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الباب األول
التعاريف  -أحكام عامة
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الباب األول
التعاريف  -أحكام عامة
( الفصل األول )
مادة ()1
فى تطبيق أحكام هذه الالئحة  ،يقصد بالكلمات و العبارات التالية املعنى املبني
قرين كل منها :
1.1القانون  :القانون رقم  71لسنة  2017بإصدار قانون الرياضة .
القانون رقم  72لسنة  2017بإصدار قانون اإلستثمار .
القانون رقم  159لسنة بشأن الشركات التجارية .
2.2اجلهة اإلدارية املركزية  :اجلهة املنوط بها مراقبة شركات اخلدمات
الرياضية و منشاتها للتأكد من تطبيق املعايري املعتمدة فى إجراءات األمن
و السالمة و اخلدمات اخلاصة بتلك املنشأت و إتخاذ اإلجراءات الالزمة حال
وجود خمالفات .
3.3اجلهة اإلدارية اخملتصة  :هى اجلهة املنوط بها إصدار تراخيص أعمال
شركات اخلدمات الرياضية .
4.4النادى اخلاص  :هو نادى يتم تأسيسة فى شكل شركة مساهمة لتقدمي
اخلدمات الرياضية للمشرتكني وفقا لقواعد اإلستثمار الرياضى .
5.5اخلدمات الرياضية  :جميع اخلدمات التى تقدم من خالل اجملال الرياضى
و تتخذ اخلدمات الرياضية صور اإلدارة و التسويق و التشغيل و إدارة األلعاب
الرياضية و إنشاء األندية و األكادمييات و األندية الصحية و مراكز اللياقة البدنية
6.6الروابط الرياضية  :التجمعات التى تهدف إىل تشجيع الرياضة .
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1.1مركز التسوية و التحكم الرياضى املصرى  :املركز املنشأ باللجنة األوملبية
املصرية  ،يتوىل تسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة
و التى يكون أحد أطرافها من األشخاص  ،أو الهيئات  ،أو اجلهات اخلاضعة
ألحكامه  ،و ذلك عن طريق الوساطة  ،أو التوفيق  ،أو التحكم .
2.2فرع النادى :هو كل نادى يتم إنشائه بقرار من جملس إدارة شركة ماتريكس
الرياضى
3.3اإلستثمار الرياضى  :جميع األموال التى يتم إنفاقها و إستثمارها فى
اجملاالت املتعلقة بالنشاط الرياضى بغرض حتقيق األرباح .
4.4جملس اإلدارة :هو جملس إدارة الشركة املساهمة (ماتريكس) املنشئة
للنادى .
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الفصل الثانى )
التأسيس و الهوية
مادة ()2
تأســيس نــادى ماتريكــس فــى .........مــن شــهر .....عــام ،......وقــد مت تاسيســه
فــى شــكل شــركة مســاهمه لتقــدمي خدمــات للمشــركني رياضيــا و إجتماعيــا و
هــو مملــوك لشــركة ماتريكــس الرياضــى (ش.م.م)و كان نشــاطها إنشــاء و إدارة
األنديــة الرياضيــة

مادة ()3
إســم النــادى هــو "نــادى ماتريكــس الرياضــى " مملــوك لشــركة ماتريكــس كشــركة
مســاهمة مصريــة و موطنــة جمهوريــة مصــر العربيــة و مقــره الرئيســى كائــن
فــى ................حمافظــة ........و لــه أن ينشــأ فــروع لــه بنفــس اإلســم و الشــعار
فــى إى مــن حمافطــات مصــر و ذلــك بعــد موافقــة جملــس إدارة الشــركة و ال
تتمتــع هــذه الفــروع بالشــخصية اإلعتباريــة املســتقلة.

مادة ()4
يهــدف إىل تكويــن الشــخصية املتكاملــة لألعضــاء و ذلــك مــن النواحــى الرياضيــة و
الوطنيــة و الثقافيــة و اإلجتماعيــة و غريهــا و ذلــك مــن خــال ممارســة الرياضــة
الداخليــة مقــر النــادى و فروعــه و نشــر و تعزيــز ممارســة األنشــطة الرياضيــة و
الرتبيــة اإلجتماعيــة لألعضــاء و تنميــة ملكاتهــم اخملتلفــة و توفــر مــا يلــزم مــن
اإلمكانــات املتاحــة لهــم فــى خمتلــف مراحلهــم الســنية و تيســر كافــة الســبل
لهــم فــى شــغل أوقــات فراغهــم مبــا يعــود عليهــم بالدفــع لهــم و للمجتمــع
احمليــط بهــم
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مادة ()5
األنشــطة الرياضيــة بالنــادى هــى (كــرة القــدم  ، ،كــره اليــد  ،كــرة الســله  ،التنــس
االرضــى  ،الســباحة  ،اجلمبــاز  ،العــاب القــوى  ،الكاراتيــه واخــرى) ....
كمــا ميكــن إضافــة أو جتديــد أى رياضــات أخــرى بقــرار مــن جملــس إدارة الشــركة
املنشــئة للنــادى .

