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 الفصل األول 
 ( التعريفات 1مادة )

 االحتاد املصري لكرة القدم : 

هو االحتاد األهلي عضو االحتاد الدولي لكرة القدم ) فيفا ( واملعرتف به من قبله ، واملنوط بإدارة شئون كرة 

 صر العربية ويذكر باسم "االحتاد"م القدم جبمهورية

 رابطة أندية القسم األول :

( من الئحة النظام األساسي لالحتاد املصري لكرة  62لمادة ) ل وفقاالرابطة اليت تضم أندية القسم األول هي  

 القدم .

 اجلمعية العمومية للرابطة : 

 .مسابقة القسم األول هم األندية األعضاء املشاركون يف 

 ب التنفيذى للرابطة :املكت

 يتوىل ادارة شؤون الرابطة من كافة النواحى االداريه والتنظيمية واملالية .  

 الالئحة الداخلية لرابطة أندية القسم األول : 

ل عضو من أعضاء األندية كالرابطة و حقوق وإلتزامات هي الئحة النظام االساسى لتنظيم اختصاصات و 

 .املشاركة بالرابطة

 التسويقية والتليفزيونية والتجارية : احلقوق

 مسابقة القسم االولاحلقوق الناشئة عن مجيع هي  

  الرابطة تاسيس( 2) مادة

 : التاىل وفق لالحتاد األساسي النظام الئحة من( 62) للمادةتتأسس استنادا  االول القسم اندية رابطة

 . األول القسم مسابقة يف املشاركة األندية. 1

 : كاألتي سنويًا للرابطة التنفيذي كت امل يشكل. 2

 تنطبق أن على إدارتها جملس أعضاء غري من األندية ترشحها شخصيات من باإلنتخاب أعضاء مخس عدد -أ

 نادى الى حيق ال االحوال كل وفى( 30) باملادة الواردة االحتاد إدارة جمللس الرتشح شروط نفس عليها

 . التنفيذى املكت  لعضوية شخص نم اكثر ترشيح االول القسم اندية من

 . الكرة إحتاد يرشحهما أعضاء إثنان عدد -ب



3 

 

 . للرئيس ونائ  رئيسًا له إجتماع أول يف للرابطة التنفيذي املكت  خيتار. 3

 األول القسم بأندية اخلاصة احلقوق خالله من توزع خاص حساب عمل للرابطة يكون. 4

 . االول القسم مسابقة دارةإل جلنة مبعرفتها ُتشكل أن . للرابطة5

 أهداف الرابطة ( 3مادة )

 املالية لألندية  وارداملزيادة  على العمل.1

 .االقليمى و القاري على املستوى  أكثر تنافسية. تنظيم الدوري وان يكون 2

 .بالالعبني ةالوطني اتدعم املنتخب. 3

 شعبية الدوري العام للقسم األول.  العمل على زيادة. 4

 .والشباب تنمية الناشئنيستثمار يف برام  . اإل5

  عضاء. تطوير املشاركة اجملتمعية لالندية اال6

( اختصاصات الرابطة4)مادة   

 األول للقسم مسابقة إلدارة جلنة شكيلت. 1

  مبسابقة القسم االول  املرتبطة واإلعالنية والتليفزيونية والتجارية التسويقية احلقوق كافة . ادارة2

 القسم األول " أعضاء الرابطة " . أندية على توزيعها ونس  وطرق للرابطة املالية العوائد ةدار. ا3

 بالرابطة . اخلاصة املالية األمور مجيع على واإلشراف التنظيم. 4

 القدم لكرة املصري االحتاد. تعديل الئحة النظام االساسى للرابطة بعد اعتمادها من اجلمعية العمومية و5 
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 .املكتب التنفيذى  شروط الرتشح وتشكيل (5مادة )
ويقوم إحتاد الكرة ندية أعضاء القسم األول وملكت  التنفيذ للرابطة من خالل األلعضوية ا الرتشح يكون

 .النادى برتشيح واحد فقط لعضوية املكت  التنفيذى 

رة القدم الواردة يف أن تنطبق عليه كامل شروط الرتشح لعضوية االحتاد املصري لكيف املرشحني يشرتط و 

 ي لالحتاد كالتاىل :( من النظام األساس30مادة )

 )أ( أن يكون مصري اجلنسية متمتعا حبقوقه املدنية والسياسية.

 )ب( أن يكون حسن السمعة حممود السرية.

 ه.)ج( أن ال يكون قد صادر ضده حكم نهائي يف جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية ما مل يرد إليه اعتبار

 )د( أن يكون قد أدى اخلدمة العسكرية أو غري مطلوب ألدائها نهائيا طبقا للقانون.

