلخالل بــــالـــســـلــــطـــات الــــتي �ـــنــــحـــهــــا الـــقـــانــــون صـــراحـــة
لـلـشــريك. و تـبــقى الـشــركـة نـفــسـهـا مــلـزمــة بـالـتــصـرفـات
التي لم تـدخل في نطـاق مـوضوع الـشركـة مالم تـثبت أن
الغير كان عاHا أن التصرف يتجاوز ذلك اHوضوع أو أنه
لم يخف عليه ذلك نـظرا للظروف وذلك بقطع النظرعلى
أن نــــشـــر الــــقـــانــــون األســــاسي كـــاف وحــــده لــــتـــكــــوين ذلك

اإلثبات.

غيـر أن القيـام بالتـصرفات اHـبينـة أدناه واHذكورة
حتديداs تتطلب ترخيصـا  من الشركـاء ............... (9).

Yــــديـــر مـــســـؤولــــيـــته فـي إطـــار الـــقـــوانـــHيــــتـــحـــمل ا
والتنظيمات اHعمول بها السيما القانون التجاري. 

يــــجـب عــــلـى اHـــــديــــر أن يـــــوفـــــر الــــوقـت والــــعـــــنـــــايــــة
الــضـروريــة لـشــؤون الـشــركـةs كــمـا يــجب عــلـيه اســتـيــفـاء
واجــبـــاته وااللــتـــزامــات الــتـي تــفــرضـــهــا أعــبـــاؤه كــمــا هي
مـحـددة  في الـقـوانـY والــتـنـظـيـمـات اHــعـمـول بـهـا. يـحـدد
مــرتب اHـديـر بــقـرار من أغــلـبـيــة الـشــركـاء. لـلــمـديـر احلق
في الـتعـويض عن مصـاريف الـتمـثيل والـسفـر والتـنــقل

بـناء على تبرير. 

�ـــكـن اHـــديــــر أن يــــســـتــــقــــيل مـن وظـــائــــفه بــــإخــــطـــار
الــشــركـاء.................. شــهـرا  عــلى األقل مــســبـقــا �ـوجب

رسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم.

يـعزل اHدير بـقرار من الشـركاء الذين �ثـلون أكثر
من نصف رأسمال الشركة.

2) إلى الــســيــد ............ ( ) مــرقــمــة ............... من
............................... إلى ............................ دج

3) إلى الــســيــد ............ ( ) مــرقــمــة ............... من
................................ إلى .................................. دج
......................................................................
يـــــشــــكـل مـــــجــــمـــــوع حـــــصص الـــــشـــــركـــــة رأســــمـــــالـــــهــــا
االجـتـمـاعي اHــقـدر بـ ................ دج كـمـكـافـأة عن حـصـته

العينية اHقدمة ................. حصة.
اHــادة اHــادة 10  :  يـــصـــرح الـــشـــركـــاء أنـــهم اكـــتـــتـــبـــوا هــذه
احلـصص كـلـيـا ومـنـحت لهـم بالـكـامل وبـأن قـيـمـتـهـا دفعت

كاملة.
اHـــــادة اHـــــادة 11  :  �ــــــكن زيــــــادة أو تـــــخــــــفــــــيض رأســــــمـــــال
الـشــركــة ضــمن الـشــروط اHــنــصـوص عــلــيـهــا في الــقــانـون
الـتـجـاريs والـقـانـون  رقم 13-05  اHـؤرخ في 14 رمـضـان
عام 1434 اHوافق 23  يولـيو سـنة 2013 واHتعـلق بتـنظيم

األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. 
اHادة اHادة 12  : يرفع رأسمـال الشركـة مرة أوعدة مرات

بقرارمن أغلبية الشركاء إما : 
- بإصدار حصص أخرى.

- بـــرفع قـــيـــمـــة احلـــصص االجـــتـــمـــاعــيـــة دون اإلخالل
باHادة 573 من القانون التجاري.

- بــإدمــاج االحــتــيــاطــات الــنــاجــمــة عن األربــاح غــيــر
sوزعةHا

- بـإدمـاج االحـتـياطـات الـنـاجمـة عن األربـاح  عـنـدما
يــــكــــون الــــنــــادي الــــريــــاضي حــــائــــزا أكــــثــــر من ثــــلث (3/1)

رأسمال الشركة.
وفـي حـــــالــــة إدراج حـــــصـص جــــديـــــدة أو رفع قـــــيـــــمــــة
حصص الـشركـةs يجب على الـشركـة مع مراعاة الـتشريع
اHـعـمـول به قـبـولs عن طـريق جـمـعـيـتـهـا الـعـامـة لـلـشـركاء
لكل االكتتابـات اجلديدة الواردة من األشخاص الـطبيعية
أو اHعـنويـة من جنـسـية جـزائريـة أو أجنـبيـة قصـد الرفع

من مواردها وضمان بقائها.
اHــادة اHــادة 13  : ال �ـــكن إحـــالــة حـــصص الــشـــركــاء ¤ـــثــلــة

بسنـدات قابلـة للتــداول.
تكون حصص الشركاء اسمية.

اHــــادة اHــــادة 14  : ال �ــــكـن إحــــالــــة  حــــصص الــــشــــركــــاء إلى
الغير إال �وافـقة أغلبيــة الشركـاء.

15 : تــمـنـع كل إحـالــة حلــصص الـــشــركــاء الـتي اHـادة اHـادة 
من شــــأنـــــهــــا إعــــطــــــاء الـــــشــــركــــة شــــكـال غــــيـــــر الــــــذي  هــــو
منـصوص عليــه  فــي اHــــادة 78 من القانون  رقم 05-13
 اHـؤرخ في 14 رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة
2013 واHــتـعــلق بــتـنــظــيم األنــشـطــة الــبـدنــيــة والـريــاضــيـة

وتطويرها.
(9) ) مـثـال : شـراء أو بـيع الـعـقـارات واحملالت الـتـجـاريـة وقـبـول الـرهـون

s(ذكر هذه التصرفات) .................العقارية
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وإذا لم حتصل  األغلـبية فــي االستشارة األولى يتم
اســتــدعـــاء الــشــركــاء أو اســتـــشــارتــهم مــرة ثـــانــيــةs حــسب
احلالـة وتتـخذ القـرارات بأغلـبيـة األصوات التي » اإلدالء

بها مهما يكن مقـدار رأسمال الشركة اHمثل.

اHـادة اHـادة 24  : يـرأس جـمــعـيـة الـشــركـاء مـديــر الـشـركـة.
تثبت كل مداولة جلمعية الشركاء �حضر. 

اHادة اHادة 25  : يخضـع التقـرير اخلـاص بعـملـيات الـسنة
اHـاليـة واجلرد وحـساب االسـتـغالل العـام وحسـاب النـتائج
Yوافـقة الـشركـاء اجملتـمعH ديـرHواحلصـيلـة التي يـعدهـا ا
في اجلـمــعــيـة في أجل ســتـة (6) أشـهـر ابــتـداء من اخــتـتـام

السنة اHالية.

 ولـهذا الـغـرضs تبـلغ الـوثائــق اHـذكـورة في الفـقرة
أعاله وكـذا نص الـلـوائح اHقـتـرحـة وعنـد االقـتـضاء تـقـرير
مــحـــافـــظي احلـــســـابـــات إلى الـــشـــركـــاء.  و�ــكـن  إلــغـــاء كل

مداولة  تتخذ خرقا ألحكام هذه الفقرة. 

�ـكن أن يـطـلع الـشـركـاء في كل وقت  عـلى الـوثـائق
اHنصوص علـيها في القانون في مـقر الشركة. ولهم احلق
في اإلعـالم والـتـبـلـيـغ اHـسـبق لــلـمـوافـقـة الـسـنـويـــة  عـلى

احلسابات.

اHـادة اHـادة 26  : �ــنع  اHــديــرs حتت طــائــلـة بــطالن الــعــقـد
من إبــرام اقـتــراضـات فـي أي شـكل كــانs لــدى الـشــركـة أو
أن يسـتـفـيـد مـنـها نـقـدا في حـسـاب جـار أو غـيـره وكذا أن

يقـوم بكفالة أو بضمان تعهداته بواسطتها. 

 تخـضع االتـفاقــيات اHـبـرمة بـY الشـركـة ومديـرها
للموافقة اHسبقة للشركاء.

 ال تـــطـــبـق أحـــكــــام الـــفـــقــــرتـــY األولى و2 أعـاله عـــلى
االتــفــاقــيــات اخلــاصــة بــالــعــمــلــيــات اجلــاريــة واHــبــرمــة في

ظروف عادية. 

اHـادة اHـادة 27  : تـقـرر كل  الـتـعـديالت لـلـقـانون األسـاسي
بأغـلبـية الشـركاء الـتي تمـثل ثالثة أربـاع (4/3) رأسـمال

الشركـة.

غـيـر أنه ال �ـكن فـي أي حـال لألغـلـبـيـة أن تـلـزم أحـد
الشركاء بزيادة حصته في رأسمال الشركة.

اHـادة اHـادة 28 : يــجب أن تـكــون قـرارات اجلــمـعــيـات غــيـر
الـعــاديـة مـاعـدا في حــالـة إحـالـة احلــصص لـلـغـيــر مـسـبـوقـة

بتقرير يعده خبير مختص. 

إذا تــــقـــــرر الــــعـــــزل من دون ســــبـب مــــشـــــروع يــــكــــون
موجبا لتعويض الضرر. 

18  : يـــكـــون اHـــديـــر مــــســـؤوال طـــبـــقـــا لـــقـــواعـــد اHــادة اHــادة 
الــــقـــانــــون الــــعـــام وأحــــكـــام هــــذا الــــقـــانــــون األســــاسي جتـــاه

الشركة والغير. 

Yالشـركاء محـافظـا أوعدة محـافظ Yادة 19  : يعـHادة اHا
للحسابات.

يــــعــــY  مــــحــــافـظ أو مــــحــــافــــظــــو احلــــســــابــــات لـ ......
سنوات مالية (10) و�ارسون وظائفهم طبقا للقانون.

الفصل الرابــعالفصل الرابــع
قــرارات الشركــاءقــرارات الشركــاء

اHــادة اHــادة 20  : �ـــــارس الــشـــركـــاء الـــســلـــطــــات اخملـــولــة
لـــهـــم �ـــوجـــب الــــقـــانـــــون والـــقـــانــــون األســـاسي  جملـــمـــوع

الشركــــاءs في الشركات ذات اHسؤولية احملدودة.

تــثــــبت الــقــرارات الــتـي يــتــخــذونــهـــاs حتت طــائــلــــة
البطالنs �حاضــر يوقعونها ويحررونها في سجل مرقم

ومؤشر عليه أو في وريقات منفصلة.

اHادة اHادة 21  : تتخذ قرارات الشركاء في اجلمعية. 

يستدعى الـشركاء خمسة عشر (15) يوما على األقل
قـبـل إنـعــقــاد اجلـمــعــيـة �ــوجـب رســالــة مـوصـى عـلــيــهـا مع

إشعار باالستالم  يتضمن بيان جدول األعمال. 

�ـــكن شـــريـــكـــا واحــــدا أو عـــدة شـــركـــاء �ـــثـــلـــون ربع
(4/1) رأسمال الشركـة على األقل طلب انعقاد اجلمعية.

اHـــــادة اHـــــادة 22  : كـل شـــــريـك لـه احلق فـي اHـــــشــــــاركــــــة في
الـــقـــــرارت ولـه عـــــدد من األصـــوات يـــعـــادل عـــدد احلـــصص

التي �لــكها في الشركة.

�ـكن كل شريك أن ينـيب عنه طبـقا ألحكـام القانون
الـــتــجـــاري. و�ـــكـــنه أن يـــنـــيب عـــنه شـــخـــصـــا آخــر مـــوكال

قانونا.

ال يــســوغ لــشـــريك أن يــعــY وكــيال لـــلــتــصــويت عــلى
جزء من حصصه والـتصويت  بنـفسه عن اجلزء اآلخر من

احلصص.

اHـادة اHـادة 23  :  تتـخـذ الـقرارات في اجلـمـعـيات أو خالل
االســتــشــارات الـكـتــابـيـة مـن شـريك واحـد أو عــدة شـركـاء

�ثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة.

sاليةH(10) حتديد عدد السنوات ا
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اHــــادة اHــــادة 34 :  يـــــتـم حـــل الــــشــــركــــة وفــــقــــا لــــلــــتــــشــــريع
اHعمول به.

اHادة اHادة 35 : تخول كل الـسلطات حلامل أصل أو نسخة
أو مسـتـخرج  هـذا الـقانـون األسـاسيs للـقـيام بـاإلجراءات
اHـنصوص عـليـها  في الـقانـون والتنـظيـمات وإلى الـسيد
............................... مــــديـــر الــــشــــركـــة لــــغــــرض تـــوقــــيع
اإلعالن اHــوجه لــلـنــشــر في الــنـشــرة الــرسـمــيــة لإلعالنـات

القانونية. 

اHادة اHادة 36 :  تتـحمل الـشركـة كل النفـقات الـضرورية
لهذه الوثيقة.

اHلحق الثالثاHلحق الثالث
القانون األساسي النموذجي للشركة الرياضيةالقانون األساسي النموذجي للشركة الرياضية

ذات األسهم (ش.ر.ذ.أ)ذات األسهم (ش.ر.ذ.أ)

الفصل األولالفصل األول
الشكل - التسمية - اHوضوع - اHقر - اHدةالشكل - التسمية - اHوضوع - اHقر - اHدة

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : تـــــؤسـس بـــــY حـــــائـــــزي األســـــهم ومن
بـيـنــهم الـنــادي الـريـاضي ................ (1) ) اHــذكـورين أدنـاه
وبــY أولــئك الــذين سـيــحــوزونـهــا الحــقـا شــركــة ريـاضــيـة
ذات أســهم وتـــســيــر بــأحـــكــام الــقــانــون الـــتــجــاري وأحــكــام
الــــقـــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرخ فـي14 رمــــضــــان عــــام 1434
اHــــوافق 23  يــــولــــيــــو ســــنـــــة 2013  واHــــتـــعــــلـق بــــتـــنــــظــــيم
األنـــشــطـــــة الــبـــدنـــيــة والـــريــاضـــيــة وتـــطــويـــرهــاs وأحـــكــام
اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 15-73 اHــــؤرخ في 26 ربــــيع
الـــثـــاني عـــام 1436 اHــوافق 16 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2015 الــذي
يــضـبط األحــكـام اHــطـبــقـة عـلـى الـنــادي الـريـاضـي احملـتـرف
ويـــحـــدد الـــقـــوانـــY األســـاســـيـــة الـــنـــمـــوذجـــيـــة لـــلـــشـــركـــات
الرياضية التجاريةs  وكذا أحكام هذا القانون األساسي. 

اHــــادة اHــــادة 2 : تـــــهــــدف الــــشـــــركــــة إلى  ...........................( ...........................(2)
وكـــذا كل الــــعـــمــــلـــيــــات الـــتــــجـــاريــــة واHـــالــــيـــة واHــــنـــقــــولـــة
والــعــقـــاريــة اHــرتـــبــطــة بــشـــكل مــبـــاشــر أو غــيـــر  مــبــاشــر

�وضوعها.

اHادة اHادة 3 : تسمية الشركة ............................... (3)

الفصل اخلامـسالفصل اخلامـس
أحكـام مالــيةأحكـام مالــية

اHـادة اHـادة 29  : مــدة الــسـنــة اHــالـيــة لــلـشــركــة اثـنــا عــشـر
(12) شـهراs تـمتـد من أول ينـاير إلى 31  ديسـمبر من كل

سنة.

sــالــيــة األولـى لـلـشـــركـة اسـتــثــنــاءHتـــضم الـســنـة ا
الـــــوقـت اHـــــنـــــصــــرم مــــنــــــذ قــــيــــد الــــشــــركــــة في الــــســــجل

التجاري إلى .............................. (11).

يـعـد اHديـر احلـسـابات الـسـنـويـة واجلرد وكـذا تـقـرير
تسيير السنة اHالية اHنصرمة.  

يــوافـق الــشــركــاء عــلـى احلــســابــاتs بــعـــد تــقــريــر من
محافظ احلساباتs طـبقا للقوانY  والتـنظيمات اHعمول

بها.

تــكـــون احلـــســـابـــات الـــســـنــويـــة والـــوثـــائق اHـــتـــعـــلـــقــة
بــاHـوافــقــة عـلــيـهــا مــحل إيـداع لــدى  كــتـابــة ضــبط احملـكــمـة
Yـــــنــــــصـــــوص عـــــلــــــيـــــهـــــا فـي الـــــقـــــوانـــــHضـــــمـن الـــــشـــــروط ا

والتنظيمات اHعمول بها.

اHــادة اHــادة 30 : حتـــصل األربـــاح طـــبـــقـــا ألحـــكـــام الـــقـــانــون
الـتــجـاريs بــعـد خــصم االحـتــيـاطــات والـنــفـقــات اHـرتــبـطـة

بالسير.

يتحمل الشركاء اخلسائر بقدر حصصهم. 

31 : : إن رد األربــاح اHــوزعــة وغــيـــر اHــطــابـــقــة اHـادة اHـادة 
لألربــــاح احملــــصل عــــلــــيــــهــــا حـــقــــيـــــقــــة �ــــكن أن تــــطــــلب من

الشركاء الذين قبضوها.

الفصل السادسالفصل السادس
النزاعـات - احلل - أحكـام ختـاميةالنزاعـات - احلل - أحكـام ختـامية

اHـادة اHـادة 32 : تـخـضع كل الــنـزاعـات اHـتـعـلــقـة بـالـشـركـة
للمحكمة اخملتصة طبقا للتشريع اHعمول به.

اHادة اHادة 33 : يضمن إدارة الشركة السيد ........... (12)
 Hـــدة......................... صـــرح الـــســـيـــد .........................

أنه قـبل  وظـائف اHـديـر الـتي خـولت لهs مـؤكـدا أنه غـيـر
خاضع حلاالت اHنـع أو التنافي التي تعيق  ¤ارستها.

sاليةH(11) حتديد تاريخ انتهاء السنة ا

(12) حتديد اسم ولقب اHدير.  

(1) حتديد أسماء اHساهمY �ا في ذلك النادي الرياضي.

(2) ذكــــر اHـــهـــام والـــواجـــبـــات اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـــهـــا في اHـــادتـــY 2 و3 من
اHــرســوم الــتـــنــفــيــذي رقـــم 15-73 اHـؤرخ في 26 ربـــيع الــثـــاني عــام
1436 اHـوافق 16 فــبـرايــر ســنـة 2015 الــذي يـضــبط األحــكــام اHـطــبــقـة

عــــلـى الــــنــــادي الــــريـــــاضي احملــــتـــــرف ويــــحــــدد الــــقـــــوانــــY األســــاســــيــــة
النموذجية للشركات الرياضية التجارية.

(3) حتديد التسمية الكاملة للشركة.
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يــــجب أن تـــكــــون هـــــــذه الـــتـــســــمـــيـــــة مــــســـبـــوقـــة أو
مـــتــــبـــوعـــة في كـل الـــتـــصــــرفـــات والـــوثـــائـق الـــصـــادرة عن
الــــشــــركـــــة  بــــعــــبـــــارة  "شــــركــــة ريــــاضـــــيــــة ذات أســــهم " أو

باألحرف األولى " ش.ر. ذ.أ" وبيان مبلغ رأسمالها.

اHادة اHادة 4  : يحدد مقر الشركة بـ ..................... (4).
يــــقــــرر مــــجــــلس اإلدارة أو(مــــجــــلس اHــــراقــــبــــة) نــــقل
مـقرهـا في نـفس اHديـنـة. وتقـرر اجلـمعـيـة العـامـة العـادية

نقله خارج هذه اHدينة.

5  : حتــدد مــدة الــشــركــة بـ .............. ســنـوات اHـادة اHـادة 
ابـتـداء من تـاريخ قـيـدهـا في الـسـجل الـتـجاري  مـالم يـتم
تــمـــديـــدهــا أو حـــلـــهــا اHـــســـبق من اجلـــمـــعــيـــة الـــعــامـــة غـــيــر

العادية.
الفصل الثانيالفصل الثاني

رأسمـال الشركـة - احلصص اHقدمة - األسهـمرأسمـال الشركـة - احلصص اHقدمة - األسهـم

اHادة اHادة 6  : يحـدد رأسمال الـشركة بـ ................. دج
يـنـقــسم إلى ......................... سـهـمـا يـقـدر كل سـهم مـنه
بـ .................................................................... دج.

