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 اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة

 والية بومرداس

 مديرية الشباب و الرياضة

 مصلحة الرياضة

 

 عدد منوذج القانون األساسي للنادي الرياضي للهواة. 6990يونيو  60بناءا على القرار الوزاري املشرتك و املؤرخ يف 

 19املؤرخ يف  99/69ومبقتضى األمر رقم  املتعلق باجلمعيات 1661يناير  61املؤرخ يف  61/60ن رقم و مبقتضى القانو

 و هذا القانون األساسي.املتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية  للرتبية البدنية و الرياضية وتنظيمها و تطويرها  6999فيفري 

 

 )مكرر( : 0املادة 

 ...................................................سماة: النادي الرياضي للهواة..اجلمعية الرياضية امل –)أحكام تطبق 

 .....................................................................................................و املؤسسة يف تاريخ :  –

 .......................................................................................................و املرخصة حتت رقم: 

  ...........................................حتت رقم  .............................................اليت جددت يف 

 1661يناير  61املؤرخ يف  61/60ن رقم القانو تشكل مبوجب هذا القانون األساسي من قبل نادي رياضي هاوي يسري و فق

          املتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية  للرتبية البدنية  6999فيفري  19املؤرخ يف  99/69ومبقتضى األمر رقم  املتعلق باجلمعيات

 .و الرياضية وتنظيمها و تطويرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اط.امتداد النش -املدة -املقر  -اهلدف  - التسمية : 0الباب 
 

 ........................................................................................................التسمية: 

 ..........................................................................................................اهلدف: 

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

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

 ............................................................................................................املقر: 

 .............................................................................................................املدة: 

 ....................................................................................................امتداد النشاط: 

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

 ................................................................يسمى النادي الرياضي للهواة )االسم و الرمز(  : 2املادة 

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

 " املهام التالية:املسمى أدناه "النادي ............................................يتوىل النادي الرياضي للهواة لـــ : 3املادة 

 العمل على ترقية و تنمية اختصاص أو اختصاصات رياضية )ذكر االختصاصات( لفائدة أعضائه دون هدف مربح.  -

 ....................................................................................................االختصاصات: 

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

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

 االحتادية أو االحتاديات املعنية. السهر على احرتام التنظيمات الرياضية املسنة من طرف  -

 توفري الظروف املادية الضرورية للممارسة الرياضية. -

 تسيري و صيانة أمالك النادي طبقا للتنظيم الساري املفعول.  -

 مسك و اإلحصائيات املتعلقة هبدفه، و إرسال حصيلة دورية خاصة بنشاطه إىل االحتادية و الرابطة املعنيتني.  -

 كل منشاة رياضية وفقا لتنظيم الساري املفعول.أحداث   -

 السهر على محاية املنشآت و التجهيزات الرياضية املوضوعة حتت تصرفه.  -

تنظيم مظاهرات و منافسات رياضية و املشاركة يف املنافسات الرياضية و احتماال الدولية،  مع احرتام اإلجراءات التنظيمية   -

 السارية.

 

 



 لبحث و اكتشاف و توجيه املواهب الرياضية الشابة.املشاركة يف ا  -

 ضمان التدريب و التكوين الرياضي للرياضيني و املمارسيني.  -

 ملنخرطني و املسامهة يف نشر و احلفاظ على األخالقات الرياضية. ةالسهر على الرتبية املدنية و األخالقي  -

 اهنا املسامهة يف تطوير موارده املالية.القيام بكل النشاطات اإلشهارية و الدعم اليت بإمك  -

 ينظم للرابطات و االحتاديات الرياضية اليت تسري الرياضات اليت ميارسها.
  

 و يلزم على هذا األساس:

 أن يتطابق مع القوانني األساسية و تنظيمات اإلحتادية و الرابطات اليت يتبع هلا.  -

 بيقا للقوانني الساسية و التنظيملت.أن خيضع للعقوبات التادبية اليت يف حقه تط  -

 أن يكتب تامينا يضمن مسؤوليته جتاه املخاطر اليت ميكن أن تصيب أعضاء وفقا للتنظيم الساري املفعول.  -
 

.......... ..........................................................................حيدد مقر النادي )العنوان الكامل للمقر( :4 املادة

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

 ميارس النادي نشاطات يف حدود االختصاص اجلغرايف و التقين للرابطة أو الرابطات املنظم إليها.  :5املادة 

لربناجمه( التقين و خاصة ذلك املتعلق باملناقشات بإمكانه أن يوضع نشاطه                       إال أنه، و يف إطار نشاطاته )

 على مستوى الرتاب الوطين و كذلك يف اخلارج، طبقا للتشريع و التنظيم الساريني املفعول.
 