)هـ( أال يكون قد مت وقفه أو شطبه بقرار من اجلمعية العمومية أو جملس إدارة أي احتاد دولي أو إسقاط 

تعلق بسداد عضويته من إحدى اهليئات الرياضية أو الشبابية أو أي هيئة اجتماعية أخرى ألسباب ال ت

 االلتزامات املالية أو مت وقفه ما مل تزل أسباب ذلك أو مضى أربع سنوات على تاريخ الوقف أو الشط . 

)و( أال يكون قد أسقطت عضويته طبقا ألحكام هذا النظام أو استقال من جملس اإلدارة بعد ثبوت املنصوص 

ري العادية ما مل متض أربع سنوات من إسقاط عليها يف هذا النظام قبل عرض أمره على اجلمعية العمومية غ

 العضوية أو االستقالة.

 )ز( أي يكون حاصال على مؤهل عال . 

 ( سنة وقت تقديم طل  الرتشيح. 30)ح( أال يقل عن )

)ط( أال يكون قد سبق انتخابه يف جملس إدارة االحتاد أو أي احتاد رياضي أخر أو اللجنة االوملبية لدورتني 

ا مل تنقض دورة انتخابية واحدة على األقل وال خيل باعتبار الدورة الكاملة إدماج إحتادين أو حل متتاليتني م

جملس اإلدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خالل الدورتني املتتاليتني ألي فرتة كانت وألي سب  

 من األسباب وال تعترب الفرتة اليت تقل عن سنة ميالدية دورة إنتخابية . 

)ي( أن يقدم قبل غلق باب الرتشيح ما يفيد موافقة جهة عمله األصلية على الرتشيح إذا كان من أعضاء 

 اهليئات القضائية أو ضباط الشرطة أو ضباط القوات املسلحة. 

 )ك( وجي  أيضا أن يتوافر يف املرشح إحدى الشروط التالية على األقل:

ل يف دوري القسم األول أو القسم الثاني كالع  ومضى سنتني مباريات على األق 10املشاركة الفعلية يف  -

 على األقل على اعتزاله اللع . 
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أن يكون قد وصل إىل مستوى الدرجة األوىل يف حتكيم كرة القدم حمليا، ملدة ال تقل عن موسم رياضي  -

 واحد ومضى على اعتزاله التحكيم سنة على األقل. 

لوطين وتوىل ملدة موسم رياضي على األقل تدري  احد الفرق املشاركة أن يكون مدربا مسجال باالحتاد ا -

يف دوري القسم األول وثبت اعتزاله التدري  قبل الرتشيح مبوسم رياضي على األقل على أن يقدم ما يفيد 

 رفع امسه من جدول املشتغلني بالتدري  معتمدة أو موثقة من نقابة املهن الرياضية.

يف جملس إدارة االحتاد أو جملس إدارة أحد األندية األعضاء الذين هلم حق سبق له أن كان عضوا  -

 التصويت ومضت على عضويته دورة واحدة على األقل.

 لرابطة لاجلمعية العمومية ( اختصاصات 6مادة )

 إعتماد أو تعديل الئحة النظام األساسي للرابطة . .1

 .بل األندية املكت  التنفيذي للرابطة املرشحني من قإنتخاب أعضاء  .2

 . واحلساب اخلتامى  إعتماد امليزانية .3

 . للسنه املنتهيه املكت  التنفيذي للرابطةتقرير  اعتماد .4

 حتديد رسوم اإلشرتاك . .5

 .تعيني مراق  احلسابات وحتديد مكافاته .6

 الرابطة .عضاء لنظر فى االقرتاحات املقدمة من األندية أا .7

 .لعائدات  املوافقة على اسالي  بيع احلقوق وتوزيع ا .8

 ( قرارات اجلمعية العمومية للرابطة 7مادة )

واعتماد  %50أكثر من صحيحة باألغلبية املطلقة لألصوات تكون مجيع قرارات اجلمعية العمومية للرابطة 

 الذين بدأ بهم االجتماع صحيحا اجلمعيةثلثي أعضاء  أو تعديها جي  أن حيصل على موافقةالئحة الرابطة 

 ى جملس إدارة االحتاد لإلعتماد .على أن يعرض عل

 إجتماعات اجلمعية العمومية بالرابطة  ( 8مادة )

 :للرابطة   اجلمعية العموميةصحة انعقاد  8/1

 احلضور .هلم حق يكون إجتماع اجلمعية العمومية صحيحًا حبضور األغلبية املطلقة لألعضاء الذين 

بذات جدول األعمال وال يكون  مية خالل اسبوعنيب القانوني ، تنعقد مجعية عموإذا مل يكتمل النصا

عدد األعضاء الذين مل حق احلضور ، مامل  1/3النصاب القانوني  مطلوبًا بشرط ال يقل عن عدد احلاضرين عن 
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يكن هناك يف جدول األعمال بند بإقرتاح تعديل كل أو بعض بنود الئحة النظام األساسي لالحتاد أو بند 

 ن جملس اإلدارة .إنتخاب عضو أو أكثر م

 للرابطة : العادية إجتماع اجلمعية العمومية 8/2

جتتمع اجلمعية العمومية للرابطة إجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف موعد حيدده جملس إدارة الرابطة بعد . 1

 إنتهاء مسابقة الدوري العام وقبل بداية املوسم اجلديد .

