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  وزارة الشباب والرياضة
  ٢٠٢١ لسنة ١٥٩رقم  قــرار

  ١/٤/٢٠٢١صادر بتاريخ 

  وزير الشباب والرياضة
  بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛٢٠١٧ لسنة ٧١وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 
   المجلـس  إنـشاء ب ٢٠٠٥ لـسنة  ٤٢٦قرار رئـيس الجمهوريـة رقـم       وعلى  

  القومى للرياضة ؛
 بشأن تـشكيل الحكومـة      ٢٠١٨ لسنة   ٢٦٩ قرار رئيس الجمهورية رقم   وعلى  

  وتعيين وزير الشباب والرياضة ؛
نـشاء  إ والصادر بتعديل بعض أحكام قـانون        ٢٠٢١ لسنة   ٤وعلى القانون رقم    

صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية واإلرهابية األمنية          
   ؛٢٠١٨ لسنة ١٦وأسرهم والصادر بالقانون رقم 

 بشأن الالئحة الماليـة الموحـدة لألنديـة         ٢٠١٧ لسنة   ٦٠٥قرار رقم   وعلى ال 
  الرياضية وتعديالتها ؛

   بشأن الالئحة المالية لالتحادات وتعديالته ؛٢٠١٧ لسنة ٧٦٠وعلى القرار رقم 
   بـشأن الالئحـة الماليـة الموحـدة         ٢٠١٧ لـسنة    ١٠٢٦وعلى القرار رقـم     

  للجان الرياضية ؛
   بتحديد الجهة اإلدارية المركزية ؛٢٠١٧ لسنة ٤٥١ وعلى القرار الوزارى رقم

 بشأن تعيـين المـدير التنفيـذي للمجلـس        ٢٠٢٠ لسنة   ٤٢٩وعلى القرار رقم    
  القومى للرياضة ؛

  وعلى ما عرضه المدير التنفيذى ؛
  وللصالح العام
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  .المالية للهيئات الرياضية المرفقة الئحة الاعتماد 
  

  .تلغى كافة القرارات السابقة بشأن اللوائح المالية للهيئات الرياضية 
 

وعلـى  ،  به من تاريخ صدوره     ويعمل  ،  الوقائع المصرية   فى   القرارهذا  ينشر  
  .الجهات المختصة تنفيذه 

  وزير الشباب والرياضة
  أشرف صبحى/ األستاذ الدكتور
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  األولالباب 
   امتيازات الهيئة– اللوائح الداخلية – ممتلكات الهيئة –تعريفات 

  )الفصل األول(
  التعريفات

 المعنى التالية والعبارات باأللفاظ الالئحة هذه أحكام تطبيق يقصد في  - ١دة اـمـ
  : منها كل المبين قرين

  ٢٠١٧ لسنة ٧١ قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم :القانون
  . الرياضة الوزير المختص بشئون :لوزيرا

 . للهيئات الرياضية الالئحة المالية :الالئحة
 الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات         :كزيةالمرالجهة اإلدارية   

 تطبيـق  الجهة المنوط بها التأكد من       وهيالرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها      
  القـانون واللـوائح  أحكـام  تطبيـق   والجهة اإلدارية المختصة مـن   الهيئات الرياضية 

  . والقرارات المنظمة لها
 على الهيئات الرياضـية     اإلشراف الجهة المنوط بها     :المختصة اإلداريةالجهة  

وتعتبر وزارة الـشباب    المالية واإلدارية    النواحي تقع بدائرة اختصاصها من جميع       التي
  .والرياضة الجهة اإلدارية المختصة طبقا لما ورد في القانون 

   الطبيعيـين،  هيئة رياضية تكونها جماعـة مـن األشـخاص           :الهيئة الرياضية 
 والمالعب واإلمكانيـات لنـشر الممارسـة الرياضـية      بالمبانيتباريين مجهزة   أو االع 

 . القانونوالمشهرة طبقاً ألحكام 
 الجهـاز   – الجهة اإلداريـة المركزيـة والمختـصة         :للدولةالجهات الرقابية   

 مـصلحة   – مباحث األمـوال العامـة       – هيئة الرقابة اإلدارية     –المركزي للمحاسبات   
  . أميناتالت هيئة –الضرائب 

 اللجنـة   –اللجنـة األولمبيـة     ( وتشمل   :الجهات المخاطبة بأحكام هذه الالئحة    
 االتحـادات   – االتحـادات البارالمبيـة      – االتحادات الرياضية وفروعها     –البارالمبية  

 . ) اللجان الرياضية– األندية الرياضية –النوعية 
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  )الثانيالفصل ( 
  الهيئة ممتلكات 

، ومباني، وأموالأراضي، ملكه من  ت الهيئة كل ماتشمل ممتلكات -٢ ادةـم
  . ثابتة أو منقولة وغيرها، سواء كانت وأجهزة وأدوات وأثاث ومنشاَت، ومهمات

  أعضاء مجلس اإلدارة والمدير    الممتلكات جميعها مسئولية  هذه األموال و  وتكون  
ـ  أي في وأمناء العهد وال يجوز التصرف       للهيئة التنفيذي والمدير المالي   ن ممتلكـات    م

 بقرار من مجلـس اإلدارة      إال غيرها   أوالهيئة بالبيع أو الرهن أو التنازل أو االستبدال         
    . المختصةوموافقة الجهة اإلدارية 

 عهـدة  فـي  سجالت خاصة تكـون  في ممتلكات الهيئة  إثباتيجب   - ٣ ادةـمـ
 وتطـابق    ذلك ،  إلىكلما دعت الحاجة     وأموظف مسئول أو أكثر ، ويتم جردها سنوياً         

نتائج الجرد مع المثبت بالدفاتر والسجالت ، ويجوز التأمين على جميع أصول الهيئـة              
حد شركات التأمين المعتمدة مـن      أ الحريق والسرقة لدى     أخطارذات القيمة الثابتة ضد     

 وعلى وفق مـا تـراه       المعنية  على التأمين والتنسيق مع الجهات        للرقابة العامة   الهيئة
 من تطبيق   للتأكدهيئات  تلك ال  ل التابعة المنشآت ة شأن مراقب  في المختصة اإلدارية الجهة

  .ت آ والخدمات الخاصة بتلك المنشوالسالمة األمن وإجراءاتالمعايير المعتمدة 
 مـن   أنشأت التي غير األغراض    في انفق أمواله تأن  للهيئة   ال يجوز     -٤ ادةـم

 شريطة ا المنقولة بغرض زيادة موارده    أو الثابتة   استثمر فائض أمواله  ت أن   ا وله جلها،أ
 الحصول على موافقة الجهة اإلدارية المختصة ووفقـا         بعد ا،أال يؤثر ذلك على نشاطه    

  . الشأن في هذا المركزية اإلدارية الجهة التي تضعها للقواعد
 العقوبـات،  تطبيق أحكام قـانون      في عامة    تُعد أموال الهيئة أمواال     - ٥ ادةـمـ

سواء  بما فيها من أصول وموجودات وممتلكات الهيئة         ،أعضائها دونللهيئة   ملك   وهي
تحـوي   ات استثمارأي أو مراهنات في  للهيئة الدخول  وال يجوز   منقولة، وأ أكانت ثابتة 

  .  شكل من األشكالبأي مالية ات مضاربعلى
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  )الفصل الثالث(
  اللوائح الداخلية

 الفنيـة  األمـور  لتنظيم امأحك ما يراه من    إدارة الهيئة  يضع مجلس     - ٦ ادةـمـ
 التـي   والقرارات القانون واللوائح    أحكام بما ال يتعارض مع      الداخليةواإلدارية والمالية   

  :  اآلتية األخص اللوائح المختص، وعلىيضعها الوزير 
  : الداخلية الالئحة - أوال

 وأهـدافها،  الهيئـة، التنفيذية لتحقيـق أغـراض      واألمور   المسائل   كافةتتضمن  
أعـضائها   حـضور  فـي  تتبع التي، وبيان القواعد واإلجراءات   وغلقها هاعيد فتح وموا

 التعيـين،  وشـروط     وجـدت،  أيـن ومالعبهـا    هـا ، وتنظيم استخدام مرافق   ومرتاديها
واشتراطات منح العالوات الدورية والتشجيعية، وتنظـيم مواعيـد العمـل وواجبـات             

وفـق  علـى    لهـم    ا واجتماعيا صحي تهموالتأديب ورعاي معهم  العاملين وطرق التحقيق    
  .  المتاحة في هذا الشأناإلمكانياتوحدود القوانين واللوائح المعمول بها 

  : الداخلية الالئحة المالية - ثانيا
صـرف  وأوجـه     والمـصروفات  تتضمن وضع نظام تحصيل لكافه اإليرادات     

السنة والـسلف   خالل  المالية   االعتمادات   وكذا فتح  ،االعتمادات المدرجة بموازنة الهيئة   
 أصـناف  فـي وكيفية التـصرف     ، السنويالمستديمة والمؤقتة ونظم المخازن والجرد      

 تتعلق بالسجالت الحـسابية وحفـظ       التيوكذلك كل التنظيمات     ،الكهنة غير المستغلة    
المستندات المالية ، وطريقة إعداد مشروع الموازنة ، وتحديد فئات االشتراك لكل نوع             

 ذلـك ، وحقـوق      فـي  تتبـع    التيطريقة تحصيلها واإلجراءات     العضوية و  أنواعمن  
فـصل وضـم    المبالغ المحصلة نظير    وواجبات األعضاء، وتنظيم سجالت األعضاء و     

 وغير ذلك من الموضوعات المالية      بالنسبة لألندية الرياضة  األزواج واألبناء واألقارب    
  . نظام األساسي لكل هيئة هذه الالئحة، والئحة الأحكامبما ال يخالف المتعلقة بالهيئة 
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  :   الئحة النشاط- ثالثا
 العالقة بينهم وبـين     وطبيعة ، بالهيئة األنشطة مشرفيتتضمن إجراءات تعيين    و

 يجب توافرهـا    التيمجلس اإلدارة ، واختصاصاتهم اإلدارية والمالية والفنية والشروط         
 المركزيـة داريـة    تضعها الجهـة اإل    التي حدود القواعد والمبادئ واألسس      ، في فيهم  

 األنشطة المختلفة  ات بصورة متنوعة ، وتحديد مصروف     األنشطةوكذلك تنظيم    ، والهيئة
 ورعـايتهم   مع أي منهم  وطرق التعاقد    والحكام   واإلداريينوبدالت الالعبين والمدربين    