 عالوة على جلنة األنصار: يشمل النادي فرعا أو عدة فروع رياضية متخصصة.  : 2املادة 

 لفرع الرياضي املتخصص هو كيان تقين للنادي جيمع الرياضيني املؤطرين يف ختصص رياضي واحد.ا
 

 حتدد اجلمعية للنادي، عدد وطبيعة الفروع الرياضية املتخصصة.  : 7املادة 
 

 املدة(. مدة النادي غري حمددة )يف حالة العكس اإلشارة إىل  : 8املادة 

 

 

 

 

 

 



 

 يلـة النــاديتشكتأسيس و :  1البـــاب 
 

 : جيب على األشخاص الطبيعيني الذين بإمكاهنم تأسيس مجعية و إدارهتا و تسرييها أن يكونوا: 10املادة:

 سنة فمافوق 61بالغيني - 

 سية جزائريةجن -

 غري حمكوم عليهم جبناية أو جنحة تتنافى مع جمال نشاط اجلمعية و مل يرد إعتبارهم بالنسبة لألعضاء املسرييني.- 

يؤسس النادى حبرية من قبل أعضائها املؤسسيني و جيتمع هؤوالء يف مجعية عامة إستثنائية تثبت مبوجب حمضر  :01املادة 

إجتماع حيرره حمضر قضائي، تصادق اجلمعية العامة التأسيسية على القانون األساسي للجمعية و تعيني مسؤوىل هيئاهتا 

 التنفيذية.

أعضاء مؤسسني و أعضاء ناشطني و أعضاء شرفيني متنح صفة العضو الشريف مبداولة                                يتشكل النادي من  : 00املادة 

 اجلمعية العامة بعد اقرتاح مكتب النادي.
 

                عالوة على الشروط املطلوبة يف التشريع الساري املفعول الكتساب صفة عضو ناشط يف النادي جيب التوفري       : 02املادة 

 الصفات التالية: إحدىعلى 

 * ممارس يف النادي

 * رياضي يف التأطري التقين

 * عضو يف التأطري اإلداري املكلف مبهام التسيري و التنظيم

 الرياضي -* عضو يف التأطري الطيب 

 * كل منخرط خيضع ألحكام هذا القانون األساسي.
 

 وقع من طرف صاحب الطلب و يقبله مكتب النادي.يصاغ كل اخنراط كتابيا و ي : 03املادة 

 خيضع قبول االخنراط إىل دفع اشرتاك من طرف صاحب الطلب حيدد طبقا للتنظيم الساري املفعول.

 

 

 

 



 
 

 تفقد صفة العضوية يف النادي بـــــ: : 04املادة 
 

 * االستقالة أو االنسحاب املقدم كتابيا و املقبول من طرف مكتب النادي.

 فاة أو احلل.* الو

 * عدم دفع االشرتاكات خالل مدة حمددة يف النظام الداخلي.

 * الشطب ألسباب خطرية مبوجب االجراءات و القوانني احملددة يف النظام الداخلي.
 

 السيـــر. -تنظيــم  : 3البـــاب 

 حيتوي على : : 05املادة 

 * اجلمعية العامة.

 * املكتب.

 * الرئيس.

 ني املوضوعيني حتت تصرف النادي طبقا للتنظيم الساري املفعول .* املوظفني التقني

 * عند االقتضاء جلنة أو عدة جلان.
 

 اجلمعيــة العامــة :6الفصــل 
 

 اجلمعية العامة هي اجلهاز املداول للنادي الذي جيمع كل أعضاء النادي. :02املادة 
 

 :تشمل اجلمعية العامة على األعضاء التاليني : 07املادة 

 * األعضاء املؤسسني

 الشرفيني ء* األعضا

 * أعضاء املكتب احلايل للنادي

 * أعضاء مكاتب الفروع الرياضية املتخصصة

 

 



 

 * التأطري التقين

 * التأطري اإلداري املكلف مبهام التنظيم و التسيري

 * التأطري الطيب الرياضي

 * األعضاء املنتخبني للجنة األنصار

 للرياضيني البالغني لكل فرع رياضي* املمثلني املنتخبني 

 * املدير املنهجي للنادي

 * املدير التقين للفرع الرياضي.

 .66إىل  6* ممثلي املنخرطني من قبل زمالئهم يف حدود 

 تكلف اجلمعية العامة مبايلي: : 08املادة 
 

 البحث يف التقرير األدبي لنادي و حصيلة األنشطة و تسيريه املايل -

 لى الربامج املقدمة من طرف مكتب النادياملوافقة ع -

 انتخاب أعضاء مكتب النادي و جتديده -

 انتخاب الرئيس -

 انتخاب جلنة قبول الرتشيحات مبناسبة كل جتديد ألجهزة النادي -

 املصادقة على حسابات السنة املالية املنصرمة و اعتماد احلالة التقديرية لإليرادات و النفقات -

 اقتناء األمالك املنقولة و العقارية و بيعهااملصادقة على  -

              فحص و قبول اهلبات و الوصايا عندما تكون مثقلة باألعضاء و الشروط بعد التحقق من مالمتها مع األهداف                               -

 اليت يسيطر القانون األساسي للنادي. 

