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  بية املصريةاألوملاللجنة 
  ٢٠٢١ لسنة ٢٠قرار رقم 

  بية املصريةاألوملرئيس اللجنة 
  بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛٢٠١٧ لسنة ٧١وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 
  مبى ؛األولوعلى الميثاق 

  مبية المصرية ؛األولوعلى الئحة النظام األساسى للجنة 
الجمعية العمومية غير العادية لالتحاد المصرى لكرة القـدم  وعلى محضر اجتماع    

   ؛٢٨/١١/٢٠٢١بتاريخ 
مبيـة المـصرية بجلـسة      األولوعلى التفويض الصادر للسيد رئيس مجلس إدارة اللجنة         

   باعتماد ونشر لوائح الهيئات الرياضية ؛٢٦/٢/٢٠١٨بتاريخ ) ٣( رقم اإلدارةمجلس 
   : ررــــــــق

   )ىـاألول ـادةامل( 
  يلغى قرار تطبيق الئحة النظام األساسى االسترشـادى الـصادر بقـرار رئـيس       

 والمنشور بالوقائع المـصرية بالعـدد    ٢٠١٧ لسنة   ٣٢٩مبية المصرية رقم    األولاللجنة  
   . على االتحاد المصرى لكرة القدم٢٠١٧ أكتوبر ١٧بتاريخ ) ب( تابع ٢٣٣رقم 

  )ة ـ الثانيـادةامل( 
  )المرافقـة (النظام األساسى لالتحاد المـصرى لكـرة القـدم    الموافقة على الئحة   

   . محافظة القاهرة- الجزيرة - شارع الجبالية ٥ هومقر
  )ة ـ الثالثـادةامل( 

ويعمل بهما من اليـوم التـالى       ،   فقة بالوقائع المصرية  اينشر القرار والالئحة المر   
   .لتاريخ النشر

  ٢٩/١١/٢٠٢١تحريرا فى 
   المصريةبيةماألولرئيس اللجنة 
  هشام حطب/ مهندس
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  ٥٢-٥٠  ......................................٥٤-٤٦ مادة
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  ٥٧-٥٥  ......................................٦١-٥٩ مادة
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  )األولالفصل ( 

 لتعريفاتا

 :  ىتدل المصطلحات المنصوص عليها أدناه على اآلت

 . )EFA(لكرة القدم ى االتحاد المصر:  االتحاد

  . )CAF(لكرة القدم ى االتحاد اإلفريق:  الكاف

 . )FIFA( لكرة القدمى االتحاد الدول:  الفيفا

  يكـون  و . اتحاد كرة القدم تعترف به الفيفا والكونفدراليـة ذات الـصلة          :  اتحاد
  .  بالفيفاعضوا

 . تتبع قارة واحدة ومجموعة االتحادات المعترف بها من الفيفا  :االتحادات القارية

  . تنظيم يتبع أحد االتحادات: ى دور

  إلى نفـس القـارة    ى  مجموعة اتحادات معترف بها لدى الفيفا وتنتم       : كونفدرالية
  . )أو منطقة جغرافية واحدة(

االعتبـاريين   أو   نها جماعة من األشـخاص الطبيعيـين      هيئة رياضية تكو   :ى  ناد
   . لنشر الممارسة الرياضيةواإلمكاناتوالمالعب ى مجهزة بالمبان

 ،  حكم ،   عضو لجنة  ،   )ذلك أعضاء المجلس  ى  بما ف (عضو مجلس   ى  أ  :مسئول
  شخص مسئول عن المسائل الفنيـة والطبيـة واإلداريـة         ى  وأ ،   مدرب ،   حكم مساعد 

باإلضافة إلى أيـة أشـخاص آخـرين ملتـزمين      ،   ناٍد أو   ىدور أو   حادات أو   الفيفاى  ف
  . )باستثناء الالعبين والوسطاء(بقوانين الفيفا 

  . العب كرة قدم مرخص له من االتحاد  :العب

  . الهيئة العليا والتشريعية والرقابية لالتحاد  :الجمعية العمومية

 .  لالتحادستراتيجيةاالالهيئة   :اإلدارةمجلس 

 باالتحاد بموافقة الجمعيـة العموميـة       هيتم قبوله عضويت  ى  كيان قانون ى  أ  :عضو
ـ    ـ     ى ويكون له الحق ف   تتـوافر فيـه  ى التـصويت بالجمعيـة العموميـة لالتحـاد مت

 . شروط العضوية
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 اإلدارةمصرح له بالتبعية لالتحاد من خالل مجلس        ى  كيان قانون   :عضو منتسب 
 . بالجمعية العمومية لالتحادالتصويت ى دون أن يكون له الحق ف

  . ىيمثل أحد األعضاء بالجمعية العمومية بشكل قانونى شخص طبيع  :مندوب
  وفقًـا اتحـاد  ى أ أو لعبة تراقبها وتنظمهـا الفيفـا والكونفيـدراليات       :كرة القدم 
  . لقوانين اللعبة

 . لمصريةالقدم ا  من نظام دوريات كرةاألولالمستوى   :األولالقسم ى المصرى الدور
  .من نظام دوريات كرة القدم المصريةى المستوى الثان :ى القسم الثانى المصرى الدور
  .المستوى الثالث من نظام دوريات كرة القدم المصرية  :القسم الثالثى المصرى الدور
  .المستوى الرابع من نظام دوريات كرة القدم المصرية  :القسم الرابعى المصرى الدور

  .مسابقات النساء المنظمة من االتحاد  :النسائيةكرة القدم 
  .بطولة سنوية ينظمها االتحاد ومملوكة له  : مصركأس
  .كأسوالى الدورى بطولة سنوية ينظمها االتحاد بين بطل  : السوبركأس

ـ       :قوانين اللعبة    ىيـصدرها مجلـس االتحـاد الـدول       ى  قوانين كرة القـدم الت
   .قوانين الفيفاى ام ذات الصلة المنصوص عليها ف لألحكوفقًا) IFAB( لكرة القدم

 ٢٠١٧ لسنة ٧١  رقمالقانون  :قانون الرياضة
   .لكرة القدمى مجلس االتحاد الدول  :)IFAB(ايفاب 

تختص بنظر المنازعـات    ى  التى  واإلدارى  جهات القضاء العاد    :جهات القضاء 
  .القضائية وفق اختصاصها

ـ   محكمة خاصة مس    :هيئة التحكيم     لقواعـد التحكـيم الـواردة      اتقلة ومشكلة طبقً
  .قانون الرياضةى ف

   .)سويسرا(لوزان ى ويوجد مقرها فى محكمة تحكيم رياض  :)CAS (كأس
ى يتـول ،   مبيـة المـصرية   األولالمركز المنشأ باللجنة      :مركز التسوية والتحكيم  

ون أحـد أطرافهـا   يكى تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة والت     
وذلـك عـن طريـق       ،   الجهات الخاضعة ألحكامـه    أو    ، الهيئات أو    ، من األشخاص 

  .التحكيم متى انعقد له االختصاص أو  ،التوفيق أو  ،الوساطة
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  . ألحكام هذه الالئحةوفقًالجنة مستقلة منتخبة تشكل داخل االتحاد   :لجنة االنضباط
   ألحكـام  وفقًـا تـشكل داخـل االتحـاد       لجنة مستقلة منتخبة      :لجنة االستئناف 

   .هذه الالئحة
لجنة مستقلة منتخبة تشكل داخل االتحاد وتختص بتنظيم عملية           :اللجنة االنتخابية 

   . ألحكام هذه الالئحةوفقًااالنتخابات واإلشراف عليها 
  وفقًـا لجنة منتخبـة تـشكل داخـل االتحـاد       :لجنة مراقبة الحسابات والتدقيق 

  .لهذه الالئحة
 اإلدارةلجنة مشكلة بقرار من مجلس        :)أصحاب المصالح (لجنة الجهات المعنية    

  .اختصاصاتها وفق هذه الالئحةى وتتول

  : مالحظة
ى ويطبـق أ  ،   تشير إلى أشخاص طبيعيين كال الجنسين     ى  تشمل المصطلحات الت   

   .مصطلح بالمفرد على الجمع والعكس صحيح
  )ىالفصل الثان( 

 عامةاألحكام 
  : والمقر والعالمات التجارية لالتحادى الشكل القانون - ١ مـادة

يتكون من األنديـة    ،   هو هيئة رياضية تتمتع بالشخصية االعتبارية الخاصة      )  أ   (
لعبة كرة القدم بقصد تنظيم هذا النـشاط  ى لها نشاط ف  ى  والهيئات الرياضية الت  

ويقـع مقـر    ،   ىواها الفن نشر اللعبة ورفع مست   ى  والعمل عل ،   والتنسيق بينها 
   .مصر - القاهرة - الزمالك -  شارع الجبالية٥ى االتحاد ف

ـ   )FIFA(لكرة القدم   ى  االتحاد عضو باالتحاد الدول   ) ب  ( لكـرة  ى  واالتحاد اإلفريق
لكرة ى  واالتحاد العرب ) UNAF(واتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم      ) CAF(القدم  
   .)UAFA(القدم 

   . باأللوان األحمر واألبيض واألسود ألوان االتحاد)ج(
مما يـدل علـى      ،   شبكة المرمى ى  شعار االتحاد دائرة مع كرة قدم محرزة ف       ) د  (

  .ى  وتكون شبكة المرمى بألوان العلم المصر .كرة القدمى الفوز ف
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   .)EFA( إف إيهى يكون االختصار إ) ه (
لدى وزارة التجارة الداخليـة     ا  كٌل من العلم والشعار واالختصار مسجٌل قانونً      ) و  (

  .مصرى ف
  : األهداف - ٢ مـادة

  : تحادأهداف اال
  وتعزيزهـا وتنظيمهـا ومراقبتهـا      ،   تطوير لعبة كرة القدم بشكل مـستمر      )  أ  (

ـ  ى  على نطاق االختصاص المكان      ضـوء مبـادئ اللعـب وقيمـه       ى  وذلك ف
   خـالل بـرامج   مـن اوذلـك تحديـد  ،  العادلة والتعليمية والثقافية واإلنسانية 

   .الشباب والتطوير
كرة القدم وكرة القدم للصاالت وكرة القـدم الـشاطئية          ى  تنظيم البطوالت ف  ) ب  (