اHادة اHادة 7  : يتم إصدار األسهم بالشكل االسمي.
تقدر احلصص اHالية بـ ............................. دج.

YــــــاثــــــلــــــHإصــــــداراألســــــهـم مـن قــــــبل األشـــــــخــــــاص ا «
أواHـمـثـلـY �ـوجب هـذه الــوثـيـقــة واHـذكـورين في قـائـمـة
اHـــــــــــســــــــــاهـــــــــــمــــــــــY الـــــــــــتـي  أعـــــــــــد �ــــــــــوجـب تـــــــــــقــــــــــد�ـــــــــــهــــــــــا
األســـتـــاذ.................. مـــوثـق الـــعـــقـــد الـــذي يـــشـــهـــد إيـــداع
اHـــبـــالغ اHـــدفـــوعـــة من قـــبـل كل واحـــد مـــنـــهم �ـــبـــلـغ قــدره
..............دج كـــمــكـــافــأة لــهـــذه احلــصـصs يــحــدث ............
ســـهــــمــا يـــقــدر بـ ....................... دج �ـــنح كـل ســهـم لــكل

مساهم بقدر حصته.
يـقـدم الــسـيـد ................. لـلــشـركـة األمالك اHــبـيـنـة

أدناه واHقيمة كما يأتي :
تـقـيـم حـصـة الـسـيـد .................... من ............. (5)
بـ ........ وتكافـأ بـ .......... سهمـا تقدر بـ ................ دج.

كل سهم منها مدفوع كامال.

» تـقـيــيم هـذه احلـصـة بــالـنـظـر إلـى تـقـريـر أودع في
مقر الـشركة يوم................ أعــده السيد ....................
محـافظ احلصص اHـعY من مـحكـمة .............. بـطلب من

أحـد اHساهمY اHاثليـن (اHوقعيـن).

يلحق هذا التقرير بهذا القانـون األسـاسي. 

اHـادة اHـادة 8 : تــكـون األسـهم قــابـلـة لــلـتــداول وتـسـجل في
احلـــســـابـــات الـــفـــرديـــة وتـــنـــتــقـل عن طـــريق الـــتـــحـــويل من

حساب آلخر.
 �ــكن الـشـركــة إصـدار أسـهـم إذا اجـتـمــعت الـشـروط
الــقــانـونــيــة لــذلكs و�ـكـن اجلـمــعــيــة الـعــامــة غــيـر الــعــاديـة
لـلــمـســاهـمـY الــتي تــفـصل حــسب الـشــروط اHـطـلــوبـة في
حـالـة تخـفـيض الرأسـمـال وعنـد غـياب اخلـسـائرs أن تـقرر

أو أن ترخص في كل وقت إعادة شرائها.
sفي حـالـة إصـدار أسهـم جديـدة أو رفع قـيـمـة األسهم
sــعــمــول بهHمع مــراعــاة الــتــشـــريع ا sيــجـب عــلى الــشــركـــة
قــبـــول عن طـــريق جـــمـــعــيـــتـــهــا الـــعـــامــة لـــلـــمــســـاهـــمــY كل
االكـتـتابـات اجلـديـدة الـواردة من األشـخـاص الطـبـيـعـية أو
اHـعنوية من جنـسية جزائـرية أو أجنبـية قصد الرفع من

مواردها وضمان بقائها.

اHــادة اHــادة 9 : تـــخــضـع إحــاالت األســـهم  لـــلــغـــيـــر العــتـــمــاد
مجلس اإلدارة (أو مـجلس اHـراقبـة) الفـاصل فيه بـأغلـبية

.(3/2) Yالثلث

�ـنع عـلى كل شـخص خـاص بـصـفـة مـبـاشـرة أو غـيـر
مــبــاشــرة أن يــكــون حـــامال لــســنــدات تــمــكــنه الــدخــول في
رأسـمـال الـشـركـة أو تـخـوله حق الـتـصـويت في أكـثـر من
شركة مؤسـسة تطبيقا للمادة 78 من القانون رقم 05-13
اHـؤرخ في 14 رمــضـان عـام 1434 اHـوافق 23 يـولـيــو سـنـة
2013 واHــتـعــلق بــتـنــظــيم األنــشـطــة الــبـدنــيــة والـريــاضــيـة

وتــــطـــــويـــــرهـــــا والــــتـي يــــنـــــصب مـــــوضـــــوعـــــهــــا عـــــلى نـــــفس
التخصص الرياضي.

تعد باطلة كل إحالة وقعت خرقا لهذه األحكام.

اHــــــــادة اHــــــــادة 10 : �ـــــــنـع عــــــــلى كـل شــــــــخـص خـــــــاص حــــــــامال
لـسـندات تـمـكـنه الـدخـول في رأسـمال الـشـركـة أو تـخوله
حق  الـتصـويت في شـركة مـؤسسـة طـبقـا ألحكـام اHادة 78
من الـقـانون رقم 13-05 اHـؤرخ في 14  رمـضـان عام 1434
اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعـلق بـتنـظـيم األنـشـطة
البدنـية والريـاضيـة وتطويـرهاs مـنح قرض لفـائدة إحدى
هــذه الـــشــركــات طـــاHــا أن مــوضـــوعــهــا يـــنــصب عـــلى نــفس
التخصص أو أن يتقـدم لضمانها لفـائدتها أو أن يقدم لها

كفالة. 

اHـادة اHـادة 11  : يـتـمـتع كل ســهم تـصـدره الـشـركـة بـنـفس
حصة األرباح واالحتياطات وعائد التصفية عند نهايتها.
ويــتــحــمل أيــضــا اخلــســـائــــر من دون أن يــتـم إجــراء طــلب
جـديـــد لألموال. وله احلـق في نفس الـتـعـويض للـرأسـمال

الذي �ثله ما عدا أخذ اخلسائر في احلسبان إن وجدت.

(4) حتديد العنوان الكامل للمقر.
(5) وصف احلصـة الـعـينـيـة والبـيـانـات التي يـجب ذكـرهـا وجوبـا أثـنــاء

تأسيـس الشركة.
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(Yأو كل واحــــــد مـن احملــــــافــــــظـــــ) يــــــصــــــرح احملــــــافـظ -
اHـعـينـY أنه مـسجل بـصـفة قـانـونيـة في جـدول محـافظي
احلــســابــات وأنـه  غــيــر مــوجــود حــسب عــمــله في أي حــالــة
تــنــــافي مـــنــصــوص عـــلــيـــهــا في الـــقــانـــون والــتـــنــظـــيــمــات

اHعمول بها وبالتالي يبدي قبوله للمهمة اHعهــودة له.

خيـارخيـار - أ -- أ -
شركة رياضية ذات أسهم �جلس إدارةشركة رياضية ذات أسهم �جلس إدارة

اHادة اHادة 15 : يتشـكل مجـلس اإلدارة من .......... عضوا
(ثالثـــــة (3) أعـــــضـــــاء عــــلـى األقل واثـــــنـي عـــــشــــر (12) عـــــلى

األكثر).

تــــنــــتــــخب اجلــــمــــعــــيـــة الــــعــــامــــة الــــقــــائــــمــــY بـــاإلدارة
ويتحملون مـسؤوليتهم حسب الشـروط اHنصوص عليها

في أحكام القانون التجاري.

يـــجـب أن يـــكـــون  مـــجــــلس اإلدارة  مـــالـــكــــا لـــعـــدد من
األسهم تمثل 20 %  كحد أدنى من رأسمال الشركة.

يـــــجب أن يــــــثـــــبـت كل قـــــائـم بـــــاإلدارة خـالل كل مـــــدة
عهدته امتالكه ............................. سهما  على األقل.

و يــجـــوز تـــعــيـــY شـــخص مـــعــنـــوي قـــائــمـــا بــاإلدارة.
ويــتـعــY عــلــيه عــنـد تــعــيــيـنه اخــتــيـــار ¤ـثـل دائم يــخـضع
لنفس  الـواجبـات والشـروط ويتـحمل نـفس اHسـؤوليات
اHــدنــيــة واجلــزائــيـــة كــمــا لــو كــان قــائـــمــا بــاإلدارة بــاســمه

اخلاص.

اHـادة اHـادة 16 : : تـــحـــدد مـــدة عـــهـــدة الـــقـائـمـY باإلدارة
بـ ....................... سنة (ست (6) سنوات على األكثر).

ال يــســتـمــر الـقــائم بـاإلدارة الــذي تــنـتــخـبه اجلــمـعــيـة
الــعـــامــة  خـــلـــفــا لـــقــائم بـــاإلدارة بـــعــد شـــغــور مـــنــصـــبه في

الوظيفة إال في حدود اHدة اHتبقية لعهدة سابقة. 

Yـادة 17 : : يـنـتـخب مـجـلس اإلدارة الـرئـيس مـن بHـادة اHا
أعـضائـه ويـحـدد راتبـه ويـعY الـرئـيـس Hدة عـهـدته كـقـائم

باإلدارة. و�كن إعادة انتخابه.

و�كن مجلس اإلدارة عزله في كل وقت. 

اHــادة اHــادة 18 : : يـــجـــتـــمع مـــجـــلس اإلدارة بـــاســـتــدعـــاء من
Yرئــيــسه. يــعــقـــد االجــتــمــاع في مــقــر الـــشــركــة مــا لم يــبــ

االستدعاء مكانا آخر لالجتماع.

في حــالــة إحــداث أصــنــاف مــفــارقــة لألســهـمs فــإن مـا
ســـبق يـــســـاوي بـــالــنـــســـبـــة لـــكل األســـهم لـــنـــفـس الـــصـــنف
وحـــقــــوق كل صــــنف مـن األســـهـم الـــنــــاجتــــة عن الــــقـــرارات
اHــــصـــادق عـــلــــيـــهــــا من اجلـــمــــعـــيـــة الــــعـــامــــة غـــيـــر الــــعـــاديـــة

.Yللمساهم

الفصل الثالثالفصل الثالث
اإلدارة واHراقـبةاإلدارة واHراقـبة

اHــــادة اHــــادة 12 : تـــــســــيـــــر الـــــشـــــركــــــة الــــــريــــــاضـــــة ذات
األسهم ......................................................... (6).

13 : يــعــY أعــضــاء مــجـلـس اإلدارة (أو مـجــلس اHـادة اHـادة 
اHـراقـبة) Hـدة ....................................... (احلـد األقصى

6 سنوات).

األشـخاص اآلتي ذكرهم الـذين يقبـلون وظائـفهم بعد
تــصـــريـــحــهـم بــاســـتـــيـــفـــاء كل الـــشـــروط اHــطـــلـــوبــة طـــبـــقــا

للقانون والقانون األساسي Hمارستهاs وهم :

- الـسـيـد ........................ الـساكن .....................
(اللقب واالسم والصفة واHوطن).

- الـسـيـد ........................ الـساكن .....................
(اللقب واالسم والصفة واHوطن).

- الـشركة .................... (الـتسمـية ومقـر الشركة)
الــتي يــكـون لــهــا ¤ــثـلــهــا الـدائم الــســيـد ........................
الساكـن .................................. (اللقب واالسم والصفة

واHوطن).

sـادة 14 : دون اإلخالل بــأحــكـام الــقــانــون الــتــجـاريHـادة اHا
تــعــY اجلــمـعــيــة  مــحــافظ أو مــحـافــظي احلــســابــات اآلتــيـة

أسماؤهم :

- السـيد ..................................... (الـلقب واالسم
والصفة واHوطن).

- السـيد ..................................... (الـلقب واالسم
والصفة واHوطن).

(6) من مــــجـــلـس إدارة (خـــيـــار-أ-) أو مـن  مـــجــــلس اHـــديــــريـن ومــــجـــلس

اHراقــبة (خيار- ب -).
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الــــشـــركــــة مـــالـم يـــثــــبت أن الــــغـــيــــر كـــان يــــعــــلم أن الــــعـــمل
يتـجـاوز هذا اHـوضـوع أو ال �كـنه جتـاهله نـظـرا للـظروف
مع اســتــبـعــاد كــون نــشــر الـقــانــون  األســاسي وحــده  كـاف

إلقامة هذه البينة . 

22 : يــــــجــــــوز جملــــــلس اإلدارة عــــــزل اHــــــديــــــرين اHـــــادة اHـــــادة 
الـعــامــY في أي وقتs بـنــاء عــلى اقـتـــراح الــرئـيس. وفي
حــــالــــة وفــــاة الـــرئــــيس أو اســــتــــقــــالـــتـه أو عــــزله يــــحـــتــــفظ
اHديـرون الـعامـون  بـوظائـفهـم واختـصاصـاتـهم إلى تاريخ

تعيY رئيس جديد إال إذا اتخذ اجمللـس قرارا مخالفا. 

اHــــــادة اHــــــادة 23 : يـــــــوقع الـــــــرئـــــــيس أو اHـــــــديــــــر الـــــــعــــــام أو
اHديـرون العـامون أو إن لم يـوجد األشـخاص الـذين تلـقوا
وكـالـة خـاصـة من الـرئـيس أو اHـديـر الـعـام إذا حتصـل على
تـــفـــويـض لـــهــــذا الـــغـــرض عـــلـى الـــتـــصـــرفــــات الـــتي تـــلــــزم
الـشـركـة وتـلك الـتي يـرخـصـهـا  مـجـلس اإلدارة والـوكاالت
وسـحب األمـوال وعـملـيـات االكـتتـاب ومـخـالصـة  سـندات
الـــتـــجــــارة وكـــذا طـــلـــبـــات فــــتـح احلـــســـابـــات الــــبـــنـــكـــيـــة أو

الصكوك البريديـة.

اHـــــادة اHـــــادة 24 : �ـــــكـن مـــــجـــــلس اإلدارة فـي حـــــدود مـــــبـــــلغ
إجـمـالي يــحـدده هـو أن يـرخـص لـرئـيـسـه أو مــديـره الـعـام
حسب احلالة بإعطـاء الكفـاالت أو الضمـانات االحتياطـية
أو الــــضـــمــــانـــات  بــــاسم الــــشـــركـــة وذلـك في احلــــدود الـــتي

يرخصها القانـون التجاري.

اHــــادة اHــــادة 25 : تـــخـــــضــع االتــــفــــاقــــيـــات الــــتـي تـــبــــرمــــهـــا
الـشــركـة مع أحــد األشـخــاص اHـذكــورين في اHـادة 628 من
الــقـانـون الــتـجــاري ألحـكـام هــذه اHـادة واHـواد الــتي تـلــيـهـا

من نفس القانون.

خيــــــار - ب -خيــــــار - ب -
شركـة رياضـية ذات أسهـم �جلـس مديريـن ومجلسشركـة رياضـية ذات أسهـم �جلـس مديريـن ومجلس

مراقبـةمراقبـة

اHـادة اHـادة 15 ب : يـــحــدد عـــدد أعــضـاء مــجـلس اHـديـرين
بـ .......................................... (من 3 إلى 5 أعضاء).

أعـــضــــاء مــــجــــلس اHــــديـــريـن أشـــخــــاص طــــبـــيــــعــــيـــون
مساهمون أو غير مساهمY  في الشركة.

و يـعـيـنـون Hدة .................................................
 (من 2 إلى 6 ســــنـــوات) من مـــجـــلـس  اHـــراقـــبـــة. عـــهـــدتـــهم
قــابـــلــة لــلـــتــجــديــدs و�ـــكن أن تــعـــزلــهم  اجلـــمــعــيـــة الــعــامــة

باقتراح من مجلس اHراقبة. 

يعY مجلس اHراقبة رئيس مجلس اHديرين.

�ـــكن اخـــتـــيــار أعـــضــاء مـــجـــلس اHــديـــرين أو اHـــديــر
.YساهمHالعام الوحيد من غير ا

يـرسل جـدول األعـمال لـكل قـائم  بـاإلدارة خـمـسة (5)
أيام على األقل قـبل االجتماع.

�كـن القـائـم بـاإلدارة أن يـخول سـلـطـتـه لعـضـو أخر
في اجمللـس لتمثيله في جلسته.

ال تصح مـداوالت مـجـلس اإلدارة إال بـحـضـور نصف
األعضاء على األقـل الذين يشكلونه.

 تـــــتـــــخـــــذ اHــــداوالت بـــــأغـــــلـــــبـــــيـــــة أصـــــوات األعـــــضــــاء
احلــاضـرين أو اHــمــثـلــY وفي حــالـة تــسـاوي عــدد األصـوات

يكون  صوت الرئيس مرجحا. 

 يــــبـــلغ  مـــحــــضـــر مـــداوالت مـــجـــلـس اإلدارة لـــلـــنـــادي
الرياضي اHساهم في الشركة وجوبا. 

اHـــــادة اHـــــادة 19 : : يــــــخـــــــول مــــــجــــــلس اإلدارة الــــــســـــلــــــطـــــات
الـــواســـعـــة لـــلـــتـــصـــرف فـي كل الـــظـــروف بـــاسم الـــشـــركـــــة
واتـــخـــاذ كل الـــقـــرارات  اHـــتـــعــلـــقـــة بـــكـــافـــة أعـــمــال اإلدارة
والتـسـيـير. و�ـــارس اجملـلس  هـــذه السـلـطـــات في حدود
مــوضـوع الـشــركـة ومع مــراعـاة  الـســلـطـات الــتي يـخــولـهـا

.YساهمHصراحة القانون جلمعيات ا

20 : تــلـــتــزم الــشــركــة في عالقــاتــهــا مع الــغــيــر اHـادة اHـادة 
حـــتى بـــأعـــمـــال مـــجـــلس اإلدارة الـــتي ال تـــتـــصـل �ـــوضــوع
الـــشـــركــة إال إذا ثـــبـت أن الـــغـــيـــر كــان يـــعـــلــم بـــأن الـــعــمل
جتاوز هـذا اHوضوع أو كـان ال يستطيع أن يجهله مراعاة
لــلــظـــروف ومـع اســتــبــعــاد كــون نــشـــر الــقــانــون األســاسي

وحده كاف إلقامة هذه البينة.

اHـــــادة اHـــــادة 21 : يـــــتـــــولى رئــــــيـس مـــــجـــــلـــس اإلدارة حتت
مسؤولـيـته اإلدارة العـامة لـلشـركـةs و�ثـلها في عالقـاتها

مع الغير. 

�كن  مجـلس اإلدارة بناء على اقتراح من  الرئيس
تـعــيـY مـديـر عــام أو عـدة مـديـريـن عـامـY يـتـم اخـتـيـارهم
sبــاإلدارة أوخــارجــهم. ويـــحـدد اجملــلس  Yالـقــائــمــ Yمن بــ
بـــاالتـــفــــاق مع رئـــيـــسه مـــدى ومـــدة الـــســـلـــطـــات اHـــفـــوضــة

.Yديرين العامHللمدير العام أو ا

يتمتع الرئيـس بالسلطات الواسعة للتصرف باسم
الــشـــركــة فـي كل الــظــــروف مع مــراعـــاة الــســـلــطـــات الــتي
يــخـــولــهــا الــقـــانــون صــراحــة جلـــمــعــيــات اHـــســاهــمــY وكــذا
الــســلـطــات اخملــصـصــة بــكـيــفــيـة خــاصــة جملـلس اإلدارة وفي

حدود موضوع الشركة.

وفي عالقـاتها مع الغـيرs تكـون الشركة مـلزمة حتى
بــأعـــمــال رئــيـس مــجـــلـس اإلدارة غــيـــر الــتـــابــعـــة Hــوضــوع
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أعـضاء مجلس اHراقـبة اHنتـخب من اجلمعيـة العامة قبل
انتهاء عهـدة الشخص الذي يشغله إلى غاية تاريخ انعقاد

اجلمعية العامة اHقبلة.

اHادة اHادة 22  ب :  ب : �ارس مجلس اHـراقبة مراقـبة دائمة
عـــلى إدارة مــــجـــلس اHـــديــــرين. و �ـــكـــنـه أن يـــقـــوم في أي
وقـت من الــســنـــة بــإجـــراء الــتــحـــقــيــقـــات واHــراقـــبــة الــتي
يـــراهـــا  مـالئـــمـــة وأن تـــبــــلغ له كـل الـــوثـــائق الــــتي يـــراهـــا

مفيدة للقيام �همته.

