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 یونیو 9 الموافق 1436 عام شعبان 21 في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم -1-1
 الریاضي للتطویر العام المدیر مھام إنھاء یتضّمن ، 2015 سنة

 .والریاضة الشباب بوزارة

.... 

 یونیو 9 الموافق1436  عام شعبان 21 في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم بموجب   
 للتطویر عاما مدیرا هبصفت بوودینة، مختار الّسید مھام تنھى 2015 سنة

 .التّقاعد على هإلحالت والریاضة، الشباب بوزارة الریاضي

…★… 

 یونیو 9 الموافق 1436 عام شعبان 21 في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم -1-2
 وزیر لدى الدولة كاتب بدیوان مھام إنھاء یتضّمن ، 2015 سنة

 .سابقا - بالشباب المكلّف والریاضة، الشباب

.... 

 یونیو 9 الموافق1436  عام شعبان 21 في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم بموجب   
 اآلتیة الّسادة مھام ،2013 سنة سبتمبر 11 من ابتداء تنھى، 2015 سنة

 المكلّف والریاضة، الشباب وزیر لدى الدولة كاتب بدیوان أسماؤھم
 : الھیكل إلغاء بسبب سابقا، - بالشباب

 للدیوان، رئیسا هبصفت عبادلي، بشیر محمد   -

 والتلخیص، بالّدراسات مكلّفا هبصفت یوسفي، جمال  -

 .والتلخیص بالّدراسات مكلّفا هبصفت بلمیھوب، الدین نور  -
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 یونیو 9 الموافق 1436 عام شعبان 21 في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم -1-3
 والیة في والریاضة الشباب مدیر مھام إنھاء یتضّمن ، 2015 سنة

 .المدیة
.... 
 

 یونیو 9 الموافق1436  عام شعبان 21 في مؤّرخ رئاسيّ  مرسوم بموجب   
 والریاضة للشباب مدیرا هبصفت كوجي، أمحمد الّسید مھام تنھى 2015 سنة
 .التّقاعد على إلحالتھ المدیة، والیة في

…★… 

 مایو 24 الموافق 1436 عام شعبان 5 في مؤرخ رئاسي مرسوم -1-4
 الشباب لوزارة العام األمین مھام إنھاء یتضمن ، 2015سنة

 .والریاضة
… 

 مایو 24 الموافق1436  عام شعبان 5 في مؤرخ رئاسي مرسوم بموجب   
 الشباب لوزارة عاما أمینا هبصفت قمار، كمال السید مھام تنھى ، 2015 سنة

 .التقاعد على هإلحالت والریاضة،
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 1436 عام الثاني ربیع 26 في مؤرخ 73-15  رقم تنفیذي مرسوم- 2-1
 النادي على المطبقة األحكام یضبط ، 2015 سنة فبرایر 16 الموافق

 للشركات النموذجیة األساسیة القوانین ویحدد المحترف الریاضي
 .التجاریة الریاضیة

----- 

 األول، الوزیر إنّ 

 الریاضة، وزیر تقریر على بناء  -
 ،همن )2 الفقرة (125 و 3-85 المادتان السیما الدستور، على بناء و- 
  الموافق 1386 عام صفر 18 في المؤرخ 156-66 رقم األمر بمقتضى و- 
 المتمم، و المعدل العقوبات، قانون المتضمن و 1966 سنة یونیو 8

 1395 عام رمضان 20 في المؤرخ 58-75 رقم األمر بمقتضى و- 
 والمتمم، المعدل المدني، القانون المتضمن و 1975 سنة سبتمبر 26 الموافق

 الموافق1395  عام رمضان 20 في المؤرخ 59-75 رقم األمر وبمقتضى -
 المتمم، و المعدل التجاري، القانون والمتضمن 1975 سنة سبتمبر 26

 الموافق1401 عام رمضان 9 في المؤرخ 81-10 رقم القانون وبمقتضى -
 األجانب، العمال تشغیل بشروط المتعلق و 1981 سنة یولیو 11

 الموافق1403 عام رمضان 21 في المؤرخ83-11 رقم القانون وبمقتضى -
 المتمم، و المعدل االجتماعیة، بالتأمینات المتعلق و 1983 سنة یولیو  2

 الموافق1403  عام رمضان 21 في المؤرخ 12-83رقم القانون وبمقتضى -
 المتمم، و المعدل بالتقاعد، المتعلق و 1983 سنة یولیو  2

 1403 معا رمضان 21 في المؤرخ83 -13  رقم القانون وبمقتضى -
 المھنیة، واألمراض العمل بحوادث والمتعلق 1983 سنة یولیو 2 الموافق
 والمتمم، المعدل
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 1405 عام األولى جمادى 26 في المؤرخ 05-85 رقم القانون وبمقتضى -
 المعدل ترقیتھا، و الصحة بحمایة المتعلق و 1985 سنة فبرایر 16 الموافق

 المتمم، و

 الموافق 1410عام رمضان 26 في المؤرخ 11-90 رقم القانون وبمقتضى -
 المتمم، و المعدل العمل، بعالقات المتعلق و 1990 سنة أبریل  21

 الموافق1415 عام شعبان 23 في المؤرخ  07-95 رقم األمر وبمقتضى- 
المتمم،  و المعدل بالتأمینات، والمتعلق 1995 سنة ینایر 25

 الموافق 1416 عام صفر 19 في المؤرخ 20-95 رقم األمر وبمقتضى- 
 والمتمم، المعدل المحاسبة، بمجلس والمتعلق 1995 سنة یولیو 17

 1429 عام الثانیة جمادى 21 في المؤرخ08-11 رقم القانون وبمقتضى -
 الجزائر إلى األجانب دخول بشروط والمتعلق 2008 سنة یونیو 25 الموافق
 فیھا، وتنقلھم بھا وإقامتھم

 الموافق 1431 معا رمضان 16 في المؤرخ  10-01رقم األمر وبمقتضى -
 ، 2010 لسنة التكمیلي المالیة قانون والمتضمن 2010 سنة غشت 26

 ،همن 68 و 57 المادتان السیما

 الموافق1433 عام صفر 18 في المؤرخ12- 06  رقم القانون وبمقتضى -
بالجمعیات،  المتعلق و 2012 سنة ینایر 12

 الموافق 1434عام رمضان 14 في المؤرخ 05-13 رقم القانون وبمقتضى -
 والریاضیة البدنیة األنشطة بتنظیم المتعلق و 2013 سنة یولیو 23 

 ، همن 82 و 78 المادتان السیما وتطویرھا،

 الثانیة جمادى  28 في المؤرخ 145-14 رقم الرئاسي المرسوم وبمقتضى -
 األول، الوزیر تعیین والمتضمن 2014 سنة أبریل 28 الموافق 1435 عام

 عام رجب 5 في المؤرخ 154-14 رقم الرئاسي المرسوم وبمقتضى-  
 الحكومة، أعضاء تعیین المتضمن و 2014 سنة مایو 5 الموافق 1435
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 عام رجب 13 في المؤرخ 264-06 رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى -
 على المطبقة األحكام یضبط الذي 2006 سنة غشت 8 الموافق 1427
 للشركات النموذجیة األساسیة القوانین ویحدد المحترف الریاضي النادي

 ، التجاریة الریاضیة

 1432 عام صفر 21 في المؤرخ 23-11رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى -
 التخصیص حساب  تسییر كیفیات یحدد الذي 2011 سنة ینایر 26 الموافق
 لألندیة عمومي دعم صندوق " هعنوان الذي  135- 302رقم الخاص

 والمتمم، المعدل ،"القدم لكرة المحترفة

 1436 صفرعام 4 في المؤرخ 330-14رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى -
 االتحادیات تنظیم كیفیات یحدد الذي 2014 سنة نوفمبر 27 الموافق

 النموذجي، األساسي قانونھا وكذا وسیرھا الوطنیة الریاضیة

 الجمھوریة، رئیس موافقة بعد و -

 : یأتي ما یرسم

 في المؤرخ 13-05رقم القانون من 78 المادة ألحكام تطبیقا : األولى الماّدة
 بتنظیم والمتعلق 2013سنة یولیو 23 الموافق 1434 عام رمضان 14

 ضبط إلى المرسوم ھذا یھدف وتطویرھا، والریاضیة البدنیة األنشطة
 األساسیة القوانین وتحدید المحترف الریاضي النادي على المطبقة األحكام

 المحدودة والمسؤولیة الوحید الشخص ذات الریاضیة للمؤسسة النموذجیة
 ذات الریاضیة والشركة المحدودة المسؤولیة ذات الریاضیة والشركة

 .األسھم
 التجاریة الریاضیة للشركات النموذجیة األساسیة القوانین تحدد

  .المرسوم بھذا المرفقة المالحق في أعاله األولى الفقرة في المذكورة
 

 األولى الفقرة في المذكورة التجاریة الریاضیة الشركات أشكال إن
 المتعلقة التجاري القانون أحكام في علیھا المنصوص تلك ھي أعاله

 والشركات المحدودة المسؤولیة وذات الوحید الشخص ذات بالمؤسسات
 .األسھم ذات والشركات المحدودة المسؤولیة ذات
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 األول الفصل

 عامة أحكام

 والتنظیم التشریع إطار في المحترف، الریاضي النادي یكلف 2 :  الماّدة
 وكذا والریاضي االقتصادي التنافسي مستواه بتحسین بھما المعمول

 المدفوعة الریاضیة والمنافسات التظاھرات في همشاركت عبر هلریاضیی
 األنشطة كل ممارسة وكذا أجرة مقابل وریاضیین مؤطرین وتوظیف األجر

 .هبموضوع المرتبطة التجاریة

 :یأتي بما السیما یكلف، الصفة، وبھذه

 والدولیة، الوطنیة الریاضیة المنافسات مختلف في المشاركة - 

 مراكز وإحداث والمؤطرین الریاضیین لفائدة التكوین بعملیات القیام - 
 الریاضیة، المواھب تكوین

 وتحضیرھم آخر فریق كل أو تأطیرھم و النادي ریاضیي تدریب ضمان - 
 وتجمیعھم،

 وتوجیھھا، وكشفھا الشابة الریاضیة المواھب انتقاء في المشاركة - 

 الروح ترقیة في والمساھمة النادي منخرطي وترقیة تربیة على العمل - 
 ، الریاضیة

 األجر، المدفوعة الریاضیة المنافسات و العروض و التظاھرات تنظیم -

 هب المعمول التنظیم إطار في استغاللھا أو ریاضیة منشأة كل إحداث -
 النادي، أمالك وصیانة وتسییر

 والتنظیم التشریع احترام ضمن هومؤطری النادي لریاضیي الرواتب منح  -
 بھما، المعمول

 تطویر في المساھمة هشأن من وتكفل ورعایة إشھار نشاط بكل القیام - 
 المالیة، موارده
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 وضمان موارده تطویر شأنھا من واستثمار تجاریة أنشطة بكل القیام- 
 ،هبقائ

 .الجمھور و الشباب لفائدة هوترفی استراحة نشاط كل تنظیم -

 :الخصوص على المحترف، الریاضي النادي على یتعین 3 :  الماّدة

 والرابطات االتحادیات أو االتحادیة وتنظیمات األساسیة للقوانین االمتثال-  
 إلیھا، واالنضمام لھا التابع

 المنشآت وأمن المصادقة میدان في والتعلیمات المقاییس كل احترام - 
 الریاضیة،

 إطار في جدیدة بحصص االجتماعي هرأسمال في زیادة على العمل - 
 الریاضیة للشركة المالي التوازن لضمان بھا المعمول والتنظیمات القوانین

 التجاریة،

 ،هومكافحت الریاضیة المنشآت في العنف من الوقایة في هبالتزامات القیام -
 المعمول والتنظیمات للقوانین طبقا للمناصرین لجنة وضع خالل من السیما

 بھا،

 أجل من هومؤطری هریاضیی تحسیس شأنھا من التي التدابیر كل اتخاذ - 
 قصد وتأمینھا الریاضیة والمنافسات للتظاھرات الحسن والسیر التنظیم
 الریاضیة، المنشآت في العنف أعمال كل تفادي

 طائلة تحت وذلك المنافسة أو اللعبة بنزاھة مساس كل عن االمتناع - 
 بھا، المعمول والتنظیمات القوانین في علیھا المنصوص العقوبات

 بالمنافسات المتعلقة الرسمیة والتشریفات المراسیم قواعد احترام - 
 الریاضیة، والتظاھرات

 یمكن التي المخاطر ضد همسؤولیت تضمن التي التأمینات جمیع اكتتاب - 
 والتنظیم للتشریع طبقا للجمھور أو تأطیره و هوریاضیی هألعضائ تحدث أن

 بھما، المعمول

27 
 



 الطبیة والمتابعة الحمایة المعنیة، والھیاكل الھیئات مع باالتصال ضمان، - 
 الریاضي، والتأطیر للریاضیین

 الوثائق كل وكذا والمالیة األدبیة هحصیلت المراقبة، لغرض تقدیم - 
 وبطلب االتحادیة تسییر مراقبة ھیكل من بطلب وتسییره بسیره المرتبطة

 لذلك، المؤھلة والسلطات بالریاضة المكلفة اإلدارة من

 التشریع في علیھا المنصوص المختلفة المحاسبیة والوثائق الجرود إعداد - 
 ، بھما المعمول والتنظیم

 للحسابات، محافظین عدة أو محافظ تعیین - 

 األحكام إطار في ومكافحتھا المنشطات تعاطي من الوقایة على العمل - 
  بھا، المعمول والتنظیمیة التشریعیة

 المنصوص العقوبات طائلة تحت المحترف، الریاضي النادي على یتعین   
 لاللتزامات یخضع أن بھا، المعمول واألنظمة القوانین في علیھا

 .أعاله علیھا المنصوص

 اكتتاب المحترف الریاضي النادي على یجب ذلك، على عالوة 4 :  الماّدة
 یجب التي التقنیة وااللتزامات الشروط السیما یضبط، شروط دفتر

 والمنافسات التظاھرات منظومات في هوإدماج للمشاركة استیفاؤھا
 یحدد والذي المعنیة الوطنیة الریاضیة االتحادیة إشراف تحت الریاضیة

 .بالریاضة المكلف الوزیر من بقرار هنموذج
 

 الثاني الفصل
 تجاریة ریاضیة شركة تأسیس شروط

 ھاو ریاضي ناد طرف من
 

 ألحكام  طبقا قانونیة بصفة مؤسس ھاو ریاضي ناد كل یمكن 5 : الماّدة
 سنة ینایر 12 الموافق 1433 عام صفر 18 في المؤرخ 06-12 رقم القانون

 الموافق 1434 عام رمضان 14 في المؤرخ 05 -13 رقم والقانون  2012 
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 وأجوره هإیرادات تبلغ والذي أعاله، والمذكورین 2013 سنة یولیو  23
 األخیرة، المالیة السنة بعنوان األقل على دینار ملیون ( 50 ) خمسین
 التشریع في علیھا المنصوص لألشكال وفقا تجاریة ریاضیة شركة تأسیس

 .هب المعمول
 

 : المرسوم ھذا مفھوم في واألجور باإلیرادات یقصد 6 :  الماّدة

 أو نوعھا كان مھما األجر المدفوع الدخول عن الناجمة اإلیرادات- 
 بھا، المعمول واألنظمة للقوانین طبقا للنادي المخصصة األقساط

 المعمول والتنظیم للتشریع طبقا طبیعتھا كانت أیا اإلشھاریة اإلیرادات- 
 ، بھما

 الریاضیین، تحویالت عن الناجمة اإلیرادات - 

 سمعي دعم أي أو والسینمائي واإلذاعي التلفزي البث إعادة حقوق حاصل- 
 للنادي، مدفوع بصري

 المحلیة والجماعات الدولة من الواردة المحتملة والمساھمات اإلعانات- 
 خاصة، أو عمومیة ھیئات كل ومن والرابطات واالتحادیات

 أو العام القانون من اعتباري شخص لكل المالیة والمساھمات المساعدات- 
 الخاص،

 والوصایا، الھبات- 

 االمتیاز، طریق عن المستغلة أو الخاصة األمالك مداخیل- 

 صورة وتسویق والتجھیز الرعایة عقود عن الناجمة األرباح أقساط- 
 الریاضیین، مجموعة أو الریاضي

 بھما، المعمول والتنظیم التشریع بھا یسمح التي األخرى الموارد كل- 

 للمستخدمین الممنوحة طبیعتھا كانت أیا والتعویضات والمنح الرواتب- 
 .تأطیرھم و الریاضیین وكذا والتقنیین اإلداریین
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 )1/3ثلث ( من أكثر على الھاوي الریاضي النادي یحوز عندما 7: الماّدة
 المادة في المذكور الشروط ردفت إطار في هیمكن الریاضیة، الشركة رأسمال

 للمقاییس مطابقة ریاضیة منشأة شكل في السیما همساھمت یقدم أن أعاله 4
 المعمول واألنظمة القوانین في علیھا المنصوص األشكال وفق ومستغلة

 .الخاصة هبوسائل ریاضیة منشأة كل إنجاز هیمكن كما بھا،

 الریاضیة والشركة الھاوي الریاضي النادي على یجب 8 :  الماّدة
 الھاوي الریاضي للنادي التابعة النشاطات تحدد اتفاقیة توقیع التجاریة،

 والشركة النادي مسؤولیة على الواقعة االحترافي للمجال التابعة والنشاطات
 .التوالي على

 ما على السیما أعاله األولى الفقرة في المذكورة االتفاقیة تنص أن یجب   
 : یأتي

 الھاوي النادي بین الریاضي بالتكوین المرتبطة النشاطات توزیع - 
 التجاریة، والشركة

 النادي مسؤولیة تحت تبقى التي النشاطات في الشركة مشاركة كیفیات -
 ، الھاوي الریاضي

 والبنایات األراضي السیما الریاضیة، المنشآت استعمال شروط - 
 ھذه عالقات االقتضاء، وعند الطرفین أحد من والتجھیزات والمنشآت
 والتجھیزات، المنشآت ھذه مالك مع األطراف

 أخرى ممیزة إشارات أیة أو والعالمة التسمیة الشركة استعمال شروط - 
 الشركة من المستحق المقابل وكذا الھاوي الریاضي النادي یمتلكھا التي

 االستعمال، ھذا لقاء الھاوي الریاضي للنادي

 التجدید إمكانیة تدرج ال أن یجب التي تجدیدھا وكیفیات االتفاقیة مدة - 
 (3 ) ثالثة هأجل یتعدى ال إشعار مقابل المسبق فسخھا كیفیات وكذا الضمني

 .أشھر
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 ھاو ریاضي ناد مسیر أي یمكن ال هأن على االتفاقیة تنص أن یجب كما   
 أن شركة مسیر أي وال الشركة من هشكل كان مھما أجرا یتقاضى أن

 .الھاوي الریاضي النادي من أجرا یتقاضى

 تحدد بوثائق وترفق بالریاضة المكلف الوزیر موافقة إلى االتفاقیة تخضع   
 .بالریاضة المكلف الوزیر من بقرار قائمتھا

 
 الثالث الفصل

 تجاریة ریاضیة شركة تأسیس شروط
 معنوي أو طبیعي شخص طرف من

 أن جزائریة جنسیة من طبیعي أو معنوي شخص أي یمكن 9 : الماّدة
 .أدناه علیھا المنصوص لألحكام طبقا تجاریة ریاضیة شركة یؤسس

 
 في یقدموا أن أعاله 9 المادة في المذكورین األشخاص یمكن 10 :  الماّدة
 بھا المعمول للمقاییس مطابقة ریاضیة منشأة الشركة رأسمال حصص شكل
 في علیھا المنصوص األشكال حسب ومستغلة ملكھم تكون أن یجب والتي

 .بھا المعمول واألنظمة القوانین
 

 في الزیادة حالة في أو حصص أو جدیدة أسھم إصدار حالة في 11 : الماّدة
 مراعاة مع تجاریة، ریاضیة شركة كل على یجب أوالحصص، األسھم قیمة

 طرف من قبول االكتتاب، في التفاضل حق السیما ،هب المعمول التشریع
 أشخاص من صادر جدید اكتتاب كل الشركاء أو للمساھمین العامة جمعیتھا
 مداخیل زیادة قصد أجنبیة أو جزائریة جنسیة من معنویین أو طبیعیین
 .بقائھا وضمان الشركة

 في المؤرخ  05-13 رقم القانون من 81 المادة ألحكام طبقا 12 :  الماّدة
 أعاله، والمذكور 2013 سنة یولیو 23 الموافق 1434 عام رمضان 14

 نادیا یؤسس أن معنوي أو طبیعي شخص وكل ھاو ریاضي ناد كل یمكن
 .هفی شریكا أو مساھما یكون أن أو محترفا ریاضیا
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 الرابع الفصل

 التجاریة الریاضیة الشركات بتسییر المتعلقة األحكام

 الریاضیة الشركة رأسمال الھاوي الریاضي النادي یمتلك عندما 13 :الماّدة
 األرباح مجمل تخصص المحدودة، المسؤولیة وذات الوحید الشخص ذات
 للقوانین طبقا االحتیاطات صندوق تشكیل إلى الشركة ھذه تحققھا التي

 .بھا المعمول واألنظمة

 المتبوعة الھاوي الریاضي النادي وشارة اسم إدراج یجب 14 : الماّدة
 " م .م .و .ش .ذ .ر .م"أو " م .م .ذ .ر .ش " أو " ا .ذ .ر .ش " باألحرف

 ھذه في شریكا أو مساھما یكون عندما تجاریة ریاضیة شركة تسمیة كل في
 .أعاله 8 المادة في علیھا المنصوص لالتفاقیة طبقا الشركة

 التصریحات بكل القیام المحترف الریاضي النادي على یتعین 15 : الماّدة
 بھا المعمول واألنظمة القوانین في علیھا المنصوص اإلجراءات كل وأداء

 : مجال في السیما،
 التوظیف، -

 والتقاعد، االجتماعي الضمان -

 الجبائیة، واألعباء الضریبة -

 األجانب، وعمل اإلقامة -

 .التأمینات اكتتاب -

 غیر األحكام لكل بالنسبة التجاري القانون أحكام تطبق 16 : الماّدة
 .المرسوم بھذا الملحقة النموذجیة األساسیة القوانین في علیھا المنصوص

 

 13 في المؤرخ 264-06 رقم التنفیذي المرسوم أحكام تلغى 17 : الماّدة
 المطبقة األحكام یضبط الذي 2006 سنة غشت 8 الموافق 1427 عام رجب
 النموذجیة األساسیة القوانین یحدد و المحترف الریاضي النادي على

 .التجاریة الریاضیة للشركات

32 
 



 الجزائریّة للجمھوریّة الّرسمیّة الجریدة في المرسوم ھذا ینشر 18 : الماّدة
  .الّشعبیّة یمقراطیّة الدّ 

 

 سنة فبرایر16 الموافق 1436 عام الثاني ربیع 26 في بالجزائر حّرر   
2015 

 
 سالل المالك عبد

 
 
 

 األول الملحق
 ذات الریاضیة للمؤسسة النموذجي األساسي القانون

 المحدودة المسؤولیة وذات الوحید الشخص
 )م .م .ذ .و .ش .ذ .ر .م(

 األول الفصل
 المدة - المقر - الموضوع - التسمیة - الشكل

.............. ......... الھاوي الریاضي النادي قبل من تؤسس : األولى المادة
 وذات الوحید الشخص ذات ریاضیة مؤسسة ..................(1)  أو...........
و  التجاري موجب أحكام القانونب مسیرة تجاریة شركة المحدودة المسؤولیة

 23الموافق 1434عام رمضان 14 في المؤرخ 13-05 رقم القانون أحكام
 تطویرھا و الریاضیة و البدنیة األنشطة بتنظیم المتعلق و 2013 سنة یولیو

 عام الثاني ربیع 26 في المؤرخ 73-15 رقم التنفیذي المرسوم أحكام و
 على المطبقة األحكام یضبط الذي 2015 سنة فبرایر 16 الموافق 1436
 للشركات النموذجیة األساسیة القوانین ویحدد المحترف الریاضي النادي

  .األساسي القانون ھذا أحكام وكذا ، التجاریة الریاضیة
 

 الوحید الشریك )2( ............ أو............ الھاوي الریاضي النادي یشكل   
 .للمؤسسة
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   ...............................................)3( إلى المؤسسة تھدف2 :   المادة

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

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

 بشكل المرتبطة والعقاریة والمنقولة والمالیة التجاریة العملیات كل وكذا   
 .بموضوعھا مباشر أوغیر مباشر

  .......................................)4( للمؤسسة االجتماعیة التسمیة :3 المادة
............................................................................................ 

 التصرفات كل في متبوعة أو مسبوقة التسمیة ھذه تكون أن یجب   
 الشخص ذات ریاضیة مؤسسة " بعبارة الشركة عن الصادرة والوثائق

 .ذ .و .ش .ذ .ر .م" األولى باألحرف أو" المحدودة المسؤولیة وذات الوحید
 .الشركة رأسمال وببیان " م .م

 یمكن و )5( .................................. ب المؤسسة مقر یحدد4 :   المادة
 .الوحید الشریك من بقرار آخر مكان أي إلى هنقل

 سنوات، )6( .................................. ب المؤسسة مدة تحدد 5:  المادة
 المسبق حلھا أو تمدیدھا یتم لم ما التجاري السجل في قیدھا تاریخ من ابتداء

 .األساسیة القوانین ھذه في المحددة الشروط ظل في

 إلى كان سبب ألي المسبق حلھا أو المؤسسة أجل انقضاء یؤدي 6 : المادة
 .الوحید الشریك إلى الشركة لممتلكات الكلي النقل

 

 
 

 .الشركة بتأسیس قام الذي المعنوي أو الطبیعي الشخص تحدید )2) (1(
 26 في المؤرخ 73-15 رقم المرسوم التنفیذي من 3 و 2 المادتین في علیھا المنصوص وااللتزامات المھام كل ذكر )3(

 المحترف الریاضي النادي على المطبقة األحكام یضبط الذي 2015 سنة رفبرای 16 الموافق 1436 عام الثاني ربیع
 التجاریة، الریاضیة للشركات النموذجیة األساسیة القوانین ویحدد

 غیر آخر بشخص یتعلق األمر كان إذا الھاوي، الریاضي النادي تسمیة عن مختلفة الشركة تسمیة تكون أن یمكن ال )4(
 التجاري، للقانون طبقا التسمیة توضیح یجب هفإن النادي،

 المقر، عنوان تحدید )5(
 التجاري، القانون من 546 للمادة طبقا سنة 99 تتجاوز ال )6(
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 الثاني الفصل

 الشركة رأسمال - الحصص

 ............................ ..............الھاوي الریاضي النادي یقدم 7:  المادة
 یقدر نقدیا مبلغا للمؤسسة الوحید الشریك (7)  .................................أو
 ھذا المبلغ ھذا أودع دج ...........................................................ب

 التوثیق مكتب لدى .............................................................. الیوم
 المؤسسة لمدیر یسلم و .......................................................لألستاذ

 .التجاري السجل في قیدھا بعد

 ب والمقیمة أدناه، المبینة األمالك للمؤسسة الوحید الشریك یقدم 8:  المادة
 )8( .................................................................................: دج

 .............................السید من األساسي القانون بھذا الملحق للتقریر طبقا
 : المختصة المحكمة من المعین المقدمة الحصص محافظ

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

 دج  : ...............................................................النقدیة الحصة - 
 دج : ................................................................العینیة الحصة - 
 دج : .......................................................................المجموع - 

 دج : ..........................................ب الشركة رأسمال یحدد 9: المادة
  ..............ب منھا حصة كل تقدر حصص إلى ویقسم والحروف باألرقام(

 إلى 1 من حصة كل ترقم (9) دج...........................................
 الوحید للشریك كلیة بصفة وتمنح وتكتتب........................................ 