وطريقـة بيـع    وفقا لطبيعة نشاط كل هيئـة       وتحديد حوافزهم والجزاءات الخاصة بهم      
استبدال الالعبين بمراعاة المصلحة العامة للهيئة واالعتمادات الماليـة         وشراء وإعارة و  

القواعد التـي    وفق   علىلهيئة  ل الرياضيالمتاحة على ضوء االحتياجات الفعلية للنشاط       
  . يضعها مجلس اإلدارة في هذا الشأن

  : والمنشطات الصحية الالئحة - رابعا
متـضمنة   الرعايـة الـصحية      شأنبتبعها الهيئة   ت التيتتضمن األسس والقواعد    

  . تاريخهم الطبي على النحو المبين بالقانون
   . الهيئةفي داخل تقدم التي وإعداد المأكوالت لطهي المخصصة األماكنوخاصة 

 على الالعبين وطريقة عالجهم وما يحدث لهم من إصـابات      الصحي واإلشراف
ن وتـوعيتهم بأضـرارها      وإجراءات متابعة الالعبي   المنشطات،بالهيئة وطرق مكافحة    

 المبينة في قانون الرياضة والئحـة المنظمـة المـصرية لمكافحـة             األحكامعلى وفق   
  . المنشطات والقرارات الصادرة في هذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة

 وبما ال   لهيئةل بعد الموافقة عليها من الجمعية العمومية العادية         بهذه اللوائح يعمل  
ون وهذه الالئحة والقرارات التي تصدر عن الجهـة اإلداريـة           يتعارض مع أحكام القان   

 الجهة اإلدارية المختصة واعتمادهـا مـن        موافقة بعد   إالوال يتم العمل بها     المركزية،  
  .  المركزيةاإلداريةالجهة 
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 أعمـال  الهيئة بإخطار الجهة اإلدارية المختصة بجدول        ةدارإتلتزم    - ٧ ادةـمـ
 وغير العادية ومرفقاته قبل توجيه الدعوة النعقادهـا بمـدة           الجمعيات العمومية العادية  

 لدراسة النواحي اإلدارية والمالية وبيان مدي اتفاقها مع أحكـام           زمنية ال تقل عن شهر    
   .القانون وهذه الالئحة والقرارات التي تصدر عن الجهة اإلدارية المركزية

دول األعمال خـالل    ويعد عدم تعقيب الجهة اإلدارية المختصة على ما ورد بج         
لتـزم الهيئـة   ت و من موضـوعات،  يوم من تاريخ استالمها موافقة على ما ورد به     ١٥

 ماليا وفقا لتعقيب الجهة اإلداريـة المختـصة         أثرا التي لها    األعمالبتعديل بنود جدول    
 اإلخـالل مع عـدم     به عن جدول األعمال      اإلعالن تم   التي ذلك بذات الوسيلة     وإعالن

   .ذه الالئحةبأحكام مواد ه
ـ    ةإداروللوزير المختص اتخاذ اإلجراءات القانونية اتجاه مجلس          ة الهيئة في حال

  . عدم تنفيذ مالحظات الجهة اإلدارية في هذا الشأن وفقا ألحكام هذه الالئحة
  )الفصل الرابع( 

   الهيئة امتيازات
تمتع تام و الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع الع اتعتبر الهيئ ت  - ٨ ادةـمـ

  : وهي ٢٠١٧ لسنة ٧١ وفقا للقانون رقم اآلتيةباالمتيازات 
 أي وللمحـافظ المخـتص إزالـة        المدة، بمضي اعدم جواز تملك الغير لعقاراته    

 . المخالف على نفقة اإلداريتعدى عليها بالطريق 

  . العقوبات تطبيق أحكام قانون في أموال عامة ااعتبار أمواله
 وغيرهـا  والمنقوالت، العقارات، ورسوم تسجيل لعقارية،ا من الضرائب   اإلعفاء
  . من مستندات

  قع عليها عبء أدائهـا فـي عقـود الملكيـة           تاإلعفاء من رسوم التسجيل التي      
وغيرها من الحقوق العينية األخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسـوم             

والمحررات واألوراق  ودالدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبال على جميع العق
 . وغيرهاوالمطبوعات والسجالت 



 ٢٠٢١ سنة أبریل ولأ فى )أ( تابع ٧٦ العدد – الوقائع المصریة

 

١٢

اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة لألدوات والمهمات المـستوردة    
 تم إعفائه لصالح الهيئـة      فيما ويحذر التصرف    نشاطها، والتي تلزم لممارسة     لحسابها،

  . اإلعفاء غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ لجهة
اء من ضريبة المالهي على مختلف المباريات التـي تخـضع إلشـراف             اإلعف

  .المالهي  االتحادات الرياضية بشرط أال يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع
من مقابل استهالك الكهرباء والمياه والغـاز والتليفونـات         ) ٪ ٧٥(اإلعفاء من   

 . للمنازللمقررة ا  على ذلك كله تعريفة االشتراكات الخاصةوتسري األقل،على 
الهيئة بالوسائل المملوكـة   تخفيض أجور نقل األدوات والمهمات الخاصة بنشاط

  .  المقررةمن األجور ) ٪٥٠(للدولة أو القطاع العام بنسبة 
تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق لألفراد الذين يقـل عـددهم            

   مـن هـذه األجـور   )٪٦٦,٦(نسبة  ويكون التخفيض ب)٪٥٠(عن عشرين فردا بنسبة   
ـ                فـي   ا لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة النتماء هؤالء األفـراد إليه

 . األحوالجميع 
  الثانيالباب 

 الموازنة التقديرية والميزانية ومراقب الحسابات
  )الفصل األول(

  الموازنة التقديرية 
خـر  آ في وتنتهييوليو من كل عام من أول  للهيئة  تبدأ السنة المالية      - ٩ ادةـم

  . التالييونيو من العام 
 عـن   ا واسـتخداماته  امواردهل موازنة تقديرية    بإعدادقوم الهيئة   ت  - ١٠ ادةـمـ

 وذلك بناء على الدراسات المعدة والمقدمـة        ماليالسنة المالية التالية قبل بداية كل عام        
دات، والمصروفات المتوقعـة لكـل       خُطط فيها لإليرا   والتي المختلفةمن إدارات الهيئة    

 : اآلتيويراعى عند إعداد مشروع الموازنة التقديرية  ونشاط،إدارة 
متوسطات ومتغيرات المصروفات واإليرادات الفعلية واألسعار خالل ثالث         -١
 . سابقةسنوات 
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   للموازنـة المعتمـدة علـى مـدار الـسنة           الـدوري نتائج متابعة التنفيـذ      -٢
 . الجاريةالمالية 

 مؤثرات، أو متغيرات متوقعة يمكـن أن تـؤثر علـى تقـدير              أية  مراعا -٣
 . النقصان بالزيادة، أو المالياإليرادات والمصروفات خالل العام 

يبدأ إعداد الخطط والموازنة التقديرية قبل بداية كل عـام بـشهرين بهـدف      -٤
 . الماليالعمل على االنتهاء منها قبل بداية العام 

عد إعدادها على مجلـس اإلدارة ثـم الجمعيـة          تُعرض الموازنة التقديرية ب    -٥
 . وإقرارهالهيئة العتمادها لالعمومية 
 باالعتمادات المالية المدرجة بالموازنـة      االلتزاميجب على كل إدارة بالهيئة       -٦

 .المصروفاتالتقديرية لكل بند من بنود 

ز  الجهـا  إلـى وفى حال عدم اعتماد الجمعية العمومية لهذه الموازنة يتم إحالتها           
 . المركزي للمحاسبات ألعمال شئونه

تتحمل كل سنة مالية إيراداتها ومصروفاتها، وال يجـوز تحميـل      - ١١ ادةـمـ
مصروفات سنة مالية على مصروفات سنة مالية الحقة إال عنـد الـضرورة وبـصفة               

 علـى  المختصة، اإلدارية الرياضية والجهة  موافقة مجلس إدارة الهيئة      استثنائية، بشرط 
  . االستالمزم الجهة اإلدارية بالرد على ذلك خالل شهر من تاريخ أن تلت

 ا المستقبلية قيمة تـدفقاته  ا تتجاوز قيمة تعاقداته   أنوال يجوز لمجلس إدارة الهيئة      
المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة، والمعدة مـن مستـشار             

ة للرقابة المالية يتم اختيـاره واعتمـاده مـن    مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العام     
 . الجهة اإلدارية المركزية على النحو المبين بالالئحة التنفيذية

 من محـضر  ةتلتزم الهيئة بإبالغ الجهة اإلدارية المختصة بصور   - ١٢ ادةـمـ
اجتماع مجلس اإلدارة ومرفقاته موقع عليـه مـن رئـيس وأعـضاء مجلـس اإلدارة             

ـ ١٥ ال تتجاوز ةع وذلك خالل مد الحاضرين لالجتما   ة يوما من تاريخ االنعقاد وفي حال
  عدم االلتزام يحق للجهة اإلدارية المختصة اتخاذ اإلجـراءات علـى النحـو المبـين               

   .  بهذه الالئحة
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  الثانيالفصل 
  مراقب الحسابات-  الميزانية

صوص مراقب حسابات ممن تتوفر فيهم الشروط المن       لهيئةليكون    - ١٣ ادةـمـ
للهيئـة،   تعيينه الجمعية العموميـة      ، قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة     فيعليها  
 هـذا  في ضوء ما يراه من قواعد في مكافأته بناء على ترشيحات مجلس اإلدارة       وتحدد

 . اإلدارةوذلك لمدة مجلس  المختصة اإلدارية الجهةالشأن والمعتمدة من 

المقيدين بجدول المحاسبين والمـراجعين     ويجب أن يكون مراقب الحسابات من       
ـ   إيراداتهم تزيد    التي لهيئاتلالقانونيين بالنسبة     فـي  ه أو مصروفاتهم عن مائة ألف جني

  . للهيئةالسنة المالية 
 السنوية، انتهاء السنة المالية بإعداد القوائم المالية      ورفلتزم الهيئة   ت  - ١٤ ادةـمـ

  على وفـق القواعـد واإلجـراءات       لمراجعة  واعلى أن تتم أعمال المراجعة والفحص       
 أن تتـضمن القـوائم      على ومعايير المحاسبة المصرية،   تحددها القوانين واللوائح     التي

 : اآلتيالمالية 

 . )الماليقائمة المركز (الميزانية العمومية 

 . والمصروفاتحسابات اإليرادات 

 . األنشطةقائمة التدفقات النقدية لجميع 

مة للقوائم المالية والسياسات المحاسبية المطبقة وذلك بمراعـاة         اإليضاحات المتم 
 .لهيئة لالمواعيد المقررة النعقاد الجمعية العمومية 