ال تــــصـح مــــداوالت مـــجــــلـس اHـــراقــــبــــة إال بــــحــــضـــور
نصف أعضائه على األقل.

 تــتــخــذ الـقــرارات بــأغــلــبــيــة أعــضـائـه احلـاضــرين أو
اHـمـثـلـsY وفي حـالـة تسـاوي  عـدد األصـواتs يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.

اHــادة اHــادة 23 ب : تــخــضع كل االتــفــاقــيــات بــY الــشــركــة
وأحــد األشـــخـــاص اHـــذكــوريـن في اHــادة 670 من الـــقـــانــون
الــتــجــاري ألحــكــام هــذه اHــادة وأحــكــام اHـواد 671  إلى 673

من نفس القانون.      

اHـــــادة اHـــــادة 24 ب ب : يـــــقـــــدم مـــــجـــــلس اHـــــراقـــــبـــــة كـل ســـــنــــة
لـلـجـمـعـيـة الـعـامة الـعـاديـة مالحـظـاته حـول تـقـريـر مـجلس

اHديرين وحسابات السنة اHالية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اجلمعيــات العاجلمعيــات العامـةامـة

اHــــادة اHــــادة 26  : تــــتــــشـــــكل اجلـــــمــــعـــــيــــات الـــــعــــامـــــة من كل
اHساهمY مهما كان عدد األسهم التي �تلكونها.

�ـــثل األشــخـــاص اHـــعــنـــويـــY في اجلـــمــعـــيـــة الــعـــامــة
مندوب حتصـل على السطات لهذا الغرض.

اHـادة اHـادة 27  : يـســتـدعي اجلـمـعـيـة الـعـامـة ...............(7)
(مــــجــــلس اHــــراقــــبــــة أو مــــجــــلس اإلدارة) �ــــوجـب رســــالـــة
YسـاهمHموصى عـليهـا مع إشعـار باالستالم  تـوجه لكل ا

خمسة عشر (15) يوما على األقل قبل تاريخ االجتماع.

يــكـون االسـتـدعـاء بــقـوة الـقـانـون عـنــدمـا يـطـلب ذلك
مـساهم أوعدة مسـاهمY يجـمعون عشـرين  باHائة (%20)

على األقل من رأسمال الشركة.

اHادة اHادة 28 : يرأس اجلمعية العامة .................... (8).

اHادة اHادة 16 ب : ب : يحـدد عقـد التعـيY كـيفـية دفــع مرتب
أعضـاء مجلس اHديرين ومبلـغه.

اHادة اHادة 17 ب ب : يـجتـمع مـجلس اHـديرين كل .............
وكــلــمــا اقــتــضت مــصــلــحــة الـشــركــة ذلك. ويــســتــدعى  من
رئـيسه...........................يـومـا على األقل  قـبل الـتاريخ

اHقرر لالجتماع.

 .Yديرين أن يكونوا ¤ثلHال �كن أعضاء مجلس ا

ال تـــصـح مــــداوالت مـــجــــلس اHــــديــــرين إال بــــحــــضـــور
نصف أعضائه على األقل. 

يـسـتــدعى مـجــلس اHـديـريـن من جـديـد إذا لم يــتـوفـر
هذا الـشرط و�كـنه التـداول حينـئذ دون شرط الـنصاب.
.YمـلثHوتـتخـذ قراراته بـأغلـبيـة األعضـاء احلاضـرين أو ا
وفـي حـالــة تـســاوي عــدد األصـواتs يــكـون صــوت الــرئـيس

مرجحا.

اHــادة اHــادة 18 ب :  يـــخــول مـــجــلـس اHــديــريـن الــســـلــطــات
الـواسـعــة لـلـتـصـرف بــاسم الـشـركــة في حـــدود مـوضـوعـهـا
مع مــراعـاة الــسـلـطــات الـتـي يـخـولــهـا الــقـانــون جلـمــعـيـات

اHساهمY  وجمللس اHراقبة.

غـير أن األفـعـال اHذكـورة في اHادة 654 من الـقانون
التجاري تكون محل ترخيص من مجلس اHراقبة.

19 ب ب : يــــقـــدم مــــجـــلس اHــــديـــرين مــــرة في كل اHــادة اHــادة 
ثالثــة (3) أشـــهـــر عـــلى األقـل تـــقـــريــــرا عن إدارة الـــشـــركــة

جمللس اHراقبة. 

يضبط مجلس اHديرين حصيلة الشركة وحساباتها
في الثالثة (3) أشهر التي تلي ختم كل سنة مالية.

و يــــبـــــلغ في نـــــفس األجـل جملــــلس اHــــراقـــــبــــة حــــســــاب
االســـتـــغالل وحــســـاب الـــنــتـــائج �ــا فـي ذلك احلـــصــيـــلــة مع

ملحقاتها.

كـــمـــا يــبـــلغ جملــلـس اHــراقـــبــة الـــتــقـــريـــر الــذي يـــقــدمه
لــلـجــمــعـيــة الــعـامــة اHــدعـوة لــلــفـصل فـي حـســابــات الـســنـة

اHالية اHنصرمة.  

اHـادة اHـادة 20 ب : يتـشـكل مـجـلس اHـراقـبـة من ............
أعـضـاء (7 إلى 12)s ويـجب أن يـكـون كل عـضـو فـيه مـالـكـا
لـ ...................... سهما على األقل أثناء كل مدة عهدته.

21  ب :  ب : تـــنـــتـــخـب اجلـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة أعـــضـــاء اHــادة اHــادة 
مــجــلس اHــراقــبــــة Hـدة أربع (4) سـنــــوات. و�ــكن اجملـلس
أن يـسـتـكـمل نـفـسه بـصـفـة مـؤقـتـة عـنـد شـغـور مـقـعـد أحـد

(7) حتديد مجلس اإلدارة أو مجلس اHديرين.

(8) حتديد رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس مجلس اHراقبة.



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 11 6 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـ
25 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

تــعــرض هــذه الـوثــائق عــلى اجلــمــعــيـة الــعــامــة حـسب
الشروط اHنصوص عليها في القانون التجاري.

اHـــــادة اHـــــادة 33 : يـــــقـــــوم مــــــحـــــافـظ أو عـــــدة مــــــحـــــافـــــظـــــيـن
لـلحسابـات �راقبـة احلسابات حـسب الشروط احملددة في

القانون التجاري.

اHـادة اHـادة 34 : تـقـرر اجلـمـعــيـة الـعـامـة تــخـصـيص اHـبـالغ
غــــيــــر اHــــوزعـــة فـي ظل احــــتــــرام األحــــكــــام الـــتــــشــــريــــعــــيـــة

والتنظيمية اHعمول بها.

الفصل السادسالفصل السادس
احلل - أحكـام مختـلفة احلل - أحكـام مختـلفة 

اHادة اHادة 35 : تقرر اجلمـعية العامــة غيـر العاديــة احلل
اHسبـق للشــركـة.

اHــــادة اHــــادة 36 : تــــتـم تــــصــــفــــيـــــة الــــشــــركــــة احملـــــلــــة حــــسـب
الـشـروط احملـــددة في الـقـانــون الـتــجـاري. يـتـولى مـصـفي
أو مــصــفـو الــشــركـة مــواصــلـة الــشــؤون اجلـاريــة إلى غــايـة
االنـتـهـاء مـنـهـا مـا لم يـنص قـرار اجلـمـعـيـة الـعـامـة الـعـادية

للمساهمY خالف ذلك.

يـــوزع احلـــاصل الـــصـــافي لـــلـــتـــصـــفـــيـــة بـــعـــد تـــســـويــة
YــســـاهــمــHاخلـــصــوم واألعــبــــاء االجــتـــمــاعــيـــة و تــعـــويض ا
لـلمـبـلغ االسمـــي الذي لم يـتم اهـتالكه من أسهـمـهم  بيــن
اHسـاهـمY مع األخـذ في احلـسبـانs عـند االقـتـضاءs حـقوق

األصناف اخملتلفة. 

اHــادة اHــادة 37 : يــلــحق بـــالــقــانــون األســـاسيs إذا اقــتــضى
األمر :

- بــيــان األعــمــال الــتي أودعت حلــســاب الــشــركــة في
طور التكوين (اHلحق رقم ....................................).

YـــســاهـــمــHشـــهــادة الـــدفــوعـــات مــرفـــقــة بـــقــائـــمــة ا -
(اHلحق رقم ........................................................). 

- تقرير محافظ احلصص (اHلحق رقم ..............). 

اHـادة اHـادة 38 : تـخــول كل الــســلـطــات حلـامــلي أصــول هـذا
الـقـانون األسـاسي أو نـسخ مـنه أومـسـتـخرجـاته اHـطـابـقة

لألصل قصد إتمام كـل اإلجراءات.

اHادة اHادة 39 : ترفع  النـزاعات التي تخص الشركة إلى
احملكمة اخملتصة طبقا للتشريع اHعمول به.

يـرأس الــسـيـد .........................  (9) اHـعـY مـسـبـقـا
في حالة غياب الرئيس أو حصول مانع له.

sوفي حــــالـــة غـــيــــاب أو حـــصـــول مــــانع لـــهــــذا األخـــيـــر
Yتـــنــتـــخب اجلـــمــعــيـــة الــعـــامــة بـــنــفـــســهـــا رئــيـــســهـــا من بــ

.(10) ................................

اHادة اHادة 29 : ال تصح مـداوالت اجلمـعيـة الـعامـة العـادية
إال إذا كـان اHــسـاهـمـون احلــاضـرون أو اHـمــثـلـون �ــتـلـكـون

على األقل ربع (4/1) األسهم اخملولة حق التصويت.

 تــسـتـدعى اجلـمـعــيـة الـعـامـة من جــديـد إذا لم يـتـوفـر
هـــذا الــشـــرط و�ـــكــنـــهــا أن تـــتـــداول حــيـــنــئـــد دون شــروط

sالنصاب

تــبث اجلــمـعـيــة الـعــامـة الــعـاديــة بـأغــلـبــيـة األصـــوات
التي �تلكها اHساهمون احلاضرون أو اHمثلون.

30 : ال تــصح مــداوالت اجلــمــعــيــة الــعــامــة غــيــر اHـادة اHـادة 
الـعـاديــة إال إذا كـــان اHـسـاهـمـون  احلـاضـرون أو اHـمـثـلـون
�ـــــــتـــــــلـــــــكــــــون عـــــــلـى األقـل  نـــــــصـف األســـــــهم اخملـــــــولـــــــة حـق
التصويت. ال تصح مـداوالت اجلمعية العـامة غير العادية
إال إذا كـان اHــسـاهـمـون احلــاضـرون أو اHـمــثـلـون �ــتـلـكـون
عـلى األقل ربع (4/1) األسـهم اخملــولـة حق الـتــصـويت وهـذا
في حــالـة تـمــديـد اجلـمــعـيــة الـثـانــيـة بـنــاء عـلى االســتـدعـاء

الثاني والثالث النعقادها.

تـــبـث اجلــمـــعـــيــة الـــعـــامـــة غــيـــرالــعـاديــة بــأغـلــبــيـة
ثلثي (3/2) األصوات التي �تـلكها اHساهمون احلاضرون

أو اHمثلون.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكـام ماليــةأحكـام ماليــة

اHادة اHادة 31 : مدة السنة اHـالية للشـركة اثنا عشر (12)
شـــــــهــــــرا و تــــــمــــــتــــــد مـن ................. إلى ......................
وتنتهي السنة اHالية األولى .....................................

32 : يـــــــحـــــــرر مــــــــجـــــــلـس اإلدارة (أو مـــــــجــــــــلس اHــــــادة اHــــــادة 
اHـديـرين) عنـد اخـتـتام كـل سنـة مـالـيةs اجلـرد واحلـسـابات

السنوية ثم  يعد تقريرا عن تسيير اإلدارة.

يــــعـــد مــــجـــلـس اإلدارة (أو مـــجــــلس اHــــديـــرين)s عــــنـــد
االقــتـضـاءs احلــسـابــات الـنـهــائـيـة وكــذا الـتــقـريـر عن إدارة

الشركة وينشرها.

(9) حتديد قائم باإلدارة أو عضو مجلس اHراقـبة.

(10) ) حتديد القائمY باإلدارة أو أعضاء مجلس اHراقبة.
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ديسـمبـر سنة 1999 واHتـضمن قـانـون اHالـيـة لسـنة 2000
واHـتـعلـقـة بـكيـفـيات مـراقـبـة استـعـمـال إعانـات الـدولة أو

sنظماتHاجلماعات احمللية للجمعيات وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-502 اHؤرخ
في27 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 29 ديسـمبر سنة 2005
Yالــذي يــحــدد الـقــانــون األســاسي لــلــمـســيــرين الــريــاضــيـ

sYنتخبHا YتطوعHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-07 اHـؤرخ
في 21 مــــحـــــرم عــــام 1431 اHـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sكلفة بالشباب والرياضةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 330-14
اHـؤرخ في 4 صــفــر عـام 1436 اHـوافـق 27  نــوفــمــبــر ســنـة
2014 الــــــذي يــــــحــــــدد كـــــيــــــفــــــيـــــات تـــــنـــــظـــــيم االحتـــــاديــــات

الــريــاضــيــة الــوطــنــيــة وســيــرهــا وكــذا قـانــونــهــا األســاسي
sالنموذجي

- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 14- 352 اHؤرخ
فـي 15 صــفـر عـام 1436 اHـوافــــق 8  ديـســمــبـر ســنـة 2014
الذي يحــدد صالحيات وتـشكيـلـة وتـنظيـم وسـير اللـجنـة
الــوطـنــيــة الـتــنــفـيــذيـــة والـلــجـــان الـوالئــيــة لـلــوقــايـة مــن

sنشآت الرياضية ومكافحتهHالعنف فــي ا
sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 76 من الـقانون
رقم 13-05 اHــؤرخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434 اHــوافق 23
يـولـيــو سـنـة 2013 واHـتــعـلق بــتـنــظـيم األنــشـطــة الـبــدنـيـة
والــريـاضــيـة وتــطــويـرهــاs يـهــدف هـذا اHــرســوم إلى ضـبط
األحــكــام اHـطــبــقـة عــلى الــنـادي الــريــاضي الــهـاوي وحتــديـد
قـانــونه األسـاسي الـنـمـوذجي طـبـقــا لـلـمـلـحق اHـرفق بـهـذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : الـنـادي الـريـاضي الـهـاوي جـمـعـيـة ريـاضـية
ذات هـدف غـيـر مـربح تـسـيـر �ـوجب أحـكـام الـقـانـون رقم
12- 06 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنــايــر

ســنــة 2012 واHــتــعــلق بــاجلـــمــعــيــات والــقــانــون رقم 05-13
اHـؤرخ في 14 رمــضـان عـام 1434 اHـوافق 23 يـولـيــو سـنـة
2013 واHــذكـور أعالهs وكــذا أحـكــام هـذا اHــرسـوم وقــانـونه

األساسي. 

 اHــاداHــادّة ة 3 :  : طــبــقـــا ألحــكــام اHــادة 76 من الــقــانــون رقم
13-05 اHؤرخ في 14 رمـضان عام 1434 اHوافق 23 يـوليو

ســــنــــة 2013 واHـــــذكــــور أعالهs يـــــخــــضـع تــــأســــيـس الــــنــــادي
الــــريـــاضـي الـــهــــاويs قـــبل اعــــتـــمــــادهs إلى الـــرأي اHــــطـــابق

لإلدارة احمللية اHكلفة بالرياضة. 

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 15-74 مـؤرخ في  مـؤرخ في 26 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عــــام عــــام 1436  اHــــوافق اHــــوافق 16 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة s s2015 يــــحــــدديــــحــــدد
األحـكام والـقـانـون األحـكام والـقـانـون األساسي الـنـموذجي اHـطـبق علىاألساسي الـنـموذجي اHـطـبق على

النادي الرياضي الهاوي.النادي الرياضي الهاوي.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزير الرياضة -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة s2000 ال سـيـمـا اHـادة 101

 sمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

sبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

 sباجلمعيات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اHــــوافق 21  فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

 sتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلق
بتنظيم األنشطـة البدنية والرياضية وتطويرهاs السيما

sادة 76 منهHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

 sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

 sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 268
اHــــؤرخ في 16 ربـــيع األول عـــام 1418 اHــــوافق 21 يـــولـــيـــو
ســـنــة 1997 الـــذي يـــحــدد اإلجـــراءات اHـــتـــعـــلــقـــة بـــااللـــتــزام
بـــالــنــفــقـــات الــعــمــومـــيــة وتــنــفـــيــذهــا ويــضـــبط صالحــيــات

 sعدلHا sاآلمرين بالصرف ومسؤولياتهم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-351 اHؤرخ
في 24 شـعــبـان عـام 1422 اHـوافق 10 نـوفــمــبـر ســنـة 2001
واHـــتــضـــمن تــطــبــيق أحــكــام اHـادة 101 من الــقــانـون رقم
99-11 اHــــــــؤرخ في 15 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1420 اHــــــــوافق 23
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اHلحقاHلحق
القانون األساسي النموذجي للنادي الرياضي الهاويالقانون األساسي النموذجي للنادي الرياضي الهاوي

الفصل األولالفصل األول
التأسيسالتأسيس

اHـاداHـادّة األولى :  األولى : اHصـرحـون (األسـمـاء واأللـقـاب واHهن
YـؤسـسـHـوطن واجلـنـســيـة واالنـتـسـاب لـكـل األعـضـاء اHوا
أو اHــــتـــصــــرفــــY بـــاسم وحلــــســــاب) تـــعــــيـــY الــــهـــيــــئـــات أو

اHؤسسات) :
- (1

 - (2
- (3
- (4
- (5
- (6
- (7
- (8
- (9

- (10

- (11

- (12

- (13

- (14

- (15

.....................................................................
......................................................................
يـؤسـســون بـهـذا نــاديـا ريـاضــيا هــاويـا (1) يــسـير
�ــوجـب الــتـــشــريـع والــتـــنــظـــيم اHـــعــمـــول بـــهــمـــاs الســيـــمــا
الــــــقـــــــانــــــون رقم 12- 06 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفــــــر عــــــام 1433
اHــــوافق 12 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2012 واHــــتـــعــــلق بــــاجلــــمـــعــــيـــات
والـــقـــانـــون رقم 13-05 اHــؤرخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434
اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعـلق بـتنـظـيم األنـشـطة
البدنـية والريـاضية وتـطويـرها واHرسـوم التنـفيذي رقم
15-74 اHــؤرخ في 26 ربــيع الـــثــاني عــام 1436 اHــوافق 16

فبراير سنة 2015 الذي يحـدد األحكام والقانون األساسي
الــنــمــوذجي اHــطــبق عــلى الــنــادي الــريــاضي الــهــاوي وكـذا

أحكام هذا القانون األساسي.

يــحــدد الــوزيــر اHــكــلف بــالــريــاضــة شــروط تــأســيس
النادي الرياضي الهاوي وكيفياته العملية.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــكــلف الـــنــادي الــريــاضـي الــهــاوي األحــادي
الرياضة بتسيير اختصاص رياضي واحد. 

يــجب أن يــتـوفــر الــنــادي الـريــاضي الــهـاوي اHــتــعـدد
الرياضات على فرعY رياضيY على األقل.

5 : : تــــخـــضع كل مـــشــــاركـــة لـــلـــنـــادي الـــريـــاضي اHــاداHــادّة ة 
الهاوي في مـنافـسة أو تـظاهرة ريـاضيـة ودية أو رسـمية
بـاخلـارج إلى اHـوافـقة اHـسـبـقـة لـلـوزير اHـكـلف بـالـريـاضة

واالحتادية الرياضية الوطنية اHعنية . 

اHـاداHـادّة ة 6 :  : �ـنع تـغـيـير تـخـصـيص إعـانة عـمـومـية من
الدولـة أو اجلمـاعات احملـليـة من طرف الـنادي الـهاوي دون
اHـوافــقــة الـصــريـحــة من اإلدارة اHــكـلــفـة بــالـريــاضـة ودون

إعالم وأخذ رأي اجلماعات  أو الهيئة اHانحة لإلعانة.