  :أي المقدمة هحصص عن كمكافأة
 من األرقام متضمنة حصة ....................................... .ب یقدر- 

 هحصت عن كمكافأة ...............................إلى ................................
 حصة، ................................................................ المقدمة النقدیة

 
 

 الحصص، قدم الذي الوحید الشریك تحدید )7(
 الحصص، قیمة مبلغ تحدید  )8(
 عموما، األقل، على للواحدة دج 1000 ب تقدر  )9(
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 األرقام متضمنة حصة ...................................................ب یقدر- 
 العینیة هحصت عن كمكافأة ........................... إلى ................... .من

  حصة، .................................................... المقدمة

 رأسمال تشكل التي الحصص لعدد يمساو مجموع
 .حصة ..........................................................................الشركة

 الحصص ............... ھذه اكتتب هبأن الوحید الشریك یصرح 10 :  المادة
 .كاملة دفعت قیمتھا وبأن بالكامل هل منحت وأنھا كلیة بصفة

 الشروط ضمن الشركة رأسمال تخفیض أو زیادة یمكن11 :  المادة
 في المؤرخ  13-05 رقم القانون و التجاري القانون في علیھا المنصوص

 بتنظیم المتعلق و  2013 سنة یولیو 23 الموافق 1434 عام رمضان 14
 .تطویرھا و الریاضیة و البدنیة األنشطة

 الشریك من بقرار مرات عدة أو مرة الشركة رأسمال یرفع12 :   المادة
 : إما الوحید

 ، أخرى حصص بإصدار - 

 القانون من 573 المادة بأحكام اإلخالل دون الحصص قیمة برفع - 
 التجاري،

 الموزعة، غیر األرباح عن الناجمة االحتیاطات بإدماج - 

 ھو الوحید الشریك یكون عندما األرباح عن الناجمة االحتیاطات بإدماج - 
 .الھاوي الریاضي النادي

 . للتداول قابلة سندات في ممثلة الحصص تكون أن یمكن ال 13: المادة
 .اسمیة وتكون

 الشریك بموافقة إال الغیر إلى الشركة حصص إحالة یمكن ال 14: المادة
 .الوحید
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 المؤسسة إعطاء شأنھا من التي الشركة حصص إحالة تمنع 15: المادة
 05-13 رقم القانون من 78 المادة في هعلی منصوص ھو الذي غیر شكال

 والمتعلق 2013 سنة یولیو 23 الموافق  1434عام رمضان 14 في المؤرخ
 .وتطویرھا والریاضیة البدنیة األنشطة بتنظیم

 رسمي عقد بموجب إال الشركة حصص إحالة إثبات یمكن ال 16:  المادة
 .التجاري القانون من 572 للمادة طبقا

 المادة أحكام تطبق ، طبیعیا شخصا الوحید الشریك یكون عندما  17 :المادة
 .واإلرث الشركة حصص بإحالة یتعلق فیما التجاري القانون من  570

 
 الثالث الفصل

 المؤسسة إدارة

 ....................... لمدة معین طبیعي شخص المؤسسة یسیر 18:  المادة
 .للتجدید قابلة

 وظائف و هظائف و بین الجمع هیمكن ال الذي المدیر الوحید الشریك یعین   
  .االختصاص نفس من أخرى ریاضیة شركة مسیر

 مع المؤسسة، باسم الظروف جمیع في للتصرف السلطات أوسع للمدیر   
  .الوحید للشریك صراحة القانون یمنحھا التي السلطات مراعاة

 موضوع نطاق في تدخل لم التي بالتصرفات ملزمة نفسھا المؤسسة تبقى   
 الموضوع ذلك یتجاوز التصرف أن عالما كان الغیر أن تثبت مالم الشركة

 القانون نشر أن على النظر بقطع للظروف نظرا ذلك هعلی یخف لمه أن أو
 .اإلثبات ذلك لتكوین وحده كاف األساسي

 تتطلب تحدیدا، المذكورة و أدناه المبینة بالتصرفات القیام أن غیر   
...................................الوحی الشریك من ترخیصا   .)10(د 

 
 .)التصرفات ھذه ذكر( العقاریة الرھون قبول و التجاریة المحالت و العقارات بیع أو شراء : مثال )10(
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 ، بھا المعمول والتنظیمات القوانین إطار في همسؤولیت المدیر یتحمل   
 .التجاري القانون السیما

 الشركة لشؤون الضروریة العنایة و الوقت یوفر أن المدیر على یجب و   
 كما أعباؤه، تفرضھا التي االلتزامات و الواجبات استیفاء هعلی یجب كما
 .بھا المعمول التنظیمات و القوانین في محددة ھي

 .الوحید الشریك من بقرار المدیر مرتب یحدد   

 على بناء والتنقل والسفر التمثیل مصاریف تعویض في الحق للمدیر   
 .تبریر

 الوحید الشریك إخطار بعد هوظائف من یستقیل أن المدیر یمكن   
 إشعار مع علیھا موصى رسالة بموجب مسبقا األقل على شھرا..........
 .باالستالم

 .الوحید الشریك من بقرار المدیر یعزل   

 .الضرر لتعویض موجبا یكون مبرر، سبب دون من العزل تقرر إذا   

 ھذا وأحكام العام القانون لقواعد طبقا مسؤوال المدیر یكون 19: المادة
 .والغیر المؤسسة تجاه األساسي القانون

 .للحسابات محافظین عدة أو محافظا الوحید الشریك یعین 20:  المادة
 

 و (11) مالیة سنوات ....................ل الحسابات محافظو أو محافظ یعین   
 .للقانون طبقا وظائفھم یمارسون

 

 
 

 
  ، المالیة السنوات عدد تحدید )11 (
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 الرابع الفصل

 الوحید الشریك قرارات

 القانون بموجب هل المخولة السلطات الوحید لشریكا یمارس 21: المادة
 المحدودة، المسؤولیة ذات الشركات في الشركاء لجماعة األساسي والقانون

  .هسلطات تفویض هیمكن وال

 في وتحرر ھو، یوقعھا بمحاضر البطالن، طائلة تحت ،هقرارات تثبت   
 .منفصلة وریقات على أو هعلی ومؤشر مرقم سجل

 على وقت كل في الشركة بمقر یطلع أن الوحید الشریك ممثل یمكن   
 .القانون في علیھا المنصوص الوثائق

 السنویة الموافقة عند المسبق والتبلیغ اإلعالم في الحق الوحید للشریك   
 .الحسابات على

 االقتراضات، إبرام من العقد، بطالن طائلة تحت المدیر، یمنع 22:  المادة
 أو جار حساب في نقدا منھا یستفید أن أو المؤسسة لدى كان، شكل أي في

 .بواسطتھا هتعھدات بضمان أو بكفالة یقوم أن وكذا غیره

 سجل في الوحید الشریك مع المبرمة االتفاقیات تدون 23: المادة
 .المداوالت

 المسبقة للموافقة مدیرھا و المؤسسة بین المبرمة االتفاقیات تعرض   
 .الوحید للشریك

 الخاصة لالتفاقیات بالنسبة أعاله، 2 و األولى الفقرتین أحكام تطبق ال   
 .عادیة ظروف في والمبرمة الجاریة بالعملیات
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 الخامس الفصل

 مالیة أحكام

 أول من تمتد شھرا  (12)عشر اثنا للشركة المالیة السنة مدة 24: المادة
 .سنة كل من دیسمبر 31 إلى ینایر

 قید مند المنصرم الوقت استثناء، للشركة األولى المالیة السنة وتضم   
 )12( .............إلى التجاري السجل في المؤسسة

 المالیة السنة تسییر تقریر وكذا والجرد السنویة الحسابات المدیر یعد   
 .المنصرمة

 الحسابات محافظ من تقریر بعد الحسابات على الوحید الشریك یوافق   
 .بھا المعمول والتنظیمات للقوانین طبقا

 لدى إیداع محل علیھا بالموافقة المتعلقة والوثائق السنویة الحسابات تكون   
 القوانین في علیھا المنصوص الشروط ضمن المحكمة ضبط كتابة

 .بھا المعمول والتنظیمات

 بالكامل مخصصة وھي للتوزیع موجبة المؤسسة أرباح تكون ال 25: المادة
 .االحتیاطات صندوق تأسیس إلى

 للمؤسسة الوحید الشریك الھاوي الریاضي النادي یكون ال عندما هأن غیر   
 االحتیاطات خصم بعد التجاري القانون ألحكام طبقا األرباح تحصل

 .بالتسییر المرتبطة والنفقات

 .هحصص بقدر الخسائر الوحید الشریك یتحمل   
 
 
 
 
 
 ،المالیة السنة انتھاء تاریخ تحدید )12(
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 السادس الفصل

 ختامیة أحكام - الحل - النزاعات

 كان سبب ألي المسبق، حلھا أو المؤسسة أجل انقضاء یؤدي 26: المادة
 .تصفیة دون الوحید الشریك إلى المؤسسة لممتلكات الكلي االنتقال إلى

 المختصة المحكمة إلى بالمؤسسة المتعلقة النزاعات تخضع  27 : المادة
 .هب المعمول للتشریع طبقا

 )13( ......................................السید الشركة إدارة یضمن 28: المادة

........................ م ........................ لمدة  .................... ......إلىن 

 هل خولت التي المدیر وظائف قبل هأن ...................... السید صرح   
 .ممارستھا تعیق التي التنافي أو المنع لحاالت خاضع غیر هأن مؤكدا

 ھذا مستخرج أو نسخة أو أصل لحامل السلطات كل تخول 29: المادة
 القانون في علیھا المنصوص باالجراءات للقیام األساسي القانون

 توقیع لغرض الوحید الشریك ممثل ................ السید وإلى والتنظیمات
 .القانونیة لإلعالنات الرسمیة النشرة في للنشر هالموج اإلعالن

 .الوثیقة لھذه الضروریة المصاریف كل المؤسسة تتحمل 30: المادة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ه.ممثل أو الوحید الشریك ولقب اسم وكذا المدیر ولقب اسم تحدید )13(
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 الثاني الملحق
 ذات الریاضیة للشركة النموذجي األساسي القانون

 )م .م .ذ .ر .ش  (المحدودة المسؤولیة

 األول الفصل
 المدة – المقر - الموضوع - التسمیة - الشكل

 یؤسس : األولى المادة
  ................................في المولود ................................. السید) 1

  ........................ب الساكن .................... المھنة .................... ب
  ...............................................................الریاضي للنادي ممثال

  ................................ب في المولود ............................. السید )2
 )1( ......................................... ب الساكن ..................... المھنة)3

 بموجب مسیرة تجاریة شركة محدودة مسؤولیة ذات ریاضیة شركة   ال
 14 في المؤرخ 05-13 رقم القانون أحكام و التجاري القانون أحكام

 األنشطة بتنظیم المتعلق و 2013سنة یولیو 23 الموافق1434 عام رمضان
 73-15 رقم التنفیذي المرسوم وأحكاما تطویرھ و الریاضیة و البدنیة

 الذي 2015 سنة فبرایر 16 الموافق 1436 عام الثاني ربیع 26 في المؤرخ
 القوانین یحدد و المحترف الریاضي النادي على المطبقة األحكام یضبط

 القانون ھذا أحكام كذا و التجاریة الریاضیة للشركات النموذجیة األساسیة
 .األساسي

 .)2( ...................................................إلى الشركة تھدف 2 : المادة
 

 المرتبطة والعقاریة المنقولة و المالیة و التجاریة العملیات كل كذا و   
 .بموضوعھا مباشر غیر أو مباشر بشكل

 

 .)3( .........................................................الشركة تسمیة 3: المادة
 والوثائق التصرفات كل في متبوعة أو مسبوقة التسمیة ھذه تكون أن یجب

 أو " محدودة مسؤولیة ذات ریاضیة شركة " بعبارة الشركة عن الصادرة
 .االجتماعي رأسمالھا وببیان )م .م .ذ .ر .ش ( األولى باألحرف

 
 
للشركة،  المؤسسین الشركاء وعناوین ومھنة وألقاب أسماء تحدید )1(
 26 في المؤرخ  73-15رقم التنفیذي المرسوم من 3 و 2 المادتین في علیھا المنصوص وااللتزامات المھام كل ذكر )2(

 الریاضي النادي على المطبقة األحكام یضبط الذي  2015 سنة فبرایر 16 الموافق 1436 عام الثاني ربیع
 التجاریة، الریاضیة للشركات النموذجیة األساسیة القوانین ویحدد المحترف

 الشركة، تسمیة تحدید )3(
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 )4(................................................. ب الشركة مقر یحدد 4 : المادة

 االستثنائیة العامة الجمعیة من بقرار آخر مكان أي إلى هنقل یمكن و
 .للشركاء

  )5(  سنوات....................................... الشركة ب مدة تحدد 5 : المادة

 .المسبق أوحلھا تمدیدھا یتم لم ما التجاري السجل في قیدھا تاریخ من ابتداء

 القانون من 589 المادة في علیھا المنصوص الشروط تحدد 6 : المادة
 .المسبق حلھا أو الشركة أجل انقضاء التجاري

 
 الثاني الفصل

 الشركة رأسمال - الحصص
  :7ة الماد

 الممثل ............................................الھاوي الریاضي النادي یقدم) 1
 دج .......................ب یقدر مبلغا للشركة  .........................السید من
 دج.... .................ب یقدر مبلغا للشركة ......... .............السید یقدم2) 
 .دج ........................یقدر مبلغا للشركة .......................السید یقدم3) 

 لدى .............................................. الیوم ھذا المبالغ ھذه أودعت    
 وتسلم ........................................................ لألستاذ التوثیق مكتب
 السجل في الشركة قید السیما القانونیة، اإلجراءات كل تأدیة بعد للمدیر

 .التجاري

 والمقیمة أدناه المبینة األمالك للشركة الشركاء یقدم 8: المادة
 القانون بھذا الملحق للتقریر طبقا (6) دج ........................................ب

  ............................................................السید من المقدم األساسي
 )7( ............................ل المختصة المحكمة من معین الحصص محافظ

 
 
 المقر، عنوان تحدید ) 4(
  التجاري، القانون من 546 للمادة طبقا سنة 99 تتجاوز ال ) 5(
  عینیا، األمالك تقییم تحدید ) 6(
 المختصة، المحكمة تحدید ) 7(
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 دج ........................................... ب الشركة رأسمال یحدد  9: المادة
 حصصا،  .......................................إلى وینقسم )والحروف باألرقام(
 )8( دج........................................... . ........ب منھا حصة كل تقدر و

 :أي المقدمة والعینیة النقدیة حصصھم على كمكافأة للشركاء وتمنح وتكتتب
 ..................................مرقمة حصة .................... ( ) السید إلى) 1

 دج .......................................إلى  ......................................من
 من ...............................مرقمة () ........................... السید إلى) 2

 دج ................................... إلى ..............................................
 من ............................ مرقمة () ............................. السید إلى )3

 دج .....................................إلى .............................................
............................................................................................ 

 دج ........ب المقدر االجتماعي رأسمالھا الشركة حصص مجموع یشكل   
 .حصة ........................................ المقدمة العینیة هحصت عن كمكافأة

 لھم ومنحت كلیا الحصص ھذه اكتتبوا أنھم الشركاء یصرح 10: المادة
 .كاملة دفعت قیمتھا وبأن بالكامل

 الشروط ضمن الشركة رأسمال تخفیض أو زیادة یمكن 11: المادة
 في المؤرخ 13-05 رقم والقانون التجاري، القانون في علیھا المنصوص

 بتنظیم والمتعلق 2013 سنة یولیو 23 الموافق 1434 عام رمضان 14
 .وتطویرھا والریاضیة البدنیة األنشطة

 أغلبیة من بقرار مرات أوعدة مرة الشركة رأسمال یرفع 12: المادة
 : إما الشركاء

 .أخرى حصص بإصدار- 
 القانون من 573 بالمادة اإلخالل دون االجتماعیة الحصص قیمة برفع- 

 .التجاري
 

 
  عموما، ، األقل على للواحدة دج 1000 ب تقدر )8 (
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 الموزعة، غیر األرباح عن الناجمة االحتیاطات بإدماج- 
 النادي الریاضي یكون عندما األرباح عن الناجمة االحتیاطات بإدماج- 

 . الشركة رأسمال )1/3 ( ثلث من أكثر حائزا
 
 یجب الشركة، حصص قیمة رفع أو جدیدة حصص إدراج حالة وفي   

 جمعیتھا طریق عن قبول، هب المعمول التشریع مراعاة مع الشركة على
 أو الطبیعیة األشخاص من الواردة الجدیدة االكتتابات لكل للشركاء العامة

 وضمان مواردھا من الرفع قصد أجنبیة أو جزائریة جنسیة من المعنویة
 .بقائھا

 .للتداول قابلة بسندات ممثلة الشركاء حصص إحالة یمكن ال 13: المادة

 .اسمیة الشركاء حصص تكون   

 أغلبیة بموافقة إال الغیر إلى الشركاء حصص إحالة یمكن ال 14: المادة
 .الشركاء

 الشركة إعطاء شأنھا من التي الشركاء لحصص إحالة كل تمنع 15: المادة
  05-13  رقم القانون من 78 المادة في هعلی منصوص ھو الذي غیر شكال

 والمتعلق 2013 سنة یولیو 23 الموافق1434 عام رمضان 14 في المؤرخ
 .وتطویرھا والریاضیة البدنیة األنشطة بتنظیم

 رسمي عقد بموجب إال الشركاء حصص إحالة إثبات یمكن ال 16: المادة
 .التجاري القانون من 572 و 571 للمادتین طبقا
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 الثالث الفصل

 الشركة إدارة

 ........................ لمدة یعین طبیعي شخص الشركة یسیر 17: المادة
 .للتجدید قابلة

 

 مسیر وظائف و هوظائف بین الجمع هیمكن ال الذي المدیر الشركاء ویعین   
 ھاو ریاضي ناد مسیر أو االختصاص نفس من أخرى ریاضیة شركة

 السلطات أوسع للمدیر . الشركة رأسمال من حصة على المتحصل
 التي بالسلطات اإلخالل دون من الشركة باسم الظروف جمیع في للتصرف

 بالتصرفات ملزمة نفسھا الشركة تبقى و . للشریك صراحة القانون یمنحھا
 أن عالما كان الغیر أن تثبت مالم الشركة موضوع نطاق في تدخل لم التي

 للظروف نظرا ذلك هعلی یخف لم هأن أو الموضوع ذلك یتجاوز التصرف
 ذلك لتكوین وحده كاف األساسي القانون نشر أن على النظر بقطع وذلك

    .اإلثبات

 ترخیصا تتطلب تحدیدا، والمذكورة أدناه المبینة بالتصرفات القیام أن غیر 
 .)9(.......................... الشركاء من
 بھا المعمول والتنظیمات القوانین إطار في همسؤولیت المدیر یتحمل   

 .التجاري القانون السیما
    

 الشركة، لشؤون الضروریة والعنایة الوقت یوفر أن المدیر على یجب   
 ھي كما أعباؤه تفرضھا التي االلتزامات و هواجبات استیفاء هعلی یجب كما

 من بقرار المدیر مرتب یحدد . بھا المعمول والتنظیمات القوانین في محددة
 والسفر التمثیل مصاریف عن التعویض في الحق للمدیر . الشركاء أغلبیة

  .تبریر على بناء والتنقل
 

 شھرا ................. الشركاء بإخطار هوظائف من یستقیل أن المدیر یمكن   
 .باالستالم إشعار مع علیھا موصى رسالة بموجب مسبقا األقل على

  
 )التصرفات ھذه ذكر.............. (العقاریة الرھون وقبول التجاریة والمحالت العقارات بیع أو شراء : مثال )9(
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 رأسمال نصف من أكثر یمثلون الذین الشركاء من بقرار المدیر یعزل   
 .الشركة

 .الضرر لتعویض موجبا یكون مشروع سبب دون من العزل تقرر إذا       

 ھذا وأحكام العام القانون لقواعد طبقا مسؤوال المدیر یكون 18: المادة
 .والغیر الشركة تجاه األساسي القانون

  .للحسابات محافظین أوعدة محافظا الشركاء یعین 19: المادة

 )10( مالیة سنوات  .....................ل الحسابات محافظو أو محافظ یعین   
 .للقانون طبقا وظائفھم یمارسون و
 

 الرابع الفصل

 الشركاء قرارات

 والقانون القانون بموجب لھم المخولة السلطات الشركاء یمارس 20: المادة
 .المحدودة المسؤولیة ذات الشركات في الشركاء، لمجموع األساسي

 یوقعونھا بمحاضر ، البطالن طائلة تحت یتخذونھا، التي القرارات تثبت   
 .منفصلة وریقات في أو هعلی ومؤشر مرقم سجل في ویحررونھا

 .الجمعیة في الشركاء قرارات تتخذ 21:  المادة

 الجمعیة إنعقاد قبل األقل على یوما (15) عشر خمسة الشركاء یستدعى    
 جدول بیان یتضمن باالستالم إشعار مع علیھا موصى رسالة بموجب
 .األعمال

 الشركة رأسمال (4/1) ربع یمثلون شركاء عدة أو واحدا شریكا یمكن   
 .الجمعیة انعقاد طلب األقل على

 
 المالیة، السنوات عدد تحدید ) 10 (
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 من عدده ل و القرارت في المشاركة في الحق هل شریك كل 22: المادة
 .الشركة في یملكھا التي الحصص عدد یعادل األصوات

 هیمكن  و .التجاري القانون ألحكام طبقا هعن ینیب أن شریك كل یمكن     
 .قانونا موكال آخر شخصا هعن ینیب أن

 هحصص من جزء على للتصویت وكیال یعین أن لشریك یسوغ ال    
 .الحصص من اآلخر الجزء عن هبنفس والتصویت

 من الكتابیة االستشارات خالل أو الجمعیات في القرارات تتخذ 23: المادة
 .الشركة رأسمال نصف من أكثر یمثلون شركاء عدة أو واحد شریك

 أو الشركاء استدعاء یتم األولى االستشارة في األغلبیة تحصل لم وإذا   
 التي األصوات بأغلبیة القرارات وتتخذ الحالة حسب ثانیة، مرة استشارتھم

 .الممثل الشركة رأسمال مقدار یكن مھما بھا اإلدالء تم

 .الشركة مدیر الشركاء جمعیة یرأس 24: المادة

 .بمحضر الشركاء لجمعیة مداولة كل تثبت   

 وحساب والجرد المالیة السنة بعملیات الخاص التقریر یخضع 25: المادة
 لموافقة المدیر یعدھا التي والحصیلة النتائج وحساب العام االستغالل

 اختتام من ابتداء أشھر (6) ستة أجل في الجمعیة في المجتمعین الشركاء
 .المالیة السنة

 اللوائح نص وكذا أعاله الفقرة في المذكورة الوثائق تبلغ الغرض، ولھذا   
 یمكن و . الشركاء إلى الحسابات محافظي تقریر االقتضاء وعند المقترحة

 .الفقرة ھذه ألحكام خرقا تتخذ مداولة كل إلغاء

 في علیھا المنصوص الوثائق على وقت كل في الشركاء یطلع أن یمكن   
 للموافقة المسبق والتبلیغ اإلعالم في الحق ولھم . الشركة مقر في القانون
 .الحسابات على السنویة
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 في اقتراضات إبرام من العقد بطالن طائلة تحت المدیر، یمنع 26: المادة
 غیره أو جار حساب في نقدا منھا یستفید أن أو الشركة لدى كان، شكل أي

 .بواسطتھا هتعھدات بضمان أو بكفالة یقوم أن وكذا

 المسبقة للموافقة ومدیرھا الشركة بین المبرمة االتفاقیات تخضع   
 .للشركاء

 الخاصة االتفاقیات على أعاله 2 و األولى الفقرتین أحكام تطبق ال   
 .عادیة ظروف في والمبرمة الجاریة بالعملیات

 تمثل التي بأغلبیة الشركاء األساسي للقانون التعدیالت كل تقرر 27: المادة
  .الشركة رأسمال  (4/3)أرباع  ثالثة

 هحصت بزیادة الشركاء أحد تلزم أن لألغلبیة حال أي في یمكن ال هأن غیر   
 .الشركة رأسمال في

 حالة في ماعدا العادیة غیر الجمعیات قرارات تكون أن یجب 28: المادة
 .مختص خبیر یعده بتقریر مسبوقة للغیر الحصص إحالة

 

 الخامس الفصل
 مالیة أحكام

 أول من تمتد شھرا، (12) عشر اثنا للشركة المالیة السنة مدة 29: المادة
 .سنة كل من دیسمبر 31 إلى ینایر

 قید منذ المنصرم الوقت استثناء، للشركة األولى المالیة السنة تضم   
  .........................(11)إلى التجاري السجل في الشركة

 المالیة السنة تسییر تقریر وكذا والجرد السنویة الحسابات المدیر یعد   
  .المنصرمة

 طبقا الحسابات، محافظ من تقریر بعد الحسابات، على الشركاء یوافق   
 .بھا المعمول والتنظیمات للقوانین

المالیة،  السنة انتھاء تاریخ تحدید ) 11(
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 لدى إیداع محل علیھا بالموافقة المتعلقة والوثائق السنویة الحسابات تكون   
 القوانین في علیھا المنصوص الشروط ضمن المحكمة ضبط كتابة

 .بھا المعمول والتنظیمات

 خصم بعد التجاري، القانون ألحكام طبقا األرباح تحصل 30: المادة
 .بالسیر المرتبطة والنفقات االحتیاطات

 

 .حصصھم بقدر الخسائر الشركاء یتحمل   

 علیھا المحصل لألرباح المطابقة وغیر الموزعة األرباح رد إن 31: المادة
 .قبضوھا الذین الشركاء من تطلب أن یمكن حقیقة

 

 السادس الفصل
 ختامیة أحكام - الحل - النزاعات

 طبقا المختصة للمحكمة بالشركة المتعلقة النزاعات كل تخضع 32: المادة
 .هب المعمول للتشریع

  )12(.......................................السید الشركة إدارة یضمن 33: المادة

 ....................................السید صرح ..................................لمدة

 لحاالت خاضع غیره  أن مؤكدا ، هل خولت التي المدیر وظائف قبل هأن   
 .ممارستھا تعیق التي التنافي أو المنع

 .هب المعمول للتشریع وفقا الشركة حل یتم 34: المادة

 ھذا مستخرج أو نسخة أو أصل لحامل السلطات كل تخول 35: المادة
 القانون في علیھا المنصوص باإلجراءات للقیام األساسي، القانون

 الشركة مدیر ...............................................السید وإلى والتنظیمات
 لإلعالنات الرسمیة النشرة في للنشر هالموج اإلعالن توقیع لغرض
 .القانونیة

 .الوثیقة لھذه الضروریة النفقات كل الشركة تتحمل 36: المادة 
 
 

  .المدیر ولقب اسم تحدید ) 12(
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 الثالث الملحق

 األسھم ذات الریاضیة للشركة النموذجي األساسي القانون
 )أ .ذ .ر .ش(

 األول الفصل
 المدة - المقر - الموضوع - التسمیة - الشكل

 الریاضي النادي بینھم ومن األسھم حائزي بین تؤسس : األولى المادة
 الحقا سیحوزونھا الذین أولئك وبین أدناه المذكورین  (1).....................

