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لــصــاحلـــهم أو لــلـــغــيـــر بــغــرض تـــغــيـــيــر ســيـــر مــنـــافــســة أو
تــظـاهــرة ريـاضـيــة خـرقـا لـألنـظـمــة واGـقـايــيس الـريــاضـيـة

التي تسيرها.

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

االمتناع عنه.    

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

ال تتجاوز خمس (5) سنوات.

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

اGنصوص عليه في اGادة 248 أعاله.

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

اخملالفات في إطار التشريع اGعمول به.  

الباب اخلامس عشرالباب اخلامس عشر
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

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

شروط . 

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

العقار واالستفادة من قروض بنكية.

حتـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق  هـــــذه اGــــادة عـن طــــريق
التنظيم.

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

واGتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

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

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

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

الرسمية.

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

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

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

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

rإنّ رئيس اجلمهورية

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

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

rادة 38 منهGال سيما ا  rتممGعدل واGا rبعالقات العمل

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

rتممGعدل واGا rرؤوس األموال من وإلى اخلارج

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

rتمّمGعدّل واGا