لهيئة الحد األدنـى مـن      ليجب أن تتضمن القوائم المالية السنوية         - ١٥ ادةـمـ
ائح  تحددها القوانين واللـو    التيمتطلبات اإلفصاح على وفق معايير المحاسبة المصرية        

المنظمة لعمل الهيئة والقرارات والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وكـذلك األرقـام            
 . السابقةالمقارنة بالفترة 
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 المـستندات   وفحـص  يقوم مراقب الحسابات بمراجعة حـسابات         - ١٦ ادةـم
 وبيان والقرارات واللوائح الداخلية     بهاومطابقتها لالئحة المالية واللوائح المنظمة للعمل       

 ورفع مـا  المحاسبة المصرية، فيها على وفق معايير الرأي وإبداء ميزانيها،صحة بنود   
 للجمعيـة   سـنوي يراه من مالحظات لمجلس اإلدارة للعمل على تالفيها وتقديم تقرير           

    . الناحية الماليةمنالعمومية عن موقف الهيئة 
يتعين عليـه  وفى حال عدم استجابة مجلس اإلدارة لمالحظات مراقب الحاسبات          

 إعـداد اللـوائح   فـي  ولمجلس اإلدارة االستعانة بـه  المختصة، الجهة اإلدارية    إخطار
 قبل الموافقـة عليهـا مـن        ا تنظم شئونه  التي المالية   بالنواحيلهيئة المرتبطة   لالداخلية  

 . الداخليمجلس اإلدارة والجمعية العمومية إحكاما إلجراءات الضبط 

 لجان الطعن بمـصلحة الـضرائب   أمامتمثيل الهيئة كما يقوم مراقب الحسابات ب 
   .  الهيئة ترتبط بعملهإدارةوالقانوني، وما يكلف به من مجلس  الماليمع المسئول 

 إال بعـد    بالهيئة وظيفة   فيال يجوز تعيين مراقب حسابات الهيئة         - ١٧ ادةـمـ
 . ذلكالف  كل عمل يخويقع مخالفا بها من تاريخ تركه العمل أربعة أعوامانقضاء 

 مهامه الموضـحة    أداء تقاعس مراقب الحسابات عن      أو امتنع   إذا  - ١٨ ادةـمـ
بالمادة السابقة يتعين على مجلس اإلدارة أن يختار من يحل محله على وفق الـشروط                

 وإخطارجمعية عمومية   أول  والضوابط المقررة بهذه الالئحة على أن يتم عرضه على          
 .  المختصة اإلدارية الجهة

 السجالت  كافة تقديم   ا به الوظيفي والجهازعلى مجلس إدارة الهيئة      - ١٩ دةاـمـ
 حـال   عملـه، وفـى    يراها مراقب الحسابات الزمة إلنجاز       التيوالمستندات والدفاتر   

 الالزمـة   اإلجـراءات  التخاذ   مخالفة ذلك يتعين عليه إخطار الجهة اإلدارية المختصة       
 . ئحة أعماله على وفق هذه الالأداءلتمكينه من 
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 تعينه الجمعية العمومية مهامـه مـن        الذييباشر مراقب الحسابات     - ٢٠ ادةـم
 وقـت  أي فـي لهيئـة   ل لم يكن     وإذا  ،  إلى تاريخ انتهاء مدة مجلس اإلدارة      تاريخ تعينه 

مراقب حسابات يتعين على مجلس اإلدارة بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة تعيـين             
 الشروط المقررة على أن يعرض ذلك على الجمعيـة          مراقب حسابات ممن تتوفر فيهم    

 .  أول اجتماع لهافيالعمومية 

 مراقب الحسابات بمواعيد انعقـاد   بإخطاريلتزم مجلس إدارة الهيئة      - ٢١ ادةـم
 كافيـة، الجمعية العمومية وجدول أعمالها ومرفقاته قبل انعقاد الجمعية العمومية بمـدة            

  ع رأيــه فيمــا يخــص األمــور الماليــة وألعــضاء الجمعيــة العموميــة اســتطال
 . المتعلقة باختصاصاته

  يجوز دعوة مراقب الحسابات لحـضور جلـسات مجلـس اإلدارة         - ٢٢ ادةـم
دون أن يكون له حق التصويت وذلك الستطالع رأيه فمـا يخـص األمـور الماليـة                 

  . باختصاصاتهالمتعلقة 
  الباب الثالث

   لمصروفات واواإليراداتمنظومة الدفع اإللكتروني 
  )الفصل األول(
   الدفع االلكترونيةمنظوم

يجوز تحصيل إيرادات الهيئـة المختلفـة مـن خـالل الوسـائل          - ٢٣ ادةـمـ
 ة وسـيل  بأي أوالمصرفية المختلفة كالشيكات البنكية والتحويل واإليداع البنكي المباشر         

لمحاسـبية  تحصيل الكتروني وفي جميع األحوال يجب االلتزام باألصول واإلجراءات ا         
عند تسجيل وقيد إيرادات الهيئة بالدفاتر المعدة لذلك من قبل اإلدارة المالية أو البـرامج            

  .  االلكترونية المحاسبية بالهيئة
يجوز للهيئة سداد كافة تعامالتها المالية ومصروفاتها الجارية مـن     - ٢٤ ادةـم

كافة اإلجراءات المحاسـبية     تتبع بشأنها    أنخالل وسائل الدفع االلكتروني المتاحة على       
  . عند القيد والتسجيل بالدفاتر المخصصة لذلك من قبل اإلدارة المالية للهيئة
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  )الثانيالفصل (

  راداتـاإلي
 :  من المصادر اآلتيةللهيئةتتكون الموارد المالية   - ٢٥ ادةـم

   ،المختلفـة  بأنواعهـا  وتبرعاتهم ورسـوم العـضوية       األعضاءاشتراكات   -١
 . المختصة والمركزية اإلدارية الجهة بعد موافقة اإلدارةا مجلس  يقرهالتي

 . عائد استثمار أموال الهيئة -٢

 والمباريات وعقود الرعاية واإلعالنات والبث      والرحالت،إيرادات الحفالت    -٣
  الهيئــة  تخــص التــي واألنــشطة الرياضــية والترفيهيـة  والتليفزيــوني، اإلذاعـي 

 . أنواعهابجميع 

 والـزى   اوشـعاره الهيئة  المحال والقاعات وتسويق اسم     إيجار المالعب و   -٤
 . وفقا لنشاط كل هيئة العضوية وغيرها ات وبطاقاالخاص به

 اإلعانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين داخل          -٥
 . الجهة اإلدارية المختصة ة موافقالعربية بعدجمهورية مصر 

ت المقدمة من جهات خارج جمهورية مـصر        التبرعات والهبا  اإلعانات أو  -٦
 . المركزيةالعربية بعد موافقة الجهة اإلدارية 

 . حصيلة إيرادات انتقال وإعارة الالعبين -٧

   المقدمة مـن الجهـة اإلداريـة المركزيـة أو الجهـة اإلداريـة               اإلعانات -٨
 أي أو واستكمال الكائن منهـا      ومالعبهالمختصة لتوفير األدوات أو تنفيذ منشآت الهيئة        

 . أخرىأغراض 

 .  الرياضيةواألنشطةعائد المشاركة في المسابقات  -٩

   إيرادات أخـرى يقررهـا مجلـس اإلدارة وتوافـق عليهـا الجهـة               أي -١٠
   .اإلدارية المختصة
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قوم بتحويـل  ت أو مسمى، أيتلقى أمواالً تحت    ت أن   للهيئةال يجوز     - ٢٦ ادةـم
فيما عدا المبـالغ    المركزية،  هة اإلدارية    الخارج إال بعد موافقة الج     إلى أمواله من   شيء

الهيئة بعد موافقة الجهة اإلداريـة       تتصل بنشاط    التي  الدولية الخاصة بقيمة االشتراكات  
 . المختصة والمركزية

 المجـاالت والخـدمات   فـي  تأسيس شركات تعمـل      للهيئةيجوز   - ٢٧ ادةـمـ
 . لمركزية اإلدارية االجهةالرياضية وفقا للقانون، وذلك بعد موافقة 

 الجهـة   موافقـة للهيئات الخاضعة ألحكام هذا القانون بعد       يجوز    - ٢٨ ادةـمـ
  ال تقـل ةاهم فيها الهيئة بنسب   المركزية تأسيس شركات لتقديم الخدمات الرياضية تس       اإلدارية

 المـستثمرون،  أو مال الشركة، وذلك باالشتراك مـع أعـضائها    رأس من   )٪٥١(عن  
ة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجـوز قيـدها بالبورصـة    وتُطرح أسهم شركات المساهم  

  .  يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضيةالأالمصرية، شريطة 
 يعرض على الجمعية العمومية العاديـة       الرياضية بأن  يلتزم مجلس إدارة الهيئة     

  هـا   تـم المـساهمة في     التي أو الشركات    الشركة، في استثماراتهاتقريرا مفصال بنتيجة    
 بصورة من التقرير بعـد اعتمـاده مـن          المركزيةعلى أن يتم إخطار الجهة اإلدارية       

  . مراقب الحسابات

 لرقابة البنك   البنوك الخاضعة  بأحدتودع اإليرادات بحساب الهيئة       - ٢٩ ادةـمـ
 ويجوز فـتح    اإلدارة، من قبل مجلس     ويتم اختياره  البريد، بهيئة أو المصري المركزي

 جميع األحوال يجب إخطار     األجنبية، وفى  تحت رقم آخر للعمالت      رخآحساب فرعي   
 وأي الحـساب  ورقـم تعامل معها الهيئـة  ت التي اإليداع  بجهةالجهة اإلدارية المختصة    

  .تغير يطرأ عليه خالل شهرين على األكثر 
لهيئـة،  ل المـستحقة   اإليرادات تحصيل   في جميع األحوال التهاون     فيوال يجوز   

 بعـد اتخـاذ اإلجـراءات       إال الديون المـستحقة      أي من  بإسقاطذ قرار   وال يجوز اتخا  
 عـرض ودراسـة الجهـة    بناء علي المركزية اإلدارية  الجهة ةوبموافقالقانونية بشأنها   

  . المختصة اإلدارية
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 بـاإليرادات  مـالي هيئـة بإعـداد موقـف    للتلتزم اإلدارة المالية      - ٣٠ ادةـم
علـى    أول اجتماع له،   فيلى مجلس اإلدارة    والمصروفات بنهاية كل شهر وعرضه ع     