 القانون وأحكام التجاري القانون بأحكام وتسیر أسھم ذات ریاضیة شركة
 سنة یولیو 23 الموافق 1434 عام رمضان 14 في المؤرخ 05-13 رقم

 وأحكام ، وتطویرھا والریاضیة البدنیة األنشطة بتنظیم المتعلق و  2013
 1436 عام الثاني ربیع 26 في المؤرخ 73-15 رقم التنفیذي المرسوم
 النادي على المطبقة األحكام یضبط الذي 2015 سنة فبرایر 16 الموافق

 الریاضیة للشركات النموذجیة األساسیة القوانین ویحدد المحترف الریاضي
 .األساسي القانون ھذا أحكام وكذا ، التجاریة

 )2(.....................................................إلى الشركة تھدف 2: المادة

 بشكل المرتبطة والعقاریة والمنقولة والمالیة التجاریة العملیات كل وكذا
 .بموضوعھا مباشر غیر أو مباشر

 )3(...........................................................الشركة تسمیة 3: المادة

 التصرفات كل في متبوعة أو مسبوقة التسمیة ھذه تكون أن یجب   
 أو " أسھم ذات ریاضیة شركة " بعبارة الشركة عن الصادرة والوثائق

 .رأسمالھا مبلغ وبیان " أ .ذ . ر .ش " األولى باألحرف
 
 
 
 

 
 .الریاضي النادي ذلك في بما المساھمین أسماء تحدید ) 1(
  26في المؤرخ  73-15 رقم يالتنفیذ المرسوم من 3 و 2 المادتین في علیھا المنصوص والواجبات المھام ذكر ) 2(

 المحترف الریاضي النادي على المطبقة األحكام یضبط الذي 2015 سنة فبرایر 16 الموافق 1436 عام الثاني ربیع
 .التجاریة الریاضیة للشركات النموذجیة األساسیة القوانین ویحدد

  .للشركة الكاملة التسمیة تحدید ) 3(
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 )4(................................................. ب الشركة مقر یحدد  4 :المادة

 . المدینة نفس في مقرھا نقل) المراقبة مجلس(أو اإلدارة مجلس یقرر
 .المدینة ھذه خارج هنقل العادیة العامة الجمعیة وتقرر

 قیدھا تاریخ من ابتداء سنوات .............. ب الشركة مدة تحدد  5: المادة
 العامة الجمعیة من المسبق حلھا أو تمدیدھا یتم لم ما التجاري السجل في

 .العادیة غیر
 

 الثاني الفصل

 األسھم - المقدمة الحصص - الشركة رأسمال

 دج .............................................ب الشركة رأسمال یحدد 6: المادة

 همن سھم كل یقدر سھما ................................... ...............إلى ینقسم
 .دج ........................................................................ ب

 .االسمي بالشكل األسھم إصدار یتم  7: المادة

 .دج .....................................................ب المالیة الحصص تقدر   

 ھذه جببمو الممثلین أو الماثلین األشخاص قبل من األسھم إصدار تم   
 األستاذ تقدیمھا بموجب أعد التي المساھمین قائمة في والمذكورین الوثیقة

 كل قبل من المدفوعة المبالغ إیداع یشھد الذي العقد موثق ..................
 یحدث الحصص، لھذه كمكافأة دج................. قدره بمبلغ منھم واحد

 .هحصت بقدر مساھم لكل سھم كل یمنح دج...........ب یقدر سھما ...........

 : یأتي كما والمقیمة أدناه المبینة األمالك للشركة ................ السید یقدم   
 )5( ........................................من ...................... السید حصة تقیم

 .دج ................ ب تقدر سھما .......... ب وتكافأ ........ ب
 .كامال مدفوع منھا سھم كل

 

  .للمقر الكامل العنوان تحدید )4 (
 .الشركة تأسیس أثناء وجوبا ذكرھا یجب التي والبیانات العینیة الحصة وصف  )5 (
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 یوم الشركة مقر في أودع تقریر إلى بالنظر الحصة ھذه تقییم تم   
 من المعین الحصص محافظ ..................... السید أعده ...................

 .)الموقعین (الماثلین المساھمین أحد من بطلب .............. محكمة

 .األساسي القانون بھذا التقریر ھذا یلحق   

 وتنتقل الفردیة الحسابات في وتسجل للتداول قابلة األسھم تكون 8: المادة
 .آلخر حساب من التحویل طریق عن

 یمكن و لذلك، القانونیة الشروط اجتمعت إذا أسھم إصدار الشركة یمكن   
 المطلوبة الشروط حسب تفصل التي للمساھمین العادیة غیر العامة الجمعیة

 ترخص أن أو تقرر أن الخسائر، غیاب وعند الرأسمال تخفیض حالة في
 .شرائھا إعادة وقت كل في

 الشركة، على یجب ، األسھم قیمة رفع أو جدیدة أسھم إصدار حالة في   
 العامة جمعیتھا طریق عن قبول ،هب المعمول التشریع مراعاة مع

 أو الطبیعیة األشخاص من الواردة الجدیدة االكتتابات كل للمساھمین
 وضمان مواردھا من الرفع قصد أجنبیة أو جزائریة جنسیة من المعنویة

 .بقائھا

 مجلس أو (اإلدارة مجلس العتماد للغیر األسھم إحاالت تخضع 9: المادة
 ).2/3( الثلثین بأغلبیة هفی الفاصل ) المراقبة

 یكون أن مباشرة غیر أو مباشرة بصفة خاص شخص كل على یمنع   
 التصویت حق هتخول أو الشركة رأسمال في الدخول هتمكن لسندات حامال

 05-13رقم  القانون من 78 للمادة تطبیقا مؤسسة شركة من أكثر في
 المتعلق و 2013 سنة یولیو 23 الموافق 1434 عام رمضان 14 في المؤرخ
 على موضوعھا ینصب والتي وتطویرھا والریاضیة البدنیة األنشطة بتنظیم

 .الریاضي التخصص نفس

 .األحكام لھذه خرقا وقعت إحالة كل باطلة تعد   

 
53 

 



 في الدخوله تمكن لسندات حامال خاص شخص كل على یمنع 10: المادة
 ألحكام طبقا مؤسسة شركة في التصویت حق هتخول أو الشركة رأسمال

 1434 عام رمضان 14 في المؤرخ  05-13  رقم القانون من 78  المادة
 والریاضیة البدنیة األنشطة بتنظیم المتعلق و 2013 سنة یولیو 23 الموافق

 موضوعھا أن طالما الشركات ھذه إحدى لفائدة قرض منح تطویرھا، و
 لھا یقدم أن أو لفائدتھا لضمانھا یتقدم أن أو التخصص نفس على ینصب

 .كفالة

 األرباح حصة بنفس الشركة تصدره سھم كل یتمتع 11: المادة
 أن دون من الخسائر أیضا ویتحمل نھایتھا عند التصفیة وعائد واالحتیاطات

 الذي للرأسمال التعویض نفس في الحق هول . لألموال جدید طلب إجراء یتم
 .وجدت إن الحسبان في الخسائر أخذ ماعداه یمثل

 لكل بالنسبة یساوي سبق ما فإن لألسھم، مفارقة أصناف إحداث حالة في   
 القرارات عن الناتجة األسھم من صنف كل وحقوق الصنف لنفس األسھم

 .للمساھمین العادیة غیر العامة الجمعیة من علیھا المصادق
 

 الثالث الفصل
 والمراقبة اإلدارة

...............................األسھ ذات الریاضة الشركة تسیر 12: المادة  )6(م 
 ........... لمدة )المراقبة مجلس أو (اإلدارة مجلس أعضاء یعین 13: المادة

 . )سنوات 6 األقصى الحد(

 كل باستیفاء تصریحھم بعد وظائفھم یقبلون الذین ذكرھم اآلتي األشخاص   
 : وھم لممارستھا، األساسي والقانون للقانون طبقا المطلوبة الشروط

 ............................  ....الساكن .......................................السید - 
 .)والموطن والصفة واالسم اللقب(

 
 .-)ب – خیار  ( المراقبة ومجلس مدیرینلا مجلس من أو -) أ -خیار  (إدارة مجلس من )6(
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 ............................  ............الساكن ............................... السید- 
 ).والموطن والصفة واالسم اللقب(

 )الشركة ومقر التسمیة....(...............................................الشركة - 
 ...............................  السید الدائم ممثلھا لھا یكون التي

 ).والموطن والصفة واالسم اللقب (..................................... ...الساكن

 أو محافظ الجمعیة تعین التجاري، القانون بأحكام اإلخالل دون 14: المادة
 : أسماؤھم اآلتیة الحسابات محافظي

 ).والموطن والصفة واالسم اللقب( ..................................... السید -

 ).والموطن والصفة واالسم اللقب( ..................................... السید -
 مسجل هأن المعینین )المحافظین من واحد كل أو(  المحافظ یصرح  -

 هعمل حسب موجود غیر هوأن الحسابات محافظي جدول في قانونیة بصفة
 بھا المعمول والتنظیمات القانون في علیھا منصوص تنافي حالة أي في

 .هل المعھودة للمھمة هقبول یبدي وبالتالي
 

 -أ - خیار
 إدارة بمجلس أسھم ذات ریاضیة شركة

 (3) ثالثة ( عضوا .................. من اإلدارة مجلس یتشكل 15: المادة
  .)األكثر على (12) عشر واثني األقل على أعضاء

 حسب مسؤولیتھم یتحملون و باإلدارة القائمین العامة الجمعیة تنتخب   
 .التجاري القانون أحكام في علیھا المنصوص الشروط

 كحد20%  تمثل األسھم من لعدد مالكا اإلدارة مجلس یكون أن یجب   
 .الشركة رأسمال من أدنى

ه امتالك هعھدت مدة كل خالل باإلدارة قائم كل یثبت أن یجب   
 .األقل على سھما........................
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 .باإلدارة قائما معنوي شخص تعیین یجوز و   
 والشروط الواجبات لنفس یخضع دائم ممثل اختیار هتعیین عند هعلی یتعین و

 هباسم باإلدارة قائما كان لو كما والجزائیة المدنیة المسؤولیات نفس ویتحمل
 .الخاص

 سنة..............................ب باإلدارة القائمین عھدة مدة تحدد 16: المادة
 ).األكثر على سنوات (6) ست(

 بعد باإلدارة لقائم خلفا العامة الجمعیة هتنتخب الذي باإلدارة القائم یستمر ال   
 .سابقة لعھدة المتبقیة المدة حدود في إال الوظیفة في همنصب شغور

 هراتب ویحدد هأعضائ بین من الرئیس اإلدارة مجلس ینتخب 17: المادة
 .هانتخاب إعادة یمكن و .باإلدارة كقائم هعھدت لمدة الرئیس ویعین

 .وقت كل في هعزل اإلدارة مجلس یمكن و   

 في االجتماع یعقد . هرئیس من باستدعاء اإلدارة مجلس یجتمع 18: المادة
 .لالجتماع آخر مكانا االستدعاء یبین لم ما الشركة مقر

 قبل األقل على أیام (5) خمسة باإلدارة قائم لكل األعمال جدول یرسل   
 .االجتماع

 في هلتمثیل المجلس في أخر لعضو هسلطت یخول أن باإلدارة القائم یمكن   
 .هجلست

 األقل على األعضاء نصف بحضور إال اإلدارة مجلس مداوالت تصح ال   
 .هیشكلون الذین

 في و الممثلین أو الحاضرین األعضاء أصوات بأغلبیة المداوالت تتخذ   
 .مرجحا الرئیس صوت یكون األصوات عدد تساوي حالة

 في المساھم الریاضي للنادي اإلدارة مجلس مداوالت محضر یبلغ   
 .وجوبا الشركة
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 كل في للتصرف الواسعة السلطات اإلدارة مجلس یخول 19: المادة
 اإلدارة أعمال بكافة المتعلقة القرارات كل واتخاذ الشركة باسم الظروف
 ومع الشركة موضوع حدود في السلطات ھذه المجلس یمارس و . والتسییر
 المساھمین لجمعیات القانون صراحة یخولھا التي السلطات مراعاة

 اإلدارة مجلس بأعمال حتى الغیر مع عالقاتھا في الشركة تلتزم 20: المادة
 العمل بأن یعلم كان الغیر أن ثبت إذا إال الشركة بموضوع تتصل ال التي

 ومع للظروف مراعاة هیجھل أن یستطیع ال كان أو الموضوع ھذا تجاوز
 .البینة ھذه إلقامة كاف وحده األساسي القانون نشر كون استبعاد

 العامة اإلدارة همسؤولیت تحت اإلدارة مجلس رئیس یتولى 21: المادة
  .الغیر مع عالقاتھا في یمثلھا و للشركة،

 عدة أو عام مدیر تعیین الرئیس من اقتراح على بناء اإلدارة مجلس یمكن   
 ویحدد . خارجھم أو باإلدارة القائمین بین من اختیارھم یتم عامین مدیرین

 أو العام للمدیر المفوضة السلطات ومدة مدى هرئیس مع باالتفاق المجلس،
 .العامین المدیرین

 الظروف كل في الشركة باسم للتصرف الواسعة بالسلطات الرئیس یتمتع   
 وكذا المساھمین لجمعیات صراحة القانون یخولھا التي السلطات مراعاة مع

 موضوع حدود وفي اإلدارة لمجلس خاصة بكیفیة المخصصة السلطات
 .الشركة

 مجلس رئیس بأعمال حتى ملزمة الشركة تكون الغیر، مع عالقاتھا وفي   
 أن یعلم كان الغیر أن یثبت لم ما الشركة لموضوع التابعة غیر اإلدارة
 استبعاد مع للظروف نظرا هتجاھل هیمكن ال أو الموضوع ھذا یتجاوز العمل
 . البینة ھذه إلقامة كاف وحده األساسي القانون نشر كون

 بناء وقت، أي في العامین المدیرین عزل اإلدارة لمجلس یجوز 22: المادة
 یحتفظ هعزل أو هاستقالت أو الرئیس وفاة حالة في و . الرئیس اقتراح على

 جدید رئیس تعیین تاریخ إلى واختصاصاتھم بوظائفھم العامون المدیرون
 .مخالفا قرارا المجلس اتخذ إذا إال
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 لم إن أو العامون المدیرون أو العام المدیر أو الرئیس یوقع 23: المادة
 إذا العام المدیر أو الرئیس من خاصة وكالة تلقوا الذین األشخاص یوجد

 وتلك الشركة تلزم التي التصرفات على الغرض لھذا تفویض على تحصل
 االكتتاب وعملیات األموال وسحب والوكاالت اإلدارة مجلس یرخصھا التي

 الصكوك أو البنكیة الحسابات فتح طلبات وكذا التجارة سندات ومخالصة
 .البریدیة

 أن ھو یحدده إجمالي مبلغ حدود في اإلدارة مجلس یمكن 24: المادة
 الضمانات أو الكفاالت بإعطاء الحالة حسب العام مدیره أو هلرئیس یرخص

 یرخصھا التي الحدود في وذلك الشركة باسم الضمانات أو االحتیاطیة
 .التجاري القانون

 األشخاص أحد مع الشركة تبرمھا التي االتفاقیات تخضع 25: المادة
 والمواد المادة ھذه ألحكام التجاري القانون من 628 المادة في المذكورین

 .القانون نفس من تلیھا التي
 

 -ب - خیار
 مدیرین بمجلس أسھم ذات ریاضیة شركة

 مراقبة ومجلس

 من( .....................ب المدیرین مجلس أعضاء عدد یحدد : ب 15 المادة
 ).أعضاء 5 إلى 3

 مساھمین غیر أو مساھمون طبیعیون أشخاص المدیرین مجلس أعضاء   
 .الشركة في

  ......................................................................لمدة یعینون و    
 یمكن و للتجدید، قابلة عھدتھم . المراقبة مجلس من ) سنوات 6 إلى 2 من(

 .المراقبة  مجلس من باقتراح العامة الجمعیة تعزلھم أن

 .المدیرین مجلس رئیس المراقبة مجلس یعین   
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 غیر من الوحید العام المدیر أو المدیرین مجلس أعضاء اختیار یمكن
 .المساھمین

 المدیرین مجلس أعضاء مرتب دفع كیفیة التعیین عقد یحدد : ب 16 المادة
 .هومبلغ

 اقتضت كلما و ............. كل المدیرین مجلس یجتمع : ب 17 المادة
 األقل على یوما ................هرئیس من ویستدعى . ذلك الشركة مصلحة

 .لالجتماع المقرر التاریخ قبل

 .ممثلین یكونوا أن المدیرین مجلس أعضاء یمكن ال   

 على هأعضائ نصف بحضور إال المدیرین مجلس مداوالت تصح ال   
 .األقل

 هیمكن و الشرط ھذا یتوفر لم إذا جدید من المدیرین مجلس یستدعى   
 .النصاب شرط دون حینئذ التداول
 .المملثین أو الحاضرین األعضاء بأغلبیة هقرارات وتتخذ

 .مرجحا الرئیس صوت یكون األصوات، عدد تساوي حالة وفي

 باسم للتصرف الواسعة السلطات المدیرین مجلس یخول : ب 18 المادة
 القانون یخولھا التي السلطات مراعاة مع موضوعھا حدود في الشركة

 .المراقبة ولمجلس المساھمین لجمعیات

 محل تكون التجاري القانون من 654 المادة في المذكورة األفعال أن غیر   
 .المراقبة مجلس من ترخیص

 األقل على أشھر3)  (ثالثة كل في مرة المدیرین مجلس یقدم : ب 19 المادة
 .المراقبة لمجلس الشركة إدارة عن تقریرا

 أشھر )3( الثالثة في وحساباتھا الشركة حصیلة المدیرین مجلس یضبط   
  .مالیة سنة كل ختم تلي التي

 النتائج وحساب االستغالل حساب المراقبة لمجلس األجل نفس في یبلغ و   
 .ملحقاتھا مع الحصیلة ذلك في بما
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 المدعوة العامة للجمعیة هیقدم الذي التقریر المراقبة لمجلس یبلغ كما   
 .المنصرمة المالیة السنة حسابات في للفصل

)، 7إلى 12( أعضاء ...............من المراقبة مجلس یتشكل : ب 20 المادة
 على سھما ................................ل مالكا هفی عضو كل یكون أن ویجب
 .هعھدت مدة كل أثناء األقل

 )4(أربع لمدة المراقبة مجلس أعضاء العامة الجمعیة تنتخب : ب 21 المادة
 مقعد شغور عند مؤقتة بصفة هنفس یستكمل أن المجلس یمكن و .سنوات

 عھدة انتھاء قبل العامة الجمعیة من المنتخب المراقبة مجلس أعضاء أحد
 .المقبلة العامة الجمعیة انعقاد تاریخ غایة إلى هیشغل الذي الشخص

 مجلس إدارة على دائمة مراقبة المراقبة مجلس یمارس : ب 22 المادة
 التحقیقات بإجراء السنة من وقت أي في یقوم أن هویمكن . المدیرین
 للقیام مفیدة یراھا التي الوثائق كل هل تبلغ وأن مالئمة یراھا التي والمراقبة

 .هبمھمت

 علىه أعضائ نصف بحضور إال المراقبة مجلس مداوالت تصح ال   
 .األقل

 تساوي حالة وفي الممثلین، أو الحاضرین هأعضائ بأغلبیة القرارات تتخذ   
 .مرجحا الرئیس صوت یكون األصوات، عدد

 األشخاص أحد و الشركة بین االتفاقیات كل تخضع : ب 23 المادة
 وأحكام المادة ھذه ألحكام التجاري القانون من 670 المادة في المذكورین

 .القانون نفس من 673 إلى 671 المواد

 العادیة العامة للجمعیة سنة كل المراقبة مجلس یقدم : ب 24 المادة
 .المالیة السنة وحسابات المدیرین مجلس تقریر حول همالحظات
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 الرابع الفصل
 العامة الجمعیات

 عدد كان مھما المساھمین كل من العامة الجمعیات تتشكل 26: المادة
 .یمتلكونھا التي األسھم

 على تحصل مندوب العامة الجمعیة في المعنویین األشخاص یمثل  
 .الغرض لھذا السطات

 )7(.........................................  العامة الجمعیة یستدعي  27: المادة

 مع علیھا موصى رسالة بموجب ) اإلدارة مجلس أو المراقبة مجلس(
 األقل على یوما) 15 (عشر خمسة المساھمین لكل هتوج باالستالم إشعار

  .االجتماع تاریخ قبل

 مساھمین أوعدة مساھم ذلك یطلب عندما القانون بقوة االستدعاء یكون   
 .الشركة رأسمال من األقل على (20%) بالمائة عشرین یجمعون

 )8(.............................................  العامة الجمعیة یرأس 28: المادة

 في مسبقا المعین ) 9( .........................................  السید یرأس   
 .هل مانع حصول أو الرئیس غیاب حالة

 العامة الجمعیة تنتخب األخیر، لھذا مانع حصول أو غیاب حالة وفي   
 )10(........................................................   بین من رئیسھا بنفسھا

 المساھمون كان إذا إال العادیة العامة الجمعیة مداوالت تصح ال  29: المادة
 المخولة األسھم) 1/4 (ربع األقل على یمتلكون الممثلون أو الحاضرون

  .التصویت حق

 أن یمكنھا و الشرط ھذا یتوفر لم إذا جدید من العامة الجمعیة تستدعى   
  النصاب، شروط دون حینئد تتداول

 المساھمون یمتلكھا التي األصوات بأغلبیة العادیة العامة الجمعیة تبث   
 .الممثلون أو الحاضرون

 

  .المدیرین مجلس أو اإلدارة مجلس تحدید )7
 .المراقبة مجلس رئیس أو اإلدارة مجلس رئیس تحدید )8
  .المراقبة مجلس عضو أو باإلدارة قائم تحدید )9

  .المراقبة مجلس أعضاء أو باإلدارة القائمین تحدید )10
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 كان إذا إال العادیة غیر العامة الجمعیة مداوالت تصح ال 30: المادة
 األسھم نصف األقل على یمتلكون الممثلون أو الحاضرون المساھمون

 إال العادیة غیر العامة الجمعیة مداوالت تصح ال . التصویت حق المخولة
 (4/1)ربع األقل على یمتلكون الممثلون أو الحاضرون المساھمون كان إذا

 على بناء الثانیة الجمعیة تمدید حالة في وھذا حق التصویت المخولة األسھم
 .النعقادھا والثالث الثاني االستدعاء

 التي األصوات (3/2) ثلثي بأغلبیة العادیة غیر العامة الجمعیة تبث   
 .الممثلون أو الحاضرون المساھمون یمتلكھا

 
 الخامس الفصل

 مالیة أحكام

 من تمتد و شھرا ( 12 ) عشر اثنا للشركة المالیة السنة مدة 31: المادة
   ...............األولى المالیة السنة وتنتھي..........  ........إلى. ................

 سنة كل اختتام عند )المدیرین مجلس أو (اإلدارة مجلس یحرر 32: المادة
 .اإلدارة تسییر عن تقریرا یعد ثم السنویة والحسابات الجرد مالیة،

 الحسابات االقتضاء، عند ،)المدیرین مجلس أو (اإلدارة مجلس یعد   
 .وینشرھا الشركة إدارة عن التقریر وكذا النھائیة

 
 المنصوص الشروط حسب العامة الجمعیة على الوثائق ھذه تعرض   

 .التجاري القانون في علیھا

 الحسابات بمراقبة للحسابات محافظین عدة أو محافظ یقوم 33: المادة
 .التجاري القانون في المحددة الشروط حسب

 ظل في الموزعة غیر المبالغ تخصیص العامة الجمعیة تقرر 34: المادة
 .بھا المعمول والتنظیمیة التشریعیة األحكام احترام
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 السادس الفصل
 مختلفة أحكام - الحل

 .للشركة المسبق الحل العادیة غیر العامة الجمعیة تقرر 35: المادة

 القانون في المحددة الشروط حسب المحلة الشركة تصفیة تتم 36: المادة
 إلى الجاریة الشؤون مواصلة الشركة مصفو أو مصفي یتولى . التجاري

 للمساھمین العادیة العامة الجمعیة قرار ینص لم ما منھا االنتھاء غایة
 .ذلك خالف

 االجتماعیة واألعباء الخصوم تسویة بعد للتصفیة الصافي الحاصل یوزع   
 بین أسھمھم من هاھتالك یتم لم الذي االسمي للمبلغ المساھمین تعویض و

 األصناف حقوق االقتضاء، عند الحسبان، في األخذ مع المساھمین
 .المختلفة

 : األمر اقتضى إذا ، األساسي بالقانون یلحق 37: المادة

  التكوین طور في الشركة لحساب أودعت التي األعمال بیان  -
  ........................................).رقم الملحق(

  ...................).رقم الملحق( المساھمین بقائمة مرفقة الدفوعات شھادة  -

  ........................................) رقم الملحق (الحصص محافظ تقریر  -

 أو األساسي القانون ھذا أصول لحاملي السلطات كل تخول 38:  المادة
 .اإلجراءات كل إتمام قصد لألصل المطابقة هأومستخرجات همن نسخ

 طبقا المختصة المحكمة إلى الشركة تخص التي النزاعات ترفع 39: المادة
 .هب المعمول للتشریع
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 1436 عام الثاني ربیع 26 في مؤرخ 15- 74 رقم تنفیذي مرسوم- 2-2
 األساسي والقانون األحكام یحدد ، 2015 سنة فبرایر 16 الموافق

 .الھاوي الریاضي النادي على المطبق النموذجي

----- 

 األول، الوزیر إنّ    

 الریاضة، وزیر تقریر على بناء- 

 ،همن  )2 الفقرة( 125 و 3-85  المادتان السیما الدستور، على وبناء- 

 1420م عا رمضان 15 في المؤرخ 11-99 رقم القانون وبمقتضى- 
 ، 2000 لسنة المالیة قانون والمتضمن 1999 سنة دیسمبر 23 الموافق
 ،همن 101 المادة السیما

 الموافق1432م عا رجب 20 في المؤرخ 10-11 رقم القانون وبمقتضى- 
  بالبلدیة، والمتعلق 2011 سنة یونیو 22

 الموافق  1433 عام صفر 18 في المؤرخ 06-12  رقم القانون وبمقتضى- 
 بالجمعیات، المتعلق و 2012 سنة ینایر 12

 1433 عام األول ربیع 28 في المؤرخ 07-12 رقم القانون وبمقتضى- 
 بالوالیة، المتعلق و 2012 سنة فبرایر 21 الموافق

 1434 عام رمضان 14 في المؤرخ 05-13 رقم القانون وبمقتضى- 
 والریاضیة البدنیة األنشطة بتنظیم المتعلق و 2013 سنة یولیو 23 الموافق

 ،همن 76 المادة السیما وتطویرھا،

 الثانیة جمادى 28 في المؤرخ 145-14 رقم الرئاسي المرسوم وبمقتضى- 
 األول، الوزیر تعیین المتضمن و 2014  سنة أبریل 28 الموافق 1435 عام

 عام رجب 5 في المؤرخ 154-14 رقم الرئاسي المرسوم وبمقتضى -
 الحكومة، أعضاء تعیین المتضمن و 2014 سنة مایو 5 الموافق 1435
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 األول ربیع 16 في المؤرخ  268-97 رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى- 
 المتعلقة اإلجراءات یحدد الذي 1997 سنة یولیو 21 الموافق 1418 عام

 بالصرف اآلمرین صالحیات ویضبط وتنفیذھا العمومیة بالنفقات بااللتزام
 المعدل، ومسؤولیاتھم،

 عام شعبان24  في المؤرخ 351-01 رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى- 
 101 المادة أحكام تطبیق المتضمن و 2001 سنة نوفمبر 10 الموافق 1422

 23 الموافق 1420 عام رمضان 15 في المؤرخ 11-99  رقم القانون من 
 بكیفیات المتعلقة و 2000 لسنة المالیة قانون والمتضمن 1999 سنة دیسمبر
 والمنظمات، للجمعیات المحلیة أوالجماعات الدولة إعانات استعمال مراقبة

 عام القعدة ذي 27 في المؤرخ 502-05 رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى- 
 األساسي القانون یحدد الذي 2005 سنة دیسمبر 29 الموافق 1426

 المنتخبین، المتطوعین الریاضیین للمسیرین

 عام محرم 21 في المؤرخ 07-10 رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى- 
 الخاص األساسي القانون المتضمن و 2010 سنة ینایر 7 الموافق 1431

 والریاضة، بالشباب المكلفة باإلدارة الخاصة لألسالك المنتمین بالموظفین

 عام صفر 4 في المؤرخ 330-14  رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى- 
 االتحادیات تنظیم كیفیات یحدد الذي 2014 سنة نوفمبر 27 الموافق 1436

 ، النموذجي األساسي قانونھا وكذا وسیرھا الوطنیة الریاضیة

 عام صفر 15 في المؤرخ 352-14  رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى - 
 وتنظیم وتشكیلة صالحیات یحدد الذي 2014 سنة دیسمبر 8 الموافق 1436
 في العنف من للوقایة الوالئیة واللجان التنفیذیة الوطنیة اللجنة وسیر

، هومكافحت الریاضیة المنشآت
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 الجمھوریة، رئیس موافقة بعد و  -

 : یأتي ما یرسم   

 المؤرخ 05-13 مرق القانون من 76 المادة ألحكام تطبیقا : األولى الماّدة
 بتنظیم المتعلق و 2013 سنة یولیو 23 الموافق 1434 عام رمضان 14 في