ال �ــــــكـن خــــــصـم أي أجــــــرة أو تــــــعــــــويض أو مــــــنــــــحــــــة
مـــخـــصـــصـــة لـــريـــاضي من الـــنـــادي الـــريـــاضي الـــهـــاوي من
اإلعـانــات الـعـمـومــيـة الـتي تـمــنـحـهـا الــدولـة أو اجلـمـاعـات
احملـلــيـة لـلــنـادي الـريــاضي الـهــاوي حتت طـائــلـة الـعــقـوبـات

اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : �ــنع كل حتــويل إلعــانـة عــمــومــيـة ¤ــنــوحـة
إلى نادي رياضي هاوي نحو نادي رياضي محترف.

اHـــــاداHـــــادّة ة 8 :  : �ـــــنع جـــــمـع اHــــســـــؤولـــــيـــــات بـــــY الـــــنــــادي
الرياضي الهاوي وناد رياضي محترف آخر.

اHاداHادّة ة 9 :  : يتـعY عـلى النـادي الريـاضي الهـاوي تقد¡
لغـرض اHراقـبةs كل الـوثائق اHـتعـلقـة بسـيره وبـتسـييره
عـنــد كل طــلب من اإلدارة اHـكــلــفـة بــالـريــاضـة والــسـلــطـات

اHؤهلة لهذا الغرض.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يــتـعــY عـلى الـنــوادي الـريــاضـيـة الــهـاويـة
اHـــؤســـســـة مـــطـــابـــقـــة قـــانـــونـــهـــا األســـاسي مع أحـــكـــام هـــذا
اHــرســوم فـي أجل ســنــة (1) ابــتـــداء من تــاريـخ نــشــره في

اجلريدة الرسمية.

اHاداHادّة ة 11 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 16 فبراير سنة 2015.

(1) متعدد الرياضات أو أحادي الرياضة.عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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- اHــســاهــمــة فـي الــتــربــيــة اHــدنــيــة  لــشــبــاب بــلــدته
sواندماجهم

- اHـــســـاهـــمـــة في اإلشـــعـــاع الـــريــاضـي واالجـــتــمـــاعي
sالثقافي لبلدته

- الـســهـر عـلى احلــفـاظ عـلى اHــنـشـآت والـتــجـهـيـزات
sوضوعة حتت تصرفه وتلك التي يستغلهاHالرياضية ا

- تـنظيم األنشـطة ذات الطـابع الثقافي والـترفيهي
sلفائدة أعضائه ومنخرطيه

- اHــشــاركــة فـي تــنــظــيم الــتــظــاهــرات واHــنــافــســات
الـريـاضــيـة اخلـاصـة بــاالخـتـصـاص (4) أو االخـتــصـاصـات (5)
الــتي يــؤطـرهــا في ظل احــتــرام الــقـوانــY والــتــنـظــيــمـات

sعمول بهاHا
- الـــقــيـــام بــإحـــداث كل مــركـــز لــلــتـــكــوين أو مـــا قــبل

sالتكوين للمواهب الرياضية
- الــــقـــيــــام بـــالــــتـــأســــيس احملــــتــــمل لــــكل نــــاد ريـــاضي
محـترف اHـرتبط �وضـوعه أو اHشـاركة في رأسـمال هذا

sعمول بهماHاألخير طبقا للتشريع والتنظيم ا
- اHـشــاركـة في انــتـقــاء اHـواهب الــريـاضــيـة الــشـابـة

sواكتشافها وتوجيهها
- ضـمان الـتـلـقY والـتـكـوين الريـاضـيـY لريـاضـييه

sومواهبه الرياضية و¤ارسيه
- الـــــســـــهـــــر عـــــلى الـــــتـــــكـــــويـن اHـــــتـــــواصل Hـــــســـــيـــــريه

sومؤطريه
- الـــســـهـــر عـــلى حتـــســـيـس ريـــاضـــيـــيه ومـــنـــخـــرطـــيه
بالتـمدن وباحـترام الغـير والـشأن العـام ونشر واحملـافظة

sعلى األخالقيات الرياضية وترقية الروح الرياضية
- اHشـاركة واHـساهـمة بـفـعالـية في جـميع الـتدابـير
الـــتـي من شــــأنـــهــــا الـــوقــــايــــة من الــــعـــنف داخـل اHـــنــــشـــآت
الـــريــــاضـــيــــة ومـــكـــافــــحـــتـهs ال ســـيـــمــــا تـــأطــــيـــر ريـــاضــــيـــيه

sومناصريه
- اHــــشـــــاركــــة فـي مــــكـــــافــــحــــة تـــــعــــاطـي اHــــنـــــشــــطــــات

sنشطةHواد اHواستعمال ا
- اتخـاذ جـميـع التـدابـير الـتي من شـأنهـا أن تـساهم
في تـــطــويـــر مــوارده اHـــالـــيــةs ال ســـيـــمــا من خـالل الــقـــيــام

بجميع نشاطات اإلشهار والدعم والرعاية.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يــــنــــضـم الـــنــــادي الــــهــــاوي إلـى الــــرابــــطـــات
واالحتــــاديـــات الــــريــــاضـــيــــة اHــــســـيــــرة لالخــــتــــصـــاص (6) أو

االختصاصات الرياضية التي �ارسها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التسمية - الهدف - اHقر - اHدة التسمية - الهدف - اHقر - اHدة 

اHـاداHـادّة ة 2 :  : الــنـادي الـريــاضي الـهـاوي .................. (2)
الـــذي يـــدعـى في صـــلـب الـــنص "الـــنـــادي الــــهـــاوي" يـــســـمى

(االسم والرمز) 
......................................................................
......................................................................
يعـد النادي  الـهاوي جمـعية ريـاضية ذات هـدف غير
مــربـح تــضــمـن الــتـــربــيــة والـــتــكـــوين الــريـــاضي الـــقــاعــدي
وحتــــســـــY مــــســــتــــوى الـــــريــــاضي قــــصـــــد حتــــقــــيق األداءات

الرياضية.

اHاداHادّة ة 3 : : يتولى النادي  الهاوي اHهام اآلتية :
- الـعمل على تـرقية وتطويـر االختصاص الرياضي
......... واالخـتصـاصات الريـاضيـة اآلتية .................. (3)

s(ذكر االختصاصات) لفائدة منخرطيه
- الـسـهـرعـلى احـتـرام الـتـنـظـيـمـات الـرياضـيـة الـتي

sعنيةHتعدها االحتادية أواالحتاديات الرياضية ا
- احتـرام األحـكـام القـانـونيـة والـتـنظـيـمـية اHـعـمول
بـهاs ال سـيمـا القـانون رقم 12-06 اHؤرخ في 18 صـفر عام
1433 اHـوافق 12 يـنـايــر سـنـة 2012 واHــتـعـلـق بـاجلـمــعـيـات

والـــقـــانـــون رقم 13-05 اHــؤرخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434
اHــوافق 23 يــــولـــيـــو ســــنـــة 2013 واHــــتـــعــــلــق بـــتـــــنــــظــــيم
األنــــشـــطــة الــبـــدنــيـــة والــريـــاضـــيـة وتـــطــويــرهـــا وكــذا
الــمــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 15-74 اHـؤرخ في 26 ربـيع
الـــثـــاني عـــام 1436 اHــوافق 16 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2015 الــذي
يحـدد األحكام والـقانـون األساسي النـموذجي اHـطبق على

sالنادي الرياضي الهاوي
- تـوفيـر الـظـروف اHاديـة والـتـنظـيـمـية الـضـرورية

sمارسة الرياضةH
- تـســيــيــر أمالك الـنــادي الــهــاوي وصـيــانــتــهـا طــبــقـا

sعمول بهHللتنظيم ا
- مسك االحصائيـات اHتعلقة بهدفه وإرسال حصيلة
دوريــة لــلـــنـــشـــاطـــات إلـى الــرابــطـة واالحتــاديــة اHــعــنــيـة

sعنيةHوكذا السلطات ا
sإعداد نظامه الداخلي -

- إحــــداث كل مـــنـــشـــأة ريـــاضـــيـــة طـــبـــقـــا لـــلـــتـــنـــظـــيم
sعمول بهHا

- احــتـرام الــتــنـظــيـمــات اHــعـمــول بــهـا الــتي تــخـضع
sنشآت الرياضيةHالستعمال ا

(2) متعدد الرياضات أو أحادي الرياضة ووضع تسمية النادي.

(3) ذكر االختصاص اHعني لألندية األحادية الرياضة.

(4) ) (5) ) (6) اإلشـارة إلى االختـصـاص الـرياضي بـالـنسـبـة للـنـادي األحادي

الـريــاضـة وإلـى االخـتــصـاصــات الـريــاضــيـة بــالـنــسـبــة لــلـنــوادي اHـتــعـددة
الرياضات.
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اHــاداHــادّة 6 :  : �ـــارس الــنـــادي الـــهـــاوي نــشـــاطـــاته طـــبـــقــا
للقـوانY واألنظـمة اHـعمول بـهاs ال سـيما في االخـتصاص
اإلقــلــيـــمي والــتــقــنـي كــمــا حتــدده الـــرابــطــة أو الــرابــطــات

واالحتاديات التي ينتمي إليها.

sوفي إطـار نـشــاطـاته وبــرنـامـجه الــتـقـني sغـيـر أنـه
وعـلى اخلــصـوص ذلك اHــتـعـلـق بـاHـنــافـسـاتs �ــكن الـنـادي
YـســتــويـHالــهـاوي تــوســيع مــشــاركـته إلـى أنـشــطــة عـلـى ا

الوطني والدولي.

اHاداHادّة ة 7 :  : مدة الـنادي الهاوي .................... ( ) سنة
(أو في حالة العكس اإلشارة إلى أن اHدة غير محددة).

اHــاداHــادّة ة 8 :  : الـــنـــادي الــهـــاوي مـــســـؤول عن كـل األعـــمــال
الــتي �ـكـن حـدوثــهــا في إطــار هــدفه ونــشـاطــاته اســتــنـادا

إلى التشريع والتنظيم اHعمول بهما. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
تشكيلة النادي الرياضي الهاويتشكيلة النادي الرياضي الهاوي

اHاداHادّة ة 9 :  : يتـشكل الـنادي الـهاوي مـن أعضـاء وأعضاء
.Yوأعضاء مؤسس Yشرفي

يـــعـــY األعـــضــاء الـــشـــرفــيـــون بـــاقـــتــراح مـن اHــكـــتب
الـتـنـفـيذي بـاألغـلـبـية الـبـسـيـطـة  للـجـمـعـيـة العـامـة نـظـير

خدماتهم التي قدموها أو يقدمونها للنادي. 

10 :  : يــقــدم كل طــلب انــخــراط لــلــنــادي الــهــاوي اHـاداHـادّة ة 
كـــتــــابـــيـــا. ويـــوقع مـن طـــرف صـــاحـــبهs و يــــقـــبل من طـــرف

اHكتب التنفيذي للنادي الهاوي.

يخضع قبـول االنخراط إلى تسديـد اشتراك سنوي
من صــاحب الـطــلب حتـدد مــبــلـغه اجلــمـعــيـة الــعـامــة وآجـال

دفعه عن طريق النظام الداخلي .

اHاداHادّة ة 11 :  : تفقد صفة العضوية في النادي من خالل:
- االســتــقــالــة اHـقــدمــة كــتــابـيــا واHــقــبــولــة من طـرف

sكتب التنفيذي للنادي الهاويHا
sفقدان الصفة التي سمحت باالنخراط -

sالوفاة -
- الـــغــيــابـــات اHــتــكــررة وغـــيــر اHــبــررة الـــتي يــحــدد

sعددها في النظام الداخلي
- عدم تـسديـد االشـتراك الـسـنوي في اآلجـال احملددة

sفي النظام الداخلي للنادي الهاوي
- اخلـطأ اجلـسـيم طبـقـا لـلتـشـريع والتـنـظيم اHـعـمول

sبهما

وبهذه الصفةs يلتزم �ا يأتي :
- االنــــضــــمــــام إلـى الــــرابــــطــــة اخملــــتـــــصــــة إقــــلــــيــــمــــيــــا

sواالحتاديات التي ينتمي إليها
sعمول بهاHوالتنظيمات ا Yاحترام القوان -

- اHـــــطــــابـــــقـــــة الــــكـــــلـــــيــــة مـع الــــقـــــوانـــــY األســــاســـــيــــة
وتــنــظـيــمــات االحتــاديـة (7) أو االحتــاديــات (8) والــرابــطـات

sالتي ينتمي إليها
- االمـتـثـال لـلـعـقــوبـات الـتـأديـبـيـة الـتي تـتـخـذ ضـده

sاألساسية والتنظيمات Yوالقوان Yتطبيقا للقوان
- إخـــطــار مــحـــكــمــة الــتـــحــكــيـم لــتــســويـــة الــنــزاعــات

sالرياضية في حالة نزاعات رياضية محتملة
- وضع جلنة لـلمنـاصرين طـبقا لـلتـشريع والتـنظيم

sعمول بهماHا
- اكـتـتـاب تـأمــY يـضـمن مـسـؤولـيـته جتـاه األخـطـار
اHــمــكـن حــدوثــهــا ألعــضـــائه و¤ــتــلــكـــاته طــبــقــا  لـــلــتــشــريع

sعمول بهماHوالتنظيم ا
- ضــمـان احلــمــايــة واHــتـابــعــة الــطــبـيــة - الــريــاضــيـة
لـلريـاضيY واHـؤطرين الـرياضـيY بـالعالقـة مع الهـيئات

sعنيةHوالهياكل ا
- تــــقـــد¡ لــــغــــرض اHـــراقــــبــــةs كل الــــوثـــائق واألوراق
الـثـبـوتيـة اHـتـعـلـقـة بـتـسـيـيـره اHالـي واحملاسـبي واإلداري
�ــــنــــاســــبـــة كـل الــــطـــلــــبــــات اHــــقـــدمــــة من اإلدارة اHــــكــــلــــفـــة
بـالـريـاضــة والـسـلـطـات اHـؤهـلــة واخملـتـصـة في هـذا الـشـأن

sعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا
- إعالم واطالع االحتاديات والرابطات التي تنتمي
إلــيــهــا واHــصــالـح اخملــتــصــة أو الــوالئــيــة أو الــبــلــديــة وكــذا
اإلدارة احملــلـيــة اHـكـلــفـة بـالــريـاضــة بـكل الـتــغـيــيـرات الـتي
حـــــدثت فـي إدارته وأجـــــهـــــزة اHـــــداولـــــة واHــــســـــيـــــرة أو في
قــانـــونه األســاسيs وكــذا في مـــقــره وذلك في أجل أقــصــاه

خمسة عشر (15)  يوما بعد حدوث هذه التغييرات .

اHاداHادّة ة 5 :  : يـحدد مقـر النادي الـهاوي (العـنوان الكامل
للمـقر) سنـد اHلكيـة أو التأجـير أو التوطـY اHثبت لذلك

(ذكر مراجع تلك السندات).

�ــــكن حتــــويـل اHـــقــــر بــــاقــــتــــراح من مــــكــــتب الــــنـــادي
الهاوي بعد مصادقة ثلثي (3/2)  أعضاء اجلمعية العامة.

(7) ) (8) اإلشـــارة إلى االحتــاديـــة والــرابــطـــة الــتي تــنـــضم إلــيـــهــا الــنــوادي
األحـاديـة الـريـاضـة واالحتـاديـات والـرابـطـات الـتي تـنـضم إلـيـهـا الـنوادي

اHتعددة الرياضات.
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تــثــبت قـــائــمــة أعـــضــاء اجلــمـــعــيــة الــعـــامــة من طــرف
اإلدارة احمللية اHكلفة بالرياضة.

ال �ـــكـن عـــدد األعـــضــــاء الـــشـــرفـــيــــY الـــذين �ــــكـــنـــهم
اكـتـسـاب صـفـة الـنـاخب أو اكـتـسـاب صـوت تـداولي ضـمن

اجلمعية العامة أن يتجاوز عشرة (10) أعضاء.

يــشـارك اHــديـر الــتـقـنـي لـلــنـادي الـهــاوي  والـطــبـيب
بصوت استشاري في أشغال اجلمعية العامة للنادي.

اHاداHادّة ة 16 :  : تكلف اجلمعية العامة �ا يأتي :
- البث في التقـرير األدبي للنـادي الهاوي وحصائل

sاليHأنشطته وتسييره ا
- اHـصــادقـة عـلى اخملــطـطـات وبـرامج األنــشـطـة الـتي

sيعرضها عليها رئيس النادي الهاوي
sانتخاب الرئيس -

- انتـخاب أعـضـاء اHكـتب التـنـفيـذي للـنادي الـهاوي
sوجتديده

- اHـصادقـة عـلى اHيـزانيـة التـقـديريـة للـسنـة اHالـية
sقبلةHا

sقفلةHالية اHصادقة على احلسابات للسنة اHا -
- تــعـيــY جلــنــة مــكــلـفــة بــالــتــرشــيـحــات النــتــخــابـات

sسيرة للنادي الهاويHالهيئات ا
sحتديد مبلغ االشتراكات السنوية -

- اHصـادقـة على اقـتـناء األمالك اHـنـقولـة والـعقـارية
sوالتصرف فيها

- دراســة وقــبــول الــهـبــات والــوصــايــا والـتــحــقق من
مالءمــتــهـا مـع األهـداف اHــنــوطـة بــالــنـادي الــهــاوي �ـوجب

sقانونه األساسي
- اHصـادقة على األمالك غـير الصـاحلة كمـا يقتـرحها

sكتب التنفيذيHا
- الــــبت في كـل اHــــســــائل اHــــرتــــبــــطــــة بــــإنــــشــــاء نــــاد

sساهمة في رأسمالهHرياضي محترف أو ا
- الـبت في إنشاء مـركز تكـوين أو ما قبل الـتكوين

sللمواهب الرياضية
- الـــبـت في عـــدد وطـــبـــيـــعـــة الـــفـــروع الـــريـــاضـــيــة أو

s(11) إنشائها أو إلغائها
sانتخاب جلنة مالية كجهاز مراقبة داخلي -

- الـــطـــرد لـــعـــضـــو فـي الـــنـــادي الـــهـــاوي الـــصـــادر عن
اجلمعية العامة باقتراح من اHكتب التنفيذي للنادي.

12 :  : حتدد اإلجـراءات اHـرتبـطـة باحلـصـول على اHاداHادّة ة 
وفـــقــــدان صــــفــــة عـــضــــو في الــــنــــادي الـــهــــاوي في الــــنــــظـــام

الداخلي للنادي الهاوي.

الفصل الرابعالفصل الرابع
تنظيم وسير النادي الرياضي الهاويتنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي

اHاداHادّة ة 13 :  : يضم النادي الهاوي :

sاجلمعية العامة -

sالرئيس -

sكتب التنفيذيHا -

s(9) تخصصةHالفروع الرياضية ا -

- Yوالـطــبـيـ Yواإلداريـ Yالـتـقــنـيــ YـسـتــخـدمــHا -
الرياضيـY اHوضوعY حتت تصرف النادي أو الذين يتم

sعمول بهHتوظيفهم طبقا للتنظيم ا

- جلنة أو عدة جلان متخصصة.

ويـــضمs عالوة عـــلى ذلكs جلـــنـــة مــنـــاصــريـنs تــؤسس
طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

الفرع األول الفرع األول 
اجلمعية العامةاجلمعية العامة

اHــاداHــادّة  ة  14 :: اجلــــمـــــعـــيـــة الــــعـــامــــة هي جـــهــــاز مـــداولـــة
الـنادي الـهاوي وتـضم مــجـمـوع أعـضــاء الـنـادي كـمــا هـو

منصوص عليهم في اHادة 15 أدناه.

15 : : تـــضـم اجلـــمـــعــــيـــة الـــعـــامــــة األعـــضـــاء اآلتي اHــاداHــادّة ة 
ذكرهم :

sYؤسسHاألعضاء ا -

- رؤسـاء النـادي  الـقدامى الـذين أتـموا عـهـدة كامـلة
sواحدة على األقل

sYاألعضاء الشرفي -

sYمارسHكتب التنفيذي اHأعضاء ا -

s(10) تخصصةHأعـضاء مكاتب الفروع الرياضية ا -

- رئيس جلنة اHناصرين .