أن يتضمن أسباب ومعوقات تحصيل اإليرادات إلصدار القرارات الالزمة مـن قبـل             
  .  بذلك المختصةاإلدارية الجهة وإخطارفي تحصيلها المجلس لضمان عدم التهاون 

تحفظ كافة المستندات المالية بواسطة موظفي الحسابات في ملفات      - ٣١ ادةـمـ
مع عمـل   في بداية كل سنة مالية      ) ١( وترقم سنويا بأرقام مسلسلة تبدأ من رقم         خاصة
ويجب االحتفاظ بكافة المستندات المالية لمـدة أقلهـا          الكترونية لهذه المستندات     أرشفة

 وال يجوز إعدام تلك المستندات بعد مضى تلك المدة إال بقرار مـن              سنة،خمس عشرة   
   .المختصةة اإلدارية مجلس اإلدارة وبحضور مندوب الجه
 )الثالثالفصل (

 المصروفات
 علـى أنـشطتها     إالال يجوز للهيئة الصرف من أمـوال الهيئـة            - ٣٢ ادةـم

لهيئـة  ل الالئحة المالية الداخلية المختلفة وفقا للموازنة الموضوعة في هذا الشأن، وتحدد       
قـرارات  ال أو هذه الالئحة و القانونسلطات وصالحيات الصرف وبما ال يخالف أحكام        

 . الوزارية الصادرة في هذا الشأن

ـ     الصرف   يجوز  - ٣٣ ادةـم  علـى    الـدفع االلكترونـي    ةمن خـالل منظوم
 أو نائبه   ،أولالمصرف المودع به أموال الهيئة موقعة من رئيس مجلس اإلدارة توقيعاً            

 ويجوز تفـويض أحـد أعـضاء        ثانياً، حال غياب الرئيس وأمين الصندوق توقيعاً        في
 اقتضت الـضرورة    إذا حال عدم وجود أمين صندوق       في الثانيلس اإلدارة للتوقيع    مج

واعتماد الجهة اإلدارية المختصة، ويستثنى من ذلـك  الهيئة ذلك بموافقة مجلس اإلدارة    ل
 . سلفة المستديمةلل تصرف التيالمبالغ 

 فـي  حدود االعتمادات المالية المقـررة  فيال يجوز الصرف إال     - ٣٤ ادةـمـ
خر، أو استحداث بنـد  آمن بند إلى    المناقلة بين بنود الموازنة     بنود الموازنة، وال يجوز     

  . المختصة اإلدارية الهيئة والجهةجديد إال بموافقة مسبقة من مجلس إدارة 
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 تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمـة تدفقاتـه   أنوال يجوز لمجلس إدارة الهيئة  
لمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة، والمعدة مـن مستـشار          المالية الداخلة والمتوقعة وا   

مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختيـاره واعتمـاده مـن         
  .الجهة اإلدارية المركزية على النحو المبين بالالئحة التنفيذية

 تؤيد جميع المصروفات الخاصـة بالهيئـة بمـستندات          أنيجب    - ٣٥ ادةـمـ
الصرف األصلية والمستوفاة للتوقيعات المطلوبة طبقا للقـوانين واألسـس المحاسـبية            

 . وعلى النحو المبين بهذه الالئحةالمعمول بها 
 اإلدارةمجلس  يجوز الصرف ببدل فاقد بموافقة األصليةوفى حال فقد المستندات     

قد من عدمه    مدى صحة الف   في بالصرف بعد التحقيق      المختصة اإلداريةواعتماد الجهة   
 .  هذا الشأنفي جميع اإلجراءات القانونية واتخاذوإرفاقه بمستندات الصرف 

 يتعذر فيها الحصول على    التييجوز عند الضرورة وفى الحاالت        - ٣٦ ادةـمـ
 المرة الواحدة بحد أقصى     في حدود مبلغ ال يجاوز خمسمائة جنيٍه        فيمستندات صرف   

 يعتمد ذلك من مجلـس إدارة       أن مستندات على     ألف جنيه خالل العام بدون     ثني عشر ا
   .  أول اجتماع لهالهيئة في

لتزم الهيئة باستقطاع وسداد جميع المبـالغ المـستحقة ألجهـزة        ت  - ٣٧ ادةـمـ
 على وفق المواعيـد المحـددة بـالقوانين         بأول، وذلك  الً أو وهيئاتها، ومصالحها الدولة  

 والمـدير المـالي     اإلدارةمجلـس   ة   ومسئولي إشرافتحت  و لذلك،والقرارات المنظمة   
  . والمدير التنفيذي للهيئة

  : المستديمةالسلفة  - ٣٨ ادةـم
 بتحديد قيمة السلفة المستديمة وأحـوال وأغـراض         اًيصدر مجلس اإلدارة قرار   

 الخاصـة  اإلجـراءات  ال تتحمل والتيالصرف منها للمصروفات الضرورية والعاجلة      
 .  باستخراج شيك

 . لهيئةل التنفيذي المدير بموافقةلسلفة المستديمة يتم الصرف من ا
 . خرآالسلفة المستديمة عهدة شخصية ال يجوز نقلها الى شخص 

 تدفع نقداً من السلفة المـستديمة       التيالحد األقصى لقيمة االحتياجات واألصناف      
  . هال تجاوز ألفين جني

   .ديمة من السلفة المستوالمكافآتال يجوز صرف الرواتب واألجور 
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 . تستعاض السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاذ
 السنة المالية ويرد الفائض منها      خرآ فيتسوي جميع حسابات السلف المستديمة      

 .  حساب جارى البنك قبل انتهاء السنة الماليةإلى
 مواعيد غير محددة بحد أدنـى مـرة شـهريا           فييتم مراجعة السلفة المستديمة     

 المـالي لمالية بالهيئة بناء على تكليف من أمين الصندوق أو المـدير            بمعرفة الشئون ا  
 .  اإلدارة مجلس إلى على أن يرفع تقرير بنتيجة الجرد

  :المؤقتة السلفة 
ـ   ةللهيئة الحق من خالل منظوم   ة الدفع االلكتروني استخراج فيـزا كـارت بنكي

ة في البعثات والمعـسكرات      المشارك أثناءبقيمه التحمالت المالية المدرجة بقرار السفر       
قـرار  الخارجية ويتبع ذات اإلجراءات للبطوالت والمعسكرات الداخليـة بنـاء علـى      

وتصديق من مجلس اإلدارة على أن يتضمن القرار تحديد قيمة السلفة والغرض منهـا              
 . الشأن هذا فيوال يجوز لمجلس اإلدارة تفويض بعض اختصاصاته 

بواسطة اإلدارة المختصة   محددا  فة المؤقتة تقديراً    يجب االلتزام بتقدير قيمة السل    
  .  الخدمات المطلوبةأو األعمال والتوريدات في

ال يجوز الترخيص لصرف أكثر من سلفة مؤقتة لـشخص واحـد حتـى يـتم                
 . االنتهاء من تسوية السلفة السابقة

ا يتم االلتزام بتسوية السلفة المؤقتة خالل شهرين على األكثر من تاريخ صـرفه            
 .و انتهاء الغرض منها أ

 أيهمـا  المـالي وفى جميع األحوال يتم تسوية السلفة المؤقتة بمجرد انتهاء العام           
 تسوية السلفة المؤقتة تحسب غرامة تأخير عن مبلغ السلفة          فيأقرب وفى حالة التأخير     
 .  ويتحمل الغرامة الشخص المصروف باسم السلفةالمركزيبالسعر المعلن من البنك 

 جميـع الـسلف     فيـه لهيئة سجال خاص تدرج     ل يحفظ باإلدارة المالية     نأيجب  
 لـى اآل من خالل النظام     أوالمؤقتة والمستديمة وموضحا بها البيانات التفصيلية الالزمة        

 متابعة تسوية السلف في مواعيـدها والتأشـير علـى           ينيبه من   أو الماليوعلى المدير   
  . لحسابات المعنية تصفير اأوالدفتر بما يفيد إتمام التسوية 
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يتم تأييد السلفة المؤقتة بالمستندات الرسمية المستوفاة لكافة التوقيعات المطلوبـة           
 .في هذا الشأن 

 : اآلتيةتكون سلطة اعتماد السلفة المؤقتة طبقاً للسلطات  - ٣٩ ادةـم

  .جنيه١٠٠٠٠مدير الهيئة حتى 

 . جنيه ٢٠٠٠٠ الصندوق حتى أمين

 . جنيه ٣٠٠٠٠جنيه حتى ٢٠٠٠٠ من أكثر التنفيذيالمكتب 

 . جنيه ألف ٧٠٠٠٠ جنيه حتى ألف ٣٠٠٠٠رئيس الهيئة من 

 . جنيهلف أ ٢٥٠٠٠٠حتي ٧٠٠٠٠ من مبلغ اإلدارةمجلس 

تكاليف سفر المأموريات الخارجية لرئيس وأعـضاء      الهيئة  تحمل  ت - ٤٠ ادةـمـ
 تقـضى بهـا الالئحـة    التي على وفق القواعد الخاصة  التنفيذيمجلس اإلدارة والمدير    

 في بواسطتها   أو للطيران، يتم السفر على خطوط مصر       أن على   للهيئة،المالية الداخلية   
 . لهيئة الحجز عن طريق شركة مصر للسياحةل ويجوز التعذر،حال 

  الباب الرابع
  مصاريف االنتقاالت وبدل السفر

  )الفصل األول(
  المأموريات الداخلية

 الجمـاعي بسيارات النقل بالهيئة ل المدينة للعاملين يتم االنتقال داخ   - ٤١ ادةـم
تكـاليف الـسفر    الهيئة   يجوز تحمل    بالتاكسي، كما  يكون االنتقال    الضرورةوفى حالة   

يتم االنتقال فـي     متر كيلو ٥٠٠ تزيد المسافة عن     أن بشرط   الجمهوريةبالطائرة داخل   
  : كالتاليحالة السفر خارج المدينة 

مـا   أو الدرجة األولى الممتازة بالقطـارات       :ينمديرأعضاء مجلس اإلدارة وال   
  . بالطائرة وبالدرجة السياحية هاليعاد

   بالدرجـة   أو مـا يعادلهـا    أو بالدرجة الثانيـة بالقطـارات       : بالهيئةالعاملين  
  .السياحية بالطائرة 
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  )الثانيالفصل (
   المحليةللمأمورياتبدل السفر 

 للمحافظـات  المأموريـات  فـي  الليالييتم صرف بدل السفر عن     - ٤٢ ادةـم
  :  التالية وفقا للفئات الفعليبشرط المبيت 