نطاق الـسلطة الممنوحـة إلـى       ،   عن طريق تحديدِ  ،  ى  على المستوى الوطن  
  .تتكون منها بشكل دقيق؛ كما هو مطلوبى الروابط المتعددة الت

  . تنفيذ اللوائح واألحكام)ج(
   .حماية مصالح أعضاء االتحاد) د (
 )FIFA(تصدرها الفيفـا  ى احترام ومنع أية مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الت       ) ه (

وضمان أن تلك    ،   باإلضافة إلى قوانين اللعبة    )EFA( االتحاد أو   )CAF(الكافأو  
  .القوانين واللوائح والتوجيهات والقرارات يحترمها األعضاء

الممارسـات   أو   لنزاهة واألخالقيات واللعب النظيف بمنع كافة الوسـائل       تعزيز ا ) و  (
يمكنـه أن يمـس     ى  الذ ،   التالعب بالمباريات  أو   المنشطاتى  تعاط أو   مثل الفساد 

يعمـل علـى     أو   بنزاهة المباريات والبطوالت والالعبين والمسئولين واألعضاء     
  .لشاطئيةكرة القدم ا أو كرة القدم للصاالت أو اإلضرار بكرة قدم

، ى  تعزيز وتقوية مبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة على المستوى الـوطن         ) ز  (
  .وتشجيع أعضائه على تطبيق مبادئ الحوكمة المعمول بها

تعزيز تطوير كرة القدم النسائية والمـشاركة الكاملـة للنـساء علـى كافـة          ) ح  (
  .مستويات حوكمة إدارة كرة القدم
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 على كافة مباريات كرة القدم الودية بكافة أشـكال لعبهـا       المراقبة واإلشراف ) ط  (
   .على نطاق االتحاد

المراقبة واإلشراف على كرة قدم وكرة القدم للصاالت وكرة القدم الـشاطئية            ) ى (
والمراقبة واإلشراف على كافة أشكال مباريات كرة القدم        ى  على مستوى وطن  

 لقوانين ولـوائح الفيفـا      وفقًاوذلك   ،   نطاق االتحاد ى  يتم أداؤها ف  ى  الدولية الت 
   .والكونفيدراليات ذات الصلة

إدارة العالقات الرياضية الدولية المتصلة بكرة قدم وكـرة القـدم للـصاالت         ) ك  (
   .وكرة القدم الشاطئية

  .استضافة البطوالت على المستويات الدولية والمستويات األخرى) ل (

  .تطوير كرة القدم الخاصة بهمى نطاق االتحاد فى دعم األندية ف) م (

  : حقوق اإلنسان - ٣ مـادة
ويبـذل قـصارى    ، يلتزم االتحاد باحترام كافة حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا   
  .تعزيز حماية هذه الحقوقى جهده ف

  : عدم العنصرية والمساواة - ٤ مـادة

  شـخص   أونـوع ضـد بلـد     ى  يحظر بشدة ويعاقب التمييز والعنصرية مـن أ        
  اإلعاقـة  أو   ىاألصـل االجتمـاع    أو   الجـنس  أو   اللون أو   أو جماعة من حيث العرق    

ى أ أو أيـة حالـة أخـرى     أو   الميالد أو   الثروة أو   ىالسياسى  الرأ أو   الدين أو   اللغةأو  
  .التدابير التأديبية األخرى أو /الفصل و أو سبب آخر باإليقاف

  : ىالحيادية واالستقالل المؤسس - ٥ مـادة
   .المسائل السياسية والدينيةى يلتزم االتحاد الحياد ف)  أ  (

ويـضمنون   ،   المسائل السياسية والدينيـة   ى  يلتزم أعضاء االتحاد الحيادية ف    ) ب  (
   .التزام أعضائهم بالحيادية

شـكل مـن أشـكال التـدخل     ى  يجب على أعضاء االتحاد االلتزام وتجنب أ  )ج(
كما يـضمن أن     ،   حاد شؤونه بشكل مستقل    ويدير االت   .غير المالئم ى  السياس

  .شؤونه ال تتأثر بالغير
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  : تعزيز العالقات الودية - ٦ مـادة
يجب على االتحاد أن يشجع العالقات الودية االجتماعية بين أعضائه وأنديته           )  أ   (

   .المجتمع وذلك من أجل تحقيق األهداف اإلنسانيةى ومسئوليه والعبيه ف
ـ ى اد تقديم كافة السبل المؤسسية الالزمة لحل أ     يجب على االتح  ) ب  ( ى نزاع داخل

  .يمكن أن ينشأ بين أعضائه وأنديته ومسئوليه والعبيه
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١سنة أول دیسمبر فى ) ج( تابع ٢٧٠ العدد – الوقائع المصریة  
 

  

١٤
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  )األولالفصل ( 
 القوانين الحاكمة

  : الالعبون - ٧ مـادة
 وذلـك   اإلدارة وأحكام تسجيلهم من خالل مجلس       يتم تنظيم أوضاع الالعبين   )  أ  (

   . للوائح الفيفا المنظمة ألوضاع الالعبين وانتقاالتهموفقًا
   . للوائح االتحادوفقًايتم تسجيل الالعبين ) ب (

  : قوانين اللعبة - ٨ مـادة
يلتزم االتحاد وكل أعضائه الممارسين للعبة كـرة القـدم بقـوانين اللعبـة              )  أ   (

لكرة القدم حيث إن المجلس فقـط       ى   عن مجلس إدارة االتحاد الدول     الصادرة
  .هو من يضع ويغير قوانين اللعبة

يلتزم االتحاد وكُل أعضائِه الممارسين للعبة كرة القـدم للـصاالت بقـوانين      ) ب  (
لكرة القدم حيث إن المجلـس  ى  االتحاد الدولإدارةاللعبة الصادرة عن مجلس     
  .انين اللعبةفقط هو من يضع ويغير قو

 يلتزم االتحاد وكُل أعضائه الممارسين للعبة كرة القدم الشاطئية بقوانين اللعبة            )ج(
لكرة القدم حيث إن المجلس فقـط       ى   االتحاد الدول  إدارةالصادرة عن مجلس    

  .هو من يضع ويغير قوانين اللعبة
  : عمل الهيئات والمسئولين وغيرهم - ٩ مـادة

لهيئاِت والمسئولون باالتحاد بقوانين ولوائح وتوجيهات وقرارات       تلتزم كافةُ ا  )  أ (
  .أنشطتهمى والئحة السلوك بالفيفا والكاف واالتحاد ف

لعبـة كـرة القـدم      ى  المشاركة ف ) هيئة أو   شخص(تلتزم كل عناصر اللعبة      )ب(
ـ            نطـاق  ى  وكرة القدم للصاالت وكرة القدم الشاطئية وكرة القدم النـسائية ف

  ، وانين ولوائح الفيفا والكاف واالتحاد وأية قوانين أخـرى ذات صـلة           االتحاد بق 
 .ة والوالء والنزاهة والروح الرياضيباإلضافة إلى مبادئ اللعب النظيف 

  : اللغات الرسمية - ١٠ مـادة
ويجب كتابة المستندات والنصوص الرسـمية      ، العربية  ى  اللغة الرسمية لالتحاد ه   

  . مصحوبة باللغة اإلنجليزيةباللغة العربية بصفة أصلية
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  )ىالفصل الثان( 
 العضوية المنتسبة/ العضوية

  : القبول واإليقاف والفصل - ١١ مـادة
 اإلدارة ويختص مجلس     .تختص الجمعية العمومية بقبول وإيقاف األعضاء     )  أ   (

  .بقبول وإيقاف وفصل األعضاِء المنتسبين
   . لهذه الالئحةوفقًاقدم متطلبات االتحاد المتى يجب منح الموافقة إذا استوف) ب (
ـ    .الفـصل  أو    يتم إنهاء العضوية والعضوية المنتسبة باالسـتقالة       )ج( ى  وال تعف

 العضوية المنتسبة من أداء التزاماته المالية تجاه االتحـاد  أو خسارة العضوية 
ولكن خـسارة العـضوية    ،   أعضاء منتسبين آخرين باالتحاد   / أعضاءى  أأو  
   .ى خسارة كافة الحقوق المتعلقة باالتحادإلى تؤد

  .الجمعية العموميةى  فاألطرافيضمن االتحاد تمثيل كافة ) د (
  : )األعضاء (الًأو - ١٢ مـادة

  : ىويتم تقسيمهم كاآلت ،  كحد أقصىعضوا) ١٣٤(يتكون االتحاد من 
  . بحد أقصىاألول من أندية القسم ١٨)  أ  (
  .بحد أقصىى ة القسم الثان من أنديعضوا ٤٨) ب (
ندية األعلى من كـل     ة القسم الثالث خمسة أعضاء من األ       من أندي  عضوا ٦٠ )ج(

إذا كان أحد األنديـة الخمـسة لـيس         ( مجموعة من االثنتى عشرة مجموعة      
ـ   ى  التـال ى   يتأهل الناد  عضوا وإذا تغيـرت   ) ترتيـب المجموعـة     ى  لـه ف

  .زيِع على عدد المجموعات مجموعة يتم ضمان التو١٢المجموعات عن 
ـ     ) ٥) (د  (   تمثـل خمـسة أقـاليم جغرافيـة بمـصر         ى  أندية من القسم الرابع الت

  .)قنـاة الـسويس   / بحري/ القاهرة الكبري / شمال الصعيد / جنوب الصعيد (
قليم من األقاليم الخمـسة الجغرافيـة   إقمة كل ى  األعلى ف ى  ويجب تحديد الناد  

باحتساب النسبة المئوية لنقاط كـل فريـق        وذلك بناء على الجدارة الرياضية      
 : ى يتم احتسابها باستخدام المعيار اآلتى والت

 عدد النقاط المجمعة 
 ـــــــــــــــــ =معدل النقاط للمباريات 

 عدد المباريات   
 .ٍد على ناأحصل على أعلى معدل هو ى الذى ويكون الناد
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دوريات كـرة القـدم النـسائية       ى   ف األولالمركز  ى  األندية الحاصلة عل  ) ٣) (ه (
  حالـة تأهـل أحـد األنديـة عمـال         ى   وف األولوالشاطئية والصاالت للقسم    

