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الباب األو ل
التعاريف – أحكام عامة
مادة 0
فى تطبيق أ حكام هذه الالئحة يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل
منها
 -0القانون  :القانون  20لسنة  5102بإصدار قانون الرياضة
 -5الوزير المختص  :الوزير المختص بشئون الرياضة
 -3اللجنة األوليمبية المصرية  :هيئة رياضية تتمتع بالشخصية اإلعتبارية الخاصة و تتكون
من إتحادات اللعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج األو ليمبى
 -4الجهة اإلدارية المختصة  :الجهة المنوط بها اإلشراف على الهيئاات الرياضاية التاى
تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحى المالية و مباشرة اإلختصاصاات المقاررة لهاا
وفق القوانين و اللوائح
 -2الجهة اإلدارية المركزية  :الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية و اإلدارية للناادى و
اإلجراء المترتب على مخالفتها و التى تعتماد مان الاوزير المخاتص و المناوط بهاا
التحقق من تطبيق الهيئات و الجهات اإلدارية المختصة للقوانيين و اللوائح و القرارات
المنظمة لها فى حدود إختصاصها 1
 -6الروابط الرياضية  :التجمعات التى تهدف الى تشجيع الرياضة
 -2مركز التسوية و التحكيم الرياضى  :المركز المنشأ باللجنة األو ليمبية المصرية يتولى
تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة و التى يكون أحد أطرافها
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من األشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة ألحكامه و ذلك عان طرياق الوسااطة أو
التوفيق أو التحكيم
 -8المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات  :الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات فى
مجال الرياضة 1

مشروع الئحة النظام االساسى لنادى االتحاد السكندرى

4

المعروضة على الجمعية العمومية يوم 5102-8-52

الباب الثانى
ماهية النادى و أهدافه و تأسيسه و إشهاره
مادة 5
نادى اإلتحاد السكندرى و مقره شارع اإلسكندر األكبر الشاطبى – اإلسكندرية هو هيئة رياضية له
شخصية إعتبارية مستقلة و يعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام يعمل علاى إدارة أموالاه و
أنشطته بطريقة إستثمارية بهدف الحصول على الموارد الالزمة من خالل تسويق خدماته أو إنشااء
شركات تعمل فى مجال خدمة و تحقيق أهداف النادى و يجوز قيدها بالبورصة المصرية شاريطة اال
يؤثر ذلك على نشاط النادى
و تعد هذه الالئحة األساس فى حكم و إدارة أنشطة النادى و يخضع الناادى للقاوانين و اللاوائح
المنظمة للهيئات الرياضية

مادة 3
يهدف النادى الى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحى اإلجتماعياة و الصاحية و
الدينية و النفسية و الفكرية و الترويحية عن طريق نشر التربياة الرياضاية و اإلجتماعياة و
الثقافية و بث الروح الوطنية بين األعضاء و تنمياة ملكااتهم المختلفاة و تهيئاة الوساائل
الالزمة لشغل أو قات فراغهم 1

مادة 4
يجرى التأسيس للنادى و الترخيص له و إشهاره وفقا ألحكام القاانون رقام  20لسانة  5102و
طبقا للقرارات المنظمة لهذا الشأن و فى حدود السياسة العامة للدولة و التخطيط الذى يضعه
الوزير المختص بشئون الرياضة

مادة 2
يهدف النادى الى تشجيع التميز لدى األعضاء و رعاية الموهاوبين ساواء علاى المساتوى
الشخصى أو التعليمى أو البدنى و تقديم خدمات رياضية و ترويحية تثبت القيم و األخاال
و تنبذ التعصب و العنف لدى الالعبين و األعضاء و ال يجوز بيع أو تناول المشروبات الروحياة
و الكحولية أو مزاولة ألعاب الميسر داخل النادى 1
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مادة 6
مع عدم المساس باى حقو

أو واجبات أخرى يقررها القانون أو الالئحة يحق للنادى :

 اإلشتراك فى نشاط أى إتحاد رياضى وفق القواعد و الشروط التى يحددها إتحااد اللعباةبعد موافقة مجلس اإلدارة  1و يحظر على النادى
 إستخدام تسمية تثير اللبس بينه و بين أى هيئة رياضية أخرى 1 المراهنة و المضاربة بأموال النادى حيث أنها تعتبر أموال عامة 1 مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج ألفكار أو أهداف سياسية بأية وسيلة مانالوسائل 1
 إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو اإلعالن عنها الدخول فى إتفاقات أو إبرام عقود ذات مردود مالى أو إجتماعى أو ثقافى ماع الهيئااتالرياضية غير المصرية اال بعد الحصول على موافقاة الجهاة اإلدارياة المركزياة و اللجناة األو
ليمبية المصرية كال فيما يخصه وفقا ألحكام قانون الرياضة 1

مادة 2
يباشر النادى إختصاصاته من كافة النواحى المالية و اإلدارية و تحت إشراف الجهاة اإلدارياة
المختصة و الجهة اإلدارية المركزية

مادة 8
يختص مركز التسوية و التحكيم الرياضى المصرى بتسوية المنازعاات الخاصاة بأحكاام هاذه
الالئحة المحددة حاالتها بالقانون و يتعين وضع هذا الشرط فى استمارات العضاوية و العقاود
و اإلتفاقيات و جميع أورا

العملية اإلنتخابية و األعمال التى تبرم بإسم النادى 1

مادة 9
يحق للنادى أن يُنشئ فروعا له سواء فى نفس المحافظة أو محافظة أخرى بعاد موافقاة
مجلس اإلدارة و الجمعية العمومياة و الجهاة اإلدارياة المختصاة وال تتمتاع هاذه الفاروع
بالشخصية اإلعتبارية المستقلة عن األصل 1
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الباب الثالث
الفصل األول
أنواع العضوية و شروطها
مادة 01
أنواع العضوية
 -0عضاو مؤساس
 -5عضاو عاماال
 -3عضو تاباااع
 -4عضو فخارى
 -2عضو موسمى
 -6عضو رياضى
 -2عضو فاارع

مادة 00
شروط العضوية
أو ال  :العضو المؤسس
هو عضو الجمعية التأسيسية للنادى و هو عضو عامل و يعفاى مان ساداد رسام االشاتراك
السنوى و يعامل أفراد أسرته كباقى أسر األعضاء العاملين بالنادى أثناء حياته و بعد وفاته
ثانيا  :العضو العامل ( زوج – زوجة )
هو العضو الذى يحق له أن يشترك فى النادى و يسهم فى جميع أنشطته و يتمتع بكافاة
الحقو

و يتحمل جميع اإللتزامات المترتبة على هذه العضوية و يشترط فيه -:

 -0أال يقل سنه عن  50سنة ميالدية 1
 -5أن يسدد جميع اإللتزامات المالية المترتبة على العضوية وفقا للفئات التى يقرها مجلاس
اإلدارة و الجمعية العمومية و بما ال يتعارض مع الالئحة المالية الصاادرة عان الجهاة اإلدارياة
المركزية
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 -3أال يكون محروما من مباشرة حقوقه المدنية و السياسية 1
 -4أن يكون محمود السيرة حسن السمعة1
 -2أال يكون قد صدر ضده أى أحكام نهائية فى جناية أو جنحة لعقوبة مقيدة للحرية ما لام
يرد اليه أعتباره 1
 -6يكون لزوج و زوجة العضو العامل التى ال يقل عمرها عن  50سنة ميالدياة جمياع حقاو
العضو العامل متى سددت رسم االشتراك السنوى فقط و أستوفت شروط العضو العامل المشار
إليها بهذه المادة  1و فى حالة الطال

يكون للمطلاق أو المطلقاة الحاق فاى العضاوية

العاملة المستقلة بالنادى مع إلتزامها بسداد رسم األشتراك السانوى المقارر للعضاو العامال
فقط بشرط مضى ثالث سنوات على األقل من تاريخ الزواج و فى حالة وجود أبناء يساتثنى
هذا الشرط و يسرى هذا الشرط على العضو العامل الذى أكتسب العضاوية العاملاة بسابب
الزواج 1
و فى حالة وفاة الزوج يكون لها الحق فى العضوية العاملة المستقلة خاالل ثاالث سانوات
على األكثر من تاريخ الوفاة و تطبق القواعد و الشروط ذاتها علاى زوج أو زوجاة العضاو
العامل 1
ثالثا  :العضو التابع
هو العضو الذى يكون أشتراكه فى النادى تابعا للعضو العامل و تنحصر هذه العضوية فاى
-:
 -0زوج أو زوجة العضو العامل التى يقل عمرها عن  50سنة ميالدية 1
 -5ابناء العضو العامل الذين ال يتجاوز سن كل منهم  52سنة ميالدية عدا الذين أتموا دراستهم
او يعملون بأجر متى بلغ سنهم  50سنة و يحق لهم الفصل قبل سن  52سنة فى حالاة
التخرج او العمل بأجر على ان يتقدم بطلب فى مدة ال تتعدى عام من تاريخ وجوب الفصال
و فى حالة عدم إتمام الدراسة اذا أتم سن  52سنة ضرورة إبالغ النادى خالل عام من بلوغه
السن للحصول على العضوية العاملة و يحق إلبن العضو العامل الحصاول علاى العضاوية
العاملة المستقلة بمجرد بلوغه  52سنة بشرط سداده رسم فصل العضوية و رسم اإلشاتراك
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السنوى من تاريخ وجوب الفصل  1مع إعفاء ضم الزوج أو الزوجة من سداد رسم الضام فاى
حالة كونهما عضوا بالنادى 1

 -3ابناء العضو العامل ذوى اإلحتياجات الخاصة الذين ال يستطيعون االعتماد على أنفساهم
يستمر بهذه الحالة القانونية طوال حياته إال إذا رغب فاى الحصاول علاى العضاوية
العاملة طبقا للمادة  00و الطفل اليتيم الذى تكفله أسرة العضو العامال يعامال وفقاا
للقانون رقم  05لسنة 1 0996
 -4بنات العضو العامل غير المتزوجات الالئى ال يعملن و يحق ألبنة العضو العامل الحصاول
على العضوية العاملة المستقلة متى بلغ سنها  50عاما و كانات متزوجاة أو تعمال
بشرط سدادها رسم فصل العضوية و رسم اإلشتراك من تاريخ وجوب الفصل و عليها ان
تتقدم بطلب فصل عضويتها خالل سنة من تاريخ الزواج أو العمل
 -2والدا العضو العامل ( الزوج – الزوجة )
 -6يكون لألرمل و األرملة وأبناء و بنات العضو العامل المتوفى كافة الحقو و اإللتزاماات
المفروضة عليهم وفقا لنظام النادى قبل الوفاة و يجب طلب العضوية العاملاة المساتقلة
متى توافرت فيهم الشروط المقررة وفقا للمادة 00
رابعا  :العضو الفخرى
هو العضو الذى يقرر مجلس ادارة النادى قبوله بهاذه الصافة نظارا لماا أداه للدولاة أو
للنادى من خدمات جليلة و تكون مدة هذه العضوية سنة واحدة قابلة للتجدياد و ال يسادد
العضو الفخرى إشتراكا أو رسما لاللتحا

و يكون له الحق فى االستفادة بجميع مرافاق

و أنشطة النادى 1
خامسا  :العضو الموسمى
هو العضو الذى يقرر مجلس إدارة النادى قبوله لمدة ال تقل عن شاهر و ال تتجااوز ساتة
أشهر خالل العام إال بعد سداد اإلشتراك الذى يقرره مجلس اإلدارة1
سادسا  :عضو الفرع
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هو العضو الذى تقاتصر عضويته على فرع النادى و يعامل معاملة العضو العامل فى حادود
الفرع المشترك فيه وال يكون له حق حضور اجتماع الجمعية العمومياة أو الترشايح لمجلاس
إدارة النادى ممثال لفرع النادى 1
و يجوز لعضو الفرع إكتساب العضوية العاملة للنادى االصلى بشرط سداد قيمة الفر

بين ماا

تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع و المبلغ المقرر لقبول العضوية بالنادى االصالى وقات
قبول العضوية بالفرع متى قدم طلبا بذلك خالل ثالث سنوات من تاريخ إكتسابه عضوية الفرع
1

