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 :االهليالقطاع :  اوال
  عام ومنذ المصرٌة الرٌاضٌة الحركة قطاعات أهم من األهلً القطاع ٌعتبر

 رقم تحمل الدولٌة األولمبٌة اللجنة فً عضوا مصر أصبحت عندما 1910
 العالم دول كل بٌن من 14 رقم الدولة

 : التالٌة والهٌئات الوحدات من األهلً القطاع وٌتكون
 المصرٌة األولمبٌة اللجنة-1
 الرٌاضٌة االتحادات-2
 الرٌاضٌة األندٌة-3
 الشباب مراكز-4

 
 : األولمبٌة اللجنة
 من وتعتبر مستقلة اعتبارٌة شخصٌة لها رٌاضٌة هٌئة هً األولمبٌة اللجنة

 االتحادات من وتتكون القاهرة ومقرها العام النفع ذات الخاصة الهٌئات
 . األولمبً البرنامج فً المدرجة اللعبات تدبر التً الرٌاضٌة
 والرٌاضة بالشباب الخاصة الهٌئات القانون ألحكام طبقا والمشهور

 



 :اختصاصات اللجنة األولمبية المصرية
 علً والمحافظة العربٌة مصر جمهورٌة فً األولمبٌة الحركة رعاٌة-1

 الهواه وحماٌة األولمبٌة والمبادئ القواعد
 التعلٌمات وإصدار المنشطات تعاطً بتحرٌم الكفٌلة اإلجراءات اتخاذ-2

 القواعد فً علٌه المنصوص الجزاء وتوقٌع ، الخصوص بهذا المشددة
 المخالفة حالة فً الدولٌة االولمبٌة اللجنة عن الصادرة

 تقرر ما إذا واإلقلٌمٌة والقارٌة العالمٌة األولمبٌة واللقاءات الدورات تنظٌم-3

 األولمبٌة والقواعد للنظم طبقا وذلك العربٌة مصر جمهورٌة فً إقامتها
 .الدولٌة

 الدورات فً اشتراكها اللجنة تقرر التً الفرق إعداد علً األشراف-4

 هذه فً جمهورٌة ممثلً واختٌار واإلقلٌمٌة والقارٌة والعالمٌة األولمبٌة

 ولجان الدولٌة األولمبٌة اللجنة فً المقررة واألنظمة للقواعد طبقا الدورات

 االشتراك فً االتحادات تمثٌل واقتراح واإلقلٌمٌة والقارٌة العالمٌة الدورات
 اإلقلٌمٌة أو القارٌة أو العالمٌة أو الدولٌة واالجتماعات المؤتمرات فً

 
 



 االتحادات مع االشتراك المختصة اإلدارٌة الجهة من اعتمادها

 الفرق مع باللقاءات الخاصة برامجها وضع فً األولمبٌة الرٌاضٌة
 .خارجها أو الجمهورٌة داخل سواء األجنبٌة

 برامجها وضع فً األولمبٌة الرٌاضٌة اإلتحادات مع اإلشتراك-6
 اإلقلٌمً أو األولمبً بالنشاط الخاصة

 للشروط وفقا األولمبٌة الشارة أو اللجنة اسم باستعمال اإلذن-7
 . لذلك تحددها التً واألوضاع

 واألخالق السالم نشر تخدم التً االعمال كل فً المشاركة-8

 األعمال فً المشاركة وكذلك النسائٌة الرٌاضة ونشر الرٌاضٌة
 البٌئة قضاٌا تخدم التً

 للتربٌة التعلٌمٌة البرامج فً األولمبٌة الروح نشر فً المشاركة-9
 والجامعات المدارس فً والرٌاضٌة البدنٌة



 الهٌئات مع التعاون خالل من األولمبٌة الحركة وحماٌة تنمٌة -10
 الحكومٌة والغٌر الحكومٌة

 المستوي علً األولمبٌة للروح األساسٌة للمبادئ الدعاٌة-11

 الرٌاضً النشاط إطار داخل المحلً
 أو التفرقة صور من صورة أي ضد المناسب اإلجراء إتخاذ-12

 الرٌاضً المجال فً العنف
 األكادٌمٌة ودعم األولمبً للتعلٌم تخصص التً المعاهد رعاٌة-13