 ضبط إلى المرسوم ھذا یھدف وتطویرھا، الریاضیة و البدنیة األنشطة
 األساسي هقانون وتحدید الھاوي الریاضي النادي على المطبقة األحكام

 .المرسوم بھذا المرفق للملحق طبقا النموذجي

 مربح غیر ھدف ذات ریاضیة جمعیة الھاوي الریاضي النادي 2: الماّدة
 1433عام صفر 18 في المؤرخ 06-12  رقم القانون أحكام بموجب تسیر

 05-13رقم والقانون بالجمعیات المتعلق و 2012 سنة ینایر 12 الموافق
 2013 سنة یولیو 23 الموافق 1434 عام رمضان 14 في المؤرخ

 .األساسي هوقانون المرسوم ھذا أحكام وكذا أعاله، المذكورو

 14 في المؤرخ 05-13  رقم القانون من 76 المادة ألحكام طبقا 3: الماّدة
 یخضع أعاله، المذكور و  2013سنة یولیو 23 الموافق 1434 عام رمضان
 لإلدارة المطابق الرأي إلى اعتماده، قبل الھاوي، الریاضي النادي تأسیس
  .بالریاضة المكلفة المحلیة

الھاوي  الریاضي النادي تأسیس شروط بالریاضة المكلف الوزیر یحدد   
 .العملیة هكیفیات و 

 بتسییر الریاضة األحادي الھاوي الریاضي النادي یكلف 4: الماّدة
 .واحد ریاضي اختصاص

 فرعین على الریاضات المتعدد الھاوي الریاضي النادي یتوفر أن یجب   
 .األقل على ریاضیین

 أو منافسة في الھاوي الریاضي للنادي مشاركة كل تخضع 5: الماّدة
 للوزیر المسبقة الموافقة إلى بالخارج رسمیة أو ودیة ریاضیة تظاھرة
 . المعنیة الوطنیة الریاضیة واالتحادیة بالریاضة المكلف
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 الجماعات أو الدولة من عمومیة إعانة تخصیص تغییر یمنع 6: الماّدة
 اإلدارة من الصریحة الموافقة دون الھاوي النادي طرف من المحلیة
 المانحة الھیئة أو الجماعات رأي وأخذ إعالم ودون بالریاضة المكلفة
 .لإلعانة

 من لریاضي مخصصة منحة أو تعویض أو أجرة أي خصم یمكن ال   
 أو الدولة تمنحھا التي العمومیة اإلعانات من الھاوي الریاضي النادي

 العقوبات طائلة تحت الھاوي الریاضي للنادي المحلیة الجماعات
 .بھما المعمول والتنظیم التشریع في علیھا المنصوص

 ھاوي ریاضي نادي إلى ممنوحة عمومیة إلعانة تحویل كل یمنع 7: الماّدة
 .محترف ریاضي نادي نحو

 ریاضي وناد الھاوي الریاضي النادي بین المسؤولیات جمع یمنع 8: الماّدة
 .آخر محترف

 كل المراقبة، لغرض تقدیم الھاوي الریاضي النادي على یتعین 9: الماّدة
 بالریاضة المكلفة اإلدارة من طلب كل عند وبتسییره بسیره المتعلقة الوثائق

 .الغرض لھذا المؤھلة والسلطات

 قانونھا مطابقة المؤسسة الھاویة الریاضیة النوادي على یتعین 10: الماّدة
 نشره تاریخ من ابتداء )1 (سنة أجل في المرسوم ھذا أحكام مع األساسي

  .الرسمیة الجریدة في

 الجزائریّة للجمھوریّة الّرسمیّة الجریدة في المرسوم ھذا ینشر 11: الماّدة
 .الّشعبیّة الّدیمقراطیّة

 .2015 سنة فبرایر16 الموافق 1436عام الثاني ربیع 26 في بالجزائر حّرر
 

 سالل المالك عبد        
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 الملحق
 الھاوي الریاضي للنادي النموذجي األساسي القانون

 األول الفصل
 التأسیس

 والجنسیة والموطن والمھن واأللقاب األسماء (المصرحون : األولى الماّدة
 تعیین) ولحساب باسم المتصرفین أو المؤسسین األعضاء لكل واالنتساب

 : ت)المؤسسا أو الھیئات
- (1 

- (2 

- (3 

- (4 

- (5 

- (6 

- (7 

- (8 

- (9 

- (10 

- (11 

- (12 

- (13 

- (14 

- (15 

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

............................................................................................ 
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 والتنظیم  التشریع بموجب یسیر (1) ھاویا ریاضیا نادیا بھذا یؤسسون   
 1433عام صفر18 في المؤرخ  06-12 رقم القانون السیما بھما، المعمول
 05-13 رقم والقانون بالجمعیات المتعلق و 2012 سنة ینایر 12 الموافق
 المتعلق و 2013 سنة یولیو 23 الموافق 1434 عام رمضان 14 في المؤرخ
 التنفیذي   المرسوم و   تطویرھا و  الریاضیة و   البدنیة  األنشطة   بتنظیم

 سنة فبرایر 16 الموافق 1436 عام الثاني ربیع 26 في المؤرخ 74-15 رقم
 النادي على المطبق النموذجي األساسي والقانون األحكام یحدد الذي 2015

 .األساسي القانون ھذا أحكام وكذا الھاوي الریاضي
 

 الثاني الفصل
 المدة - المقر - الھدف - التسمیة

 )2( ............................................. الھاوي الریاضي النادي 2: الماّدة

 )والرمز االسم ( یسمى "الھاوي النادي" النص صلب في یدعى الذي
............................................................................................ 
............................................................................................ 

 التربیة تضمن مربح غیر ھدف ذات ریاضیة جمعیة الھاوي النادي یعد   
 تحقیق قصد الریاضي مستوى وتحسین القاعدي الریاضي والتكوین
 .الریاضیة األداءات

 : اآلتیة المھام الھاوي النادي یتولى 3: الماّدة

 ي..............................الریاض االختصاص وتطویر ترقیة على العمل -
 )3(................................................ اآلتیة الریاضیة واالختصاصات

 ،همنخرطی لفائدة) االختصاصات ذكر(

 أو االتحادیة تعدھا التي الریاضیة التنظیمات احترام على السھر -
،  المعنیة الریاضیة االتحادیات

 
  .الریاضة أحادي أو الریاضات متعدد )1
  .النادي تسمیة ووضع الریاضة أحادي أو الریاضات متعدد )2
  .الریاضة األحادیة لألندیة المعني االختصاص ذكر )3
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 مرق  القانون  السیما  بھا،  المعمول  والتنظیمیة  القانونیة األحكام احترام- 
 2012سنة ینایر 12 الموافق 1433 عام صفر 18 في المؤرخ 12-06

 عام رمضان 14 في  المؤرخ 05-13 رقم والقانون بالجمعیات والمتعلق
 البدنیة األنشطة بتنظیم والمتعلق2013  سنة یولیو 23 الموافق 1434

 26في المؤرخ 74-15 رقم التنفیذي المرسوم  وكذا وتطویرھا والریاضیة
 األحكام یحدد الذي 2015 سنة فبرایر 16 الموافق 1436 عام الثاني ربیع

 الھاوي، الریاضي النادي على المطبق النموذجي األساسي والقانون

 الریاضة، لممارسة الضروریة التنظیمیة و المادیة الظروف توفیر- 

 ،هب المعمول للتنظیم طبقا وصیانتھا الھاوي النادي أمالك تسییر- 

 إلى للنشاطات دوریة حصیلة وإرساله بھدف المتعلقة االحصائیات مسك- 
 المعنیة، السلطات وكذا المعنیة واالتحادیة الرابطة

 الداخلي، هنظام إعداد- 

 ،هب المعمول للتنظیم طبقا ریاضیة منشأة كل إحداث- 

 الریاضیة، المنشآت الستعمال تخضع التي بھا المعمول التنظیمات احترام- 

 واندماجھم، هبلدت لشباب المدنیة التربیة في المساھمة- 

 ،هلبلدت الثقافي واالجتماعي الریاضي اإلشعاع في المساھمة- 

 تحت الموضوعة الریاضیة والتجھیزات المنشآت على الحفاظ على السھر- 
 یستغلھا، التي وتلك هتصرف

 ،هومنخرطی هأعضائ لفائدة والترفیھي الثقافي الطابع ذات األنشطة تنظیم - 

 الخاصة الریاضیة والمنافسات التظاھرات تنظیم في المشاركة- 
 احترام ظل في یؤطرھا التي (5) االختصاصات أو (4) باالختصاص

 بھا، المعمول والتنظیمات القوانین

 الریاضیة، للمواھب التكوین قبل ما أو للتكوین مركز كل بإحداث القیام- 
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 أو هبموضوع المرتبط محترف ریاضي ناد لكل المحتمل بالتأسیس القیام -
 بھما، المعمول والتنظیم للتشریع طبقا األخیر ھذا رأسمال في المشاركة

 وتوجیھھا، واكتشافھا الشابة الریاضیة المواھب انتقاء في المشاركة -

 الریاضیة هومواھب هلریاضیی الریاضیین والتكوین التلقین ضمان -
 ،یھوممارس

 ،هومؤطری هلمسیری المتواصل التكوین على السھر -

 والشأن الغیر وباحترام بالتمدن همنخرطی و هریاضیی تحسیس على السھر -
 الروح ترقیة و الریاضیة األخالقیات على المحافظة و ونشر العام

 الریاضیة،

 من الوقایة شأنھا من التي التدابیر جمیع في بفعالیة المساھمة و المشاركة -
 ه ریاضیی  تأطیر  السیما  ،همكافحت  و  الریاضیة  المنشآت داخل العنف

 ،همناصری و   

 المنشطة، المواد استعمال و المنشطات تعاطي مكافحة في المشاركة -

 ، المالیة موارده تطویر في تساھم أن شأنھا من التي التدابیر جمیع اتخاذ -
 .والرعایة والدعم اإلشھار نشاطات بجمیع القیام خالل من السیما

 الریاضیة واالتحادیات الرابطات إلى الھاوي النادي ینضم 4: الماّدة
 .یمارسھا التي الریاضیة االختصاصات أو (6 ) لالختصاص المسیرة

 : یأتي بما یلتزم الصفة، وبھذه

إلیھا،  ینتمي التي واالتحادیات إقلیمیا المختصة الرابطة إلى االنضمام -

 بھا، المعمول والتنظیمات القوانین احترام -
 
 
وإلى  الریاضة األحادي للنادي بالنسبة الریاضي االختصاص إلى اإلشارة) 6) (5) (4(

 .الریاضات المتعددة للنوادي بالنسبة الریاضیة االختصاصات
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 أو (7) االتحادیة وتنظیمات األساسیة القوانین مع الكلیة المطابقة -
 إلیھا، ینتمي التي والرابطات (8 ) االتحادیات

 والقوانین للقوانین تطبیقا ضده تتخذ التي التأدیبیة للعقوبات االمتثال -
 والتنظیمات، األساسیة

 نزاعات حالة في الریاضیة النزاعات لتسویة التحكیم محكمة إخطار -
 محتملة، ریاضیة

 بھما، المعمول والتنظیم للتشریع طبقا للمناصرین لجنة وضع -

 هألعضائ حدوثھا الممكن األخطار تجاه همسؤولیت یضمن تأمین اكتتاب -
 بھما، المعمول والتنظیم للتشریع طبقا هوممتلكات

 والمؤطرین للریاضیین الریاضیة -الطبیة والمتابعة الحمایة ضمان -
 المعنیة، والھیاكل الھیئات مع بالعالقة الریاضیین

 بتسییره المتعلقة الثبوتیة واألوراق الوثائق كل المراقبة، لغرض تقدیم -
 اإلدارة من المقدمة الطلبات كل بمناسبة واإلداري والمحاسبي المالي
 للتشریع طبقا الشأن ھذا في والمختصة المؤھلة والسلطات بالریاضة المكلفة

 بھما، المعمول والتنظیم

 والمصالح إلیھا تنتمي التي والرابطات االتحادیات واطالع إعالم -
 بكل بالریاضة المكلفة المحلیة اإلدارة وكذا البلدیة أو الوالئیة أو المختصة
 هقانون في أو والمسیرة المداولة وأجھزة هإدارت في حدثت التي التغییرات
 بعد یوما ( 15 ) عشر خمسة أقصاه أجل في وذلك مقره في وكذا األساسي،

 . التغییرات ھذه حدوث

 أو الملكیة سند )للمقر الكامل العنوان (الھاوي النادي مقر یحدد 5: الماّدة
 ).السندات تلك مراجع ذكر (لذلك المثبت التوطین أو التأجیر

 

 واالتحادیات  الریاضة األحادیة النوادي إلیھا تنضم التي والرابطة االتحادیة إلى اإلشارة )8) (7 (
 .الریاضات المتعددة النوادي إلیھا تنضم التي والرابطات
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مصادقة ثلثي  بعد الھاوي النادي مكتب من باقتراح المقر تحویل یمكن   
 .العامة أعضاء الجمعیة) 2/3(

 المعمول واألنظمة للقوانین طبقا هنشاطات الھاوي النادي یمارس 6: الماّدة
 أو الرابطة تحدده كما والتقني اإلقلیمي االختصاص في السیما بھا،

  .إلیھا ینتمي التي واالتحادیات الرابطات

 ذلك الخصوص على و التقني، هوبرنامج هنشاطات إطار وفي ،هأن غیر   
 على أنشطة إلى همشاركت توسیع الھاوي النادي یمكن بالمنافسات، المتعلق

 .الدولي و الوطني المستویین

 العكس حالة في أو( سنة ...................( )  الھاوي النادي مدة 7: الماّدة
 ).محددة غیر المدة أن إلى اإلشارة

 في حدوثھا یمكن التي األعمال كل عن مسؤول الھاوي النادي 8: الماّدة
 .بھما المعمول والتنظیم التشریع إلى استنادا هونشاطات هھدف إطار

 
 الثالث الفصل

 الھاوي الریاضي النادي تشكیلة

 وأعضاء شرفیین وأعضاء أعضاء من الھاوي النادي یتشكل 9: الماّدة
 .مؤسسین

 البسیطة باألغلبیة التنفیذي المكتب من باقتراح الشرفیون األعضاء یعین   
 .للنادي یقدمونھا أو قدموھا التي خدماتھم نظیر العامة للجمعیة

 طرف من ویوقع . كتابیا الھاوي للنادي انخراط طلب كل یقدم 10: الماّدة
 .الھاوي للنادي التنفیذي المكتب طرف من یقبل و ،هصاحب

 تحدد الطلب صاحب من سنوي اشتراك تسدید إلى االنخراط قبول یخضع   
 . الداخلي النظام طریق عن هدفع وآجال العامة الجمعیة همبلغ
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 :خالل من النادي في العضویة صفة تفقد 11: الماّدة

    للنادي التنفیذي المكتب طرف من والمقبولة كتابیا المقدمة االستقالة -
 الھاوي،

 ، باالنخراط سمحت التي الصفة فقدان -

 الوفاة، -

 الداخلي، النظام في عددھا یحدد التي المبررة وغیر المتكررة الغیابات -

 الداخلي النظام في المحددة اآلجال في السنوي االشتراك تسدید عدم -
 الھاوي، للنادي

 بھما، المعمول والتنظیم للتشریع طبقا الجسیم الخطأ -

 من باقتراح العامة الجمعیة عن الصادر الھاوي النادي في لعضو الطرد -
 .للنادي التنفیذي المكتب

 عضو صفة وفقدان على بالحصول المرتبطة اإلجراءات تحدد 12: الماّدة
 .الھاوي للنادي الداخلي النظام في الھاوي النادي في

 
 الرابع الفصل

 الھاوي الریاضي النادي وسیر تنظیم

 : الھاوي النادي یضم 13: الماّدة

 العامة، الجمعیة -

 الرئیس، -

 التنفیذي، المكتب -
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 )9( المتخصصة الریاضیة الفروع- 

   تحت الموضوعین الریاضیین-والطبیین واإلداریین التقنیین المستخدمین -
 ،هب المعمول للتنظیم طبقا توظیفھم یتم الذین أو النادي تصرف

 .متخصصة لجان عدة أو لجنة -

 والتنظیم للتشریع طبقا تؤسس مناصرین، لجنة ذلك، على عالوة ویضم،   
 .بھما المعمول

 
 األول الفرع
 العامة الجمعیة

 مجموع وتضم الھاوي النادي مداولة جھاز ھي العامة الجمعیة 14: الماّدة
 .أدناه15  المادة في علیھم منصوص ھو كما النادي أعضاء

 : ذكرھم اآلتي األعضاء العامة الجمعیة تضم  15 :الماّدة

 المؤسسین، األعضاء -

 األقل، على واحدة كاملة عھدة أتموا الذین القدامى النادي رؤساء -

 الشرفیین، األعضاء -

 الممارسین، التنفیذي المكتب أعضاء -

 )10( المتخصصة الریاضیة الفروع مكاتب أعضاء -

 . المناصرین لجنة رئیس -

 المكلفة المحلیة اإلدارة طرف من العامة الجمعیة أعضاء قائمة تثبت   
 .بالریاضة

 .الریاضات المتعددة النوادي على تطبق أحكام) 10) (9( 
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 أو الناخب صفة اكتساب یمكنھم الذین الشرفیین األعضاء عدد یمكن ال   
 (10) عشرة یتجاوز أن العامة الجمعیة ضمن تداولي صوت اكتساب
 .أعضاء

 في استشاري بصوت والطبیب الھاوي للنادي التقني المدیر یشارك   
 .للنادي العامة الجمعیة أشغال

 : یأتي بما العامة الجمعیة تكلف 16: الماّدة

 المالي، وتسییره هأنشطت وحصائل الھاوي للنادي األدبي التقریر في البث -

 رئیس علیھا یعرضھا التي األنشطة وبرامج المخططات على المصادقة -
 الھاوي، النادي

 الرئیس، انتخاب -

 وتجدیده، الھاوي للنادي التنفیذي المكتب أعضاء انتخاب -

 المقبلة، المالیة للسنة التقدیریة المیزانیة على المصادقة -

 المقفلة، المالیة للسنة الحسابات على المصادقة -

 الھاوي، للنادي المسیرة الھیئات النتخابات بالترشیحات مكلفة لجنة تعیین -

 السنویة، االشتراكات مبلغ تحدید -

 فیھا، والتصرف والعقاریة المنقولة األمالك اقتناء على المصادقة -

 األھداف مع مالءمتھا من والتحقق والوصایا الھبات وقبول دراسة -
 األساسي، هقانون بموجب الھاوي بالنادي المنوطة

 ، التنفیذي المكتب یقترحھا كما الصالحة غیر األمالك على المصادقة -

 المساھمة أو محترف ریاضي ناد بإنشاء المرتبطة المسائل كل في البت -
، هرأسمال في
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 ، الریاضیة للمواھب التكوین قبل ما أو تكوین مركز إنشاء في البت -

  )11( ،إلغائھا أو إنشائھا أو الریاضیة الفروع طبیعة و عدد في البت -

 داخلي، مراقبة كجھاز مالیة لجنة انتخاب -

 والتنظیم للتشریع طبقا الحسابات محافظي أو محافظ تعیین في البت -
 بھما، المعمول

 األساسي القانون على إدخالھا الواجب المحتملة التعدیالت في البت -
 .الھاوي للنادي الداخلي والنظام

 مرة عادیة دورة في الھاوي للنادي العامة الجمعیة تجتمع 17:  الماّدة
 .رئیسھا من باستدعاء السنة في األقل على (1 ) واحدة

 عادیة  غیر دورة في الھاوي للنادي العامة الجمعیة تجتمع أن یمكن   
 أعضائھا )2/3( ثلثي من  بطلب أو الھاوي النادي رئیس من بمبادرة

 .القانونیین

 النادي رئیس طرف من العادیة غیر العامة الجمعیة تستدعى 18: الماّدة
 المحلیة اإلدارة طرف من داخلي نزاع حالة في أو المنتخب، الھاوي
 للجمعیة القانونیین األعضاء) 2/3( ثلثي طرف من أو بالریاضة المكلفة
 .الشتراكاتھم المسددین للنادي العامة

 المسددون العامة للجمعیة القانونیون األعضاء یعین الحالة، ھذه وفي   
 .علیھا والتوقیع االستدعاءات بإعداد یكلف مسؤوال الشتراكاتھم

 الضروریة والوثائق األعمال بجدول مرفقا االستدعاء یرسل 19: الماّدة
 قبل یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في الھاوي النادي أعضاء كل إلى

 .دورة كل انعقاد

 بالنسبة أیام )8(ثمانیة إلى أعاله الفقرة في هعلی المنصوص األجل یقلص   
 .العادیة غیر العامة للجمعیة

  .الریاضات المتعددة النوادي على تطبق أحكام )11(
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 الداخلي النظام في العامة الجمعیة دورات إجراء وكیفیات شروط توضح   
 .الھاوي للنادي

 العادیة دوراتھا في المجتمعة العامة الجمعیة مداوالت تصح ال 20:  الماّدة
 .القانونیین أعضائھا) 2/3 (ثلثي بحضور إال العادیة غیر أو

 استدعاء إلیھم یرسل القانونیین، األعضاء )2/3 (ثلثي نصاب یكتمل لم إذا
 مداوالت تصح الحالة، ھذه وفي . أیام (8 ) ثمانیة یتعدى ال أجل في ثان

 .الحاضرین القانونیین أعضائھا عدد كان مھما العامة الجمعیة

 لألصوات البسیطة باألغلبیة العامة الجمعیة قرارات تتخذ 21: الماّدة
 .عنھا المعبر

 .الرئیس صوت یرجح األصوات، تساوي حالة وفي   

 .السري التصویت إلى الھاوي للنادي والمالیة األدبیة الحصائل تخضع   
 

 الثاني الفرع
 الرئیس

 لعھدة العامة الجمعیة طرف من الھاوي النادي رئیس ینتخب 22: الماّدة
 .للتجدید قابلة سنوات (4 ) أربع

 : یأتي بما السیما، الرئیس، یكلف 23: الماّدة

 المدنیة، الحیاة أعمال جمیع وفي العدالة أمام الھاوي النادي تمثیل -

 الھاوي للنادي تحدث قد التي المخاطر تضمن التي التأمینات كل اكتتاب -
 ،هومنخرطی

 رئیس، نائب كل صالحیات تحدید -

 الھاوي، النادي نفقات بصرف األمر -

 ومراقبتھا، متابعتھا وضمان البسیطة النفقات وكالة مبلغ تحدید -
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 وتسیرھا، المناقشات ورئاسة األجھزة استدعاء -

 الھاوي، للنادي وسلیم ومنتظم شفاف تسییر ضمان -

 العامة، الجمعیة ودورات المكتب اجتماعات أعمال جدول اقتراح -

 األجھزة، كافة نشاط وتنسیق تنشیط- 

 الھاوي، النادي نشاطات حول وملخصات الحصائل دوریا إعداد -

 إلى الھاوي النادي وتسییر وضعیة حول والوثائق المعلومات كل إرسال -
 وإلى المعنیة االتحادیة وإلى الرابطة وإلى بالریاضة المكلفة اإلدارة

 الغرض، لھذا المؤھلة السلطات

 الجمعیة إلى حال عرض وتقدیم والمالي األدبي التقریر وتقدیم إعداد -
 تسییره، في تفصل التي العامة

 الھاوي، النادي مستخدمي على السلمیة السلطة ممارسة -

 والوطنیة الجھویة و المحلیة الریاضیة الھیئات لدى الھاوي النادي تمثیل -
 .بھما المعمول والتنظیم للتشریع طبقا والدولیة

 الذي الھاوي النادي رئیس استقالة أو قاھر مانع حدوث حالة في 24: الماّدة
 األول النائب یستدعي قانونا، بالریاضة المكلفة المحلیة اإلدارة هتعاین

 .الشغور لمعاینة عادیة غیر دورة في المجتمع التنفیذي المكتب للرئیس

) 45(وأربعین خمسة تتجاوز ال لفترة النیابة للرئیس األول النائب یضمن   
 .الشغور معاینة تاریخ من ابتداء یوما

 المحلیة اإلدارة إعالم بعد بالنیابة، الرئیس یستدعي الفترة، ھذه خالل   
 رئیس النتخاب الھاوي للنادي عادیة غیر عامة جمعیة بالریاضة، المكلفة

 .العھدة من المتبقیة للفترة جدید
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 الثالث الفرع
 الھاوي للنادي التنفیذي المكتب

 .الھاوي للنادي التنفیذي الجھاز ھو التنفیذي المكتب  25: الماّدة

 للفروع المنتخبین المسؤولین أو والمسؤول الرئیس على زیادة  26: الماّدة
 من التنفیذي المكتب یتكون المتخصص، الریاضي الفرع بتسییر المكلفین

 ضمن العامة الجمعیة طرف من منتخبین أعضاء (7) سبعة إلى (5) خمسة
 .أعضائھا

 نواب أو نائب وظائف التنفیذي المكتب أعضاء بین الرئیس یوزع   
 . اللجان ورؤساء الخزینة وأمین العام واألمین الرئیس

  ء.أعضا)3 (ثالثة إلى (2) عضوین الرئیس نواب عدد یتجاوز أن یمكن ال   

 الھاوي، النادي رئیس سلطة تحت ، التنفیذي المكتب یضمن 27: الماّدة
 .للنادي والمالي والتقني اإلداري التسییر

 : یأتي بما سیما ال یكلف، الصفة، وبھذه   

 العامة، الجمعیة على وعرضھا البرامج مشاریع واقتراح إعداد -

 وعرضھا والمالیة األدبیة هوحصائل الھاوي النادي میزانیة مشروع إعداد -
 العامة، الجمعیة على

 ،هب المرتبطة التعدیالت واقتراح الداخلي النظام مشروع إعداد -

 القوانین في علیھا المنصوص غیر بالحاالت المتعلقة المسائل كل في البت -
 الھاوي، للنادي الداخلي والنظام األساسیة

 كل باتخاذ الریاضیة واألنظمة الریاضیة األخالقیات احترام على السھر -
 علیھا، بالحفاظ الكفیلة التدابیر

 والتنظیمیة التشریعیة األحكام احترام ظل في التأدیبیة السلطة ممارسة -
 بھا، المعمول األساسیة والقانونیة
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 علیھا، والحفاظ تثمینھا على والسھر الھاوي النادي أمالك تسییر -

 العامة، الجمعیة ومداوالت الداخلي النظام أحكام تنفیذ ضمان -

 احترام ضمن الھاوي النادي أعضاء طرد واقتراح توقیف كل في البت -
 بھما، المعمول والتنظیم التشریع

 قرارات وتطبیق الداخلي والنظام األساسیة القوانین أحكام احترام ضمان -
 العامة، الجمعیة

 بھا، المعمول واألنظمة القوانین احترام على السھر -

 التي واالتحادیات الرابطات وأنظمة األساسیة القوانین احترام ضمان -
 ،)12( إلیھا ینضم

 الھاوي، للنادي األساسیة القوانین تعدیالت اقتراح -

 النادي ألعضاء السنویة االشتراكات مبلغ العامة الجمعیة على اقتراح -
 الھاوي،

 العامة، الجمعیة على حسابات محافظي أو محافظ تعیین اقتراح -

 الحسابات، محافظ یبدیھا التي التحفظات بكل التكفل -

  .التقنیین للمستخدمین توظیف كل على الموافقة -

 : یأتي بما ذلك، على عالوة ویكلف،   

 الھاوي، للنادي السنوات والمتعددة السنویة العمل برامج مشاریع إعداد -

 )13( الرابطات ومختلف الرابطة إلى النادي انضمام على السھر -

 الریاضیة، واالتحادیات

 تسییره حسن وكذا الھاوي النادي حساب وضبط شفافیة على السھر -
 .اإلداري

 

 
 
 .االتحادیات أو االتحادیة أو الرابطات أو الرابطة إلى اإلشارة )13) (12(
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 من السري االقتراع طریق عن التنفیذي المكتب أعضاء ینتخب 28: الماّدة
 (4) أربع مدتھا لعھدة عنھا المعبر األصوات بأغلبیة العامة الجمعیة طرف

 .للتجدید قابلة سنوات

 في األقل على مرتین عادیة دورة في التنفیذي المكتب یجتمع 29: الماّدة
 .الرئیس من باستدعاء الشھر