 دراسة الطعون املقدمة -

 رير حمافظي احلساباتالبحث يف تق -

 

 

 

 
 



     جتتمع اجلمعية العامة مرة واحدة يف السنة على األقل يف دورة عادية و جتتمع يف دورات استثنائية                                    :00املادة 

 كلما اقتضت احلاجة لذلك. 

 بطلب من الرئيس -

 ( أعضائها1/3بطلب من ثلثي ) -

 ( أعضاء املكتب1/3بطلب من ثلثي ) -
 

تستدعي اجلمعية من طرف رئيس النادي أو بطلب من أغلبية أعضاء املكتب يرفق االستدعاء جبدول األعمال     : 21املادة 

 و يرسل وفقا لآلجال و الكيفيات احملددة يف النظام الداخلي.
 

ذا مل يكتب مل يكتمل النصاب تستدعي                  ( أعضائها إ1/3ال تصلح مداوالت اجلمعية العامة إال حبضور ثلثي ) : 20املادة 

 يوما و تصبح مداوالهتا حينئذ مهما يكون عدد األعضاء احلاضرين. 69اجلمعية مرة ثالثة يف أجل أقصاه  

 تتخذ القرارات مبوافقة األغلبية و يف حالة تساوي األصوات يرجع صوت الرئيس. : 22املادة 
 

 املشاركة يف االنتخابات أو ينتخب يف أجهزة اإلدارة إذا مل يدفع اشرتاكاته.ال ميكن ألحد  : 23املادة 
 

 .مكتب النـــادي : 1الفصــل 

 يدار و يسري النادي من طرف أعضاء املكتب. : 24املادة 
 

                                      إضافة إىل الرئيس و املدير املنهجي للنادي و الرؤساء املنتخبني للفروع الرياضية، يتشكل املكتب : 25املادة 

 أعضاء منتخبني من طرف اجلمعية العامة من ضمن أعضائها. 61إىل  69من  

 يوزع الرئيس على أعضاء املكتب مهام. -

 نائب الرئيس أو نواب الرئيس. -

 األمني العام. -

 أمني اخلزينة. -

 و عند االقتضاء:

 الكاتب و أمني اخلزينة. -

 املساعدون. -



 يكلف املكتب: : 22املادة 

 ضمان احرتام أحكام القانون األساسي و النظام الداخلي و تطبيق قرارات اجلمعية العامة. -

 بتسيري أمالك النادي -

 بإعداد مشروع النظام الداخلي -

 باقرتاح تعديالت القانون األساسي -

 كلف عالوة إىل ذلك بـــ:بدراسة و اقرتاح العقوبات التأديبية يف حق عضو من النادي و ي -

 بإعداد مشاريع برامج السنوية أو املتعددة السنوات للنادي -

 يضم النادي لدى خمتلف الرابطات و االحتاديات الرياضية. -

 ينتخب أعضاء املكتب باألغلبية البسيطة يف دورة واحدة ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد. : 27املادة 
 

ملكتب باستدعاء من الرئيس مرتني يف الشهر على األقل و بإمكانه أن جيتمع بطلب من األغلبية                            جيتمع أعضاء ا : 28املادة 

 املطلقة ألعضائه. 

 يتخذ املكتب قراراته باألغلبية. : 20املادة 

 و يف حالة تساوي األصوات يرجع صوت الرئيس.

 :يملدنية و يتوىل ما يأتميثل الرئيس يف أعمال احلياة ا : 31املادة 
 

 يقاضي لدى العدالة  -

 يكتب تأمني لضمان املخاطر اليت تطرأ على النادي و منخرطيه  -

 حيدد صالحيات كل نائب رئيس و مهام املساعدين  -

 يؤمر بصرف نفقات النادي  -

 حيدد مبلغ إدارة النفقات البسيطة  -

 يستدعي األجهزة و يرتأس أعماهلا و يسريها  -

 يقرتح جدول أعمال اجتماعات املكتب و دورات اجلمعية العامة  -

 ينشط و ينسق أعمال مجيع األجهزة  -

 يعد دوريا احلصائل و اخلالصات حول حياة النادي  -



 

 يرسل كل املعلومات للسلطة اإلدارية املؤهلة لذلك  -

 تبث يف تسيريهحيضر التقرير املعنوي و املايل و يعرضه على اجلمعية العامة اليت   -

 ميارس السلطة السلمية على مستخدمي النادي  -

 و يكلف عالوة على ذلك بـــ:  -

             متثيل النادي لدى اهليئات الرياضية احمللية و اجلهوية و الوطنية و الدولية طبقا للتشريع و التنظيم                                -

 الساريني املفعول. 