مادة 05
يجوز لمجلس إدارة النادى أن يمنح رئاسة مجلس اإلدارة الشرفية لمن أدى خدمات عامة ممتازة
للدولة أو النادى أو لغيره من األندية الرياضية و تكون مدة الرئاسة سنة قابلة للتجديد بحاد
أقصى مدة مجلس اإلدارة الذى قرر منحها 1
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الفصل الثانى
إجراءات العضوية
مادة 03
إجراءات العضوية
 -0تقديم طلب الى المدير التنفيذى للنادى على النموذج المخصص لاذلك مقابال ايصاال
مؤرخ مزكى من إثنين من أعضاء النادى 1
 -5تقوم إدارة النادى خالل  01أيام من تاريخ تقديم الطلبات بوضعه فاى لوحاة اإلعالناات
المعدة لذلك يبدى من يريد من أعضاء النادى مالحظاته عليها كتابة إلى إدارة النادى 1
 -3تعرض طلبات العضوية على مجلس اإلدارة بعد العشرة أيام مصاحوبة بماا تقادم مان
مالحظات سواء من إدارة النادى أو االعضاء 1
 -4يخطر مقدم الطلب بقرار مجلس إدارة النادى خالل أسبوعين من تاريخ صدوره 1
 -2حالة قبول العضو يتم سداد رسم األشتراك المقرر و كافة المبالغ واجبة السداد عند بدء
العضوية طبقا لقرار مجلس اإلدارة خاالل أسابوعين مان تااريخ اإلخطاار و إال أعتبارت
الموافقة كأن لم تكن 1
 -6لمجلس إدارة النادى الحق فى رفض أى طلب غيار مساتوفى لشاروط العضاوية أو
تأجيله و يتعين البت فى الطلبات خالل ثالثة أشهر مان تااريخ تقاديم الطلاب ساواء
بالقبول أو الرفض و اال أعتبر الطلب مرفوضا 1
 -2ال يجوز النظر فى طلب سبق رفضه اال بعد مضى سنة من تاريخ الرفض ما لام يكان
الرفض ناتجا عن تخلف شرط من شروط العضوية فيعاد النظر فى الطلب بعد اساتيفاء
ذلك الشرط و ال يجوز قصر العضوية بالنادى على جنس أو طائفة أو فئة معينة 1

مادة 04
يتعين على مجلس اإلدارة قبول جميع حاالت تحويل العضوية التى تتوافر فيها الشاروط
المقررة فى هذه الالئحة و قبول أعضاء جدد بنسبة تعادل نسبة خلو العضوية الناتج عان
الوفاة أو الفصل من العضوية العاملة أو اإلسقاط و تحدد الجمعياة العمومياة للناادى
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الحد االقصى لعدد االعضاء الجدد من غير حاالت تحويل العضوية التى يلتزم مجلاس اإلدارة
بقبولها سنويا بعد سداد الرسوم المقررة لقبول العضوية 1

مادة 02
حقو وواجبات األعضاء
يلتزم أعضاء النادى بالواجبات التالية - :
 -0إحترام نظام النادى و لوائحه1
 -5المحافظة على منشآت النادى و منقوالته و مالعبه 1
 -3اإللتزام بقرارات الجمعية العمومية و مجلس اإلدارة و توجيهات المدير التنفيذى 1
 -4الوفاء باإللتزامات المالية المقررة 1
 -2اإللتزام بحضور الجمعيات العمومية للنادى بنوعيها 1
 -6ضرورة إخطار النادى فى حالة تغيير محل اإلقامة للمراسالت بين النادى و أعضاؤه 1
و يتمتع األعضاء بالحقو

التالية - :

 -0دخول النادى طبقا للمواعيد المحددة من قبل مجلس اإلدارة 1
 -5استعمال مرافق النادى و مالعبه و مزاولة االنشطة المتنوعة طبقا لألوضاع المقاررة و
النظم المعمول بها
 -3اصطحاب زوار بالشروط و األو ضاع التى يقرها النادى 1
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الفصل الثالث
إنتهاء و إسقاط العضوية
مادة 06
انتهاء العضوية
تنتهى العضوية عن أعضاء النادى فى الحاالت التالية -:
 -0الوفاة 1
 -5إذا أرتكب أحد االعضاء أيه وقائع تشكل مساسا بسامعة الناادى أو أعضااؤه أو إخاالال
بنظامه أو إضرارا بأمواله و متعلقات األعضاء و تتولى لجنة تأدياب يشاكلها مجلاس
اإلدارة إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الواقعة خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلبالغ عن
الواقعة و عرض نتائج التصرف على أول اجتماع لمجلس إدارة الناادى ليتخاذ ماا ياراه
فى هذا الشأن 1
 -3إذا تقدم العضو بطلب انهاء عضويته و يعتبر مقبوال تلقائياا بمضاى اسابوع علاى
تقديمه رسميا للنادى دون ان يقوم العضو رسميا بسحبه أو العدول عنه ما لام يكان
معلق على شرط فال يعتبر مقبول إال بتحقيق الشرط المشار اليه 1
 و ال يجوز للعضو الذى تقدم بإنهاء عضويته أو للورثة فى حالة الوفاة الحق فاى
إسترداد أى مبالغ يكون قد سددها للنادى مقابل العضوية 1
و على المدير التنفيذى عرض ما يفيد الوفااة أو إنهااء العضاوية علاى مجلاس اإلدارة
إلثبات ذلك بمحضر الجلسة 1

مادة 02
إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن أعضاء النادى فى الحاالت التالية -:
 -0إذا فقد شرطا من شروط العضوية 1
 -5إذا تأخر عن سداد األشتراك المحدد أو أى إلتزام مالى فى موعد إساتحقاقه بإنقضااء
مدة ثالث سنوات متتالية و بما ال يخالف أحكام الالئحة المالياة و بعاد التنبياه علياه
بالسداد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بسداد اإللتزامات المالية المتأخرة 1
مشروع الئحة النظام االساسى لنادى االتحاد السكندرى
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و يستوجب على مجلس اإلدارة فى جميع األحوال إصدار قرار بإساقاط العضاوية و إخطاار
العضو كتابة بذلك مع عدم جواز إسترداد العضو ألى مبالغ يكون قد قدمها للنادى مقابال
منحه العضوية 1

مادة 08
يجوز لمجلس اإلدارة خالل سنتين من تاريخ اسقاط العضوية إعادة العضاوية الاى األعضااء
الذين أسقطت عضويتهم بسبب عدم سداد اإلشاتراك أو أى ألتازام ماالى أخار  1إذا أدوا
جميع المبالغ المتأخرة عليهم و ما قد يحدده مجلس اإلدارة من غراماات تنظمهاا الالئحاة
المالية للنادى 1
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الباب الرابع
الشكاوى – المخالفات – الجزاءات
مادة 09
يتولى المدير التنفيذى للنادى أو معاونيه الفصل فاى الشاكاو ى التاى تقادم مان
األعضاء خالل أسبوع على األكثر بعد اإلستماع الى أقوال أطرافه و تحرير محضار باذلك و
فى حالة ثبوت المخالفة يجوز للمدير التنفيذى إيقاف العضو لمدة ال تتجاوز أسبوعين 1
و يجوز للمتضرر التظلم من قرار المدير التنفيذى إلى مجلس اإلدارة لكى يتخذ ما يراه 1

مادة 51
إذا أرتكب أحد األعضاء أية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادى أو أعضائه أو أخالال بنظامه
أو مخالفة القوانين و اللوائح و القرارات أو إضرارا بأموالاه أو متعلقاات األعضااء يكلاف
المدير التنفيذى الجهة المنوط بها بالتحقيق فى الواقعة على أن ياتم الفصال فيهاا
خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلبالغ بها و يتم عرض نتيجة التصرف على مجلس اإلدارة فى
أول جلسة النعقاده لكى يتخذ ما يراه فى هذا الشأن 1
و يجوز للمدير التنفيذى إيقاف عضوية المخالف أثناء التحقياق لمادة أسابوعين و يجاوز
تجديد الوقف لمدة مساوية باإذن مجلاس اإلدارة و يجاب دعاوة العضاو المخاالف لحضاور
التحقيق بخطاب موصى عليه أو بإحدى طر

اإلبالغ الممكنة لسماع أقواله قبل ميعااد

التحقيق بثالثة أيام على األقل فإذا لم يحضر تستمر الجهاة المناوط بهاا فاى إتخااذ
اإلجراءات و عرض نتيجة التصرف و إصدار القرار المناسب 1
يجوز لمجلس اإلدارة أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات االتية - :
-0

لفت النظر1

-5

اإلناااذار 1

-3

اإليقاف عن مزأو لة النشاط لمدة ال تتجاوز ستة اشهر1

-4

الحرمان من دخول النادى لمدة ال تتجاوز ستاة اشهار1

-2

فصل العضو بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين 1
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-6

فصل العضو الصادر بشأنه حكم بعقوبة مان العقوباات المنصاوص عليهاا بقاانون
الرياضة 1

و يجوز للعضو أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه لمجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما مان
تارياخ اخطاره به و للمجلس اتخاذ ما يراه فى هذا الشأن 1

مادة 50
يجوز للعضو الصادر ضده قرار الفصل أن يلتمس من مجلس اإلدارة أعادة النظر فى أمره بعد
ستة أشهر من تاريخ صدور القرار  1كما يجوز لخمسين عضوا من األعضاء الاذين لهام حاق
حضور الجمعية العمومية أن يطالبوا ببحث هذا القرار فى أول إجتماع للجمعية العمومية 1

مادة 55
للمدير التنفيذى الحق فى أن يوجه نظر األعضاء إلى ماا يقاع مانهم مان مخالفاااات
لنظاااام النادى و لوائحه و قارارات مجلاس اإلدارة و كاذلك أن يوقاف األعضااء الاذين
يرتكبون أية وقائع تمثل إخالال بنظام النادى لمدة أسبوعين من دخاول الناادى و مزاولاة
النشاط أثناء التحقيق و يجوز تجديد الوقف لمدة مساوية بإذن من مجلس االدارة و لحاين
عرض نتيجة التحقيق على مجلس اإلدارة فى أول جلسة النعقاده التخاذ ما يراه فى هذا
الشأن 1

مادة 53
االعضاء مسئولون عما يقع منهم أو من أبناؤهم من تلفيات ألمالك الناادى و محتوياتاه و
يلتزمون بدفع التعويضات المالية التى يحددها مجلس اإلدارة 1
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الباب الخامس
الجمعيات العمومية
تكوينها – موعدها و إجراءاتها – نصابها – إختصاصاتها
مادة 54
تتكون الجمعية العمومية للنادى من أعضاء النادى المسددين الشتراكاتهم الاذين مضاى
على عضويتهم العاملة سنة على األقل من تاريخ صدور قرار مجلس ادارة الناادى بقباول
عضويتهم حتى تاريخ إجتماع الجمعية العمومية 1

مادة 52
تجتمع الجمعية العمومية بالنادى إجتماعا عاديا مرة كل عام و يتم اإلجتماع بمقار الناادى
الرئيسى و إذا تعذر ذلك يتم اإلجتماع فى مكان آخر يحادده مجلاس اإلدارة و تخطار باه
الجهة اإلدارية المختصة و اللجنة األوليمبية ويتم توجيه الدعوة له خاالل األربعاة أشاهر
التالية إلنتهاء السنة المالية و يجوز لها ان تعقد إجتماعا غير عاادى و ذلاك كلاه طبقاا
لإلجراءات و للنصاب القانونى التى تحدده الالئحة .

