تأسس في 2002/7/1

الالئحة الداخلية

بسم هللا الرحمن الرحٌم

الباب األول
انحأسيس واألهداف
المادة ( : )1تأسس فً  2009-7-1نادي رٌاضً ثقافً اجتماعً أطلق علٌه اسم نادي الدولفٌن للرٌاضة المائٌة.
المادة (ٌ : )2هدف النادي إلى نشر التربٌة الرٌاضٌة المائٌة والثقافٌة وا الجتماعٌة بٌن أعضائه وتهٌئة الوسائل وتٌسٌر
السبل لشغل أوقات فراغهم بما ٌعد علٌهم بالفوائد االجتماعٌة والروحانٌة والبدنٌة والصحٌة والنفسٌة والعمل على رفع
المستوى الفنً لأللعاب.

الباب الثاني
انعضىية
شروطها -أنىاعها -إجراءاجها -إسقاطها -االشحراكات
المادة ( : )3شروط العضوية
ٌحق لكل مواطن فلسطٌنً من كال الجنسيٌن أكميل 18عاميا مين عميرأ أن ٌنتسيب إليى النيادي وٌحصيل عليى عضيوٌته إ ا
توفرت فٌه الشروط التالٌة:
 - 1أن ٌكون متمتعا بكامل حقوقه المدنٌة وأن ال ٌكون محكوما علٌه بعقوبة مخل بالشرف واألمانة وما لم ٌرد
اعتبارأ بقرار قضائً قطعً بات.
 - 2أن ٌكون حسن السٌر والسلوك و و أخالق حمٌدة.
ٌ - 3زكٌه عضوان عامالن من أعضاء الجمعٌة العمومٌة.
 - 4أن ٌدفع رسم االشتراك المقرر طبقا ألحكام الالئحة المالٌة.
المادة ( : )4أنواع العضوية
 - 1العضو العامل  :هو العضو ال ي سدد اشتراكه ومضً على عضوٌته  6أشهر وساهم فً إحدى لجانه ونشياطاته
أو قدم خدمات جلٌلة للنادي أو ساهم فً عملٌة تأسٌس النادي على أن ال ٌقيل عميرأ عين  18سينة مٌالدٌية كاملية
وٌتمتع بكامل حقوقه المدنٌة.
 - 2عضو منتسب  :هو كل عضو ٌفقد شرطا من شروط العضوٌة العاملة.
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 - 3عضييو رٌاضييً  :هييو العضييو المسييجل فييً كشييوف فييرق األلعيياب الرٌاضييٌة أو مثييل النييادي فييً أحييد االتحييادات
الرٌاضٌة الرسمٌة وٌحمل بطاقة العب فً احدي االتحادات الرٌاضٌة.
 - 4عضيو الشييرف ٌ :جييوز لمجليس إدارة النييادي أن ٌمييني العضييوٌة الفخرٌية لميين ٌييرى فٌيه الكفيياءة لي لك ولميين أدى
خدمات ممتيازة للنيادي أميا الرئاسية الفخرٌية فتميني بعيد موافقية أعضياء الجمعٌية العمومٌية بثلثيً األعضياء الي ٌن
انعقدت بهم.
المادة( :)5إجراءات العضوية


تقبل طلبات العضوٌة من المتقدمٌن على مدار العام وٌقدم الطلب إليى أميٌن السير عليى النميو خ المخصي لي لك
وتدرخ أسماء طالبً العضوٌة حسب تيوارٌ تقيدٌم طلبياتهم فيً سيجل خيا للرجيوع إلٌيه عنيد الحاجية وٌقيوم
أمٌن السر خالل أسبوع من تارٌ تقيدٌم طلبياتهم بيادراجهم عليى اللوحية المعيدة لي لك لميدة عشيرة أٌيام لٌبيدي مين
ٌرٌد من أعضاء النادي مالحظاتهم علٌها كتابة إلى أمٌن السر.



تعير طلبيات العضييوٌة عليى مجليس ابدارة بعييد مضيً العشيرة أٌييام مصيحوبة بميا ٌتقييدم عنهيا مين مالحظييات
سواء من أمٌن السر أو األعضاء للنظر فٌها وٌجوز لمجليس ابدارة أن ٌيدعوا األعضياء الي ٌن زكيوا الطلبيات أو
ال ٌن أبدو مالحظات لمناقشتهم فٌما ٌراأ على أن ٌخطير مقيدم الطليب بقيرار المجليس خيالل أسيبوعٌن مين تيارٌ
صدورأ فً حالة القبول ٌجب على مقدم الطلب سيداد رسيم اليدخول واالشيتراك طبقيا ألحكيام الالئحية المالٌية وإال
اعتبر طلبه كأنه لم ٌكن .ولمجلس ابدارة الحق فً رف أي طلب مع إبداء األسباب وإخطيار مقدميه بي لك عليى
أن ٌتعٌن البت فً الطلبات المقدمة بالموافقة أو الرف أو التأجٌل خالل شهرٌن من تارٌ تقدٌم الطلب.