 بطلب أو الرئیس من بطلب عادیة غیر دورة في كذلك یجتمع أن یمكن و   
 .هأعضائ من المطلقة األغلبیة من

 .هأعضائ بأغلبیة هقرارات التنفیذي المكتب یتخذ 30: الماّدة

 .الرئیس صوت یرجح األصوات، تساوي حالة في   

 الجمعیة طرف من والمالیة األدبیة الحصیلة رفض حالة في 31: الماّدة
 انتھاء قبل الھاوي للنادي التنفیذي والمكتب الرئیس عھدة تنھى العامة،
 .العامة الجمعیة أعضاء أغلبیة بتصویت العھدة

 أجھزة اجتماعات وعقد باستدعاء المرتبطة الكیفیات توضح 32: الماّدة
 .الداخلي هنظام في الھاوي النادي

 
 الرابع الفرع

 العام األمین

 للنادي والتسییریة اإلداریة المسائل بكل العام األمین یكلف 33: الماّدة
 .الھاوي

 ، الھاوي النادي إدارة سیر عن المسؤول وھو  

 : یأتي بما سیما ال الصفة، بھذه ویكلف،  

 والمكتب العامة الجمعیة الجتماعات والتقني المادي والتحضیر التنظیم -
 والخاصة، المتخصصة اللجان ومختلف التنفیذي
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 التنفیذي، والمكتب العامة الجمعیة اجتماعات محاضر تحریر -

 الھاوي، النادي برید معالجة -

 الھاوي، النادي نشرة وتوزیع نشر -

 یضمن والتي الھاوي للنادي والمنقولة العقاریة األمالك على المحافظة -
 جردھا،

 األرشیف، وصیانة حفظ -

 التنفیذي، المكتب مداوالت تنفیذ متابعة -

 المنخرطین، قائمة مسك -

 والممارسین، الریاضیین وبطاقیة سجل مسك -

 المؤطرین، مجمل وبطاقیة سجل مسك -

 الداخلي، والنظام األساسي القانون من نسخة حفظ -

 ، للنادي األدبیة الحصیلة تحضیر -

 .التنفیذي والمكتب العامة الجمعیة مداوالت سجالت مسك -
 

 الخامس الفرع
 الخزینة أمین

 : یأتي بما سیما ال الخزینة، أمین یكلف 34: الماّدة

 ظل في الھاوي، للنادي المالي والحساب األموال ،همسؤولیت تحت تسییر، -
 بھا، المعمول واألنظمة للقوانین الصارم االحترام

 العام، األمین مع باالتصال الھاوي، النادي میزانیة مشروع تحضیر -
 ،هعلی للمصادقة النادي ألجھزة هوتقدیم
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 المحاسبیة والوثائق حساب كل على النادي رئیس مع باالشتراك التوقیع -
 النادي بھا یلتزم التي والنفقات اإلیرادات كل السیما، تثبت التي والمالیة
 ،هأھداف وإنجاز هلمھام طبقا الھاوي

 االشتراكات، تحصیل -

 البسیطة، المصاریف وكالة مسك -

 النادي وھیاكل أجھزة مختلف مع بالتنسیق المالیة الحصیلة تحضیر -
 .الھاوي

 

 السادس   الفرع
  الھاوي للنادي المتخصصة اللجان

 : السیما ھي، الھاوي للنادي المتخصصة اللجان 35: الماّدة

 الریاضي، والتطویر التقني هالتوجی لجنة -

 الشابة، المواھب تكوین لجنة -

 الطبیة، اللجنة -

 النسویة، الریاضة ترقیة لجنة -

 الریاضیة، واألخالقیات الریاضیة والروح الترفیھیة األنشطة لجنة -

 والتمویل، المالیة والموارد العمومیة العالقات لجنة -

 التأدیب، لجنة -

 النادي أھداف تحقیق في المشاركة شأنھا من التي األخرى اللجان وكل   
 .الھاوي

 في وسیرھا وتنظیمھا المتخصصة اللجان إحداث كیفیات تحدد 36: الماّدة
 .الھاوي للنادي الداخلي النظام
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 الخامس الفصل
 الھاوي الریاضي النادي مستخدمو

 یوضعون أو الھاوي للنادي الریاضي التأطیر مستخدمو یوظف 37: الماّدة
 معترف أو/و مسلمة شھادة على الحاصلین بین من التصرف، تحت

 .هب المعمول للتنظیم طبقا الغرض، لھذا المؤھلة الھیاكل قبل من بمعادلتھا

 والتكوین والتنشیط التدریب وظائف یمارس أن أحد یمكن ال 38: الماّدة
 : یأتي ما یثبت لم إذا ھاو، ناد ضمن الریاضیة - الطبیة والمتابعة

 القطاعات قبل من بمعادلتھا معترف أو /و مسلمة شھادة أو دبلوم -
 الغرض، لھذا المؤھلة والھیاكل

 كل من أو بالریاضة المكلف الوزیر طرف من مسلمة تأھیل شھادة -
 . مؤھلة وطنیة ریاضیة اتحادیة

 موضوع كان إذا أعاله علیھا المنصوص الوظائف ممارسة أحد یمكن ال   
 .مشینة عقوبة

 
 سسادال الفصل

 )14(الفروع الریاضیة المتخصصة 

 

 الفروع على الھاوي النادي یتوفر ،هبرنامج تجسید إطار في 39: الماّدة
 : اآلتیة المتخصصة الریاضیة

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

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

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

 المكلف الھاوي للنادي متخصص ھیكل الریاضي، الفرع 40: الماّدة
 .واحد ریاضي اختصاص بتسییر

 

  الریاضات، المتعددة بالنوادي یتعلق فصل )14(
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 : یأتي بما المتخصصة الریاضیة الفروع تكلف 41: الماّدة

 مختلف في وتطویرھا وتنشیطھا والریاضیة البدنیة األنشطة تنظیم -
 ، الھاوي النادي طرف من المحددة لألھداف طبقا الریاضیة االختصاصات

 .وتنسیقھا المنخرطین أنشطة تنظیم  -

 األعضاء من یتشكل مكتب متخصص ریاضي فرع كل یسیر 42: الماّدة
 : ذكرھم اآلتي

 بتسییر المكلف الھاوي للنادي العامة الجمعیة طرف من منتخب مسؤول -
 المتخصص، الریاضي الفرع

 المتخصص، الریاضي الفرع مسؤول طرف من یعین الفرع أمین -

 الفرع مسؤول طرف من یعینون أعضاء (3) ثالثة إلى (1) واحد عضو -
 .كفاءاتھم بحكم المتخصص الریاضي

 أشغال في والطبیب المتخصص الریاضي للفرع التقني المدیر یشارك   
 .استشاري بصوت الفرع

 الریاضي الفرع سیر كیفیات الھاوي للنادي الداخلي النظام یحدد 43: الماّدة
 .هتنظیم و المتخصص

 
 السابع الفصل

 االنتخاب وقابلیة االنتخاب

 واألنظمة القوانین في علیھا المنصوص الشروط على عالوة 44: الماّدة
 النادي مدیریة أجھزة داخل االنتخاب قابلیة والكتساب بھا، المعمول
 : المترشح على یجب الھاوي،

 ، الجزائریة للجنسیة حامال یكون أن -

 الھاوي، للنادي العامة الجمعیة في عضوا یكون أن -
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 ،هاشتراكات یستوفي أن -

 والوطنیة، المدنیة هبحقوق یتمتع أن -

 المجال في جسیمة تأدیبیة أو مشینة بعقوبة هعلی حكم قد یكون ال أن -
 الریاضي،

 األقل، على سنة 18 هسن یبلغ أن -

 .هب المعمول للتنظیم طبقا تعلیمي مستوى یثبت أن -

 : یثبت أن -

 مستخدم أو/و كریاضي معینة اختصاصات أو تخصص ممارسة إما*
 .األقل على (2 ) سنتین لمدة التأطیر

 أو/و االقتصادي و الجمعوي و الریاضي المجال في مھنیة خبرة إما*
 .األقل على (2 ) سنتین لمدة اإلداري

 لتطویر هبرنامج الھاوي النادي لرئاسة المترشح یقدم أن یجب 45: الماّدة
 .تنفیذه ووسائل العملیة الكیفیات و الھاوي النادي

 للنادي التنفیذي المكتب وأعضاء الھاوي النادي رئیس ینتخب 46: الماّدة
 .حدة على كل

 األنظمة و القوانین في علیھا المنصوص الشروط عن عالوة 47: الماّدة
 أو المنتخب صفة الكتساب العامة الجمعیة أعضاء على یتعین بھا، المعمول

 .اشتراكاتھم استیفاء المصوت

 وتنظیمھا النادي داخل االنتخابات تحضیر كیفیات تحدد 48: الماّدة
 .الھاوي للنادي الداخلي النظام في وسریانھا
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 الثامن الفصل
 التأدیبیة األحكام

 أو الریاضیین على التأدیبیة هسلطت الھاوي النادي یمارس 49: الماّدة
 واألنظمة للقوانین طبقا الریاضي التأطیر ومستخدمي الریاضیین مجموع
 .بھا المعمول

 التنفیذي المكتب طرف من مؤقتا العامة الجمعیة من عضو توقیف یمكن   
 في تبت التي العامة الجمعیة انعقاد غایة إلى وذلك جسیما خطأ ارتكب
 .هحالت

 ،هب المعمول التنظیم في علیھا المنصوص العقوبات على عالوة 50: الماّدة
 أو الریاضیون لھا یتعرض أن یمكن التي الجسیم الخطأ حاالت تتمثل

 السیما الھاوي، للنادي الریاضي التأطیر ومستخدمو الریاضیین مجموع
 : یأتي فیما

 اللفظي، أو الجسدي العنف أعمال -

 بھا، المعمول الریاضیة واألنظمة القوانین احترام عدم -

 14 في المؤرخ 05-13  رقم القانون في علیھا المنصوص المخالفات -
 ، أعاله والمذكور2013  سنة یولیو 23 الموافق 1434 عام رمضان

 الوطني، المنتخب إلى االستدعاء طلب كل تلبیة عدم -

 الریاضیة، لألخالقیات مخالفة الئقة غیر أعمال -

 الھاوي، النادي باستقرار المساس -

 النادي وأنظمة األساسیة القوانین في علیھ منصوص ھو كما التغیب -
 الھاوي،

 االتفاقیات، بنود احترام عدم -
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 بالمنافسات المتعلقة الرسمیة والتشریفات المراسیم قواعد احترام عدم -
 الریاضیة، والتظاھرات

 االشتراكات، تسدید عدم -

 .المنشطات تعاطي مكافحة قواعد خرق -

 األساسي هبقانون یلحق تأدیبي نظام على الھاوي النادي یصادق 51: الماّدة
 .بالریاضة المكلف الوزیر یحدده الذي النموذجي التأدیبي للنظام طبقا

 تتخذ بھا، المعمول والتنظیمیة التشریعیة باألحكام اإلخالل دون 52: الماّدة
 الموضوعین المستخدمین ضد العقوبات بالریاضة المكلفة المحلیة اإلدارة

 أو االتحادیة أو الرابطة من تقریر على بناء الھاوي النادي تصرف تحت
 . بالریاضة المكلفة المحلیة اإلدارة مصالح

 
 التاسع الفصل
 مالیة أحكام

 تشمل التي الھاوي النادي میزانیة على العامة الجمعیة تصادق 53: الماّدة
 .المتخصصة الریاضیة الفروع كل

 تتمثل ،هب المعمول بالتشریع المرخصة الموارد عن عالوة 54: الماّدة
 : یأتي فیما الھاوي النادي موارد

 المناصرین، و والمنخرطین األعضاء اشتراكات -

 والوصایا، الھبات -

 الریاضیة، والمنافسات للتظاھرات الصافي الناتج من قسط -

 المحلیة، والجماعات للدولة المحتملة اإلعانات -

 والخاصة، العمومیة والھیئات المؤسسات مساھمات -

 االمتیاز، طریق عن المستغلة أو الخاصة األمالك مداخیل -
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 القروض، -

 المحتملة والتنقالت والدعم والرعایة اإلشھار عملیات مداخیل -
 للریاضیین،

 والمناصرین، والمنخرطین األعضاء اكتتابات -

 .بھما المعمول والتنظیم للتشریع طبقا بھا المرخص األخرى الموارد كل -

 لھذا مفتوح وحید حساب في الھاوي النادي أرصدة توضع 55: الماّدة
 سیما ال بھما، والتنظیم المعمول التشریع احترام ظل وفي طبقا الغرض

    عام رمضان 14 في المؤرخ 05-13  رقم القانون من 183 المادة أحكام
 .أعاله والمذكور2013 سنة یولیو 23 الموافق 1434

 الوثائق كل تقدیم المراقبة لغرض الھاوي النادي على یتعین 56: الماّدة
 المالي بتسییره المتعلقة الوثائق ومختلف الثبوتیة المستندات وكل

 والسلطات بالریاضة المكلفة اإلدارة من طلب كل عند واإلداري والمحاسبي
 .الغرض لھذا المؤھلة

 الضروریة المصاریف كل الھاوي النادي مصاریف تشمل 57: الماّدة
 واألنظمة والقوانین األساسیة القوانین في هإلی المسندة األھداف لتحقیق

 .بھا المعمول
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 العاشر الفصل
 هوحل الھاوي الریاضي للنادي األساسي القانون تعدیل

 القانونیین أعضائھا) 2/3( ثلثي بأغلبیة العامة الجمعیة تقرر 58: الماّدة
 :یأتي بما المتعلقة والقرارات التدابیر الحاضرین

 الھاوي، للنادي الداخلي والنظام األساسي القانون تعدیل -

 آخر، ھاو ناد مع دمج -

 محترف، ریاضي ناد رأسمال في المشاركة أو إحداث -

 .الریاضیة للمواھب التكوین قبل ما أو تكوین مركز إحداث -

) 2/3 (ثلثي طرف من الھاوي للنادي اإلرادي الحل یقرر 59:  الماّدة
 .العادیة غیر دورتھا في المنعقدة و األقل على العامة الجمعیة أعضاء

 أیلولة مداوالتھا خالل من الحل، على عالوة بتسویة، العامة الجمعیة تقوم   
 .بھما المعمول والتنظیم للتشریع طبقا والعقاریة المنقولة األمالك

 یوضح أعاله، صراحة علیھا المنصوص األحكام على عالوة 60: الماّدة
 العامة الجمعیة تراھا التي المسائل كل الھاوي للنادي الداخلي النظام

 .اإلطار ھذا في لتسویتھا ضروریة

 ) 15( أصلیة نسخ ............................. في ..........................ب حرر 

 )16(............................................................................... بتاریخ

 
 العام األمین     الرئیس

 )الموقعین وألقاب أسماء إلى اإلشارة  (
 
 
 

 
  النسخ عدد إلى اإلشارة ) 15(
  التوقیع تاریخ إلى اإلشارة )16(
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 1436 عام الثاني ربیع 26 في مؤرخ  75-15  رقم تنفیذي مرسوم  3-2-
 األساسي القانون تعدیل یتضمن ، 2015 سنة فبرایر 16 الموافق
 .األولمبي المركب لدیوان

----- 

 األول، الوزیر إنّ   

 الریاضة، وزیر تقریر على بناء -

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

 الموافق 1391 عام رمضان 14 في المؤرخ 71-71 رقم األمر وبمقتضى -
 المعدل األولمبي، المركب مكتب إحداث المتضمن و 1971 سنة نوفمبر 2
 المتمم، و

 

 الموافق1395 عام رمضان 20 في المؤرخ 59-75 رقم األمر وبمقتضى- 
 والمتمم، المعدل التجاري، القانون المتضمن و 1975 سنة سبتمبر 26

 1408 عام األولى جمادى 22 في المؤرخ 01-88 رقم القانون وبمقتضى -
 للمؤسسات التوجیھي القانون المتضمن و 1988 سنة ینایر 12 الموافق

 ،همن الثالث الباب السیما االقتصادیة، العمومیة

 1410 عام رمضان 26 في المؤرخ 11-90 رقم القانون وبمقتضى -
 والمتمم، المعدل العمل، بعالقات والمتعلق 1990 سنة أبریل 21 الموافق

 1411 عام األولى جمادى 14 في المؤرخ 30-90 رقم القانون وبمقتضى -
 الوطنیة، األمالك قانون المتضمن و 1990 سنة دیسمبر أول الموافق
 المتمم، و المعدل

 الموافق 1416 عام صفر 19 في المؤرخ 20-95 رقم األمر وبمقتضى- 
 المتمم، و المعدل ، المحاسبة بمجلس والمتعلق 1995 سنة یولیو 17

 1428 عام القعدة ذي 15 في المؤرخ 11-07 رقم القانون وبمقتضى- 
 المالي، المحاسبي النظام والمتضمن 2007 سنة نوفمبر 25 الموافق
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 الموافق 1433عام صفر 18 في المؤرخ  06-12 رقم القانون وبمقتضى- 
 بالجمعیات، المتعلق 2012 سنة ینایر 12

 1434 عام رمضان 14 في المؤرخ 05-13 رقم القانون وبمقتضى- 
 والریاضیة البدنیة األنشطة بتنظیم المتعلق و 2013 سنة یولیو 23 الموافق

 ،همن 161 و 151 المادتان السیما وتطویرھا،

 الثانیة جمادى 28 في المؤرخ 145-14  رقم الرئاسي المرسوم وبمقتضى- 
 األول، الوزیر تعیین والمتضمن 2014  سنة أبریل 28 الموافق 1435 عام

 عام رجب 5 في المؤرخ 154-14 رقم الرئاسي المرسوم وبمقتضى- 
 الحكومة، أعضاء تعیین المتضمن و 2014 سنة مایو 5 الموافق 1435

 1410 عام رجب 3 في المؤرخ 48-90 رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى- 
 المؤرخ 71-71 رقم األمر ویتمم یعدل الذي 1990 سنة ینایر 30 الموافق

 األولمبي، المركب مكتب إحداث والمتضمن 1971 سنة نوفمبر 2 في

 عام رجب 19 في المؤرخ 96-431 رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى- 
 محافظي تعیین بكیفیات المتعلق و 1996 سنة نوفمبر 30 الموافق1417

 ومراكز والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومیة المؤسسات في الحسابات
 ذات العمومیة والدواوین االجتماعي الضمان وھیئات والتنمیة البحث
 المستقلة، غیر العمومیة المؤسسات وكذا التجاري الطابع

 جمادى 17 في المؤرخ  09-184 رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى- 
 و اإلجراءات یحدد الذي 2009 سنة مایو 12 الموافق 1430 عام األولى

 القاعدیة المنشآت على واألمنیة التقنیة بالمصادقة الخاصة المقاییس
تطبیقھا،  كیفیات كذا و للجمھور المفتوحة الریاضیة
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 الجمھوریة، رئیس موافقة وبعد  -

 : یأتي ما یرسم

 لدیوان األساسي القانون تعدیل إلى المرسوم ھذا یھدف : األولى الماّدة
 14 في المؤرخ 71-71 رقم األمر بموجب المحدث األولمبي المركب
 الذي أعاله، والمذكور 1971 سنة نوفمبر 2 الموافق 1391 عام رمضان

 .المرسوم ھذا ألحكام طبقا ،"الدیوان " النص صلب في یدعى
 

 األول الفصل
 عامة أحكام

 تتمتع وتجاري، صناعي طابع ذات عمومیة مؤسسة الدیوان 2: الماّدة
 .المالي وباالستقالل المعنویة بالشخصیة

 الدولة، مع هعالقات في اإلدارة على المطبقة للقواعد طبقا الدیوان یسیر   
 .الغیر مع هعالقات في تاجرا ویعد

 .بالریاضة المكلف الوزیر وصایة تحت الدیوان یوضع 3: الماّدة

 .الجزائر بمدینة الدیوان مقر یحدد 4: الماّدة

 یتولى والریاضیة، البدنیة األنشطة تطویر في همساھمت إطار في 5: الماّدة
 الریاضیة المنشآت مجمل وصیانة وتسییر استغالل ضمان مھمة الدیوان
 .هممتلكات تشكل التي المرافقة و االستقبال وھیاكل

 : یأتي بما السیما یكلف، الصفة، وبھذه

 همنشآت الریاضیین والتنشیط التنظیم ھیاكل تصرف تحت وضع- 
 الریاضیة والفئات الفرق مختلف لفائدة التحضیر ضمان قصد هوتجھیزات

 قواھم، واسترجاع وإطعامھم وإیوائھم

 الریاضیة والتظاھرات للمنافسات والتقني المادي التنظیم ضمان -
 ،همنشآت داخل تجرى التي التجمعات و التربصات كذا و والترفیھیة
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 البدني النشاط ممارسة تلقین مجال في هوحدات داخل خدمات ضمان -
 والریاضي،

 للمواھب الموجھة الریاضي التكوین أنشطة تطویر في المساھمة -
 مستخدمي وكذا والریاضیین ودراسة ریاضة وأقسام الشابة الریاضیة

 الریاضي، التأطیر

 االستقبال وھیاكل الریاضیة المنشآت مجمل وصیانة وحفظ تسییر ضمان -
 ،هلممتلكات المشكلة والمرافقة

 المنشآت وصیانة وحفظ وتأھیل اإلنجاز مجاالت في التقنیة همساعدت تقدیم -
 الریاضیة،

 تسییر و استعمال ومعاییر بشروط السیما المرتبطة، الدراسات بكل القیام -
 الریاضیة، المنشآت

 المستخدمین مستوى وتحسین تكوین دورات تنظیم في المشاركة أو تنظیم -
 الریاضیة، المنشآت وصیانة وحفظ بتسییر المكلفین

 المنشآت في العنف ومكافحة للوقایة والبشریة التقنیة الوسائل وضع -
 ،هلممتلكات التابعة

 التابعة المنشآت في العنف ومكافحة الوقایة وتدابیر أعمال تنسیق -
 المعنیین، والفاعلین والھیاكل المصالح مع باالتصال هلممتلكات

لالستقبال  ه ھیاكل و  الریاضیة ه منشآت  الجمھور  تصرف  تحت  وضع -
 إلیھا الوصول وتشجیع الترفیھیة الریاضیة الممارسة إطار في المرافقة و

 المعوقین، لألشخاص بالنسبة

 الثقافیة، أو والترفیھیة والفنیة الریاضیة العروض كل وترقیة تنظیم -

 الجمھور، وتسلیة هالترفی مجال في الخدمات كل ضمان -

 في وكذا الریاضیة المنشآت في الموجودة اإلشھاریة المساحات تأجیر -
 ،هوحدات ملحقات
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 لمنشآت الدخول وسندات التذاكر ببیع والقیام تذاكر مصلحة وضع -
 والتظاھرات المنافسات و األحداث إجراء بمناسبة السیما الدیوان،

 الریاضیة،

 الصلة ذات المجاالت في والمحاضرات والندوات الملتقیات تنظیم -
 .هبموضوع

 الملحق الشروط لدفتر طبقا عمومیة خدمة مھمة الدیوان یضمن 6: الماّدة
 .المرسوم بھذا

 المتعلقة واالتفاقیات والعقود االتفاقات جمیع إبرام الدیوان یخول 7: الماّدة
 والتنظیمات القوانین احترام ضمن أجنبیة، أو وطنیة ھیئة أي مع بھدفھ

 .بھا المعمول
 

 الثاني الفصل
 والسیر التنظیم

 .عام مدیر ویدیره إدارة مجلس الدیوان یسیر 8: الماّدة

 المكلف الوزیر من بقرار للدیوان الداخلي التنظیم یحدد 9: الماّدة
 .اإلدارة مجلس مداولة بعد بالریاضة،

 
 األول القسم
 اإلدارة مجلس

 : من هممثل أو الوصي الوزیر هیرأس الذي اإلدارة مجلس یتشكل10:  الماّدة

 الوطني، بالدفاع المكلف الوزیر ممثل -

 بالداخلیة، المكلف الوزیر ممثل -

 بالمالیة، المكلف الوزیر ممثل -

 بالتجارة، المكلف الوزیر ممثل -
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 بالشباب، المكلف الوزیر ممثل -

 الجزائر، والیة والي ممثل -

 بالریاضة، المكلفة بالوزارة بالریاضة المكلف المدیر -

 بالریاضة، المكلفة بالوزارة العامة الوسائل و بالمالیة المكلف المدیر -

 الدیوان، مقر البلدي الشعبي المجلس ممثل -

 ،هممثل أو األولمبیة الوطنیة اللجنة رئیس -

 المكلف الوزیر یعینھما وطنیتین ریاضیتین اتحادیتین (2) رئیسي -
 بالریاضة،

 بالریاضة، المكلف الوزیر یعینھ المناصرین لجنة رئیس -

 .الدیوان عمال عن منتخب (1) ممثل -

 .هأشغال في یساعده أن هشأن من شخص كل استدعاء اإلدارة مجلس یمكن  

 ویضمن استشاري بصوت اإلدارة مجلس أشغال في العام المدیر یشارك  
 .هأمانت

 بالریاضة المكلف الوزیر من بقرار اإلدارة مجلس أعضاء یعین 11: الماّدة
 (3) ثالث لمدة لھا التابعین والمنظمات السلطات من اقتراح على بناء

 .للتجدید قابلة سنوات

 . نفسھا األشكال حسب هاستخالف یتم األعضاء، أحد عھدة انقطاع حالة في  
 .العضویة مدة انقضاء غایة إلى المعین الجدید العضو هیخلف و

 .األخیرة ھذه بانتھاء وظائفھم بحكم المعینین األعضاء عھدة تنتھي   

 بھا، المعمول والتنظیمات للقوانین طبقا اإلدارة مجلس یتداول  12: الماّدة
 :یأتي فیما سیما ال

 للدیوان، الداخلي والنظام الداخلي التنظیم مشروعي -
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 ،هوحسابات الدیوان میزانیة -

 السنوات، والمتعددة السنویة العمل برامج -

 المنصرمة، المالیة السنة حصائل -

 بالدیوان، الخاصة والتوسیع والتجھیز والتھیئة االستثمار برامج مشاریع -

 والمساھمات، المداخیل توزیع -

 المالیة، والھیئات المؤسسات لدى االقتراض عقود إبرام -

 الدیوان، طرف من المنجزة والمنتوجات الخدمة أداءات مكافأة -

 وتأجیرھا، العقارات اقتناء مشاریع -

 االتفاقات، و االتفاقیات و والعقود الصفقات -

 والوصایا، الھبات رفض أو قبول -

 الحسابات، محافظي أو محافظ تعیین -

 للمستخدمین، الجماعیة االتفاقیة -

 الدیوان، نشاطات عن السنوي التقریر -

 من هوتمكین وتسییره الدیوان تنظیم تحسین شأنھا من أخرى مسألة وكل -
 .هأھداف إنجاز

 بناء السنة في) 2( مرتین عادیة دورة في اإلدارة مجلس یجتمع 13: الماّدة
 على بناء االجتماعات أعمال جدول یحدد الذي هرئیس من استدعاء على

 .للدیوان العام المدیر اقتراح

 المكلف الوزیر من إما بطلب عادیة غیر دورة في یجتمع أن هیمكن و   
 .هأعضائ )2/3(ثلثي من أو للدیوان العام المدیر من وإما بالریاضة
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 خمسة األعضاء إلى األعمال بجدول المصحوبة االستدعاءات ترسل   
 ھذا یخفض أن ویمكن . االجتماع تاریخ قبل األقل على یوما ( 15 ) عشر
 .أیام (8 ) ثمانیة عن یقل أن دون العادیة غیر الدورات إلى بالنسبة األجل

) 2/3 (ثلثي بحضور إال اإلدارة مجلس مداوالت تصح ال 14: الماّدة
 .األقل على هأعضائ

 تبعا أیام )8(ثمانیة أجل في جدید اجتماع یعقد النصاب، یكتمل لم وإذا   
 عدد یكن مھما المداوالت تصح الحالة، ھذه وفي . المؤجل االجتماع لتاریخ

 .الحاضرین األعضاء

 ألصوات البسیطة باألغلبیة اإلدارة مجلس مداوالت تتخذ 15: الماّدة
 .الحاضرین األعضاء