ترتيب المـسابقة   ى  له ف ى  التالى  يتأهل الناد ) د، ج، ب، أ (الً أو ١٢ مـادةبال
  .الجمعية العموميةى وغير الممثل ف

 لنتـائج   وفقًـا ية  بعد نهاية كل موسم بعمل تصنيف األند      ى  يقوم المدير التنفيذ  ) و  (
قبل إرسال الدعوة لحضور الجمعيـة العموميـة العاديـة          ى  الموسم الرياض 

   .لالتحاد ويجب إعالن أعضاِء الجمعية العمومية قبل بداية الموسم
  : )المنتسبوناألعضاء  (اثاني - ١٢ مـادة

  لم تستوف المعـايير المـذكورة     ى  االتحاد هم الهيئات الت   ى  األعضاء المنتسبون ف  
  .الً أو١٢ مـادةالى ف

  : )قبول األعضاء (الًأو -١٣ مـادة
ى  باالتحاد بطلـب كتـاب  عضواأن تصبح ى تتقدم أية هيئة رياضية ترغب ف     )  أ   (

  .إلى إدارة االتحاد
  : يجب أن يتضمن الطلب المستندات اإلجبارية اآلتية) ب (

  .) وجدتإن(واللوائح  ، عقد التأسيس أو ى نسخة من النظام األساس-١
لكرة ى  يصدرها االتحاد الدول  ى   إقرار بالتزامه باللوائح والقرارات الت     -٢
ـ  ) FIFA(القدم     .)EFA(واالتحـاد ) CAF(لكـرة القـدم     ى  واالتحاد اإلفريق

يتم احترام هذه الالئحة والقوانين والقرارات من أعضائه وأنديته          ويضمن أن 
   .ومسئوليه والعبيه

باإلضافة إلى قـوانين لعبـة      ،   ن اللعبة السارية   إقرار بالتزامه بقواني   -٣
 لمـا يـضعه االتحـاد       وفقًاكرة القدم الشاطئية وقوانين كرة القدم للصاالت        

  .لكرة القدمى الدول
متعلـِق بالئحـة     أو   ينشأ عن ى  نزاع محل ى   إقرار بااللتزام بإحالة أ    -٤

 التـسوية  هيئة التحكيم بمركـز ى قرارات االتحاد إل و لوائحى و ساسالنظام األ 
  ،بعد استنفاد كافة القنوات الداخليـة باالتحـاد         ى  المصرى  والتحكيم الرياض 

 .ى القانون المصرى ف ما لم يحظر ذلك صراحة
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ـ  ى   إقرار بالعلم بأن أ    -٥ ينـشأ عـن القـوانين واللـوائح        ى  نزاع دول
الكاف يجـوز إحالتـه كحـل     أو تصدرها الفيفاى والتوجيهات والقرارات الت 

  .قوانين الفيفا والكافى كما هو محدد ف ، أسكإلى الى نهائ

هـذه   وقانون الرياضةى  إقرار باعترافه بهيئة التحكيم كما هو محدد ف -٦
قـوانين  ى  كما هو محدد ف    ،   كأسباإلضافة إلى السلطة القضائية لل     ،   الالئحة

  .الفيفا والكاف وقرارتهما

  .أرِض مصرى  إقرار بأنه مسجل ويقع مقره عل-٧

لمقدم الطلب يضمن أنه قادر علـى اتخـاذ         ى   أن الكيان القانون    إقرار -٨
 .ى كيان خارجى القرارات بشكل مستقل عن أ

تعيينُهم نتيجـة    أو    إقرار بأن أعضاء هيئات مقدم الطلب تم انتخابهم        -٩
  .التعيين أو إلجراءات يضمن االستقالل الكامل لالنتخاب

لذين يحـق لهـم إبـرام        قائمة مسئولين تحدد المفوضين بالتوقيع ا      -١٠
  .االتفاقيات الملزمة قانونا مع الغير

  .جمعية تأسيسية أو  نسخة من آخر محضر جمعية عمومية-١١

المباريات الودية فقـط بعـد      ى  االشتراك ف  أو    إقرار بالتعهد بتنظيم   -١٢
  .لكرة القدمى الحصول على موافقة مسبقة من االتحاد المصر

ى نطاق االتحاد المصر  ى  ارياته الرسمية ف   إقرار أنه سيلعب كافة مب     -١٣
  .لكرة القدم

ى متى  المصرى   إقرار أنه يعترف بمركز التسوية والتحكيم الرياض       -١٤
  .انعقد له االختصاص

) ١٣ ، ١٢(عـدا   ادةمذات الى  تلتزم الروابط بتقديم ذات المستندات الواردة ف  )ج(
  .القسم الواحد أو وال تُقبل أكثر من رابطة للعنصر
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  : قبول األعضاء المنتسبين - اثاني - ١٣ مـادة

 باالتحـاد بطلـب     ا منتسب عضواأن يصبح   ى  يرغب ف ى  كيان قانون ى  يتقدم أ )  أ   (
   .إلى إدارة االتحادى كتاب

  : يجب أن يتضمن الطلب المستندات اإلجبارية اآلتية) ب (

ـ   -١   حواللـوائ  ، عقـد التأسـيس   أو ى نسخة من الئحة النظـام األساس
  .)إن وجدت(

ـ      ى   إقرار يفيد بأنه سيلتزم ف     -٢ ى كافة األوقات باللوائح والقـرارات الت
ـ واالتحـاد اإل   )FIFA( لكرة القدم ى  يصدرها االتحاد الدول   لكـرة القـدم    ى  فريق

)CAF(   يتم احترام هذه الالئحة والقوانين والقـرارات        واالتحاد ويضمن أن ،   
   .ليه والعبيهمن أعضائه وأنديته ومسئو ، بحسب األحوال

 إقرار يفيد أنه سيلتزم بقوانين اللعبة السارية باإلضافة إلـى قـوانين             -٣
 لما يضعه االتحـاد     وفقًالعبة كرة القدم الشاطئية وقوانين كرة القدم للصاالت         

  .لكرة القدمى الدول

متعلق بالئحـِة    أو   /ينشأ عن   ى  نزاع محل ى   إقرار بااللتزام بإحالة أ    -٤
هيئة التحكيم بمركـز التـسوية   ى قرارات االتحاد ال و لوائحى و النظاِم األساس 

  ،بعد استنفاد كافة القنوات الداخليـة باالتحـاد         ى  المصرى  والتحكيم الرياض 
 .ى القانون المصرى ما لم يحظر ذلك صراحة طبقا للقواعد اإللزامية ف

ـ  ى   إقرار بالعلم بأن أ    -٥ ينـشأ عـن القـوانين واللـوائح        ى  نزاع دول
الكاف يجـوز إحالتـه كحـل     أو تصدرها الفيفاى ات والقرارات الت والتوجيه

  .قوانين الفيفا والكافى كما هو محدد ف ، كأسإلى الى نهائ

قانون الرياضة وهـذه  ى  إقرار باعترافه بهيئة التحكيم كما هو محدد ف -٦
قـوانين  ى  كما هو محدد ف    ،   كأسباإلضافة إلى السلطة القضائية لل     ،   الالئحة
  .الكاف وقراراتهماالفيفا و

  .نطاق االتحادى  إقرار بوجود المتقدم وتسجيله ف-٧
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لمقدم الطلب يضمن أنه قـادر علـى        ى   إقرار يفيد أن التشكيل القانون     -٨
 .ى كيان خارجى اتخاذ القرارات بشكل مستقل عن أ

تعييـنُهم   أو   إقرار يفيد أن أعضاء هيئات مقدم الطلب تـم انتخـابهم           -٩
  .التعيين أو ضمن االستقالل الكامل لالنتخابنتيجة إلجراء ت

١٠-             قائمة مسئولين تحدد المفوضين بالتوقيع الذين يحـق لهـم إبـرام 
  .االتفاقياِت الملزمِة قانونا مع الغير

  .جمعية تأسيسية أو خر جمعية عموميةآ نسخة من محاضر -١١
لودية فقـط   المباريات ا ى  االشتراك ف  أو    إقرار يفيد أنه يتعهد بتنظيم     -١٢

  .لكرة القدمى بعد الحصول على موافقة مسبقة من االتحاد المصر

  .نطاق االتحادى  إقرار يفيد أنه سيلعب كافة مبارياته الرسمية ف-١٣

ى المصرى  نه يعترف بمركز التسوية والتحكيم الرياض     أ إقرار يفيد    -١٤
  .انعقد له االختصاصى مت

  : م بطلب العضويةطلب وإجراء التقد : الًأو - ١٤ مـادة

 للـوائح خاصـة   وفقًايتم تنظيم إجراءات التقدم بالطلبات الخاصة بالعضوية       )  أ   (
   .اإلدارةيوافق عليها مجلس 

والمـشاركة  ،   قبول أوراق األعضاء الجدد كأعضاء منتسبين      اإلدارةلمجلس  ) ب  (
ـ       ى  ف   لهـا حـق قبـول     ى  النشاط لحين العرض على الجمعية العمومية الت

 ويجوز للمتقدم بالطلب عرض طلبه أمام        .ض طلب المتقدم للعضوية   أو رف 
   .الجمعية العمومية مسببا

 ويحق لمنـدوبى   . يتمتع العضو الجديد بحقوق العضوية وواجباتها فور قبوله       )ج(
  .)الًأو ١٢ (مـادةالعضو التصويت والترشح لالنتخابات طبقا لنص ال

   :م للعضوية المنتسبةطلب وإجراء التقد : اثاني - ١٤ مـادة

   .اإلدارة للوائح خاصة يوافق عليها مجلس وفقًايتم تنظيم إجراء القبول )  أ  (
   .قبول العضوية المنتسبةى  فاإلدارةيفصل مجلس ) ب (

  . يحصل العضو المنتسب الجديد على الحقوق والواجبات ذات الصلة فور قبوله)ج(
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٢١

  :حقوق األعضاء : الًأو - ١٥ مـادة

  : يحصل أعضاء االتحاد على الحقوق اآلتية)  أ  (

 ،  واستالم جدول أعمالهـا مقـدما      ،   الجمعية العمومية ى   المشاركة ف  -١
  وممارسـة حقـوقهم    ،   ودعوتهم للجمعية العمومية خالل الوقـت المحـدد       