مادة ()6
اللون اخلاص بشعار النادى هو اللون .........
ويقــوم النــادى بتســجيل اإلســم والشــعار واللــون وكافــة حقــوق امللكيــة الفكرية
وفقــا ألحــكام القانــون احمللــى والــدوىل للمنظمــات الرياضيــة بهــذه اخلصوص.

مادة ()7
ســرى أحــكام هــذه الالئحــة مــن جملــس إدارة الشــركة املنشــئة للنــادى و
تعتــر مبثابــة النظــام املســتفيد للنــادى و ذلــك إعتمادهــا مــن جملــس اإلداريــة
املركزيــة علــى تلــك الالئحــة و يعمــل بهــا مــن اليــوم التــاىل لتاريــخ نشــرها بجريــدة
الوقائــع املصريــة .

مادة ()8
تتوافــق هــذه الالئحــة للنطــام املســتفيد للنــادى و أحــكام قانــون الرياضــة و
قواعــد امليثــاق األوليمبــى و املعايــر الدوليــة املعمــول بهــا فــى هــذا الشــأن وال
تتعــارض معهــا .
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مادة ()9
مع عدم املساس بأى حقوق ،أو واجبات أخرى يقررها القانون  ،أو الالئحة .
يحق للنادى :
*اإلشــراك فــى نشــاط أى إحتــاد رياضــى طبقــا للشــروط التــى يحددهــا احتــاد
اللعبــة و بعــد موافقــة جملــس إدارة الشــركة .
*احلصول على الرتاخيص الالزمة من اجلهات اإلدارية املعنية .
*إبــرام اتفاقــات و عقــود ذات مــردود مــاىل أو إجتماعــى أو رياضــى أو ثقافــى
مــع الهيئــات الرياضيــة األجنبيــة .
و يحظر على النادى :
*اتخــاذ تســمية تثــر اللبــس بينــه و بــن أيــة هيئــة رياضيــة أخــرى أو شــركة
خدمــات رياضيــة خــرى .
*مباشــرة أى نشــاط سياســى  ،أو حزبــى  ،أو الرتويــج ألفــكار  ،أو أهــداف سياســية
بأيــة وســيلة مــن الوســائل املراهنــة بأمــوال النادى
*إدخــال خمــور  ،أو تقدميهــا  ،أو تنولهــا  ،أو اإلعــان عنهــا داخــل النــادى علــى
أن يحــدد أماكــن خمصصــة للتدخــن .
*اإلتفــاق علــى تقــدمي اخلدمــات الرياضيــة ملــدة أوملــدد ال يتجــاوز مدتهــا مــدة
عقــد اشــعار األرض املقــام عليهــا النــادى.
*التصــرف بالبيــع أو الرهــن أو أى تصــرف ناقــل للملكيــة أو خالفــة ألرض النــادى
و منشــاتة و أصولــه إال بعــد الرجــوع لشــركة ماتريكــس و طبقــا للقواعــد
املنظمــة لذلــك.

مادة ()10
باشــر النــادى أوجــه أنشــطته اخملتلفــة طبقــا ألحــكام قانــون الرياضــة و هــذه
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الالئحــة و كــذا قــرارات جملــس إدارتــه

مادة ()11
حتــدد حقــوق وواجبــات األعضــاء وفقــا ملــا يقــرره جملــس اإلدارة ومبــا اليتعــارض
و أحــكام القانــون و هــذه الالئحــة  ،أو لوائــح داخليــة للنــادى تعــرض فــى مــكان
ظاهــر  ،و علــى املوقــع اإللكرتونــى للنــادى

مادة ()12
يضــع جملــس إدارة الشــركة قواعــد و أســس تكويــن و إدارة و تنظيــم فروعــه إن
وجــدت  ،و إختصاصاتهــا  ،و عالقــة هــذه الفــروع باألصــل  ،ويضــع قواعــد تكويــن
الروابــط الرياضيــة داخــل النــادى و تنظيــم نشــاطها و طريقــة حلهــا و أحــوال هــذا
احلــل  ،كمــا يضــع ميثــاق شــرف رياضــى إذا تطلــب األمــر داخــل الئحــة النشــاط
الرياضــى بــه يتضمــن تنظيــم إنشــاء جلــان انضباطيــة و ســلوكية تتــوىل النظــر فــى
حــاالت خمالفــة أحــكام امليثــاق املشــار إليــه و اجلــزاءات الواجــب توقيعهــا علــى
اخملالــف .

مادة ()13
يعمــل النــادى علــى خدمــة اجملتمــع املصــرى بصفــة عامــة و اجملتمــع الرياضــى
بصفــة خاصــة و ذلــك بتعاونــه و تضامنــه مــه الهيئــات املعنيــة بالشــئون الرياضية
و اإلجتماعيــة .