مادة 56
 -0توجه الدعوة لحضور اإلجتماع قبل موعد اإلنعقاد بمدة ال تقااال عن  31ياااوما و ال
تزيد عن  42يوما و ذلك بالنشر فى إحدى الصحف اليومية واساعة اإلنتشاار و اإلعاالن
بالموقع اإللكترونى للنادى أو بالرسائل اإللكترونية 1
 -5إذا تضمن جدول األعمال إنتخاب مجلس إدارة أو شغل مناصب شاغرة يتم توجيه الادعوة
قبل االجتماع لمدة ال تقل عن  42يوما و ال تزيد عن  61يوما علاى أن تتضامن الادعوة
فتح باب الترشيح لتلقى الطلبات لمدة  2أيام متتالية تبدأ من اليوم التالى لتاريخ توجياه
الدعوة و لمدة ثمانى ساعات يوميا لمن تتوافر فيهم شروط الترشيح الواردة بهذه الالئحة
مرفقا بها المستندات التى تثبت توافر شروط الترشيح 1
 -3بعد غلق باب الترشيح يجتمع مجلس إدارة النادى فى خالل أسبوع للتحقق من تاوافر
الشروط الالزمة للمرشحين و إعداد قائمة بأسماؤهم مرتبة ترتيبا أبجاديا و إخطاار اللجناة
مشروع الئحة النظام االساسى لنادى االتحاد السكندرى
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األوليمبية المصرية أو من تفوضه بالقائمة و مالحظاته على المرشحين و إعالن ذلك بمقار
النادى و لمن أبديت بشأنه مالحظات التقادم لتلاك الجهاة األخيارة باالرد عليهاا مؤيادة
بالمستندات خالل ثالثة أيام من تاريخ إعالن قائمة المرشحين 1
و على تلك اللجنة األوليمبية أو من تفوضه أستبعاد من ال تتوافر فيهم شروط الترشيح و
إخطار النادى بذلك
 -4تعلن كافة بنود جدول األعمال بمرفقاته و كشف بأسماء األعضاء الذين يحق لهم حضور
اإلجتماع موقعا عليه من المدير التنفيذى و المدير المالى بمدة ال تقل عان ثمانياة أياام
من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية فى مكان ظاهر بالنادى و على الموقع اإللكتروناى
للنادى 1
 -2يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومياة طلاب صاورة مان األو را

التالياة مان

سكرتارية النادى قبل موعد اإلجتماع بمدة ال تقل عن سبعة أيام بعد سداد القيمة التاى
يقررها مجلس اإلدارة و هى - :
 -0تقارير مجلس اإلدارة و مراقب الحسابات و خطة العمل للعام الجديد 1
 -5الميزانية و الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية معتمدة من مراقب الحسابات 1
 -3مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 1
 -4اإلقتراحات المقدمة من مجلس إدارة النادى أو األعضاء العاملين بشرط أن تقادم كتاباة
الى المدير التنفيذى للنادى فى مدة ال تزيد عن عشرون يوما مان تااريخ اإلعاالن عان
دعوة الجمعية العمومية 1
 -2صورة للقائمة النهائية للمرشحين لمجلس اإلدارة مرتبة ترتيبا أبجديا 1
 -6يجب اخطار اللجنة األو ليمبية المصرية أو من تفوضه بإخطار رسمى من النادى بصاورة
من الدعوة وجدول األعمال و المرفقات فى نفس التوقيتات المشار اليها ماع مخصاوص و
تسلم بموجب إيصال مؤرخ أو بخطاب مسجل بعلم الوصول 1
 -2يستوجب أن يتم عقد الجمعية العمومية و المتضمن جدول أعمالها إنتخاب مجلاس إدارة
أو شغل مناصب شاغرة أن تقام يوم الجمعة أو السبت 1
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 -8للنادى طلب الجهة اإلدارية أو إحدى الشركات العاملة فى مجال الرياضة لإلشراف على
إعداد إجراءات الجمعية العمومية و تسيير عملها وفقا ألحكام الالئحة و بما ال يتعارض ماع
أحكام القانون المنظم لهذا الشأن
و للجنة األو ليمبية المصرية أو من تفوضه أن تندب عنها من يحضر الجمعية العمومية
 لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الجمعية العمومية بما فاى ذلاك إجاراءاتالترشح و اإلنتخاب الى مركز التسوية و التحكيم الرياضى وفق أحكام الئحة هذا المركز

مادة 52
تختص الجمعية العمومية العادية للنادى بالنظر فى المسائل االتية -:
 -0التصديق على محضر اإلجتماع السابق 1
 -5النظرفى تقرير مجلس اإلدارة عن أعماله فى السنة المنتهية و برامج النشاط و خطة
العمل للعام الجديد و تقرير مراقب الحسابات1
 -3اعتماد الميزانية و الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية و مشروع الموازنة للسانة
المالية المقبلة1
 -4انتخاب مجلس اإلدارة أو شغل المراكز الشاغرة 1
 -2تعيين مراقب الحسابات و تحديد مكافأته 1
 -6اعتماد تقرير مجلس اإلدارة لرواتب و مكافآت المدير التنفيذى و المدير المالى 1
 -2النظر فى اإلقتراحات المقدمة من مجلس اإلدارة و من االعضاء العااملين فاى مادة ال
تزيد عن عشرون يوما من تاريخ توجيه الدعوة للجمعية العمومية
 -8النظر فى اقتراح مجلس اإلدارة إلنشاء فروع للنادى 1
 -9الموافقة على اللوائح المنظمة لسير العمل بالنادى و األفرع 1

مادة 58
يكون إجتماع الجمعية العمومية العادية للنادى صحيحا بحضاور ألفاان و خمسامائة عضاو
على األقل ممن لهم حق حضورها 1
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 و إذا لم يكتمل النصاب القانونى و كان ضمن جدول األعمال إنتخاب مجلاس إدارة جدياد
بالكامل تؤلف لجنة مؤقتة برئاسة المدير التنفيذى و عضوية كل من المدير الماالى و
مدير النشاط الرياضى أو من يقوم بعملهم تتاولى إدارة شائون الناادى و الادعوة
النتخاب مجلس إدارة جديد فى أو ل اجتماع جمعية عمومية عادية و للجنة ضم ما تاراه
من أعضاء للمعاونة فى تسيير شئون النادى
 و إذا لم يكتمل النصاب و كان ضمن جدول األعمال إنتخاباات تكميلياة لمجلاس اإلدارة و
كان عدد اعضاء مجلس اإلدارة كافيا إلنعقاده صحيحا يتولى أعضاء المجلس ادارة شائون
النادى و الدعوة إلنتخابات تكميلية لمجلس اإلدارة فى أول إجتمااع جمعياة عمومياة
عادية
 و إذا لم يكتمل النصاب و كان ضمن جدول األعمال إنتخاباات تكميلياة لمجلاس اإلدارة و
كان عدد أعضاء مجلس اإلدارة غير كاف إلنعقاده صاحيحا تؤلاف لجناة مؤقتاااة مان
أعضااااااء المجلس و المدير التنفيذى و المادير الماالى أو مان يقاوم بعملهماا
تتولى شئون النادى و الدعوة إلنتخابات تكميلياة لمجلاس اإلدارة فاى أول إجتمااع
جمعية عمومية عادية
و فى جميع حاالت عدم إكتمال النصاب لصاحة االجتمااع يكلاف مجلاس اإلدارة أو اللجناة
المؤقتة التى تتولى شئون النادى حسب األحوال بإختصاصات الجمعية العمومية فيما عادا
بند الميزانية العمومية و الحساب الختامى فيرسل الى الجهة اإلدارية المختصة الرساالها
للجهاز المركزى للمحاسبات 1

مادة 59
يقوم المدير التنفيذى للنادى أو من يقوم بعمله بإتخاذ إجراءات توجياه الادعوة لحضاور
الجمعية العمومية
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مادة 31
 -0يشكل مجلس اإلدارة لجنة بإشراف قضائى و عدد كاف من المعاونيين لإلشاراف علاى
إنعقاد الجمعية العمومية بما فيها اإلنتخابات و فارز األصاوات و إعاالن النتيجاة و إخطاار
اللجنة األو ليمبية المصرية
 -5يكون التصويت فى الجمعية العمومية حضوريا و بالطريقة التى يحددها مجلاس اإلدارة
بما يكفل التاكد من نتيجة التصويت 1
 -3يبدأ التسجيل و التصويت لحضور األعضاء من التاسعة صاباحا حتاى الساابعة مسااءا و
يستوجب على الناخب تقديم مستندات إثبات شخصيته ( بطاقة رقم قومى أو جواز السفر
أو رخصة القيادة ) مصحوبة ببطاقة عضوية النادى 1
 -4إذا تضمن جدول األعمال بند اإلنتخاب يكون التصويت عليه سريا 1
 -2ال يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها
 -6يتعين على كل عضو أن يثبت فى ورقة اإلنتخاب العدد المطلاوب إنتخاباه فاى كال
منصب من مناصب المرشحين لمجلس اإلدارة بحيث يكون كل منصب مساتقل عان ا خار و
بطالن التصويت على أحد المناصب ال يؤثر على صاحة التصاويت للمناصاب األخارى و كال
بطاقة إنتخاب بها كشط أو تغيير فى البيانات أو االسماء أو تحمل أى عالمة أو إشاارة
تدل على شخصية العضو تعتبر باطلة 1
 -2فى حالة إكتمال النصاب القانونى يتم البدء فى فرز األصاوات و النظار فاى جادول
األعمال و يتم إعداد محضر بأعمال الجمعية العمومية موقع علياه مان رئايس لجناااااة
اإلشراف أو من ينوباااه من أعضاء اللجنة و رئيس الجمعية العمومية أو من ينوب عنه
و فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى ال يتم فرز األصوات و يتم إعاداد محضار بعادم
إكتمال النصاب موقعا عليه من رئيس الجمعية و رئيس لجنة اإلشراف 1

مادة 30
بالنسبة للقرارات الخاصة بإنتخاب مجلس اإلدارة يفوز المرشح الحاصل على أعلاى األصاوات
فإذا تساوى إثنان أو اكثر فى عدد األصوات أجريت قرعة بمعرفة رئيس الهيئاة القضاائية
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المشرفة على األنتخابات لتحديد المرشح الفائز وإذا كان عدد المرشاحين مسااويا للعادد
المطلوب إنتخابه تعرض اإلسماء على الجمعية العمومية إلعتماد فوزهم بالتزكية دون إجراء
إنتخابات وإذا كان عدد المرشحين خمسة أعضاء أو أكثر يعرض األمر علاى أو ل جمعياة
عمومية عادية تالية إلنتخاب األماكن الشاغرة 1

مادة 35
إذا لم توافق الجمعية العمومية العادية على إعتماد الميزانية والحساب الختاامى يعتبار
ذلك بمثابة طرح ثقة بمجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة القائم دعوة الجمعياة العمومياة
الغير عادية لإلنعقاد خالل ستون يوما من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادياة وذلاك
للنظر فى إسقاط مجلس اإلدارة وفى حالة صدور قارار الجمعياة العمومياة الغيار عادياة
باإلسقاط بموافقة ثلثى األعضاء الحاضرين تتولى اللجنة المؤقتة الدعوة إلنتخااب مجلاس
إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية 1
وفى حالة عدم صدور قرار الجمعية العمومية الغير عادية بإسقاط مجلس اإلدارة يعتبر ذلاك
بمثابة إعتماد لبند الميزانية والحساب الختامى

مادة 33
مع مراعاة األحكام التى تشترط أغلبية خاصة ال يؤثر فى صحة القرارات التى تصادر عان
الجمعية العمومية نقص عدد األعضاء الحاضرين عن العدد الذى بدئ به اإلجتماع صحيحا ماا
لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ثلث األعضاء الذى بدئ به االجتماع صحيحا  1فاإذا
قل عدد الحاضرين عن ذلك يفوض مجلس اإلدارة أو اللجنة المؤقتاة التاى تتاولى شائون
النادى فى باقى بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التى لم يصدر قرار بشأنها ما عدا
بند الميزانية و الحساب الختامى فيرسل إلى الجهة اإلدارياة المختصاة إلرساالها الاى
الجهاز المركزى للمحاسبات 1
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مادة 34
بمراعاة األحكام التى تشترط أغلبية خاصة تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بأغلبية
أصوات الحاضرين وفق القواعد المحددة بهذه الالئحة  1و إذا تساوت األصوات يعد ذلك رفضاا
للموضوع المعروض على الجمعية العمومية 1

مادة 32
يجوز الدعوة لجمعية عمومية غير عادية بناء على طلب مسبب من
 -0ثلثى عدد أعضاء مجلس اإلدارة
 % 21 -5من األعضاء الذى يكتمل بهم نصاب الحضور وفقا لنص المادة ( ) 36
 وإذا لم يقم مجلس اإلدارة بدعوتها بناء على طلب أعضاء النادى خالل أسبوعين مان
تاريخ تقديم الطلب وجب على اللجنة األوليمبية المصارية أو مان تفوضاه ان تتاولى
دعوتها لالنعقاد على نفقة النادى 1

مادة 36
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور 1
 خمسة آالف عضو على األقل ممن لهم حق الحضور
و تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بموافقة ثلثى األعضاء الاذى بادئ
بهم االجتماع صحيحا 1

مادة 32
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلى -
-0
-5

وضع أو تعديل بالئحة النظام األساسى للنادى
إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة

أ -فى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس اإلدارة أو عن بعضهم بحياث يصابح
العدد المتبقى ال يكفى النعقاد المجلس صحيحا يطبق ما ورد بنص المادة  58مان هاذه
الالئحة فيما يتعلق بتحديد المختصين بتسيير أمور النادى 1
 -3إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس اإلدارة1
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 -4الموضوعات األخرى ذات الطبيعة الهامة و العاجلة التى يحددها مجلس اإلدارة بأغلبياة
ثلثى عدد أعضائه ويتم إدراجها فى جدول األعمال و التى ال تتعارض مع أحكام القانون 1