   .التصويتى المناقشات وممارسة حقوقهم فى المشاركة فى ف

  .عمال الجمعية العموميةجدول أى  وضع المقترحات وضمها ف-٢

  .انتخابات المرشحين لمجلس إدارة االتحادى  التصويت ف-٣
  . إبالغهم بشئون االتحاد من خالل هيئاته الرسمية-٤

ـ       أو   /و البطوالتى   المشاركة ف  -٥ ى األنشطة الرياضـية األخـرى الت
  .ينظمها االتحاد

   .وائحهتنشأ عن قوانين االتحاد ولى  ممارسة كافة الحقوق الت-٦
  األخـرى المنـصوص عليهـا   األحكـام  تخضع ممارسة هذه الحقوق إلـى   ) ب  (

   .القوانين واللوائح المعمول بها باالتحادى ف

  : حقوق األعضاء المنتسبين : اثاني - ١٥ مـادة

  : االتحاد على الحقوق اآلتيةى يحصل األعضاء المنتسبون ف)  أ  (
ول أعمال لجنة الجهـات المعنيـة       جدى   تسليم المقترحات لشمولها ف    -١

  .)أصحاب المصالح(

من أربعة ممثلـين  ) أصحاب المصالح( تمثيلهم بلجنة الجهات المعنية   -٢
  . لالتحاد بتعيينهماإلدارةيقوم مجلس 

  . إبالغهم بشؤوِن االتحاد من خالل هيئاته الرسمية-٣

ـ         ى   المشاركة ف  -٤   ىالبطـوالت واألنـشطة الرياضـية األخـرى الت
   .مها االتحادينظ

األخرى المنصوص عليها   األحكام   تخضع ممارسة هذه الحقوق إلى       -٥
  .القوانين واللوائح المعمول بها باالتحادى ف

  . ال يحق لألعضاء المنتسبين التصويت بالجمعية العمومية لالتحاد)ج(
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٢٢

  : التزامات األعضاء : الًأو - ١٦ مـادة
  : ات اآلتيةينفذ أعضاء االتحاد االلتزام)  أ  (

ـ          -١ ى  االلتزام الكامل بالقوانين واللوائح والتوجيهـات والقـرارات الت
ويضمنون أن أعضاءهم    ،   كافة األوقات ى  تصدرها الفيفا والكاف واالتحاد ف    

   .يحترمون هذه الالئحة واللوائح والتوجيهات والقرارات
  . ضمان انتخاب اللجان القضائية باالتحاد-٢
  .ينظمها االتحادى بطوالت واألنشطة الرياضية األخرى التالى  المشاركة ف- ٣
  . دفع رسوم اشتراكات العضوية-٤
 ،  لكرة القـدم  ى   لما يضعه مجلس االتحاد الدول     وفقًا احترام قوانين اللعبة     - ٥

باإلضافة إلى قوانين لعبة كرة القدم الشاطئية وقوانين لعبة كرة القدم للـصاالت             
وضـمان أن هـذه الالئحـة     ،  لما تضعه الفيفـا وفقًاية وقوانين كرة القدم النسائ  

  . للقانونوفقًايحترمها أعضاؤهم 
، يصدرها االتحـاد    ى  نزاع ينشأ عن القوانين واللوائح والقرارات الت      ى   أ - ٦

 تحاد إلى مركز التـسوية    فاد جميع اإلجراءات الداخلية باال    يجوز إحالتُه بعد استن   
على الحكم الصادر منـه أمـام محكمـة    ويطعن ،  ىالمصرى التحكيم الرياض و

  .)كأس(ى التحكيم الرياض
 بشأن القـوانين واللـوائح والتوجيهـات       أو   ينشأ من ى   كل نزاع دول   -٧

إلى ى  يجوز إحالته فقط كحل نهائ    ، الكاف   أو   تصدرها الفيفا ى  القرارات الت و
  .وفق قوانين ولوائح الفيفا والكاف ) كأس( ى محكمة التحكيم الرياض

ارة شؤون أعضاِء االتحاد باستقاللية وضمان أن شؤونَهم ال تتـأثر   إد -٨
  . ألحكام هذه الالئحةوفقًابالغير 
 إلجـراء يـضمن     وفقًـا تعيينُهـا    أو    ضمان أن هيئتهم يتم انتخابها     -٩

  .التعيين أو االستقالل الكامل لالنتخاب
طـة  تعديل يجرى على الئحته وقراراتـه المرتب      ى   إبالغ االتحاد بأ   -١٠

من يحق لهـم إبـرام       ،   باإلضافة إلى قائمة المفوضين بالتوقيع    ،   بكرة القدم 
  .اتفاقيات ملزمة قانونا مع الغير
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٢٣

 عدم إقامة أية عالقات ذات طبيعة رياضية مع الكيانات غير المعترف            - ١١
  .فصلهم أو أعضاء منتسبين تم إيقافهم أو مع أعضاء أصليين أو بها

الجيـد كتعبيـر   ى الء والنزاهة والسلوك الرياض االلتزام بمبادئ الو  -١٢
  . للقوانين واللوائح الحاكمةوفقًاوذلك ،  عن اللعب النظيف

   )الً أو ١٣ ( مــادة  االلتزام بالبنود اإللزامية المحددة بموجـب ال       -١٣
  .من هذه الالئحة وذلك خالل مدة انضمامهم) ب(فقرة 

  .ظاميجب تحديثه بانتى  إدارة سجل األعضاء الذ-١٤

  . التصديق على اللوائح بما يتوافق مع متطلبات هذه الالئحة-١٥

 االلتزام الكامل بكافة الواجبات الناشئة عن هذه الالئحـة واللـوائح            -١٦
   .األخرى للفيفا والكاف واالتحاد

 يلتزم كل عضو من األعضاء بتنفيذ قرارات اللجان المشكلة داخـل    -١٧
  الالئحة وكذلك أحكـام مركـز التـسوية        هذهى  االتحاد المنصوص عليها ف   

  .)كأس(ى وأحكام محكمة التحكيم الرياض، ى المصرى التحكيم الرياضو

عضو لاللتزامات سالفة الذكر فرض عقوبات      ى  يمكن أن ينجم عن مخالفة أ     ) ب  (
  .هذه الالئحةى ينص عليها ف

ـ      ،   أعاله إلى فرض عقوبات   ) ٨ ("أ" مخالفة الفقرة    )ج(   ن تـأثر  حتى ولو لـم يك
 الًويكون كُل منـضٍم باالتحـاد مـسئو       ، الغير نتيجة خطأ المنضم المخالف      

 تحدث بسبب اإلهمال الجسيم   ى  تجاهه عن كافة تصرفات أعضاء الهيئات الت      
   .سوء السلوك المتعمد لهؤالء األعضاءأو 

  : التزامات األعضاء المنتسبين : اثاني - ١٦ مـادة

  : االتحاد بااللتزامات اآلتيةى ون فيلتزم األعضاء المنتسب)  أ  (

ـ       -١ ى  التنفيذ الكامل للقـوانين واللـوائح والتوجيهـات والقـرارات الت
 أعضاءهمويضمنون أن    ،   كافة األوقات ى  تصدرها الفيفا والكاف واالتحاد ف    

  .واللوائح والتوجيهات والقرارات،  يحترمون هذه الالئحة
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٢٤

  .سنوات على األقل) ٤(ل  ضمان انتخاب هيئات اتخاذ القرارات ك-٢
  .ينظمها االتحادى البطوالت واألنشطة الرياضية األخرى التى المشاركة ف -٣
  . دفع رسوم اشتراكات عضويتهم-٤
  ، لكرة القـدم  ى   لما يضعه مجلس االتحاد الدول     وفقًا احترام قوانين اللعبة     - ٥

ـ             رة القـدم   باإلضافة إلى قوانين لعبة كرة القدم الشاطئية وقـوانين لعبـة ك
  أعـضائهم وضـمان احتـرام      ،   للصاالت وقوانين لعبة كرة القدم للسيدات     

  .لهذه الالئحة
ـ        ى   أ -٦ يـصدرها  ى نزاع ينشأ عن القوانين واللـوائح والقـرارات الت

   بعد استنفاد جميع اإلجراءات الداخليـة باالتحـاد        –يجوز إحالته   ، االتحاد  
يطعن على الحكم الصادر    وى  المصرى  التحكيم الرياض  و إلى مركز التسوية  

  .)كأس(ى منه أمام محكمة التحكيم الرياض
بشأن القوانين واللـوائح والتوجيهـات       أو   /ينشأ من   ى  نزاع دول ى   أ -٧

  ىالكاف يجوز إحالته فقـط كحـل نهـائ         أو   تصدرها الفيفا ى  والقرارات الت 
  .قوانين الفيفا والكافى كما هو محدد ف ، كأسإلى ال
  كل مستقل وضمان أن شـئونهم ال تتـأثر بـالغيرِ           إدارة شئونهم بش   -٨
  . ألحكام هذه الالئحةوفقًا

 إلجـراء يـضمن     وفقًـا تعيينُهـا    أو    ضمان أن هيئاتهم يتم انتخابها     -٩
  .التعيين أو االستقالل الكامل لالنتخاب

 عدم إقامة أية عالقات ذات طبيعة رياضية مـع الكيانـات غيـر              -١٠
  .فصلُهم أو منضمين تم إيقافُهم أو مع أعضاء أو المعترف بها

الجيد كتعبيـر   ى   االلتزام بمبادئ الوالء والنزاهة والسلوك الرياض      -١١
 .ى  لنص قانونوفقًاوذلك ،  عن اللعب النظيف

ـ  ١٣ (مــادة  االلتزام بالبنود المحددة بموجب ال     -١٢ مـن هـذه    ) ا ثاني
  .الالئحة وذلك خالل مدة انضمامهم

  .يجب تحديثُه بانتظامى لذ إدارة سجل األعضاء ا-١٣
  . التصديقُ على اللوائح بما يتوافق مع متطلبات هذه الالئحة-١٤
تنشأ عن هذه الالئحة واللوائح     ى   االلتزام الكامل بكافة الواجبات الت     -١٥

