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        الثانية ماسترالثانية ماسترالثانية ماسترالثانية ماستر: : : : السنةالسنةالسنةالسنة

        ت الرياضية والموارد البشرية    ت الرياضية والموارد البشرية    ت الرياضية والموارد البشرية    ت الرياضية والموارد البشرية    آآآآتسيير المنشتسيير المنشتسيير المنشتسيير المنش    ::::التخصصالتخصصالتخصصالتخصص

                        

 ا���ث و ا�	�� ا�
	��م وزارة
 ا�	���

جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                              

 ولحاجأ محند أكلي العقيد

 البويرة



 

        ::::التقرير الماليالتقرير الماليالتقرير الماليالتقرير المالي. . . . أوالأوالأوالأوال

   ::::التقرير الماليالتقرير الماليالتقرير الماليالتقرير الماليمفهوم مفهوم مفهوم مفهوم  -1

هو بيان يتضمن وصف سنوي للمعلومات المالية عن النشاطات التي قامت بها المؤسسة 

، ويقوم بإعداده أمين المال ومساعده الرياضية ممثلة بيانات عن مختلف النفقات واإليرادات

  .باإلضافة إلى رئيس الجمعية

نه تمسك الجمعية إبالجمعيات فوالمتعلق  2012يناير  12المؤرخ في  06-12وطبقا للقانون 

المتعلق بالنظام  11-07محاسبة طبقا للنظام المحاسبي المنصوص عليها، بحيث وفقا للقانون 

وتنتهي في  01/01شهر، وتبدأ من 12المحاسبي المالي في المؤسسات تبلغ السنة المحاسبية 

السنة المحاسبية مع ويستثنى من ذلك الجمعيات الرياضية ذات طبيعة نشاطها لتوافق . 31/12

  .السنة الرياضية

المؤرخ  74-15التقرير المالي، منها المرسوم التنفيذي  إلعدادعدة قوانين  إلىويتم االستناد 

والذي يحدد األحكام والقانون األساسي النموذجي المطبق على النادي  2015فبراير  16في 

-13والمتعلق بالجمعيات والقانون  2012يناير  12المؤرخ في  06-12الرياضي الهاوي، والقانون 

05.  

   ::::العناصر التي يتضمنها التقرير الماليالعناصر التي يتضمنها التقرير الماليالعناصر التي يتضمنها التقرير الماليالعناصر التي يتضمنها التقرير المالي -2

  : يعرض التقرير المالي جملة من البيانات وتتمثل فيما يلي

عرض مختلف الموارد المالية السنوية التي تحصلت عليها الجمعية بما فيها الرصيد المنقول  -

 .من السنة السابقة

 .الجمعية خالل السنةعرض مختلف مصاريف ونفقات  -

 .عرض نتيجة الموازنة المالية للجمعية في نهاية السنة -

   ::::أهداف التقرير الماليأهداف التقرير الماليأهداف التقرير الماليأهداف التقرير المالي -3

يمكن التقرير المالي من مالحظة عملية صرف النفقات والحصول على اإليرادات، عموما 

  :نقسم هذه األهداف إلى قسمين

  ::::األهداف العامةاألهداف العامةاألهداف العامةاألهداف العامة -

المالية والمحاسبية، بهذا يجب إعداد نظام محاسبي يمكن من االطالع المفصل على الوضعية 

  .يستند إلى وثائق إثبات

  

 



 

  ::::األهداف الخاصةاألهداف الخاصةاألهداف الخاصةاألهداف الخاصة -

التقرير المالي وثيقة رئيسية ومهمة في ضبط عالقة الجمعية العامة سواء على المستوى 

  ).المحيط الخارجي(أو على المستوى الخارجي ) األعضاء(الداخلي 

        ::::التقرير األدبيالتقرير األدبيالتقرير األدبيالتقرير األدبي: : : : ثانياثانياثانياثانيا

هو بيان يعرض مدى االهتمام بالجانب األخالقي مع الجمعية العامة من خالل االلتزام بالقيم 

والمبادئ المتفق عليها، وتبرير مختلف المهام التي اتخذها المكتب، ومختلف العراقيل التي حالت 

الكاتب العام  إشرافويعد التقرير من طرف المكتب تحت األخرى المهام بعض دون انجاز 

 ئيس، والر

        ::::الجمعياتالجمعياتالجمعياتالجمعيات: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

        : : : : مفهوم الجمعيةمفهوم الجمعيةمفهوم الجمعيةمفهوم الجمعية - - - - 1111

أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير /الجمعية هي تجمع أشخاص طبيعيين و