 يكلف األمني العام بكل املسائل اإلدارية العامة و يتوىل يف هذا اإلطار مايلي: : 30املادة 
 

 ضبط قائمة املنخرطني  -

 ضبط قائمة الرياضيني و املمارسني  -

 بسط قائمة كل املؤطرين  -

 معاجلة الربيد و تسيري األرشيف  -

 ضبط سجل املداوالت  -

 جل املداوالت مباشرة بعد املوافقة عليهاحترير مشاريع املداوالت و  تدوينها يف س  -

 حفظ نسخة من القوانني األساسية و األنظمة الداخلية.  -

 و يكلف عالوة على ذلك بـــ :

 تنسيق كل العمليات اإلدارية املتعلقة بالنشاطات التقنية للنادي  -

 ة.السهر على املمارسني الرياضيني لدى الرابطات االحتاديات الرياضية املعني  -
 

 يكلف أمني اخلزينة بالتسيري املايل و احلسابات و هو يتوىل هبذه الصفة بــ : : 32املادة 
 

 حتصيل االشرتاكات  -

 تسري األموال و سجل األمالك العقارية و املنقولة للنادي  -

 حتضري التقارير املالية  -

 



 و يتوىل عالوة على هذا :

 ي املفعولمسك حسابات النادي وفق التنظيم السار  -

 تسديد التزامات و حقوق اإلنظمام لدى الرابطات و االحتاديات  -
 

عالوة على رئيس النادي توقع سندات املصاريف من طرف أمني اخلزينة أو يف حاالت تعذره من طرف                              : 33املادة 

 نائب أمني اخلزينة. 

 ـــةاللجــان و الفـــروع املتخصص :3الفصــل
 

 يتوفر النادي يف إطار و تطبيق برناجمه على: : 34املادة 

 فروع رياضية متخصصة  -

 رياضي و تقين -تأطري طيب  -

 جلان متخصصة عند االقتضاء.  -
 

 اللجان املتخصصة هي عند االقتضاء التالية: : 35املادة 

 جلنة التوجيه التقين و التنمية الرياضية  - 6

 جلنة طبية  - 1

 جلنة املوارد املالية و الرعاية  - 3

 جلنة نشاطات األنصار و الروح الرياضية و املبادرات الثقافية و الرتفيهية  - 4

 جلنة العالقات اخلارجية و اإلعالم و االتصال  - 9

 جلنة التأديب  - 0

 تساهم يف حتقيق أهداف النادي.ان و كل جلنة من شأهنا 

 يفيات تأسيس  و تنظيم و سري اللجان.حيدد النظام الداخلي ك : 32املادة 

 تكلف الفروع املتخصصة: : 37املادة 

 بتنظيم و تنشيط و تطوير املمارسات الرياضية يف خمتلف الفروع الرياضية املفتوحة يف النادي.  -

 بتنظيم و تنسيق نشاطات املنخرطني.  -



 حيتوي كل فرع على :

 مجعية عامة للفرع  -

 مكتب الفرع  -

 الفرعرئيس   -

         إضافة إىل املدير التقين للفرع و الطبيب، ينتخب مكتب الفرع من طرف اجلمعية العامة للفرع                                          : 38املادة 

 و يشمل األعضاء املنتخبني اآلتيني: 
 

 (6)  رئيس  -

 (1)  نائب رئيس  -

 (6)   أمني   -

 (6)  أمني اخلزينة  -

 مساعدين أمهية الفرع الرياضي. 63إىل  66و عند االقتضاء من   -
 

 حتدد كيفيات سري و تنظيم أجهزة الفرع عن طريق النظام الداخلي. : 30املادة 
 

                يوظف أو يعني مستخدموا التأطري التقين للنادي الرياضي من بني احلائزين على شهادة أو إثبات مسلم                     : 41املادة 

 أو معرتف مبعادلتها من طرف املصاحل املعنية. 

 : األحكـام املاليـة. 4البــاب

 : املـــوارد. 6الفصــل

 تصادق اجلمعية العامة على ميزانية النادي، فرع رياضي حسب عدد : 40املادة 

 اهلبات و الوصايا  -

 قسط من ناتج التظاهرات واملنافسات الرياضية  -

 انات احملتملة من الدولة، و اجلماعات احمللية و املؤسسات و اهليئات العمومية و اخلاصة.اإلع  -

 مداخيل األمالك اخلاصة أو املتنازل عنها.  -

 كل املوارد األخرى املرخص هبا من طرف التشريع و التنظيم الساريني املفعول.  -

 



 

 

اعاهتا  و تقاريها األدبية و املالية السنوية إىل السلطات العمومية جيب على النوادى تقديم نسخ من حماضر إجتم : 42املادة 

 يوم املوالية للمصادقة عليها. 36املختصة إثر إنعقاد مجعية عامة عادية أو إستثنائية خالل 
 

 توضع أرصدة النادي يف حساب مفتوح هلذا الغرض، طبقا للتنظيم الساري املفعول. : 43املادة 

 لنادي قصد املراقبة تقديم خمتلف الوثائق املتعلقة بتسيريه عند كل طلب من السلطات املؤهلة.يلزم ا : 44املادة  
 

 املصاريف. : 1الفصل 
 

 تشمل مصاريف النادي كل املصاريف الضرورية لتحقيق األهداف املنوطة له من قبل قوانينه األساسية. : 45املادة 
 