موضح به موعد االجتماع خبطاب  خبمسة عشر يومانعقاد ر اإلجتماع قبل موعد اإلتوجه الدعوة حلضو. 2

 الرمسي للنادي مع إرساله من خالل الفاكس الرمسي للنادي اإللكرتونيعلى الربيد  بالربيد اوومكانه ُيرسل 

وجي  ان تتضمن الدعوة يف حالة االنتخابات إجراءات ترشيح األندية واالحتاد العضاء املكت  التنفيذي 

  الرتشيحات وإعالن أمساء املرشحني ممن تتوافر فيهم شروط الرتشيح الواردة بالئحة الرابطةومواعيد تلقى 

 3حالة رغبة األعضاء لتقديم أي مقرتحات أو أسئلة جي  إىل إرساهلا إىل املدير التنفيذي للرابطة قبل يف .3

 أيام من تاريخ إنعقاد اإلجتماع .

األعمال ويتضمن مقرتحات ع املستندات اخلاصة جبدول يضع املدير التنفيذي جدول األعمال ومجي.4

 األعضاء 

ُأعترب اإلجتماع مستمرًا  األعمال،اجلمعية العمومية للرابطة فعاًل وتعذر إستكمال جدول  اجتمعتإذا .5

وتؤجل اجللسة إىل موعد أخر حتدده اجلمعية العمومية للرابطة أو جملس إدارة الرابطة على أن يبلغ 

 وتعترب القرارات اليت اختذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة . ات اجللسة باملوعد اجلديدعضاء يف ذاأل

 الرابطة برتشيح  عضو النادي خيطر املدير التنفيذي املكت  التنفيذي انتخاباتإذا تضمنت اجلمعية بند .6

تاريخ الدعوة من  أسبوعبانتخابات املكت  التنفيذي على ان توافى الرابطة باسم املرشح قبل ممثل له 

 ثم تراجع األمساء وُيعلن لألندية األمساء اليت إنطبقت عليها الشروط . للجمعية العمومية

 جترى اإلنتخابات بإقرتاع سري ..7

إذا كان  من األصوات الصحيحة احلاضرة. %50يفوز يف االقرتاع األول املرشح احلاصل على أكثر من .8

كز املتوافرة الباقية حمسوبة بعد االقرتاع األول و يف حالة عدم استكمال االقرتاع الثاني ضرورياً  ، فإن املرا

العدد املطلوب جتري جولة ثانية يف ذات االجتماع بني احلاصلني علي أعلي األصوات يساوي العدد 

 املطلوب مضافًا إليه التالي له يف األصوات و يفوز يف هذه اجلولة احلاصل علي أعلي األصوات .

 موافقة بعد انتخابات إجراء دون بالتزكية فازوا انتخابه املطلوِب العدِد إىل مساويًا املرّشحني دِدع كان إذا.9

 .التزكية على العمومية اجلمعية
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 جدول أعمال اجلمعية العمومية العادية : 8/3

 :  ويتضمن للرابطة العمومية اجلمعية إجتماع موعد من األقل على أيام سبعة قبل سريسل األعمال جدول

 .لإلجتماع القانوني النصاب صحة إعالن.1

 .السابق للرابطة العمومية اجلمعية حمضر على التصديق.2

 .املنتهية السنة ميزانية عن املالي والتقرير املنتهية السنة عن اإلدارة جملس تقرير يف النظر.3

 . القادم املوسم موازنة مشروع على والتصديق مناقشة.4

 . للرابطة التنفيذي املكت  ذمة وإبراء املنتهية السنة يف امليزانية إعتماد.5

 أعضاء املكت  التنفيذي ..إنتخاب 6

 اجلمعية العمومية الغري عادية: 8/4

 إجراءات اجلمعية العمومية غري العادية :

 لرابطة احلق يف الدعوة إىل مجعية عمومية غري عادية يف أي وقت ..للمكت  التنفيذي ل1

األعضاء اجلمعية العمومية للرابطة احلق يف دعوة مجعية عمومية غري عادية من خالل يكون لثلث عدد .2

م خالل أسبوع على األقل ومرفق بالطل  أسباب طل  اإلنعقاد وعلى أن ُيرفق به طل  واحد موقعًا عليه منه

 وال يعتد بهذا الطل  يف حالة عدم ورود خطابات هذه األندية .خطاب معتمد من كل نادي 

أيام على األقل  7دول األعمال وأية مستندات ذات عالقة باإلجتماع جي  أن ُترسل إىل األعضاء قبل ج.3

 من تاريخ اإلجتماع .

