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تابع مجلس االدارة للجنة االولمبية :
وٌستثنً المرشح لمنصب رئٌس اللجنة من الشروط الواردة فً هذا
البند ال ٌجوز الجمع بٌن عضوٌة مجلس اإلدارة وعضوٌة مجلس إدارة أي
نادي رٌاضً .
وال ٌجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك مع أي نادي فً
المبارٌات الرسمٌة أو الودٌة فً األلعاب فً األلعاب الفردٌة أو الجماعٌة أو
التحكٌم فً تلك المبارٌات .
كما ال ٌجوز ألعضاء مجلس اإلدارة العمل بأي وظٌفة باللجنة أو
بأي هٌئة رٌاضٌة أخري بأجر أو بدون أجر.
تكون مدة مجلس اإلدارة أربع سنوات مٌالدٌة  ،علً أن ٌجري
انتخابات أعضاء المجلس فً أول جمعٌة عمومٌة عقب كل دورة أولمبٌة
سواء أقٌمت هذه الدورة أو لم تقم  ،اشتركت فٌها جمهورٌة مصر العربٌة
أولم تشارك .

ٌجتمع مجلس إدارة النادي اجتماعا عادٌا مرة كل شهر علً األقل
،وتوجٌه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من السكرتٌر العام وترسل
بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل موعد االجتماع بأسبوعٌن عل
األقل  ،وٌبٌن بالدعوة موعد االجتماع وٌرفق بها جدول أعمال الجلسة
والمذكرات الخاصة بها.
إذا خال مركز رئٌس مجلس اإلدارة  ،وٌتولً نائب الرئٌس
اختصاصاته حتى ٌتم شغل هذا المركز باالنتخاب ،وإذا خال مركز نائب
الرئٌس أو السكرتٌر العام أو أمٌن الصندوق .
ٌختار مجلس اإلدارة من بٌن اعضائه من ٌقوم بعملة حتى أول
اجتماع للجمعٌة العمومٌة حٌث ٌتم شغل المركز الخالً باالنتخاب  ،وإذا
خال مكان أو اكثر من أعضاء مجلس اإلدارة ٌتم شغل المكان الخالً
باالنتحاب فً أول جمعٌة عمومٌة .

وفً جمٌع األحوال ٌكون شغل المراكز أو األماكن الخالٌة للمدة
الباقٌة لمجلس اإلدارة  ،وٌجوز الترشٌح للمراكز أو األماكن الشاغرة ممن
ٌشغلون مقاعد مجلس اإلدارة بشرط تقدٌم استقالتهم قبل توجٌه الدعوة
النعقاد الجمعٌة العمومٌة التً تشتمل علً بند انتخاب المقعد الخالً ،
وٌجب أن تشمل الدعوة فً هذه الحالة علً بند االنتخاب مقعد من تقدم
للترشح .
ٌحق لكل اتحاد رٌاضً عضو فً اللجنة أن ٌطلب من مجلس
اإلدارة حضور مندوب عنه فً أي جلسة من جلسات المجلس إلبداء وجهة
نظر االتحاد فً أي موضوع ٌخصه معروض علً المجلس علً أال ٌكون
لهذا المندوب حق التصوٌت أو الحضور عند أخذ الرأي فً هذا الموضوع .

المكتب التنفيذي -:
يتكون المكتب التنفيذي للجنة من-:
-2رئٌسا
-1نائب رئٌس
-4سكرتٌرا
-3سكرتٌر عام
-6عضوا
-5أمٌن صندوق
ثالثة أعضاء ٌنتخبهم مجلس اإلدارة من بٌن أعضائه وعضو اللجنة
األولمبٌة الدولٌة إن وجد وفً حالة غٌاب رئٌس المكتب ٌتولً رئاسة
االجتماع السكرتٌر العام وال تكون اجتماعات المكتب إال بحضور خمسة من
أعضائه علً األقل من بٌنهم الرئٌس أو السكرتٌر العام وتصدر التوصٌات
باألغلبٌة المطلقة لألعضاء الحاضرٌن بشرط أال تقل عن أربعة أصوات ،
فإذا تساوت األصوات ٌرجح الجانب الذي منه الرئٌس .
وٌتعٌن عرض توصٌات المكتب التنفٌذي علً مجلس اإلدارة فً
أول اجتماع له .