(11) ) أحكام تطبق على النوادي اHتعددة الرياضات(9) ) (10)  أحكام تطبق على النوادي اHتعددة الرياضات
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الفرع الثانيالفرع الثاني
الرئيسالرئيس

اHـاداHـادّة ة 22 :  : يـنـتـخب رئـيس الـنـادي الـهـاوي من طرف
اجلمعية العامة لعهدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. 

اHاداHادّة ة 23 : : يكلف الرئيسs ال سيماs �ا يأتي :

- تـمــثـيل الــنــادي الـهــاوي أمـام الــعـدالــة وفي جــمـيع
sدنيةHأعمال احلياة ا

- اكتـتاب كل الـتأميـنات التي تـضمن اخملـاطر التي
sقد حتدث للنادي الهاوي ومنخرطيه

sحتديد صالحيات كل نائب رئيس -

sاألمر بصرف نفقات النادي الهاوي -

- حتــديـد مــبـلغ وكــالـة الــنـفــقـات الــبـســيـطــة وضـمـان
sمتابعتها ومراقبتها

sناقشات وتسيرهاHاستدعاء األجهزة ورئاسة ا -

- ضــمــان تــسـيــيــر شــفــاف ومـنــتــظم وســلــيم لــلــنـادي
sالهاوي

- اقـتـراح جدول أعـمـال اجـتـمـاعـات اHـكتب ودورات
sاجلمعية العامة

sتنشيط وتنسيق نشاط كافة األجهزة -

- إعـداد دوريـا احلـصـائل ومـلـخـصـات حـول نـشـاطات
sالنادي الهاوي

- إرســـال كل اHـــعــلـــومـــات والـــوثــائـق حــول وضـــعـــيــة
وتـســيــيــر الـنــادي الــهـاوي إلـى اإلدارة اHـكــلــفــة بـالــريــاضـة
وإلى الــرابــطــة وإلى االحتــاديــة اHــعــنــيــة وإلـى الــســلــطـات

sؤهلة لهذا الغرضHا

- إعــــداد وتـــقــــد¡ الـــتــــقــــريـــر األدبي واHــــالي وتــــقـــد¡
sعرض حال إلى اجلمعية العامة التي تفصل في تسييره

- ¤ـارسة السلطـة السلمـية على مسـتخدمي النادي
sالهاوي

- تـمــثـيل الــنـادي الــهـاوي لــدى الـهــيـئــات الـريــاضـيـة
احملــلــيـة واجلــهـويــة والــوطـنــيـة والــدولــيـة طــبـقــا لــلـتــشـريع

والتنظيم اHعمول بهما. 

اHـاداHـادّة ة 24 :  : في حــالـة حــدوث مـانع قــاهـر أو اســتـقــالـة
رئيس الـنـادي الهـاوي الذي تـعـاينه اإلدارة احملـليـة اHـكلـفة
بالرياضة قانوناs يستدعي النائب األول للرئيس اHكتب

التنفيذي اجملتمع في دورة غير عادية Hعاينة الشغور.

- الـبت في تـعـيـY مـحــافظ أو مـحـافـظي احلـسـابـات
sعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا

- الــبت فـي الــتــعــديالت احملــتــمـــلــة الــواجب إدخــالــهــا
على القانون األساسي والنظام الداخلي للنادي الهاوي.

اHاداHادّة ة 17 : : جتتمع اجلمـعية العامة لـلنادي الهاوي في
دورة عــــــاديــــــة مــــــرة واحـــــدة (1)  عــــــلـى األقل فـي الــــــســــــنــــــة

باستدعاء من رئيسها.

�ـكن أن جتـتـمع اجلمـعـيـة العـامـة لـلنـادي الـهاوي في
دورة غـــيــر عــاديــة �ـــبــادرة من رئــيـس الــنــادي الــهــاوي أو

.Yبطلب من ثلثي (3/2) أعضائها القانوني

اHاداHادّة ة 18 : : تستدعى اجلمـعية العامة غير العادية من
طـرف رئـيس الـنـادي الـهـاوي اHـنـتـخبs أو في حـالـة نـزاع
داخـلي من طـرف اإلدارة احملـلـيـة اHـكلـفـة بـالـريـاضة  أو من
طـرف ثـلثي (3/2) األعـضـاء القـانـونـيY لـلـجـمـعيـة الـعـامة

للنادي اHسددين الشتراكاتهم.

وفـي هــــذه احلــــالــــةs يــــعــــY األعـــــضــــاء الــــقــــانــــونــــيــــون
لـلـجـمـعـيـة الـعـامـة اHـسـددون الشـتـراكـاتـهم مـسـؤوال يكـلف

بإعداد االستدعاءات والتوقيع عليها. 

اHـاداHـادّة ة 19 :  : يـرسل االسـتدعـاء مـرفـقـا بـجـدول األعـمال
والــوثـائق الـضــروريـة إلى كل أعــضـاء الـنــادي الـهـاوي في

أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد كل دورة.

يـقـلص األجـل اHـنـصـوص عـلـيـه في الـفـقـرة أعاله إلى
ثمانية (8) أيام بالنسبة للجمعية العامة غير العادية.

تــوضح شـــروط وكــيـــفــيـــات إجــراء دورات اجلـــمــعـــيــة
العامة في النظام الداخلي للنادي الهاوي. 

اHاداHادّة ة 20 : ال تصح مداوالت اجلمـعية العامـة اجملتمعة
فـي دوراتـهــا الــعـاديــة أو غـيــر الــعـاديــة إال بــحـضــور ثــلـثي

.Y(3/2) أعضائها القانوني

إذا لم يـــــــكـــــــتــــــمـل نـــــــصــــــاب ثـــــــلـــــــثي (3/2) األعـــــــضــــــاء
الـــقــانــونــيــيـنs يــرسـل إلــيــهـم اســتــدعاء ثـان فـي أجـل
ال يــــتــــعـــدى  ثــــمــــانــــيـــة (8) أيــــام. وفي هــــذه احلــــالـــةs تــــصح
مـــداوالت اجلـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة مــــهـــمـــا كـــان عـــدد أعـــضـــائـــهـــا

القانونيY احلاضرين. 

اHاداHادّة ة 21 :  : تـتخـذ قرارات اجلـمعـية الـعامـة باألغـلبـية
البسيطة لألصوات اHعبر عنها.

وفي حالة تساوي األصواتs يرجح صوت الرئيس.

تخضع احلصـائل األدبية واHاليـة للنادي الهاوي إلى
التصويت السري.
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- ¤ـــارســــة الـــســـلــــطـــة الــــتـــأديـــبــــيـــة في ظـل احـــتـــرام
األحـكام الـتـشريـعـيـة والتـنـظـيمـيـة والقـانـونـية األسـاسـية

sعمول بهاHا

- تـــســــيــــيــــر أمالك الــــنــــادي الـــهــــاوي والــــســــهـــر عــــلى
sتثمينها واحلفاظ عليها

- ضـمــان تـنــفـيـذ أحــكـام الـنــظـام الــداخـلي ومـداوالت
sاجلمعية العامة

- الـــــبت فـي كل تـــــوقـــــيـف واقـــــتـــــراح طـــــرد أعـــــضــــاء
الـنادي الهاوي ضـمن احترام التـشريع والتنـظيم اHعمول

sبهما
- ضـمان احترام أحـكام القـوانY األساسيـة والنظام

sالداخلي وتطبيق قرارات اجلمعية العامة
- الـسـهـر عـلى احـتــرام الـقـوانـY واألنـظـمـة اHـعـمـول

sبها

- ضــــمـــان احـــتــــرام الـــقـــوانــــY األســـاســـيــــة وأنـــظـــمـــة
s(12) الرابطات واالحتاديات التي ينضم إليها

- اقـــتـــراح تـــعــديـالت الــقـــوانـــY األســـاســيـــة لـــلـــنــادي
sالهاوي

- اقـتـراح عــلى اجلـمــعـيـة الــعـامـة مــبـلغ االشــتـراكـات
sالسنوية ألعضاء النادي الهاوي

- اقـتراح تعيـY محافظ أو مـحافظي حـسابات على
sاجلمعية العامة

- الــتــكــفـل بـكـل الــتــحــفـظــات الــتـي يــبـديــهــا مــحــافظ
sاحلسابات

Yــــوافـــــقــــة عـــــلى كـل تــــوظـــــيف لــــلـــــمــــســـــتــــخـــــدمــــHا -
.Yالتقني

ويكلفs عالوة على ذلكs �ا يأتي :

- إعـداد مـشـاريع بـرامج الـعـمل الـسـنـويـة واHـتـعـددة
sالسنوات للنادي الهاوي

- الـــــســــهـــــر عــــلى انـــــضــــمـــــام الــــنـــــادي إلى الـــــرابــــطــــة
sومختلف الرابطات (13) واالحتاديات الرياضية

- السهر على شـفافية وضبط حـساب النادي الهاوي
وكذا حسن تسييره اإلداري. 

يــضـمـن الـنــائـب األول لـلـرئـيـس النـيـابة  لفترة
ال تـتـجـاوز خــمـسـة وأربـعـY (45) يـومـا ابــتـداء من تـاريخ

معاينة الشغور.

خالل هـذه الفـترةs يـستـدعي الرئـيس بالـنيـابةs بـعد
إعالم اإلدارة احملـلـية اHـكلـفة بـالـرياضـةs جمـعـية عـامة غـير
عـــاديــة لــلـــنــادي الــهــاوي النـــتــخــاب رئـــيس جــديــد لـــلــفــتــرة

اHتبقية من العهدة.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اHكتب التنفيذي للنادي الهاوياHكتب التنفيذي للنادي الهاوي

اHـاداHـادّة ة 25 : : اHـكــتب الـتـنــفـيـذي هـو اجلــهـاز الـتــنـفـيـذي
للنادي الهاوي.

اHــــــاداHــــــادّة ة 26 : : زيـــــــادة عـــــــلـى الـــــــرئـــــــيـس واHـــــــســــــؤول أو
اHــسـؤولـY اHـنـتـخـبــY لـلـفـروع اHـكـلـفــY بـتـسـيـيـر الـفـرع
الـــريــاضـي اHــتـــخــصـصs يــتـــكـــون اHــكـــتب الـــتــنـــفـــيــذي من
خــمــســة (5) إلى ســبــعــة (7) أعــضــاء مــنــتــخــبـY مـن طـرف

اجلمعية العامة ضمن أعضائها.

يـــوزع الـــرئــــيس بــــY أعـــضــــاء اHـــكــــتب الــــتـــنــــفـــيـــذي
Yالـــعـــام وأمــ Yوظـــائف نـــائب أو نـــواب الـــرئـــيس واألمـــ

اخلزينة ورؤساء اللجان .

ال �كـن أن يتـجاوز عـدد نواب الـرئيس عـضوين (2)
إلى ثالثة (3) أعضاء.

27 : : يــضــمن اHــكــتب الــتـنــفــيــذيs حتت ســلــطـة اHـاداHـادّة ة 
رئيس النادي الـهاويs التسييـر اإلداري والتقني واHالي

للنادي.

وبهذه الصفةs يكلفs ال سيما �ا يأتي :

- إعــداد واقـتــراح مــشــاريع الــبـرامج وعــرضــهــا عـلى
sاجلمعية العامة

- إعـداد مـشـروع مـيزانـيـة الـنادي الـهـاوي وحـصـائله
sالية وعرضها على اجلمعية العامةHاألدبية وا

- إعــــــداد مـــــشــــــروع الــــــنــــــظــــــام الــــــداخــــــلـي واقــــــتـــــراح
sرتبطة بهHالتعديالت ا

- الــــبت في كـل اHـــســـائل اHـــتـــعــــلـــقـــة بـــاحلـــاالت غـــيـــر
اHـــنــــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في الــــقـــوانـــY األســـاســـيـــة والـــنـــظـــام

sالداخلي للنادي الهاوي

- الــــســــهــــر عــــلى احــــتــــرام األخـالقــــيــــات الــــريــــاضــــيـــة
واألنظمة الرياضيـة باتخاذ كل التدابير الـكفيلة باحلفاظ

sعليها
(12) (13) اإلشــــارة إلـــى الــــرابــطــــة أو الـــرابـــطـــات أو االتــحـــاديــة

أو االحتاديات



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 11 6 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـ
25 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

sYمارسHوا Yمسك سجل وبطاقية الرياضي -
sؤطرينHمسك سجل وبطاقية مجمل ا -

- حــــفظ نــــســـخــــة من الـــقــــانـــون األســــاسي والــــنـــظـــام
sالداخلي

sحتضير احلصيلة األدبية للنادي -
- مـسك سـجالت مـداوالت اجلـمـعـيـة الـعـامـة واHـكتب

التنفيذي.
الفرع اخلامسالفرع اخلامس
أمY اخلزينةأمY اخلزينة

اHاداHادّة ة 34 : : يكلف أمY اخلزينةs ال سيما �ا يأتي :
- تـــســـيـــيـــرs حتت مــــســـؤولـــيـــتهs األمـــوال واحلـــســـاب
Yفي ظل االحتـرام الصـارم للـقوان sالي لـلنـادي الهـاويHا

sعمول بهاHواألنظمة ا
sحتــــضــــيــــر مــــشــــروع مــــيــــزانــــيــــة الــــنــــادي الــــهـــاوي -
بــــاالتـــصــــال مع األمــــY الـــعــــامs وتـــقــــد�ه ألجــــهـــزة الــــنـــادي

sللمصادقة عليه
- الــتــوقــيع بــاالشـتــراك مـع رئـيـس الـنــادي عــلى كل
sـالية التي تـثبت ال سيماHحـساب والوثائق احملـاسبية وا
كـل اإليـرادات والـنـفـقـات الــتي يـلـتـزم بــهـا الـنـادي الـهـاوي

sهامه وإجناز أهدافهH طبقا
sحتصيل االشتراكات -

sصاريف البسيطةHمسك وكالة ا -
- حتـضـيـر احلـصيـلـة اHـالـيـة بالـتـنـسـيق مع مـخـتلف

أجهزة وهياكل النادي الهاوي.

الفرع السادسالفرع السادس
اللجان اHتخصصة للنادي الهاوي اللجان اHتخصصة للنادي الهاوي 

sـتـخـصـصـة للـنـادي الـهاوي هيHـادّة ة 35 :  : اللـجــان اHـاداHا
ال سيما :

sجلنة التوجيه التقني والتطوير الرياضي -
sواهب الشابةHجلنة تكوين ا -

sاللجنة الطبية -
sجلنة ترقية الرياضة النسوية -

- جلـــنــة األنــشــطـــة الــتــرفــيـــهــيــة والــروح الـــريــاضــيــة
sواألخالقيات الرياضية

- جلــــنــــة الـــــعالقــــات الــــعــــمـــــومــــيــــة واHــــوارد اHــــالــــيــــة
sوالتمويل

sجلنة التأديب -

اHــاداHــادّة ة 28 :  : يــنــتــخـب أعــضــاء اHــكــتـب الــتــنــفــيــذي عن
طريق االقتراع السري من طرف اجلمعية العامة بأغلبية
األصوات اHعبر عنها لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة

للتجديد.

اHاداHادّة ة 29 :  : يجـتمع اHـكتب الـتنـفيـذي في دورة عادية
مرتY على األقل في الشهر باستدعاء من الرئيس.

و�كن أن يـجتـمع كـذلك في دورة غيـر عـادية بـطلب
من الرئيس أو بطلب من األغلبية اHطلقة من أعضائه.

اHاداHادّة ة 30 :  : يتـخذ اHكـتب التنـفيذي قـراراته بأغلـبية
أعضائه.

في حالة تساوي األصواتs يرجح صوت الرئيس. 

اHـاداHـادّة ة 31 :  : في حـالـة رفض احلـصيـلـة األدبـية واHـالـية
من طـرف اجلـمعـيـة الـعامـةs تـنهى عـهـدة الرئـيس واHـكتب
الـتـنـفـيـذي لـلـنـادي الـهـاوي قـبل انـتـهـاء الـعـهـدة بـتـصـويت

أغلبية أعضاء اجلمعية العامة.

32 :  : تــوضح الــكــيــفــيـات اHــرتــبــطــة بــاســتــدعـاء اHـاداHـادّة ة 
وعـــقــــد اجـــتـــمــــاعـــات أجـــهــــزة الـــنـــادي الــــهـــاوي في نــــظـــامه

الداخلي.

الفرع الرابعالفرع الرابع
األمY العاماألمY العام

اHـاداHـادّة ة 33 :  : يـكـلف األمـY الـعـام بـكل اHـسـائل اإلدارية
والتسييرية للنادي الهاوي.

sسؤول عن سير إدارة النادي الهاويHوهو ا

ويكلفs بهذه الصفةs ال سيما �ا يأتي :
- التـنظـيم والـتحـضيـر اHادي والـتـقني الجـتمـاعات
اجلـمــعـيــة الـعــامـة واHــكــتب الـتــنـفــيـذي ومــخـتــلف الـلــجـان

sتخصصة واخلاصةHا
- حتـــريــر مـــحـــاضـــر اجـــتــمـــاعـــات اجلـــمـــعــيـــة الـــعـــامــة

sكتب التنفيذيHوا
sمعاجلة بريد النادي الهاوي -

sنشر وتوزيع نشرة النادي الهاوي -
- احملـافـظة عـلى األمالك الـعـقـاريـة واHـنقـولـة لـلـنادي

sالهاوي والتي يضمن جردها
sحفظ وصيانة األرشيف -

sكتب التنفيذيHمتابعة تنفيذ مداوالت ا -
sYنخرطHمسك قائمة ا -
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اHـاداHـادّة ة 42 : : يسـيـر كل فرع ريـاضي مـتخـصص مـكتب
يتشكل من األعضاء اآلتي ذكرهم :

- مـــســـؤول مـــنـــتــــخب من طـــرف اجلــــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة
لـــلــــنــــادي الـــهــــاوي اHــــكـــلـف  بــــتـــســــيــــيـــرالــــفــــرع الـــريــــاضي

sتخصصHا
- أمــــY الـــــفــــرع يـــــعــــY من طـــــرف مــــســـــؤول الــــفــــرع

sتخصصHالرياضي ا
- عـضـو واحد (1) إلى ثالثـة (3) أعـضـاء يعـيـنون من
طــــرف مــــســــؤول الـــــفــــرع الــــريـــــاضي اHــــتـــــخــــصص بـــــحــــكم

كفاءاتهم.
يـشـارك اHـديـرالـتـقـنـي لـلـفـرع الـريـاضي اHـتـخـصص

والطبيب في أشغال الفرع بصوت استشاري. 

اHــاداHــادّة ة 43 : : يــحــدد الـــنــظــام الــداخــلـي لــلــنــادي الــهــاوي
كيفيات سير الفرع الرياضي اHتخصص و تنظيمه. 

الفصل السابع الفصل السابع 
االنتخاب وقابلية االنتخاباالنتخاب وقابلية االنتخاب

اHاداHادّة 44 :  : عالوة عـلى الشـروط اHنـصوص عـليـها في
الــقــوانـــY واألنــظــمـــة اHــعــمـــول بــهــاs والكـــتــســاب قـــابــلــيــة
االنتخاب داخل أجـهزة مديرية النـادي الهاويs يجب على

اHترشح :
sأن يكون حامال للجنسية اجلزائرية -

- أن يـــكـــون عـــضـــوا في اجلـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــنــادي
sالهاوي

sأن يستوفي اشتراكاته -
sدنية والوطنيةHأن يتمتع بحقوقه ا -

- أن ال يـــكـــون قـــد حــكـم عـــلــيـه بــعـــقـــوبـــة مــشـــيـــنــة أو
sتأديبية جسيمة في اجملال الرياضي

sأن يبلغ سنه 18 سنة على األقل -
- أن يـــثـــبت مـــســتـــوى تـــعــلـــيـــمي طـــبــقـــا لـــلــتـــنـــظــيم

اHعمول به.
- أن يثبت :

* إمـــا ¤ـــارســـة تــخـــصص أو اخـــتـــصـــاصــات مـــعـــيـــنــة
كـريـاضي و/ أو مـســتـخـدم الـتـأطــيـر Hـدة سـنـتـY (2) عـلى

األقل.
* إمــا خـبــرة مـهـنــيـة في اجملــال الـريـاضي واجلــمـعـوي

واالقتصادي و/ أو اإلداري Hدة سنتY (2) على األقل.