 ال جيوز تعديل جدول أعمال اجلمعية العمومية غري العادية للرابطة ..4

 لة.اجلمعية العمومية غري العادية لرابطة جي  أن تتعامل مع املسائل الطارئة أو العاج.5

 يكون اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية صحيحا حبضور األغلبية املطلقة ألعضاء الرابطة .6

 املكتب التنفيذي للرابطة :( اختصاصات 9مادة )

 وضع اللوائح والسياسات والربام  - .1

 . واالشراف على تنفيذها  سرتاتيجياتاإلوضع إدارة شئون الرابطة و .2

 عاقدات اخلاصة بالرابطةاملوافقة على االعمال والت .3

 تعيني املدير التنفيذي للرابطة  .4

 إختيار متحدث رمسي باسم الرابطة . .5
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 إصدار القرارات لصاحل شئون إدارة أعمال الرابطة اليت ال تتعارض مع القانون أو لوائح االحتاد املصري . .6

 ختصاصاتهم.إاهليكل التنظيمي للرابطة وتعيني أو إنهاء عمل العاملني به وحتديد اعتماد  .7

 ذات الصلة لصاحل األندية األعضاء .التفاوض مع أي أطراف  .8

جي  موافقة االحتاد فى مجيع األحوال و االحتاد بالتنسيق مع وضع اللوائح املنظمة ملسابقات الرابطة .9

 .مسابقة القسم األول " الدوري العام املمتاز " على شكل 

 ة لنشاط الرابطة .إعداد التقارير السنوي .10

 د من تطبيق وتنفيذ لوائح االحتاد الدولي واملصري لكرة القدم .التأك .11

 الرابطة.إرسال تقرير باألندية بالقرارات اليت مت إختاذها عق  كل إجتماع جمللس  .12

 .حبث الشكاوى اليت تقدم من األعضاء  .13

 .تشكيل اللجان الدائمة .14

 .تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية  .15

 .موال الرابطة ا أاعتماد املصارف اليت توضع فيه .16

 خبرباته يف جمال عمل الرابطة . لالستفادة االجتماعاتحلضور  اهدعوة من يرللمكت  التنفيذي  .17

 اختصاصات رئيس املكتب التنفيذي  (10مادة )

 انونيًا الرابطة قاملكت  التنفيذي رئيس ميثل  .1

 .االجتماعات ويعتمد حماضر  و املكت  التنفيذي للرابطة يرأس إجتماعات اجلمعية العمومية .2

 .املكت  التنفيذي للرابطة الدعوة إلجتماعات  .3

 . عد التصديق عليها من املكت  التنفيذىبطة برااليت توقع مع القود واإلتفاقيات يوقع كل الع .4

 . على الشيكات مع املدير املاليالتوقيع  .5

 يف الالئحة يضمن إنتظام وسري عمليات املكات  وجلان الرابطة ويتأكد من األهداف اليت وضعت  .6

  فيذياليت يضعها املكت  التن ترشيح املدير التنفيذي للرابطة وفقا للشروط واملعايري .7

 رئيس املكتب التنفيذينائب ( اختصاصات 11مادة )

يتوىل كافة اختصاصات رئيس املكت  التنفيذي يف حال غيابة واالختصاصات األخرى اليت يفوضه فيها  

 املكت  التنفيذي. 
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 املدير التنفيذي للرابطة : اختصاصات( 12مادة )

 أخرى وخيتص بالتاىل : جهة أي يف يعمل وال متفرغا التنفيذي املدير يكون ان جي 

 .و املكت  التنفيذي للرابطةتطبيق القرارات اليت وافقت عليها اجلمعية العمومية للرابطة  .1

 وجلان الرابطة.ة واملكت  التنفيذي للرابطحيضر إجتماعات اجلمعية العمومية للرابطة  .2

 واللجان األخرى .املكت  التنفيذي للرابطة تنظيم اجلمعية العمومية وإجتماعات  .3

 اجلمعية العمومية واملكت  التنفيذى تالتوقيع مع رئيس الرابطة على حماضر اجتماعا .4

 .واللجان املختلفة  واملكت  التنفيذي للرابطةمسئول عن مجيع حماضر إجتماعات اجلمعية العمومية  .5