 .مرجحا الرئیس صوت یكون األصوات، عدد تساوي حالة وفي   

 سجل في تسجل محاضر في اإلدارة مجلس مداوالت تدون 16: الماّدة
 .اإلدارة مجلس رئیس طرف من هعلی ومؤشر موقع خاص

 في بالریاضة المكلف الوزیر لموافقة اإلدارة مجلس مداوالت وتعرض   
 .االجتماع تاریخ تلي التي أیام (8) ثمانیة أجل

 من یوما) 30 (ثالثین بعد نافذة اإلدارة مجلس مداوالت تكون 17: الماّدة
 بالریاضة المكلف الوزیر من صریح اعتراض ھناك یكن لم ما إرسالھا،

 .األجل ھذا خالل یبلغ

 مشاریع و هحسابات و الدیوان بمیزانیة المتعلقة المداوالت تكون ال   
 العقارات اقتناء مشاریع وكذا هوتوسیع وتجھیزه هوتھیئت هاستثمارات برنامج

 .بالریاضة المكلف الوزیر من الصریحة الموافقة بعد إال نافذة وتأجیرھا
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 الثاني القسم
 العام المدیر

 الوزیر من اقتراح على بناء بمرسوم للدیوان العام المدیر یعین 18: الماّدة
 .بالریاضة المكلف

 .نفسھا األشكال حسب همھام وتنھى   

 .للدیوان الحسن السیر العام المدیر یضمن 19: الماّدة

 :یأتي بما السیما یكلف، الصفة، وبھذه   

 المدنیة، الحیاة أعمال جمیع وفي العدالة أمام الدیوان تمثیل -

 اإلدارة، مجلس اجتماعات تحضیر -

 اإلدارة، مجلس مداوالت تنفیذ -

 ،هحسابات وإعداد الدیوان میزانیة مشروع تحضیر -

 الدیوان، نفقات بصرف األمر -

 للدیوان، الداخلي والنظام الداخلي التنظیم مشروعي إعداد -

 ،هب المعمول التنظیم إطار في وعقد اتفاق و اتفاقیة و صفقة كل إبرام -

 الداخلي، النظام احترام على السھر -

 الوطنیة السیاسة إطار في الدیوان إلى المسندة األھداف تحقیق على السھر -
 للریاضة،

 آخر نمط تقرر الذین المستخدمین عدا ما الدیوان مستخدمي جمیع تعیین -
 لتعیینھم،

 الدیوان، مستخدمي مجموع على السلمیة السلطة ممارسة -
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 المكلف الوزیر إلى هوإرسال الدیوان أنشطة عن السنوي التقریر إعداد -
 .اإلدارة مجلس موافقة بعد بالریاضة

 یفوض أن ،هصالحیات حدود وفي همسؤولیت تحت العام، المدیر یمكن و   
 .همساعدی إلى إمضاءه

 
 الثالث الفصل
 مالیة أحكام

 دیسمبر 31 في وتقفل ینایر أول في للدیوان المالیة السنة تفتتح 20: الماّدة
 .سنة كل من

 للتشریع طبقا التجاري الشكل حسب الدیوان محاسبة تمسك 21: الماّدة
 .بھما المعمول والتنظیم

 : للنفقات وباب لإلیرادات باب على الدیوان میزانیة تشمل 22: الماّدة

 : اإلیرادات باب في

 المنشآت في الموجودة اإلشھار مساحات تسویق من الواردة المداخیل -
 للدیوان، التابعة الریاضیة

 األحداث مختلف تنظیم من الخصوص على الواردة المداخیل -
 ھیاكل في تجري التي الریاضیة المنافسات و والعروض والتظاھرات

 الدیوان،

 العمومیة، الخدمة تبعات بأعباء المرتبطة الدولة مساھمة -

 المحلیة، الجماعات مساھمات -

 والخاصة، العمومیة والھیئات المؤسسات مساھمة -

 والوصایا، الھبات -

 .هأنشطت عن یترتب آخر مورد كل -
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 : النفقات باب في

 التسییر، نفقات -
 التجھیزات، و االستثمارات نفقات -
 .هأھداف لتحقیق الالزمة األخرى النفقات كل -

 یعدھا التي االستغالل وحسابات المیزانیة مشروع یعرض 23: الماّدة
 الموافقة على اإلدارة مجلس من علیھما المصادقة بعد للدیوان العام المدیر
 .بھما المعمول والتنظیم للتشریع طبقا المعنیة السلطات قبل من علیھما

 الحصائل المعنیة، السلطات إلى للدیوان العام المدیر یرسل 24: الماّدة
 محافظ وتقریر السنة نھایة نتائج تخصیص وقرارات النتائج وحسابات
 بآراء مصحوبا المنصرمة السنة لنشاطات السنوي التقریر وكذا الحسابات
 التنظیم في علیھا المنصوص الشروط ضمن اإلدارة مجلس وتوصیات

 .هب المعمول

 حسابات مراقبة حسابات محافظي عدة أو محافظ یضمن 25: الماّدة
 .بھما المعمول والتنظیم للتشریع طبقا علیھا والتصدیق الدیوان

 المكلف الوزیر من بقرار للدیوان المادیة المشتمالت تحدد 26: الماّدة
 .بالریاضة

 المركب دیوان" ب "األولمبي المركب مكتب " تسمیة تعوض 27: الماّدة
 ."األولمبي

 المرسوم السیما المرسوم، لھذا المخالفة األحكام جمیع تلغى 28: الماّدة
 سنة ینایر 30 الموافق 1410 رجب 3 المؤرخ في 48-90  رقم التنفیذي

 .أعاله والمذكور 1990

 الجزائریّة للجمھوریّة الّرسمیّة الجریدة في المرسوم ھذا ینشر 29: الماّدة
 .الّشعبیّة یمقراطیّة الدّ 

 سنة فبرایر16  الموافق 1436 عام الثاني ربیع 26 في بالجزائر حّرر  
2015. 

 سالل المالك عبد
102 

 



 الملحق

 العمومیة الخدمة بتبعات المتعلق الشروط دفتر
 األولمبي المركب دیوان یضمنھا التي

 العمومیة الخدمة تبعات تحدید إلى ھذا الشروط دفتر یھدف : األولى الماّدة
 صلب في یدعى الذي و األولمبي المركب دیوان عاتق على الموضوعة

 من 6 المادة ألحكام تطبیقا تنفیذھا كیفیات و شروط كذا و "الدیوان "النص
 1436 عام الثاني ربیع 26 في المؤرخ 75-15  رقم التنفیذي المرسوم
 لدیوان األساسي القانون تعدیل والمتضمن2015 سنة فبرایر 16 الموافق
 .األولمبي المركب

 عاتق على الدولة تضعھا التي العمومیة الخدمة تبعات تحدد 2: الماّدة
 :یأتي كما الریاضي، المجال في الدولة أعمال تدعیم إطار في الدیوان

 أشكال لمختلف المكیفة الریاضیة المنشآت التصرف تحت وضع -
 : لفائدة والریاضیة البدنیة الممارسات

 الوطنیة، الفرق أصناف كل وكذا العالي المستوى و النخبة ریاضي*

 المعاقین، األشخاص لریاضة التابعین الریاضیین*

 والجامعیة، المدرسیة للریاضات التابعین الریاضیین*

 الشابة، الریاضیة للمواھب الریاضي والتكوین التأطیر*

 للدیوان، التابعة الریاضیة للمنشآت الترمیمیة الصیانة عملیات -

 الدولي أو الوطني الطابع ذات الریاضیة التظاھرات وإجراء توطین -
 المكلف للوزیر القبلیة الموافقة بعد الریاضیة الھیئة طرف من المنظمة

 بالریاضة،

 التظاھرات وإجراء بتنظیم المرتبط واللوجستي والتقني المادي التحضیر -
 الوطنیة األعیاد وكذا الدولیة الریاضیة والمنافسات الكبرى الریاضیة
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 مستوى على تجرى التي أوالدولي/ و الوطني الطابع ذات التخلیدیة واألیام
 للدیوان، الریاضیة المنشآت

 الریاضیة للمنشآت الرسمیة والمنصات الشرفیة القاعات مستلزمات تجنید -
 أعاله، 4 المطة في المذكورة المنافسات و التظاھرات إجراء أثناء للدیوان

 إجراء بمناسبة أو أثناء هومكافحت العنف من الوقایة أعمال تنفیذ -
 الوسائل وضع السیما خالل، من الدیوان ھیاكل في الریاضیة التظاھرات

 للتظاھرات الحسن السیر لضمان المخصصة والتقنیة واللوجستیة البشریة
 .الریاضیة

 تبعات مقابل مالیة سنة لكل مالیة مساھمة الدولة من الدیوان یتلقى 3: الماّدة
 .ھذا الشروط دفتر بموجب هعاتق على وضعت التي العمومیة الخدمة

 مع باالشتراك سنة كل أعاله الفقرة في المذكورة المالیة المساھمة تحدد   
 .بالریاضة المكلف والوزیر بالمالیة المكلف الوزیر

 المكلف الوزیر إلى مالیة، سنة كل نھایة في الدیوان، یرسل 4: الماّدة
 لتغطیة هل تخصص أن شأنھا من التي الضروریة للمبالغ تقییما بالریاضة

 دفتر بموجب هعلی المفروضة العمومیة الخدمة تبعات عن الناجمة األعباء
 .ھذا الشروط

 الخدمة تبعات مقابل الدولة من المستحقة المالیة المساھمة تدفع 5: الماّدة
 لألحكام طبقا األخیر، لھذا سنویا الدیوان یضمنھا التي العمومیة

 .بھما المعمول والتنظیم التشریع في علیھا المنصوص واإلجراءات

 أعاله 3 المادة في المذكورة المالیة المساھمة تكون أن یجب 6: الماّدة
 .منفصلة محاسبة موضوع

 إلى یرسل أن مالیة، سنة كل نھایة عند الدیوان، على یتعین 7: الماّدة
 : بالمالیة المكلف والوزیر بالریاضة المكلف الوزیر

 المنصرمة، للسنة العمومیة الخدمة تبعات تنفیذ حالة عن تقریرا -
  .الغرض لھذا المعد الحسابات محافظ تقریر من نسخة -
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 1436 عام الثانیة جمادى 11 في مؤرخ 97-15 رقم تنفیذي مرسوم- 2-4
 رقم التنفیذي المرسوم یتمم و یعدل ، 2015 سنة أبریل أّول لموافقا

 2011 سنة ینایر 26 الموافق 1432 عام صفر 21 في المؤرخ 11-23
 302-135 رقم الخاص التخصیص حساب تسییر كیفیات یحدد الذي

 لكرة المحترفة لألندیة الدولة من العمومي الدعم صندوق " هعنوان
 "القدم

----- 

 ، األول الوزیر إنّ    

 الریاضة، ووزیر المالیة وزیر بین المشترك التقریر على بناء -

 ،همن )2الفقرة (125 و 3-85 الماّدتان السیّما الّدستور، على وبناء- 

 7 الموافق 1404 عام شوال 8 في المؤرخ 17-84 رقم القانون وبمقتضى- 
 والمتمم، المعدل المالیة، بقوانین والمتعلق 1984 سنة یولیو

 1434 عام رمضان 14 في المؤرخ 05-13  رقم القانون وبمقتضى- 
 الریاضیة و البدنیة األنشطة بتنظیم المتعلق و 2013 سنة یولیو 23 الموافق

 تطویرھا، و

 1436 عام األول ربیع 8 في المؤرخ 10-14 رقم القانون وبمقتضى- 
 ، 2015 لسنة المالیة قانون والمتضمن 2014 سنة دیسمبر 30 الموافق
 ،همن 122 المادة السیما

 الثانیة جمادى 28 في المؤرخ 145-14 رقم الرئاسي المرسوم وبمقتضى- 
 األول، الوزیر تعیین والمتضمن2014  سنة أبریل 28 الموافق 1435 عام

 عام رجب 5 في المؤرخ 154-14 رقم الرئاسي المرسوم وبمقتضى- 
 الحكومة، أعضاء تعیین المتضمن و 2014 سنة مایو 5 الموافق 1435

 1432 عام صفر 21 في المؤرخ 23-11 رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى- 
 التخصیص حساب تسییر كیفیات یحدد الذي 2011 سنة ینایر 26 الموافق
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 الدولة من العمومي الدعم صندوق " هعنوان الذي 302-135 رقم الخاص
 والمتمم، المعدل ،"القدم لكرة المحترفة لألندیة

 الجمھوریة، رئیس موافقة وبعد -

 : یأتي ما یرسم

 المرسوم من 3و 2 المادتین أحكام المرسوم ھذا ویتمم یعدل : األولى الماّدة
 ینایر 26 الموافق 1432 عام صفر 21 في المؤرخ  23-11 رقم التنفیذي

رقم   الخاص  التخصیص   حساب تسییر  كیفیات  یحدد  الذي 2011  سنة
 لألندیة الدولة من العمومي الدعم صندوق " هعنوان الذي 135-302

 : یأتي كما ، "القدم لكرة المحترفة

 حساب التخصیص للخزینة الرئیسي األمین كتابات في یفتح 2: الماّدة
 الدولة من العمومي الدعم صندوق " هعنوان الذي 302-135 رقم الخاص
 ."القدم لكرة المحترفة لألندیة

 .الحساب ھذا بصرف اآلمر بالریاضة المكلف الوزیر یكون  

 ھذا بصرف الثانویین اآلمرین للوالیات والریاضة الشباب مدیرو یكون  
 ."الحساب

 : الحساب ھذا في یقید 3: الماّدة

 : اإلیرادات باب في

 ، الدولة میزانیة من تخصیص -

 واألندیة الوطني الفریق بمباریات الخاصة المالعب مداخیل من  - 1 %
 القدم، لكرة المحترفة

 الوطني والفریق القدم لكرة الجزائریة لالتحادیة التمویل مداخیل ن م- 2 %
القدم،  لكرة المحترفة األندیة وكذا

 .والوصایا الھبات -
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 : النفقات باب في

 8 في المؤرخ 84-17رقم القانون من 53 و 52 المادتین أحكام مراعاة مع
 المالیة، نوانيبق والمتعلق1984  سنة یولیو 7 الموافق 1404 عام شوال

 لكرة المحترفة لألندیة الدولة من العمومي الدعم تمویل المتمم، و المعدل
 : یأتي بما المتصلة النفقات تغطیة طریق عن القدم

 التدریب، مراكز إنجاز دراسات -

 التدریب، مراكز إنجاز تكلفة من   100 %تمویل -

 الحافالت، اقتناء -

 داخل في الطائرة طریق عن الفرق تنقل مصاریف من   50 %ب التكفل -
 الریاضیة، المنافسات بمناسبة الوطن

 للمباریات بالنسبة المحترفة األندیة تنقل مصاریف من  50% ب التكفل -
  الجھویة  و  القاریة  التأھیلیة  المنافسات  بعنوان  الخارج  في تجري التي

 العالمیة، و

 في تنقلھم بمناسبة الشباب فئات من الالعبین إیواء بمصاریف التكفل -
 المحلیة، المنافسات مجال

 من الشباب فئات من فریق كل تصرف تحت یوضع مدرب مرتب دفع -
 المحترفة، األندیة

 25 بمبلغ القدم لكرة المحترف للنادي المتداول المال رأس أموال تمویل -
 نشر تاریخ من ابتداء سنوات، (4 ) أربع لمدة و استثنائي سنویا دینار ملیون
 الرسمیة، الجریدة في 2015 لسنة المالیة قانون

 مدارس وإنشاء والتكوین للتأطیر یخصص أن یجب التمویل ھذا من  %50-
 النوادي مؤطري معارف مستوى وتحسین واإلشھار التكوین ومراكز

 .الریاضیة
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 بین مشترك بقرار الحساب ھذا في المقیدة والنفقات اإلیرادات قائمة تحدد   
 .بالریاضة المكلف والوزیر المالیة وزیر

 الجزائریّة للجمھوریّة الّرسمیّة الجریدة في المرسوم ھذا ینشر 2: الماّدة
 .الّشعبیّة الّدیمقراطیّة

 سنة أبریل أّول الموافق 1436 عام الثانیة جمادى 11 في بالجزائر حرر   
2015. 

سالل  المالك عبد
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– IIالوزاریة  القرارات 
 المشتركة
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 10 الموافق1436  عام صفر 17 في مؤرخ مشترك وزاري قرار- 2-1
 العالي للتكوین الوطني المعھد تصنیف یحدد ، 2014 سنة دیسمبر

 االلتحاق شروط وكذا البنیان بعین الریاضة تكنولوجیة و العلوم في
 .هل التابعة العلیا بالمناصب

----- 

 األول، الوزیر إن

 المالیة، ووزیر

 الریاضة، ووزیر

 عام رمضان 17 في المؤرخ 307-07  رقم الرئاسي المرسوم بمقتضى- 
 الزیادة منح كیفیات یحدد الذي 2007 سنة سبتمبر 29 الموافق1428

 العمومیة، اإلدارات و  المؤسسات في العلیا المناصب لشاغلي االستداللیة
 ،همن 13 المادة سیما ال

 جمادى 28 في المؤرخ 145-14  رقم الرئاسي المرسوم بمقتضى و- 
 الوزیر تعیین والمتضمن2014  سنة أبریل 28 الموافق 1435 عام الثانیة

 األول،

 عام رجب 5 في المؤّرخ 154-14 رقم الرئاسي المرسوم بمقتضى و- 
 الحكومة، أعضاء تعیین والمتضمن 2014 سنة مایو 5 الموافق 1435

 عام القعدة ذي 23 في المؤرخ 183-90 رقم الرئاسي المرسوم بمقتضى و- 
 إطارات تكوین مدرسة یجعل الذي 1990 سنة یونیو 16 الموافق 1410
 تكنولوجیة و العلوم في العالي للتكوین وطنیا معھدا البنیان بعین الشبیبة

 المتمم، الریاضة،

 عام رمضان 15 في المؤرخ 54-95 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى و- 
 المالیة، وزیر صالحیات یحدد الذي 1995 سنة فبرایر 15 الموافق 1415
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 عام محرم 11 في المؤرخ 04-08 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى و- 
 الخاص األساسي القانون المتضمن و 2008 سنة ینایر 19 الموافق 1429

 العمومیة، واإلدارات المؤسسات في المشتركة لألسالك المنتمین بالموظفین

 عام محرم 21 في المؤرخ 07-10 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى و- 
 الخاص األساسي القانون المتضمن و 2010 سنة ینایر 7 الموافق 1431

 الریاضة، و بالشباب المكلفة باإلدارة الخاصة لألسالك المنتمین بالموظفین

 عام رمضان 5 في المؤرخ 193-14 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى و- 
 العام المدیر صالحیات یحدد الذي 2014 سنة یولیو 3 الموافق 1435

 اإلداري، واإلصالح العمومیة، للوظیفة

 القعدة ذي أول في المؤرخ 243-14 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى و - 
 وزیر صالحیات یحدد الذي 2014 سنة غشت 27 الموافق 1435 عام

 الریاضة،

 : یأتي ما یقّررون   

  رقم  الرئاسي    المرسوم  من  13  المادة  ألحكام  تطبیقا :  األولى المادة
 سنة سبتمبر 29 الموافق 1428 عام رمضان 17 في المؤرخ 07-307

 المعھد تصنیف تحدید إلى القرار ھذا یھدف أعاله، المذكور و  2007
 وكذا البنیان بعین الریاضة تكنولوجیة و العلوم في العالي للتكوین الوطني
 .هل التابعة العلیا بالمناصب االلتحاق شروط

 وتكنولوجیة العلوم في العالي للتكوین الوطني المعھد یصنف 2: المادة
 1. القسم ب، الصنف في البنیان بعین الریاضة

 للمعھد التابعة العلیا المناصب لشاغلي االستداللیة الزیادة تحدد 3: المادة
 وكذا البنیان بعین الریاضة وتكنولوجیة العلوم في العالي للتكوین الوطني
 :اآلتي للجدول طبقا المناصب، بھذه االلتحاق شروط
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 رئیسي مقتصد أو
 رئیسي مقتصد أو
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 بصفة األقدمیة
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 أو متصرف  -
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 307-07 رقم الرئاسي المرسوم من 10 المادة ألحكام تطبیقا : 4 المادة
 2007 سنة سبتمبر 29 الموافق 1428 عام رمضان 17 في المؤرخ

 مصلحة رئیس العالي للمنصب االستداللیة الزیادة تحدد أعاله، والمذكور
 :اآلتي للجدول طبقا المنصب، بھذا االلتحاق شروط وكذا

 
 المؤسسة
العمومیة 

 المناصب
العلیا 

 المستوى
السلمي 

 الزیادة
االستداللیة 

 االلتحاق شروط
بالمناصب 

 طریقة
التعیین 

 
 المعھد
 الوطني
 للتكوین
 العالي

 العلوم في
 و

 تكنولوجیة
 الریاضة

 بعین
البنیان 

 
 

 رئیس
 مصلحة

 
 
 

4 

 
 
 

55 

  لإلدارةرئیسيلحق م -
 رئیسي مقتصدنائب  أو

 مرسم،
) من 3 (ثالث یثبت

 بھذه الفعلیة الخدمة
 .الصفة

 
 
نائب  أو لحق إدارةم -

) 6ستة ( یثبت ، مقتصد
 الفعلیة الخدمةسنوات من 

 .الصفة بھذه
 

 من مقرر
 مدیر
 المعھد

 
 العلیا المناصب في قانونیة بصفة المعینون الموظفون یستفید 5: المادة

 التعیین شروط یستوفون ال والذین أعاله 4 و 3 المادتین في المذكورة
 في مھامھم إنھاء غایة إلى أعاله المحددة االستداللیة الزیادة من الجدیدة،
 .المشغول العالي المنصب

 العالي المنصب في قانونیة بصفة المعینون الموظفون یستفید 6: المادة
 ابتداء أعاله،  4 المادة في المحددة االستداللیة الزیادة من مصلحة، رئیس

 .2008  سنة ینایر أول من

 رتب إلى علیا مناصب یشغلون الذین الموظفون ینتمي أن یجب :7 المادة
 .المعنیة الھیاكل لصالحیات موافقة مھامھا تكون

 .القرار لھذا المخالفة األحكام جمیع تلغى 8: المادة
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 الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة في القرار ھذا ینشر 9: المادة
 .الشعبیة الدیمقراطیة

 .2014 سنة دیسمبر 10 الموافق 1436 عام صفر 17 في بالجزائر حرر   

 

 همن وبتفویض األول الوزیر عن   المالیة وزیر   الریاضة وزیر
 العمومیة للوظیفة العام المدیر   جالب محمد   تھمي محمد

 اإلداري واإلصالح
بوشمال  بلقاسم  
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 23 الموافق  1437 عام صفر 11 في مؤرخ مشترك وزاري قرار2-2- 
 حساب نفقات إیرادات و قائمة یحدد ، 2015 سنة نوفمبر

 الدعم صندوق " هعنوانالذي  135-302  الخاص رقم التخصیص
 ." القدم لكرة المحترفة لألندیة للدولة العمومي

 المالیة، وزیر إن

 والریاضة، الشباب ووزیر

 7 الموافق 1404 عام شوال 8 في المؤرخ 17-84  رقم القانون بمقتضى- 
 والمتمم، المعدل المالیة، بقوانین والمتعلق 1984 سنة یولیو

 1411 عام محرم 24 في المؤرخ  21-90 رقم القانون وبمقتضى- 
 المعدل، العمومیة، بالمحاسبة والمتعلق 1990 سنة غشت 15 الموافق

 1420 عام رمضان 15 في المؤرخ 99-11 رقم القانون وبمقتضى -
 ، 2000لسنة المالیة قانون والمتضمن 1999 سنة دیسمبر 23 الموافق
 والمتمم، المعدل

 1436 عام األول ربیع 8 في المؤرخ 14–10 رقم القانون وبمقتضى- 
  ،  2015لسنة  المالیة  قانون المتضمن و  2014  سنة دیسمبر 30 الموافق

 ،همن 122 المادة سیما ال

 عام رجب 25 في المؤرخ  125-15  رقم الرئاسي المرسوم وبمقتضى -
 الحكومة، أعضاء تعیین والمتضمن 2015 سنة مایو 14 الموافق 1436

 ل، المعدّ 

 عام رمضان 15 في المؤرخ95-54  رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى -
 المالیة، وزیر صالحیات یحدد الذي 1995 سنة فبرایر 15 الموافق 1415

 عام محرمّ  21 في المؤرخ10-07  رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى -
  الخاص األساسي القانون والمتضمن 2010 سنة ینایر 7 الموافق 1431

 والریاضة، بالشباب المكلفة باإلدارة الخاصة لألسالك المنتمین بالموظفین
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 عام صفر 21 في المؤرخ11-23  رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى -
 حساب تسییر كیفیات یحدد الذي 2011 سنة ینایر 26 الموافق 1432

 عمومي دعم صندوق"  هعنوان الذي 302-135  رقم الخاص التخصیص
 ،همن 3 المادة سیما ال والمتمم، المعدل ،"القدم لكرة المحترفة لألندیة

 عام الثانیة جمادى 4 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار وبمقتضى -
 ونفقات إیرادات قائمة یحدد الذي 2013 سنة أبریل 15 الموافق 1434
 الدعم صندوق " هعنوان الذي 302-135  رقم الخاص التخصیص حساب

 ،" القدم لكرة المحترفة لألندیة العمومي

 : یأتي ما یقرران   

 23-11 رقم التنفیذي المرسوم من 3 المادة ألحكام تطبیقا : األولى المادة
 والمذكور 2011 سنة ینایر 26 الموافق 1432 عام صفر 21 في المؤرخ
 حساب ونفقات إیرادات قائمة تحدید إلى القرار ھذا یھدف أعاله،

 العمومي الدعم صندوق "هالذي عنوان 302-135  رقم الخاص التخصیص
 ". القدم لكرة المحترفة لألندیة للدولة

 302-135رقم  التخصیص حساب من تخصم التي اإلیرادات تحدد2:  المادة
 القدم، لكرة المحترفة لألندیة للدولة العمومي الدعم صندوق " هعنوان الذي
 : یأتي كما

 الدولة، میزانیة تخصیص -

 وكذا الوطني الفریق لمباریات المخصصة المالعب مداخیل من - 1 %
 القدم، لكرة المحترفة األندیة

 الوطني والفریق القدم لكرة الجزائریة لالتحادیة التمویل مداخیل من - 2 %
 ، القدم لكرة المحترفة واألندیة

 .والوصایا الھبات -
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 الدعم بتمویل المتعلقة الحساب ھذا من تخصم التي النفقات تخص 3: المادة
 : یأتي ما القدم، لكرة المحترفة لألندیة الدولة من العمومي

 المتعلقة المصاریف : التدریب مراكز إلنجاز الدراسات بعنوان 1-
 األراضي مسح ومخطط المعماریة والدراسات األرضیة بدراسات
 اإلنجاز، أشغال ومتابعة والخبرات للبناء التقنیة والمراقبة

 : التدریب مراكز إنجاز تكلفة من  100% تمویل بعنوان 2-

 الھیاكل و اإلطعام و اإلیواء ھیاكل إنجاز بعنوان بھا الملتزم المصاریف
 ھیاكل و الریاضیة المنشآت و االستماع قاعة و والبیداغوجیة اإلداریة
 المختلفة الشبكات و والطرق الخارجیة والتھیئات واالسترجاع العالج

 ، الموقع وسیاج والملحقات

 دینار مالیین عشرة حدود في وھذا : الحافالت اقتناء بعنوان 3-
  ،) دج10.000.000(

 الطائرة طریق عن الفرق تنقل مصاریف من 50% ب التكفل بعنوان 4-
 من 50% حدود في دفع: الریاضیة المنافسات بمناسبة الوطن داخل في

 الطاقم وكذا والطبي التقني التأطیر ومستخدمي للفرق الطائرة تذاكر
 المسیر،

 القدم لكرة المحترف النادي تنقل مصاریف من  50% ب التكفل بعنوان5- 
 والجھویة القاریة المنافسات بعنوان بالخارج، تجري التي للمباریات بالنسبة

 وتأطیرھم األصناف كل من الفرق كل تنقل مصاریف دفع : والعالمیة
 : أي المسیر، الطاقم وكذا والطبي التقني