 ورؤسـاء اللجـان   لهيئةل الماليأعضاء مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي والمدير       
 . عن الليلة الواحدة هجني..) ٣٠٠ (... الفروعإداراتالفنية ورؤساء مجالس 

 . واحدة عن الليلة الهجني..) ٢٠٠(.....العاملين بالهيئة 

 .  عن الليلة الواحدةاهجني.) ١٥٠(....عمال الخدمات 

 لمجلـس اإلدارة    ألعـضاء  واإلعاشـة وفى حالة تحمل الهيئة تكاليف اإلقامـة        
   بفنـادق ذات الخمـس نجـوم والعـاملين بالهيئـة            المـالي والمدير التنفيذي والمدير    

الـسفر المقـرر    نجوم ويقدم عن ذلك مستندات باإلضافة لصرف ثلث بدل      أربعبفنادق  
  . حدةلكل فئة على 

وفى جميع األحوال ال يجوز الجمع بين بدل السفر المقرر وصرف التغذية عـن       
  . الفترةنفس 

نفقـات المبيـت    الهيئة  تحمل  تفي السفريات البعيدة التي تستلزم المبيت بالقطار        
 يخصم الثلث من بـدل الـسفر   أنبعربات النوم في حدود الدرجات المرخص بها على      

 . المستحق عن ليلة المبيت بالقطار

   )الفصل الثالث(
   الخارجيةللمأمورياتمصاريف االنتقال 

  )الرياضية البعثات –الفردية (
  : اخلارجيةالبعثات 
تتحمل الهيئة تكاليف نفقات السفر لمأموريات الفـرق والبعثـات            - ٤٣ ادةـمـ

 بواسـطتها فـي     أو الرياضية بالدرجة السياحية بالطائرات على خطوط مصر للطيران       
   . مصر للسياحةأوحالة التعذر 
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كما تتحمل الهيئة تكاليف استخراج التأشيرات ومغادرة المطـارات والـشهادات           
  .   الفرديةأوالصحية للبعثات الرياضية سواء الجماعية 

تتحمل الهيئة بـدالت الـسفر لإلداريـين والمـدربين وأعـضاء              - ٤٤ ادةـم
م رياضـية بالخـارج فـي حـدود قـرارات مجلـس             مجلس اإلدارة للموفدين لمهـا    

  : نحو التاليلالوزراء بشأن الئحة بدل السفر على ا
  .رئيس مجلس اإلدارة الفئة األولى 

  .أعضاء مجلس اإلدارة واإلداريين والمدربين الفئة الثانية 

 وفقا لمـا هـو      واإلعاشةوفى حالة عدم تحمل الموفدين للخارج تكاليف اإلقامة         
  . ثلث بدل السفر طبقا للفئات السابقة وارد يتم صرف

  الباب اخلامس
 واألعمالالمشتريات والخدمات 

يكون التعاقد في حدود االحتياجات الفعلية والضرورية لسير العمل          - ٤٥ ادةـمـ
 مع مراعاة مستويات    المختصة،على أساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها اإلدارة        

 وال يجوز التعاقد    الطوارئ، الصرف ومواجهة    التخزين ومعدالت االستهالك ومقررات   
على أشياء يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض ويكون تقريـر               

  .االحتياجات الفعلية باعتماد مجلس اإلدارة
 واإلجراءات المنصوص عليها في قانون األحكام تباعابتلتزم الهيئة   - ٤٦ ادةـم

 والئحتـه التنفيذيـة     ٢٠١٨ لسنة   ١٨٢تبرمها الجهات العامة رقم     تنظيم التعاقدات التي    
 عند القيـام بـشراء المنقـوالت        الالئحة هذه   أحكاموبما ال يتعارض مع      ،وتعديالتهما  

   الفنيـة  واألعمـال والتعاقدات علي المقاوالت وتلقي الخدمات والدراسات االستـشارية       
ــأجير ا ــع وت ــشروعات ووبي ــوالت والم ــارات والمنق ــاع اللعق ــرخيص باالنتف   ت

   استغالل العقارات ويكون لمجلس إدارة الهيئة االختصاصات المخولة لرئيس الهيئـة         وأ
 والجهاز   واإلجراءات ويكون مجلس اإلدارة    األحكام رئيس المصلحة في تطبيق تلك       وأ

 : بالهيئة مسئولين عن صحة وسالمة اإلجراءات والمستندات بمراعاة الوظيفي
وزارة الماليـة وعـدم حـضور عـضو إدارة الفتـوى      عدم حضور ممثل من     

 . والتشريع بمجلس الدولة
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جواز الترخيص بالتعاقد بطريق االتفاق المباشـر فـي الحـاالت الـضرورية             
 سـبق   أو الممارسة بجميع أنواعها     وأ إجراءات المناقصة    تباعا ال تحتمل    والعاجلة التي 

ئة فيما ال يجـاوز قيمتـه       طرحها دون جدوى بناء على ترخيص من مجلس إدارة الهي         
 جنيه بالنسبة لشراء المنقوالت وتلقي الخـدمات والدراسـات االستـشارية            ألف ٢٥٠

 الفنية ومقاوالت النقل وبيع وتأجير العقـارات والمنقـوالت والمـشروعات            واألعمال
 جنيـه   ألـف  ٥٠٠ استغالل العقارات وبما ال تجـاوز قيمتـه          وأ والترخيص باالنتفاع 

 . األعمالت بالنسبة لمقاوال

 جنيه بالنـسبة لـشراء      ألف ٥٠٠الجهة اإلدارية المختصة فيما ال يجاوز قيمته        
 الفنية ومقاوالت النقل وبيع     واألعمالالمنقوالت وتلقي الخدمات والدراسات االستشارية      

 استغالل العقـارات   وأ والترخيص باالنتفاع وتأجير العقارات والمنقوالت والمشروعات     
  .األعمالمته مليون جنيه بالنسبة لمقاوالت وبما ال تجاوز قي

 بالنـسبة لـشراء     مليـون جنيـه   فيما ال يجاوز قيمته     الجهة اإلدارية المركزية    
 الفنية ومقاوالت النقل وبيع     واألعمالالمنقوالت وتلقي الخدمات والدراسات االستشارية      

الل العقـارات   استغ أو والترخيص باالنتفاع وتأجير العقارات والمنقوالت والمشروعات     
 . األعمال جنيه بالنسبة لمقاوالت يينالمقيمته ثالثة وبما ال تجاوز 

 . ذلكالوزير المختص فيما ال يتجاوز 

 من مرة واحـدة فـي ذات        أكثرال يجوز تكرار التعاقد بطريقة االتفاق المباشر        
 . البند خالل السنة المالية

اإلدارة بالتعاقـد علـى      يقوم مجلـس     أنيجوز وفقا لمقتضيات المصلحة العامة      
تريات وغيرها من األنشطة المقامة علـى ارض الهيئـة لمـدة            يتأجير المحالت والكاف  

تجاوز مدة مجلس اإلدارة بناء على ترخيص من الـوزير المخـتص بـشرط موافقـة          
 الدراسـات   إعدادالجمعية العمومية المسبقة واعتماد الجهة اإلدارية المختصة وذلك بعد          

 . الشأنالالزمة في هذا 
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  يجوز للهيئة التعاقد بنظام االتفاق المباشـر علـى عقـود الرعايـة والتـسويق            
  .غير الحصرية وذلك بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة والجهة اإلدارية المركزية

  سادسالباب ال
  باألندية الرياضيةشئون العضوية

لجـدد لمـرة     ا لألعضاءرسوم االلتحاق   النادى   يحدد مجلس إدارة     - ٤٧ ادةـمـ
   رسـوم  العـضويات أو أي  وتحديـد أنـواع   الـسنوي    فقط، وفئات االشـتراك   واحدة  

   الجهـة اإلداريـة     بعـد اعتمـاد    إالالغرامات وال يتم العمـل بهـا        تحدد قيم   أخرى و 
  . المختصة والمركزية

  . ويلتزم مجلس إدارة النادى بتحصيل وتوريد كافة أنواع الضرائب والرسوم
الرسوم التي تحـصل مـن      و ة السنوي اتادة قيمة االشتراك  تكون زي  - ٤٨ ادةـم
 على قرار من مجلس اإلدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وبمـا            بناء  بالنادى األعضاء
 بعـد  إال يـتم العمـل بهـا    االشتراك وال كل عامين من قيمة هذا )٪١٥( ىلال يزيد ع 

 . والمركزية الجهة اإلدارية المختصة اعتماد
    اشتراك للعـضوية تحـت     أو رسوم   أي فرض   نادى ألي يجوز    ال - ٤٩ ادةـم

   بموافقـة  إال رسـوم اشـتراك العـضوية        في تعديل   أو زيادة   أي إجراء أو مسمى   أي
   ودراسـة واقتـراح مـن       النـادي  إدارةالوزير المختص بناء علـى طلـب مجلـس          

 .  المختصةاإلداريةالجهة 
  يات جديـدة فـي حـدود        قبول عضو  النادىيجوز لمجلس إدارة      - ٥٠ ادةـمـ

 وذلك طبقا للشروط التي يـضعها مجلـس   بالناديالطاقة االستيعابية والخدمات المتاحة  
  الجهـة اإلداريـة  اعتمـاد  بعد إالاإلدارة وبموافقة الجمعية العمومية وال يتم العمل بها       

 . المختصة والمركزية
ء الجـدد   من األعضاإنشاءاتيجوز لمجلس اإلدارة تحصيل رسوم       - ٥١ ادةـم

 وذلك بعد موافقة الجمعيـة      اإلنشائية الناديمرة واحدة للمساهمة في تطوير وتوسعات       
 بعد موافقة صريحة من الجهة اإلدارية المركزيـة  إال وال يتم العمل بها للناديالعمومية  

  . النادي أموال به تودع جميع هذه الرسوم في حساب خاص بالمصرف المودع أنعلى 
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 لألعـضاء  سجال خاص باالشتراكات الـسنوية      النادي إدارة   تمسك - ٥٢ ادةـم
 مسلسلة وتختم كل صـفحة بخـاتم   بأرقاملكل نوع من أنواع العضوية وترقم صفحاتها     

             : اآلتية والجهة اإلدارية المختصة ويتضمن السجل البيانات النادي
 تـاريخ  – اإليـصال  رقم – قيمة االشتراك – االسم – رقم العضوية    – مسلسل(

 ويوقـع علـى     )ورقم وتاريخ قرار مجلس اإلدارة بقبـول العـضوية        - إيصال السداد 
 ويجـوز    الـصندوق  مينأو المالي من الموظف المختص والمدير      صفحات السجل كل  