مادة ()14
يختــص مركــز التســوية و التحكيــم الرياضــى املصــرى بتســوية املنازعــات اخلاصــة
بأحــكام هــذه الالئحــة و احملــددة حالتهــا بالقانــون  ،و يتعــن وضــع هــذا الشــرط
فــى إســتمارات العضويــة  ،و العقــود و اإلتفاقــات و جميــع األعمــال التــى تــرم
بإســم النــادى .
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الباب الثانى
أحكام العضوية بالنادى
أنواع وشروط العضوية
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الباب الثانى
أحكام العضوية بالنادى
أنواع وشروط العضوية
مادة ()15
العضو املؤسس :
هــو عضــو اجلمعيــة التأسيســة للنــادى مــن مســاهمى الشــركة املنشــئة للنــادى
و يعامــل أفــراد أســرته كباقــى أســر األعضــاء بالنــادى أثنــاء حياتــه و بعــد وفاتــه

عضو النادى املستفيد للخدمات الرياضية :
هــو العضــو الــذى يكتســب عضويــة النــادى مــن قبــول عضويتــه و ســداده املبالــغ املقــررة
خــال املــده احملــددة فــى هــذه الالئحــة و يحــق لــه أن يســاهم فــى جميــع انشــطته و
يتمتــع بجميــع احلقــوق و يتحمــل جميــع اإللتزامــات املرتتبــة علــى هــذه العضويــة وال
يحــق لــه الرتشــح لعضويــة جملــس االدارة و يشــرط لقبــول العضويــة مايلــى :
1.1اال يقل سنه عن  21سنة ميالدية .
2.2أن يســدد جميــع اإللتزامــات املاليــة املرتتيــة علــى إكتســابه العضويــة وفقــا للفئــات املقــررة
و املعتمــدة مــن جملــس اإلدارة .
3.3أال يكــون حمرومــا مــن مباشــرة حقوقــة املدنيــة  ،و مل تصــدر ضــده أى احــكام نهائيــة
بعقوبــة جنائيــة  ،أو بعقوبــة جنحــة فــى جرميــه خملــه بالشــرف  ،أو األمانــة  ،أو قضــى
بشــهر إفالســه بحكــم بــات مــامل يكــن رد إليــه اعتبــاره .
4.4أن يكون حممود السرية حسن السمعه .
5.5أال يكــون قــد ســبق فصلــه  ،أو إســقاط عضويتــه مــن إحــدى الهيئــات الرياضيــة  ،أو الشــبابية
احملليــة  ،أو األقليميــة  ،أو القاريــة  ،أو الدوليــة ألســباب ماســة بالشــرف  ،أو األمانــة مــامل
ميضــى علــى ذلــك أربــع ســنوات .
6.6االلتــزام بحقــوق وواجبــات األعضــاء لبنــود اســتماره التعاقــد مــا بــن العضــو املســتفيد و
الشــركة.
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لعضو التابع :
هو العضو الذى يكون إشرتاكه فى النادى تابعا لعضو النادى املستفيد  ،و تتوافر بشأنه
شروط العضوية بالنادى  ،ويحق له املشاركة فى أنشطة النادى و إستخدام منشاته و
مرافقه و تنحصر هذه العضوية فى احلاالت االتية :
1.1زوجة العضو املستفيد.
2.2أبناء و بنات عضو النادى املستفيد الذين ال يزيد سن أى منهم عن  25سنة ميالدية
مامل يتقدم بطلب للحصول على العضوية املستقله بعد بلوغة سن  21سنه
اوامتامه دراسته او الزواج او العمل (ايهما أقرب)وذلك بعد سداده مقابل فصل
العضوية و قيمة اإلشرتاك السنوى املقرره من جملس اإلدارة وقتها.
3.3أبناء و بنات عضو النادى املستفيد من ذوى اإلحتياجات اخلاصة الذين ال يستطيعون
اإلعتماد على أنفسهم دون شرط السن .
4.4الطفل اليتيم الذى تكفله أسرة العضو املستفيد بالنادى وفقا للقانون رقم ()12
لسنه  1996م .
5.5و يكون ألرمله  ،أو األرمل  ،و أبناء و البنات عضو النادى املستفيد املتوفى جميع
احلقوق و اإللتزامات املفروضة عليهم وفق نظام النادى قبل الوفاة و يعاملون
بفئات اإلشرتاك ذاتها السابقة على الوفاة و يجوز لهم طلب العضوية املستقلة
متى توافرت فيهم الشروط املقررة و سداد قيمة اإلشرتاك السنوى املقرر لعضو
النادى املشرتك فقط .

العضو املنتسب
6.6والدا عضو النادى املشرتك وفق الشروط التى يحددها جملس اإلدارة و تستمر
عضويتهما حال وفاة العضو بفئات اإلشرتاك ذاتها السابقة على الوفاة .
7.7شقيقات عضو النادى غري املتزوجات الالتى ال يعملن و يقمن معه بصفة دائمة و
تستبعد عضوية الشقيقة من األسرة فور زواجها أو عملها أيهما أسبق .
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*و على جملس اإلدارة قبول جميع حاالت حتويل العضوية التابعة إىل العضوية
املستقلة (عضو النادى املستفيد)على وفق الشروط احملددة و الرسوم التى
يحددها فى ذلك الشأن فيما عدا احلاالت أرقام ........فال يجوز حتويلها إىل عضوية
مستقلة (عضو اساسى )
*وفى حالة الطالق يتعني على العضو املستفيد اخطار النادى بذلك و يكون
للمطلق او املطلقه احلق فى عضوية النادى املستقلة مع اإللتزام بسداد قيمة
االشرتاك السنوى املقرر للعضو بشروط مضى ثالث سنوات على األقل من تاريخ
إكتساب العضوية ن مامل يوجد أبناء من العضو  ،فإذا كان الزوجة أبناء من العضو
كان لها احلق فى إكتساب العضوية املستقله دون شرط الثالث سنوات و فى
حاله وفاة الزوج يكون لها احلق فى عضوية النادى املستقلة على أن يقوم طلب
العضوية خالل سنتني على األكرث من تاريخ الطالق أو الوفاة و تطبيق القواعد و
الشروط ذاتها على زوج العضوة بالنادى بعد سداد الرسوم املقرره.