 بشكل صحيح .مع املدير املاىل مسئول عن إنتظام حسابات الرابطة  .6

 مسئول عن إنتظام مجيع مراسالت الرابطة . .7

 .االعضاءاألندية وجمالس إدارات  احملافظة على العالقات مع أعضاء االحتاد املصري لكرة القدم .8

 تنظيم السكرتارية العامة . .9

 . للرابطة بعد موافقة املكت  التنفيذى تعيني وفصل املوظفني العاملني .10

 بالتعاون مع املدير املالي. امليزانية السنوية اعداد .11

 توقيع إذونات السداد بالتعاون مع املدير املالي . .12

 من موقعة العمومية اجلمعية إنعقاد من يوم 15 خالل للرابطة العمومية اجلمعية أعضاء إىل احملاضر يرسل .13

 . التنفيذي رواملدي الرابطة رئيس قبل

 ومية .العم اجلمعية حلضور الدعوة إرسال عن مسئول .14

 ( قواعد إجتماعات املكتب التنفيذي للرابطة :13مادة )

ة رة كل أسبوعني ، ويدعو رئيس الرابطجيتمع بإنتظام حبد أدنى ماملكت  التنفيذي للرابطة  .1

رسل الدعوة قبل اإلجتماع لإلجتماع على أن تكون الدعوة من قبل املدير التنفيذي للرابطة وُت

إىل املذكرات وقد ُيعقد بيومني على األقل وتتضمن موعد اإلجتماع وجدول األعمال باإلضافة 

من  %50أكثر من بناءًا على دعوة الرئيس أو على طل  أدنى  للمكت  التنفيذي  طارئال تماع إج

يف حالة عدم ملذكورة أعاله و طبقًا لإلجراءات ا، وجي  أن تكون املكت  التنفيذي للرابطة أعضاء 

 إكتمال النصاب القانوني لألعضاء يقرر الرئيس موعدًا أخر خالل أسبوع من تاريخ األجتماع .
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جي  التصديق على احملضر السابق لإلجتماع قبل بداية اإلجتماع اجلديد من قبل األعضاء  .2

 لإلطالع . احلاضرينغري ضاء سخة من هذا احملضر إىل األععلى أن ُترسل ناحلاضرون هلذا اإلجتماع 

ها يف ر املدير التنفيذي للرابطة إلدراجوجود أي بنود للمناقشة من قبل األعضاء جي  إخطا حال .3

 جدول األعمال قبل بدء اجللسة على األقل بيوم واحد .

دون أن يكون له حق التصويت املكت  التنفيذي للرابطة املدير التنفيذي للرابطة حيضر إجتماعات  .4

وجي  أن يرسل إىل االحتاد مع رئيس الرابطة  ن مسئواًل عن حمضر اإلجتماع ويوقع عليهويكو

 املصري لكرة القدم خالل يومني من تاريخ إعتماد االجتماع .

ال تنعقد علنًا ولرئيس الرابطة فقط احلق وموافقة أعضاء  املكت  التنفيذي للرابطةمجيع إجتماعات  .5

 . ويتال يكون هلم حق التصوين للحضور جملس إدارة الرابطة يف دعوة آخر

 ( قرارات الرابطة :14مادة )

 يتم إخطار االحتاد املصري لكرة القدم جبميع القرارات يف تارخيه .

 ( مسابقة دوري القسم األول :15مادة )

 بالتنسيق مع االحتاد املصري لكرة القدم .القسم األول  ة جلنة إلدارة مسابقةُتشكل الرابط.1

 ق مجيع الشروط املنصوص عليها يف قانون اللعبة واللوائح املنظمة للرابطة على هذه املسابقة .ُتطب .2

نصت عليها لوائح تلتزم األندية اليت تقام على مالعبها املباريات اإللتزام بقواعد األمن ومعايري السالمة اليت .3

 .صرياالحتاد امل

 ( جدول الدوري العام :16مادة )

لتزامات الدولية الرمسية الالراعي مجيع على أن ت القسم األولدوري مُلشكلة بوضع مسابقة ص اللجنة اختت.1

باإلضافة إىل املباريات الودية الدولية طبقًا لألجندة الدولية باإلضافة إىل أي معسكرات أو مباريات ودية 

اد املصري لكرة القدم ، كما أخرى خاصة باملنتخبات الوطنية واليت يتفق مسبقًا بني كاًل من الرابطة واالحت

جي  أن يراعي إلتزامات األندية القارية والدولية واملواعيد املقرتحة ملسابقة كأس مصر واليت جي  أن 

 يتقدم بها االحتاد املصري لكرة القدم وذلك حبد أقصى األول من يونيو من كل عام .