 منظومة الكترونية لكافة أمور الهيئة على أن يتم قيد قيمـة المعـامالت الماليـة                إنشاء
  .  اإللكترونياإليصال اقوإرفبالسجالت المنشأة لهذا الغرض 

 ٢٠٢١لـسنة  ) ٤( تلتزم األندية الرياضية بتنفيذ أحكام القانون رقم    - ٥٣ ادةـمـ
 صندوق تكـريم شـهداء وضـحايا ومفقـودي          إنشاء قانون   أحكامبشأن تعديل بعض    

) ١٦( وأسرهم الصادر بالقـانون رقـم        واألمنية واإلرهابيةومصابي العمليات الحربية    
ص االشتراك والتجديد السنوي لألندية واالشتراك فـي األنـشطة           فيما يخ  ٢٠١٨لسنة  

  . الرياضية المختلفة
كما يجوز للنادي قبول عضويات مستثناة بناء على القواعد التي يضعها مجلس 

  .إدارة النادي واعتماد الجهة اإلدارية المركزية 
 أنواع جميع في ددـج أعضاءبقبول ة الرياضية ـاألندي تلتزم - ٥٤ ادةـم
 تكون أن بشرط نوياس األقل على املينـالع أعضائه ددـع من )٪٣( بنسبة العضوية

 )٪٠,٠٥( يكون من بينهم أنجدد على  أعضاء بقول محـته تسآومنش النادي مساحة
 .على األقل من الفئات المستثناة

  :  اآلتيةتسقط العضوية عن عضو النادي في الحاالت   - ٥٥ ادةـم
 . إذا فقد شرطا من شروط العضوية

إذا تأخر عن سداد االشتراك، وأي التزام مالي للمـدة التـي يحـددها النظـام                
 . األساسي للنادي
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 قرار بإسـقاط العـضوية      إصداروفي جميع األحوال يتعين على مجلس اإلدارة        
  .   عضويته استرداد المبالغ التي يكون قد سددها للناديأسقطتوال يجوز للعضو الذي 

 أسـقطت  األعـضاء الـذين      إلـى  إعادة العضوية    ويجوز لمجلس إدارة النادي   
 جميع المبالغ المتأخرة علـيهم ومـا قـد          أدوعضويتهم بسبب عدم سداد االشتراك إذا       

 يكون عدم السداد لعذر قهـري       أنيحدده المجلس من غرامات ويشترط في هذه الحالة         
  . يقبله المجلس

  : طبقا لما يليتحدد قيمة غرامات التأخير عن سداد االشتراكات  - ٥٦ ادةـم
  .من قيمة االشتراك السنوي )٪ ٥٠(: السنة األولى

 . من قيمة االشتراك السنوي )٪ ١٠٠(: السنة الثانية

  .من قيمة االشتراك السنوي )٪ ٢٠٠(: السنة الثالثة

 . من قيمة االشتراك السنوي )٪٣٠٠(: السنة الرابعة

اإلداريـة  أكثر من أربعة سنوات وفقا لما يحدده مجلس اإلدارة واعتماد الجهـة             
 .   المختصة والمركزية

  السابع   الباب

 المخازن
 يكون للهيئة مخزن واحد أو أكثر إذا اقتضت حاجة العمـل ذلـك              - ٥٧ ادةـمـ

 الجهـة اإلداريـة     إخطـار  ويتم   على ضوء اقتراح مدير الهيئة واعتماد مجلس اإلدارة       
 . المختصة والمركزية بذلك ألعمال أوجه الرقابة عليها

لحمايـة ممتلكـات الهيئـة    الالزمـة  اإلجراءات كافة  يجب اتخاذ  - ٥٨ ادةـمـ
 التـأمين عليهـا بإحـدى       وغيرها، ويجـوز  وتأمينها ضد السرقة أو التلف أو الحريق        

 . التأمينشركات 

 جميع األصناف المستديمة مهما كانت قيمتها والمستهلكة التي تزيد          - ٥٩ ادةـمـ
يجب أن تودع حـال وصـولها بـالمخزن          والتي ترد للهيئة     ا جنيه نيخمسقيمتها عن   

 . مؤقتويحرر بها إيصال 
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 الهيئة لفحص األصـناف  رئيس مجلس إدارة   تشكل لجنة بقرار من      - ٦٠ ادةـم
الموردة للتحقيق من مطابقتها لألصناف المطلوبة إذا كانت تزيد قيمتها عن مائة جنيـه              

ـ             ك تمهيـدا إلضـافة     وإذا قلت عن ذلك يكتفي بإقرار اللجنة على فاتورة الـشراء وذل
 . إضافةاألصناف بصفة نهائية للمخزن وتحرير إذن 

   صـرف   ذنإ ال يجوز الصرف من المخـازن إال بعـد تحريـر             - ٦١ ادةـمـ
 ذناإلعلى النموذج المخصص لهذا الغرض ويقوم المـستلم بـالتوقيع علـى صـورة               

   الهيئـة   رئيس مجلـس أدارة   الخاص بالمخازن بما يفيد االستالم ويتم الصرف باعتماد         
 . أو من يفوضه

 تقيد كل العهد المستديمة والمستهلكة في سجالت خاصة لكل منهـا            - ٦٢ ادةـم
يكتب فيها الحركة بكل صنف من األصناف الموجودة بالمخازن ويوضـع أمـام كـل               

 . صنف سعر شرائه وتاريخه

   بالنسبة للجوائز والمالبـس يـتم إضـافتها وصـرفها وتوزيعهـا           - ٦٣ ادةـم
 الهيئـة   رئيسحاضر توزيع معتمدة من لجنة من ثالثة أعضاء تشكل بمعرفة           بموجب م 

 . أو من يفوضه

تصرف األصناف المستديمة التي تستعمل في الهيئة عهدة شخصية    - ٦٤ ادةـمـ
 .  أو من يفوضه الهيئةإدارةرئيس مجلس لمن يعينه المدير المسئول لذلك واعتماد 

 الهيئة لجرد جميع عهـد  إدارةمجلس رئيس  تشكل لجنة بقرار من     - ٦٥ ادةـمـ
الهيئة المستديمة والمستهلكة سنويا في موعد ال يتجاوز نهاية السنة المالية وتقدم لجنـة              
الجرد تقريرا بما أسفرت عنه هذه العملية مدعما ببيان مدي صالحية هـذه األصـناف               

  . لمجلس اإلدارة
ي يثبت مـن التحقيـق    تخصم قيمة األصناف التالفة والمفقودة والت      - ٦٦ ادةـمـ

د تسبب في تلفهـا أو فقـدها علـى          ق الهيئة في هذا الشأن أن ثمة إهمال         االذي يجريه 
  حساب المسئول عن هذا اإلهمال أو التلف وتحسب قيمـة األصـناف مـضافا إليهـا                

 . مصاريف إدارية) ٪١٠(
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ويجب على أمناء المخازن مراعاة الدقة في التحقق من نوع األصناف الـواردة             
مصروفة وعددها ومقاسها ووزنها ومواصفاتها إذ أنهم سيكونون مسئولين عـن أي            وال

عجز أو زيادة أو اختالف يظهر عند الجرد وكل صنف جديد أو مستعمل يصيبه تلـف         
بسبب عدم العناية أو المحافظة عليه بعد تسليمه للمخزن يتحمل أمين المخزن المسئولية             

 . اإلهمالعن قيمة الخسارة التي تترتب على هذا 
 . سنةيجب جرد جميع األصناف المستديمة والمستهلكة والكهنة الموجودة صنفا كل 

جرد األصناف على الطبيعة ومضاهاتها باألصـناف     ب لجان الجرد    تقوميجب أن   
 . على الطبيعة والدفتر بالدفاتر الموجودة
 يخصص مخزن مستقل للمرتجعات من كافة األصناف التي يستغنى   - ٦٧ ادةـم

نها وانتهى عمرها االفتراضي وأصبحت في صورة كهنة أو خردة وذلـك لتجميعهـا     ع
تمهيدا لفحصها وإقرار تكهينها أو إصالحها ويتم تخزين هذه األصناف لحـين بيعهـا              
واألصناف الكهنة حتى التي تقرر لجنة فحص األصناف المرتجعة أنها تالفـة وغيـر              

 .إعدامها تخاذ إجراءات بيعها أو إصالحها تمهيدا الصالحة لالستعمال وال يمكن 
اف المستعملة والصالحة لالستعمال عـن األصـناف        نص تفصل األ  - ٦٨ ادةـم

  .الجديدة وتوضع بطاقة تعريف للصنف تحمل اسم الصنف ومواصفاته ورقمه بالدفاتر
 لكـل   الالزمـة تر  ادفال يعين كاتب لحسابات المخازن يقوم بإمساك        - ٦٩ ادةـم

 عهدة المخزن بمعرفة أمين      دفاتر عهدة لدفتر   إمساك يتم   مقابلال ى، وف مخزن على حدة  
اإلضـافة بطريقـة القيـد      و  الخصم  والمنصرف من واقع مستندات    الواردالمخزن لقيد   

الخـصم  مستندات  من  المزدوج وذلك تحت إشراف المدير المالي ويحتفظ لديه بصورة          
 . اإلضافة بإدارة المخازنو

ازن أن يراجعوا كل ثالثة شهور القيـود الـواردة        على أمناء المخ   - ٧٠ ادةـمـ
  بدفاتر العهدة على المقيد بالدفاتر الرقابية طرف كاتـب حـسابات المخـازن ويوقـع               
  كل منهم على دفتر اآلخر وعلى كل صـنف بمـا يفيـد المراجعـة والمطابقـة وإذا                  
 وجد أي خالف يتم تسويته في الحال تحت إشراف المخازن الذي يعتمد كل تـصويب              

  . عليهبالتوقيع 
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 : الدفاتر اآلتية إمساكيجب على الهيئة  -أوالً - ٧١ ادةـم

 . دفتر لألدوات والمالبس الرياضية ومالبس العاملين

 . والسباكةدفتر لقطع الغيار المتنوعة واألدوات الكهربائية 

 . دفتر المطبوعات ذات القيمة

 . والكراسيدفتر المفروشات والمفارش والترابيزات 

 . والزجاجاتتر األدوات الصينية والفضيات دف

 . اإلضافةدفتر أذون 

 : لالستهالكدفاتر األصناف المعدة  -ثانياً

 . المستهلكةدفتر أدوات النظافة واألدوات الطبية 

 . والمطبوعاتدفتر األدوات الكتابية 

 . دفتر متنوعات

 . اإلضافةدفتر أذون 

 . ستديمةالمتر للمرتجعات من األصناف ادف -ثالثاً

تمسك بإدارة الحسابات طرف كاتب الحسابات المختص الـدفاتر           - ٧٢ ادةـمـ
 : التاليةوالنماذج 