  .األخرى للفيفا والكاف واالتحاد
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 عضٍو منتسب لاللتزامات سالفة الذكر فـرض      ى  يمكن أن ينجم عن مخالفة أ     ) ب  (
   .هذه الالئحةى عقوبات ينص عليها ف

حتى ولو لم يكن تأثر الغير       ،   أعاله إلى فرض عقوبات   ) ٨ ("أ" مخالفة الفقرة    )ج(
  ويكون كُل منضٍم باالتحـاد مـسئوال تجاهـه   ، نتيجة خطأ المنضم المخالف    

  تحـدث بـسبب اإلهمـال الجـسيم     ى  عن كافة تصرفات أعضاء الهيئات الت     
  .د لهؤالء األعضاءأو سوء السلوك المتعم

  : إيقاف األعضاء : الًأو - ١٧ مـادة

  عـضو يخـالف بـشكل جـادٍ       ى  تتحمل الجمعية العمومية مسئولية إيقاف أ     )  أ   (
   .أو متكرٍر التزاماِته المنصوص عليها بموجب هذه الالئحة السارية

ى الذين يحق لهم التصويت ك    ) ٪٥٠أكثر من   (يلزم حضور أغلبية األعضاء      )ب  (
 علـى   اإلدارةمجلـس    أو    وتوافق الجمعية العمومية    .كون اإليقافُ صحيحا  ي

األصـوات  ى  إيقاف العضِو بالجمعية العمومية العادية التالية وذلك بأغلبية ثلث        
   .يتم رفعه تلقائيا ،  وإذا لم يتم الموافقة على اإليقاف .الصحيحة من الحضور

ـ   يتم إيقاف األعضاء المنتسبين الذين ال ي       )ج( األنـشطة الرياضـية    ى  شاركون ف
وال يـتم    ،   لالتحاد لمدة سنتين متتاليتين من التصويت بالجمعيـة العموميـة         

  .هذا الصددى تعيين ممثليهم حتى يقوموا بتنفيذ التزاماتهم ف أو انتخاب

األنشطة الرياضية لالتحـاد لمـدة      ى  يتم إيقاف األعضاء الذين ال يشاركون ف      ) د  (
تعيين ممثليهم حتى    أو   وال يتم انتخاب   ،   الجمعية العمومية سنتين متتاليتين من    

  .هذا الصددى يقوموا بتنفيذ التزاماتهم ف

ـ        ) ه ( ى ويجوز الطعن على قرار اإليقاف أمام مركز التـسوية والتحكـيم الرياض
ـ       ى  ثم الطعن عل  ، ى  المصر ى الحكم الصادر منه أمام محكمة التحكيم الرياض

  .تنفاد طرق الطعن الداخلية باالتحادحسب األحوال بعد اس) كأس(
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٢٦

  : إيقاف األعضاء المنتسبين : اثاني - ١٧ مـادة
   . مسئولية إيقاف األعضاء المنتسبيناإلدارةيتحمل مجلس )  أ  (
يتم إيقافه حقوقه المنصوص عليها بموجب هـذه        ى  يفقد العضو المنتسب الذ   ) ب  (

مـع  ى  ين التواصل الرياض  وال يجوز لألعضاء والمنضمين اآلخر    ، الالئحة  
 ويجوز للجنـة التأديبيـة واألخالقيـة         .تم إيقافه ى  هذا العضو المنتسب الذ   

   .فرض عقوبات أخرى
ـ         )ج( األنـشطة الرياضـية    ى   يتم إيقاف األعضاء المنتسبين الذين ال يشاركون ف

وال يـتم    ،   لالتحاد لمدة سنتين متتاليتين من التصويت بالجمعيـة العموميـة         
   .هذا الصددى تعيين ممثليهم حتى يقوموا بتنفيذ التزاماتهم ف أو انتخاب

، ى  المصرى  التحكيم الرياض  و ويطعن على قرار اإليقاف أمام مركز التسوية      ) د  (
بعد استنفاد طرق   ) كأس(ى  ثم يطعن على حكمه أمام محكمة التحكيم الرياض       

  .الطعن الداخلية باالتحاد
  : فصل األعضاء : الًأو - ١٨ مـادة

إذا خـالف بـشكل جـاد ومتكـرر          ،    يجوز للجمعية العمومية فصل عضو      )أ  ( 
   .تصدرها الفيفا والكاف واالتحادى القرارات الت أو اللوائح أو القوانين

ى الذين يحق لهم التصويت ك    ) ٪٥٠أكثر من   ( يلزم حضور أغلبية األعضاء      )ب  (
ألصـوات  ويكون الفصل بأغلبيـة ثالثـة أربـاع ا         ،   يكون الفصل صحيحا  

   .الصحيحة الحاضرة
متـى  ى المصرى القرار أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى  يحق الطعن ف  )ج(

  .)كأسال( محكمة التحكيم أمامانعقد له االختصاص ثم 
  : فصل األعضاء المنتسبين : اثاني - ١٨ مـادة

  ليجوز لمجلس إدارة االتحاد فـصُل العـضِو المنتـسب إذا خـالف بـشك            )  أ  (
تصدر مـن   ى  القرارات الت  أو   التوجيهات أو   اللوائح أو   جاد ومتكرر القوانين  

  .االتحاد أو الكاف أو الفيفا
ـ       ) ب  (   ، ىالمـصر ى يحق الطعن فى القرار أمام مركز التسوية والتحكيم الرياض

  .بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلية باالتحاد) كأسال( محكمة التحكيم أمامثم 
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  : ستقالةاال - ١٩ مـادة

  .العضو المنتسب االستقالة اعتبارا من نهاية السنة الماليـة  أو  يجوز للعضو )  أ   (
ـ    ةويجب إرساُل إخطاٍر مقدم باالستقالة إلى السكرتاري         موعـد ى   العامـة ف

  . أشهر قبل االستقالة٦ال يقل عن 

  يرغـب ى  العـضو المنتـسب الـذ      أو   االستقالة حتى ينفذ العضو   ى  ال تسر ) ب  (
لكـرة القـدم    ى  ديم االستقالة التزاماِته المالية تجاه االتحـاِد المـصر        تقى  ف

  .وأعضائه المنتسبين

  : استقالل األعضاء واألعضاء المنتسبين وهيئاتهم - ٢٠ مـادة

   .باستقالليةيدير أعضاء االتحاد شئونَهم )  أ  (

ـ تدير شؤون أعضاء االتحاِد بـشكٍل دي      ى  يتم انتخاب الهيئات الت   ) ب  (   ، ىمقراط
   . للقوانين والنظم الساريِة بشكل يضمن تحقيقَ االستقالليةوفقًاأو تعيينهم 

ـ   ى   ال يعترف االتحاد بالقرارات الت     )ج(   هـا انتخابلـم يـتم     ى  تتخذها الهيئات الت
  .مـادةمن هذه ال") ب(" للفقرة وفقًاأو تعيينُها 

  : شؤون األندية - ٢١ مـادة

  ىد األندية المنتـسبة لـه ويجـب أن يكـون هنـاك دور     يقر االتحاد ويعتم )  أ  (
ـ  وإقليم االتحاد ى  واحد على مستو  ) ىدرجة أولى محل  ( ى دوريات لألقسام الت

  .نصت عليها الئحة االتحاد

  تحدد هذه الالئحة نطاق سـلطٍة وحقـوٍق وواجبـات الهيئـات المـذكورة             ) ب  (
متطلبـات والتزامـات     وتتوافق قوانينها ولوائحها مع       .أعاله) أ(الفقرة  ى  ف

يـة  األولالمـسئوليةُ   يكون لالتحاد    ،    عالوة على ذلك    .قوانين ولوائح االتحاد  
 ، وتـسجيل الالعبـين    ، ومكافحة المنشطات  ،   عن تنظيم المسائل المتعلقة بالتحكيم    

ـ    ى  بما ف  ،   وترخيص األندية وفرض التدابير التأديبية      ،ى  ذلك سوء السلوك األخالق
   . لحماية نزاهة البطوالتوالتدابير المطلوبة
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٢٨

أعاله كافة القرارات بشأن أيـة مـسائل   ) أ(الفقرة ى  تتخذ الهيئات المذكورة ف )ج(
 يطبـق هـذا      .تتعلق بعضويتها وذلك بصورة مستقلة عن أية هيئة خارجية        

  .االلتزام بصرف النظر عن هيكل شركات هذه الهيئات

ـ   ى  ال يجـوز أل   نـه   أفى كل األحوال يجب أن يضمن االتحاد        ) د  (   ىشـخص طبيع
  يـتحكم  أو أن يمتلـك ) ذلك الشركات القابـضة وفروعهـا  ى  بما ف (أو اعتبارى   

أغلبيـة   أو   نسب التصويت  أو   سواء من األغلبية الحاكمة   (أكثر من ناٍد واحد     ى  ف
 خر من أشكال عـدم االسـتقاللية االقتـصادية        آشكل  ى  أ أو   مقاعد اتخاذ القرار  

  .المنافسة للخطر أو مباراةى ض نزاهة أوذلك حتى ال تتعر،  )الخ....

  : ىوالعضو الفخرى الرئيس الفخر - ٢٢ مـادة

ى ألى  والعـضو الفخـر   ى  يجوز للجمعية العمومية منح لقب الرئيس الفخر      )  أ  (
يقدمها لكرة القدمى  لخدماته التاشخص وذلك تقدير.   