اHـاداHـادّة ة 45 : : يـجـب أن يـقــدم اHــتـرشح لــرئــاسـة الــنـادي
الــهــاوي بــرنــامـجه لــتــطــويــر الـنــادي الــهــاوي والـكــيــفــيـات

العملية ووسائل تنفيذه.

وكل الـلــجـان األخــرى الـتي مـن شـأنـهــا اHـشــاركـة في
حتقيق أهداف النادي الهاوي. 

اHاداHادّة ة 36 :  : حتدد كـيفـيات إحداث الـلجـان اHتخـصصة
وتنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للنادي الهاوي.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
مستخدمو النادي الرياضي الهاويمستخدمو النادي الرياضي الهاوي

37 :  : يــوظف مــســتــخــدمــو الــتــأطـيــر الــريــاضي اHـاداHـادّة ة 
Yمـن بــ sلـــلــنـــادي الـــهـــاوي أو يـــوضـــعـــون حتت الـــتـــصــرف
احلاصلـY على شهـادة مسـلمة و/أو مـعتـرف �عادلـتها من
قبل الهياكل اHؤهلـة لهذا الغرضs طبقا للتنظيم اHعمول

به.

اHـاداHـادّة ة 38 :  : ال �ـكن أحـد أن �ـارس وظـائف الـتدريب
والــتــنـشــيط والــتــكـويـن واHـتــابــعــة الـطــبــيــة - الـريــاضــيـة

ضمن ناد هاوs إذا لم يثبت ما يأتي :
- دبـلـوم أو شهـادة مـسـلمـة و/ أو مـعـتـرف �عـادلـتـها

sؤهلة لهذا الغرضHمن قبل القطاعات والهياكل ا
- شـهــادة تـأهــيل مــسـلــمـة من طــرف الــوزيـر اHــكـلف

بالرياضة أومن كل احتادية رياضية وطنية مؤهلة . 
ال �ــكـن أحــد ¤ــارســة الـــوظــائف اHــنــصـــوص عــلــيــهــا

أعاله إذا كان موضوع عقوبة مشينة.        

الفصل السادسالفصل السادس
الفروع الرياضية اHتخصصة الفروع الرياضية اHتخصصة (14)

اHاداHادّة ة 39 :  : في إطار جتسيـد برنامجهs يتوفر النادي
الهاوي على الفروع الرياضية اHتخصصة اآلتية :
s...................................................... -
s....................................................... -

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

اHاداHادّة ة 40 :  : الـفرع الريـاضيs هيكل مـتخصص لـلنادي
الهاوي اHكلف بتسيير اختصاص رياضي واحد.

اHـاداHـادّة ة 41 :  : تــكــلـف الــفــروع الــريــاضـيــة اHـتـخــصـصـة
�ا يأتي :

- تـنظيم  األنـشطـة البـدنية والـرياضـية وتنـشيـطها
وتـطـويـرهـا في مـخــتـلف االخـتـصـاصـات الـريـاضـيـة طـبـقـا

sلألهداف احملددة من طرف النادي الهاوي
- تنظيم أنشطة اHنخرطY وتنسيقها.

sتعددة الرياضاتH(14) فصل يتعلق بالنوادي ا
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اHاداHادّة ة 51 : يصـادق النـادي الهـاوي على نـظام تـأديبي
يـــلــــحق بــــقــــانـــونـه األســـاسـي طـــبــــقــــا لـــلــــنــــظـــام الــــتـــأديــــبي

النموذجي الذي يحدده الوزير اHكلف بالرياضة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 52 :  : دون اإلخالل بـــــاألحـــــكـــــام الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اHـعــمـول بـهـاs تـتـخـذ اإلدارة احملـلـيـة اHـكـلـفـة
بـالريـاضـة الـعقـوبـات  ضـد اHسـتـخدمـY اHـوضـوعY حتت
تـصـرف الـنـادي الـهـاوي بـنــاء عـلى تـقـريـر من الـرابـطـة أو

االحتادية أو مصالح اإلدارة احمللية اHكلفة بالرياضة .

الفصل التاسعالفصل التاسع
أحكام ماليةأحكام مالية

اHـاداHـادّة ة 53 : : تـصــادق اجلــمــعـيــة الــعـامــة عــلى مـيــزانــيـة
الــــنــــادي الــــهـــاوي الــــتـي تــــشـــمـل كل الــــفــــروع الــــريــــاضــــيـــة

اHتخصصة.

اHــاداHــادّة 54 : : عالوة عن اHـــوارد اHـــرخـــصـــة بـــالـــتــشـــريع
اHعمول بهs تتمثل موارد النادي الهاوي فيما يأتي :
sناصرينHوا YنخرطHاشتراكات األعضاء وا -

sالهبات والوصايا -
- قسط من الناجت الـصافي للتظاهرات واHنافسات

sالرياضية
sاإلعانات احملتملة للدولة واجلماعات احمللية -

- مـــســاهـــمــات اHـــؤســســـات والــهـــيــئـــات الــعـــمــومـــيــة
sواخلاصة

- مــداخــيل األمالك اخلــاصــة أو اHــســتـغــلــة عن طــريق
sاالمتياز

sالقروض -
- مـــداخــــيل عـــمــــلـــيــــات اإلشـــهـــار والــــرعـــايــــة والـــدعم

sYوالتنقالت احملتملة للرياضي
sناصرينHوا YنخرطHاكتتابات األعضاء وا -

- كل اHــوارد األخــرى اHــرخص بــهــا طـبــقــا لــلــتــشـريع
والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 55 :  : تـوضع أرصـدة الـنـادي الـهـاوي في حـسـاب
وحـــيــــد مـــفـــتــــوح لـــهــــذا الـــغــــرض طـــبــــقـــا وفي ظـل احـــتـــرام
الـتـشريع والـتـنـظـيم اHـعـمـول بـهمـاs ال سـيـمـا أحـكـام اHادة
183 من الــقــانـون رقم 13-05 اHـؤرخ  في 14 رمــضـان عـام

1434 اHوافق 23 يوليو سنة 2013 واHذكور أعاله.

56 :  : يــــتـــــعــــY عـــــلى الــــنـــــادي الــــهـــــاوي لــــغــــرض اHــــاداHــــادّة ة 
اHــراقــبــة تـقــد¡ كل الــوثــائق وكل اHــســتــنــدات الـثــبــوتــيـة

اHـاداHـادّة ة 46 :  : يــنـتــخب رئـيس الــنـادي الــهـاوي وأعــضـاء
اHكتب التنفيذي للنادي كل على حدة. 

اHـاداHـادّة ة 47 :  : عالوة عـن الـشـروط اHـنـصــوص عـلـيـهـا في
الــقــوانــY واألنـــظــمــة اHــعــمـــول بــهــاs يــتــعـــY عــلى أعــضــاء
اجلــمــعــيــة الــعــامــة الكــتــســاب صــفــة اHــنــتــخب أو اHــصــوت

استيفاء اشتراكاتهم.                                      

اHـاداHـادّة ة 48 : : حتـدد كيـفـيـات حتـضيـر االنـتـخـابات داخل
النـادي وتنـظيـمهـا وسريـانهـا في النـظام الـداخلي لـلنادي

الهاوي.

الفصل الثامنالفصل الثامن
األحكام التأديبيةاألحكام التأديبية

اHـاداHـادّة ة 49 : : �ارس الـنـادي الـهاوي سـلـطـته الـتأديـبـية
عــلى الــريــاضــيـY أو مــجــمــوع الــريـاضــيــY ومــســتــخـدمي
التأطير الرياضي طبقا للقوانY واألنظمة اHعمول بها. 

�ـكن تـوقيـف عضـو من اجلـمـعـيـة العـامـة مـؤقـتا من
طــرف اHـكـتب الـتـنــفـيـذي ارتـكب خـطــأ جـسـيـمـا وذلك إلى

غاية انعقاد اجلمعية العامة التي تبت في حالته.

اHاداHادّة ة 50 : : عالوة على العقـوبات اHنصوص عليها في
الـتـنـظـيم اHـعـمـول بهs تـتـمـثل حـاالت اخلـطـأ اجلـسـيم الـتي
�ــــــكـن أن يـــــتـــــعــــــرض لـــــهـــــا الـــــريــــــاضـــــيـــــون أو مـــــجـــــمـــــوع
الــريــاضــيــY ومـــســـتــخــدمــو الــتــأطــيــر الــريــاضي لــلــنــادي

الهاويs ال سيما فيما يأتي :
sأعمال العنف اجلسدي أو اللفظي -

- عــــدم احـــتــــرام الــــقـــوانــــY واألنــــظـــمــــة الــــريـــاضــــيـــة
sعمول بهاHا

- اخملـــالـــفـــات اHــنـــصـــوص عــلــيــهـا فـي الــقـانــون رقم
13-05 اHؤرخ في 14 رمـضان عام 1434 اHوافق 23 يـوليو

sذكور أعالهHسنة 2013 وا
- عــدم تـــلـــبـــيـــة كل طـــلب االســـتـــدعـــاء إلى اHـــنــتـــخب

sالوطني
sأعمال غير الئقة مخالفة لألخالقيات الرياضية -

sساس باستقرار النادي الهاويHا -
Yالــتــغــيـب كــمــا هــو مــنــصــوص عــلــيه في الــقــوانــ -

sاألساسية وأنظمة النادي الهاوي
sعدم احترام بنود االتفاقيات -

- عـــدم احــــتــــرام قــــواعــــد اHـــراســــيـم والـــتــــشــــريــــفـــات
sنافسات والتظاهرات الرياضيةHتعلقة باHالرسمية ا

sعدم تسديد االشتراكات -
- خرق قواعد مكافحة تعاطي اHنشطات.
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 15-75 مـؤرخ في  مـؤرخ في 26 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عـام عـام 1436  اHـوافـق اHـوافـق 16 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة s2015 يــتــضـمنs يــتــضـمن

تعديل القانون األساسي لديوان اHركب األوHبي.تعديل القانون األساسي لديوان اHركب األوHبي.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
  sبناء على تقرير وزير الرياضة -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
 s(الفقرة 2) منه 

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 71-71 اHـــــــــؤرخ في 14
رمــــــضــــــان عــــــام 1391 اHــــــوافق 2 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 1971
sتممHعدل واHا sبيHركب األوHتضمن إحداث مكتب اHوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممHعدل واHا sتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

sال سيما الباب الثالث منه sاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

sتممHعدل واHا sبعالقات العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جــمـادى األولى عـام1411 اHـوافق أول ديــسـمـبـر سـنـة 1990

sتممHعدل واHا sتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

sتممHعدل واHا  sاحملاسبة
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

sاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

sباجلمعيات
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 13-05  اHــــؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلق
sبتـنـظــيم األنـشــطـة الــبـدنـيـة والــريـاضـــية وتـطويـرها

sادتان 151 و161 منهHال سيما ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

ومـخـتـلف الـوثـائـق اHـتـعـلـقـة بـتـسـيـيـره اHـالي واحملـاسـبي
واإلداري عـــنــــد كل طـــلـب من اإلدارة اHـــكـــلـــفــــة بـــالـــريـــاضـــة

والسلطات اHؤهلة لهذا الغرض.

اHــــاداHــــادّة ة 57 : تــــشــــمـل مـــصــــاريـف الــــنـــادي الــــهــــاوي كل
اHصاريف الضـرورية لتحقيق األهـداف اHسندة إليه في

القوانY األساسية والقوانY واألنظمة اHعمول بها.

الفصل العاشرالفصل العاشر
تعديل القانون األساسي للنادي الرياضي الهاوي وحلهتعديل القانون األساسي للنادي الرياضي الهاوي وحله

اHــــاداHــــادّة ة 58 :  : تــــقــــــرر اجلــــمـــــعــــيــــة الــــعــــامــــة بــــأغـــــلــــبــــيــــة
ثـلـثـي(3/2) أعــضـائــهـا الــقــانــونـيـY احلــاضـريـن الـتــدابـيـر

والقرارات اHتعلقة �ا يأتي:
- تعديل القـانون األساسي والنظام الداخلي للنادي

sالهاوي
sدمج مع ناد هاو آخر -

- إحــــداث أو اHــــشــــاركـــــة في رأســــمـــــال نــــاد ريــــاضي
sمحترف

- إحـــــداث مــــــركـــــز تـــــكــــــوين أو مــــــا قـــــبـل الـــــتــــــكـــــوين
للمواهب الرياضية.

59 :  : يــقـرر احلــل اإلرادي لـلــنـــادي الــهــاوي مـن اHـاداHـادّة ة 
طـرف ثــلثي (3/2) أعـضـــاء اجلــمــعـيـة الـعــامـة عـلـى األقـل

واHــنعـقـدة في دورتها غير العادية.

تقـوم اجلمعـية الـعامة بـتسـويةs عالوة على احللs من
خالل مـداوالتهـا أيـلـولة األمالك اHـنـقـولة والـعـقـارية طـبـقا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

60 :  : عالوة عــــلى األحـــكــــام اHـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا اHــاداHــادّة ة 
صـراحـة أعالهs يـوضح الـنـظـام الداخـلي لـلـنـادي الـهاوي كل
اHـسائـل التي تـراها اجلـمعـية الـعـامة ضـرورية لـتسـويتـها

في هذا اإلطار.

حـرر بـ ................. في ............. نـسخ أصـلـيـة (15)
بتاريخ ...................................................... (16)

الرئيس
 (YوقعHاإلشارة إلى أسماء وألقاب ا)

األمY العام

(15) اإلشارة إلى عدد النسخ

(16) اإلشارة إلى تاريخ التوقيع
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اHـاداHـادّة ة 5 :  : في إطــار مـسـاهــمـته في تــطـويـر األنــشـطـة
الــبـــدنـــيــة والـــريـــاضــيـــةs يـــتــولـى الــديـــوان مـــهــمـــة ضـــمــان
اســتـغالل وتــسـيـيــر وصـيــانـة مـجــمل اHـنــشـآت الـريــاضـيـة

وهياكل االستقبال واHرافقة التي تشكل ¤تلكاته.

وبهذه الصفةs يكلفs ال سيما �ا يأتي : 
- وضع حتت تــصـرف هــيــاكل الـتــنـظــيم والــتـنــشـيط
الـريـاضيـY مـنـشـآته وجتـهـيـزاته قـصد ضـمـان الـتـحـضـير
لــفــائــدة مــخــتــلف الــفــرق والــفــئــات الــريــاضــيــة وإيــوائــهم

sوإطعامهم واسترجاع قواهم
- ضـــمــان الــتــنــظـــيم اHــادي والــتـــقــني لــلـــمــنــافــســات
والـتـظــاهـرات الـريـاضــيـة والـتـرفــيـهـيـة وكــذا الـتـربـصـات

sوالتجمعات  التي جترى داخل منشآته
Yضــمـــان خـــدمــات داخـل وحــداتـه في مـــجــال تـــلـــقــ -

sارسة النشاط البدني والرياضي¤
- اHسـاهـمـة في تـطـويـر أنـشـطـة الـتـكويـن الريـاضي
اHــوجــهــة لــلــمــواهب الــريــاضــيــة الــشــابــة وأقــســام ريــاضــة
ودراســــة والــــريــــاضـــــيــــY وكــــذا مــــســــتــــخــــدمـي الــــتــــأطــــيــــر

sالرياضي
- ضـمــان تـســيــيـر وحــفظ وصـيــانــة مـجــمل اHـنــشـآت
الـــريــــاضـــيــــة وهـــيــــاكل االســـتــــقـــبــــال واHـــرافـــقــــة اHـــشــــكـــلـــة

sمتلكاتهH
- تـــقــد¡ مـــســاعـــدته الـــتــقـــنــيـــة في مــجـــاالت اإلجنــاز

sنشآت الرياضيةHوتأهيل وحفظ وصيانة ا
- القيام بكل الـدراسات اHرتبطـةs ال سيما بشروط

sنشآت الرياضيةHومعايير استعمال وتسيير ا
- تــنـــظــيم أو اHـــشــاركــة في تـــنــظــيـم دورات تــكــوين
وحتـسY مـسـتـوى اHـسـتخـدمـY اHـكـلـفY بـتـسـيـيـر وحفظ

 sنشآت الرياضيةHوصيانة ا
- وضع الـــوســـائل الـــتـــقـــنـــيـــة والـــبـــشـــريـــة لـــلـــوقـــايــة

sمتلكاتهH نشآت التابعةHومكافحة العنف في ا
- تـنسيق أعمـال وتدابير الـوقاية ومكـافحة العنف
في اHــنــشـآت الــتــابــعـة Hــمــتــلـكــاته بــاالتــصــال مع اHــصـالح

sYعنيHا Yوالهياكل والفاعل
- وضع حتت تـصـرف  اجلـمـهـور مــنـشـآته الـريـاضـيـة
وهـــيـــاكـــله لـالســـتـــقـــبــــال واHـــرافـــقـــة  فـي إطـــار اHـــمـــارســـة
الـريـاضيـة التـرفـيهـيـة وتشـجـيع الـوصول إلـيـها بـالـنسـبة

sYعوقHلألشخاص ا
- تـنـظـيم وتـرقـيـة كل الـعـروض الـريـاضـيـة والـفـنـية

sوالترفيهية أو الثقافية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-48 اHـؤرخ
في 3 رجب عـام 1410 اHـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 1990 الـذي
يعـدل ويتمم األمر رقم 71-71 اHؤرخ في 2 نوفـمبـر سنة

 sبيHركب األوHتضمن إحداث مكتب اH1971 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-431 اHؤرخ
في 19 رجـب عـــام 1417 اHــــوافق 30 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1996
واHــتـــعــلـق بــكـــيـــفــيـــات تـــعــيـــY مـــحــافـــظي احلـــســـابــات في
اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

sستقلةHؤسسات العمومية غير اHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-184 اHؤرخ
في 17 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 12 مـــايــــو ســـنـــة
2009 الـذي يحدد اإلجـراءات واHقايـيس اخلاصة بـاHصادقة

الــتــقـنــيــة واألمــنــيــة عــلى اHــنــشــآت الـقــاعــديــة الــريــاضــيـة
sفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقهاHا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــهــــدف هـــذا اHـــرســـــوم  إلـى تـــعـــديل
الــــقـــــانــــون األســـــــاسي لـــــديــــوان اHـــــركب األوHـــــبي احملــــدث
�وجب األمر رقم 71-71 اHؤرخ في 14 رمضان عام 1391
اHوافق 2 نـوفـمبـر سـنة 1971 واHذكـور أعالهs الـذي يدعى

في صلب النص "الديوان"s طبقا ألحكام هذا اHرسوم.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

2 : : الـــديــــوان مـــؤســـســــة عـــمـــومــــيـــة ذات طـــابع اHــاداHــادّة ة 
صــــنـــــاعي وجتــــاريs تـــــتــــمــــتع بـــــالــــشــــخــــصــــيـــــة اHــــعــــنــــويــــة

وباالستقالل اHالي.

يـسـيـر الـديـوان طـبـقـا لـلـقـواعـد اHطـبـقـة عـلى اإلدارة
فـي عالقـــــاته مـع الــــدولـــــةs ويــــعــــد تـــــاجــــرا فـي عالقـــــاته مع

الغير. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : يـــــوضـع الـــــديـــــوان حتت وصـــــايـــــة الـــــوزيـــــر
اHكلف بالرياضة.

اHاداHادّة ة 4 :  : يحدد مقر الديوان �دينة اجلزائر.
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sثل اجمللس الشعبي البلدي مقر الديوان¤ -
sبية أو ¤ثلهHرئيس اللجنة الوطنية األو -

Yوطـــنــيـــتــ Yريـــاضــيـــتــ Yرئـــيـــسي (2) احتــاديـــتــ -
sكلف بالرياضةHيعينهما الوزير ا

- رئــيس جلــنــة اHــنــاصــريـن يــعــيــنه الــوزيــر اHــكــلف
sبالرياضة

- ¤ثل (1) منتخب عن عمال الديوان.

�ــكن مـجـلـس اإلدارة اسـتـدعـاء كـل شـخص من شـأنه
أن يساعده في أشغاله.

يـــشـــارك اHــــديـــر الــــعـــام في أشــــغـــال مــــجـــلس اإلدارة
بصوت استشاري ويضمن أمانته.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يــعـــY أعــضـــاء مــجــلـس اإلدارة بــقــرار من
الـوزير اHكلف بـالرياضة بـناء على اقتـراح من السلطات
واHــنــظـمــات الــتـابــعـY لــهــا Hـدة  ثالث (3) ســنـوات قــابــلـة

للتجديد.