دفتر رقابي لكل دفتر بكل مخزن يتم القيد به بطريقة القيد المزدوج مـن واقـع                
 . المعتمدةأذون اإلضافة والخصم 

 . اإلضافةدفتر أذون 

 . المخازننماذج طلبات وأذون الصرف من 

تمسك الدفاتر والسجالت المحاسبية والمالية بطريقـة منظمـة وال         - ٧٣ دةاـمـ
 الكتابـة فـي الهـوامش       أوبين الـسطور     يجوز المحو والكشط فيها ويحظر التحشير     

توقـع مـن     نأ بالمداد األحمر و    تكون أنويراعى في التصليحات التي تجرى بالدفاتر       
   .الموظف المسئول
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ئة بمعرفة لجنة تشكيل بقرار من مدير الهيئة يتم جرد خزينة الهي - ٧٤ ادةـم
  :  وتتكون من المدير المالي ومندوبين ماليين وذلك على النحو التالي

 . جرد دوري مرة كل شهر

 .  جرد في نهاية السنة المالية

 .   الخزينة بإجازة أيا كان نوعهاأمينعند قيام 

 .  الخزينةأمينعند انتهاء مدة عمل 

 .  ثالثة أشهرجرد مفاجئ مرة كل 

 .  الصندوقوأمين تعتمد محاضر الجرد من مدير عام الهيئة الرياضية أنعلى 

تخضع المستندات والسجالت المالية واإلداريـة بالهيئـة لرقابـة            - ٧٥ ادةـم
   أن علـى    ، الجهات الرقابية بالدولة والجهة اإلدارية المختـصة والمركزيـة           وإشراف

 الماليـة   األعمـال الرقابة والتفتيش سنويا ودوريا على      تقوم الجهة اإلدارية المختصة ب    
   نـشاطها ومـدى تنفيـذها       أوجـه وفى حالة الضرورة للوقوف على      للهيئة  واإلدارية  

   .العمللخطة 

 اختـصاصاتها  تقوم بوضع تقريرا دوريا عن كل هيئة واقعة في دائرة            أنعلى  
 مخالفـات إلزالـة   يةأعن بمالحظتها الهيئة  تخطر   أنمرة كل عام على األقل، وعليها       

 مع حـق تلـك الجهـات فـي اتخـاذ            ،خطاراإلأسبابها خالل ثالثين يوما من تاريخ       
 بـأي  وال يجوز الرجـوع  عامة،اإلجراءات القانونية وذلك باعتبار أموال الهيئة أمواال       

  .  الجهات الرقابية فيما ورد بتقاريرها علىاألشكال شكل من يأب وأ حال من األحوال
 ثامنالالباب 

  الدفتريةالسجالت والمجموعة 
يتعين أن يكون للهيئة الدفاتر والسجالت الالزمة لتنظـيم أعمالـه             - ٧٦ ادةـم

 : يليالمالية واإلدارية، وعلى األخص ما 

  : السجالت والدفاتر المالية-أوال

 . والمصروفاتسجل اإليرادات 
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   . )والمستديمة المؤقتة السلف(دفتر الصندوق 

 . البنوك دفتر حسابات

 . )اإليصاالت(دفتر تحصيل اإليرادات 

 . العامةدفتر اليومية 

 . العامدفتر األستاذ 

 . الرئيسيةدفتر يومية الخزينة 

 . دفتر قيد المناقصات والممارسات والمزايدات

 . الجرددفتر 

 . دفاتر العهد والخصم واإلضافة

 . بالبنكدفتر الشيكات الخاصة بالحساب الجاري 

 . الثابتةول سجل األص

 . االشتراكاتسجالت 

 . والمقاولينسجل الموردين 

 . من هذه الالئحة) ٧٢(بخالف الدفاتر الخاصة بأعمال المخازن والمحددة بالمادة 

 :  السجالت والدفاتر اإلدارية-ثانيا

 . العموميةسجل محاضر اجتماعات الجمعية 

 . اإلدارةسجل محاضر اجتماعات مجلس 

 . التنفيذيعات المكتب سجل محاضر اجتما

 . الالعبينسجالت شئون 

 . العامسجل األرشيف 

 . الواردسجل البريد 

 . الزياراتسجل 

 . الصادرسجل البريد 
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 صالح العمل إمـساكها أو تطلـب        يقتضيويجوز إضافة أي دفاتر أو سجالت       
 .الجهة اإلدارية المختصة إمساكها 

  : سجالت أخرى-ثالثا
 . الالعبينسجالت قيد 

 . الت قيد النشاطسج
 . المدربينسجل 

 . الزائرينسجل قيد 
 . األعضاءسجل قيد 

 . العضويةسجالت نوعية لكل نوع من أنواع 
يتم ترقيم هذه الدفاتر والسجالت وحصرها وختمها بخاتم الهيئـة            - ٧٧ ادةـمـ

الرياضية والجهة اإلدارية المختصة بموجب محاضـر حـصر رسـمية مـع اتخـاذ               
 .  وتعتمد هذا الحصر من مجلس إدارة الهيئةزنية في شأنهااإلجراءات المخ

 تكون هذه السجالت والدفاتر عهدة الموظف المختص حسب نوعية   - ٧٨ ادةـمـ
العمل ويكون كل منهم مسئوال عن استيفائها وتنظيمها وتحفظ في مقر الهيئة في مكـان             

لهيئـة ومراقـب   وال يجوز أن يطلع عليها إال أعضاء مجلـس اإلدارة ومـدير ا   أمين،  
 الرقابية وفيما عدا ذلك فيكون بتصريح كتابي من أمين الـصندوق            الحسابات والجهات 

   . بالنسبة للسجالت المالية ومدير الهيئة بالنسبة للسجالت اإلدارية
  تاسعالباب ال
  عامة أحكام

 عمل وفقا ألحكام قانون العمـل رقـم      يجب على الهيئة إعداد عقد     - ٧٩ ادةـمـ
 لكل عامل دائم معين طبقا لعقد العمل الفـردي وإخطـار التأمينـات              ٢٠٠٣ لسنة   ١٢

 . الشأن المقررة في هذا مبالغ التأمينات والضرائب وغيرهاوخصم 
 كمـا   بالهيئة، يجوز لمجلس اإلدارة منح مكافآت تشجيعية للعاملين         - ٨٠ ادةـمـ

ات سـواء كانـت    أن يقرر صرف منح للعاملين في األعياد والمواسم والمناسبلهيجوز  
 . وفقا للموارد المالية المتاحةنقدية أو عينية 
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 يجوز لمجلس إدارة الهيئة منح العاملين المميزين في أدائهم حوافز           - ٨١ ادةـمـ
مالية بحد أقصى نصف شهر من الراتب األساسي، ويجوز تكـرار الـصرف لـذات               

 تكـون ميزانيـة   أنة  شريط التنفيذيالعامل خالل العام المالي على ضوء تقدير المدير         
  .الهيئة وموارده المالية تسمح بذلك

 يجوز منح حوافز للعاملين الذين يقومون بخدمـة األنـشطة التـي            - ٨٢ ادةـم
مجلس قيمها الهيئة على مالعب الغير وبشرط تحديد عددهم وحافز كل منهم وباعتماد             ت

  . المختصة ةياإلدار الجهة وإخطارالهيئة أو من يفوضه،  إدارة
 أعضاء مجلس اإلدارة أو المكتب التنفيذي أو اللجـان          يحظر على  - ٨٣ دةاـمـ
 أي مرتب أو مكافأة مـن أي نـوع عـن األعمـال         على غيرها الحصول    وأالمتنوعة  

  .المعهودة إليهم أو بدل انتقال ثابت

ـ    ما تكبده  استرداد   اإلدارةضو مجلس   عويجوز ل     أعمـال  عـن    ة من أعباء مالي
اإلدارة واعتمـاد الجهـة اإلداريـة     مجلس ةوموافقبنشاط الهيئة  ترتبط ارتباطا مباشرا    

  . المختصة والمركزية
يتم اعتماد مستندات الصرف الخاصة بالسلف المستديمة والـسلفة          - ٨٤ ادةـمـ

 . االعتماد وأمين الصندوق وال يتم تسويتها إال بعد هذا التنفيذيالمؤقتة من المدير 

 توريـدات  وأعقود مقاوالت  يأ إبرامالهيئة  ال يجوز لمجلس إدارة   - ٨٥ ادةـم
 بموافقة صريحة مـن الجهـة اإلداريـة    إالتلقي خدمات تتجاوز مدة مجلس اإلدارة     وأ

 إجـراء  أيلهيئة اتخاذ ل، كما ال يجوز  المركزية وعلى وفق ما ورد بأحكام هذه الالئحة       
 المعنية والجهـة   بعد الحصول على موافقة الجهات   إال الخارج   وألعقد اتفاق في الداخل     

  . اإلدارية المختصة والمركزية وفقا للقواعد التي تصدرها في هذا الشأن
 الهيئة بخبراء أجانب للتدريب يشترط عنـد   ةإدار في حالة استعانة     - ٨٦ ادةـمـ

مـن المنبـع    كافة أنواع الضرائب والرسوم المقررة قانونا       خصم  بإجراء التعاقد القيام    
 مراعاة القرارات الوزاريـة وتعليمـات الجهـة اإلداريـة         القانون مع  أحكامعلى وفق   

 .  وتوريد النسب المقررة قانونا لجهات االستحقاقالشأن،المركزية في هذا 



 ٢٠٢١ سنة أبریل ولأ فى )أ( تابع ٧٦ العدد – الوقائع المصریة

 

٣٦

صـرف هـدايا   الموافقة على    الهيئةيجوز بقرار من مجلس إدارة       - ٨٧ ادةـمـ
ـ   الزائـرة، للفرق األجنبية وكذا الخبراء األجانب والشخصيات الهامـة          دم  علـى أن تق

رئيس مستندات الصرف ومحضر التوزيع موقعا عليه من اللجنة المختصة ومعتمد من            
 بحيث ال تتعدى المبالغ المنصرفة للهدايا في الزيـارة  أو من يفوضه  مجلس إدارة الهيئة  