مادة 38
مع عدم اإلخالل بما جاء فى هذا النظام من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية
يتبع فى شأنه ذات اإلجراءات التى تتبع فى شأن الجمعية العمومية العادية 1

مادة 39
 يت رأس الجمعية العمومية للنادى رئيس النادى و فى حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس و
فى حالة غيابهما يرأسها العضو صاحب أعلى االصوات فى الجمعية العمومية و فى
حالة غيابه يرأسها أكبر األعضاء سنا من الحاضرين إلجتماع الجمعية العمومية
 يقوم المدير الننفيذى بأعمال السكرتارية و فى حالة غيابه تختار الجمعية العمومية من
يقوم بهذا العمل

مادة 41
يجب إبالغ اللجنة األوليمبية المصرية و الجهة اإلدارية المختصة بصورة من محضار إجتمااع
الجمعية العمومية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلجتماع على األكثر موقعا عليه مان
رئيس اإلجتماع و المدير التنفيذى و أعضاء لجناة اإلنتخاباات و الفارز فاى حالاة وجاود
إنتخابات  1و للجنة األو ليمبية المصرية إعالن بطالن أى قارار تصادره الجمعياة العمومياة
بالمخالفة ألحكام القانون و ذلك خالل ستين يوما من تاريخ إخطارهم بمحضر االجتمااع  1و
للنادى الطعن على قرار اللجنة األوليمبية المصرية أمام مركز التسوية و التحكيم الرياضى
بدون مصروفات خالل ستين يوما من تاريخ إخطاار الناادى بارفض القارار و يفصال مركاز
التسوية على وجه اإلستعجال وفقا لالئحة المنظمة له 1

مادة 40
يتعين على األعضاء عدم التخلف عن حضور إجتماعات الجمعية العمومياة للناادى و يلتازم
المخالف بسداد ما يعادل  % 21من قيمة اإلشتراك السنوى يحصل مع اإلشاتراك السانوى
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المقرر ما لم يكن عدم الحضور نتيجة مرض أو سفر أو أى عذر قهرى يقدم العضو الادليل
على حدوثه و يقبله مجلس اإلدارة أو اللجنة المؤقتة 1

مادة 45
مع عدم االخالل بما جاء بهذه الالئحة من أحكام خاصة بالجمعية العمومياة الغيار عادياة
يتبع بشأنها ذات اإلجراءات التى تتبع بشأن الجمعياة العمومياة العادياة و فاى جمياع
الحاالت ال يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول االعمال 1

مادة 43
 إذا حالت ظروف قهرية دون إجتماع الجمعية العمومية فى الموعاد المحادد إلنعقادهاا
وجب على مجلس اإلدارة تحديد موعد جديد خالل ثالثين يوما وإخطار األعضاء بهذا الموعد
باإلجراءات المحددة بالمادة

(  ) 56و ال يجوز إجراء أى تعاديل فاى جادول

أعمال الجمعية العمومية أو أسماء المرشحين

مادة 44
إذا إجتمعت الجمعية العمومية فعال وحالت أسباب دون اإلنتهاء مان جادول األعماال أعتبار
اإلجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد أخر يحدده مجلس اإلدارة مع اإللتزام بااإلجراءات
الواردة فى المادة السابقة وتعتبر القرارات التى أتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة 1

مشروع الئحة النظام االساسى لنادى االتحاد السكندرى

52

المعروضة على الجمعية العمومية يوم 5102-8-52

الباب السادس
مجلس اإلدارة
( تكوينه – شروط الترشيح – إختصاصات و إجتماعات مجلس اإلدارة – األعمال
المحظورة
و زوال و إسقاط العضوية )
مادة 42
يدير شئون النادى األصلى و األفرع مجلس إدارة يتكون مان عادد (  ) 9أعضااء وذلاك
على النحو التالي:
 رئياااااس نائب رئيس خمسة أعضاء ال يقل سن أى منهم عن خمس و ثالثون عاما عضوين من الشباب يقل عمر كل منهم عن خمس و ثالثون عاما يوم فتح باب الترشيح( الشاب هو من يقل

سنه عن خمسة و ثالثين عاما يوم فتح باب الترشيح و إن جاوز
هذا السن طوال مدته بمجلس اإلدارة )

مادة 46
تكون مدة مجلس اإلدارة المنتخب أربع سنوات ميالدية من تاريخ انتخابه 1

مادة 42
يتقدم المرشح بطلب بإسم المدير التنفيذى مرفقا به إستمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها
من النادى و يسلم الطلب و اإلستمارة إلى سكرتارية النادى أو اللجناة المشاكلة التاى
تصدر بشأنها قرار من مجلس اإلدارة بإيصال إستالم معتمد بخاتم الناادى علاى أن يسادد
المبالغ التالية نظير مساهمة فى تكاليف العملية اإلنتخابية و ال تارد هاذه المباالغ اال
فى األحوال الوارة فى المادة (  ) 21بهذه الالئحة 1
 عشرة آالف جنيه للمرشح لمنصب الرئيس و نائب الرئيس خمسة آالف جنيه للمرشح لمنصب األعضاء ال يقل سنه عن  32سنةمشروع الئحة النظام االساسى لنادى االتحاد السكندرى
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 -ثالثة االف جنيه للمرشح لمنصب العضوين أقل من  32سنة 1

مادة 48
يجب أن يتوافر فى المرشح الشروط التالية -:
 -0أن يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة 1
 -5أن يكون حاصال على مؤهل متوسط على األقل 1
 -3أن يكون حسن السمعة محمود السيرة 1
 -4أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية اإللزامية أو أعفى منها أو غير مطلوب ألداءهاا
طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح 1
 -2أن يتقدم بصحيفة الحالة الجنائية 1
 -6أال يكون قد صدرت ضده أى أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو بعقوباة جنحاة فاى
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو قضى بشهر افالسه بحكم بات ما لم يكن قاد رد
إليه إعتباره
 -2أن يكون من األعضاء العاملين بالنادى ومضت على عضويته ثاالث سانوات مان تااريخ
إكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح1
 -8أن يكون له مقر إقامة دائم بمحافظة االسكندرية الواقع فى دائرتها مقر النادى
 -9أن يكون مسددا لإلشتراكات وكافة اإللتزامات المالية المترتبة علاى العضاوية العاملاة
قبل تاريخ غلق باب الترشيح .
 -01أال يكون قد سبق فصله من العمل ألسباب مخلة بالشرف ما لم يمض على ذلك خماس
سنوات من تاريخ الفصل .
 -00أال يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته ألسباب ال تتعلق بسداد اإللتزاماات المالياة
من عضوية أحد الهيئات الرياضية أو الشبابية أو أى هيئاة اجتماعياة أو منظماة رياضاية
محلية أو اقليمية أو قارية أو دولية ما لم تمضى على ذلاك أرباع سانوات مان تااريخ
الفصل أو االسقاط 1
 -05أن يقدم قبل اغال

باب الترشيح ما يفيد موافقة جهة عمله االصلية على الترشيح إذا

كان من أعضاء الهيئات القضائية أو أفراد الشرطة والقوات المسلحة 1
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 -03اال يكون قد سبق إنتخابه فى مجلس ادارة النادى لدورتين متتااليتين ماالم يماض
على ذلك أربع سنوات ميالدية على األقل .وال يخل بإعتبار الدورة كاملة بعاد مارور سانة
على األقل حل مجلس اإلدارة أو زوال أو اسقاط أو ايقااف العضاوية خاالل الادورتين
المتتاليتين ألى سبب من األسباب

.على ان يتم العمل بهذا الشرط بأثر فورى اعتبارا من

تاريخ اعتماد الئحة النظام االساسى المقترحة من قبال الجمعياة العمومياة الخاصاة و ال
يعمل بهذا الشرط بأثر رجعى 1

مستندات الترشيح
مادة 49
يتقدم المرشح أو وكيل عنه بتوكيل رسمى خاص بطلب باسم المدير التنفياذى أو رئايس
لجنة اإلشراف على اإلنتخابات بالنادى و ذلك على مدار سبعة أيام من الساعة العاشرة صباحا
حتى الخامسة مساء1
على أن يرفق بكل من الطلب واالستمارة المستندات ا تية
 -0إستمارات الترشيح كتابة وتتضمن كافة بيانات المرشح وتوقيعه المعتمد وصور شخصية
له وصور ضوئية لوجهى بطاقة عضوية النادى موضحاً بها رقم العضوية 1
 -5شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد اإلعفاء منها طبقا للقانون. -
 -3صحيفة الحالة الجنائية 1
 -4المؤهل الدراسى 1
 -2شهادة الميالد أو مستخرج رسمى منها.
-6

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول و ال يعتد برخصة القيادة أو جواز السفر 1

 -2صورة كاملة من جميع الوثائق المقدمة باإلضافة إلى األصل.لالطالع
 -8شهادة صادرة من احد المستشفيات الحكومية المعتمدة بخلوه من تعااطى أياة ماواد
مخدرة 1
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مادة 21
يجوز للمرشح التنازل عن طلب الترشيح قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العمومية بأسابوع
على األقل وفى هذه الحالة يسترد أى مبالغ يكون قد سبق له سدادها أما فى حالة إلغااء
انعقاد الجمعية العمومية يكون للمرشح الحق فى استرداد المبالغ التى ساددها للمسااهمة
فى مصروفات العملية االنتخابية.

مادة 20
يجوز الى من أعضاء مجلس اإلدارة الترشح لمعقد الرئيس أو نائاب الارئيس بشارط تقاديم
إستقالته من مجلس اإلدارة قبل توجيه الدعوة لعقاد الجمعياة العمومياة المتضامنة إنتخااب
المقعد الخالى و يجب أن تتضمن الدعوة فى هذه الحالة إنتخاب مقعد مجلس اإلدارة الذى خال
باالستقالة 1

مادة 25
يلتزم المرشح بااللتزام بالضوابط التالية خالل مراحل العملية اإلنتخابية 1
 -0الحملة اإلنتخابية
تبدأ من اليوم التالى إلعالن أسماء المرشحين و يحق للمرشح القيام بحمالت دعائية و ترويجية
و نشر معلومات عن السيرة الذاتية مع ضرورة اإللتازام باالقيم االخالقياة و الاروح الرياضاية
للمنافسة و يقوم مجلس اإلدارة بتسهيل هذه المهماة بالشاكل الاذى ياتالئم ماع مختلاف
األنشطة التى تمارس بالنادى 1
 -5توقف الحملة اإلنتخابية
تتوقف الحملة اإلنتخابية أثناء اليوم الذى يسبق إجتماع الجمعية العمومية العادية التاى ساتجرى
فيها اإلنتخابات و فيه يمتنع المرشحون عن المشاركة فى أى أنشطة عامة دعائية بشكل مباشر أو
غير مباشر أو تنفيذ أفعال تعتبر جزء من الحملة االنتخابية مثل وضع ملصقات أو نشر أورا

دعاية

أو إعالنات أو عقد مقابالت 1

مادة 23
يحدد مجلس اإلدارة فى أول اجتماع له بعد إنتخابه و بااالقتراع السارى مان يقاوم مان االعضااء
بإختصاصات أمين الصندو

و يصدر القرار باالغلبية المطلقة الصوات الحاضرين و فى جميع االحول ال
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يجوز ان يصدر قرار باغلبية اقل من خمسة اعضاء و لمجلس اإلدارة إعادة النظار فاى مان يقاوم
باختصاصات أمين الصندو