في حالـة انقـطاع عهـدة أحد األعـضاءs يـتم استخالفه
حسب األشكال نفـسها. و يخلفه الـعضو اجلديد اHعY إلى

غاية انقضاء مدة العضوية.

تــنــتـــهي عــهـــدة األعــضــاء اHـــعــيــنــY بـــحــكم وظـــائــفــهم
بانتهاء هذه األخيرة.

Yــادّة ة 12 :  : يـتــداول مــجــلس اإلدارة طــبــقــا لــلــقــوانـHــاداHا
والتنظيمات اHعمول بهاs ال سيما فيما يأتي:

- مــشــروعي الــتــنــظــيم الــداخــلي والــنــظــام الـداخــلي
sللديوان

sميزانية الديوان وحساباته -
sتعددة السنواتHبرامج العمل السنوية وا -

sنصرمةHالية اHحصائل السنة ا -
- مشـاريع بـرامج االسـتـثـمار والـتـهـيـئة والـتـجـهـيز

sوالتوسيع اخلاصة بالديوان
sساهماتHداخيل واHتوزيع ا -

- إبرام عـقـود االقـتراض لـدى اHـؤسـسات والـهـيـئات
sاليةHا

- مــكـافــأة أداءات اخلـدمــة واHــنـتــوجــات اHـنــجـزة من
sطرف الديوان

sمشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها -
sالصفقات والعقود واالتفاقيات واالتفاقات -

- ضــمـان كل اخلــدمـات في مـجــال الـتــرفـيه وتـســلـيـة
sاجلمهور

- تأجير اHـساحات اإلشهارية اHـوجودة في اHنشآت
sالرياضية وكذا في ملحقات وحداته

- وضع  مـــصــلــحـــة  تــذاكــر والـــقــيــام بـــبــيع الـــتــذاكــر
وسـنــدات الــدخــول Hـنــشــآت الــديـوانs ال ســيــمــا �ـنــاســبـة

sنافسات والتظاهرات الرياضيةHإجراء األحداث وا

- تـــنـــظــيـم اHــلـــتـــقـــيــات والـــنـــدوات واحملــاضـــرات في
اجملاالت ذات الصلة �وضوعه. 

اHــاداHــادّة ة 6 :   :  يــضـــمن الــديــوان مـــهــمــة خــدمـــة عــمــومــيــة
طبقا لدفتر الشروط اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 7 : : يـــخــول الـــديـــوان إبــرام جـــمــيـع االتــفـــاقــات
والعقـود واالتفاقـيات اHتـعلقـة بهدفه مع أي هـيئة وطـنية
أو أجنبيةs ضمن احـترام القوانY والتنـظيمات اHعمول

بها. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والسير التنظيم والسير 

اHاداHادّة ة 8 :  : يـسير الـديوان مـجلس إدارة ويديـره مدير
عام. 

اHاداHادّة ة 9 :  : يحدد التـنظيم الداخلي للديوان بقرار من
الوزير اHكلف بالرياضةs بعد مداولة مجلس اإلدارة.

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : يـــــتــــشـــــكل مـــــجــــلـس اإلدارة الــــذي يـــــرأسه
الوزير الوصي أو ¤ثله من :

sكلف بالدفاع الوطنيHثل الوزير ا¤ -

sكلف بالداخليةHثل الوزير ا¤ -

sاليةHكلف باHثل الوزير ا¤ -

sكلف بالتجارةHثل الوزير ا¤ -

sكلف  بالشبابHثل الوزير ا¤ -

sثل والي والية اجلزائر¤ -

- اHـــديــــر اHــــكــــلف بــــالـــريــــاضــــة بــــالـــوزارة اHــــكــــلــــفـــة
sبالرياضة

- اHديـر اHكلف بـاHالـية والوسـائل العامـة بالوزارة
sكلفة بالرياضةHا



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 11 6 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1436 هـ هـ
25 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

ال تـــكـــون اHـــداوالت اHـــتـــعــلـــقـــة �ـــيـــزانـــيـــة  الـــديــوان
وحــســـابــاته ومـــشــاريـع بــرنــامـج اســتــثـــمــاراتـه وتــهــيـــئــته
وجتــهـــيــزه وتـــوســيـــعه وكــذا مـــشــاريـع اقــتـــنــاء الـــعــقــارات
وتـأجــيـرهـا نـافـذة إال بـعـد اHـوافـقـة الـصـريـحـة من الـوزيـر

اHكلف بالرياضة.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHدير العاماHدير العام

اHـاداHـادّة ة 18 :  : يـعـY اHـديـر الـعام لـلـديـوان �ـرسـوم بـناء
على اقتراح من الوزير اHكلف بالرياضة.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHــــاداHــــادّة ة 19 :  : يـــــضــــمن اHــــديـــــر الــــعــــام الــــســـــيــــر احلــــسن
للديوان.

وبهذه الصفةs يكلفs ال سيما �ا يأتي:
- تــمـثـيـل الـديـوان أمــام الـعـدالــة وفي جـمــيع أعـمـال

sدنيةHاحلياة ا
sحتضير اجتماعات مجلس اإلدارة -

sتنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة -
- حتــــضـــيــــر مــــشـــروع مــــيــــزانــــيـــة  الــــديــــوان وإعـــداد

sحساباته
sاألمر بصرف نفقات الديوان -

- إعـــداد مــــشـــروعي الــــتـــنـــظــــيم الــــداخـــلي والــــنـــظـــام
sالداخلي للديوان

- إبرام كـل صفـقـة واتـفاقـيـة واتفـاق وعـقـد في إطار
sعمول بهHالتنظيم ا

sالسهر على احترام النظام الداخلي -
- السـهر عـلى حتقـيق األهداف اHـسنـدة إلى الديوان

sفي إطار السياسة الوطنية للرياضة
- تــــعــــيـــــY جــــمــــيع مــــســــتـــــخــــدمي الــــديــــوان مــــا عــــدا

 sالذين تقرر £ط آخر لتعيينهم YستخدمHا
- ¤ــــارســـــة الــــســــلـــــطــــة الــــســـــلــــمــــيـــــة عــــلى مـــــجــــمــــوع

sمستخدمي الديوان
- إعـــداد الـــتــقـــريـــر الـــســـنـــوي عن أنـــشـــطـــة الـــديــوان
وإرســـاله إلى الـــوزيــر اHـــكــلـف بــالـــريــاضـــة بــعـــد مــوافـــقــة

مجلس اإلدارة.

و�ـــكن اHــديـــر الــعـــامs حتت مــســـؤولــيـــته وفي حــدود
صالحياتهs أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه.

sقبول أو رفض الهبات والوصايا -
sمحافظ أو محافظي احلسابات Yتعي -

sYاالتفاقية اجلماعية للمستخدم -
sالتقرير السنوي عن نشاطات الديوان -

- وكل مـــســـألــة أخـــرى  من شـــأنـــهـــا حتــســـY تـــنـــظــيم
الديوان وتسييره وتمكينه من إجناز أهدافه.

13 :  :  يــجــتــمـع مــجــلس اإلدارة في دورة عــاديــة اHـاداHـادّة ة 
مرتY (2) في السنة بـناء على استدعاء من رئيسه الذي
يـحـدد جدول أعـمـال االجـتمـاعـات بنـاء عـلى اقتـراح اHـدير

العام للديوان.

و�ـكــنه أن يـجـتـمـع في دورة غـيـر عـاديــة بـطـلب إمـا
من الـــوزيـــر اHـــكــــلف بـــالـــريـــاضـــة وإمــــا من اHـــديـــر الـــعـــام

للديوان أو من ثلثي(3/2) أعضائه.

ترسل االستدعـاءات اHصحوبـة بجدول األعمال إلى
األعــضــاء  خـمــسـة عــشـر (15) يــومـا عــلى األقل قــبل تـاريخ
االجـــتـــمــاع. و�ـــكن أن يـــخــفض هـــذا األجل بـــالــنـــســـبــة إلى

الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 

اHــــــاداHــــــادّة ة 14 :  :  ال تـــــــصـح مـــــــداوالت مـــــــجـــــــلس اإلدارة إال
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل. 

وإذا لم يـكــتـمل الــنـصـابs  يــعـقــد اجـتـمــاع جـديـد في
أجل ثمـانـية (8) أيام تـبـعا لـتاريخ االجـتمـاع اHؤجل. وفي
هـــذه احلــــالـــةs تـــصـح اHـــداوالت مـــهــــمـــا يـــكـن عـــدد األعـــضـــاء

احلاضرين.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : تـتـخذ مـداوالت مـجـلس اإلدارة بـاألغـلـبـية
البسيطة ألصوات األعضاء احلاضرين.

وفي حــــالـــــة تــــســــاوي عــــدد األصــــواتs يــــكــــون صــــوت
الرئيس مرجحا.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 16 :  :  تــــــــدون مــــــــداوالت مــــــــجــــــــلـس اإلدارة في
مـحـاضـر تـسـجل في سـجل خـاص مـوقع ومـؤشـر عـلـيه من

طرف رئيس مجلس اإلدارة.

وتــعـــرض مــداوالت مــجــلس اإلدارة Hـــوافــقــة الــوزيــر
اHـــكــلـف بــالــريـــاضــة فـي أجل ثــمـــانــيــة (8) أيــام الــتي تــلي

تاريخ االجتماع. 

اHـاداHـادّة ة 17 :  : تكـون مـداوالت مـجلس اإلدارة نـافـذة بـعد
ثالثY (30) يومـا من إرسالـهاs مـا لم يكـن هنـاك اعتراض
صـــريح مـن الـــوزيـــر اHــكـــلـف بـــالــريـــاضـــة يـــبـــلغ خـالل هــذا

األجل.
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اHـاداHـادّة ة 26 :  : حتـدد اHــشـتــمالت اHـاديــة لـلــديـوان بــقـرار
من الوزير اHكلف بالرياضة.

اHـاداHـادّة ة 27 : : تـعــوض تـسـمـيـة "مـكـتب اHـركب األوHـبي"
بـ "ديوان اHركب األوHبي".

اHــــاداHــــادّة ة 28 :  : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHـرسـومs ال سـيـمـا اHـرسـوم الـتـنـفيـذي رقم 90-48 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

واHذكور أعاله.

29 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 16 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
دفتر الشروط اHتعلق بتبعات اخلدمة العموميةدفتر الشروط اHتعلق بتبعات اخلدمة العمومية

التي يضمنها ديوان اHركب األوHبيالتي يضمنها ديوان اHركب األوHبي

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
تــبــعــات اخلـدمــة الــعــمــومـيــة اHــوضــوعــة عــلى عــاتق ديـوان
اHـركب األوHـبي والـذي يــدعى في صـلب الـنص ''الـديـوان"
وكـذا شـروط وكـيـفـيـات تـنـفـيـذهـا تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 6
من اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 15-75 اHــؤرخ في 26 ربــيع
الثاني عام 1436 اHوافق 16 فبراير سنة 2015 واHتضمن

تعديل القانون األساسي لديوان اHركب األوHبي.

2 :  : حتـــدد تـــبـــعـــات اخلـــدمــــة الـــعـــمـــومـــيـــة الـــتي اHــاداHــادّة ة 
تضـعها الـدولة على عـاتق الديـوان في إطار تدعـيم أعمال

الدولة في اجملال الرياضيs  كما يأتي :
-  وضع حتت الـتصـرف اHـنشـآت الـرياضـيـة اHكـيـفة

خملتلف أشكال اHمارسات البدنية والرياضية لفائدة :
* ريــــاضـي الـــنــــخــــبــــة واHــــســـتــــوى الــــعــــالي وكــــذا كل

 sأصناف الفرق الوطنية
sYعاقHلرياضة األشخاص ا Yالتابع Yالرياضي  *
*  الـــريـــاضـــيـــY الـــتـــابـــعـــY لـــلـــريـــاضـــات اHـــدرســـيــة

sواجلامعية
*  التأطير والـتكوين الرياضي للمواهب الرياضية

sالشابة
- عمليات الصيانة الترميمية للمنشآت الرياضية

sالتابعة للديوان

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اHـاداHـادّة  ة  20 :  : تــفـتــتح الــسـنــة اHـالــيــة لـلــديـوان في أول
يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : تـمــسك مـحــاسـبــة الـديــوان حـسب الــشـكل
التجاري طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــاداHــــادّة ة 22 : : تــــشــــمل مــــيــــزانــــيــــة الــــديــــوان عــــلـى بـــاب
لإليرادات وباب للنفقات :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- اHـداخــيل الــواردة من تــسـويق مــســاحـات اإلشــهـار

sنشآت الرياضية التابعة للديوانHوجودة في اHا
- اHـــــداخــــيل الــــواردة عـــــلى اخلــــصــــوص مـن تــــنــــظــــيم
مـخــتـلف األحــداث والـتـظــاهـرات والــعـروض واHـنــافـسـات

sالرياضية التي جتري في هياكل الديوان
- مـسـاهـمـة الدولـة اHـرتـبـطـة بـأعبـاء تـبـعـات اخلـدمة

sالعمومية
sمساهمات اجلماعات احمللية -

- مـــســـاهــــمـــة اHـــؤســـســــات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة
sواخلاصة

sالهبات والوصايا -
- كل مورد آخر يترتب  عن أنشطته. 

في باب النفقات :في باب النفقات :
sنفقات التسيير -

sنفقات االستثمارات والتجهيزات -
- كل النفقات األخرى الالزمة لتحقيق أهدافه. 

اHــاداHــادّة ة 23 :   :  يــعـــرض مــشـــروع اHــيــزانـــيــة وحـــســابــات
االستغالل التي يعـدها اHدير العام للـديوان بعد اHصادقة
عـليـهـمـا من مجـلس اإلدارة عـلى اHـوافقـة عـليـهـمـا من قبل
الــسـلــطـات اHــعـنــيـة طــبـقــا لـلــتـشــريع والـتــنـظــيم اHـعــمـول

بهما. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 24 :   :  يــــــرسل اHــــــديــــــر الــــــعــــــام لــــــلــــــديــــــوان إلى
السـلطات اHـعنيـةs احلصائل وحـسابات النـتائج وقرارات
تخصـيص نتائج نـهاية الـسنـة وتقريـر محافظ احلـسابات
وكــذا الــتــقــريــر الــســنــوي  لـنــشــاطــات الــســنــة اHــنــصــرمـة
مصحوبـا بآراء وتوصيات مـجلس اإلدارة ضمن الشروط

اHنصوص عليها في التنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة ة 25 :  : يضمن محافظ أو عدة محافظي حسابات
مــراقـــبـــة حـــســابـــات الـــديــوان والـــتـــصــديـق عــلـــيـــهــا طـــبـــقــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
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حتدد اHـساهـمة اHالـية اHـذكورة في الـفقرة أعاله كل
ســنــة بــاالشــتــراك مع الــوزيــر اHــكــلف بــاHــالــيــة والــوزيـر

اHكلف بالرياضة.
sفـي نهـايـة كل سـنة مـالـية sـادّة ة 4 :  : يـرسل الـديوانHـاداHا
إلى الوزير اHكلف بالـرياضة تقييمـا للمبالغ الضرورية
الـتي من شـأنهـا أن تـخصص له لـتـغطـيـة األعبـاء الـناجـمة
عن تبعات اخلدمة العمومية اHفروضة عليه �وجب دفتر

الشروط هذا.
اHــاداHــادّة ة 5 :  : تـــدفع اHـــســـاهـــمــة اHـــالـــيـــة اHـــســـتـــحــقـــة من
الــدولـة مـقـابـل تـبـعـات اخلـدمــة الـعـمـومــيـة الـتي يــضـمـنـهـا
الـديـوان سـنـويـا لـهــذا األخـيـرs طـبـقـا لألحـكـام واإلجـراءات

اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـجب أن تـكـون اHـسـاهـمـة اHـالـيـة اHـذكـورة

في اHادة 3 أعاله موضوع محاسبة منفصلة.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـتـعــY عـلى الـديــوانs عـنـد نـهــايـة كل سـنـة
مالـيةs أن يرسـل إلى الوزير اHـكلف بـالرياضـة  والوزير

اHكلف باHالية :
- تقـريرا عن حـالة تـنفـيذ تـبعـات اخلدمـة العـمومـية

sنصرمةHللسنة ا
- نـســخـة مـن تـقــريـر مــحـافـظ احلـســابـات اHــعـد لــهـذا

الغرض.

- تــــوطـــY وإجــــراء الــــتــــظــــاهـــرات الــــريــــاضــــيـــة ذات
الــطــابـع الــوطــني أو الــدولي اHــنــظــمــة من طــرف الــهــيــئــة
sكلف بالرياضةHوافقة القبلية للوزير اHالرياضية بعد ا

- الـتـحـضـيـر اHـادي والـتــقـني والـلـوجـسـتي اHـرتـبط
بــــتــــنــــظـــيـم وإجــــراء الـــتــــظــــاهــــرات الــــريـــاضــــيــــة الــــكــــبـــرى
واHـنــافـســات الـريــاضـيــة الـدولــيـة وكــذا األعـيــاد الـوطــنـيـة
واأليــام الــتــخــلـيــديــة ذات الــطــابع الــوطــني و/ أو الــدولي

  sنشآت الرياضية للديوانHالتي جترى على مستوى ا

- جتـنيـد مـستـلـزمـات القـاعـات الشـرفـية واHـنـصات
الــرســمــيــة لــلــمــنــشــآت الــريــاضــيــة لــلــديــوان أثــنــاء إجـراء

sطة 4 أعالهHذكورة في اHنافسات اHالتظاهرات وا

- تنفيذ أعـمال الوقاية من العنف ومكافحته أثناء
أو �ــنــاســـبــة إجــراء الــتــظـــاهــرات الــريــاضــيـــة في هــيــاكل
الـــديـــوان من خاللs ال ســـيــــمـــا وضع الـــوســـائل الـــبـــشـــريـــة
واللـوجـستـيـة والتـقـنيـة اخملصـصـة لضـمـان السـيـر احلسن

للتظاهرات الرياضية. 

اHاداHادّة ة 3 :  : يتـلقى الـديوان من الـدولة مـساهـمة مـالية
لـكـل سـنـة مــالـيـة مــقـابل تــبـعـات اخلــدمـة الــعـمـومــيـة الـتي

وضعت على عاتقه �وجب دفتر الشروط هذا.

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-353 اHـؤرخ
في 20 ذي القـعـدة عام 1430 اHـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2009
YــــوظــــفــــHـــــتــــــضـــــمـن الــــقــــانــــون األســـــاسي اخلــــاص بــــاHوا
اHــنــتــمــY لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة بــالــتــضــامن

sالوطني

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 7 ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1436
اHوافق اHوافق 29 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة s2014 يتضمن وضع بعض يتضمن وضع بعض
األسالك اخلـاصة باإلدارة اHـكلفـة بالتضـامن الوطنياألسالك اخلـاصة باإلدارة اHـكلفـة بالتضـامن الوطني
في حـــالــــة الـــقـــيـــام بـــاخلـــدمـــة لـــدى وزارة الـــداخـــلـــيـــةفي حـــالــــة الـــقـــيـــام بـــاخلـــدمـــة لـــدى وزارة الـــداخـــلـــيـــة
واجلــــــمــــــاعــــــات احملــــــلـــــيــــــة (مــــــصــــــالح واليــــــة اجلــــــزائـــــرواجلــــــمــــــاعــــــات احملــــــلـــــيــــــة (مــــــصــــــالح واليــــــة اجلــــــزائـــــر

واHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى).واHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 sإنّ الوزير األوّل

sوزير الداخلية واجلماعات احمللية sووزير الدولة

ووزيــــرة الــــتــــضــــامـن الـــوطـــني واألســـرة وقـــضـــايــا
sرأةHا
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اHـادة اHـادة 3 :  : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةs طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 09-353 اHؤرخ في 20 ذي الـقعدة

عام 1430 اHوافق 8 نوفمبر سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 4 :  : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظّف
الذي استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.

اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 7 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق
29 ديسمبر سنة 2014.