 االنتخاب و قابلية االنتخاب : 9الباب 
 

 الكتساب قابلية االنتخاب ضمن أجهزة النادي جيب على املرتشح: : 42 الباب

 أن حيمل اجلنسية اجلزائرية  -

 أن يكون عضوا يف النادي  -

 أن يتمتع حبقوقه املدنية، و أن ال يكون قد تعرض لعقوبة قضائية أو عقوبة تأديبية يف امليدان الرياضي.  -

 و أن يثبت :  -

 و رياضات املعنية كرياضي أو كمؤطر ملدة سنتني على األقل.إما ممارسة رياضية أ  *

 إما ممارسة وظيفة تسيري أو إدارة ضمن اهلياكل أو األجهزة الرياضية ملدة سنتني على األقل.  *

 جيب على املرتشح لرئاسة النادي أن يقدم عالوة على ذلك برناجمه لتطوير الرياضة و الكيفيات    -

 العملية وسائل تطبيقها.          

 يضبط النظام الداخلي عند احلاجة شروط و مقاييس قابلية االنتخاب.  -

 حتدد الشروط حتضري االنتخابات يف النادي و كيفيات تنظيمها و إجرائها عن طريق نظامه الداخلي. : 47املادة  
 

 

 

 



 

 -احلل -تغيري القوانني األساسية: 0الباب 

 أعضاء اجلمعية العامة التدابري و القرارات املتعلقة بـــ: 1/3ية تقرر بأغلب : 48الباب 
 

 تغيري هذه القوانني األساسية  -

 االحتاد مع ناد آخر  -

 حتويل الطبيعة القانونية لنادي  -

على مة بالتعديالت التى تدخل اعلى اجلمعيات أن تبلغ السلطات العمومية املختصة عند عقد مجعياهتا الع جيب :40املادة 

يوم املوالية للمصادقة على القرارات املتخذة، واليعتد  36قانوهنا األساسي و التغريات التى تطرأ على هيئاهتا التنفيذية خالل 

 لدى الغري هبذه التعديالت و التغيريات إال إبتداء من تاريخ نشرها يف يومية إعالمية واحدة على األقل ذات توزيع وطين.

 

 أعضاء اجلمعية العامة على األقل. 1/3ل اإلرادي للنادي من طرف يقرر احل : 51املادة 
 

                 عالوة على احلل تنظم اجلمعية العامة مبداولتها أيلولة األمالك العقارية و املنقولة، طبقا للتشريع                                

 و التنظيم الساريني املفعول.
 

 حكام الصرحية املقررة أعاله يوضح النظام الداخلي للنادي بصفة عامة، كل مسألة                                        إضافة إىل األ :50املادة 

 ترى اجلمعية ضرورة حلها يف هذا اإلطار.

 

 نسخة أصلية )تعيني العدد(      حرر 

 )تعيني املكان و التاريخ(. ......................  يف: بومرداس  ـبــ

 

 

 األميـــــــــن               الرئيــــــس

 )تعيني اسم و لقب وصفة املوقعني(

 

 

 



 

 ملحـــــــــــــــــقال
 

لكل أحكام تطبيق عضو مؤسس  أو الذي يعمل  )، املهن، عناوين السكن، اجلنسياتبللمصرحون )األعضاء، األلقا : 0املادة 

 ( على النوادي الرياضية للهواة اليت تنشأ.باسم أو لصاحل( )تسمية اهليئات أو املؤسسات

 

66 –  ............................................................................. 

61 – ............................................................................. 

63 – ............................................................................. 

64 – ............................................................................. 

69 – ............................................................................. 

60 – ............................................................................. 

60 – ............................................................................. 

61 – ............................................................................. 

69 – ............................................................................. 

66 – ............................................................................. 

66 – ............................................................................. 

61 – ............................................................................. 

63 – ............................................................................. 

64 –  ............................................................................. 

69 – ............................................................................. 

 

 

 



 …………………………………………………………………………………………: النادي الرياضي للهواة تسمية النادي

 قائمة أعضاء المكتب
 

اإلسم و اللقبالرقم
تاريخ و مكان 

الديالم
العنوان الشخصيالهيئة المستخدمةالمهنة اسم و لقب األم اسم األب

يفة في ظالو
المكتب

اإلمضاء

10          

10          

10          

10          

10          

10          

10          

10          

10          

01          

00          

 

 

 



 …………………………………………………………………………………………: النادي الرياضي للهواة تسمية النادي

 قائمة األعضاء المؤسسين
 

اإلسم و اللقبالرقم
تاريخ و مكان 

الديالم
العنوان الشخصيالهيئة المستخدمةالمهنة اسم و لقب األم اسم األب

يفة في ظالو
المكتب

اإلمضاء

10          

10          

10          

10          

10          

10          

10          

10          

10          

01          

00          

12          

13          

14          

15          

 



 بطاقـــة معلومـــات
 
 

 النـــــــادي:........................................................................تسميـــــــــة  - 10

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

 :........................................................النـــــــادياســـــم ولقــــــب رئيــــس  - 10

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

 :....................................................................... رقـــــــــــم الهــــاتــــف - 10

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

 الشخصـــــــي:......................................................................العنـــــوان  - 10

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

 :.......................................................................المقـــــــــــــرعنــــــوان  - 10

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

 ......................(:............2012/2016تاريـــخ ورقــــــم االعتـــــماد )العهــــدة  - 10

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

 الدراســــــــي:......................................................................المستـــوى  - 10

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

 



Fiche de renseignements 

 
 

01- Dénomination du club :………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………. 