العضو املوسمى :
هو العضو الذى يقرر جملس اإلدارة قبولة ملدة ال تتجاوز السنة  ،بعد سداد قيمة
اإلشرتاك الذى يقرره جملس اإلدارة .

عضو الفرع :
هو العضو الذى تقتصر عضويته على أحد فروع النادى اذا وجد و يحق له إستخدام
منشأت و مرافق هذا الفرع و املشاركه فى أنشطته .

العضو الرياضى :
هو العضو الذى يقرر جملس اإلدارة منحه هذه العضوية لتميزه فى إحداى األلعاب
الرياضية  ،و تكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد بقرار جملس اإلدارة .

العضو الشرفى :
هو العضو الذى يقرر جملس إدارة الشركة قبوله بهدذ الصفة نظرا ملا اداه للدوله او
للنادى من خدمات وتكون مدة العضويه سنة قابله للتجديد
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مادة ()16
تعمــل إدارة النــادى علــى إنشــاء قاعــدة معلومــات تكنولوجيــة تشــتمل علــى بيانــات
النــادى  ،و تلتــزم بتوفــر ســجل خــاص لقيــد كل أنــواع العضويــة  ،و اإلشــراكات بأرقــام
مسلســلة  ،و تختــم كل صفحــة بخــامت اجلهــة اإلداريــة اخملتصــة  ،و تتضمــن إســم
العضــو و بياناتــه و بريــدة اإللكرتونــى إن وجــد  ،و يوقــع عليــه دوريــا كل مــن املديــر املــاىل
و مديــر العضويــة و اإلشــراكات  ،ومديــر النــادى للنــادى  ،أو مــن يقــوم بعملهمــا مــع
اثبــات التاريــخ .
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الفصل الثانى
إجراءات العضوية
مادة ()17
يقــدم طلــب احلصــول علــى العضويــة باســم جملــس إدارة الشــركة املالكــه للنــادى
علــى النمــوذج اخملصــص لذلــك مقابــل اإليصــال مــؤرخ  ،و تــدرج أســماء طالبــى اإللتحــاق
بحســب أســبقية تواريــخ طلباتهــم فــى ســجل خــاص للرجــوع إليــه عنــد احلاجــة  ،و فــى
حالــة قبــول العضويــة يجــب علــى مقــدم الطلــب ســداد قيمــة اإللتحــاق و اإلشــراك املقرر
و جميــع املبالــغ واجبــة الســداد دون متييــز بــن إى مــن املتقدمــن للعضويــة و ذلــك
خــال اســبوع مــن تاريــخ إعــان قبولهمــا و إال عــدت املوافقــة كان مل يكــن .
و جمللــس اإلدارة احلــق فــى رفــض أى طلــب غــر مســتوف لشــروط العضويــة أو تاجيلهــا
ووضعــه فــى ســجل اإلنتظــار  ،علــى أنــه يتعــن البــت فــى الطلبــات املقدمــة باملوافقــة ،
أو التأجيــل خــال شــهرين مــن تاريــخ تقــدمي طلبــه  ،و اإل عــد الطلــب مرفوضــا .
و يجوز النظر فى طلب سبق رفضه وفقا للشروط التى يحددها جملس اإلدارة
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التحقيق فى خمالفات وانتهاء واسقاط العضوية

مادة ()18
التحقيق فى اخملالفات -:
مــع عــدم االخــال بالقواعــد واالجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــى حالــة ارتــكاب اجلرائــم
واخملالفــات اجلنائيــة املنصــوص عليهــا فــى قانــون العقوبــات وقانــون الرياضــة  ،اذا
ارتكــب ايــة وقائــع تشــكل مساســً بســمعة النــادى  ،او اعضائــه  ،او االخــال بنظامــه ،
او خمالفــة القوانــن  ،واللوائــح  ،والقــرارات  ،او االضــرار باموالــه  ،او متعلقــات االعضــاء
 ،يفــوض جملــس االدارة مــن يتــوىل اجــراءات حتقيــق الوقعــة مــن الشــئون القانونيــة ،
ويجــب دعــوة العضــو اخملالــف حلضــور التحقيــق بخطــاب موصــى عليــه بعلــم الوصــول او
بــأي وســيلة يقررهــا جملــس االدارة  ،فــاذا مل يحضــر العضــو اصبحــت اخملالفة املنســوبة
اليــه ثابتــة فــى حقــه ويســقط حقــه فــى الدفــاع عــن اخملالفــة و يســتمر اتخــاذ االجــراءات
وعــرض نتيجــة التحقيــق علــى جملــس االدارة فــى اول جلســه النعقــاده التخــاذ مايــراه .