  .  الترشيحات المتعلقة بتلك األلقاباإلدارةيقترح مجلس ) ب (

،  الجمعية العمومية لالتحـاد   ى  المشاركة ف ى  العضو الفخر  أو    يجوز للرئيس  )ج(
   .المناقشات ولكن ال يحق لهم التصويتى ويجوز لهم أيضا المشاركةُ ف
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  )األولالفصل ( 
 التنظيم

  : الهيئات - ٢٣ مـادة

  .الجهة العليا والتشريعية والرقابية لالتحادى ية العمومية هالجمع)  أ  (

  . لالتحادستراتيجيةاال هو الجهة اإلدارةمجلس ) ب (

  .الهيئة التنفيذية واإلداريةى  السكرتارية العامة ه)ج(

 والسكرتارية العامـة وتُقـدم      اإلدارةتساعد اللجان الدائمة والمختصة مجلس      ) د  (
  .فيذ مهاِمهمتنى المشورةَ لهم ف

المسئولة عن نظام منح التراخيص لألنديـة       ى  لجان منح التراخيص لألندية ه    ) ه (
  .داخل االتحاد

 ،  واللجنـةُ االنتخابيـة    ،   لجنةُ مراقبِة الحسابات والتدقيق   ى  اللجان المستقلة ه  ) و  (
 وفقًـا هذه اللجان مهامها    ى  وتؤد،   واللجان القضائية ولجنتا ترخيص األندية    

   . الالئحة واللوائح المعمول بهالهذه

   .لجنة االنضباط ولجنة االستئنافى اللجان القضائية ه) ز (

ى دون أ ، لكـرة القـدم  ى تُعين اللجان من خالل االتحاد المـصر       أو   تُنتخب) ح  (
 ،   لإلجراءات المنصوص عليها بهذه الالئحة     وفقًاغير مبرٍر و  ى  تدخٍل خارج 

جنحـة   أو جريمـة جنايـةٍ  ى قد سبق إدانتُهم ف على أال يكون أعضاء اللجان      
 .ى  ألحكام القانون المصروفقًااألمانة  أو مخلٍة بالشرف

اتخاذ قرار إذا كان     أو   نقاشى  عضو بالهيئات االنسحاب من أ    ى  يجب على أ  ) ط  (
علـى أن يكـون أعـضاء     ، احتمال لتضارب المـصالح    أو   خطرى  هناك أ 

لألحكام ذات الصلة بقانون السلوك العـام       الهيئات دائما على دراية واحتراٍم      
جراءاتهم عنـد   إوكذلك تنظيم    ،   فيما يتعلق بتضارب المصالح   ) FIFA(للفيفا  

ـ  ، االمتناع عن أداء مهامهم  ،   مثال(الضرورة   حـاالت  ى وإخطار الرئيس ف
  .)الخ ، تضارب المصالح المحتملة
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  : فصُل عضٍو بالهيئة - ٢٤ مـادة
 ويجـوز لمجلـس      .عضو من أعضائها  ى  لعمومية فصل أ  يجوز للجمعية ا  )  أ   (

باسـتثناء أعـضاء اللجـان     ،   أيضا إحالتُه إلى لجنة القيم واألخـالق       اإلدارة
 ،  وإذا كانت الجمعية العموميـة ذاتَ طبيعـةَ انتخابيـة         ،   المستقلة والقضائية 

 معـايير ى  بشرط أن يستوف  (يسمح للعضو المفصول أن يكون مرشحا منتخبا        
ى الـذ ى  وذلك بشكل مشروٍط استنادا إلى القـرار النهـائ        ) ات الصلة القبول ذ 

   .وهذا القرار يتم اتخاذُه قبل االنتخاب ، تتخذه الجمعية العمومية بشأن فصله
أعـضاء   أو   اإلدارةيجب تبرير سبِب الفصِل وإرساله إلى أعضاء مجلـس          ) ب  (

   .االتحاد مع جدول األعمال الخاص بذلك
  اإلدارةيئة الخاضع للمساءلة الدفاع عن نفسه أمـام مجلـس            يحق لعضو اله   )ج(

   .أو الجمعية العمومية
  اإلدارةبمجلـس   ى  يتم اتخاذُ القراِر بشأِن إجراءات الفـصل بـاقتراع سـر          ) د  (

ـ        ،    وليتم تنفيذ الفـصل     .أو الجمعية العمومية   ى يجـب موافقـةُ أغلبيـِة ثلث
   .األصوات الصحيحة

   .من أداء وظائفه فور فصله) بشكل مؤقت أم ال(ُل يعفى العضو المفصو) ه (
جميع األحوال يطعن على القرار بعد استنفاد جميع اإلجراءات الداخليـة         ى  وف) و  (

ثم أمـام محكمـة     ، ى  المصرى  باالتحاد أمام مركز التسوية والتحكيم الرياض     
 . )كأس(ى التحكيم الرياض

  )ىالفصل الثان( 
 الجمعية العمومية

  : التعريف والتشكيل - ٢٥ مـادة
 وتمثـُل    .اجتماع يحضره كافةُ األعـضاِء بانتظـام      ى  الجمعية العمومية ه  )  أ  (

ويكـون  ،   الجمعيةُ العموميةُ السلطةَ العليا والتـشريعية والرقابيـة لالتحـاد         
سلطةُ اتخـاذ القـرارات ذات      ) التى تُعقد بشكل صحيح     ( للجمعية العمومية   

  .العموميةالصلة باختصاصات الجمعية 
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اعتبارها أهميـة   ى   لمبادئ الديمقراطية وتأخذ ف    وفقًاتُشكل الجمعية العمومية    ) ب  (
  .كرة القدمى المساواة بين الجنسين ف

  .عاديةغير  أو  تكون الجمعية العمومية عادية)ج(
 لهـذه الالئحـة واللـوائح       وفقًا الجمعية العمومية    اإلدارةيرأس رئيس مجلس    ) د  (

المرفـق  ) ب(الملحـق  ى معية العمومية كما هو منصوص عليه ف      الداخلية للج 
  .باإلضافة إلى أية لوائح معموٍل بها،  بهذه الالئحة

الجمعية العموميـة بـدون     ى   تعيين مراقبين يشاركون ف    اإلدارةيجوز لمجلس   ) ه(
  .التصويت أو المناقشاتى الحق ف

 : المندوبون واألصوات - ٢٦ مـادة

  وفقًـا ية العمومية مـن منـدوبين يمثلـون أعـضاء االتحـاد          تتكون الجمع   )أ( 
  .)١٢ (مـادةلل

وإذا لم يتوفر يمثل الهيئة عـضو آخـر          ،    يمثل الهيئة  اإلدارة رئيس مجلس    )ب(
  .بمجلس إدارة الهيئة

أيام قبل عقد الجمعيـة     ) ٧(موعد غايته   ى   يتم إخطار االتحاد باسم المندوب ف      )ج(
ورئـيس مجلـس    ى  اب يوقعه المدير التنفيـذ    وذلك بموجب خط   ،   العمومية
حالة شـمول جـدوِل     ى  اللجنة االنتخابية ف   أو   اإلدارة يتحقق مجلس     .اإلدارة

ـ الى المندوبين المذكورين ف ى  األعمال انتخابات من توافر هذه الشروط ف        ادةم
  يمنـع المنـدوب   ،  وإذا لم تُلب الشروط سالفة الـذكر       ،   السابقة بهذه الالئحة  

   . اجتماع الجمعية العموميةمن حضور
 ويحـق للمنـدوبين      .الجمعية العموميـة  ى  يكون لكل مندوب صوتٌ واحد ف       )د(

  وال يـسمح بالتـصويِت مـن خـالِل تفـويضٍ        ،   الحاضرين فقط التصويت  
  .توكيٍل أو أو خطاٍب

الجمعية العمومية بـدون    ى  فى   والمدير التنفيذ  اإلدارة يشارك أعضاء مجلِس     )ه(
 منـدوبين بالجمعيـة   اإلدارة وال يجوز تعيين أعضاِء مجلس     .تصويتحق ال 

  .العمومية خالل دورتهم االنتخابية
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  : اختصاصات الجمعية العمومية العادية - ٢٧ مـادة
  : يكون للجمعية العمومية االختصاصات اآلتية

  .محضر االجتماع السابقى التصديق عل)  أ  (
برامج  و السنة المالية المنتهية  ى   عن أعماله ف   دارةاإلتقرير مجلس   ى  النظر ف ) ب  (

  .وتقرير مراقب الحسابات، الجديد ى خطة العمل العام المال والنشاط
مشروع الموازنـة    و للسنة المالية المنتهية  ى  الحساب الختام  و  اعتماد الموازنة  )ج(

  .للسنة المالية المقبلة
  .رةوشغل المراكز الشاغ،  اإلدارةانتخاب مجلس ) د (
  .تحديد مكافآته وتعيين مراقب الحسابات) ه (
 .ى المدير المالى ومكافآت المدير التنفيذ و عن رواتباإلدارةاعتماد تقرير مجلس ) و (
   .لالتحادى المحدد بالنظام األساسى الموعد القانونى االقتراحات المقدمة فى النظر ف) ز (
   .ضر االجتماعتدوين محى أعضاء للمشاركة ف) ٣(تعيين ) ح (
لجنة تـدقيق   ى  أ(انتخاب الرؤساِء ونواب الرؤساِء وأعضاِء اللجان المستقلة        ) ط  (

  .اإلدارةفور اقتراح مجلس  ، )الحسابات واللجان االنتخابية واللجان القضائية
ـ ى تعيين المختصين بالفرز الحتساب األصوات ومساعدة المدير التنفيـذ         )ى ( ى ف

  .يتم إصدارها لالنتخاباتى لتتوزيع أوراق االقتراع ا
ذلك أنـشطةُ االتحـاد منـذ الجمعيـة         ى  بما ف (الموافقة على تقرير األنشطة     ) ك  (

  .)العمومية األخيرة
  .اإلدارةحسابات مستقلين فور اقتراح مجلس ى تعيين مدقق) ل (
  .اإلدارةوضع اشتراكات العضوية فور اقتراح مجلس ) م (
  .اإلدارةفور اقتراح من مجلس ى العضو الفخر أو ىمنح لقب الرئيس الفخر) ن (
   .فصل أى عضو أو إيقاف أو قبول) س (
ى اتخـاذ أ  أو ،  لهذه الالئحةوفقًااتخاذ قرارات بناء على طلب أحد األعضاء ) ع  (

   . لهذه الالئحةوفقًاقراٍر تُكلف به الجمعية العمومية 
  .الجدول األعمى الواردة فى الموضوعات األخر) ف (
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  : ىالنصاب القانون - ٢٨ مـادة

  ممـن لهـم  ) ٪٥٠أكثـر مـن   (تنعقد الجمعية العمومية بحضور األغلبيـة    )  أ  (
   .حق التصويت

سـاعة  ) ٢٤(يعقـد خـالل    و يؤجل االجتماع ى  إذا لم يكتمل النصاب القانون    ) ب  (
   .بنفس جدول األعمال