02- Nom et prénom du président :..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

03- Numéro de Téléphone :..………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

04- Adresse personnelle :………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

05- Adresse du siège :………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

06- Date et numéro d’agrément (mandat 2008/2012) :……………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

07- Niveau d’études du président :…………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 ENERALE CONSTITUTIVEGSSEMBLEE A 

OU DE RENOUVELLEMENT 
 

Du CSA: …………………………………………………. 

Date : ……………………………………………………. 

Lieu : ….…………………………………………………. 

 

 

 

N° Noms et prénoms N° Pièce d’identité Emargement présence Emargement Vote  

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

Liste d’émargement 



 

 

12     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     

 



 

ORDINAIRESSEMBLEE GENERALE A     
 

Du CSA : ………………………………………………... 

Date : ……………………………………………………. 

Lieu : ….…………………………………………………. 

 

 

 
 

 

N° Noms et prénoms N° Pièce d’identité Emargement  

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

Liste d’émargement 



21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    
 



ONSTITUTIVE CENERALE GSSEMBLEE A 

ENOUVELLEMENTRDE OU  

 

Du CSA: …………………………………………………. 

Date : …………………………………………………….. 

Lieu : ….…………………………………………………. 

 

 

 

N° Noms et Prénoms des Candidats 
 

01 
 

 

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

 

 

 

 

 

 

LISTE DES CANDIDATS 

ELECTION DU PRESIDENT 



ONSTITUTIVE CENERALE GSSEMBLEE A 

ENOUVELLEMENTRDE OU  

 
 

 

 

 

Du CSA: …………………………………………………. 

Date : ……………………………………………………. 

Lieu : ….…………………………………………………. 

 

N° Noms et Prénoms Pointage 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

 

 

 

FEUILLE DE POINTAGE  

ELECTION DU PRESIDENT 

 



ONSTITUTIVE CENERALE GSSEMBLEE A 

ENOUVELLEMENTRDE OU  

 

Du CSA: …………………………………………………. 

Date : ……………………………………………………. 

Lieu : ….…………………………………………………. 

 

 

 

Les membres de la commission de candidature :  

1 ……………………………………………………………………………………………  

2 ……………………………………………………………………………………………  

3 ……………………………………………………………………………………………  

4 ……………………………………………………………………………………………  

5 ……………………………………………………………………………………………  

6 ……………………………………………………………………………………………  

7…………………………………………………………………………………………… 

Réuni le ………./…………../……………. à ………… heures, après avoir vérifié             

que les élections pour la Création du ……………………………………………..…..  

Ainsi que les opérations de dépouillement se sont déroulées selon la procédure  
réglementaire, attestant des résultats suivants : 

 Nombre de votants    : …………………………………………… 

 Nombre de bulletin nuls  : …………………………………………… 

 Nombre de bulletin exprimés  : …………………………………………… 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE DEPOUILLEMENT 

ELECTION DU PRESIDENT  



ONSTITUTIVE CENERALE GSSEMBLEE A 

ENOUVELLEMENTRDE OU  

 

Du CSA: …………………………………………………. 

Date : ……………………………………………………. 

Lieu : ….…………………………………………………. 

 

 

 

 

N° Noms et Prénoms des Candidats 

01  

02  

03  

04  

50  

50  

50  

50  

50  

25  

22  

12  

13  

14  

15  

 

 

 

 

 

LISTE DES CANDIDATS 

ELECTION DES MEMBRES 
 



ONSTITUTIVE CENERALE GSSEMBLEE A 

ENOUVELLEMENTRDE OU  

 

Du CSA: …………………………………………………. 

Date : ……………………………………………………. 

Lieu : ….…………………………………………………. 

 

 

 

 

N° Noms et Prénoms Pointage 

01   

02   

03   

04   

50   

50   

50   

50   

50   

25   

22   

12   

13   

14   

15   

 

 

 

 

FEUILLE DE POINTAGE  

ELECTION DES MEMBRES 

 



ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE   

OU DE RENOUVELLEMENT  
 

Du CSA: …………………………………………………. 

Date : ……………………………………………………. 

Lieu : ….…………………………………………………. 

 

 

 

Les membres de la commission de candidature : 

1 ……………………………………………………………………………………………  

2 ……………………………………………………………………………………………  

3 ……………………………………………………………………………………………  

4 ……………………………………………………………………………………………  

5 ……………………………………………………………………………………………  

6 ……………………………………………………………………………………………  

7……………………………………………………………………………………………. 

Réuni le ………/…………/………..à……………. Heurs, après avoir vérifié                  

que les élections pour la Création ou le renouvellement du 

CSA…………………………………………………………………………………………….. 