11 

 

ام عليها املباريات وذلك قبل بدء البطولة بثالث املالع  املقبتحديد بدء البطولة وإنتهائها وتقوم الرابطة .2

 شهور على األقل.

 النظام املالي للرابطة

( املدير املاىل 17مادة )  

رب املسئول عن مجيع يعني املكت  التنفيذي مدير ماىل للرابطة يتوىل االشراف على حسابات الرابطة ويعت

وصحة وسالمة  اليةوحفظ السجالت واملستندات امل االجراءات املالية واحملاسبية ومتابعة حتصيل االيرادات

وفى حالة  ان يعمل لدى الغري مبقابل أو بدون مقابل، وال جيوز للمدير املاىلالصرف من أموال الرابطة ،

له حيدد املكت  التنفيذي من حيل حمغياب املدير املاىل   

( اختصاصات املدير املاىل 18مادة )  

 .يعترب مسئول عن مجيع اإلجراءات املالية واحملاسبيةاإلشراف على حسابات الرابطة و .1

 .اإلشراف على حتصيل مجيع إيرادات الرابطة وأمواهلا وإيداعها فى املصرف املختص .2

 .املكت  التنفيذى املتعلقة بالشئون املالية تتنفيذ قرارا .3

ذى على مجيع أذون التوقيع مع الرئيس أو نائ  الرئيس فى حالة غيابه على الشيكات ومع املدير التنفي .4

 .الصرف

إعداد امليزانية واحلساب اخلتامى عن السنة املالية املنتهية ومشروع املوازنة املقبلة بالتنسيق مع مراق   .5

 .احلسابات وتقدميها للمكت  التنفيذي إلقرارها

التى تثبت حفظ السجالت واملستندات وكل ما يتصل بالعهد، ويكون املدير املاىل مسئواًل عن مجيع البيانات  .6

 .بالدفاتر واملستندات املالية

اعتماد صرف املرتبات وفواتري املشرتيات على اختالف أنواعها ومقابل استهالك املياه واإلنارة والغاز وخالفه  .7

 . وقيمة اإلصالحات حس  ما هو وارد فى ميزانية الرابطة املعتمدة طبقًا لالئحة املالية

 ى حول اى اتفاقات أو مسائل مالية أو جتارية مرتبطة بانشطة الرابطةاملدير التنفيذ على  املقرتحاتعرض  .8

 ماُيكلف به من املكت  التنفيذى. .9
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( مراق  احلسابات 19مادة )   

ممن تتوافر فيه الشروط املنصوص عليها فى قانون ه أتعاب قرتحويمراق  للحسابات املكت  التنفيذي رشح ي

اهليئة ان يكون مراق  احلسابات من املقيدين بسجل احملاسبني بمزاولة مهنة احملاسبة واملراجعة ، وجي  

 اجلمعية العمومية من  هنه وراتبيعلى ان يعتمد تعيالعامة للرقابة املالية، 

 احلسابات مراق  علىو مراق  احلسابات مبراجعة القوائم املالية طبقا ملعايري املراجعة املصرية توىل ي

 هذه لتالفى بها املتعلقة والتوصيات املراجعة عملية خالل يكتشفها التى همبالحظات التنفيذي املكت  اخطار

 ويعرض مراق  احلسابات التقرير السنوي على اجلمعية العمومية . املالحظات

 ( إلتزامات الرابطة :20مادة )

 حتصيل مجيع إيرادات الرابطة لصاحل األندية األعضاء ..1

ألندية نظري إشرتاكات تلك األندية يف املسابقات اليت تديرها حيق للرابطة حتصيل رسوم إشرتاكات ا. 2

املسابقات اليت تنظمها  الرابطة فضاًل عن أي غرامات قد توقع على عنصر من عناصر اللعبة املشارك يف

 الرابطة.

يوم من  15صرف أي مستحقات لإلحتاد املصري لكرة القدم واألندية األعضاء بالرابطة يف موعد غايته .3

 يخ ورود أي إيرادات للرابطة.تار

 ستحقات ذات الصلة ألعمال الرابطة .املصرف .4

وجود أي رسوم أو أي مستحقات مالية لالحتاد املصري لكرة القدم على األندية األعضاء بالرابطة .حال 5

صم يومًا من تاريخ االخطار على أن خت 30تلتزم الرابطة بسداد هذه الرسوم أو املستحقات لالحتاد خالل 

طبقًا للشروط املوضوعة يف الالئحة املالية ) حال وجودها ( هذه املبالغ من أرصدة النادي لدى الرابطة 

 . ديةاخلاصة بالرابطة مع األن

قبل بداية كل موسم  موازنةبإعداد لسنوي للجمعية العمومية للرابطة تلتزم الرابطة خالل االجتماع ا. 6