ال ٌجوز النظر فً طلبات العضوٌة التً سبق رفضها قبل مضً 3شهور من تارٌ الرف

.

المادة ( : )6سقوط العضوية


تسقط العضوٌة عن أعضائها فً النادي فً الحاالت اآلتٌة:
 - 1بالوفاة أو االستقالة.
 - 2إ ا فقد شرطا من شروط العضوٌة.
 - 3الفصل حسب الشروط واألحكام الواردة فً ه ا النظام.



وٌتعٌن فً جمٌع فً ه أ األحوال عر األمر على مجلس ابدارة بصدار قرار باسقاط العضوٌة وإخطار
العضو ب لك خالل خمسة عشر ٌوم من تارٌ صدور ه ا القرار.

المادة ( :)7ال ٌجوز للعضو ال ي سقطت عضوٌته ألي سبب من األسباب أو لورثته فً حالة الوفاة الحق فً استرداد
رسم االشتراك أو التبرعات أو الهبات التً ٌكون قد قدمها للنادي أثناء عضوٌته.
المادة (ٌ :)8جوز أن ٌقبل بالنادي زائرون من غٌر األعضاء ٌنتفعون بمرافق النادي دون أن ٌكون لهم أي حق فً
االشتراك فً إدارته بأي وجه وٌكون قبولهم لمدة محدودة أو غٌر محدودة بقرار من مجلس ابدارة .وٌلزم الزائر بأن
ٌدفع رسوم االنتفاع بمرافق النادي وغٌرها من الرسوم التً تحددها الالئحة المالٌة وٌقدم الطلب على النمو خ المحدد
ل لك.
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الباب الثالث
يانية اننادي
المادة( :)9تكون الموارد المالٌة من:
 )1رسوم الدخول واالشتراكات حسب الفئات التً تحددها الالئحة المالٌة.
 )2حصٌلة إٌرادات المبارٌات والحفالت.
 )3التبرعات والهبات غٌر المشروطة.
 )4ابعانة من جهات رسمٌة.
 )5المشارٌع االستثمارٌة التابعة للنادي.
المادة (: )10


تبتدئ السنة المالٌة من ٌ 1ناٌر وتنتهً فً 31دٌسمبر.



على النادي أن ٌودع أمواله النقدٌة باسمه لدى أحد المصارٌف.



ٌراجع حسابات النادي مراقب حسابات (واحد على األقل) ٌنتخبه مجلس ابدارة من غٌر أعضائه لمباشرة
االختصاصات اآلتٌة-:
 )1مراجعة حسابات النادي أوال بأول.
 )2مراجعة تطبٌق بنود المٌزانٌة ورفع ما ٌراأ من مالحظات إلى مجلس ابدارة.
 )3مراجعة الحساب الختامً قبل عرضه على مجلس ابدارة.
 )4رفع تقرٌر واف للجمعٌة العمومٌة عن حالة النادي المالٌة.



لمراقب الحسابات أن ٌبدي مالحظاته عن شؤون النادي المالٌة إلى مجلس ابدارة فً أي اجتماع من اجتماعاته
كلما رأى لك وٌجوز مني مكافأة لمراقب الحسابات على أن تحدد بقرار من مجلس ابدارة.



إ ا خال مركز مراقب الحسابات ٌختار مجلس ابدارة بدال منه.

المادة ( :)11ال ٌمني أعضاء مجلس ابدارة أي مرتب من األعمال المعهود إلٌهم بها بصفتهم ه أ.
المادة ( :)12أموال النادي بما فٌها االشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات وابعالنات تعتبر ملكا
للنادي ولٌس ألعضاء النادي حق شخصً فٌها.
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الباب الرابع
انجًعية انعًىيية
المادة ( :)13تتكون الجمعٌة العمومٌة للنادي من األعضاء العاملٌن الل ٌن تنطبق علٌهم شروط العضوٌة الواردة بن
المادة الرابعة بند  1/وال ي مضى على عضوٌتهم  6شهور على األقل من تارٌ المصادقة علٌه من مجلس ابدارة.
المادة ( :)14تجتمع الجمعٌة العمومٌة للنادي اجتماعا عادٌا مرة واحدة فً كل عام على األقل لموعد ٌحددأ مجلس
ابدارة خالل ثالثة أشهر التالٌة النتهاء السنة المالٌة وتوجه الدعوة إلى األعضاء لحضور االجتماع قبل الموعد المحدد
بمدة ال تقل عن ٌ 30وما وٌرسل مع الدعوة جدول أعمال الجلسة.
المادة (ٌ :)15تعٌن على مجلس إدارة النادي أن ٌعر فً لوحة ابعالنات بالنادي قبل انعقاد الجمعٌة العمومٌة العادٌة
بثمانٌة أٌام على األقل كشفا بأسماء األعضاء ال ٌن ٌحق لهم حضور االجتماع موقعا علٌه من أمٌن السر وأمٌن الصندوق
و لك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة .
المادة ( :)16تخ








الجمعٌة العمومٌة العادٌة بنظر المسائل المدرجة بجدول األعمال وعلى األخ

ما ٌأتً -:

عر محضر االجتماع السابق والتصدٌق علٌه.
مناقشة تقارٌر مجلس ابدارة عن أعماله فً السنة المنتهٌة ومناقشة برامج النشاط وخطة العمل للعام الجدٌد
وتقرٌر مراقب الحسابات.
اعتماد الحساب الختامً للسنة المالٌة والمنتهٌة ومشروع المٌزانٌة المقبلة.
انتخاب أعضاء مجلس ابدارة.
شغل المراكز الشاغرة بمجلس ابدارة.
بحث االقتراحات المقدمة من األعضاء على أن تقدم إلى أمٌن السر قبل اجتماع الجمعٌة العمومٌة بفترة ال تقل
عن أسبوع وفً لك ال ٌجوز بحث أي اقتراح قدم بعد ه ا التارٌ .
غٌر لك ما هو وارد فً جدول األعمال .

المادة (ٌ : )17كون اجتماع الجمعٌة العمومٌة العادٌة صحٌحا إ ا حضرأ  1+%50عضو من األعضاء ال ٌن لهم حق
حضور االجتماع فا ا لم ٌتكامل ه ا العدد فً الموعد المحدد ٌؤجل االجتماع إلى موعد آخر ٌعقد خالل أسبوع من
تارٌ االجتماع األول وٌكون االجتماع الثانً صحٌحا بحضور ربع عدد األعضاء ال ٌن لهم حق حضور الجمعٌة
العمومٌة فا ا لم تتوفر ه أ األغلبٌة تقوم الوزارة بتكلٌف مجلس ابدارة بتسٌٌر أمور النادي أو تعٌٌن مجلس جدٌد ٌتولى
مهام مجلس ابدارة (المسٌر) .

صالحيات يجهس اإلدارة انًؤقث (انًسير) :
ٌقوم بمهام مجلس ابدارة العادي ما عدا :





تعدٌل اللوائي المختلفة المنظمة لشؤون النادي .
إبرام وعقد االتفاقات الهامة مع األطراف األخرى التً من شأنها التأثٌر فً ترتٌبات تخل ببنٌة أو األسس
ابستراتٌجٌة للنادي وتعر مصالحه للخطر .
تعٌن موظفٌن جدد فً النادي بعقود دائمة .
تشكٌل لجان دائمة للنادي بهدف التغٌٌر فً النظام الداخلً .
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المادة ( :)18تكون قرارات الجمعٌة العمومٌة العادٌة فٌما عدا االنتخابات صحٌحة باألغلبٌة المطلقة ألصوات الحاضرٌن
وإ ا تساوت األصوات ٌرجي الجانب ال ي فٌه صوت الرئٌس.
أما القرارات الخاصة بانتخاب الرئٌس وأعضاء مجلس ابدارة فٌكون الترجٌي لمن ٌنال أكثر عددا من األصوات وإ ا
تساوى فٌها اثنان أو أكثر أجرٌت انتخابات للمتساوٌن لتحدٌد الراجي وإ ا اقتصر الترشٌي لمركز الرئٌس على شخ
واحد أو كان عدد المرشحٌن لعضوٌة مجلس ابدارة مساوٌا لعدد أعضاء مجلس ابدارة ٌكون اختٌار الرئٌس أو األعضاء
بالتزكٌة بدون حاجة إلى إجراء انتخابات فً الجمعٌة العمومٌة .
المادة (ٌ :)19تعٌن على كل عضو فً الجمعٌة العمومٌة أن ٌثبت ورقة االنتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحٌن
لعضوٌة مجلس ابدارة بالشكل ال ي حددأ ه ا النظام وإال اعتبر صوته باطال.
المادة (ٌ :)20كون التصوٌت فً الجمعٌات العمومٌة العادٌة حضورٌا وعلنٌا عدا االنتخابات فٌكون التصوٌت فٌها سرٌا.
المادة ( :)21اجتماع الجمعٌة غٌر العادي.
ٌجوز د عوة الجمعٌة العمومٌة إلى انعقاد اجتماع غٌر عادي بناء على طلب مسبق من رئٌس مجلس ابدارة أو ربع
أعضاء الجمعٌة العمومٌة إ ا ما قامت أسباب تدعو إلى لك وٌتعٌن على من ٌوجه الطلب بٌان أسباب االنعقاد وٌسري
على ه ا االجتماع بعد لك ابجراءات القانونٌة المنصو علٌها فً النظام .
المادة ( : )22تخت


الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة بالنظر فً المسائل اآلتٌة -:

المسائل الهامة والعاجلة التً ترى الجهات المبٌنة فً المادة السابقة عرضها على الجمعٌة العمومٌة:
أ  -البت فً استقالة رئٌس النادي أو االستقاالت المقدمة من بع أعضاء المجلس بسبب أمور تمس كٌان
النادي مصلحته العلٌا وشغل المراكز الشاغرة .
ب  -إسقاط العضوٌة عن أعضاء مجلس ابدارة كلهم أو بعضهم .
ت ٌ -كون قرار الجمعٌة العمومٌة صحٌحا فٌما ٌخت فً البت فً استقالة األعضاء إ ا صدر باألغلبٌة
المطلقة لجمٌع األعضاء ال ٌن ٌحق لهم حضورها وباألغلبٌة ثلثً هؤالء األعضاء فٌما ٌخت بعزل
أعضاء مجلس ابدارة أو إبطال قراراته أو وحل أو إدماخ النادي بغٌرأ من األندٌة أو تعدٌل النظام
األساسً وتوجه الدعوة اجتماعات الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة مرفقا بها جدول األعمال وصورة
من المسائل المعروضة علٌها قبل االجتماع بمدة ال تقل عن ثالثٌن ٌوما.