من بين اعضائه ضمانا لحسن سير العمل بالنادى بشرط تاوافر األغلبياة

الواردة بهذه المادة 1

إختصاصات وإجتماعات مجلس اإلدارة
مادة 24
يباشر مجلس اإلدارة اإلختصاصات ا تية:
 -0إدارة شئون النادى وتوفير الفرص لألعضااء لتأدياة نشااطهم الرياضاى واالجتمااعى
والثقافى على أكمل وجه وتنفيذ خطة مجلس اإلدارة المقررة لهذا الشأن1
 -5وضع اللوائح والسياسات واألسس للبرامج التاى تسااعد علاى النهاوض بالمساتوى
الفنى للفر الرياضية فى فئات السن المتدرجة التى تمثله فاى مبارياات اتحاادات
األلعاب الرياضية المشترك فيها بما يتوافق مع لوائح االتحادات الوطنية والدولية للعبة1
-3العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادى واإلشراف على إقامة المسابقات بينهم فى
مختلف أوجه النشاط الثقافى واإلجتماعى بما يعزز الروح الوطنية والجواناب الخلقياة
واالجتماعية والثقافية والقدرات الرياضية مع العناية بتكوين فر الناشائين لمختلاف
األلعاب وإعدادها للبطولة 1
 -4البت فى طلبات العضوية 1
 -2بحث الشكاوى التى تقدم من االعضاء أو ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات طبقاا
للوائح التى تعد لهذا الغرض فى حدود أحكام هذا النظام
 -6وضع اللوائح والنظم الداخلية الالزمة لتنظيم شئون الناادى ومنهاا الناواحى المالياة
واإلدارية والرياضية واالجتماعية والصاحية والثقافياة وكاذلك شائون اللجاان وإصادار
التعليمات والقرارات التى تضمن حسن سير العمل بالنادى ومراقبة تنفيذها 1
 -2تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لبحث وتنظيم شئون النادى المتنوعة من بين اعضااء
النادى من غير أعضاء مجلس اإلدارة ويجوز االستعانة بخبراء من خارج النادى1
 -8الموافقة على العقود واالتفاقات التى تبرم باسم النادى 1
 -9اختيار المصارف الذى توضع فيها أموال النادى 1
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 -01تعيين ممثلى النادى فى مجالس إدارة الشركات التى يسااهم فيهاا الناادى بماا
يعكس نسبة مساهمته فيها
 -00دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مكان وموعد إنعقادها ومراعاة
الضوابط التى يحددها هذا النظام والعمل على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
للنادى 1
-05

وضع التقرير السنوى لمختلف االنشطة المتنوعة للنادى وعرضه على الجمعية

العمومية العادية 1
-03

إعداد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية وإعتمادهاا مان

مراقب الحسابات ووضع مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة تمهيادا للعارض علاى
الجمعية العمومية العادية 1
-04بحث االقتراحات التى تقدم من األعضاء قبل عرضها على الجمعياة العمومياة العادياة
حال تقديمها فى الموعد المحدد فى هذا النظام1
-02

تعيين المدير التنفيذى وباقى العاملين بالنادى وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم

واتخاذ اإلجراءات التأديبية بشأنهم طبقا للوائح الصادرة مان مجلاس اإلدارة فاى هاذا
الشأن و بما ال يتعارض مع قانون العمل
-06اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحريم تعاطى المنشاطات وفقاا للقواعاد واللاوائح المحلياة
والدولية وتوقيع الجزاء الرادع فى حالة المخالفة 1
 -02وضع النظم وتحديد االختصاصات الالزمة لسالمة الجمهور وتأمين المباريات التى يكاون
النادى مسؤوال عنها ومتابعة تنفيذها وفقا ألحكام اللوائح والنظم المعمول بها فى
االتحادات المحلية والدولية1
 -08إتخاذ اإلجراءات القانونية إذا ارتكب أحد أى وقائع تشكل مساساا بسامعة الناادى أو
أعضائه أو إخالال بنظامه أو إضرارا بأمواله بشأن الجرائم المنصوص عليها بالقانون 1
 -09تنفيذ قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى الصادرة فى المنازعات التى يكون
النادى طرفا فيها
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 -51وضع الئحة تكوين الروابط الرياضية و تنظيم نشاطها و أحوال و طريقاة حلهاا و ال
يعمل بها اال بموافقة الجمعية العمومية للنادى 1
 -50إ صدار القرارات التى لم يرد لها ناص بهاذه الالئحاة ضامانا لحسان ساير العمال و
مقتضياته على أن تعرض على أول جمعية عمومية و تعتبر تلاك القارارات نافاذة و
منتجة الثارها حتى تاريخ العرض على أول جمعية عمومية للتصويت 1
 -55وضع أو تعديل شعار النادى و ال يعمل به إال بموافقة الجمعية العمومية للنادى
-53جميع اإلختصاصات الواردة فى هذه الالئحة 1

إجتماعات مجلس اإلدارة
مادة 22
 -0يجتمع مجلس اإلدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على األقل وتوجاه الادعوة لحضاور
إجتماعات المجلس من المدير التنفيذى وترسل بأى وسيلة من وسائل االتصال يحاددها
مجلس اإلدارة قبل موعد االجتماع بأسبوع على األقل وتتضمن الدعوة موعد االجتمااع
جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها 1
 -5ويجوز ان يجتمع مجلس اإلدارة إجتماعا غير عادى بناء على دعوة الرئيس أو ثلث عادد
األعضاء على األقل وال تتقيد هذه الدعوة باإلجراءات سالفة البيان1
 -3تصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين فإذا تسااوت االصاوات يارجح
الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه فى حالة ترأس الجلسة .ويحضر إجتماعاات مجلاس
اإلدارة المدير التنفيذى دون أن يكون له حق التصويت.
 -4ال تكون اجتماعات المجلس صحيحة إال بحضور االغلبية المطلقة لعادد األعضااء وإذا لام
يكتمل هذا العدد يؤجل االجتماع إلى موعد آخر يحدد خالل أسبوع من تااريخ االجتمااع
األول ويكون اإلجتماع الثانى صحيحا بحضور خمسة أعضاء علاى أن ياذكر ذلاك فاى
الدعوة و فى جميع االحوال ال يجوز أن يصدر قرار بأقل من األغلبياة المطلقاة ألعضااء
مجلس اإلدارة فى االجتماع الثانى 1
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مادة 26
يجب إبالغ الجهة اإلدارية المختصة بصورة من محضر إجتماع مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر
يوما من تاريخ التصديق على اإلجتماع على األكثر 1

مادة 22
إذا خال منصب الرئيس يتولى النائب اختصاصاته لحين شغل المنصب باالنتخاب فاى أول جمعياة
عمومية و فى حالة خلو منصب نائب الرئيس يتم التصويت داخل مجلس اإلدارة على من يشاغل
المنصب لمباشرة اختصاصاته لحين انعقاد الجمعية العمومية لشغل المناصب الشاغرة 1

مادة 28
يباشر رئيس مجلس اإلدارة االختصاصات ا تية-:
 -0رئاسة إجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس اإلدارة ويكون لاه رئاساة اجتماعاات اللجاان
الرئيسية الوجه االنشطة المختلفة بالنادى فى حالة حضوره .
 -5تمثيل النادى أمام القضاء وأمام الغير ويكون هو المتحدث الرسمى بإسام الناادى أماام
جميع وسائل اإلعالم ما لم يكلف مجلس اإلدارة أحد أعضائه أو المادير التنفياذى للناادى
للقيام بهذه المهمة أو من يراه 1
 -3توقيع جميع العقود واالتفاقات التى تبرم مع النادى وذلك بعد إعتمادهاا مان مجلاس
اإلدارة ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة تفويض أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير التنفياذى
أو غيرهما من العاملين فى النادى فى بعض هذه االختصاصات1
. -4التوقيع مع أمين الصندو

على الشيكات 1

 -2التوقيع على مكاتبات النادى التى توجه لرؤساء الجهات اإلدارية المختصاة والمركزياة
والوزراء ومن فى حكمهم ورؤساء الهيئات الرياضية وكذلك المكاتبات ذات الطاابع الخااص
الذى يحددها مجلس اإلدارة1

مادة 29
يتولى نائب الرئيس مباشرة :
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 اختصاصات الرئيس فى حالة غياباه أو خلاو منصابه ألى سابب مان األساباب و مباشارةإختصاصاته لحين عودته فى حالة الغياب أو القرب جمعية عمومية يتم فيها إنتخااب رئايس
النادى فى حالة خلو منصبه 1
 -االختصاصات االخرى التى يفوضه فيها مجلس اإلدارة أو رئيس مجلس اإلدارة 1

مادة 61
يباشر امين الصندو

االختصاصات التالية -:

 -0اإلشراف على المدير المالى فى جميع األمور المالية 1
 -5التوقيع مع الرئيس أو نائبه فى حالة غيابه على الشيكات و مع المدير التنفيذى علاى
أذون الصرف
 -3ما يتم تكليفه به من مجلس إدارة النادى 1

األعمال المحظورة على مجلس اإلدارة
مادة 60
ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادى والعمال بالجهاة اإلدارياة المركزياة و العمال
بالجهة اإلدارية المختصة كما ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة والعمل بهيئة الرقابة
اإلدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو اى عمل يتعارض مع العمل بمجلس اإلدارة ويعتبر
العضو مستقيالً تلقائياً من مجلس اإلدارة بمجرد توافر حالة من حاالت الجمع المشار إليها1

مادة 65
ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادى أو هيئة رياضية أو شابابية أخارى كماا ال
يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة العمل بأى وظيفة بأى هيئة شبابية أو رياضية أخارى و ال يجاوز
ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك مع ناديهم أو أى نادى آخر فى المباريات الرسمية أو الودياة
فى االلعاب الفردية أو الجماعية أو التحكيم فى تلك المباريات

مادة 63
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة تقاضى أى مرتب أو مكافأة أو بدل إنتقال ثابت مان أى ناوع
عن األعمال المعهودة إليهم ويجب على أعضااء مجلاس اإلدارة تساليم الادروع والمياداليات
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التذكارية وأى هدايا ذات قيمة مالية تمنح إليهم بصفتهم إلاى إدارة الناادى خاالل أسابوع
على األكثر من تاريخ تسلمهم لها وتعتبر من األموال المملوكة للنادى1

مادة 64
اليجوز لمجلس اإلدارة إبرام عقاود تجااوز مادتها مادة مجلاس اإلدارة إال بموافقاة الجمعياة
العمومية للنادى.

مادة 62
يحظر التعاقد بالذات أو بالوساطة بيع ًا أو شراء أو إيجارًا أو بأى تعامل آخار باين الناادى
ورئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو العاملين بالناادى أو أقااربهم أو أصاهارهم حتاى الدرجاة
الرابعة و بما يتعارض مع المصلحة العامة أو االضرار بالنادى 1

مادة 66
يكون مجلس اإلدارة بكامل أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعمال المجلس التى تقع
بالمخالفة للقانون أو هذا النظام أو اللوائح المنظمة لسير العمل بالنادى.

مادة 62
مع عدم اإلخالل بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة و الجهااز االدارى
و المالى مسئوال عن القرارات التى يصدرها إذا كان مان شاأنها اإلضارار بمصاالح الناادى أو
أمواله و يجوز الرجوع عليه بالتعويض من ماله الخاص عن ما سببه للنادى من أضرار 1

إنتهاء وزوال و إسقاط و إيقاف العضوية عن أعضاء مجلس اإلدارة
مادة 68
تنتهى العضوية عن أعضاء مجلس اإلدارة بالنادى فى الحاالت االتية -:
 -0الوفاة
 -5االستقالة و تعتبر مقبولة بعد تقديمها رسميا للنادى بانقضاء خمسة عشارة يوماا علاى
تقديمها اال إذا قام
العضو بتقديم طلب للعدول عن اإلستقالة 1
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و على المدير التنفيذى عرض ما يفيد الوفاة أو االستقالة على مجلس اإلدارة الثبات ذلك
بمحضر الجلسة 1

مادة 69
تزول العضوية عن أعضاء مجلس ادارة النادى فى الحاالت االتية
 -0إذا تخلف عن حضور إجتماعات مجلس اإلدارة ثالث جلسات متتالية أو تخلاف عان الحضاور
ستة جلسات متفرقة دون عذر يقبله مجلس اإلدارة خالل العام الواحد من مدة المجلس و
فى تطبيق أحكام هذا البند تعد االجتماعات التى تتم خالل الشهر بمقام اجتماع واحد
1
 -5إذا صدر ضد العضو حكم نهائى فى جناية أو جنحة مقيدة للحرية أو حكم تااديبى
نهائى السباب ماسة بالشرف أو االمانة أو باحدى العقوبات الواردة بقانون الرياضة 1

مادة 21
تسقط العضوية عن أعضاء مجلس اإلدارة
إذا إرتكب العضو أفعال من شأنها اإلخالل باألمن أو تعطيل سير المباريات و األنشطة الرياضاية
أو اإلعتداء بالقول أو بالفعل على أحد أعضاء النادى أو الرياضيين أو تعماده تعطيال ساير
العمل بالنادى أو ارتكابه لمخالفة مالية و ادارية جسيمة 1
و يكون إجراءات النظر فى االسقاط بعد إجراء التحقيق بمعرفة لجنة مشكلة من ثالث أعضاء
من مجلس اإلدارة و ترفع نتيجة التحقيق للعرض على مجلس اإلدارة إلصدار قراره وفقا ألحكام
الالئحة 1
و فى جميع هذه الحاالت يتم إسقاط العضوية بموافقة ثلثى األعضاء الذين بدأ بهم إجتمااع
الجمعية العمومية الغير عادية صحيحا 1