رباح كما تلتزم بتقديم ميزانية وحساب أت اخلاصة بالرابطة ، واملصروفا توضح املتوقع من إمجالي اإليرادات

 وخسائر وتقرير مالي يف نهاية كل موسم وذلك لإلعتماد من قبل اجلمعية العمومية .
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تلتزم الرابطة بتقديم ميزانية الرابطة والتقرير املالي املتعلق بنشاط الرابطة واملعتمد من اجلمعية العمومية . 7

 ة إىل االحتاد املصري لكرة القدم .للرابط

 ( إلتزامات األندية :21مادة )

 للرابطة مستحقة نظري اإلشرتاك يف أي من مسابقات الرابطة.أي رسوم سداد تلتزم األندية ب .1

نتيجة عقوبات قد توقع على النادي بسب  خمالفة أي عنصر للرابطة أي غرامات  تلتزم األندية بسداد .2

 ي من لوائح الرابطة .ألأو من عناصر اللعبة 

اإللتزام بسداد أي مستحقات  للعبة املرتبطة بالنادي فضاًل عنقات اتلتزم األندية بسداد مجيع مستح .3

 نتيجة قرارات جلنة اإلستئناف .

 ( إيرادات ومصروفات الرابطة :22مادة )
 تتكون إيرادات الرابطة من ... :

 بالرابطة . إشرتاكات األندية األعضاء يف املسابقات اخلاصة .1

 توقعها جلنة املسابقات طبقًا للوائح املختلفة . الغرامات اليت .2

 التربعات واملنح واهلبات بعد موافقة اجلهات املختلفة . .3

 ملسابقات اليت تنظمها الرابطة .ا نسبة الرابطة يف عوائد دخل املباريات يف .4

 عوائد حقوق البث اإلذاعي والتليفزيوني . .5

 ة والتجارية واإلعالمية .عوائد احلقوق التسويقي .6

 إيرادات أخرى . .7

 

 : تتكون مصروفات الرابطة 

 املصروفات اإلدارية ومستلزمات التشغيل املتعلقة بنشاط الرابطة . .1

 مرتبات العاملني بالرابطة . .2

 بدالت اإلنتقال اخلاصة بأعضاء اللجان املتخصصة يف الرابطة . .3

 بطة .تكاليف أنشطة العالقات العامة والتسويق بالرا .4

 تكاليف جوائز مسابقات الرابطة. .5

 أتعاب اخلدمات احملرتفة . .6
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 ديون معدومة . .7

 تكاليف السفر ألي عضو من أعضاء الرابطة ألداء أي عمل من أعمال الرابطة . .8

 مصروفات أخرى . .9

 احلقوق املالية  ( :23ادة )م

من عوائد البث التليفزيوني  من إمجالي الدخل العام %15حيصل االحتاد املصري لكرة القدم على نسبة . 1

 واإلذاعي .

حتت حساب مصروفات من عوائد البث التليفزيوني واإلذاعي  %2نسبة ال تتجاوز على حتصل الرابطة . 2

ت  املكقليل أو زيادة هذه النسبة وفقا للدراسة اليت يعرضها تللرابطة  الرابطة وحيق للجمعية العمومية

 .التنفيذي للرابطة

( مباشرة من الشركات الراعية  % 2ي عضو الرابطة بتفويض الرابطة يف احلصول على نسبتها )يلتزم الناد. 3

 وذلك يف حالة البيع املنفرد .

 البيع اجلماعي يتم اإلتفاق على نس  التوزيع وتعتمد من اجلمعية العمومية للرابطة . . حال4

بشرط  والبث الفضائي واإلذاعي لتجاريةحيق للنادي احلصول على حصته كاملة يف احلقوق التسويقية وا. 5

 الحقًا يف املادة ) خمصصات الدعم ( من هذه الالئحة .الإللتزام جبميع الشروط واألحكام اليت سوف ترد 

بأي من الشروط وعند تعارض حقوق الرابطة مع حقوق النادي ويف هذه احلالة ال حيق للنادي اإلخالل . 6

 أوضاعه .سنوات لتوفيق  3جاوز سوف يتم إعطاء النادي مهلة ال تت

بعد موافقة اجلمعية العمومية للرابطة نس  وطرق سداد املستحقات املكت  التنفيذي للرابطة حيدد . 7

وعلى النحو الذي يرد بالالئحة د تسويق احلقوق مجاعيًا لألندية طبقًا للشروط البيعية لكل أنواع احلقوق عن

 .املالية للرابطة
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 املالية لألندية الصاعدة واهلابطة : األمور( 24مادة )

 ندية اهلابطة للقسم األدنى خالل شهر من إنتهاء املسابقة.تتعهد الرابطة بسداد مجيع مستحقات األ. 1