وجمللس االداره ان يوقع على العضو اخملالف احد اجلزاءات االتية :
*االنذار .
*االيقاف عن مزاوله النشاط ملدة التتجاوز سنة
*احلرمان من دخول النادى ملدة التتجاوز سنة .
*ايقــاف العضــو وحرمانــه مــن دخــول النــادى حلــن عــرض امــره علــى اقــرب جملــس
اداره للنظــر فــى حالــة عضويتــه .ويجــوز للعضــو ان يتظلــم مــن اجلــزاء املوقــع عليــه
جمللــس االدارة خــال خمســة عشــر يومــً مــن تاريــخ اخطــاره بــه  ،وللمجلــس
اتخــاذ مايــراه فــى هــذا الشــأن .وذلــك كلــه دون االخــال بحــق العضــو فــى اللجــوء
ملركــز التســويه والتحكيــم الرياضــى املصــرى علــى وفــق االجــراءات والشــروط الــوارده
بالئحــه املركــز .
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مادة ()19
اخملالفات واجلزاءات -:
تتــوىل االدارة القانونيــة بالنــادى اعــداد الئحــة تتضمــن اخملالفــات واجلــزاءات واجــراءات
التظلــم منهــا علــى ان يتــم اعتمــاده مــن جملــس االدارة وذلــك فيمــا عــدا اخملالفــات
التــى تقــع مــن العبــى الفــرق الرياضيــة او مســئوىل اجهزتهــا والتــى اداره النشــاط الرياضــى
اعــداد الئحــه خمالفتهــا وجــزاءات ممارســة االنشــطة الرياضيــة وفقــً لقواعــد ولوائــح
االحتــادات الرياضيــة و الوطنيــة والدوليــة .

مادة ()20
املديــر التنفيــذى للنــادى هــو املســئول عــن اتخــاد االجــراءات الالزمــه لعمــل التحقيــق
االبتدائــى فــى حالــه وقــوع اى خمالفــه مــن االعضــاء وذلــك متهيــدا للعــرض علــى
جملــس االدارة فــى اول جلســه تاليــة ويجــوز للمديــر التنفيــذى حرمــان العضــو اخملالــف
مــن دخــول النــادى حلــن عــرض امــره علــى جملــس االدارة

مادة ()21
تنشــأ قواعــد بيانــات الكرتونيــه وســجالت تقيــد بهــا كافــه اجلــزاءات املوقعــة علــى اعضــاء
النــادى وحتفــظ بــاالدارة القانونيــة .

مادة ()22
انتهاء العضوية :
تنتهى العضوية عن اعضاء النادى فى احلاالت االتية -:
1.1الوفاة .
2.2فصل العضو بقرار جملس ادارة الشركة .
3.3اليجــوز للعضــو املفصــول او الورثــة فــى حالــه الوفــاة احلــق فــى اســرداد اى مبالــغ
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ماليــة قــد ســددها للشــركة

مادة ()23
اسقاط العضوية :
تسقط العضوية عن عضو النادى فى احلالت االتية :
1.1اذا فقد شرطًا من شروط العضوية .
2.2اذا تاخــر عــن ســداد االشــراك الســنوى ،ملــده ثــاث ســنوات متتاليــه وذلــك دون
احلاجــة اىل التنبيــه،او االنــذار .
3.3اذا تاخــر عــن ســداد االقســاط قيمــة العضويــه الشــهرية للعضويــة ملــده ثالثــة اشــهر
متتاليه .
وذلــك دون احلاجــة اىل تنبيــه او انــذار وفــى جميــع االحــوال يتعــن علــى جملــس االدارة
اصــدار قــرار باســقاط العضويــة وال يجــوز للعضــو الــذى اســقطت عضويتــه اســرداد املبالــغ
التــى قــد ســددها للشــركة .
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الباب الثالث
جملس االدارة
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الفصل االول
التكوين واختصاصات واجتماعات جملس االدارة
مادة ()24
يديــر شــئون النــادى جملــس ادارة شــركة ماتريكــس للرياضــة املنشــئة للنــادى ويتكــون
جملــس االدارة مــن ( رئيــس  -نائــب رئيــس  2 -اعضــاء ) ويتــوىل جملــس االدارة جميــع
االختصاصــات املقــررة طبقــً لهــذه الالئحــة بالنســبة الدارة النــادى وتصــدر قــرارات جملــس
االدارة باغلبيــة اصــوات االعضــاء احلاضريــن .

مادة ()25
جمللــس االدارة ان يعــن مديــرًا تنفيذيــً او قائــم باالعمــال متفرغــً للنــادى يتــوىل
االختصاصــات املوضحــة بهــذه الالئحــة ويجــوز جمللــس االدارة ان يعــن نائبــً للمديــر
التنفيــذى معاونــً لــه فــى تنفيــذ االختصاصــات املوضحــة بالالئحــة وجمللــس االدارة ان
يعــن مديــرًا ماليــً متفرغــً للنــادى يتــوىل االختصاصــات املبينــة بهــذه الالئحــة .