مادة 20
إذا إ متنع مجلس ادارة النادى عن تنفيذ اى قارار ملازم يصادره مركاز التساوية و التحكايم
الرياضى المصرى فى أى منازعات يكون النادى طرفا فيها خالل ستين يوما من تاريخ إخطاره
بالقرار يعد مجلس اإلدارة منحال و تؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفياذى و الماالى و مادير
مشروع الئحة النظام االساسى لنادى االتحاد السكندرى
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النشاط النشاط الرياضى أو من يقوم بعملهم تتولى شئون النادى و توجيه الدعوة إلنتخاب
مجلس ادارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية  1دون ان يخل ذلك بحاق ذو الشاأن
فى اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية 1
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الباب السابع
الجهاز الوظيفى للنادى
مادة 25
يكون للنادى جهاز وظيفى يصدر بتنظيمه وتحديد إختصاصاته ومسئولياته قارار مان مجلاس
اإلدارة .وتشكل لجنة للموارد البشرية بالنادى على النحو التالي :
 -0المدير التنفيذى المسئول

رئيسااً

 -5نائب المدير التنفيذى

عضاوا

 -3مدير الشئون القانونية

عضاوا

 -4المدير المالى

عضاوا

 -2مدير الموارد البشرية

عضاوا

 -6رئيس مجلس ادارة صندو

عضاوا

العاملين

ويجوز للجنة االستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى الموضوعات المطروحة عليها

مادة 23
تختص لجنة الموارد البشرية بالنظر فى تعيين العاملين وترقيتهم وجزاءاتهم طبقا ألحكاام
الئحة داخلية تعدها اللجنة وتعتمد من مجلس اإلدارة ,وتعرض توصياتها علاى مجلاس اإلدارة
إلصدار قراراته بشأنها وتعتبر قرارات المجلس نهائية.

تعيين و اختصاصات المدير التنفيذى
مادة 24
يقوم مجلس اإلدارة بتعيين مدير تنفيذى للنادى يتولى اإلشراف على أمور الجهاز التنفيذي
ويكون تعيين المدير التنفيذى فى حدود مدة مجلس اإلدارة بحيث ينتهى عقده بانتهاء مدة
مجلس اإلدارة الذى اختاره أيًا كانت أسباب االنتهاء ما لم يرى مجلس اإلدارة الجديد غير ذلك .
وال يجوز للمدير التنفيذى مباشرة أى عمل آخر لدى الغير بمقابل أو بدون مقابل كما ال يجوز
له الترشيح لرئاسة أو عضوية مجلس اإلدارة قبل مضى سنتين على االقل من تاريخ انتهااء
عالقته الوظيفية بالنادي 1
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مادة 22
يشترط فيمن يتقدم للتعيين بوظيفة مدير تنفيذى الشروط ا تية
 -0أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة1
 -5أن يكون حسن السمعة محمود السيرة1
 -3أال يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيادة للحرياة فاى
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يرد إليه اعتباره 1
 -4أال يكون قد سبق فصله من أى جهة عمل ألسباب مخلة بالشارف أو األماناة أو تام
إسقاط عضويته من أى هيئة رياضية أو شبابية ألسباب ال تتعلاق بساداد االلتزاماات
المالية ما لم يمض على الفصل أو اإلسقاط أربع سنوات0
 -2ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية االلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون 1
 -6أال يقل سنه عن  32سنة وال يتجاوز سنه (  )62سنة ميالدية 1
 -2أن يكون حاصالً على مؤهل عالي1
 -8أن يكون على المام بأوجه نشاط النادى والقوانين واللوائح المنظمة ألعماله.
 -9أن يجتاز بنجاح اإلختبار الذى يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة النادي
 -01أن يجيد إحدى اللغات األجنبية وعلى دراية كافياة بمهاارات الحاساب ا لاي و يجاوز
لمجلس اإلدارة االستغناء عن هذا الشرط 1
 -00أال يكون عضوًا بمجلس إدارة النادى أو سبق شغله لمقعد بمجلس اإلدارة ما لام يماض
سنتين على انتهاء عضويته بمجلس اإلدارة1
 -05أن يتوافر له اللياقة البدنية والصحية للوظيفة المتقدم إليهاا .ولمجلاس إدارة الناادى
إضافة شروط تكميلية للمتقدم لشغل الوظيفة تتعلق بالخبرة العملية وبما يتناسب مع
طبيعة النادى ال يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفة

مشروع الئحة النظام االساسى لنادى االتحاد السكندرى

39

المعروضة على الجمعية العمومية يوم 5102-8-52

مادة 26
يتبع فى تعيين المدير التنفيذى اإلجراءات التالية
 -0يعلن فى مكان ظاهر فى صحيفة يومية واسعة االنتشار وفاى الجريادة الرسامية
للنادى وعلى الموقع اإللكترونى للنادى عن فتح باب تلقى طلبات التعيين للوظيفة
بحيث ال تقل فترة تلقى الطلبات عن سبعة أيام من اليوم التاالى لإلعاالن ويجاب أن
يتضمن االعالن المواعيد المحددة لالختبارات المقاررة للمتقادمين والشاروط المطلوباة
للوظيفة .
 -5تتلقى سكرتارية النادى الطلبات مرفقاً بها المستندات المؤيدة لتوافر الشاروط فاى
المتقدم للتعيين وتتولى عرضها على مجلس اإلدارة فور غلق باب تلقى الطلبات1
 -3تشكل لجنة بمعرفة مجلاس اإلدارة للقياام بعمال االختباارات وتقيايم المرشاحين
وترتيبهم بحسب االفضلية بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى هذا النظام وعارض
نتائج هذه االختبارات على مجلس ادارة النادي1
 -4يصدر قرار من مجلس إدارة النادى بالموافقة على تعيين المرشح الاذى وقاع علياه
االختيار ويتم إخطار المرشح الذى وافق مجلس اإلدارة على تعيينه بقرار مجلس اإلدارة
خالل أسبوع على األكثر من تاريخ صدور قرار مجلس اإلدارة بالموافقة علاى التعياين
بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول وذلك لتوقيع العقد خالل أسابوع مان
تاريخ إخطاره بالعلم واستالم العمل خالل الموعد الاذى يحادده مجلاس اإلدارة بماا ال
يجاوز أسبوعين من تاريخ توقيع العقد وإال جااز لمجلاس اإلدارة إلغااء قارار التعياين
والنظر فى تعيين التالى له فى الترتيب أو اإلعالن من جديد عن الوظيفة .
 -2يستثنى من اإلجراءات المشار إليها فى هذه المادة المادير التنفياذى الاذى يقارر
مجلس إدارة النادى استمراره فى العمل للدورة الجديدة1
 -6يجب على المدير التنفيذى أن يجتاز الدورات التدريبية التاى يوافاق عليهاا مجلاس
اإلدارة 1
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مادة 22
يباشر المدير التنفيذى االختصاصات التالية
 -0توجيه الدعوة وعمل الترتيبات الالزمة الجتماعات الجمعية العمومية ومجلاس اإلدارة وأى
لجان يشكلها مجلس اإلدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها فى الدفاتر المعادة
لذلك والتوقيع عليها من رئيس االجتماع1
 -5االشراف على جميع أعمال النادى اإلدارية وعلى كل ما يتعلق بشئون العاملين 1
 -3إعداد تقارير دورية عن أعمال النادى لعرضها على مجلس اإلدارة1
 -4عرض طلبات العضوية الجديدة مستوفاه على مجلس اإلدارة1
 -2تحضير مشروع موازنة السنة المالية الجديدة باالشتراك مع المدير المالى1
 -6عرض الموضوعات التى يتقدم بها األعضاء على مجلس اإلدارة 1
 -2تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة 1
 -8تنسيق أعمال اللجان التى يشكلها مجلس إدارة النادي1
 -9االشراف على إعداد وحفظ الملفات والسجالت والمستندات .
-01 -01التوقيع مع المدير المالى على جميع أذون الصرف فى حال غياب أمين الصندو

1

 -00التوقيع على جميع مكاتبات النادى عدا المكاتبات التى يخاتص بهاا رئايس مجلاس
اإلدارة1
 -05االشراف على برامج التدريب ألعضاء الجهاز الوظيفى والتى يقرها مجلس اإلدارة 1
-03اتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه ما يقع من األعضاء أو أبنائهم أو مارافقيهم مان أفعاال
بالمخالفة لهذا النظام أو للوائح النادى أو قرارات مجلس اإلدارة 1
 -04تهيئة الظروف المناسبة لعمل اللجان المعاونة لمجلس اإلدارة وتنسيق العمال بيانهم
وبين الجهاز التنفيذى

للنادى ويباشر نائب المدير التنفيذى اختصاصات المادير

التنفيذى فى حالة غيابه .
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تعيين و إختصاصات المدير المالي
مادة 28
يعين مجلس اإلدارة مدير مالى للنادى يتولى اإلشراف على حسابات النادى و يتباع بشاأنه
ذات إجراءات تعيين المدير التنفيذى وفقا للشروط التى يحددها مجلس اإلدارة 1

مادة 29
يباشر المدير المالى االختصاصات التالية
 -0االشراف على حسابات النادى و يعد مسئوال عن جميع اإلجراءات المالية و الحسابية
و المخازن 1
 -5االشراف على تحصيل جميع ايارادات الناادى و اموالاه و اياداعها فاى المصارف
المختص 1
 -3تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة و المكتب التنفيذى المتعلقة بالشئون المالية 1
 -4اعداد الميزانية و الحساب الختامى عن السنة المنتهية و مشروع الموازناة للسانة
المقبلة و تقديمه الى مجلس اإلدارة القراره 1
 -2اإلشراف على حفظ السجالت و المستندات و كل ما يتصل بالعهد و يكاون مسائوال
عن جميع البيانات التى تثبت بالدفاتر و المستندات المالية 1
 -6إعتماد صرف رواتب و فواتير المشروعات على إختالف أنواعهاا و مقابال إساتهالك
المياه و اإلنارة و قيمة اإلصالحات حسبما هو وارد فى ميزانياة الناادى المعتمادة
طبقا لالئحة المالية 1
 -2يقدم تقريرا كل ثالثة أشهر لمجلس اإلدارة عن حالة النادى المالية إلعتمااده خاالل
جلساته بصفة دورية على ان يدرج هذا التقرير ضمن محضر مجلس اإلدارة
 -8التوقيع مع المدير التنفيذى على أذون الصرف حال غياب أمين الصندو
 -9التوقيع مع الرئيس على الشيكات فى حال غياب أو خلو منصب أمين الصاندو

و

لحين شغل المنصب وفقا لإلجراءت الواردة بالالئحة 1
 -01ما يكلف به وفق أحكام هذه الالئحة
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الباب الثامن
ماليات النادى
( الموارد المالية للنادى – مراقب الحسابات )
مادة 81
تبدأ السنة المالية للنادى فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام 1

مادة 80
تخضع القوائم المالية السنوية التى يلتزم النادى باعدادها وفقا لمعايير المحاسبااة المصرية
و تتااام المراجعة و الفحص الدورى من مراقب الحسابات الذى يعينه مجلاس إدارة الناادى و
يتعين أن تتضمن تلك القوائم المالية المصد

عليها من مجلس اإلدارة االتى -:

 الميزانية العمومية 1 حساب اإليرادات و المصروفات 1 قائمة التدفقات النقدية 1 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية و أهم السياسات المحاسبية المطبقة 1باإلضافة إلى عرض تقرير مالى عن العام المالى المنتهى يتضامن أرقاام المقارناة باين
المنصرف فى العام المالى المنتهى والموازناة التقديرياة لانفس العاام وكاذا مشاروع
الموازنة التقديرية للعام المالى التالى وذلك كله وفقا لمعايير المحاسبة المصرية و بماا ال
يخالف الالئحة المالية 1

الموارد المالية للنادى
مادة 85
تتكون الموارد المالية للنادى من
 -0إشتراكات وتبرعات ورسوم إلتحا