اختصاصات المكتب التنفيذي -:
يباشر المكتب التنفيذي االختصاصات اآلتية -:
-1اقتراح الموضوعات التً تدرج فً جداول أعمال االجتماعات المجلس .
-2متابعة تنفٌذ قرارات مجلس اإلدارة واتخاذ القرارات مجلس اإلدارة واتخاذ اإلجراءات
الكفٌلة بإعمالها وإعداد التقارٌر الالزمة عنها .
-3بحث وإعداد مشروع مٌزانٌة اللجنة واالتحادات الرٌاضٌة قبل عرضة علً مجلس
اإلدارة
-4بحث الموضوعات العاجلة أو التً تقرر المجلس تكلٌفه بها واقتراح ما ٌراه بشأنها
-5إعداد التقرٌر السنوي عن أعمال اللجنة األولمبٌة .
-6اقتراح تعٌٌن وترقٌة العاملٌن باللجنة األولمبٌة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وتوقٌع
العقوبات ألتأدٌبٌة علٌهم وفقا لالئحة التً ٌقرها المجلس .
-7األشراف علً نظام العمل الجهاز الوظٌفً للجنة فً حدود ما ٌقرره مجلس اإلدارة
ٌ-8كون للجنة جهاز وظٌفً ٌصدر بتنظٌمه ومسئولٌاته قرار من مجلس اإلدارة

الموارد المالية اللجنة األولمبية :
تتكون موارد اللجنة األولمبية من -:
-1اشتراكات األعضاء وٌحددها مجلس إدارة اللجنة .
-2حصٌلة إٌرادات المبارٌات األولمبٌة والعالمٌة والقارٌة واإلقلٌمٌة التً
تنظمها اللجنة
-3اإلعانات .
-4التبرعات والهبات والوصاٌا التً ٌقبلها مجلس اإلدارة وال تتعارض مع
الغرض الذي أنشئت الجنة من أجلة بشرط موافقة الجهة اإلدارٌة المختصة
الصرٌحة .
-5أٌة إٌرادات أخري بشرط موافقة الجهة اإلدارٌة المختصة الصرٌحة .
وتبدأ السنة المالٌة للجنة من أول ٌولٌو وتنتهً فً أخر ٌونٌه من كل
عام وعلً اللجنة األولمبٌة أن تودع أموالها النقدٌة فً حساب خاص بأحد
المصارف ،وأن تخطر الجهة اإلدارٌة المختصة بذلك.
ٌراجع الحسابات اللجنة مراقب حسابات من المقٌدٌن بجدول
المحاسبٌن القانونٌٌن تنتخبه الجمعٌة العمومٌة:

وتحدد مكافأته وذلك لمباشر االختصاصات اآلتية-:
 -1مراجعة حسابات اللجنة أوال بأول .
 -2مراجعة تطبٌق بنود المٌزانٌة ورفع مالحظاته إلً مجلس اإلدارة
 -3مراجعة قٌود المصروفات المالٌة بالدفاتر الخاصة بها واإلشراف علٌها
مع أمٌن الصندوق
 -4مراجعة الحساب الختامً للجنة قبل عرضه علً مجلس اإلدارة
 -5تقدٌم تقرٌر سنوي للجمعٌة العمومٌة عن الوقف المالً للجنة.
تتوافر فٌه الشروط المقررة ٌمتنع على هذه الهٌئة حضور اجتماع الجمعٌة
العمومٌة.
تجتمع الجمعٌة العمومٌة لالتحاد اجتماعا عادٌا مرة كل عام فً
موعد ٌحدده مجلس اإلدارة خالل الثالثة أشهر التالٌة النتهاء السنة المالٌة.