 الجوي، النقل مصاریف -

  أخرى وسیلة أیة أو األجرة سیارة أو الحافلة طریق عن التنقل مصاریف -
 للتنقل،

 التأشیرة، مصاریف -

 األشخاص، سفر تأمین -
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 ، القاھرة القوة حالة في المتوقعة غیر والحاالت العبور مصاریف -
 .الرحالت وإلغاء واإلضرابات المالئمة غیر المناخیة كالظروف

 بمناسبة الشابة الفئات من الالعبین إیواء بمصاریف التام التكفل بعنوان 6-
 من الالعبین وإطعام إیواء مصاریف : المحلیة المنافسات بعنوان التنقالت،

 المسیر، الطاقم وكذا والطبي التقني وتأطیرھم الشابة الفئات

 الفئات من فریق كل تصرف تحت یوضع الذي المدرب مرتب بعنوان 7-
 فریق كل تصرف تحت یوضع مدرب مرتب دفع : المحترف للنادي الشابة

 النادي طرف من عقد بموجب هتوظیف تم الدولة طرف من الشباب فئات من
 .القدم لكرة المحترف الریاضي

 مرتب أساس على التصرف تحت یوضع مدرب كل مرتب یصنف   
 األنشطة مربي بوظائف التوالي على المتصلة " الریاضة " شعبة موظفي
 ومستشار والریاضیة البدنیة األنشطة في رئیسي ومربي والریاضیة البدنیة

 المرسوم من 63 و 56 و 55 المواد علیھم في المنصوص الریاضة
 ینایر 7 الموافق 1431 عام محرم 21 في المؤرخ 07-10  رقم التنفیذي

 .أعاله والمذكور2010  سنة

 المقدر القدم لكرة المحترف للنادي المتداول الرأسمال تمویل بعنوان 8-
 ، سنوات )4 (أربع لمدة و استثنائیة بصفة سنویا دینار ملیون 25 بمبلغ
 األول ربیع  8 في 14 المؤرخ 10-14 رقم القانون نشر تاریخ من ابتداء

 الجریدة في ، أعاله والمذكور2014  سنة دیسمبر 30 الموافق 1436 عام
 : الرسمیة

 : كاآلتي یوزع أعاله، 8 النقطة في المذكور المبلغ من - 50 %

 للتأطیر،*

 ، للتكوین*

 التكوین، ومراكز المدارس إلنشاء*

 لإلشھار،*
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 ، الریاضیة النوادي مؤطري معارف مستوى لتحسین*

 أعباء لتمویل یخصص ، أعاله 8 النقطة في المذكور المبلغ من - 50 %
 .بالریاضة المكلف الوزیر ونسبتھا طبیعتھا یحدد

 جمادى4  في المؤرخ المشترك الوزاري القرار أحكام تلغى 4: المادة
 إیرادات قائمة یحدد الذي 2013 سنة أبریل 15 الموافق 1434 عام الثانیة

 صندوق " هعنوان الذي  135-302رقم الخاص التخصیص حساب نفقات و
 ".القدم لكرة المحترفة لألندیة العمومي الدعم

 الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة في القرار ھذا ینشر 5: المادة
 .الشعبیة الدیمقراطیة

  2015.  سنة نوفمبر 23 الموافق 1437 عام صفر 11 في بالجزائر حرر  

 

 والریاضة الشباب وزیر      المالیة وزیر      
 علي ولد الھادي        خلفة بن الرحمان عبد
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 سنة دیسمبر23 الموافق 1436 عام األول ربیع أول في مؤرخ قرار  6-3-
  وتنظیمھا المناصرین لجان تأسیس وكیفیات شروط یحدد ،2014

 .وسیرھا

----- 

 الریاضة، وزیر إن

 الموافق 1434 عام رمضان 14 في المؤرخ 05-13 رقم القانون بمقتضى- 
 والریاضیة البدنیة األنشطة بتنظیم والمتعلق 2013 سنة یولیو 23

 ،همن 201 المادة سمیا وتطویرھا،ال

 عام  رجب 5 في المؤرخ 154-14  رقم الرئاسي المرسوم وبمقتضى- 
 الحكومة، أعضاء تعیین والمتضمن 2014 سنة مایو 5 الموافق 1435

 عام القعدة ذي أول في المؤرخ 243-14 رقم التنفیذي المرسوم وبمقتضى- 
 الریاضة، وزیر صالحیات یحدد الذي 2014 سنة غشت 27 الموافق 1435

 : یأتي ما یقرر   

 المؤرخ 05-13 رقم القانون من 201 المادة ألحكام تطبیقا : األولى المادة
 بتنظیم والمتعلق2013 سنة یولیو 23 الموافق 1434 عام رمضان 14 في

 شروط تحدید إلى القرار ھذا یھدف وتطویرھا، والریاضیة البدنیة األنشطة
 .وسیرھا وتنظیمھا المناصرین لجان تأسیس وكیفیات
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 األول الفصل
 عامة أحكام

 : یأتي بما الخصوص على المناصرین، لجان تكلف 2: المادة

 الریاضیة والمنافسات التظاھرات بمناسبة وتنظیمھم المناصرین تأطیر-  
 مختلف مع وباالتصال المعنیة الریاضیة والجمعیات النوادي مع بالتعاون

 .والمنظمین المتعاملین

 الزائرة الریاضیة الفرق استقبال تسھل التي التدابیر كل في المشاركة -
 ومناصریھا،

 أعضائھا، بین ما الریاضیة األخالقیات ونشر الریاضیة الروح ترقیة -
 المناصرین، تجاه التوعویة األعمال خالل من السیما علیھا، والمحافظة

 العنف من الوقایة شأنھا من التي التدابیر كل وتطبیق تحدید في المشاركة -
 للقوانین الصارم االحترام ظل في هومكافحت الریاضیة المنشآت في

 بھا، المعمول واألنظمة

 المعمول واألنظمة القوانین ظل في علیھا المنصوص االلتزامات تحمل -
 ،هومكافحت الریاضیة المنشآت في العنف من الوقایة مجال في بھا

 .لدیھا توضع التي الریاضیة الجمعیة أو النادي دعم -

 جمعیة كل عن للمناصرین واحدة لجنة من أكثر تأسیس یمكن ال 3: المادة
 .ھاویا أم كان محترفا ریاضي ناد أو ریاضیة

 الجمعیة أو النادي تواجد مكان في المناصرین لجنة موطن یوجد 4: المادة
 .لدیھا توضع التي

 .لسیرھا الضروریة الوسائل على اللجنة تتوفر   

 المناصرین لجنة مھام تحل أن األحوال من حال بأي یمكن ال 5: المادة
 اآلخرین الفاعلین مھام أو الریاضیة وجمعیتھا الریاضي نادیھا مھام محل
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 الریاضیة المنشآت في العنف من الوقایة في سیما ال ، أنشطتھم إطار في
  بھا،  المعمول  األنظمة و  القوانین  في  هعلی منصوص  ھو كما هومكافحت

  الموافق 1434 عام رمضان 14 في المؤرخ 13-05 القانون أحكام سیما ال
 .أعاله والمذكور 2013 سنة یولیو23 

 

 الثاني الفصل
 التأسیس وكیفیات شروط

 أو الھاوي الریاضي النادي لدى ینشأ ھیكل المناصرین لجنة 6: المادة
 المنصوص الریاضیة والنوادي الجمعیات من بمبادرة الریاضیة الجمعیة

 الموافق 1434 عام رمضان 14في المؤرخ 05-13  رقم القانون في علیھا
 العامة الجمعیة من إما مداولة وبعد أعاله، والمذكور 2013 سنة یولیو 23

 العامة الجمعیة من وإما الریاضیة الجمعیة أو الھاوي الریاضي للنادي
 للنادي الوحید الشریك أو المحترف الریاضي النادي شركاء أو للمساھمین
 .المحترف الریاضي

 المعنیة، السلطات إلى المناصرین لجنة تأسیس محضر یرسل 7: المادة
 بالریاضة المكلفة المحلیة واإلدارة بالوالیة المختصة المصالح إلى السیما

 والرابطة) االتحادیات( االتحادیة إلى كذا و األخرى المعنیة والمصالح
 .المعنیة الریاضیة) الرابطات(

 : اآلتیة الشروط استیفاء المناصرین لجنة أعضاء على یجب 8: المادة

 الجزائریة، الجنسیة -

 والوطنیة، المدنیة بالحقوق التمتع -

 .المناصرین لجنة مكتب مبلغھا یحدد التي المنخرط بطاقة قیمة تسدید -

 أو المناصرین للجنة مؤسس عضو صفة تتعارض أن یمكن ال 9: المادة
 للنادي التنفیذي المكتب في عضو صفة مع المناصرین لجنة عضو
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 مجلس أو إدارة مجلس في عضو أو الریاضیة الجمعیة أو الھاوي الریاضي
 .المحترف الریاضي النادي مسیر أو مدیرین

 الثالث الفصل
 والسیر التنظیم

 : یأتي ما المناصرین لجنة تضم 10: المادة

 عامة، جمعیة -

 مكتب، -

 رئیس، -

 .االقتضاء عند محلیة، فروع -

 فیھم بما األكثر على عضو ( 100 ) مائة العامة الجمعیة تضم 11: المادة
  .المناصرین للجنة المسیرون األعضاء

 عددا یمثل مندوبا عضو كل یعتبر للجنة، المسیرین األعضاء باستثناء   
 قبل من الحالة، حسب تحدد، نسبة ضمن المنخرطین األعضاء من محددا

 من أو الریاضیة الجمعیة أو الھاوي الریاضي للنادي التنفیذي المكتب
 .المحترف الریاضي النادي مسیر أو مدیرین مجلس أو إدارة مجلس

 .العامة الجمعیة في واحد صوت مندوب لكل   

 :ذكرھم اآلتي األعضاء من یتكون مكتبا العامة الجمعیة تنتخب 12: المادة

 رئیس، -

 رئیس، نائب -

 عام، أمین -

 .أعضاء (3 ) ثالثة -
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 النادي تجاه المؤھل الوحید المتحدث ھو المناصرین لجنة رئیس 13: المادة
 .الریاضیة الجمعیة أو الریاضي

 األخیرة ھذه تتوفر عندما المناصرین لجنة المحلیة الفروع تمثل 14: المادة
 أو المعنیة الریاضیة الجمعیة نشاط مجال خارج مقیمین منخرطین على

 .الوطني التراب عبر أو المعني الریاضي النادي

 .الریاضیة الجمعیة أو الریاضي النادي منخرطي وتضم   

 النسب حسب المندوبین من بعدد العامة الجمعیة ضمن ممثلة وھي   
 .أعاله 11 المادة في علیھا المنصوص

 من أدنى عدد محلي، لفرع إحداث كل في یتوفر أن یجب 15: المادة
 .للجنة العامة الجمعیة تحدده المنخرطین

 هعلی یصادق و العامة والجمعیة اللجنة مكتب طرف من اإلحداث ویقترح   
 المدیر الجھاز أو الھاوي الریاضي النادي أو للجمعیة التنفیذي المكتب
 .المحترف الریاضي للنادي

 سنوات) 4 (بأربع ومكتبھا العامة الجمعیة أعضاء عھدة تحدد 16: المادة
  .للتجدید قابلة

 : اآلتیة اللجان الخصوص على همھام ألداء المكتب یشكل 17: المادة

 الریاضیة، والروح الریاضیة واألخالقیات الدعم لجنة -

 والتأطیر، واالستقبال التنشیط لجنة -

 .والنظام والتنظیم التنسیق لجنة -

 وسیرھا، وتشكیلتھا المناصرین لجنة أجھزة مھام توضح 18: المادة
 بواسطة لالنتخاب القابلیة شروط وكذا االنتخابات تنظیم وكیفیات وشروط

 التنفیذي المكتب هعلی یصادق الذي المناصرین للجنة الداخلي النظام
 الریاضي للنادي المدیر الجھاز أو الھاوي الریاضي النادي أو للجمعیة

 .المحترف
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 الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة في القرار ھذا ینشر 19: المادة
 .الشعبیة الدیمقراطیة

 سنة دیسمبر23 الموافق 1436 عام األول ربیع أول في بالجزائر حرر   
2014. 

تھمي  محمد    
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 مارس 15  الموافق 1435 عام األولى جمادى 13 في مؤرخ قرار-  3-29
 أو النشاطات تسییر إسناد كیفیات و شروط یحدد ، 2014 سنة

 عن الشباب مؤسسة داخل الجاریة البیداغوجیة النشاطات بعض
 نشاطات في تختص جمعیات عدة أو جمعیة إلى اتفاقیة، طریق

 .الشباب

----- 

 الریاضة، و الشباب وزیر إن

 الموافق 1411عام محرم 24 في المؤرخ 21-90  رقم القانون بمقتضى - 
 المتمم، و المعدل العمومیة، بالمحاسبة والمتعلق 1990 سنة غشت 15

 الموافق 1433 عام صفر 18 في المؤرخ  06-12 رقم القانون بمقتضى و- 
 بالجمعیات، المتعلق و 2012 سنة ینایر 12

 عام األول ربیع 28 في المؤرخ 07-12 رقم القانون بمقتضى و- 
 بالوالیة، والمتعلق 2012 سنة فبرایر 21 الموافق1433

 عام القعدة ذي 5 في المؤرخ 312-13 رقم الرئاسي المرسوم بمقتضى و- 
 الحكومة، أعضاء تعیین المتضمن و 2013 سنة سبتمبر 11 الموافق 1434

 عام رمضان 16 في المؤرخ 410-05  رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى و- 
 الشباب وزیر صالحیات یحدد الذي 2005 سنة أكتوبر 19 الموافق 1426

 الریاضة، و

 عام رمضان 5 في المؤرخ 345-06  رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى و- 
 مدیریات تنظیم قواعد یحدد الذي 2006 سنة سبتمبر 28 الموافق 1427
 سیرھا، و للوالیة والریاضة الشباب

 عام الحجة ذي 17 في المؤرخ 01-07  رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى و- 
 الشبیبة إعالم مراكز تحویل والمتضمن 2007 سنة ینایر 6 الموافق 1427

  27  المادة  السیما  للوالیة،  الشباب  مؤسسات  دواوین  إلى  تنشیطھا  و
 ، همن) 2 الفقرة(
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 : یأتي ما یقرر   

 التنفیذي المرسوم من )2 الفقرة(  27 المادة ألحكام تطبیقا : األولى المادة
 سنة ینایر 6 الموافق 1427 عام الحجة ذي 17 في المؤرخ 01-07رقم 

 كیفیات و شروط تحدید إلى القرار ھذا یھدف ، أعاله والمذكور 2007
 داخل الجاریة البیداغوجیة النشاطات بعض أو النشاطات تسییر إسناد

 في تختص جمعیات عدة أو جمعیة إلى اتفاقیة، طریق عن الشباب مؤسسة
 .الشباب نشاطات

 
 األول الفصل

 النشاطات بعض أو النشاطات تسییر إسناد شروط
 البیداغوجیة 

 الجاریة البیداغوجیة للنشاطات الجزئي أو الكلي التسییر یسند 2: المادة
 بھذا المرفقة النماذج حسب تبرم اتفاقیة طریق عن الشباب مؤسسة داخل

 على المسمیین المعنیة الجمعیة و الشباب مؤسسات دیوان بین القرار
 "الجمعیة "و" الدیوان" النص صلب في التوالي

 البیداغوجیة للنشاطات الجزئي أو الكلي التسییر إسناد یخضع 3: المادة
 في تختص جمعیات عدة أو جمعیة لفائدة الشباب مؤسسة داخل الجاریة
 .االتفاقیة بنود احترام إلى الشباب، نشاطات

 والمرفقة أعاله 2 المادة في المذكورة االتفاقیة تحظى أن یجب  4: المادة
 طائلة تحت الدیوان إدارة لدى المودعة أدناه 7 المادة في المبینة بالمستندات

 اللجنة استشارة بعد الدیوان إدارة مجلس بموافقة إبرامھا، قبل البطالن
 .المعنیة الشباب لمؤسسة البیداغوجیة

 الطرفین، بین الموقعة أعاله 2 المادة في المذكورة االتفاقیة تدخل 5: المادة
 للوالیة الریاضة و الشباب مدیر طرف من علیھا الموافقة بعد النفاذ حیز

 .للجمعیة تبلیغھا و المعنیة
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 طائلة أعاله،تحت 2 المادة في المذكورة االتفاقیة تنص أن یجب 6: المادة
 : مایأتي على البطالن،

 الجمعیة، لفائدة للتسییر المسندة البیداغوجیة النشاطات أو النشاط تحدید -

 االتفاقیة، مدة -

 ، الطرفین وحقوق التزامات -

 المراقبة، كیفیات -

 االتفاقیة، بنود احترام عدم حالة في التحفظیة التدابیر -

 .وفسخھا االتفاقیة تعدیل شروط -

 البیداغوجیة النشاطات تسییر اتفاقیة إلبرام الترشح یمكن ال 7: المادة
 :اآلتیة الشروط تستوفي التي الجمعیات سوى الشباب مؤسسة داخل الجاریة

 : البیداغوجیة للنشاطات الكلي التسییر في الراغبة للجمعیات بالنسبة- 1

 قانونا، مؤسسة تكون أن -

البیداغوجیة،  النشاطات وتأطیر لتنفیذ مؤھلین مستخدمین على تتوفر أن -

مشاریع   تسییر  میدان  في  مبررة و  مقنعة  سوابق و مراجع تحوز أن -
 الشباب، نشاطات و 

 البیداغوجي، النشاط في معتبرة تجربة على تتوفر أن -

 األھداف الخصوص على یظھر، منسجما تربویا مشروعا تقدم أن -
 التنشیط أعمال و المتوقعة البیداغوجیة اإلجراءات و المرجوة التربویة

 والوسائل ومضمونھا المتبعة للغایات المبنیة النشاطات وتحدید المنتظرة،
 لتنفیذھا، المسخرة

 المدنیة المسؤولیة لضمان االتفاقیة، مدة كل یغطي صالحا تأمینا تكتتب أن -
 المبذولة، النشاطات عن الناجمة
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 االنخراط مصاریف بعنوان ، 20 %بقیمة مبلغا للدیوان سنویا تدفع أن -
 البیداغوجیة النشاطات عن الناتجة واإلیرادات الشباب، مؤسسة لفائدة

 .المنظمة

 :البیداغوجیة للنشاطات الجزئي التسییر في الراغبة للجمعیات بالنسبة- 2

 قانونا، مؤسسة تكون أن -

 البیداغوجي، النشاط وتأطیر لتنفیذ مؤھلین مستخدمین على تتوفر أن -

 البیداغوجي، النشاط في تجربة على تتوفر أن -

 المعتبر، البیداغوجي النشاط ألجل منسجما وعمال تنشیط مشروع تقدم أن -

 المدنیة المسؤولیة لضمان االتفاقیة مدة كل یغطي صالحا تأمینا تكتتب أن -
 المبذول، النشاط عن الناجمة

 لفائدة االنخراط مصاریف بعنوان ، 20 %مبلغ للدیوان سنویا تدفع أن -
 .المنظمة البیداغوجیة النشاطات عن الناتجة واإلیرادات الشباب مؤسسة

 ، االتفاقیة إبرام وبعد قبل الجمعیة، ومسؤول الدیوان مدیر یتولى 8: المادة
 .حضوریا یحرر الشباب لمؤسسة التابعة المنقولة األمالك جرد إعداد

 الثاني الفصل

 النشاطات بعض أو النشاطات تسییر إسناد كیفیات
 البیداغوجیة

 (1) واحدة سنة لمدة أعاله، 2 المادة في المذكورة االتفاقیة تبرم 9: المادة
 .للتجدید قابلة

 أقصاه أجل في االتفاقیة تنفیذ في الشروع الجمعیة على یتعین  10: المادة
 .تبلیغھا تاریخ من ابتداء (1 ) واحد شھر

 المحدد األجل ضمن االتفاقیة، تنفیذ في الجمعیة شروع عدم حالة في و   
 أو/و النشاطات تسییر واحد جانب من الجمعیة توقف عندما أو أعاله،
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 الدیوان إدارة على یتعین هفإن كان، سبب ألي المسند، البیداغوجي النشاط
 ھذا انقضاء بعد و ساعة، ( 48 ) وأربعین ثمان أجل في الجمعیة إعذار

 .االتفاقیة فسخ إعالن الدیوان یمكن األجل،

 .لھا المسندة البیداغوجیة النشاطات تسییر عن مسؤولة الجمعیة 11: المادة

 : یأتي ما الخصوص، على علیھا یتعین الصفة، وبھذه  

 لھا، المسندة البیداغوجیة للنشاطات العقالني و الجدي التسییر ضمان -

 كل خالل لتسییرھا الخاضعة للنشاطات المستمر و المنتظم السیر ضمان -
 العطل، أیام ذلك في بما األسبوع أیام

 تصرفھا تحت الموضوع والعتاد التجھیزات على المحافظة على السھر -
 ذلك، وصیانة

 التفتیش، الرقابةو و الصیانة بمھام المكلفة المختصة المصالح عمل تسھیل -

 للدیوان، المسندة العام الصالح بتبعات التقید -

 الشباب، لمؤسسة األمن تعلیمات و الداخلي النظام باحترام التعھد -

 داخل المبذولة النشاطات بمناسبة المنخرطین مجموع تأمین على العمل -
 ، المؤسسة خارج أو

  الھاتف و  الغاز و  الماء و  الكھرباء  ( المشتركة باألعباء التكفل ضمان -
 في لھا المسندة البیداغوجیة النشاطات تسییر على المترتبة )... األنترنت و

 المستحق، المبلغ من  50% حدود

 االتفاقیة، مدة خالل المالحظة االختالالت أو المشاكل بكل الدیوان إعالم -

 الدیوان، طرف من المطلوبة اإلحصائیات و المعلومات كل توفیر -

 .المعنیة المصالح بھا تقوم التي التفتیش أو الرقابة أعمال تسھیل -
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 التي النشاطات في الشباب انخراط مصاریف تكون أن یجب 12: المادة
 .هب المعمول للتنظیم مطابقة الجمعیة تسیرھا

 التقني و البیداغوجي و المادي الدعم تقدیم الدیوان یمكن 13: المادة
 التربوي مشروعھا إنجاح على العمل من الجمعیة یمكن الذي الضروري

 سیر عرقلة شأنھا من التي العوائق كل رفع و ، العمل و التنشیط أو/و
 .عملھا

 االتفاقیة، مدة خالل وقت كل في ومتابعة، النظر حق للدیوان 14: المادة
 سیره، وشروط والعمل التنشیط مشروع أو/و التربوي المشروع تطور
 تصرف تحت الموضوع العتاد و للتجھیزات الوظیفیة و المادیة الحالة وكذا

 .الجمعیة

 أخلت إذا مؤقتا االتفاقیة توقیف وقت، أي في الدیوان، یمكن 15: المادة
 اقتضت إذا أو إعذارھا، بعد وذلك متكررة، بصفة بالزاماتھا الجمعیة
 .ذلك الضرورة أو العامة المنفعة

 : اآلتیة لألسباب االتفاقیة فسخ الدیوان یمكن 16: المادة

 خطیر إخالل معاینة بعد الدیوان، إلعذار الجمعیة تستجب لم إذا -
 بالتزاماتھا،

 شروط ظل في البیداغوجي النشاط أو/و النشاطات الجمعیة سیّرت إذا -
 .االتفاقیة في المقررة للشروط مخالفة

 النھائي القرار المعنیة للوالیة الریاضة و الشباب مدیر یتخذ 17: المادة
 یعده قانونا مبرر تقریر على بناء الفسخ، أو المؤقت التوقیف إجراء لتأكید

 .الدیوان

 الشباب مدیریة قبل من الفسخ أو المؤقت التوقیف یبلغ 18: المادة
 .الجمعیة مسؤول إلى المعنیة للوالیة والریاضة
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 لدى طعن محل الفسخ أو المؤقت التوقیف قرار یكون أن یمكن 19: المادة
 ال أجل في المعنیة، الجمعیة الطعن وترفع . والریاضة الشباب وزارة
 .الذكر السالف القرار تبلیغ تاریخ من ابتداء واحدا، شھرا یتعدى

 الثالث الفصل
 الرقابة كیفیات و شروط

 القوانین في علیھا المنصوص باألحكام اإلخالل دون 20: المادة
 رقم القانون في علیھا المنصوص تلك السیما بھا، المعمول والتنظیمات

  2012  سنة  ینایر 12   الموافق 1433  عام صفر18  في  المؤرخ 12-06
 والریاضة الشباب لمدیریة المختصة المصالح تقوم أعاله، المذكور و

 .للجمعیة المسند النشاط أو/و النشاطات تسییر برقابة للوالیة

 رقابة أعاله،20 المادة في علیھا المنصوص المصالح تتولى 21: المادة
 االتفاقیة، طریق عن المسندة البیداغوجیة النشاطات بعض أو النشاط تسییر
 ومسك االتفاقیة بنود وتنفیذ التقنیة األھداف تحقیق مجال في السیما

 .تصرفھا تحت الموضوع العتاد و التجھیزات

 كل الرقابة، لغرض وقت كل في تقدم أن الجمعیة على یتعین 22: المادة
 النشاطات بعض أو النشاط بتسییر المرتبطة الوثائق و المعلومات

 .لھا المسندة البیداغوجیة

 لغرض الجمعیة إعذار یتم نقائص، أو مخالفات معاینة حالة في 23: المادة
 خمسة أجل في هل االمتثال علیھا یتعین و المسجلة، التحفظات رفع

 .اإلعذار تبلیغ تاریخ من ابتداء ، یوما) 15(عشر

 هفی تدون محضر إعداد بالرقابة المكلفین األعوان على یتعین 24: المادة
 .المسجلة والنقائص المخالفات
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 الرابع الفصل

 خاصة أحكام

 الطرفان هیوقع ملحق طریق عن االتفاقیة بنود تعدیل یتم 25: المادة
 .للوالیة والریاضة الشباب مدیر هعلی ویوافق المعنیان

 أجل في بھا الخاص والعتاد التجھیزات نقل الجمعیة على یجب 26: المادة
 صالحیة مدة انتھاء عند حالتھا، إلى األماكن إعادة و الدیوان، یحدده

 .السبب كان مھما االتفاقیة،

 أو للخالفات الودیة التسویة سبل تفضیل على الطرفان یتفق 27: المادة
 .االتفاقیة بنود تفسیر أو تنفیذ بمناسبة تحدث أن یمكن التي النزاعات

 الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة في القرار ھذا ینشر 28: المادة
 . الشعبیة الدیمقراطیة

 سنة مارس15 الموافق 1435 عام األولى جمادى 13 في بالجزائر حرر   
2014. 