 بالحركة المرتبطة الثقافٌة والبرامج األولمبٌة والمتاحف الوطنٌة

 األولمبٌة
 



 :العضوية
 :يشترط لقبول االتحاد في عضوية اللجنة األولمبية الشروط التالية

 . والرٌاضة بالشباب الخاصة الهٌئات لقانون طبقا مشهرا ٌكون أن-1
 البرنامج فً المدرجة األلعاب من اإلتحاد تدٌرها التً اللعبة تكون أن-2

 . بها خاص دولً اتحاد ولها األولمبً
  
 :العمومية الجمعية  

 -:تتكون الجمعية العمومية للجنة األولمبية من 
 . التصوٌت حق ألعضائه ٌكون ،وال اللجنة إدارة مجلس-1
 األولمبٌة اللجنة فً األعضاء االتحادات من اتحاد كل عن واحد مندوب-2

 االتحاد ٌكون أن وٌشترط ، أعضائه بٌن من اإلتحاد إدارة مجلس ٌختاره

 تارٌخ حتى األقل علً سنة العاملة عضوٌته علً ومضت الشتراكاته مسددا

 .العمومٌة الجمعٌة انعقاد
 



 مجلس ٌحددة موعد فً عام كل مرة عادٌا اجتماعا األولمبٌة اللجنة تجتمع

 الدعوة وتوجه ، المالٌة السنة إلنهاء التالٌة أشهر الثالثة خالل اإلدارة

 موعد به ٌبٌن بخطاب األقل علً بشهر االنعقاد موعد قبل االجتماع لحضور
 .الوصول بعلم المصحوب المسجل بالبرٌد ٌرسل ومكانه االجتماع

 :اختصاصات الجمعية العمومية 
 .السابق االجتماع محضر علً التصدٌق-1
 المنتهٌة، السنة فً أعمالة عم اإلدارة إدارة مجلس تقرٌر فً النظر-2

 .الحسابات مراقل وتقرٌر الجدٌد للعام العمل وخطة النشاط وبرامج
 ومشروع المنتهٌة المالٌة للسنة الختامً والحساب المٌزانٌة اعتماد-3

 .المقبلة المالٌة للسنة الموازنة
 .الشاغرة المراكز شغل أو اإلدارة مجلس انتخاب-4
 .مكافأته وتحدٌد الحسابات مراقب انتخاب-5

 
 



 سكرتٌر إلً كتابة تقدم أن بشرط األعضاء الهٌئات من المقدمة االقتراحات فً النظر -6
 األقل علً بشهرٌن العمومٌة الجمعٌة انعقاد موعد قبل اللجنة عام

 .األعمال جدول فً الواردة االخري الموضوعات-7
 لم فإذا ألعضائها المطلقة األغلبٌة حضرته إذا صحٌحا العمومٌة الجمعٌة اجتماع ٌكون

 من األكثر علً أسبوعٌن خالل تعقد أخري جلسة إلً االجتماع ٌؤجل العدد هذا ٌتكامل
 . األول تارٌخ

 حضور حق لهم الذٌن األعضاء عدد ثلث بحضور صحٌحا الثانً االجتماع وٌكون•

 المٌزانٌة المختصة اإلدارٌة الجهة ترسل األغلبٌة هذه توافر لم ،فإذا االجتماع

 مع علٌها مالحظاته وإٌداء لفحصها للمحاسبات المركزي للجهاز الختامً والحساب

 اجتماع أول عقد لحٌن العمومٌة الجمعٌة سلطات ممارسة فً اإلدارة مجلس تكلٌف

 ضمن وكان القانونً العدد تكامل عدم بسب العمومٌة الجمعٌة تنعقد لم وإذا لها

 من مؤقت إدارة مجلس المختص الوزٌر ٌعٌن إدارة مجلس انتخاب األعمال جدول

 وانتخاب القانونً موعدها فً العمومٌة الجمعٌة اجتماع لحٌن الهٌئة أعضاء بٌن

 اإلدارة لمجس المحولة االختصاصات المعٌن المجلس وٌتولً جدٌد إدارة مجلس
 . العمومٌة والجمعٌة

 
 