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الــــتـــنـــفــيـــذي رقم 09-353 اHــؤرخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام
sـــذكــور أعالهH1430 الــــمـــوافق 8 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2009 وا

يــوضـع في حــالـــة الــقــيـــام بــاخلــدمـــة لــدى وزارة الــداخـــلــيــة
واجلــمــاعــات احملــلــيــة (مــصــالح واليــة اجلــزائــر واHــنــدوبــيـة
الــــوطـــنــــيــــة لـــلــــمـــخــــاطـــر الــــكـــبــــرى)s وفي حــــدود الـــتــــعـــداد
اHــنــصـــوص عــلــيه فـي هــذا الــقــرارs اHــوظـــفــون اHــنــتــمــون

لألسالك اآلتية :

التعـدادالتعـداداألســالكاألســالك

1. بعنوان والية اجلزائر :. بعنوان والية اجلزائر :

النفسانيون العياديون

النفسانيون التربويون

النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير
اللغوي

اHربون

مساعدات األمومة

اHساعدون في احلياة اليومية

الوسطاء االجتماعيون

اHقتصدون

16

10

5

55

3

6

2

3

التعـدادالتعـداداألســالكاألســالك

2. بعنوان اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى :. بعنوان اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى :

1اHساعدون االجتماعيون

اHادة اHادة 2 :  : تضـمن وزارة الداخـليـة واجلـماعـات احمللـية
(مــصـالح واليــة اجلـزائـر واHــنـدوبــيـة الـوطــنـيــة لـلـمــخـاطـر
YــنــتــمــHا Yــهـــني لــلــمــوظــفــHــســار اHالــكــبــرى) تــســيــيــر ا
لألسالك اHــذكــورة في اHــادة األولى أعـالهs طــبـقــا لـألحــكـام
الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـددة �ـوجـب اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 09-353 اHـؤرخ في 20 ذي القـعـدة عام 1430 اHـوافق 8

نوفمبر سنة 2009 واHذكور أعاله.

وزير الدولةs وزير الداخليةوزير الدولةs وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

 وزيرة التضامن الوطني وزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 8 ذي احلــج ذي احلــجّــة عــام ــة عــام 1435
اHــــوافق اHــــوافق 2 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة s2014 يـــتـــضــــمs يـــتـــضــــمّن إنـــشـــاءن إنـــشـــاء
مــلـحــقـــة Hــركــز الـراحــة لــلــمــجـاهــدين بــحــمــام دبـاغمــلـحــقـــة Hــركــز الـراحــة لــلــمــجـاهــدين بــحــمــام دبـاغ

(واليـة قاHة).(واليـة قاHة).
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األوّل

sاليّةHووزير ا

sووزير اجملاهدين

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األوّل Yتضمّن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-295 اHؤرّخ
في 14 صــــفــــــر عــــام 1412 اHــــوافـق 24 غــــشت ســــنـــــة 1991

sتمّمHعدّل واHا sالذي يحدّد صالحيات وزير اجملاهدين
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قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 8 ذي احلــج ذي احلــجّــة عــام ــة عــام 1435
اHــــوافق اHــــوافق 2 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة s2014 يـــتـــضــــمs يـــتـــضــــمّن إنـــشـــاءن إنـــشـــاء
مــلــحـقـــة لـلــمــتـحف اجلــهـــوي لـلــمـجـــاهــد لـتــلـمــسـانمــلــحـقـــة لـلــمــتـحف اجلــهـــوي لـلــمـجـــاهــد لـتــلـمــسـان

بواليـة بشـار.بواليـة بشـار.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير اجملاهدين

sاليّةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-295 اHؤرّخ
في 14 صــــفــــــر عــــام 1412 اHــــوافـق 24 غــــشت ســــنـــــة 1991

sتمّمHعدّل واHا sالذي يحدّد صالحيات وزير اجملاهدين

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-170 اHؤرّخ
في 7 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1429 اHـوافق 11 يــونـيــو ســنـة
2008 واHـــتــــضــــمّن إنــــشـــاء مــــتــــاحف جــــهــــويـــة لــــلــــمـــجــــاهـــد

sادّة 4 منـهHال سيمّا ا sوتنظيمها وسيرها

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 22 ذي احلجّة عام 1429 اHوافق 20 ديسـمبر سنة 2008
الــــذي يـــحــــدّد الـــتــــنـــظــــيم الــــداخـــلـي لـــلــــمـــتــــاحف اجلـــهــــويـــة

sللمجـاهد

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفـــيــذيّ رقـم 08-170 اHــؤرّخ في 7 جــمـــادى الــثــانـــيــة
sـذكــور أعالهHـوافق 11 يــونـيــو ســنـة 2008 واHعــام 1429 ا
يـهــدف هـذا الـقــرار إلى إنـشــاء مـلـحــقـة لـلــمـتــحف اجلـهـوي

للمجاهد لتلمسان ببلدية بشار (والية بشـار).

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

حـرّر بـاجلــزائـر في 8 ذي احلـجّـة عام 1435 اHـوافـق 2
أكتوبر سنة 2014.

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-273 اHؤرّخ
في 16 رمــضــان عــام 1434 اHــوافق 25 يــولـــيــو ســـنــة 2013
واHــــتـــضـــمّن تــــعـــديل الـــقــــانـــون األســـاسـي Hـــراكـــز الـــراحـــة

sادّة 5 منـهHال سيما ا sللمجاهدين

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضــــان عــــام 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـامّ لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

sواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 5 من اHـرسـوم
التّـنفــيذيّ رقـم 13-273 اHؤرّخ في 16 رمـضان عـام 1434
اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 2013 و اHـذكــور أعالهs يـهـدف هذا
الـقـــرار إلى إنـشــاء مــلـحــقــة Hـركـــز الـراحــة لــلـمــجـاهـدين
بـحمـام دبـاغ (والية قـاHة)s حتـدد تسـميـتـها ومـقرهـاs طبـقا

للجدول اHبيّن أدنـاه :

تسمية ملحقة مركز الراحةتسمية ملحقة مركز الراحة
اHقـراHقـرللمجاهدينللمجاهدين

- مــــــــلــــــــحـــــــقــــــــة مــــــــركـــــــز الــــــــراحـــــــة
للمجاهدين حمام دباغ.

- بــــلــــديـــة ســــكــــيــــكـــدة
(والية سكيكدة)

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 8 ذي احلــجّــة عـام 1435 اHـوافق 2
أكتوبر سنة 2014.

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
الطيب زيتونيالطيب زيتوني

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
الطيب زيتونيالطيب زيتوني

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 8 ذي احلــجّــة عـام 1435 اHـوافق 2
أكتوبر سنة 2014.

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 8 ذي احلــج ذي احلــجّــة عــام ــة عــام 1435
اHــــوافق اHــــوافق 2 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة s2014 يـــتـــضــــمs يـــتـــضــــمّن إنـــشـــاءن إنـــشـــاء
Yركـز الـراحة لـلمـجاهـدين حلمـام الصـاحلH ملـحقـةYركـز الـراحة لـلمـجاهـدين حلمـام الصـاحلH ملـحقـة

(واليـة خنشلة).(واليـة خنشلة).
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األوّل
sاليّةHووزير ا

sووزير اجملاهدين

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األوّل Yتضمّن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-295 اHؤرّخ
في 14 صــــفــــــر عــــام 1412 اHــــوافـق 24 غــــشت ســــنـــــة 1991

sتمّمHعدّل واHا sالذي يحدّد صالحيات وزير اجملاهدين

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-273 اHؤرّخ
في 16 رمــضــان عــام 1434 اHــوافق 25 يــولـــيــو ســـنــة 2013
واHــــتـــضـــمّن تــــعـــديل الـــقــــانـــون األســـاسـي Hـــراكـــز الـــراحـــة

sادّة 5 منـهHال سيما ا sللمجاهدين

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضــــان عــــام 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـامّ لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

sواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 5 من اHـرسـوم
التّـنفــيذيّ رقـم 13-273 اHؤرّخ في 16 رمـضان عـام 1434
اHـوافق 25 يـولـيـو سـنـة 2013 واHـذكــور أعالهs يـهـدف هـذا
الـقـــرار إلى إنـشــاء مــلـحــقــة Hـركـــز الـراحــة لــلـمــجـاهـدين
sحتدد تسـميتهـا ومقرها s(واليـة خنشلـة) Yحلمام الـصاحل

طبقا للجدول اHبيّن أدنـاه :

تسمية ملحقة مركز الراحةتسمية ملحقة مركز الراحة
اHقـراHقـرللمجاهدينللمجاهدين

- مــــــــلــــــــحـــــــقــــــــة مــــــــركـــــــز الــــــــراحـــــــة
.Yللمجاهدين حمام الصاحل

- بــلــديـة أم الــبــواقي
(والية أم البواقي)

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
الطيب زيتونيالطيب زيتوني

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــرار مــــــؤرخ فـي قـــــرار مــــــؤرخ فـي 30 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 21
يــنــايــر ســـنــة يــنــايــر ســـنــة s2015 يــتــضــمن فــتح دعــوى تــصـنــيفs يــتــضــمن فــتح دعــوى تــصـنــيف
"اHنزلY اللـذين تمت فيهما كـتابة وطبع بيان أول"اHنزلY اللـذين تمت فيهما كـتابة وطبع بيان أول

نوفمبر نوفمبر 1954 بإغيل إموال". بإغيل إموال".
ــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزيرة الثقافة

- �ـقـتـضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عام 1419 اHوافق  15 يونـيو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحمـاية

sادة 18 منهHال سيما ا sالتراث الثقافي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اHــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

sالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 20 جــمـادى الـثــانـيـة
عــام 1435 اHــوافق 20 أبــريل ســنــة 2014 واHــتــضـــمن فــتح
دعـوى تـصـنيف "اHـنـزل التـاريـخي الـذي تمـت فيه كـتـابة

s"وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل إ�وال

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

YــــنــــزلـــHاألولى : تــــفــــتـح دعـــوى تــــصــــنــــيـف "ا اHــــادة األولىاHــــادة 
الـلذين تـمت فيـهمـا كتـابة وطـبع بيـان أول نوفـمبر 1954

s"بإغيل إموال
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- تـعـيـY حـدود اHـنـطـقـة احملـمـيـة : - تـعـيـY حـدود اHـنـطـقـة احملـمـيـة : 200 مs ابـتـداء من
sمتلك الثقافيHحدود ا

- نـطـاق الـتـصنـيف : - نـطـاق الـتـصنـيف : �ـتـد الـتصـنـيف عـلى مـسـاحة
sنطقة احملميةHقدرها 278 م2 وتضاف إليها مساحة ا

- الـطـبـيـعـة الـقــانـونـيـة لـلـمــمـتـلك الـثـقـافي : - الـطـبـيـعـة الـقــانـونـيـة لـلـمــمـتـلك الـثـقـافي : مـلـكـيـة
sخاصة

sعائلة إيدير رابح : YالكHهوية ا -: YالكHهوية ا -

- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة :- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة : اخملـــطـــطــات
sلحقة بأصل هذا القرارHوالصور ا

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

-  يــــخــــضـع كل بـــــنــــاء أو تـــــدخل عــــلـى اHــــعـــــلــــمــــY أو
بجوانبهما إلى ترخيص من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHـادة اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلف بــالـثــقــافـةs بــالــطـرق
اإلداريـــةs قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
تـيـزي وزو بـغــرض الـشـهــر �ـقـر اجملــلس الـشـعــبي الـبـلـدي
لــــتــــيــــزي نــــثالثــــة Hــــدة شــــهــــرين (2) مـــتــــتـــالـــيــــsY يـــســـري
مفعـولهـما ابتـداء من تاريخ اسـتالم التبـليغ الـذي يرسله

الوزير اHكلف بالثقافة.

4 : : �ـكن مالـكي اHمـتـلكـY الثـقافـيY مـوضوع اHادة اHادة 
هـذا الـقــرار وكـذا مـالــكي اHـمـتــلـكـات الــعـقـاريــة اHـتـواجـدة
داخل اHــنـطـقـة احملـمـيـة أن يـبـدوا مـالحـظـاتـهم مـكـتـوبـة في

سجل خاص �سكه مدير الثقافة لوالية تيزي وزو.

اHــادة اHــادة 5 : : يــكــلـف مــديــر الــثــقـــافــة لــواليــة تــيــزي وزو
بتنفيذ هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لـــلـــعــقـــوبــات اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 04-98
اHــؤرخ في 20  صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يــونـــيــو ســـنــة

1998 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 7 : :  تـلغـى أحـكـام القـرار اHـؤرخ في 20 جـمادى
الـثـانـيـة عـام 1435 اHـوافق 20 أبــريل سـنـة 2014 واHـذكـور

أعاله.

اHـادة اHـادة 8 : :   يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرّر باجلزائر في 30  ربيع األول عام 1436 اHوافق
21 يناير سنة 2015.

نادية لعبيدينادية لعبيدي

اHادة اHادة 2 :  : عناصر حتديد اHمتلكY الثقافيY هي :

- طـبـيـعــة اHـمـتـلـكــY الـثـقـافـيـY :- طـبـيـعــة اHـمـتـلـكــY الـثـقـافـيـY : مـعــلـمـان لــلـتـراث
الـتـاريـخي والثـقـافيs تـمت فـيـهمـا كـتـابة وطـبع الـوثـيـقة
اHــرجـــعــيــة النــدالع حــرب الـــتــحــريــر الـــوطــنــيــةs أول نــداء
وجـــهــته األمـــانــة الـــعــامـــة جلــبـــهــة الـــتــحـــريــر الـــوطــني إلى
الـشـعب اجلـزائـري بتـاريخ الـفـاحت من نـوفـمـبـر سـنة 1954

من أجل النضال في سبيل حرية األمة.

- اHـــوقع اجلـــغــرافي :- اHـــوقع اجلـــغــرافي : يــقـع اHــعـــلـــمـــان الــتـــاريـــخـــيــان
sدائـرة واضــيـة sبـلــديــة تـيــزي نــثالثــة sبــقــريـة إغــيل إمــوال

sوالية تيزي وزو

1- يــبــيّـن اHــنــزل الــذي تــمت فـــيه كــتــابــة بــيــان أول

sـــلـــحق بـــأصل هـــذا الـــقـــرارHفـي اخملـــطط ا s1954 نـــوفـــمـــبــر
ويحدد كما يأتي :

sشماال : ملكيات صدوقي وعبدلي -

sجنوبا : خزان ماء قرية إغيل إموال -

sشرقا : ملكيات أمجقان وشعبان -

 sغربا : ملكيات قاصف وسلماني -

- تــعـيـY حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : - تــعـيـY حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
sمتلك الثقافيHحدود ا

- نـــطــاق الـــتــصـــنــيف :- نـــطــاق الـــتــصـــنــيف : مـــســاحــة اHـــمــتـــلك الــثـــقــافي
sنطقة احملميةHمقدرة بـ 65 م2 ويضاف إليها مساحة ا

- الـطـبـيـعـة الـقــانـونـيـة لـلـمــمـتـلك الـثـقـافي : - الـطـبـيـعـة الـقــانـونـيـة لـلـمــمـتـلك الـثـقـافي : مـلـكـيـة
sخاصة

sعائلة بن رمضاني اعومر : YالكHهوية ا -: YالكHهوية ا -

2 - يــــبـــــيّـن اHـــــنـــــزل الـــــذي » فـــــيه طـــــبـع بـــــيــــان أول
sــــلـــحـق بـــأصل هــــذا الـــقـــرارHنـــوفــــمـــبـــر 1954 فـي اخملـــطط ا

ويحدد كما يأتي :

- شـــمـــاال : مــلـــكــــيـــات ورثــــة عــــبـــد الــــسـالم أحــــمـــد
sوعبد الالوي علي بن شريف وعبد الالوي أحمد

- جنوبا : ملكية حاج علي شعبان وورثة بن رمضاني
sبلعيد

- شـــرقـــا : الـــســـاحـــة الــعـــمـــومـــيـــة "تـــيـــزي بـــومــدون"
sوملكية عمراني عمار

sغربا : ملكية ورثة ايدير سعيد بن ميلود -



- تـعـيـY حـدود اHـنـطـقـة احملـمـيـة : - تـعـيـY حـدود اHـنـطـقـة احملـمـيـة : 200 مs ابـتـداء من
sمتلك الثقافيHحدود ا

- نـطـاق الـتـصنـيف :- نـطـاق الـتـصنـيف : �ـتـد الـتصـنـيف عـلى مـسـاحة
sنطقة احملميةHقدرها 7765 م2 وتضاف إليها مساحة ا

- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي :- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك خاص
sللدولة

sرئاسة اجلمهورية اجلزائرية : YالكHهوية ا -: YالكHهوية ا -

- اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : - اHــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : اخملــطــطــات
والصور ملحقة بأصل هذا القرار.

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- يــــخـــــضع كل بـــــنــــاء أو تــــدخل بـــــجــــانب اHــــعـــــلم إلى
ترخيص من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHـادة اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلف بــالـثــقــافـةs بــالــطـرق
اإلداريـــةs قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
اجلــزائــر بــغــرض الــشــهـــر  �ــقــر اجملــلس الــشــعــبي الــبــلــدي
sيـسـري مـفـعـولـهـمـا sYـدة شـهـرين (2) مـتـتـالـيـH لـلـمـدنــيـة
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اHكلف بالثقافة.

اHادة اHادة 4 : :   �كن مالكي اHـمتلك الثـقافي موضوع هذا
الـقـرار وكــذا مـالـكي اHـمــتـلـكـات الـعــقـاريـة اHـوجـودة داخل
اHـنـطقـة احملـميـةs أن يبـدوا مالحـظاتـهم مـكتـوبـة في سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية اجلزائر. 

5 :  : يـــكــــلّف مـــديــــر الـــثــــقـــافــــة لـــواليــــة اجلـــزائـــر اHــادة اHــادة 
بتنفيذ هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لـــلـــعــقـــوبــات اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 04-98
اHــؤرّخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واHتعلق بحماية التراث الثقافي.

اHـادة اHـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرّر بـاجلـزائر في 30 ربـيع األول عام 1436 اHـوافق
21 يناير سنة 2015.

نادية لعبيدينادية لعبيدي

قـــــرار مــــــؤرخ فـي قـــــرار مــــــؤرخ فـي 30 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 21
يــنــايــريــنــايــر  ســـنــة ســـنــة s2015 يــتــضــمن فــتح دعــوى تــصـنــيفs يــتــضــمن فــتح دعــوى تــصـنــيف

"فيال سيزيني"."فيال سيزيني".
ــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتـضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عام 1419 اHوافق  15 يونـيو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحمـاية

sادة 18 منهHال سيما ا sالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اHــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

sالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : تـــــفـــــتح دعـــــوى تـــــصــــنـــــيـف اHــــمـــــتـــــلك
الثقافي اHسمى "فيال سيزيني".

اHادة اHادة 2 :  : عناصر حتديد اHمتلك الثقافي هي :

- طبـيـعة اHـمتـلك الثـقافي :- طبـيـعة اHـمتـلك الثـقافي : معـلم تاريـخي ذو طابع
sشــيّــد في أواخــر الــقــرن الــتــاسع عــشـر sنــيــو مــوريـســكي
اســتـعــمل خالل فــتـرة (1954-1962) من طـرف االسـتــعـمـار
الفرنسي كمـركز ارتكبت فيه أبـشع جرائم التعذيب ضد

الشعب اجلزائري.

- اHـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي :- اHـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي : يــقع اHـعـلم
الـتــاريـخي بـبــلـديــة اHـدنـيــةs دائـرة ســيـدي امـحــمـدs واليـة
sلـحق بأصل هـذا القرارHفي اخملـطط ا Yوهو مـب sاجلزائـر

ويحدّد كما يأتي :

- شــــمــــاال : اHــنـــحـــدر الــصـــخــري الـــذي يـــفــصـل فــيال
sسيزيني عن بلدية محمد بلوزداد

- اجلــنــوب ـ الـغــربي : شــارع الـشــهـداء وطــريق عــبـد
sالرحمن لعلى

- الشـمال ـ الـشرقي : اHـصعـد الهـوائي (خط اHدنـية
s(بلوزداد -

- شـــــرقــــا : اHـــــصــــعـــــد الــــهـــــوائي الـــــذي يــــفـــــصل فـــــيال
سيزيني عن حي الكنفور (بلدية اHدنية).
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