مادة ()26
1.1يباشر جملس االدارة االختصاصات التالية :
2.2ادارة شــئون النــادى مــن جميــع النواحــى وتصريــف امــوره وتوفــر الفــرص لالعضــاء ،
لتأديــة نشــاطهم الرياضــى واالجتماعــى والثقافــى علــى اكمــل وجــه وتنفيــذ اخلطــة
املقــررة  ،ووضــع اللوائــح الداخليــة الالزمــة .
 3.3وضــع االســس والربامــج التــى تســاعد علــى النهــوض مبســتوى النــادى وااللعــاب
الرياضيــة
 4.4البت فى طلبات العضويه .
5.5بحــث الشــكاوى التــى تقــدم مــن االعضــاء او  ،ضدهــم  ،والفصــل فيهــا  ،وتوقيــع
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اجلــزاءات طبقــً للوائــح التــى تعــد لهــذا الغــرض فــى حــدود احــكام هــذه الالئحــة .

 6.6املوافقه على العقود واالتفاقات التى تربم باسم النادى .
 7.7اختيار املصرف التى توضع فيه اموال النادى
 8.8اعتماد قرارات مدير النادى للنادى .
 9.9اعتمــاد التقريــر الســنوى لنواحــى االنشــطة املتنوعــة للنــادى وعرضــه علــى اعضــاء
النــادى املشــركني .
 1010اعتمــاد امليزانيــة واحلســاب اخلتامــى املعــده مــن املديــر املــاىل عــن الســنة املالية
املنتهيــة ووضــع مشــروع املوزانــة للســنة املاليــة املقبلــة  ،متهيــدًا لعرضهــا علــى
مراقــب احلســابات .
1111بحث االقرتحات التى تقدم من اعضاء النادى املشرتكني .
 1212تعــن مديــر النــادى للنــادى  ،واملديــر املــاىل  ،والعاملــن بالنــادى وحتديــد رواتبهــم ،
ومكافأتهــم  ،واتخــاذ االجــراءات التأدبيــة قبلهــم  ،طبقــا الحــكام الالئحــة التــى تعــد
لهــذا الغــرض  ،وحتديــد اختصاصاتهــم .
1313يضــع جملــس االدارة مبــا اليخالــف احــكام القانــون والقــرارات الصــادرة فــى هــذا
الشــأن مايــراه مــن اللوائــح لتنظيــم اعمالــه الفنيــة واالداريــة واملاليــة  ،ومايــراه مــن
لوائــح اخــرى وعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر اللوائــح االتيــة :
 (1414الالئحــه الداخليــة  ،الالئحــة املاليــة الداخليــة  ،والئحــة النشــاط الرياضــى واالجتماعى
 ،والتجــارى )
 1515اتخــاذ االجــراءات الكفيلــة بتحــرمي تعاطــى املنشــطات  ،وتوقيــع اجلــزاء الــرادع فــى
حالــة اخملالفــة .
 1616اصدار القرارات اخلاصه بتنظيم اجلهاز الوظيفى  ،وحتديد مسئولياته .
 1717تنفيــذ قــرارات مركــز التســوية والتحكيــم الرياضــى املصــرى الصــادرة فــى املنازعــات
التــى يكــون النــادى طرفــً فيهــا .
1818وضع الئحة تكوين الروابط الرياضية  ،وتنظيم نشاطها  ،واحوال وطريقة حلها .
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1919االختصاصات االخرى الالزمة ملباشرة النادى لنشاطه .
 2020وجمللــس االدارة ان يشــكل مــن بــن اعضائــه جلنــة يعهــد اليهــا ببعــض اختصاصــه
 ،كمــا يجــوز لــه ان يعهــد اىل رئيــس اجمللــس او احــد اعضائــه ببعــض اختصاصاتــه .
 2121املوافقــة علــى بروتــوكالت تبــادل العضويــات مــع االنديــة او الهيئــات او الشــركات او
االنديــة اخلاصــة .
2222وضــع النظــم واللوائــح الالزمــة لتنظيــم شــئون النــادى واصــدار التعليمــات والقــرارت
التــى تضمــن حســن ســر العمــل بالنــادى ومراقبــة تنفيذهــا .
 2323مباشرة جميع االختصاصات الواردة فى هذه الالئحة .

مادة ()27
1متثيــل النــادى امــام القضــاء وامــام الغــر  ،ويكــون هــو املتحــدث الرســمى بإســم النــادى
امــام وســائل االعــام  ،وفــى حالــة غيابــه او عــدم رغبتــه فــى ذلــك يتــوىل جملــس االدارة
تكليــف احــد اعضائــه
توقيــع جميــع العقــود واالتفاقيــات التــى تــرم مــع النــادى وذلــك بعــد اعتمادهــا مــن
جملــس االدارة .
التوقيــع علــى مكاتبــات النــادى التــى توجــه للجهــات االداريــة الرســمية  ،واملكاتبــات ذات
الطابــع اخلــاص التــى يحددهــا جملــس االدارة .
ولرئيــس جملــس االدارة ان يصــدر القــرارات الالزمــة بتفويــض مــن يــراه فــى بعــض
اختصاصاتــه املنصــوص عليهــا فــى هــذه الالئحــة
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مادة ()28
يباشر نائب الرئيس االتيه -:
1.1جميع اختصاصات رئيس جملس االداره حال غيابه
2.2االختصاصات االخرى التى يفوضه فيها جملس االداره  -او رئيس جملس االداره