 االنتخابٌة العملٌة سٌر لتنظٌم الالزمة التعلٌمات المختصة اإلدارٌة الجهة وتصدر
 .ونتائجها

 تساوت وإذا ، الحاضرٌن ألصوات المطلقة باألغلبٌة الصحٌحة الجمعٌة قرارات تكون
 . العمومٌة الجمعٌة علً المعروض للموضوع رفضا ذلك ٌعتبر األصوات

 الجهة تتولً الختامً والحساب المٌزانٌة اعتماد علً العمومٌة الجمعٌة توافق لم وإذا
 . والالئحة القانونٌة ألحكام وفقا بشأنها تراه ما واتخاذ فحصها المختصة اإلدارٌة
 أعلً علً الحاصل المرشح ٌفوز اإلدارة مجلس بانتخاب الخاصة للقرارات وبالنسبة

 لجنة رئٌس بمعرفة قرعة تجري األصوات عدد فً أكثر أو اثنان ،فإذا األصوات

 للعدد مساوٌا المرشحٌن عدد كان وإذا الفائز، المرشح لتحدٌد والفرز االنتخابات
 . انتخابات إجراء دون بالتزكٌة فائزٌن اعتبروا انتخابه المطلوب

 قرارا المختص الوزٌر ٌصدر انتخابه المطلوب العدد من أقل المرشحٌن العدد كان وإذا

 النتخاب القانونً موعدها فً العمومٌة الجمعٌة اجتماع لحٌن المكمل العدد بتعٌٌن
 :الشاغرة األماكن

 
 



 :اختصاصات مجلس اإلدارة
 : يباشر مجلس اإلدارة االختصاصات التالية

 .وحماٌتها وتطوٌرها األولمبٌة الحركة نشر-1
 الرٌاضة، فً العنف أو التمٌز الصور من صورة إي ضد الالزمة اإلجراءات اتخاذ-2

 .الدولٌة االتحادات أو الدولٌة األولمبٌة اللجنة تحرمها وسائل أو مواد استخدام وضد
 توصٌات واعتماد ، والمالٌة واإلدارٌة الفنٌة النواحً من اللجنة شئون إدارة-3

 .التنفٌذي المكتب ومقترحات
 الدوارات فً اشتراكها األولمبٌة الحنة تقرر التً الفرق إلعداد العامة السٌاسة وضع-4

 االشتراك ٌتم التً األلعاب وتحدد ، واإلقلٌمٌة والقارٌة والعالمٌة األولمبٌة والبطوالت

 حدود فً االتحادات من المرشحٌن واإلدارٌٌن الفرق أعضاء اختٌار واعتماد فٌها،

 االتحادات مع باالتفاق اللجنة إدارة مجلس ٌحددها التً والمستوٌات والمبادئ القواعد

 الدولٌة األولمبٌة اللجنة فً المقررة واألنظمة والقوانٌن للقواعد طبقا ،وذلك المختصة

 الشكاوي فً الفصل وكذلك ، واإلقلٌمٌة والقارٌة والعالمٌة االولمبٌة الدوارات ولجان
  .أسبابها وإزالة إلٌها المشار بالدوارات المتعلقة بالمسائل الخاصة

 



 جمهورٌة فً إقامتها تقرر ما إذا واإلقلٌمٌة والقارٌة والعالمٌة األولمبٌة اللقاءات تنظٌم-5
 .والدولٌة األولمبٌة والنظم للقواعد وذلك ، العربٌة مصر

 مع باللقاءات الخاصة برامجها وضع فً األولمبٌة الرٌاضٌة االتحادات مع االشتراك-6
 .خارجها أو مصر داخل سواء األجنبٌة الفرق

 بالنشاط الخاصة برامجها وضع فً األولمبٌة الرٌاضٌة االتحادات مع االشتراك-7
     . اإلقلٌمً أو األولمبً

 .الخارج فً البعثات رؤساء اختٌار-8
 .األولمبٌة اللجنة لنشاط المخصصة المالٌة االعتمادات توزٌع-9

 .اللجنة أموال به تودع التً المصرف تحدٌد-10
 التً األوضاع أو للشروط وفقا األولمبٌة الشارة أو اللجنة اسم باستعمال اإلذن-11