Ainsi que les opérations de dépouillement se sont déroulées selon la procédure  

réglementaire, attestant des résultats suivants : 

 Nombre de votants   : …………………………………………… 

 Nombre de bulletin nuls : …………………………………………… 

 Nombre de bulletin exprimés : …………………………………………… 

 

 

 

PROCES–VERBAL DE DEPOUILLEMENT  

ELECTION DES MEMBRES DE BUREAU  

 



ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE  

OU DE RENOUVELLEMENT 
 

Du CSA: …………………………………………………. 

Date : ……………………………………………………. 

Lieu : ….…………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Des exemplaires du Présent  Procès  - Verbal seront transmis : 

- Au bureau élu 

- A la commission chargée du suivi des opérations de renouvellement 

- A la structure sportive hiérarchique supérieure 

- Aux instances administratives de tutelle 

%Le Président du bureau de vote : 

Nom et Prénom : ……………………………………. Emargement ……………….  

Les membres de la commission de vote : 

Nom et Prénom : ……………………………………. Emargement ……………….  

Nom et Prénom : ……………………………………. Emargement ……………….  

Nom et Prénom : ……………………………………. Emargement ……………….  

Nom et Prénom : ……………………………………. Emargement ……………….  

Nom et Prénom : ……………………………………. Emargement ……………….   

Nom et Prénom : ……………………………………. Emargement ……………….   

 

 

OBSERVATIONS  ET RECLAMATIONS 
 



 الجمهوريــــة الجزائريــة الديمقراطيـة الشعبيـــة

 والية بومرداس

 الرياضة مديرية الشباب و 

21/60خضع للقانون رقم ي نادي رياضيكيفية تأسيس   

المتعلق بالجمعيات 21/62/1621المؤرخ في   

 يحتوي الملف على الوثائق التالية :         

 طلب تسجيل موجه الى السيد الوالي  . 1

 نسخ ( ، يحرر من قبل محضر قضائي جدول اعماله ما يلي :2) التأسيسيةمحضر اجتماع الجمعية العامة . 2

 تاريخ و مكان عقد االجتماع 

  المصادقة على القانون االساسي 

 . انتخاب اعضاء المكتب 

 . نقاط اخرى 

 عضو على االقل ،تجتمع هذه القائمة على ما يلي : 11 نسخ( تضم بين2قائمة اعضاء المؤسسين ) . 3

 االسم ،تاريخ ومكان الميالد ،اسم ولقب االب و االم، العنوان الشخصي الكامل ،المهنة ،الهيئة المستخدمة، االمضاء 

 ي : لي عضوا ،  تشمل هذه القائمة على ما 11و   90نسخ( تضم بين 2قائمة اعضاء المكتب ) . 4

االسم و القب ،تاريخ و مكان الميالد ،اسم و لقب االب و االم ، العنوان الشخصي الكامل ،الوظيفة في المكتب ، 
 االمضاء 

نسخ ( . 2القانون االساسي ). 1  

 البلدية.شهادة تثبيت استعمال المقر مسلمة من طرف صاحب المقر مصادق عليها من طرف  92. 6

 

 يلي: هذه القائمة على ما العامة، تشملفي الجمعية  قائمة الحاضرين 92. 7

   .، االمضاءرقم بطاقة التعريفاالسم و القب ، 

 شهادة ميالد رئيس الجمعية.. 8

  .رخصة عقد الجمعية العامة تسلم من طرف مصالح الوالية او الدائرة. 0

 سارية المفعول لجميع اعضاء المؤسسين و اعضاء المكتب . 93 رقم صحيفة السوابق العدلية. 19

 .شهادة إثبات المستوى الدراسي لرئيس النادي )مستوى أولى ثانوي على األقل(11

   )المصادقة المادية على كل االمضاءات (

 مالحظات : كل هذه الوثائق يجب ان تحمل تسمية الجمعية و مؤرخة و ممضية و مصادق عليها من طرف مصالح البلدية 

 )المصادقة على االمضاء (

 اي ملف ناقص .  ال يقبل-



 الجمهوريــــة الجزائريــة الديمقراطيـة الشعبيـــة

 والية بومرداس

 مديرية الشباب و الرياضة 

21/60خضع للقانون رقم رياضي ينادي تجديـــد ف ـــلم  

المتعلق بالجمعيات 21/62/1621المؤرخ في   

 طلب تسجيل موجه الى السيد الوالي. 92    .1

 نسخ ( ، يحرر من قبل محضر قضائي جدول اعماله ما يلي :2) االنتخابيةمحضر اجتماع الجمعية العامة  92 .2

 نقاط اخرى.         -انتخاب اعضاء المكتب  -المصادقة على القانون االساسي  -تاريخ و مكان عقد االجتماع 

 عضو على االقل ،تجتمع هذه القائمة على ما يلي :                11نسخ( تضم بين 2قائمة اعضاء المؤسسين )  92 .3

 ، العنوان الشخصي الكامل ،المهنة ،الهيئة المستخدمة ، االمضاء .االسم ،تاريخ ومكان الميالد ،اسم ولقب االب و االم    