للجمعيـة  ى  جتمـاع الثـان   موعد انعقاد اال  ى  فى   يلزم الكتمال النصاب القانون    )ج(
ـ     ، ممن لهم حق الحضور     ) ٪٢٥(العمومية حضور    جـدول  ى  ما لم يكـن ف

 ، اإلدارةأعضاء مجلـس   أو انتخاب الرئيس  أو    ، األعمال تعديل هذه الالئحة   
فـصل   أو أعضاء اللجان المـستقلة    أو   نواب الرؤساء  أو   انتخاب الرؤساء أو  

القـوائم الماليـة    أو  ، تحادحل اال  أو    ، فصل عضو  أو   إيقاف أو   عضو بهيئة 
  .السنوية المدققة

ال يتـأثر    ،    لهـذه الالئحـة    وفقًافور إعالن عقد الجمعية العمومية وتشكيلها       ) د  (
) ٪٢٥(بمغادرة المندوبين بما ال يقل عدد الحاضرين عـن          ى  النصاب القانون 

   .بمن بدء بهم االجتماع

  : القرارات - ٢٩ مـادة

عن طريـق    أو   ىيتطلب تصويتا برفع األيد   ى  القرار الذ يتم التصويت على    )  أ   (
 وإذا لم ينـتج   .ما لم تقرر الجمعية العمومية خالف ذلك    ،  ى  الفرز اإللكترون 
يتم اتخاذ التصويت بالنـداء      ،   أغلبية واضحة لصالح القرار   ى  عن رفع األيد  

  .ى على األسماء بالترتيب األبجد

صحيحة إال بأغلبية األصوات الصحيحة     ال تكون قرارات الجمعية العمومية      ) ب  (
 وعنـد فـرز      .ما لم تنص هذه الالئحة على غيـر ذلـك         ) ٪٥٠أكثر من   (

  يـتم اسـتبعاد أوراق التـصويت الفارغـة         ،   واحتساب أصوات األغلبيـة   
ى يتم التالعب بهـا بـأ     ى  األصوات االلكترونية الت   أو   أو األصوات الباطلة  

 . شكل باإلضافة إلى االمتناع عن التصويت
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٣٥

  : االنتخابات - ٣٠ مـادة

  .ى تُجرى االنتخابات باالقتراع السر)  أ  (

   .وتشرف عليها اللجنة االنتخابية،   لالئحة االتحادوفقًاتُجرى االنتخابات ) ب (

،  بنظام القوائم المغلقـة المطلقـة        اإلدارةمناصب مجلس   ى   تُجرى االنتخابات عل   )ج(
من أعضاء الجمعيـة  ) ٪٢٥(لتزكية من خالل واستثناء من ذلك يكون االنتخاب با   

   .قائمة وحيدة مقبولة من اللجنة االنتخابيةى إذا لم يتقدم لالنتخابات سو العمومية

من األصوات الصحيحة الزمـة النتخـاب       ) ٪ ٥٠أكثر من   (تكون األغلبية   ) د  (
مـن القـوائم أعيـد      ى  فإن لم تتوفر األغلبية المنصوص عليهـا أل       ،   القائمة

أكبر عدد من األصوات الـصحيحة  ى خاب بين القائمتين اللتين حصلتا عل االنت
ـ      ،    ساعة من إعالن النتيجة    ٤٨خالل   ى ويعلن انتخاب القائمة الحاصـلة عل

   .أكبر عدد من األصوات الصحيحة

لجنـة تـدقيق    ى  أ( لتعيين الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء اللجان المستقلة         )ه (
يـتم تعيـين     ،   )ن االنتخابية واللجـان القـضائية     الحسابات وااللتزام واللجا  

ـ ى  الذين يحصلون عل  / المرشحين الذي / المرشِح األصـوات المتعلقـة    ى  أعل
 ويجوز إجراء االنتخابات جملة واحدة ولكن بناء علـى           .بالمناصب الشاغرة 

يتم إجـراء تـصويٍت منفـصٍل     ، طلب ثلث األعضاء الحاضرين على األقل     
  .لمرشح محدد

يـتم إجـراء    ،   أية انتخابات أليـة لجنـة     ى  حالة وجود تعادل أصوات ف     ىف )و  (
  ، وإذا استمر تعادُل األصوات .مـادةهذه الى  ألحكام فوفقًااقتراعين جديدين  

  أوِل جمعية عمومية عادية       ايظل المنصب شاغر وذلك إلجراء  ،  حتى يتم عقد
   . لهذه الالئحةوفقًااالنتخابات الجديدة 

  يـتم تجاهـُل أوراِق التـصويت الفارغـة     ، ز واحتـساب األغلبيـة  عند فر) ز  (
يتم التالعب بهـا    ى  والتى  األصوات اإللكترون  أو   أو األصوات غير الشرعية   

  .باإلضافة إلى الغياب عن الحضور،  بأية طريقة
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اللجان المـستقلة    أو   اإلدارةمن مناصب مجلس    ى  يتم تقديم الترشيحات عن أ    ) ح  (
يوما على األقل قبل عقـد      ) ٢٠(ة العمومية لالتحاد خالل     إلى أعضاء الجمعي  

 ويتم تقديم قائمِة المرشحين الرسمية       .الجمعية العمومية االنتخابية ذات الصلة    
ـ            موعـد ى للمناصب سالفة الذكر إلى أعضاء الجمعية العموميـة لالتحـاد ف

لـس  يتم بها انتخـاب مج    ى  الت ،   أيام قبل عقد الجمعية العمومية    ) ١٠(أقصاه  
  .تعيين اللجاِن المستقلة أو  وانتخاباإلدارة

  : إجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية - ٣١ مـادة
تُدعى الجمعية العمومية العادية كل سنة وذلك خالل أربعة أشهر تبدأ من اليـوم              )  أ   (

   .النتهاء السنة المالية لالتحادى التال
اريخ ويتم إرسال دعوة بحـضور الجمعيـة         المكان والت  اإلدارةيضع مجلس   ) ب  (

يوما قبل تـاريخ عقـد      ) ٧٥(موعد أقصاه   ى  العمومية العادية إلى األعضاء ف    
وذلك بموجب خطاٍب مسجٍل يوضح تـاريخَ ومكـان االجتمـاع            ،   االجتماع
   .إحدى الصحف اليومية الرئيسيةى مع إعالن ف،  المذكور

إرساله إلى الجمعية العمومية إلى      ىعضو يرغب ف  ى  اقتراح أ ى   يتم إرساُل أ   )ج(
موعـد أقـصاه   ى  وذلك ف  ،   وبتفسير مختصر ى   من خالل خطاب كتاب    اإلدارة

)٦٠ (ا قبل تاريخ الجمعية العموميةيوم.   
موعـد  ى  يتم إرساُل دعوٍة كتابيٍة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية ف          ) د  (

هذه الـدعوة علـى   ى  وتحتو .يوما قبل تاريخ الجمعية العمومية   ) ٢١(أقصاه  
الحـسابات  ى  وتقرير مـدقق  ،   جدول األعمال وتقرير األنشطة والقوائم المالية     

   .المستقلين والخارجيين وأية مستندات أخرى ذات صلة
إكمال جدول األعمـال  ى  إذا تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بالفعل وأخفق ف        ) ه (

اتخـاذُ قـراٍر بتعليـق االجتمـاع        يجوز للجمعية العموميـة      ،   يوم واحد ى  ف
  .نفس المكان وبنفس جـدول األعمـال      ى  ساعة ف ) ٢٤(خالل  ى  واستكماله ف 

ال يتـرك   ،   من هذه الالئحـة   ) د( الفقرة  ) ٣٢ (ادةم لل وفقًاو ،   وعلى أية حال  
ما لـم تـنص    ، اجتماع للجمعية العموميةى بند بدون اتخاذ قرار بشأنه بأ  ى  أ

   .ذلكالالئحة صراحة على خالف 
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  : جدول أعمال الجمعية العمومية - ٣٢ مـادة
ـ      ى  يضع المدير التنفيذ  )  أ   ( يقـدمها  ى  جدول األعمال استنادا إلى المقترحات الت

   . واألعضاءاإلدارةمجلس 
  يــشمل جــدول أعمــال الجمعيــة العموميــة البنــود اإللزاميــة اآلتيــة ) ب (

  : )ىتبالتسلسل اآل(
   . لهذه الالئحةوفقًامية تم عقدها وتشكيلُها  إعالن بأن الجمعية العمو-١
   . الموافقة على جدول األعمال-٢
  . كلمة من الرئيس-٣
   . تعيين األعضاِء لفحِص محاضِر االجتماع-٤
   . تعيين لجنة فرز األصوات-٥
  .)إن وجد(فصُل األعضاِء  أو  إيقاف-٦
  .بق الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السا-٧
   .)ُأجريت حتى الجمعية العمومية األخيرةى يشمل األنشطة الت( تقرير األنشطة - ٨
   . تقديم الميزانية العمومية الموحدة والمراجعة وقائمة األرباح والخسائر-٩

   . الموافقة على القوائم المالية-١٠
 الموافقة على الميزانيات ولوائح المصروفات والبـدالت ومكافـأة          -١١

  .ى والمدير المالى ير التنفيذالمد
 وفقًـا  اإلدارةيقدمها األعـضاء ومجلـس      ى   مناقشة المقترحات الت   -١٢

  .من هذه الالئحة) ج ( الفقرة ) ٣٢ (مـادةإلجراء ينص عليه بموجب ال
فـور اقتـراح   ) إن وجد(حسابات مستقلين وخارجيين   ى   تعيين مدقق  -١٣
   .اإلدارةمجلس 
   .)إن وجد(لكرة القدم ى تحاد المصر فصل عضٍو بهيئِة باال-١٤
   . اآلخريناإلدارة انتخاب الرئيِس وأعضاِء مجلس -١٥
بمعنى لجنة تـدقيق الحـسابات       ،    انتخابات أعضاء اللجان المستقلة    -١٦

   .وااللتزام واللجان االنتخابية اللجان القضائية
   .)إن وجد( قبول العضوية -١٧



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١سنة أول دیسمبر فى ) ج( تابع ٢٧٠ العدد – الوقائع المصریة  
 

  

٣٨

ـ   ى  أ ال تتخذ الجمعيـة العموميـة        )ج(   موضـوع غيـر مـدرجِ     ى  أى  قـرار ف
   .بجدول األعمال