األعضاء0

 -5حصيلة إيرادات الحفالت والمباريات وعقود الرعاية واإلعالنات والبث التليفزيونى للمبارياات
واألنشطة التى ينظمها النادى .
 -3إيجار المالعب والمنشآت المملوكة للنادي 1
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 -4حصيلة إيرادات الترخيص باستخدام إسم وشعار النادى وحقو
 -2حصيلة إيرادات حقو

التسمية لمنشآت النادى

الملكية الفكرية التى يمتلكها النادى1

 -6حصيلة إيرادات إنتقال وإعارة الالعبين .
 -2عائد إستثمار أموال النادى1
 -8االعانات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية1
 -9عائد المشاركة فى المسابقات المحلية والقارية والدولية التى تقررها لوائح االتحاادات
الرياضية الوطنية والدولية .
 -01التبرعات والهبات والوصايا المقدمة من األعضاء و غيار األعضااء وذلاك وفقاا ألحكاام
القوانين المقررة 1
 -00اإليرادات االخرى التى يوافق عليها مجلس اإلدارة على أن تعارض فاى أول جمعياة
عمومية تالية 1

مادة 83
تستحق الضريبة بتحقق واقعة أداء الخدمة الخاضعة للضريبة و يتحملها المستفيد من تلقاى
الخدمة ( عضو -فرد  -شركة – هيئة – أى شاكل قاانونى ) و تحصال الضاريبة بمعرفاة
المكلف ( النادى ) أال ما أستثنى من إيراد بنص خاص من اإلعفاء منها وفقا ألحكام القانون
1

مادة 84
يجوز للنادى إنشاء شركة مساهمة يساهم فيها النادى و أعضااؤه و تتاولى الشاااااركة
تسوياق الشعار و االعالنات و الزى الرياضى الخاص بالنادى كما تتاولى تمويال و تساويق
صفقات الالعبين بيعا و شراء و إعارة و تسويق تذاكر المباريات و المنتجات و تسويق مبارياات
فرقه الرياضية على جميع المستويات المحلية و الدولية و ال يجوز لمجلس اإلدارة تقاضاى أى
مبالغ مالية تحت اى مسمى من الشركة طبقا لهذه المادة و ال يجوز ألعضاء المجلاس العمال
بالشركة قبل إنقضاء عامين من إنتهاء عضويته بمجلس إدارة النادى

مادة 82
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تخضع إجراءات التعاقد على شراء المنقوالت أو على مقاااااوالت األعماال أو النقااااال أو
على تلقى الخااادمات و الدراسات اإلستشارية و األعمال الفنية و كذا إجراءات بيع و تاأجير
العقارات و المنقوالت و الترخيص باإلنتفاع بها و إستغاللها ألحكام الالئحة المالياة للناادى و
القوانين المنظمااة لذلك مع تطبيق أحكااام قانون المناقصاااات و المزايدات رقم  89لسنة
 98و الئحته التنفيذية فيما عدا حضور ممثل لوزارة المالية أو عضو مجلس الدولة فى اللجاان
المشكلة وفقا الحكام ذلك القانون و بما ال يتعارض مع طبيعة االندية الرياضية
و لمجلس اإلدارة سلطات الوزير المختص و السلطة المختصة الواردة باحكام القانون  89لسنة 98
و الئحته التنفيذية 1
و استثاءا مما تقدم يجوز لألندية شراء عدد من ساعات البث من أحد القنوات التليفزيونياااة و
ذلك بتوزيع و تسويق المحتوى التنافسى لها و إستغالل ذلاك فاى تساويق أنشاطتها و
خدمات الرعاة سواء بمفردها أو بالتعاون مع الغير و ذلك بموافقة الجهة اإلدارية المختصة 1

مادة 86
للنادى فى سبيل تنمية موارده و زيادة إيراداته
 -0أن يتعاقد مع الشركات أو الهيئات التى تعمل وفقا للقوانين المعمول بهاا لتمويال
شراء خدمات و رعاية الالعبين الهواة و المحترفين أو كل أو بعاض الفار

الرياضاية

بالنادى مقابل توزيع نسب يتفق عليها بين النادى و المستثمر نظير بيع الالعباين أو
الجوائز المالية للبطوالت المحققاة أو حقاو

الرعاياة و الباث التليفزياونى إذا كاان

المستثمر راعيا للفريق بأكمله و فى جميع االحاوال ال يجاوز بياع الالعباين إال بعاد
موافقة النادى أو ما يتفق عليه الطرفان ( النادى – المستثمر )
 -5تسويق منشآته و شعاره و فرقه الرياضية فى المسابقات التى يشارك بها 1
 -3انشاء اكاديميات أو مدارس لاللعاب الرياضية داخل مقر النادى و فروعه  1و حال انشااء
االكاديميات أو المدارس خارج مقره أو فروعه مع وجاوب وجاود الادورة المساتندية و
الحسابات المالية لمدارس االلعاب خارج النادى و اعتماد ايصااالت التحصايل مان الجهاة
اإلدارية المختصة بالمحافظة المنفذ بها 1
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مراقب الحسابات
مادة 82
يكون للنادى مراقب حسابات ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فاى قاانون مزاولاة
المهنة و يتم تعيينه بقرار من مجلس اإلدارة و تعرض مكافأته علاى الجمعياة العمومياة
للنادى 1

مادة 88
ال يجوز لمراقب حسابات النادى قبل انقضاء ثالث سنوات من تااريخ تركاه العمال بالناادى أن
يترشح أو يعين بمجلس ادارة النادى 1

مادة 89
ال يجوز لمراقب الحسابات ان يفشى ألعضاء النادى أو لغيرهم أسارار الناادى التاى علمهاا
بمناسبة قيامه بأعمال وظيفته واال وجب عزله ومطالبته بالتعويض وذلاك بإساتثناء ماا يجاب
عليه من افصاح وفق هذا النظام أو بناء على طلب جهاات التحقياق والرقاباة المختصاة
قانونا1

مادة 91
يلتزم مجلس اإلدارة ببنود الصرف الواردة فى الموازنة التقديرياة وذلاك فاى إطاار اللاوائح
والقواعد المالية للنادى و بمراعاة الالئحة المالية 1
و يجوز لمجلس اإلدارة الحصول على قروض بمبلغ ال يزيد على ( % 51فائض ايرادات الناادى
السنوية بغرض الوفاء بمتطلبات النادى الضرورية وأى زيادة على هذه النسبة تتطلب موافقاة
الجمعية العمومية العادية وذلك كله بشرط أال تزيد مدة سداد القرض على مدة مجلس اإلدارة.
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الباب التاسع
تنظيم أعمال النادى
( الالئحة الداخلية – الالئحة المالية – الئحة النشاط الرياضى واالجتماعى – الالئحة الصحية
والمنشطات )

مادة 90
يضع مجلس اإلدارة ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفنية و اإلدارية و المالية و على األخص
اللوائح التالية1
أوال  :الالئحة الداخلية
و تتضمن المسائل التنفيذية لتحقيق أغراض النادى و أهدافاه و مواعياد فاتح الناادى و
غلقاه و بيان القواعد و اإلجراءات التى تتبع فى حضور زوار الناادى و تنظايم إساتخدام
المرافق و مالعب النادى و قواعد إستخدام الموظفين و العمال و تأديبهم و غير ذلك مان
القواعد الالزمة لحسن سير العمل بالنادى1
ثانيا الالئحة المالية
و تتضمن نظام تحصيل االيرادات و صرف االعتماادات المدرجاة بميزانياة الناادى و تحدياد
إعتمادات كل بند من بنود الميزانية خالل السنة و السلف المستديمة و المؤقتاة و نظاام
المخازن و الجرد السنوى و كذلك كل التنظيمات التى تتعلق بالسجالت و حفظ المساتندات
المالية و طريقة إعتماد مشروع الموازنة و تحديد فئاات اإلشاتراك لكال ناوع مان أناواع
العضوية و طريقة تحصيلها و اإلجراءات التى تتبع فى ذلك و أحوال التخفيضات من رسوم
اإلشتراك و اإلعفاء من رسوم اإللتحا

و غير ذلك من الموضوعات المالية المتعلقة بالناادى

و بما ال يتعارض مع الالئحة المالية الصادرة من الجهة اإلدارية المركزية 1
ثالثا  :الئحة النشاط الرياضى و االجتماعى
و تتضمن الالئحة إجراءات تعيين المشرفين على النشاط الرياضى و اإلجتماعى بالناادى و
مدى العالقة بينهم و بين مجلس اإلدارة و إختصاصااتهم اإلدارياة و المالياة و الفنياة و
الشروط و الصالحيات التى يجب توافرها فيهم فى حدود القواعاد و المباادئ و األساس
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التى يضعها مجلس اإلدارة و إتحادات اللعبات الرياضية المختلفاة و الهيئاات اإلجتماعياة
المعنية و كذلك تنظيم النشاط الرياضى و اإلجتماعى بصورة متنوعة فى حدود السياساة
العامة للدولة و التخطيط الذى يضعه الوزير المختص 1

رابعا  :الالئحة الصحية و المنشطات
و تتضمن األسس و القواعد التى يتبعها النادى فى شأن الرعاية الصاحية ساواء فيماا
يتعلق بمرافقه و خاصة األماكن التى تقدم الوجبات الغذائياة و فيماا يتعلاق باإلشاراف
الصحى على الالعبين و طريقة عالجهم مما يحدث لهم من إصابات بالنادى و العمل علاى
وضع القواعد لمكافحة المنشطات على مستوى الالعبين و المدربين و غيرهم من العاملين
بمجال الرياضة و اإللتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق فى مصر 1

مادة 95
يتم العمل باللوائح التى يضعها مجلس اإلدارة لتنظيم أعمال النادى بعد الموافقاة عليهاا و
تعرض على الجمعية العمومية للنادى 1

مادة 93
ال يجوز للنادى اإلشتراك فى أى مؤتمرات أو إجتماعات أو معسكرات فى الخارج إال بتارخيص
من الجهة اإلدارية المركزية و ال يجوز له إقامة مبارياات ماع الفار

األجنبياة ساواء داخال

جمهورية مصر العربية أو خارجها إال بعد الحصول على إذن مان إتحااد اللعباة المختصاة أو
موافقة اللجنة األوليمبية و إعتماد الجهة اإلدارية المركزية كما ال يجوز أن يتلقى أماواال مان
أشخاص أو هيئات أجنبية أو أن يحول بعضا من أمواله لهذه االشخاص أو الهيئات إال باذن مان
الجهة اإلدارية المختصة و ذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيماة اإلشاتراكات الخارجياة و ثمان
الكتب و المجالت العلمية و الفنية و الرياضية و غيرها مما يتصال بنشااط الناادى و األحكاام
الصادرة من اإلتحادات الرياضية الدولية و المحكمة الرياضية الدولية

مشروع الئحة النظام االساسى لنادى االتحاد السكندرى

48

المعروضة على الجمعية العمومية يوم 5102-8-52

مادة 94
يتعين على النادى أن ال يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات و اإلتحاادات الرياضاية
المنضم اليها على أن يختار مجلس اإلدارة من يمثل النادى فى هذه اإلجتماعات ممن تتاوافر
فيهم الشروط الواردة فى نظم هذه الهيئات و يجب على المنادوب أن يقادم تقريارا إلاى
مجلس اإلدارة بما دار فى هذه االجتماعات كما يجب ان يتضمن تقرير مجلاس اإلدارة السانوى
المقدم إلى الجمعية العمومية للنادى ملخصا بما جاء فى هذه التقارير ووجهة نظر المجلاس
فيها و يتحمل النادى مصروفات االنتقاال و تكااليف االقاماة و االعاشاة بالفنااد

الخاصاة

بمندوبيه المكلفين بحضور الجمعيات العمومية المشار اليها و ال يجوز لهؤالء المندوبين النزول
فى ضيافة الهيئات أو االتحادات المكلفاين بحضاور جمعيتهاا العمومياة أو الساماح لهاذه
الهيئات أو االتحادات بسداد مصروفات االنتقال أو تكاليف االقامة و االعاشة نيابة عن الناادى
الممثلين له 1

الباب العاشر
الروابط الرياضية
مادة 92
تنشأ رابطة أو روابط رياضية تهدف الى تشجيع فر

النادى بكافة االلعاب و يضع مجلس اإلدارة

الئحة تكوين الروابط الرياضية على ان تتضمن البنود التالية -:
 -0تنظيم نشاطها
 -5أحوال و طريقة حلها
و تتخذ اإلجراءات القانونية ضد كل من أنشأ أو نظم أو أدار روابط رياضية دون موافقة مجلس اإلدارة
و موافقة الجمعية العمومية للنادى