المادة( :)23إ ا حالت ظروف قهرٌة دون اجتماع الجمعٌة العمومٌة فً الموعد المحدد النعقادها ٌجب على مجلس
ابدارة إخطار األعضاء بالموعد الجدٌد مع كر أسباب التأجٌل على انه ال ٌجوز على أي حال من األحوال إجراء أي
تعدٌل فً جدول أعمال ه أ الجمعٌة .
المادة ( :)24إ ا اجتمعت الجمعٌة العمومٌة فعال وحالت أسباب قهرٌة دون إتمام جدول أعمال الجلسة اعتبر االجتماع
قائما وتمتد الجلسة إلى موعد آخر ٌحددأ مجلس ابدارة للنظر فً باقً الموضوعات المدرجة فً جدول األعمال على أن
ٌقوم مجلس ابدارة باخطار األعضاء به ا الموعد وتعتبر القرارات التً قبل االمتداد صحٌحة وناف ة .
المادة ( :)25ال ٌجوز لعضو الجمعٌة العمومٌة االشتراك فً التصوٌت إ ا كان محل القرار المعرو إبرام اتفاقه معه
أو رفع دعوى أو إنهاء دعوى بٌنه وبٌن النادي وك لك كلما كانت له مصلحة شخصٌة فً القرار المطروح فٌما عدا
االنتخابات.
المادة (ٌ :)26رأس الجمعٌة العمومٌة رئٌس النادي أو نائب الرئٌس فان لم ٌوجد أحد منهما ٌرأس الجلسة أكبر األعضاء
سنا وٌقوم أمٌن السر بأعمال السكرتارٌة فان كان متعبا إختار مجلس ابدارة من ٌقوم مقامه من بٌن أعضائه.
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الباب اخلامس
انفصم األول
يجهس اإلدارة
المادة (ٌ : )27دٌر شؤون النادي مجلس إدارة مكون من رئٌس وعدد من األعضاء وٌكن من ( )11-7عضوا تنتخبهم
الجمعٌة العمومٌة من بٌن أعضائها العاملٌن.
المادة (ٌ :)28شترط فٌمن ٌرشي نفسه لعضوٌة مجلس ابدارة أن ٌكون:
.1
.2
.3
.4

عضوا عامال وله مكانه رٌاضٌة أو اجتماعٌة أو أن ٌكون قد قدم خدمات جلٌلة للنادي .
أن ال ٌقل سنه عن  30عاما.
أن ٌكون حاصال على شهادة علمٌة الثانوٌة العامة على األقل .
ال ٌجوز لعضو مجلس ابدارة الجمع بٌن ه أ العضوٌة وعضوٌة مجلس إدارة نادي آخر.

المادة (ٌ : )29نتخب مجلس ابدارة بمجرد تكوٌنه من بٌن أعضائه رئٌسا ً ونائبا ً للرئٌس وسكرتٌراً وأمٌنا ً للصندوق
وٌجوز لمجلس ابدارة أن ٌشكل اللجان التً تعٌنه على تنفٌ أعماله وان ٌعٌن مدٌرا متفرغا باجر وفقا للشروط التً
ٌراها مجلس ابدارة وال ٌجوز للمدٌر أن ٌباشر أي عمل آخر أٌا كان نوعه بمقابل أو بدون مقابل أو ٌكون عضوا فً
مجلس ابدارة وفً حالة غٌاب المدٌر ٌنتدب مجلس ابدارة من بٌن أعضائه من ٌتولى أعماله فً فترة غٌابه.
المادة (ٌ :)30باشر مجلس ابدارة االختصاصات التالٌة -:











إدارة شؤون النادي وتصرٌف أمورأ وتوفٌر مختلف السبل لألعضاء لتأدٌة نشاطهم الرٌاضً واالجتماعً على
أكمل وجه .
بالمستوى الفنً للفرق الرٌاضٌة واالهتمام بفئات السن
وضع األسس والبرامج التً تساعد على النهو
المختلفة .
النظر فً طلبات العضوٌة وتقرٌر ما ٌراأ بشأنها .
بحث الشكاوي التً تقدم من األعضاء أو ضدهم والنظر فٌها وتوقٌع الجزاءات طبقا للوائي التً تعد له ا
الغر وفً حدود أحكام ه ا النظام .
وضع اللوائي المختلفة لتنظٌم شؤون النادي من النواحً ابدارٌة والفنٌة والمالٌة وإصدار التعلٌمات والقرارات
الالزمة لحسن سٌر العمل بالنادي ومراقبة تنفٌ ها .
تشكٌل اللجان الدائمة أو المؤقتة لبحث وتنظٌم شؤون النادي المختلفة سواء من بٌن أعضاء المجلس أو من بٌن
أعضاء النادي وٌجوز االستعانة فً لك بخبراء .
إبرام العقود واالتفاقات باسم النادي وتمثٌله لدى الجهات المختصة .
دعوة الجمعٌات العمومٌة العادٌة وغٌر العادٌة إلى االنعقاد وتنفٌ قراراتها .
وضع التقرٌر السنوي لنواحً النشاط المختلفة بالنادي وعرضه على الجمعٌة العمومٌة .
إعداد الحساب الختامً عن السنة المالٌة المنتهٌة ووضع مشروع المٌزانٌة المقبلة تمهٌدا لعرضها على مراقب
الحسابات والجمعٌة العمومٌة .
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تعٌٌن العاملٌن بالنادي وتقدٌر مرتباتهم وعال واتهم ومكافتتهم واتخا ابجراءات التأدٌبٌة ضدهم طبقا بحكام
الالئحة التً تعد ه ا الغر .
والمجلس مسئول مسئولٌة تضامنٌة بٌن أعضائه عن جمٌع أعمال النادي كما ٌكون كل عضو من أعضاء
المجلس وك ا المدٌر مسئوال عن القرارات التً ٌصدرها كل منهم فً حدود اختصاصاته والتً ٌكون من شانها
األضرار بمصالي النادي وأمواله .

المادة ( : )31مدة مجلس ابدارة ( )3سنوات مٌالدٌة وٌجوز لرئٌس مجلس ابدارة تولً رئاسة المجلس دورتٌن
متتالٌتٌن .
المادة (ٌ :)32جتمع مجلس ابدارة اجتماعا عادٌا مرة كل شهر على األقل وٌتم توجٌه الدعوة من أمٌن السر قبل موع
االجتماع بأسبوع على األقل ٌبٌن فٌها موعد االجتماع ومرفق بها جدول أعمال الجلسة والم كرات الخاصة بها -وال تكون
االجتماعات صحٌحة إال إ ا حضر األغلبٌة المطلة من أعضاء المجلس فا ا لم ٌتكامل العدد ٌؤجل االجتماع إلى جلسة
أخرى تعقد خالل أسبوع من االجتماع األول وٌكون االجتماع الثانً صحٌحا بحضور ثلث األعضاء على األقل على أن
ٌ كر لك فً خطاب الدعوة وتصدر قرارات المجلس باألغلبٌة المطلقة ألصوات الحاضرٌن فا ا تساوت األصوات ٌرجي
الجانب ال ي فٌه صوت الرئٌس .
المادة (ٌ : )33جوز دعوة المجلس االجتماع عاجل تقتضٌه الضرورة بناء على طلب الرئٌس أو أمٌن السر أو ثلث
أعضائه وفً ه أ الحالة ال تتقٌد ه أ الدعوة باجراءات توجٌه الدعوة المبنٌة فً المادة السابقة .
المادة (ٌ : )34عتبر العضو ال ي ٌختلف عن اجتماعات مجلس ابدارة ثالث جلسات متتالٌة بدون ع ر كتابً ٌقبله
المجلس مقاالً وٌعتبر مركزأ شاغراً خطٌا ب لك وٌجب بٌان األسباب التً أدت إلى عدم حضورأ فً محضر الجلسة .
المادة ( : )35إ ا خال مركز أو مركزان من أعضاء مجلس ابدارة باالستقالة أو ابقامة أو الوفاة أو بسبب انقطاع
العضو ثالث جلسات متتالٌة ٌشغل المركز الشاغر العضو الحائز فً آخر انتخابات أجرٌت على أكثر األصوات بعد
األعضاء المختارٌن المدة الباقٌة لسلفه فا ا رف العضو أو إ ا لم ٌوجد ٌجوز لمجلس ابدارة شغل ه ا المركز وإ ا زاد
عن مركزٌن وجهت الدعوة الجتماع الجمعً العمومٌة بجراء االنتخابات للمدة المتبقٌة على أن ٌتم لك فً ظرف شهر
على األكثر من تارٌ خلوها  .وفً حالة خلو مركز الرئٌس ألي سبب من األسباب الم كورة ٌعر األمر على الجمعٌة
العمومٌة النتخاب رئٌس آخر على أن ٌتولى نائب الرئٌس رئاسة مجلس ابدارة لحٌن انتخاب رئٌس جدٌد خالل ثالثة
أشهر من تارٌ خلو المركز وٌتعٌن أن تقدم الترشٌحات لشغل مركز الرئٌس أو المراكز الخالٌة ألعضاء المجلس خالل
أسبوع من تارٌ توجٌه الدعوة .
المادة ( : )36تحفظ جمٌع السجالت والملفات والمستندات الخاصة بالنادي بمقر النادي لدى أمٌن السر وأمٌن الصندوق
كل فٌما ٌخصه وٌحق لكل عضو من أعضاء مجلس ابدارة االطالع علٌها ولكل عضو جمعٌة عمومٌة بالنادي حق
االطالع على سجالت محاضر جلسات الجمعٌة العمومٌة ومجلس ابدارة وقراراتها وك لك القرارات الصادرة من
الرئٌس أو أمٌن السر بتفوٌ من مجلس ابدارة .