 ي : لي عضوا ،  تشمل هذه القائمة على ما 11و   90نسخ( تضم بين 2اء المكتب ) قائمة اعض 92 .4

االسم و القب ،تاريخ و مكان الميالد ،اسم و لقب االب و االم ، العنوان الشخصي الكامل ،الوظيفة في المكتب ، 

 االمضاء  

 نسخ ( . 2القانون االساسي ) .1

 شهادة تثبيت استعمال المقر مسلمة من طرف صاحب المقر مصادق عليها من طرف البلدية. 02 .6

 شهادة ميالد رئيس الجمعية. 02 .7

           نسخ(+  قائمة الحاضرين في الجمعية العامة ،2ري اجتماع الجمعية العامة االنتخابية و العادية )محض 92 .8

 نسخ( 2) تشمل على ما يلي : االسم و القب ، رقم بطاقة التعريف، االمضاء      

 تسلم من طرف مصالح الوالية او الدائرة()رخصة عقد الجمعية العامة  02 .0

 سارية المفعول لجميع اعضاء المكتب.( 93صحيفة السوابق العدلية )  02 .19

 نسخ من محضر تسليم مهام بين رئيس الجمعية و أمين المال للجمعية القديم و الجديد.  92 .11

 االعتماد السابق األصلي. 92  .12

 نسخ محضر تنصيب مكتب الجمعية.  92 .13

)ممضي من طرف الرئيس و امين و التقرير المالي )ممضي من طرف الرئيس و االمين العام( نسخ من التقرير األدبي   92 .14

 المال(

 نسخ من التقرير المالي ممضي من طرف المحافظ المالي.  92 .11

 .نسخ محضر فرز األصوات  92 .16

 ( Acceptation de mandat )نسخ من قبول وكالة من طرف المحافظ المالي  92 .17

 شهادة إثبات المستوى الدراسي لرئيس النادي )مستوى أولى ثانوي على األقل( 02  .18

 ) RIBصك مشطوب أو كشف التعريف البنكي )  .10

 وثيقة اإلعالن عن إنعقاد الجمعية العامة اإلنتخابية. .29



 الخاص بمديرية الشباب و الرياضة   مــــــــلــــــف  الـــــمنحة
 

 نسخ(  91ممضي من طرف الرئيس إلى مدير الشباب و الرياضة ) طلب المنحة .1

مصادق عليه من طرف الجمعية العامة ممضي من طرف رئيس  2911/2912للموسم  التقرير المالينسخ من  93 .2

 النادي و امين المال 

مصادق عليه من طرف الجمعية العامة ممضي من طرف رئيس  2911/2912للموسم  التقرير األدبينسخ من  93 .3

 النادي واألمين العام 

  2912/2913للموسم  برنامج العملنسخ أصلية من  93 .4

 مصادق عليها من طرف مصالح البلدية  للقانون األساسينسخ  93 .1

 ية مصادق عليها من طرف البلد قرار االعتمادنسخ من  93 .6

 مصادق عليها من طرف مصالح البلدية  2911/2912لموسم  تقرير محافظ الحساباتنسخ من  93 .7

  Acceptation de mandatنسخ مصادق عليها من طرف مصالح البلدية من قبول الوكالة  93 .8

ممضية من طرف رئيس النادي و األمين العام مصادق عليها من  محضر الجمعية العامة العاديةنسخ من  93 .0

 طرف مصالح البلدية 

مع قائمة الحضور في الجمعية مصادق عليها من طرف مصالح  محضر الجمعية العامة االنتخابيةنسخ من  93  .19

 البلدية 

 (  RIB)  كشف التعريف البنكيصك مشطوب أو  .11

  الخزينة:  الخاص ب  مــــــــلــــــف الـــــمنحة
 

     ( 92العدد ) مدير الخزينة العموميةملف المنحة مرسل إلى  جدول إرسال 92 .1

من طرف رئيس مصادق عليه من طرف الجمعية العامة ممضي  2911/2912للموسم  التقرير المالينسخ من  91 .2

 النادي و امين المال

ن طرف رئيس مصادق عليه من طرف الجمعية العامة ممضي م 2911/2912للموسم  التقرير األدبينسخ من  91 .3

 .النادي واألمين العام

 . 2912/2913للموسم  برنامج العملنسخ أصلية من  91 .4

 البلدية.مصادق عليها من طرف مصالح  للقانون األساسينسخ  91 .1

 البلدية.مصادق عليها من طرف  قرار االعتمادنسخ من  91 .6

 مصادق عليها من طرف مصالح البلدية  2911/2912لموسم  تقرير محافظ الحساباتنسخ من  91 .7

  Acceptation de mandatنسخ مصادق عليها من طرف مصالح البلدية من قبول الوكالة  91 .8

ممضية من طرف رئيس النادي و األمين العام مصادق عليها من طرف  من محضر الجمعية العامة العاديةنسخ  91 .0

 مصالح البلدية 

 ( RIB)  كشف التعريف البنكي .19