محددة، ويجب تحديد موضوع الجمعية بدقة ويجب أن تعبر تسميتها عن العالقة بهذا 

  .الموضوع

ولغرض غير مربح من أجل ويشترك هؤالء األشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا 

ترقية األنشطة وتشجيعها ال سيما في المجال المهني واالجتماعي والعلمي والديني والتربوي 

  .والثقافي والرياضي والبيئي والخيري واالنساني

        : : : : السجالت التي تمسكها الجمعيةالسجالت التي تمسكها الجمعيةالسجالت التي تمسكها الجمعيةالسجالت التي تمسكها الجمعية - - - - 2222

  :تلتزم الجمعيات ومختلف فروعها بمسك مجموعة من السجالت ونذكرها في اآلتي

 .ألعضاء يسجل فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم ومهامهمسجل ا -

 .سجل النشاطات والمشاريع -

 .سجل مداوالت وهياكل تسيير الجمعية -

 .سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا -

        ::::موارد الجمعيةموارد الجمعيةموارد الجمعيةموارد الجمعية - - - - 3333

  .اشتراكات أعضائها -

  .المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأمالكها -

 .النقدية والعينية والوصاياالهبات  -

 .مداخيل جمع التبرعات -

 .اإلعانات التي تقدمها الدولة أو الوالية أو البلدية -



 

        ::::النادي الهاويالنادي الهاويالنادي الهاويالنادي الهاوي: : : : رابعارابعارابعارابعا

        ::::مفهوم النادي الهاويمفهوم النادي الهاويمفهوم النادي الهاويمفهوم النادي الهاوي - - - - 1111

النادي الهاوي هو جمعية رياضية ذات هدف غير مربح تضمن  74-15من قانون  02حسب المادة 

  .مستوى الرياضي قصد تحقيق االدعاءات الرياضية التربية و التكوين القاعدي و تحسين

  : ويضم النادي الهاوي ما يلي

 الجمعية العامة  -

 الرئيس  -

 المكتب التنفيذي  -

 )9(الفروع الرياضية المتخصصة  -

المستخدمين التقنيين و اإلداريين و الطبيين الرياضيين الموضوعين تحت تصرف النادي أو  -

 الذين يتم توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به 

 لجنة أو عدة لجان متخصصة  -

  يضم عالوة علي ذلك ، لجنة مناصرين طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما  -

        ::::للنادي الهاويللنادي الهاويللنادي الهاويللنادي الهاوي    الجمعية العامةالجمعية العامةالجمعية العامةالجمعية العامة - - - - 2222

الجمعية العامة هي : : : : 2015فبراير  16المؤرخ في  74-15المرسوم التنفيذي     14141414    ادةادةادةادةحسب المحسب المحسب المحسب الم

  .جهاز مداولة النادي الهاوي و تضم مجموع أعضاء النادي

  :تضم الجمعية العامة األعضاء األتي ذكرهم ::::من نفس المرسوممن نفس المرسوممن نفس المرسوممن نفس المرسوم    15151515وحسب المادة وحسب المادة وحسب المادة وحسب المادة 

 األعضاء المؤسسين  -

 رؤساء النادي القدامى الذين أتموا عهدة كاملة واحدة علي األقل  -

 األعضاء الشرفيين  -

 أعضاء المكتب التنفيذي الممارسين  -

 أعضاء  مكاتب الفروع الرياضية المتخصصة  -

 رئيس لجنة المناصرين  -

  

  .تثبت قائمة أعضاء الجمعية العامة من طرف اإلدارة المحلية المكلفة بالرياضة 

ال يمكن عدد األعضاء الشرفيين الذين يمكنهم اكتساب صفة الناخب أو اكتساب صوت تداولي 

  .أعضاء  10ضمن الجمعية العامة أن يتجاوز عشرة 

  .يشارك المدير التقني للنادي الهاوي و الطبيب بصوت استشاري في أشغال الجمعية العامة للنادي 



 

  : ي لي بماتكلف الجمعية العامة : : : : مهام الجمعية العامةمهام الجمعية العامةمهام الجمعية العامةمهام الجمعية العامة -3

 .و تسييره المالي  أنشطتهالبث في التقرير األدبي للنادي الهاوي و حصائل  -

 .المصادقة علي المخططات و برامج األنشطة التي يعرضها عليها رئيس النادي الهاوي  -

 .انتخاب الرئيس  -

 .انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للنادي الهاوي و تجديده  -