إسقاط انعضىية عن أعضاء يجهس اإلدارة
المادة ( : )37تسقط العضوٌة عن أعضاء مجلس ابدارة فً األحوال اآلتٌة-:


بالوفاة أو االستقالة .
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إ ا فقد العضو أهلٌته القانونٌة ألسباب تمس بالشرف أو األمانة ما لم ٌرد اعتبارأ بحكم قضائً بات .
إ ا ارتكب أعماال تمس كرامة النادي وتسئ إلى سمعته مما ٌجعله غٌر جدٌر بالعضوٌة وٌتعٌن فً ه أ الحالة
األمر على الجمعٌة العمومٌة بصدار قرارها وفً حالة إسقاط العضوٌة ٌتخ مجلس ابدارة
عر
ابجراءات لشغل المركز الشاغر طبقا لألحكام الواردة فً ه ا النظام .

المادة (ٌ : )38جوز لعدد من أعضاء الجمعٌة العمومٌة ال ٌقل عن ربع األعضاء المسجلٌن على األقل ال ٌن لهم حق
حضور الجمعٌة العموم ٌة أن ٌطلبوا حجب الثقة عن بع أو كافة أعضاء مجلس ابدارة بسبب فقدان الثقة وٌشترط
تقدٌم طلب جماعً من العدد الم كور لمجلس ابدارة وأن ٌتضمن الطلب األسباب التً ٌستندون إلٌها باٌضاح وٌجب
على مجلس ابدارة فً ه أ الحالة أن ٌتخ إجراءات لدعوة الجمعٌة العمومٌة الجتماع غٌر عادي خالل شهر من تارٌ
استالمه طلب حجب الثقة وال ٌجوز طبقا ألحكام ه أ المادة إسقاط العضوٌة إال بأغلبٌة ثلثً عدد األعضاء للجمعٌة
العمومٌة من الحضور ال ي اكتمل بهم نصاب انعقاد الجمعٌة العمومٌة .
المادة ( : )39العضو ال ي ٌتقرر إسقاط عضوٌته طبقا للبندٌن الثانً والثالث من المادة ( )37ال ٌجوز ترشٌحه مرة
ثانٌة لعضوٌة مجلس ابدارة إال إ ا رد اعتبارأ أو زالت إسقاط العضوٌة

الفصل الثالث
اخحصاصات انرئيس ,نائب انرئيس ,أيين انسر ,أيين انصندوق
المادة (ٌ : (40باشر رئٌس النادي االختصاصات اآلتٌة _:
1
2
3
4
5
6

 رئاسة جلسات الجمعٌات العمومٌة ومجلس ابدارة واللجنة التنفٌ ٌة. تمثٌل النادي أمام القضاء والجهات المختصة. توقٌع جمٌع العقود واالتفاقات التً تبر مع الندي و لك بعد اعتمادها من مج لٌس ابدارة. التوقٌع من أمٌن الصندوق على أ ونات الصرف والشٌكات . التوقٌع من المكتبات الخاصة بالنادي ات الطابع الخا ال ي ٌقرأ مجلس ابدارة وٌتولى نائب الرئٌس جمٌعاختصاصات الرئٌس فً حالة غٌابه .
 -ابشراف على كافة أعمال النادي واللجان المنبثقة عنها .

المادة (ٌ : )41باشر أمٌن السر المهام التالٌة -:
-1
-2
3
4
5
6

-

الدعوة إلى اجتماعات الجمعٌة العمومٌة ومجلس ابدارة وغٌرها من اللجان وتحرٌر المحاضر الخاصة بها
وتسجٌلها بالدفاتر المعدة ل لك والتوقٌع علٌها مع رئٌس االجتماع.
إعداد جدول األعمال وإدراخ المسائل التً ٌرى الرئٌس إدخالها فً جدول اللجنة التنفٌ ٌة أو مجلس ابدارة
والموضوعات التً ٌرى مجلس ابدارة إدراجها فً جدول أعمال الجمعٌة العمومٌة .
تنفٌ جمٌع اللوائي وقرارات مجلس ابدارة .
ابشراف على جمٌع أعمال اللجان ابدارٌة والفنٌة والكتابٌة وشؤون الموظفٌن وهم بحكم منصبه عضو فٌها .
رفع تقرٌر سنوي إلى مجلس ابدارة عن حالة النادي وإعماله .
عر طلبات العضوٌة على مجلس ابدارة .
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 - 7حفظ سلفة النادي المستدٌمة حسب ما ٌقررأ مجلس ابدارة .
 - 8حفظ المستندات والسجالت واألختام ك لك العقود بعهدته فً مقر النادي .
 - 9تحضٌر مشروع المٌزانٌة للسنة المالٌة المتبعة بالتعاون مع أمٌن الصندوق ورفعه إلى مجلس ابدارة .
- 10التوقٌع على جمٌع مكاتبات النادي ما عدا المكاتبات التً ٌرى مجلس ابدارة ضرورة توقٌعها من رئٌس النادي
وفً حالة تعٌن مدٌر متفرغ ٌتولى المدٌر المتفرغ جمٌع ه أ االختصاصات .
المادة (ٌ : )42باشر أمٌن الصندوق االختصاصات اآلتٌة -:
1
2
3
4
5
6
7
8