احلصول على على دفعة مقدمة من مستحقاتهم  القسم األولحيق لألندية الصاعدة من القسم األدنى إىل . 2

على ان  التنفيذيعودهم وذلك بعد موافقة املكت  من اإلخطار بص خالل شهر على األكثرالعداد الفريق 

 .احلقوق  مجيع تسوى من مستحقاتهم الحقا من 

 ( خمصصات الدعم لألندية :25مادة )

نسبة سنوية من حصة األندية  وخيصص األنديةاء صندوق خمصص لدعم شلجمعية العمومية للرابطة إنجيوز ل

حصيلة هذا الصندوق يف دعم األندية ذات اإلحتياج الشديد للدعم  توجهعلى ان  لتمويل هذا الصندوق

او  مسرية النادي يف نشاط كرة القدم مستقباًل أو لألندية اهلابطة اىل القسم األدنى رتؤثر على إستمراقد واليت 

 .العموميةوتعتمد من اجلمعية  قواعد الصرف اى أغراض أخرى مرتبطة بكرة القدم على أن تعرض

 ( املخصصات اإلجتماعية :26) مادة

األنشطة اجملتمعية ية العمومية للرابطة ختصيص اعتمادات مالية للمشاركة اجملتمعية و دعم لجمعجيوز ل

أن ُتوضع قواعد دعمها على اليت قد يرى املكت  التنفيذي  ورعاية الالعبني القدامى واحلاالت احلرجة

 .جلمعية العمومية للرابطةاالصرف وتعتمد من 

 ( العقوبات الرياضية :27دة )ما

يلتزم النادي بأي غرامات مالية متعلقة بأي عنصر من عناصر اللعبة نتيجة عقوبات وخمالفات ألي من لوائح . 1

 يوم على األكثر. 15لرابطة وذلك يف غضون من املكت  التنفيذي ل اعتمادهاومت  الرابطة

حيق للنادي صرف أي من مستحقاته حتى سداد يف حالة عدم اإللتزام بسداد أي من الغرامات ال . 2

 مديونياته .

 . لدى الرابطة حيق للنادي طل  خصم مديونياته من مستحقاته. 3
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 ( املصادقات املالية مع الرابطة :28مادة )

تلتزم الرابطة بإرسال شهريًا كشف حساب لكل نادي على حده وعلى النادي الرد كتابيًا باملوافقة على هذا . 1

 خالل أسبوع من تاريخ ويف حاله عدم الرد يعترب كشف احلساب صحيحًا معتمدًا من النادي . الكشف

يف حالة رفض النادي ألي بند من كشف احلساب عليه سرعة خماطبة املدير التنفيذي للرابطة للتنسيق مع . 2

 اإلدارة املالية للرابطة للمصادقة على كشف احلساب .

املكت  التنفيذي  صادقات بني النادي واإلدارة املالية للرابطة حيال األمر إىل يف حالة اإلختالف على امل. 3

 لرابطة إلختاذ ما يلزم من إجراءات طبقًا لالئحة املالية للرابطة .ل

لرابطة يف هذا الشأن وللنادي احلق يف تزام الكامل بقرارات املكت  التنفيذي لعلى األندية اإلل. 3

 طبقًا للشروط والقواعد . ل جلنة اإلستئناف باالحتادالقرارات من خالاإلستئناف على أي من هذه 

 ( إلتزامات األندية للبث التليفزيوني :29مادة )

لرابطة منشورًا يوضح به مجيع شروط واحكام البث ية كل موسم سوف يصدر املكت  التنفيذي ليف بدا

املكت  اإللتزام بقرارات أعضاء الرابطة  ادي وعلى كل نادي منالتليفزيوني واحلقوق والواجبات على كل ن

 بشأن تنظيم حقوق البث التليفزيوني واإلذاعي . التنفيذى
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 توقيعات إعتماد كشف
 رابطة األندية " القسم األول " الئحة

 التوقيـــــــــع ممثل النادي األســـــــــــــم م.
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 جدول اعمال اجتماع اندية القسم األول

 2017 نوفمرب  1يوم 

 ـــــــــــــــــ

 : اعتماد الئحة النظام لرابطة اندية القسم األول  أوال

يت وردت ومت ثانيا : املوافقة على ترشيحات األندية ألعضاء املكت  التنفيذي ال

 :اعتمادها من اللجنة املشكلة وفقا للتاىل 

  الشامي عبدالسميع حممود/  . املهندس1

 املهندس/ ماجد حيى امحد جناتي. 2

 املهندس / امحد عثمان امحد عثمان. 3

  دكتور/ إمساعيل سليم حممد على. 4

 يماللواء/ عثمان حممد دسوقى إبراه. 5

 