مادة ()29
يجتمــع جملــس االداره اجتماعيــا عاديــا مــره كل شــهر علــى االقــل  ,وتوجيهــه الدعــوه
حلضــور اجتماعــات اجمللــس مــن مديــر النــادى او مــن يقــوم بعملــه قبــل موعــد
االجتمــاع باســبوع علــى االقــل  .ويبــن فــى الدعــوه موعــد االجتمــاع ويرافــق بهــا جــدول
اعمــال اجللســه  ,واملذاكــرات اخلاصــه بهــا وترســل امــا بخطــاب مســجل مصحــوب بعلــم
الوصــول  ,او بايــه وســيله يتفــق عليهــا جملــس االداره .ويجــوز ان يجتمــع جملــس االداره
اجتماعيــا غــر عــادى بنــاء علــى دعــوه الرئيــس  ,او نصــف عــدد االعضــاء علــى االقــل وال
تققيــد هــذه الدعــوه باالجــراءات ســالفه الذكــر مــع االلتــزام بتقــدمي مــا يفيــد كتابــه دعــوه
كل االعضــاء وفــى جميــع االحــوال التكــون اجتماعــات اجمللــس صحيحــه اال بحضــور
االغلبيــه املطلقــه لالعضــاء  ,فــاذا مل يكتمــل العــدد يؤجــل االجتمــاع اىل موعــد اخــر يحــدد
خــال اســبوع مــن تاريــخ االجتمــاع االول  ,ويكــون االجتمــاع الثانــى صحيحــا بحضــور عــدد
 2اعضــاء علــى االقــل  ,علــى ان يذكــر ذلــك فــى خطــاب الدعــوه  ,وتصــدر قــرارت اجمللــس
باالغلبيــه املطلقــه احلاضريــن  ,فــاذا تســاوت االصــوات يرجــح اجلانــب الــذى منــه الرئيــس
.ويجــب حضــور اى مــن رئيــس اجمللــس او نائبــه فــى اى مــن االجتماعيــن االول والثانــى
ويحضــر اجتماعــات جملــس االداره مديــر النــادى ,ومديــر الشــئون القانونيــه ومدير شــؤون
العضويــات او مــن يقــوم بعملهــم دون ان يكــون لهــم حــق التصويــت .
ومتســك اداره النــادى ســجال لقيــد حماضــر اجتماعــات جملــس االداره  ,ويوقــع علــى
حماضــر اجتماعــات جملــس االداره وحمضــر كل جلســه مديــر النــادى  ,او القائــم باالعمال
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الفصل الثانى
اختصاصات مدير النادى و املدير املاىل
مادة ()31
يباشــرمدير النــادى اإلختصاصــات األتيــة فضــا عمــا يســند إليــه مــن أعمــال أخــرى
مــن قبــل جملــس اإلدارة :
1.1توجيــه الدعــوة و عمــل الرتتيبــات الالزمــة إلجتماعــات جملــس اإلدارة  ،و أيــة جلــان
يؤلفهــا جملــس اإلدارة
 ،2.2و حتريــر احملاضــر اخلاصــة و تســجيلها فــى الدفاتــر املعــدة لذلــك  ،و التوقيــع
عليهــا مــع رئيــس اإلجتمــاع
3.3اإلشــراف علــى جميــع أعمــال النــادى اإلداريــة  ،و علــى كل مــا يتعلــق بشــئون
العاملــن .
4.4إعداد تقارير دورية عن أعمال النادى لعرضها على جملس اإلدارة .
5.5حتضري مشروع موازنة السنة املالية اجلديدة باإلشرتاك مع املدير املاىل .
6.6عــرض املوضوعــات التــى يتقــدم بهــا األعضــاء علــى جملــس اإلدارة  ،و كذلــك
املوضوعــات التــى يــرى ضــرورة عرضهــا .
7.7تنفيذ قرارات جملس اإلدارة .
8.8تنسيق أعمال اللجان الفرعية التى يؤلفها جملس اإلدارة .
9.9اإلشراف على إعداد وحفظ امللفات و السجالت و املستندات .
1010التوقيــع مــع املديــر املــاىل علــى أذون الصــرف  1.التوقيــع علــى جميــع مكاتبــات
النــادى ماعــدا املكاتبــات التــى يختــص يهــا رئيــس جملــس اإلدارة .
 1111للمديــر النــادى احلــق أن يوجــه نظــر األعضــاء إىل مايقــع منهــم مــن خمالفــات لنظــام
النــادى و لوائحــة  ،و قــرارات جملــس اإلدارة  ،و لــه أن يرفــع األمــر علــى جملــس اإلدارة
إلتخــاذ مــا يــراه .
 1212مايكلف به على وفق أحكام هذه الالئحة .
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مادة ()32
يباشر املدير املاىل اإلختصاصات األتية .:
1.1التوقيع مع مدير النادى فى أذون الصرف .
2.2اإلشــراف علــى حســابات النــادى ويعــد مســئوال عــن جميــع اإلجــراءات املاليــة  ،و
احلســابية .
3.3تنفيذ قرارات جملس اإلدارة املتعلقة بالشئون املالية
4.4اإلشــراف علــى حتصيــل جميــع إيــرادات النــادى و أموالــه  ،و إيداعهــا فــى املصــرف
اخملتــص .
5.5إعــداد امليزانيــة و احلســاب اخلتامــى عــن الســنة املنتهيــة و مشــروع املوازنــة
للســنة املقبلــة و تقدميــه جمللــس اإلدارة و إقــراره .
6.6اإلشــراف علــى حفــظ الســجالت و املســتندات وميكنتهــا  ،و كل مــا يتصــل بالعهــد
و يكــون مســئوال عــن جميــع البيانــات التــى تثبــت بالدفاتــر  ،و املســتندات املاليــة
.ومطابقتهــا بقواعــد البيانــات
7.7إعتمــاد صــرف رواتــب  ،و فواتــر املشــريات  ،علــى إختــاف أنواعهــا و مقابــل إســتهالك
امليــاه و اإلنــارة و قيمــة اإلصالحــات  ،حســبما هــو وارد فــى ميزانيــة النــادى املعتمدة
طبقــا لالئحــة املالية .
8.8يقــدم تقريــرا كل ثالثــة أشــهر جمللــس اإلدارة عــن حالــة النــادى املاليــة إلعتمــادة
خــال جلســاته بصفــة دوريــة  ،علــى أن يــدرج هــذا التقريــر ضمــن حمضــر جملــس
اإلدارة .
9.9ما يكلف به من اعمال ةفق أحكام هذه الالئحة .
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الباب الرابع
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الباب الرابع
الفصل األول
التظلمات و تسوية املنازعات الرياضية
مادة ()33
يصــدر جملــس إدارة الشــركة قــرارا بتأليــف جلنــة للتظلمــات تتكــون مــن رئيــس
(قانونــى ) و عضويــن علــى األقــل مــن غــر أعضــاء جملــس اإلدارة بالنظــر فــى
جميــع التظلمــات املقدمــة إليهــا