 تحصٌل جمٌع إٌرادات وأموال النادي وإٌداعها فً المصرف ال ي بها موال النادي. تنفٌ قرارات مجلس ابدارة واللجنة التنفٌ ٌة من الناحٌة والتحقٌق فً مطابقتها لبنود المٌزانٌة والالئحة المالٌة . التوقع مع الرئٌس على أ ونات الصرف والشٌكات . ابشراف على حسابات النادي والمحافظة على مستندات ابٌرادات والمصروفات وهو مسئول عن جمٌعالبٌانات الحسابٌة التً ترصد فً الدفاتر .
 وضع الحساب الختامً للسنة المنتهٌة واالشتراك مع أمٌن السر فً وضع مشروع مٌزانٌة السنة المقبلةوتقدٌمها إلى مجلس ابدارة .
 حفظ السجالت والدفاتر المالٌة والمستندات وكل ما ٌتصل بالناحٌة المالٌة من عهد فً مقر النادي . صرف مرتبات وأجور وفواتٌر المشترٌات على اختالف أنواعها . تقدٌم تقرٌر كل ثالثة أشهر لمجلس ابدارة عن حالة النادي المالٌة كما أن علٌه أن ٌقدم تقرٌرا سنوٌا عن حالةالنادي المالٌة ورفعة إلى مجلس ابدارة .

الباب السادس
جنظيى أعًال اننادي انفنية واإلدارية وانًانية
المادة (ٌ : )43ضع مجلس ابدارة ما ٌراأ من أحكام لتنظٌم أعماله الفنٌة وابدارٌة والمالٌة وٌكون ه ا التنظٌم فً شكل
إصدار لوائي خاصة لتحقٌق ه أ األغرا وعلى األخ اللوائي التالٌة -:
أوال :الالئحة الداخلية-:
وتتضمن المسائل التنفٌ ٌة لتحقٌق أغرا النادي وأهدافه ومواعٌد فتي النادي وإغالقه وبٌان القواعد وابجراءات التً
تتبع فً حضور الزوار بالنادي وتنظٌم مرافق النادي ومالعبه وك لك النظم والقواعد وابجراءات التً تتبعه فً
اجتماعات الجمعٌة العمومٌة ومجلس ابدارة واللجنة التنفٌ ٌة وطرٌقة التصوٌت وفرز األصوات كما تتضمن أٌضا
التنظٌ مات الخاصة بسجالت النادي ودفاترأ وكل ما ٌتبع بالمحفوظات الفنٌة وابدارٌة وقواعد استخدام الموظفٌن وتأدٌبهم
وغٌر لك من القواعد والمبادئ التً ٌجب أن تراعً فً تنفٌ ها ما جاء فً ه ا من أحكام .
ثانيا  :الالئحة المالية -:
وتتضمن تحصٌل ابٌرادات وصرف االعتماد ال مدرجة بمٌزانٌة النادي وتجاوز البنود ومني االعتمادات المدرجة بمٌزانٌة
النادي خالل السنة والسلف المستدٌمة والمؤقتة وابجراءات التً تتبع فً المشترٌات ونظام المخازن والجرد السنوي
وك لك كل التنظٌمات التً تتعلق بالسجالت الحسابٌة وحفظ المستندات المالٌة وطرٌقة إعداد مشروع المٌزانٌة وتحدٌد
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فئات االشتراك لكل نوع من أنواع العضوٌة وطرٌقة تحصٌلها وابجراءات التً تتبع فً لك وأحوال األعضاء من
االشتراك ورسوم االلتحاق وغٌر لك من الموضوعات المالٌة المتعلقة بالنادي بما ال ٌتعار مع النظام األساسً .
ثالثا  :الئحة التنظيم الرياضي واالجتماعي -:
وتضمن طرٌقة وإجراءات تعٌٌن المشرفٌن على النشاط الرٌاضً واالجتماعً بالنادي والشروط التً ٌجب أن تتوفر فٌهم
واختصاصاتهم ابدارٌة والمالٌة والفنٌة وعالقاتهم بمجلس ابدارة وك لك تنظٌم الفرق المختلفة للنادي .
رابعا  :الالئحة الصحية :
وتتضمن األسس والقواعد التً ٌتبعه النادي والخاصة بالرعاٌة الصحٌة سواء فٌما ٌتعلق بمرافقه المختلفة السٌما المكان
المخص للطهً وإعداد المأكوالت التً تقدم فً النادي وفٌما ٌتعلق بابشراف الصحً على الالعبٌن وطرٌقة عالجهم
بما ٌحدث لهم من إصابات بالنادي .
المادة (ٌ : (44عمل باللوائي التً ٌضعها النادي من تارٌ موافقة مجلس ابدارة علٌها وعرضها على أول جمعٌة
عمومٌة بقرارها أن أي تعدٌل ٌجرٌه مجلس ابدارة فً ه أ اللوائي بعد لك ال ٌعمل بها إال بعد اعتمادأ من الجمعٌة
العمومٌة .