 .التقديرية للسنة المالية المقبلةالمصادقة علي الميزانية  -

 .المصادقة علي الحسابات للسنة المالية المقفلة  -

 .تعيين لجنة مكلفة بالترشيحات النتخابات الهيئات المسيرة للنادي الهاوي  -

 .تحديد مبلغ االشتراكات السنوية  -

 .المصادقة علي اقتناء األمالك المنقولة و العقارية و التصرف فيها  -

ل الهيئات و الوصايا و التحقق من مالئمتها مع األهداف المنوطة بالنادي الهاوي دراسة و قبو -

 .بموجب قانونه األساسي 

 .غير الصالحة كما يقترحها المكتب التنفيذي  األمالكالمصادقة علي  -

 . رأسمالهناد رياضي محترف أو المساهمة في  بإنشاءالبث في كل المسائل المرتبطة  -

 .تكوين أو ما قبل التكوين للمواهب الرياضية البث في إنشاء مركز  -

 . إلغائهاأو  إنشائهاالبث في عدد و طبيعة الفروع الرياضية أو  -

 .انتخاب لجنة مالية كجهاز مراقبة داخلي  -

 .البث في تعيين محافظ أو محافظي الحسابات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما  -

علي القانون األساسي و النظام الداخلي للنادي  إدخالهالبث في التعديالت المحتملة الواجب  -

 .الهاوي 

  

        ::::الجمعية العامةالجمعية العامةالجمعية العامةالجمعية العامة    وقراراتوقراراتوقراراتوقرارات    اتاتاتاتأحكام عامة عن اجتماعأحكام عامة عن اجتماعأحكام عامة عن اجتماعأحكام عامة عن اجتماع - - - - 4444

تجتمع الجمعية العامة للنادي الهاوي في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس النادي الهاوي أو   -

  .أعضائها القانونيين )2/3(بطلب من ثلثي 

تستدعي الجمعية العامة غير العادية من طرف رئيس النادي الهاوي المنتخب ، أو في حالة   -

األعضاء ) 2/3(نزاع داخلي من طرف اإلدارة المحلية المكلفة بالرياضة أو من طرف ثلثي 

  .القانونيين للجمعية العامة للنادي المسددين الشتراكاتهم 



 

ن للجمعية العامة المسددون الشتراكاتهم مسؤوال يكلف و في هذه الحالة يعين األعضاء القانونيو

  .بإعداد االستدعاءات و التوقيع عليها 

يرسل االستدعاء مرفقا بجدول األعمال و الوثائق الضرورية إلي كل أعضاء النادي الهاوي في   -

  .يوما قبل انعقاد كل دورة ) 15(اجل أقصاها خمسة عشرة 

بالنسبة للجمعية العامة ) 08(رة أعاله إلي ثمانية أيام يتقلص األجل المنصوص عليه في الفق -

  .غير العادية 

  .وضع شروط و كيفيات إجراء دورات الجمعية العامة في النظام الداخلي للنادي الهاوي  -

ال تصح  فإنهفإنهفإنهفإنه    2015فبراير  16المؤرخ في  74-15المرسوم التنفيذي     20202020المادة المادة المادة المادة وحسب وحسب وحسب وحسب 

) 2/3(دوراتها العادية أو الغير العادية إال بحضور ثلثي مداوالت الجمعية العامة المجتمعة في 

  .أعضائها القانونيين 

األعضاء القانونيين، يرسل إليهم استدعاء ثان في اجل ال ) 2/3(إذا لم يكتمل نصاب ثلثي 

أيام و في هذه الحالة تصح مداوالت الجمعية العامة مهما كان عدد أعضائها ) 8(يتعدى ثمانية 

 .القانونيين الحاضرين 

  .تتخذ قرارات الجمعية العامة باألغلبية البسيطة لألصوات المعبر عنها و

  .و في حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس 

   .تخضع الحصائل األدبية و المالية للنادي الهاوي إلي التصويت السري

  

        ::::النادي المحترفالنادي المحترفالنادي المحترفالنادي المحترف: : : : خامساخامساخامساخامسا

سواء  يكلف النادي الرياضي المحترف في ظل القانون المعمول بع بتحسين مستواه التنافسي

ركتهم في مختلف التظاهرات والمنافسات و الرياضي ولرياضييه من خالل مشااالقتصادي أ

ممارسة أنشطة تجارية ذات  إلى باإلضافةالرياضية مدفوعة األجر وتوظيف مؤطرين ورياضيين 

  .عالقة بموضوعه

  