 . ) جنيهآالف ةعشر( جنيه ١٠٠٠٠الواحدة 

صـرف مبلـغ ال يتجـاوز       الهيئة  مجلس إدارة   من  يجوز بقرار     - ٨٨ ادةـمـ
للمصروفات الطارئة تسوى بمـستندات لرؤسـاء       )  دوالر فآال ةخمس( دوالر   ٥٠٠٠

 علـى ذلـك   البعثات الرياضية المشتركة في مباريات رسمية خارجية، على أن ينص           
السفر ويجوز التصديق بصرف هدايا رمزية مصرية الصنع        الوزاري الخاص ب  قرار  الب

لواحدة مع تقـديم المـستندات      للمأمورية ا )  جنيه ف آال ةخمس( جنيه   ٥٠٠٠بحد أقصى   
 . البعثةالمؤيدة للصرف ويتم توزيعها بموجب محضر توزيع معتمد من رئيس 

 أو بالواسطة بين الهيئـة   التعيين والتعامل بالذات   أويحظر التعاقد     - ٨٩ ادةـمـ
 الدرجـة الرابعـة      حتى صهارهمأووأقاربهم   والعاملين بالهيئة وأعضاء مجلس اإلدارة    

 كما يحظر علـيهم التقـدم    أجر، بدون   وأجر  أب تخص الهيئة    أعمال يأبام   القي وأللعمل  
 . بالهيئة تتعلق أصناف ةأي توريد وأ بيع وأ لشراء وأ لإليجار  عروضوأبعطاءات 

 ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة وعـضوية الـشركات            - ٩٠ ادةـم
 بدون مقابل وال يجوز لعضو      وأ العمل لديها بمقابل     وأالهيئة  المساهمة التي يساهم فيها     

 عضويتهمجلس اإلدارة العمل بتلك الشركات قبل انقضاء سنتين على األقل على انتهاء             
 . الهيئةبمجلس إدارة 

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة تـسليم الـدروع والميـداليات             - ٩١ ادةـمـ
الل أسـبوع علـى      إلدارة الهيئة خ   إليهم تمنح   مالية التي  هدايا ذات قيمة     يأوالتذكارية  

  .لهيئةلاألكثر من تاريخ تسلمهم لها وتعد من األموال المملوكة 
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ومع عدم اإلخالل بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء     - ٩٢ ادةـمـ
مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات           

 .  اإلضرار بأموالهانهاأالتي يصدرونها إذا كان من ش

 بشرط تفـرغهم    مالي ومدير   تنفيذي يعين مدير    نأ اإلدارة لمجلس   - ٩٣ ادةـمـ
 األساسـي  النظـام    بالئحةيتولون االختصاصات الموضحة    ولهيئة  ألعمال ا كل الوقت   

   الوظيفـة على وفق ما تحدده الجهة اإلدارية المركزيـة مـن شـروط شـغل             لهيئاتل
 يأو المختصة بـصورة مـن التعاقـد         الجهة اإلدارية  إخطارلكال منهما مع ضرورة     

 .تعديالت تطرأ عليه

المـدير  الحد األقصى لراتـب  تحديد ب للهيئة تقوم الجمعية العمومية  - ٩٤ ادةـم
موافقـة  بعـد    واإلداري الفني المجال   في والخبرة   العلمي وفق المؤهل    والمالي التنفيذي
 األجـور ر مـن ميزانيـة الهيئـة لبنـد           على مقدار الراتب وفق المتوف     اإلداريةالجهة  

 الحـد   وعنـد زيـادة    والمديرين، يحرر عقد محدد المدة بين الهيئة        أن على   والمكافآت
  : اجتماعات الجمعية العمومية التالية للمتعاقد يراعى ما يليفيلراتب ل األقصى

 موعد للزيادة   خرآ وأ يكون قد مضى على عمله بالهيئة عام كامل منذ التعاقد            أن
 .  الراتبفيسابقة ال

 قام بهـا لتحقيـق      التي باإلنجازات الجمعية العمومية صحيفة كاملة      إلى تقدم   أن
   الزيـادة   لهـذه  الهيئة ومقدار الزيادة المقترحة على الراتب والنـسبة المئويـة            أهداف

 فـي  للزيادة المطلوبة بالزيـادات الـسابق صـرفها          إحصائيةبالنسبة للراتب ومقارنة    
 . ةالسنوات السابق

 . اإلدارة بعد العرض على مجلس األعمال جدول فييتم وضع هذا الموضوع 

  .  المختصة على قرار الجمعية العمومية بزيادة الراتباإلداريةموافقة الجهة 
 لدى الغير خرآ عمل أي يباشر أنوالمالي  التنفيذيال يجوز للمدير  -٩٥ ادةـم
  . يئةمقابل طوال مدة تعاقده مع اله بدون وأبمقابل 
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تسلم خطابات الضمان لإلدارة الماليـة لتقـوم بقيـدها وحفظهـا             - ٩٦ ادةـمـ
 تحـصيل   وأ تقدم اإلدارة المالية بمتابعة تجديـدها        نأبالخزينة المخصصة لذلك، على     

  . قيمتها عند االقتضاء وذلك قبل انتهاء تاريخ سريانها بأسبوعين على األقل

 الباب العاشر

  العقوبات والجزاءات 
 اإلجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة      كافة للوزير المختص اتخاذ     - ٩٧ دةاـمـ

  : اآلتية حال وجود أي من المخالفاتالهيئة 
  عدم رد الهيئة للمبالغ المالية المنصرفة لها مـن الجهـة اإلداريـة المختـصة               
أو المركزية والمخصصة ألي نشاط في حالة عدم التنفيذ، وكذا فائض تلك المبالغ فـي               

 حال صرف مبلغ الـدعم فـي غيـر الغـرض            وأ من انتهاء الحدث،     ايوم ٣٠خالل  
 . المخصص له

والقـرارات الـصادرة عـن الجهـة اإلداريـة           القوانين واللوائح    أحكاممخالفة  
 . المختصة والمركزية

  .بها عدم إزالة أسباب المخالفات الواردة وأعدم الرد على تقارير الجهات الرقابية 

 .  الرقابيةأعمالها من الجهات الرقابية من أداء أينع  موأعدم تمكين 

   .المخالفات المالية واإلدارية الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة

   والهيئـات الحكوميـة   عدم الوفاء بااللتزامـات الماليـة المـستحقة للجهـات           
  .)الجهات وغيرها من – مصلحة الضرائب – التأمينات هيئة(

 النهائية الصادرة من المحاكم أو من مركز التسوية والتحكـيم           األحكامعدم تنفيذ   
 . قانونابالصيغة التنفيذية وفقا للطرق المقررة  إخطارهم من تاريخ ا يوم٦٠خالل 

 .  المركزيةاإلدارية مسبق من الجهة إذن الخارج دون إلىالسفر 

يئـة بالمخالفـة ألحكـام       حفالت من أي نوع لحساب اله      إقامة أوجمع تبرعات   
 . القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له
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 القـرارات   أو سجالً مما يلزمه هـذا القـانون         أو قدم محررا    أو امسك   أوحرر  
 تعمـد   أو مشتمالً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك         إمساكه أوالصادرة تنفيذاً له بتقديمه     

 . تنفيذاً له بإثباته القرارات الصادرة أو بيان يلزمه القانون إخفاء

مارس نشاطاً إلحدى الهيئات الخاضعة ألحكام هـذا القـانون يتعـارض مـع              
 تـسبب  أو فيما ال يحقق هذا الغـرض،      أموالها أنفق   أوجله،  أ من   أنشئتالغرض الذي   

 . بإهماله في خسارة مادية للهيئة

 إلـى  محررات خاصة بالهيئـة      أو سجالت   أو مستندات   أو أموالامتنع عن رد    
 . إدارتهاجلس م

عدم توجيه الهيئة الدعوة إلجراء الجمعيـة العموميـة أو عـدم اتخـاذ كافـة                
 .  النعقاد الجمعية العموميةاإلجراءات

   يجوز للوزير المختص إيقاف توقيع مجلـس إدارة الهيئـة           األحوالوفى جميع   
  . عن التعامل على حسابات الهيئة بالبنوك في أي من الحاالت المذكورة

 والمـدير   اإلدارة مجلـس    أعـضاء  استبعاد كل أو بعض      أوز له وقف    كما يجو 
   النيابة العامة فـي حالـة وجـود أي مـن            إلى وإحالتهمالتنفيذي والمالي بصفة مؤقتة     

  هذه المخالفات سالفة البيان وذلك لحـين انتهـاء النيابـة مـن تحقيقاتهـا أو انتهـاء                  
 . مدة مجلس اإلدارة

 إيقاف حال في األساسية الرياضية النظم وائحل أحكام مراعاة مع - ٩٨ ادةـم
 مؤقتة لجنة تشكل الالئحة، هذه من )٩٧( المادة لنص وفقا النادي إدارة مجلس أعضاء
 الوزير من بقرار العمومية جمعيته أعضاء بين من النادي شئون وتسيير إلدارة

  . اإلدارة مجلس مدة انتهاء أو اإليقاف أسباب زوال لحين المختص،
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 مهماتها يتعـين  أو سرقة ألموال الهيئة    أوإذا وقع حادث اختالس       - ٩٩ ادةـمـ
 الصندوق وفي هذه الحالة     مينأو الواقعة فورا لرئيس الهيئة      إبالغعلى المدير المختص    

  :  اآلتيةيتعين اتخاذ اإلجراءات 
 الهيئة بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة لحصر المبالغ         إدارةيأمر رئيس مجلس     -١

 الـسرقة، وترفـع     أو المسروقة، وتحديد المسئول عن االختالس       أوسة  والجهات المختل 
 أن الـصندوق علـى      وأمـين  كل من المدير التنفيذي      إلى أعمالهااللجنة تقريرا بنتائج    

 المـسروقة والمـسئول عنهـا       أو الفاقدة   أويتضمن هذا التقرير قيمة المبالغ المختلسة       
لسبل الكفيلة بمنع تكرارهـا مـستقبال        وقوع الحادث واقتراح ا    إلىواألسباب التي أدت    

 المـدير التنفيـذي     أو الصندوق   أمين أي من    إلىولرئيس الهيئة إحالة التقرير المذكور      
  .إلجراء تحقيق أولى فيما تضمنه

يتعين على رئيس الهيئة عرض تقرير اللجنة ونتائج التحقيق األولـى علـى      -٢
 . د الواقعة اجتماع له التخاذ ما يراه بصدأولمجلس اإلدارة في 

   كافـة األوراق والمـستندات المتعلقـة        وإرسال النيابة العامة بالواقعة     إبالغ -٣
  .بها إلعمال شئونها في هذه الواقعة
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