الباب السابع
أحكاو عاية
المادة ( : (45شعار النادي ٌ ".ترك بدارة النادي على أن ٌتم الموافقة علٌه من الوزارة ".
المادة (ٌ : )46جب أن ٌكون هدف مجلس إدارة النادي خدمة المجتمع الرٌاضً بصفة عامة مع خدمة النادي وأعضائه
و لك بتعاونه وتضامنه مع الهٌئات المعنٌة بالشئون الرٌاضٌة واالجتماعٌة .
المادة ( : (47ال ٌج وز للنادي أن ٌقوم باجراء مفاوضات واتصاالت مع أفراد أو هٌئات أجنبٌة فً الداخل والخارخ
بغر التبضٌع .
المادة (ٌ : )48تعٌن على النادي أن ال ٌتخلف عن حضور اجتماعات الجمعٌات العمومٌة للهٌئات واالتحادات الرٌاضٌة
المنضم إلٌها على أن ٌختار مجلس ابدارة من ٌمثل النادي فً ه أ االجتماعات من أعضاء النادي ال ٌن تتوفر فٌهم
الشروط الواردة فً نظم ه أ الهٌئات وٌجب على المندوب أن ٌقدم تقرٌر إلى مجلً ابدارة ملخصا لم جاء فً ه أ
االجتماعات ووجهة نظرأ فٌها .
المادة (ٌ : )49جب أن ٌكون النادي بجانب الدفاتر والسجالت الالزمة لتنظٌم أعماله ابدارٌة والمالٌة سجالت ودفاتر
أخرى لتنظٌم نشاطه الرٌاضً واالجتماعً وعلى األخ السجالت اآلتٌة-:
 - 1سجل لقيد الالعبين -:
وٌتضمن أسماء الالعبٌن وعمل كل منهم وحالته الصحٌة واالجتماعٌة ومالحظات المسئولٌن عن نشاطه
الرٌاضً واالجتماعً وتطور ه ا النشاط.
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 - 2سجل لقيد النشاط -:
وٌتضمن بٌان المبارٌات والمسابقات الرسمٌة والودٌة ونتائجها وأسماء من مثلوا النادي فً كل منها ومالحظات
المسئولٌن عنها .
 - 3سجل التدريب -:
وٌتضمن أسماء المدربٌن ومواعٌد التدرٌب والفرق المختلفة واألفراد ومدى مواظبتهم ومالحظات المدربٌن
علٌهم .
 - 4سجل الزائرين-:
وتضمن أسماء الزائرٌن وصفتهم وموعد الزٌارة وتدوٌن مالحظاتهم .
المادة (ٌ : )50جب عن المسئولٌن بالنادي االهتمام بالرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة لالعبٌن وال ٌجوز بأي حال من
األحوال إشراك أي فً أي نشاط رٌاضً إال بعد التحقق من لٌاقته الصحٌة وٌجب التأكد من حالة الالعبٌن الطبٌة مرة
واحدة على األقل فً كل عام وٌكون لكل العب بطاقة صحٌة .
المادة ( : )51ال ٌجوز لألعضاء مزاولة األلعاب المٌسر من أي نوع كانت والتً تحرم قوانٌن الدولة مزاولتها كما ال
ٌجوز بٌع أو تعاطً المسكرات بكافة أنواعها بالنادي.
المادة ( : )52لرئٌ س مجلس ابدارة الحق فً أن ٌلفت نظر األعضاء إلى ما ٌقع منهم من مخالفات لنظام النادي ولوائحه
الداخلٌة وقرارات مجلس ابدارة وله ك لك أن ٌوقف من األعضاء من ٌرتكب عمال مخال على أن ٌرفع األمر إلى مجلس
ابدارة التخا ما ٌراأ مناسبا بعد لك .
المادة ( : )53األعضاء مسئولون مسئولٌة شخصٌة عما ٌقع منهم من تلفٌات ألمالك النادي ومحتوٌاته وٌلتزمون بدفع
التعوٌضات التً ٌحددها مجلس ابدارة .
المادة ( : )54ال ٌجوز ألعضاء النادي أن ٌوجهوا أي لوم أو توبٌ إلى موظفً النادي أو عماله ولهم أن ٌقدموا الشكوى
كتابة عما ٌقع من أخطاء أو إهمال فً عملهم إلى رئٌس مجلس ابدارة.
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