مادة ()34
يقــدم التظلــم كتابيــا مــن ذوى الشــأن للجنــة التظلمــات خــال  15عشــر يومــا مــن
تاريــخ حــدوث الواقعــة  ،أو القــرار املتظلــم منــه  ،أو مــن تاريــخ العلــم  ،و علــى
اللجنــة البــت فــى التظلــم و عــرض نتيجــه علــى جملــس اإلدارة  ،إلتخــاذ القــرار
الــازم فــى موعــد أقصــاه شــهر مــن تاريــخ تقــدمي التظلــم  ،و يعــد فــوات هــذه
املــدة دون البــت رفضــا للتظلــم

مادة ()35
يختــص مركــز التســوية و التحكيــم الرياضــى املصــرى بتســوية جميــع املنازعــات
الرياضيــة احملــددة بالقانــون التــى تكــون شــركة ماتريكــس كلــوب للرياضــة طرفــا
فيهــا علــى وفــق الشــروط و اإلجــراءات الــواردة بالئحــة املركــز  ،مبــا ال يتعــارض مــع
أحــكام امليثــاق األوليمبــى و املعايــر الدوليــة
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الفصل الثانى
السجالت و الوثائق
مادة ()36
متســك إدارة النــادى ســجال خاصــا لقيــد كافــة أنــواع العضويــة و اإلشــراكات بأرقــام
مسلســلة و تختــم كل صفحــة بختــم النــادى  ،و تتضمــن أســم العضــو  ،و بياناتــه
عضويتــه  ،و يوقــع عليــه دوريــا مــع إثبــات التاريــخ كل مــن املديــر املــاىل و مديــر العضويــة
و اإلشــراكات ومديــر النــادى .

كمــا يكــون النــادى وثائــق وســجالت تعتمــد مــن ذوى اإلختصــاص بالنــادى  ،و تكــون
علــى النحــو التــاىل .:
-

حماضر جملس اإلدارة و اللجان موثقة بالتفصيل .

-

سجالت احلسابات .

-

السجالت اخلاصة بالتربعات .

-

سجالت خاصة برتاخيص النادى و مستنداته .

-

سجالت خاصة بالنشاط الرياضى .

-

سجالت خاصة بشئون العضوية و اإلشرتاكات .

-

سجالت الالعبني و املدربني .

-

سجالت املوظفني بالنادى .

-

سجالت اخملالفات و اجلزاءات .

و يجوز إنشاء سجالت أخرى مبوافقة جملس اإلدارة .
و يراعــى تخزيــن البيانــات التــى تتضمنهــا كافــى الســجالت الســابقة علــى أجهــزة وســائل
تقنيــة املعلومــات احلديثــة .
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مادة ()37
يجــب التصديــق و إعتمــاد جميــع حماضــر اإلجتماعــات و الســجالت مــن األفــراد اخملتصــن
بالشــكل الــذى يضمــن شــرعية هــذه الوثائــق .

مادة ()38
تبدأ السنة املالية للنادى فى أول يناير و تنتهى فى أخر ديسمرب من كل عام
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