 تھمي محمد     
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 األول الملحق

 البیداغوجیة للنشاطات الكلي التسییر اتفاقیة نموذج
 الشباب مؤسسة داخل الجاریة

 :بین المبرمة

 ممثال .............................................. لوالیة الشباب مؤسسات دیوان
 ......................... ...............السیدة / السید ،ه)مدیرت (مدیره طرف من

 في یدعى الذي ..........................................  ...........ب مقره الكائن
 "الدیوان "النص صلب

 جھة من

 من ممثلة ............................................... الشباب نشاطات جمعیة و
 ..........................  ..............السیدة / السید ) رئیستھا ( رئیسھا طرف
 "المسیر "صلب في تدعى التي ................................ ب مقرھا الكائن

 
 أخرى جھة من 

 : یأتي ما على االتفاق تم حیث

 من )2 (الفقرة 27 للمادة طبقا المبرمة االتفاقیة ھذه بموجب : األولى المادة
 1427 عام الحجة ذي 17 في المؤرخ 01-07 رقم التنفیذي المرسوم
 للنشاطات الكلي التسییر الدیوان یسند ، 2007 سنة ینایر 6 الموافق

 الكائنة  .....................المسماة الشباب مؤسسة داخل الجاریة البیداغوجیة
 ............................... .............بلدیة .................................... ب

  ...................... ..............والیة ........................................ دائرة
 .أعاله المذكورة الجمعیة لفائدة

 للتسییر المسندة البیداغوجیة النشاطات وطبیعة قائمة االتفاقیة بھذه تلحق   
 .الجمعیة لفائدة الكلي

 .األشكال نفس حسب للتجدید قابلة (1 ) واحدة سنة االتفاقیة مدة 2: المادة
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 : یأتي بما الجمعیة تلزم 3: المادة

 الخصوص، على یظھر أن یجب باالتفاقیة یلحق تربوي مشروع تقدیم -
 المعني والجمھور المستعمل والعتاد المتوقعة البیداغوجیة المناھج

 التنفیذ، حیز هلوضع المتخذة واإلجراءات المرتقبة األعمال ومضمون

 تنفیذ ضرورات و لمتطلبات یستجیبون مؤھلین مستخدمین تعیین -
 االسمیة القائمة باالتفاقیة وتلحق الجمعیة، من المقدم التربوي المشروع

 ومؤھالتھم، المعینین للمستخدمین

 النشاطات عن الناتجة المدنیة المسؤولیة یضمن الذي التأمین إثبات -
 .المبذولة

 للمؤسسة قانونا العائدة االنخراط، حقوق بعنوان ،  20 %بقیمة مبلغ دفع -
 المنظمة، البیداغوجیة النشاطات عن الناتجة واإلیرادات

 والنوعي الكمي الجرد الخصوص، على تضم لألماكن معاینة إعداد -
 بین حضوریا ویحرر للمؤسسة المنقولة األمالك لمجموع والتقدیري

 .باالتفاقیة وتلحق الطرفین من األماكن معاینة توقع أن یجب .الطرفین
 .للوالیة والریاضة الشباب مدیریة إلى لإلعالم منھا نسخة وترسل

 القرار أحكام باحترام االتفاقیة ھذه بموجب الجمعیة، تلتزم 4: المادة
 2014 سنة مارس15 الموافق 1435 عام األولى جمادى 13 في المؤرخ

 النشاطات بعض أو النشاطات تسییر إسناد وكیفیات شروط یحدد الذي
 أو جمعیة إلى اتفاقیة، طریق عن الشباب مؤسسة داخل الجاریة البیداغوجیة

 .الشباب نشاطات في تختص جمعیات عدة

 المسندة البیداغوجیة النشاطات تسییر في الحریة كامل للجمعیة 5: المادة
 .لھا

 : إمكانیة من الخصوص، على تستفید الصفة، وبھذه   

 النشاطات، من االستفادة تسعیرة تحدید -
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 النشاطات، لھذه المخصصة الفضاءات استعمال -

 للمؤسسة، التابع البیداغوجي والعتاد التجھیزات استعمال -

 .هب المعمول للتنظیم وفقا االنخراط مصاریف تحصیل -

 منھا أعاله،5  المادة في المذكورة حقوقھا الجمعیة تمارس عندما 6: المادة
 البیداغوجیة، النشاطات بعض أو /و النشاطات من االستفادة تسعیرة حقوق

 . الدیوان من الصریحة الموافقة على الحصول علیھا یتعین هفإن

 المزمع العمل ونتائج بدواعي الدیوان إعالم الجمعیة على یجب 7: المادة
 والعتاد التجھیزات صیانة لمقتضیات تتدخل عندما طرفھا من هب القیام

 .تصرفھا تحت الموضوع

 ،هب المعمول التنظیم في علیھا المنصوص االلتزامات على زیادة 8: المادة
 1435 عام األولى جمادى13 في المؤرخ القرار من 11 المادة منھا السیما

 العنایة ببذل الجمعیة تلتزم أعاله، والمذكور 2014 سنة مارس 15 الموافق
 تعتزم الذي التربوي المشروع إلنجاح الظروف أحسن لتوفیر المطلوبة

 .هتطبیق

 ،هب المعمول التنظیم في علیھا المنصوص االلتزامات على زیادة 9: المادة
 التربوي المشروع سیر عرقلة شأنھا من التي العوائق برفع الدیوان یلتزم

 .للجمعیة

 المختصة المصالح بھا تقوم التي للرقابة االتفاقیة تخضع 10: المادة
 .للوالیة والریاضة الشباب لمدیریة

 الصالح یقتضي عندما أو بالتزاماتھا الجمعیة إخالل حال في 11: المادة
 إعذار بعد الدیوان، یمكن هفإن ذلك، الموقع تثمین متطلبات أو العام

 : هلتصحیح واالستعجال اإلخالل طبیعة مع مالئم بأجل مصحوب
 مؤقتة، بصفة االتفاقیة توقیف إما -
 .االتفاقیة بفسخ النطق وإما -
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 عن الناجمة والتعویضات المصاریف بدفع الجمعیة تتكفل 12: المادة
 المھام أداء بمناسبة بالغیر، أو والعتاد بالمستخدمین تلحق التي األضرار
 .بھا المنوطة

 أو للخالفات الودیة التسویة سبل تفضیل على الطرفان یتفق 13: المادة
 .االتفاقیة بنود تفسیر أو تنفیذ بمناسبة تحدث أن یمكن التي النزاعات

 المعنیة األطراف تراه ملحق محل االتفاقیة تكون أن یمكن 14: المادة
 التشریع في علیھا المنصوص األحكام یخالف أال شریطة ضروریا،

 .بھما المعمول والتنظیم

 الموافقة بعد التنفیذ حیز الطرفین بین الموقعة االتفافیة ھذه تدخل 15: المادة
 .للجمعیة تبلیغھا و للوالیة، والریاضة الشباب مدیر من علیھا

 كل بمقر موطنھما الطرفان یختار االتفاقیة، ھذه لمقتضیات 16: المادة
 .أعاله محدد ھو كما منھما واحد

 .أصلیة نسخ ثالث في االتفاقیة ھذه تحرر 17: المادة

 .................................في ...................... ب حرر
 

 جمعیة (ة)رئیس     مؤسسات دیوان) ة(مدیر
 الشباب نشاطات      ................. لوالیة الشباب

 السیدة / السید       السیدة / السید
..............................        .............................. 

 
 للموافقة

 والریاضة الشباب )ة(مدیر
 ........................ لوالیة
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 جمعیة لفائدة الكلي للتسییر المسندة البیداغوجیة النشاطات طبیعة و قائمة
............................................................................................  

 
المالحظات البیداغوجي  النشاط طبیعةالرقم 

  
 
 
 

 

 

 
 ................................ التاریخ      

 
   (ة)رئیس وختم إمضاء)           ة( مدیر ختم و إمضاء
 الشباب نشاطات جمعیة            الشباب مؤسسات دیوان
 ......................      ........................ لوالیة
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 الدیوان طرف من الجمعیة تصرف تحت الموضوعة المنقولة األمالك حالة
 

 الملك تحدیدالرقم 
 المنقول

 القیمة النوعیة الكمیة
 التقدیریة

 رقم
 الجرد

 المالحظات
 

       

 

 ................................ التاریخ      

 )ة (رئیس وختم إمضاء)    ة(مدیر ختم و إمضاء
 الشباب نشاطات جمعیة     الشباب مؤسسات دیوان
 ............................     ...................... لوالیة
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مؤھالتھم  و الجمعیة طرف من المعینین للمستخدمین االسمیة القائمة

 

 ................................ التاریخ      
 

  (ة)رئیس وختم إمضاء         (ة)   مدیر ختم و إمضاء
 الشباب نشاطات جمعیة     الشباب مؤسسات دیوان
 ........................ .....................      ....لوالیة

 

 مكان و تاریخاللقب  و اإلسمالرقم 
 االزدیاد

 المالحظاتالعنوان المؤھل 
 

      

219 
 



 الثاني الملحق

 للنشاطات الجزئي التسییر اتفاقیة نموذج
 الشباب مؤسسة داخل الجاریة البیداغوجیة

 :بین مبرمة

 من ممثال ......................................... لوالیة الشباب مؤسسات دیوان
 .............................  ................السیدة / السید ه)مدیرته (مدیر طرف
 یدعى الذي.................................................. .........ب مقره الكائن

 "الدیوان"  النص صلب في
 جھة من    

 من ممثلة .................................................الشباب نشاطات وجمعیة
 ................................  .........السیدة / السید رئیستھا أو رئیسھا طرف
 في تدعى التي ......................................................ب مقرھا الكائن
 "المسیر "النص صلب

 أخرى جھة من   

 :یأتي ما على االتفاق تم

 من )2 الفقرة(27  للمادة طبقا المبرمة االتفاقیة ھذه بموجب : األولى المادة
 1427 عام الحجة ذي 17 في المؤرخ 01-07 رقم التنفیذي المرسوم
 للنشاطات الجزئي التسییر الدیوان یسند ، 2007 سنة ینایر 6 الموافق

  الكائنة..................... المسماة الشباب مؤسسة داخل الجاریة البیداغوجیة
 ................................. ......بلدیة ..........................................ب

 ................................... .....والیة .....................................دائرة
 .أعاله المذكورة الجمعیة لفائدة

 للتسییر المسندة البیداغوجیة النشاطات وطبیعة قائمة باالتفاقیة تلحق   
 .الجمعیة لفائدة الجزئي

 .األشكال نفس حسب للتجدید قابلة (1) واحدة سنة االتفاقیة مدة  2: المادة
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 :یأتي بما الجمعیة تلزم 3: المادة

 على یظھر أن یجب باالتفاقیة یلحق وعمل تنشیط مشروع تقدیم -
 الجمھور و المستعمل والعتاد المتوقعة البیداغوجیة المناھج الخصوص،

 حیز هلوضع المتخذة واإلجراءات المرتقبة األعمال ومضمون المعني
 التنفیذ،

 مشروع تنفیذ ضرورات و لمتطلبات یستجیبون مؤھلین مستخدمین تعیین -
 االسمیة القائمة باالتفاقیة وتلحق الجمعیة من المقدم العمل و التنشیط

 ومؤھالتھم، المعینین للمستخدمین

 النشاطات عن الناتجة المدنیة المسؤولیة یضمن الذي التأمین إثبات -
 المبذولة،

 قانونا العائدة االنخراط، مصاریف بعنوان ، 20%بقیمة مبلغ دفع -
 الشباب، لمؤسسة البیداغوجیة النشاطات عن الناتجة واإلیرادات للمؤسسة

 والنوعي الكمي الجرد الخصوص، على تضم لألماكن معاینة إعداد -
 .الطرفین بین یحررحضوریا للمؤسسة المنقولة األمالك لمجموع والتقدیري

 نسخة وترسل باالتفاقیة، وتلحق الطرفین من األماكن معاینة توقع أن یجب
 .للوالیة والریاضة الشباب مدیریة إلى لإلعالم منھا

 المؤرخ القرار أحكام باحترام االتفاقیة ھذه بموجب الجمعیة تلتزم 4: المادة
 یحدد الذي 2014 سنة مارس15 الموافق 1435 عام األولى جمادى 13 في

 البیداغوجیة النشاطات بعض أو النشاطات تسییر إسناد وكیفیات شروط
 عدة أو جمعیة إلى اتفاقیة، طریق عن الشباب، مؤسسة داخل الجاریة
 .الشباب نشاطات في تختص جمعیات

 المسندة البیداغوجیة النشاطات تسییر في الحریة كامل للجمعیة 5: المادة
 .لھا

 : إمكانیة من الخصوص، على تستفید الصفة، وبھذه   

 النشاطات، من االستفادة تسعیرة تحدید -
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 النشاطات، لھذه المخصصة الفضاءات استعمال -

 للمؤسسة، التابع البیداغوجي العتاد و التجھیزات استعمال -

 .هب المعمول للتنظیم وفقا االنخراط مصاریف تحصیل -

 أعاله،5  المادة في المذكورة حقوقھا الجمعیة تمارس عندما 6: المادة
 النشاطات بعض أو/و النشاطات من االستفادة تسعیرة حقوق منھا السیما

 من الصریحة الموافقة على الحصول علیھا یتعین هفإن البیداغوجیة،
 .الدیوان

 المزمع العمل ونتائج بدواعي الدیوان إعالم الجمعیة على یجب 7: المادة
 والعتاد التجھیزات صیانة لمقتضیات تتدخل عندما طرفھا من هب القیام

 .تصرفھا تحت الموضوع

 ،هب المعمول التنظیم في علیھا المنصوص االلتزامات عن زیادة 8: المادة
 1435 عام األولى جمادى13 في المؤرخ القرار من 11 المادة منھا السیما

 العنایة ببذل الجمعیة تلتزم أعاله، والمذكور2014 سنة مارس 15 الموافق
 الذي والعمل التنشیط مشروع إلنجاح الظروف أحسن لتوفیر المطلوبة

 .هتطبیق تعتزم

 ،هب المعمول التنظیم في علیھا المنصوص االلتزامات على زیادة 9: المادة
 التنشیط مشروع سیر عرقلة شأنھا من التي العوائق برفع الدیوان یلتزم

 .والعمل

 المختصة المصالح بھا تقوم التي للرقابة االتفاقیة تخضع 10: المادة
 .للوالیة والریاضة الشباب لمدیریة

 الصالح یقتضي عندما أو بالتزاماتھا الجمعیة إخالل حال في 11: المادة
 إعذار بعد الدیوان، یمكن هفإن ذلك، الموقع تثمین متطلبات أو العام

 : هلتصحیح واالستعجال اإلخالل طبیعة مع مالئم بأجل مصحوب

 مؤقتة، بصفة االتفاقیة توقیف إما -
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 .االتفاقیة بفسخ النطق وإما -

 عن الناجمة والتعویضات المصاریف بدفع الجمعیة تتكفل 12: المادة
 المھام أداء بمناسبة بالغیر، أو العتاد و بالمستخدمین تلحق التي األضرار
 .بھا المنوطة

 أو للخالفات الودیة التسویة سبل تفضیل على الطرفان یتفق 13: المادة
 .االتفاقیة بنود تفسیر أو تنفیذ بمناسبة تحدث أن یمكن التي النزاعات

 المعنیة األطراف تراه ملحق محل االتفاقیة تكون أن یمكن 14: المادة
 التشریع في علیھا المنصوص األحكام یخالف أال شریطة ضروریا،

 .بھما المعمول والتنظیم

 الموافقة بعد التنفیذ حیز الطرفین بین الموقعة االتفاقیة ھذه تدخل 15: المادة
 .للجمعیة وتبلیغھا للوالیة والریاضة الشباب مدیر من علیھا

 كل بمقر موطنھما الطرفان یختار االتفاقیة، ھذه لمقتضیات 16: المادة
 .أعاله محدد ھو كما منھما واحد

 .أصلیة نسخ ثالث في االتفاقیة ھذه تحرر 17: المادة

 ............................في ......................... ب حرر     

 جمعیة  (ة)رئیس     مؤسسات دیوان  (ة) مدیر
 الشباب نشاطات      .................  لوالیة الشباب

 السیدة / السید        السیدة / السید
..............................         ............................ 

 
 للموافقة

 والریاضة الشباب (ة) مدیر     
 ........................ لوالیة     
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 الجزئي للتسییر المسندة البیداغوجیة النشاطات وطبیعة قائمة

 ............................................................................جمعیة لفائدة

 

 ................................ التاریخ      
 

   (ة) رئیس ختم و إمضاء          (ة) مدیر وختم إمضاء
 الشباب نشاطات جمعیة         الشباب مؤسسات دیوان
          .................................................... لوالیة

 

 المالحظاتالبیداغوجي  النشاط طبیعةالرقم 
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 الدیوان طرف من الجمعیة تصرف تحت الموضوعة المنقولة األمالك حالة
 

 الملك تحدید الرقم
المنقول 

 القیمة النوعیة الكمیة
 التقدیریة

 رقم
الجرد 

المالحظات 

       

 

 ................................ التاریخ      

 
   (ة) رئیس ختم و إمضاء          (ة) مدیر وختم إمضاء
 الشباب نشاطات جمعیة         الشباب مؤسسات دیوان
          .................................................... لوالیة
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 مؤھالتھم و الجمعیة طرف من المعینین للمستخدمین االسمیة القائمة

 

 ................................ التاریخ      

 
   (ة) رئیس ختم و إمضاء          (ة) مدیر وختم إمضاء
 الشباب نشاطات جمعیة         الشباب مؤسسات دیوان
          .................................................... لوالیة

 

 مكان و تاریخاللقب  و اإلسمالرقم 
 االزدیاد

 

 المالحظاتالعنوان المؤھل 
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س  مار 4  الموافق 1436 عام األولى جمادى 13 في مؤرخ ارقر31-3-   
 للمصادقة الوطنیة اللجنة أعضاء تعیین یتضمن ، 2015 سنة
 .الریاضیة المنشآت على

----- 

 مارس 4 الموافق 1436  عام األولى جمادى 13 في مؤرخ قرار بموجب   
 المرسوم ألحكام تطبیقا أسماؤھم،  اآلتیة والسادة السیدات تعین 2015 سنة

 الموافق 1430 عام األولى جمادى 17 المؤرخ في 184-09  رقم التنفیذي
 بالمصادقة الخاصة والمقاییس اإلجراءات یحدد الذي2009 سنة مایو 12

 وكذا للجمھور المفتوحة الریاضیة القاعدیة المنشآت على واألمنیة التقنیة
 المنشآت على للمصادقة الوطنیة اللجنة في أعضاء تطبیقھا، كیفیات

 : الریاضیة

 رئیسا، بالریاضة، المكلف الوزیر ممثل ، رضا دومي -

 والجماعات الداخلیة وزیر الدولة، وزیر ممثل القادر، عبد الرأس زرق -
 المحلیة،

 بالمالیة، المكلف الوزیر ممثلة نوال، زیات -

 المائیة، بالموارد المكلف الوزیر ممثل الدین، نصر بوجملین -

 والبیئة، العمرانیة بالتھیئة المكلف الوزیر ممثلة ، آسیا بشاري -

 بالفالحة، المكلف الوزیر ممثل ، القادر عبد خلیفة -

 العمومیة، باألشغال المكلف الوزیر ممثل ، بادیس صنصال -

 بالصحة، المكلف الوزیر ممثلة ، حوریة عودیة -

 والمدینة، والعمران بالسكن المكلف الوزیر ممثل محمد، الدین بدر -

 بالریاضة، المكلف الوزیر ممثل محمد، جراوي -

 الوطني، الدرك قیادة ممثل الدین، نور طیبي -
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 الوطني، لألمن العامة المدیریة ممثل الكریم، عبد ھالي -

 المدنیة، للحمایة العامة المدیریة ممثل ، لطفي عربة بن -

 .األولمبیة الوطنیة اللجنة ممثل عمار، براھمیة -

 الوطنیة اللجنة أشغال في الوطنیة الریاضیة االتحادیات ممثلو یشارك   
 ھذه نشاطات لمیدان التابعة الریاضیة القاعدیة المنشآت فیھا تعرض عندما

 .واألمنیة التقنیة المصادقة إجراء على االتحادیات

 23 الموافق1431 عام األول ربیع 9 في المؤرخ القرار أحكام تلغى   
 على للمصادقة الوطنیة اللجنة أعضاء تعیین والمتضمن 2010 سنة فبرایر

 .المعدل الریاضیة، المنشآت
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 سنة یولیو  27 الموافق 1436 عام شّوال 11 في مؤّرخ قرار -3-32
 أن یمكن التي والخدمات األشغال و النشاطات قائمة یحّدد ، 2015

 لوزارة التابعة اإلداري الطابع ذات العمومیة المؤسسات بھا تقوم
 كیفیات و الرئیسیة، مھمتھا على زیادة الریاضة، و الشباب

 .عنھا الناتجة العائدات تخصیص

----- 

 ، والریاضة الشباب وزیر إنّ 

 عام رجب 25 في المؤّرخ 125-15 رقم الّرئاسيّ  المرسوم بمقتضى- 
 الحكومة، أعضاء تعیین المتضّمن و 2015 سنة مایو 14 الموافق 1436
 المعّدل،

 عام شعبان  18 في المؤّرخ  412-98 رقم التّنفیذيّ  المرسوم بمقتضى و - 
 العائدات تخصیص كیفیات یحّدد الذي 1998 سنة دیسمبر 7 الموافق 1419
 زیادة العمومیة، المؤسسات بھا تقوم التي واألشغال الخدمات عن الناتجة

 الرئیسیة، مھمتھا على

 19 الموافق 1421 عام األولى جمادى 19 في المؤّرخ القرار بمقتضى و -
 التي والخدمات واألشغال النشاطات قائمة یحّدد الذي 2000 سنة غشت
 لوزارة التابعة اإلداري الطابع ذات العمومیة المؤسسات بھا تقوم أن یمكن

 تخصیص وكیفیات الرئیسیة، مھمتھا على زیادة والریاضة، الشباب
 عنھا، الناتجة العائدات

 : یأتي ما یقّرر   

 رقم المرسوم التّنفیذيّ  من )2 الفقرة( 2 الماّدة ألحكام تطبیقا : األولى الماّدة
 1998 سنة دیسمبر 7 الموافق1419  عام شعبان 18 في المؤّرخ 98-412

 التي والخدمات واألشغال النشاطات قائمة القرار ھذا یحّدد أعاله، والمذكور
 لوزارة التابعة اإلداري الطابع ذات العمومیة المؤسسات بھا تقوم أن یمكن

 تخصیص وكیفیات الرئیسیة، مھمتھا على زیادة والریاضة، الشباب
 .عنھا الناتجة العائدات
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 الماّدة في المذكورة والخدمات واألشغال النشاطات قائمة تحّدد 2: الماّدة
 : یأتي كما أعاله، األولى

 : العالي للتكوین الوطنیة المعاھد بعنوان -1

 والبحث، الدراسات أشغال -

 العلمیة بالنشاطات العالقة ذات والبیداغوجیة التقنیة المساعدة -
 والبحث، والتكنولوجیة

 السمعیة المنتوجات و والمقاالت والمجالت والمؤلفات النشریات إنجاز -
 ، البصریة

 الدراسیة، واألیام والملتقیات والندوات المؤتمرات وتأطیر واستقبال تنظیم -

 : الریاضیین لتجمعات بالنسبة الریاضیة المنشآت في والمساعدة االستقبال -
 ت، ...)تحضیرا تجمعات، تدریبات،( والممارسین الریاضیین

 والنقل، واإلطعام اإلیواء -

 ، التربویة األنشطة عن الناتجة المنتوجات بیع -

 .والقاعات الریاضیة المنشآت إیجار -

 : للوالیات الشباب مؤسسات دواوین بعنوان-  2

 الریاضیة، والمنشآت والقاعات والعتاد المحالت إیجار -

 المذكرات كإنجاز واالستنساخ والسحب والطباعة الكتابة أعمال -
 الشارات وصنع والمطویات والمنشورات الصغیرة واإلعالنات والملصقات

 والمجسمات،

 العلمیة والنشاطات اآللي اإلعالم میدان في البیداغوجیة المساعدة -
 والثقافیة

 الدیوان، ینجزھا التي والمنشورات المجالت بیع -
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 ، والفیدیو البصریة السمعیة التغطیة -

 ملحقات ونوادي الورشات مختلف تنجزھا التي والمنتوجات األعمال بیع -
 ،هوھیاكل الشباب مؤسسات دیوان

 والعلمیة، والریاضیة الثقافیة والنشاطات التظاھرات تنظیم -

 والتبادالت واألسفار والرحالت التكوین ودورات التدریبات تنظیم -
 الطلق، الھواء في األخرى والنشاطات الجواریة والنشاطات

 الدراسیة، واألیام والملتقیات والندوات المؤتمرات وتأطیر واستقبال تنظیم -

 والحفالت، العروض تنظیم -

 والمشروبات، واإلطعام اإلیواء -

 .السیارات حظیرة -

 : للوالیات الریاضات المتعددة المركبات دواوین بعنوان  -3

 والندوات والملتقیات والدورات واالحتفاالت الحفالت واستقبال تنظیم -
 الدراسیة، واألیام

 الریاضیة، والمنشآت والقاعات المحالت إیجار -

 الخدمات وكل والجواریة والترفیھیة الریاضیة والنشاطات التدریبات -
 ذلك، عن الناتجة

 العتاد، إیجار -

 والمشروبات، اإلطعام -

 والنّقل، اإلیواء -

 السیارات، حظیرة -

 .والصیانة المحافظة خدمات -
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 : المتخصصة الریاضیة والجھویة الوطنیة المدارس بعنوان - 4

 الدراسیة، واألیام والملتقیات الندوات وتأطیر واستقبال تنظیم -

 والمنشورات، والمجالت الوثائق وبیع إنجاز -

 البصریة، والسمعیة واالستنساخ والسحب والطباعة الكتابة أعمال -

 والصیانة، التھیئة أشغال -

 الدراسات، أشغال -

 اإلطعام، -

 والنّقل، اإلیواء -

 .الریاضیة والمنشآت والقاعات المحالت إیجار -

 :الوطنیة الریاضیة الثانویة بعنوان  -5

 الدراسیة، واألیام والمحاضرات والملتقیات الندوات تنظیم- 

 والبیداغوجیة، التقنیة المساعدة -

 الریاضیة، المنشآت قاعات إیجار -

 .واإلطعام والنّقل اإلیواء -

 : الریاضیة والنخبة المواھب وتحضیر تجمع مراكز بعنوان- 6

 واإلطعام، والنّقل اإلیواء-

 والصیانة، التھیئة أعمال -

 .الریاضیة والمنشآت والقاعات المحالت إیجار -

 : األخرى الوطني الطابع ذات العمومیة المؤسسات بعنوان -7

 الدراسیة، واألیام والملتقیات والندوات المؤتمرات وتأطیر واستقبال تنظیم -
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 والمنشورات، والمجالت الوثائق وبیع إنجاز -

 ، البصربة والسمعیة واالستنساخ والسحب والطباعة الكتابة أعمال -

 .البیداغوجیة و التقنیة المساعدة -

  3 الماّدة ألحكام طبقا والخدمات واألشغال النشاطات تنجز 3: الماّدة
 عام شعبان 18 في المؤّرخ  412-98 رقم التّنفیذيّ  المرسوم من) 3 الفقرة(

 أو عقد إطار في أعاله، والمذكور 1998  سنة دیسمبر 7 الموافق 1419
 .الغیر مع تبرم اتفاقیة أو صفقة

 .المعنیة المؤسسة مدیر إلى خدمة أداء إنجاز طلب كل یقدم 4: الماّدة

 والخدمات، واألشغال النشاطات عن الناتجة اإلیرادات توزع 5: الماّدة
 18 في المؤّرخ  98-412 رقم التّنفیذيّ  المرسوم من 4 الماّدة ألحكام طبقا

 بعد أعاله، والمذكور 1998 سنة دیسمبر 7 الموافق 1419 عام شعبان
 .إنجازھا عن الناتجة التكالیف طرح

 على والخدمات، واألشغال النشاطات إنجاز عن الناتجة بالتكالیف یقصد   
 : یأتي ما الخصوص،

 والمواد، األشیاء لصنع الالزمة األولیة المواد شراء -

  الخدمات، أداء إنجاز في المستعملة المنتجات أو/و واألدوات المواد شراء -

 المستخدمین نفقات مثل والخدمات السلع إنتاج عن الناتجة المصاریف -
 وأشغال والتنقالت والنقل والطاقة الماء واستھالك التجھیزات واھتالك

 الالزمة، والتجھیزات الخضراء المساحات وصیانة التھیئة

 .اإلطار ھذا في الغیر ینجزھا التي الخاصة الخدمات تسدید -

 عون من إّما بمعاینتھا بالصرف اآلمر یقوم التي اإلیرادات تقبض 6: الماّدة
 .الغرض لھذا معیّن وكیل من وإّما محاسب
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 1421 عام األولى جمادى 19 في المؤّرخ القرار أحكام تلغى 7: الماّدة
 واألشغال النشاطات قائمة یحّدد الذي 2000 سنة غشت 19 الموافق

 اإلداري الطابع ذات العمومیة المؤسسات بھا تقوم أن یمكن التي والخدمات
 وكیفیات الرئیسیة، مھمتھا على زیادة والریاضة، الشباب لوزارة التابعة

 .عنھا الناتجة العائدات تخصیص

 الجزائریّة للجمھوریّة الّرسمیّة الجریدة في القرار ھذا ینشر 8:  الماّدة
 .الّشعبیّة الّدیمقراطیّة

 2015. سنة یولیو 27 الموافق 1436 عام شّوال 11 في بالجزائر حّرر   

 

 علي ولد الھادي        
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