 المجلس ٌحددها
 وذلك غٌرهم أو أعضائه بٌن من سواء ، فرعٌة لجان من المجلس ٌراه ما تشكٌل-12

 . المتنوعة النشاط نواحً لدراسة
 .اللجنة باسم تبرم التً واالتفاقٌات العقود اعتماد-13
 .باللجنة الرٌاضٌة االتحادات عضوٌة طلبات فً البت-14

 



 .األعضاء استقاالت قبول-15
 وخطة للجنة المتنوعة النشاط نواحً عن السنوي التقرٌر علً الموافقة-16

 ، الختامً والحساب الموازنة مشروع علً والموافقة المقبل،  للعام العمل
   العمومٌة الجمعٌة علً عرضها قبل ذلك
     .قراراتها وتنفٌذ لالجتماع عادٌة والغٌر العادٌة العمومٌة الجمعٌة دعوة-17
 واإلدارٌة الفنٌة اللجنة أعمال جمٌع لتنظٌم التفصٌلٌة اللوائح وضع-18

 ، االتحادات أنشطة مختلف بٌن بالتنسٌق الخاصة اللوائح وكذلك والمالٌة،

 عمومٌة جمعٌة أول علً للعرض معدة اللوائح هذه تكون أن وٌجب
 .العتمادها

 .وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد األولمبٌة، باللجنة العاملٌن وترقٌة تعٌٌن-19

 مجلس ٌضعها التً لالئحة وفقا ، علٌهم تأدٌبٌة عقوبات من تراه ما وتوقٌع
 .اإلدارة

 



 -:شروط الترشيح لمجلس اإلدارة 
 استمارة به مرفقا األولمبٌة اللجنة عام سكرتٌر باسم بطلب المرشح ٌتقدم

  لسكرتٌرة واالستمارة الطالب وٌسلم اللجنة من سحبها ٌتم مستوفاة بٌانات

 للمساهمة جنٌة خمسمائة وقدرة مبلغ ٌسدد أن وعلً ، استالم باتصال اللجنة
   وٌجب (الحاالت جمٌع فً ٌوجد ال) االنتخابٌة العملٌة مصروفات فً

 -:أن يتوافر في المرشح الشروط التالية 
 .والسٌاسٌة المداٌنة بحقوقه متمتعا الجنسٌة مصري ٌكون أن-1
  نهائً حكم أي ضده ٌصدر ،ولم السٌرة محمود السمعة حسن ٌكون أن-2

 .للحرٌة مقٌدة بعقوبة جنحة أو جناٌة فً
  عضوٌته إسقاط أو الدولٌة األولمبٌة اللجنة من استبعاده سبق قد ٌكون أال-3

 اخري اجتماعٌة هٌئة أي أو والرٌاضة بالشباب الخاصة الهٌئات احدي من
 .ذلك اسباب تزل لم ما ، وقفه تم أو

 



 .الترشٌح طلب تقدٌم وقت عاما وثالثون خمسة عن سنه ٌقل أال-4
 .عالً مؤهل علً حاصال تكون ان-5
   ما متتالٌٌن لدورتٌن اللجنة اإلدارة مجلس فً انتخابه سبق قد ٌكون أال-6
 كاملة الدورة باعتبار ٌخل وال ، األقل علً واحدة انتخابه دورة تنقض لم

 الدورتٌن خالل العضوٌة اٌقاف أو اسقاط أو زوال أو اإلدارة مجلس حل
 .األسباب من سبب وألي كانت فترة ألي المتتالٌٌن

 . األولمبٌة والمبادئ بالنظم كاملة معرفة علً ٌكون أن-7
 -: التالٌة الشروط احدي فٌه ٌتوافر أن-8

  اللعب واعتزل كالعب األقل علً الدولً المستوي إلً وصل -ا
 .التدرٌب واعتزل كمدرب األقل علً الدولً المستوي إلً وصل -ب
 . التحكٌم واعتزل كحكم الدولً المستوي إلً وصل -ج

 البند هذا فً الواردة الشروط من اللجنة رئٌس لمنصب المرشح وٌستثنً

 أي إدارة مجلس وعضوٌة اإلدارة مجلس عضوٌة بٌنالجمع ٌجوز ال
 . رٌاضً نادي

 
 