الباب الحادى عشر
اللجان
مادة 96
تنشأ داخل النادى اللجان االتية -:
 -0لجنة الحكماء
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و تضم عددا من الشخصيات العامة بالنادى و أعضاء شرف الناادى لمعاوناة مجلاس اإلدارة
على تحقياق اهدافه و رفع مستوى ادائه من خالل ما تقدمه مان افكاار و مقترحاات و
تصورات جديدة فى هذا الشأن 1
 -5اللجنة القانونية و فض المنازعات
و تضم عددا من ذوى الخبرة القانونية يرأسها أحد المستشارين مان الهيئاات القضاائية و
ذلك للعمل على تقديم اإلستشارات القانونية للنادى و حل و تصفية ماا قاد يثاور داخال
النادى من منازعات أو مشاكل أو خالفات بين اعضاائه أو باين الناادى و جهاة اخارى
تحقيقا لسيادة روح األخوة و المودة داخل النادى 1
 -3لجنة تنمية الموارد
و تهدف الى تحقيق مساهمة الجهود الذاتية ألعضاء النادى فى دعام ماوارده المالياة
حتى يتسنى له مواجهة أعبائه و إلتزاماته و تنفيذ مشروعاته الجديدة و رفاع مساتوى
خدماته و أدائه فى جميع المجاالت 1
 -4لجنة الشباب
يشارك فيها اعضاء النادى الذين تترأو ح اعمارهم من  06الى  32عاما و تكون اهدافها -:
 شغل أو قات الفراغ1 جذب الشباب الى العمل العام و اإلسهام فى ممارسته 1 التدريب على تحمل المسئولية و اإلعتماد على الذات1 تعويد الشباب على الممارسة الديمقراطية 1 تنمية الروح القيادية لدى الشباب 1 -2لجنة المرأة
و تضم عددا من الشخصيات ذو الخبرات المتعددة فى مختلف االنشطة المتعلقة بالنهوض بالمرأة
المصرية و خدمة المجتمع المحيط بالنادى1
 -6لجنة التسويق
و تضم عددا من ذوى الخبرات فى مجال التسويق الرياضى و تهدف الى
 إعداد الدراسات الخاصة بتسويق األنشطة التى تقام بالنادى لمختلف الرياضات بالتنسايق ماعالجهات المعنية 1
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 العمل على تسويق األنشطة و البطوالت و الدورات الرياضية التى ينظمها النادى 1 -2اللجنة الطبية و المنشطات
و تضم عددا من ذوى الخبرة الطبية المتخصصة و تهدف الى -:
 -رعاية العبين الفر

الخاصة بالنادى طبيا و إعداد ملف طبى لكل منهم 1

 تقديم الرعاية الطبية لالعضاء أثناء التواجد بالنادى1 إتخاذ اإلجراءات التوعوية ضد اخطار المنشاطات و التعااون و التنسايق ماع الجهاات المعنياةلمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة1
 -8لجنة الرحالت و االنشطة الثقافية و االجتماعية
و تضااام عدد من االعضاء ذوى الخبرات بمختلف االنشطاااااة للنهوض بأنشاطة الارحالت و
االنشطاااة الثقافية و اإلجتماعية
 -9لجنة رياضية
و تضم عددا من الشخصيات ذوى الخبرات المتخصصة فى مختلاف االنشاطة الرياضاية للنهاوض
بالرياضة و خدمة أعضاء النادى و ابناءه1
 و يكون تشكيل اللجان المشار اليها من رئيس و نائب رئيس و خمسة أعضاء يصادر بتعييانهمقرار مجلس إ دارة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة اخرى و تبين الالئحة الداخلياة للناادى األحكاام
الخاصة بأسلوب عمل هذه اللجان و تنظيم اجتماعاتها و صحة قراراتها و تعرض إقتراحاتها علاى
مجلس اإلدارة لكى يتخذ ما يراه بشأنها و يتم اثبات إقتراحات هذه اللجان بمحضر إجتماع مجلس
اإلدارة1
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الباب الثانى عشر
الدفاتر و السجالت لتنظيم أعمال النادى

مادة 92
يجب أن يكون للنادى بجانب الدفاتر و السجالت الالزمة لتنظيم أعماله اإلدارية و المالية سجالت
و دفاتر اخرى لتنظيم نشاطه الرياضى و االجتماعى و على االخص السجالت التالية
 -0سجالت قيد الالعبين
تتضمن اسماء الالعبين و عمل كل مانهم و سانه و حالتاه الصاحية و االجتماعياة و
مالحظات المسئولين على نشاطه الرياضى و االجتماعى و تطوير هذا النشاط1
 -5سجل طبى
يتضمن أسماء الالعبين المسجلين بالنادى و تاريخهم الطبى علاى أن ياتم تحديثاه
بشكل دورى على أن يناط على القائم بها إخطاار ادارة النشااط التخااذ اإلجاراءات و
االحتياطيات الالزمة لمنع نشر العادوى باين الالعباين و االجهازة الفنياة و اإلدارياة
المصاحبة لهم 1
 -3سجالت قيد النشاط
و تضم بيان المباريات و المسابقات الرسمية و الودياة و نتاجهاا و أساماء مان مثلاوا
النادى فى كل منها و مالحظات المسئولين عنها 1
 -4سجل التدريب
و يتضمن أسماء المدربين و مواعيد التدريب للفر

و األوالد و االفراد و مدى مواظبتهم

و مالحظات المسئولين عنها و يوقع على هذه السجالت دوريا مع اثبات تاريخ التوقياع
لكل من المشرف أو المدياااار الفنى المختص و مدير النشااط الرياضاى و المادير
التنفيذى1
 -2سجل قيد الزائرين
و تتضمن أسماء الزائرين و بيانتهم من واقع بطاقاة الارقم القاومى و الغارض مان
الزيارة و إسم العضو المصاحب له 1
مشروع الئحة النظام االساسى لنادى االتحاد السكندرى

25

المعروضة على الجمعية العمومية يوم 5102-8-52

 و تحفظ هذه السجالت مع السجالت و الملفات و المستندات الخاصة بالناادى بمقاره
تحت اشراف المدير التنفيذى و المدير المالى كل فيما يخصه و يحق لكل عضو من
أعضاء مجلس اإلدارة االطالع عليها 1

مادة 98
يجب على المسئولين بالنادى دعم القيم الدينية و اإلهتمام بالرعاية الصحية و االجتماعياة و
ال يجوز باى حال إشراك اى العب باى نشاط رياضى اال بعد التحقق من لياقته الصحية و يجاب
التأكد من حالة الالعبين الطبية مرة واحدة على االقل فى كل عام و يكون لكل العب بطاقة
صحية 1

مادة 99
يجب ان يعد مكان خاص ألبناء االعضااء الاذين يقال سانهم عان عشاااار سانوات تتاوافر
فياااااه وسائل التسلية و الراحة لهم من كافة النواحى1

مادة 011
يجب على النادى االشراف على جميع المطاعم و المحاال التاى تقادم أغذياة و مشاروبات
بأنواعها داخل النادى 1
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الباب الثالث عشر
(اإلجراءات القانونية التى يتخذها مجلس اإلدارة إزاء االفعاال التاى ترتكاب مان شاأنها
االضرار بالنادى )

مادة 010
يجب على مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات القانونية ازاء االفعال التى ترتكب التى من شاأنها
االضرار بمصالح النادى و التى يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بقانون الرياضة 1
 -0احداث شغب أو االعتداء أو حيازة اى العاب أو مواد من شأن استخدامها ايذاء الغيار أو
االضرار بالمنشآت أو المنقوالت
 -5استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو التروياع ضاد الالعباين و االجهازة الفنياة و
التنفيذية و أعضاء مجلس اإلدارة
 -3انشاء أو تنظيم أو ادارة روابط رياضية بإسام الناادى دون الحصاول علاى الموافقاات
الالزمة و موافقة الجمعية العمومية للنادى 1
 -4كل من مارس نشاط بإسم النادى يتعارض مع الغرض الذى أنشئ من أجلاه أو أنفاق
أمواال فيما ال يحقق هذا الغرض أو تسبب باهماله فى خسارة مادية للنادى 1
 -2كل من إمتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجالت أو محررات خاصاة بالناادى الاى
مجلس اإلدارة 1
 -6كل من جمع تبرعات أو أقام حفالت من اى نوع لحساب النادى بالمخالفة ودون الحصول
على موافقة مجلس ادارة النادى و الجهات اإلدارية المعنية
 -2كل من باع أو تداول تذاكر للنشاط الرياضى من غير الجهة المنوط بهاا االختصااص
بقرار صادر من مجلس اإلدارة أو من يفوضه 1
 -8اى مخالفات واردة بأحكام قانون الرياضة
 -9كل من استخدم اسم النادى أو شعاره فى اصدارات أو نشرات مكتوباة أو الكترونياة
أو محال أو اعمال أو

بضاعة أو صنع الشارات أو العالمات دون موافقة رسامية مان

النادى 11
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الباب الرابع عشر
التظلمات و تسوية المنازعات الرياضية
مادة 015
يختص مركز التسوية و التحكيم الرياضى المصرى بتسوية جميع المنازعات الرياضاية المحاددة
بالقانون وفق للشروط و اإلجراءات الواردة بالئحة المركز و بما ال يتعارض مع احكاام الميثاا
األوليمبى و المعايير الدولية 1

مادة 013
يصدر مجلس إدارة النادى قرارا بتشكيل لجنة للتظلماات تتكاون مان رئايس ( قاانونى ) و
عضوين على األقل من غير أعضاء مجلس اإلدارة تختص بالنظر فى جميع التظلماات المقدماة
اليها 1

مادة 014
يقدم التظلم كتابيا من ذوى الشأن للجنة التظلمات خالل خمسة عشر يوما مان تااريخ حادوث
الوقعة أو القرار المتظلم فيه أو من تاريخ العلم  1و على اللجنة البت فى التظلم و عارض
نتيجته على مجلس اإلدارة التخاذ القرار الالزم فى موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديم الاتظلم
و يعد فوات هذه المدة دون البت رفضا للتظلم 1

مشروع الئحة النظام االساسى لنادى االتحاد السكندرى

22

المعروضة على الجمعية العمومية يوم 5102-8-52

الفهاارس
الباب
الباب األول
الباب الثانى
الباب الثالث

الباب الرابع
الباب الخامس

الباب السادس
الباب السابع
الباب الثامن
الباب التاسع
الباب العاشر
الباب الحادى عشر
الباب الثانى عشر
الباب الثالث عشر
الباب الرابع عشر

الموضوع
التعاريف – أحكام عامة
ماهية النادى و أهدافه و تأسيسه و إشهاره

الصفحة
5
4-3

أنواع العضوية و شروطها
الفصل األول
إجراءات العضوية
الفصل الثانى
إنتهاء و إسقاط العضوية
الفصل الثالث
الشكاوى – المخالفات – الجزاءات
الجمعيات العمومية تكوينها – موعدها و إجراءاتها – نصابها –
إختصاصاتها
مجلس اإلدارة ( تكوينه – شروط الترشيح – الحملة اإلنتخابية –
إختصاصات و إجتماعات مجلس اإلدارة – األعمال المحظورة على مجلس
اإلدارة
– إنتهاء و زوال و إسقاط و إيقاف العضوية عن أعضاء مجلس اإلدارة
الجهاز الوظيفى للنادى ( المدير التنفيذى – المدير المالى )

2-2
9-8
01 - 9
05 - 00

ماليات النادى ( الموارد المالية للنادى – مراقب الحسابات )
تنظيم أعمال النادى
( الالئحة الداخلية – الالئحة المالية – الئحة النشاط الرياضى و
االجتماعى – الالئحة الصحية و المنشطات )
الرأو بط الرياضية
اللجان ( لجنة الحكماء – اللجنة القانونية و فض المنازعات – لجنة
تنمية الموارد – لجنة الشباب – لجنة المرأة – لجنة التسويق
– اللجنة الطبية و المنشطات – لجنة الرحالت و االنشطة االثقافية و
االجتماعية – اللجنة الرياضية )
الدفاتر و السجالت – تنظيم أعمال النادى
اإلجراءات القانونية التى يتخذها مجلس اإلدارة
إزاء االفعال التى ترتكب من شأنها اإلضرار بالنادى
التظلمات و تسوية المنازعات الرياضية

51 - 03

31 - 50
32 - 30
- 36
39
40 - 41
45
- 45
43
42 - 44
46
42

تم بحمد اهلل
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