بـشرط موافقـة ثالثـة     ، يجوز تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية العادية  ) د  (
التصويت ى  ممن لهم الحق ف    ،   أرباع األعضاء الحاضرين بالجمعية العمومية    

  .بشأن هذا التغيير
  : الجمعية العمومية غير العادية - ٣٣ مـادة

   .وقتى أى  عقد جمعية عمومية غير عادية فاإلدارةجوز لمجلس ي)  أ  (
ـ ) ٪٢٥( جمعية عمومية غير عادية إذا طلب ذلـك  اإلدارةيعقد مجلس  ) ب  ( ى عل

ى  ويحدد الطلب البنود الت     .تحاد كتابة لعمومية لال األقل من أعضاء الجمعية ا    
 يـتم عقـد جمعيـة     ، ذلـك   ى   عالوة عل   .جدول األعمال ى  يجب شمولها ف  

 وإذا لم يـتم عقـد        . من استالم الطلب   ايوم) ١٥(عمومية غير عادية خالل     
موا الطلب الدعوة لعقد    يجوز لألعضاء الذين قد   ، جمعية عمومية غير عادية     

يقوم األعضاء الـذين قـدموا   ،  وعند القيام بذلك     .لعمومية بأنفسهم الجمعية ا 
لكـرة القـدم    ى  صرمن يفوضونه بإبالغ كافة أعضاء االتحاد الم       أو   الطلب

مـع  ،  بتاريخ ومكان انعقاد الجمعية العمومية غير العاديـة          اإلدارةومجلس  
   .أدناه) د (  للفقرة وفقًاجدول األعمال وذلك ى يجب شمولها فى البنود الت

حوال يجب إبالغ األعضاء بالمكان والتاريخ وجدول األعمـال         جميع األ ى   وف )ج(
أيام علـى األقـل مـن    ) ٧(موضوع قبل متعلقة بهذا الى مستندات أخرى  وأ

ذلك بموجـب خطـاب مـسجل        و تاريخ عقد الجمعية العمومية غير العادية     
الـصحف اليوميـة   ى  عليه بعلم الوصول مع اإلعالن بـذلك بإحـد        ى  موص

  .الرئيسية ويرسل مع الدعوة استمارة التفويض
لـس  يـضع مج  ، اإلدارةعند عقد جمعية عمومية غير عادية بدعوة مجلـس      ) د  (

 وعند عقد الجمعية العمومية غير العادية بناء علـى           . جدول األعمال  اإلدارة
يطرحهـا هـؤالء    ى  جدول األعمال على النقاط الت    ى  يحتو ،   طلب األعضاء 

   .طلبهمى األعضاء ف
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  : ىتختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأت) ه (
  بعـضهم  أو اإلدارة إسقاط العـضوية عـن كـل أعـضاء مجلـس          -١

 أسـقطت يحرم مـن     و ،لالتحاد  ى  تبينه الئحة النظام األساس   ى  الذى   للنصاب القانون  وفقًا
عضوية مجلس إدارة االتحاد مدة دورة كاملة ال تقل         ى  عضويته من الترشح ف   

  .عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية
  .اإلدارةأكثر من قرارات مجلس  أو  إلغاء قرار-٢
  .ىبعض مواد الئحة النظام األساس أو تعديل كل أو  وضع-٣
  . حل االتحاد-٤
  .ذات الطبيعة الهامة والعاجلةى  الموضوعات األخر-٥

   .يحظر تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية) و(
  : تعديالت على الالئحة واللوائح الداخلية للجمعية العمومية - ٣٤ مـادة

ر العادية بتعديل هذه الالئحة واألوامر الدائمـة        تختص الجمعية العمومية غي    ) أ( 
   .) ج، ب ، مالحق أ ( للجمعية العمومية 

 تقديم أية مقترحات بإجراء تعـديالت      اإلدارةمجلس   أو   عضوى  يجب على أ  ) ب(
مـع تفـسير    ،   على هذه الالئحة واألوامر الدائمة للجمعية العموميـة كتابـة         

عـضو  ى  يقدمـه أ  ى  بر المقترح الـذ   ويعت،   مختصر إلى السكرتارية العامة   
   .صحيحا بشرط أن يدعمه كتابة على األقل ثلثُ األعضاِء اآلخرين

من األعضاء الذين يحق لهم الحضور      ) ٪٥٠أكثر من   (يتعين حضور أغلبية     )ج(
تعديل يجرى على الالئحـة واألوامـر الدائمـة للجمعيـة      ى  للتصويت على أ  

   .)ج ، ب  ،مالحق أ ( العمومية 
تعديل علـى هـذه الالئحـة       ى   الحاضرين على أ   األعضاءى   يجب موافقة ثلث   )د(

  .واألوامر الدائمة للجمعية العمومية
  : محاضر االجتماعات - ٣٥ مـادة

مسئوال عـن تـسجيل محاضـر االجتماعـات بالجمعيـة      ى يكون المدير التنفيذ   
لموافقـة عليهـا    وتتم ا ،    ويفحص األعضاء المعينون محاضر االجتماعات      .العمومية

   .بالجمعية العمومية التالية
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  : تواريخ سريان وتنفيذ القرارات - ٣٦ مـادة
تتخذها الجمعية العموميـة فـور انتهـاء الجمعيـة          ى  وتُنفذ القرارات الت  ى  تسر 

مـا لـم تـضع الجمعيـة         أو   هذه الالئحة ى  ما لم ينص على خالف ذلك ف       ،   العمومية
   .فيذ القرارالعمومية تاريخا آخر لسريان تن

  )الفصل الثالث( 
 اإلدارةمجلس 

 : اإلدارةتشكيل مجلس  - ٣٧ مـادة
  : ىأعضاء كاآلت) ٩( من اإلدارةيتكون مجلس  )أ ( 

  . الرئيس-١
   . نائب الرئيس-٢
  .أعضاء) ٦ (-٣
  .امرأة) ١ (-٤

ى ل باللجنة التنفيذية باالتحاد الـدو عضوايكون  ى  الذى  يعتبر المواطن المصر  ) ب(
 ويجوز ألعضاء مجلـس      .اإلدارة بمجلس   عضوا) كليهما أو   الفيفا أو   الكاف(

   .دعوتهم إلى االجتماعات وليس له حق التصويت/  دعوته اإلدارة
 اإلدارةتقوم الجمعية العمومية بانتخاب الرئيس واألعضاء اآلخرين بمجلـس           )ج(

اهة تجريه اللجنة   ويجتازون فحص نز  ، من هذه الالئحة     ) ٣٠ ( مـادة لل وفقًا
   .إعادة انتخابهم أو االنتخابية وذلك قبل انتخابهم

حتـى   أو   سنوات) ٤ (اإلدارةأعضاء آخرين بمجلس    ى  تكون مدة الرئيس وأ   ) د(
   .أيهما أسبق،  مبيةاألولنهاية الدورة 

ى فى  وتنته، انتخبتهم  ى  وتبدأ المدة على الفور بعد نهاية الجمعية العمومية الت         -١
   .يتم فيها انتخاب من يخلفهمى  الجمعية العمومية التنهاية

،  منصبه ألكثر مـن دورتـين     ى  ال يحق لمن شغل منصب الرئيس الترشح ف        -٢
     علـى كافـة   اسواء كانت الدورتان متصلتين أم منفصلتين وينطبق هذا الـشرط أيـض 

 دارةاإلبمن فيهم نائب الرئيس بحيث ال يحق لهم الترشح لعـضوية مجلـس               األعضاء
  .سواء كانت الدورتان متصلتين أم منفصلتين،  ألكثر من دورتين
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ذا قلت عن سنة ميالدية من تـاريخ        إ وال تحتسب أية مدة جزئية كدورة كاملة         -٣
  .تم فصلُه تعد دورة كاملة أو انتخابه إال إذا كان قد تقدم باستقالته

  ئـب الـرئيس  منـصب نا ى قضاها الشخص فى  وال تحتسب المدد السابقة الت    -٤
  . عند احتساب مدته كرئيساإلدارةأو كعضو بمجلس 

 عند  اإلدارةقضاها الشخص كعضو بمجلس     ى   كما ال تحتسب المدد السابقة الت      -٥
   .احتساب مدته كنائب للرئيس

تقلد منصب الرئيس من قبل أن يتولى منصب نائب         ى   وال يجوز للشخص الذ    -٦
ن أ ، تقلد منصب نائب الرئيس من قبـل ى لذ كما ال يجوز للشخص ا     .الرئيس بعد ذلك  

بمعنى آخر أنه يتـسنى للمرشـحين فقـط          ،    فيما بعد  اإلدارةمجلس  ى   ف عضوايكون  
لنفس المنصب إذا سمحت حدود      أو   ، إذا انتهت مدتهم  ،   ترشيح أنفسهم لمناصب أعلى   

  .مدِتهم بذلك
  :  الشروط التاليةاإلدارةالمرشح لمجلس ى ن يتوفر فأيجب    )ه(

الفقـرة  ) ٢٣ (مــادة الى   توافر الشروط المسبقة المنصوص عليها ف      -١
  .من هذه الالئحة) ح(

  .الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسيةى  أن يكون مصر-٢
  .وقت تقديم طلب الترشيحى سنة ف) ٣٠( أال يقل سن المرشح عن -٣
ـ ى  وقت من األوقات لإليقـاف مـن أ       ى  أى   أال يكون خضع ف    -٤ اد اتح
 .ى دولى رياض
  .)خريج جامعة( على مؤهل عاٍل الً أن يكون حاص-٥
ـ  أو   ، أن يكون قد أدى خدمته العسكرية      -٦ ـ     ى  ُأعف    ،امـن أدائهـا قانونً

الجـرائم المتعلقـة بـأداء الخدمـة     ى جميع األحوال ال يعتبر التصالح ف     ى  وف
  .صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائهاى العسكرية بأ

  سـبق لـه العمـل      أو   مجال كرة القدم  ى  يكون المرشح لديه خبرة ف    يجب أن   ) و(
  : ومن أمثلة ذلك ، ادولي أو امجال كرة القدم محليى ف

األقـل  ى  مباريات عل ) ١٠(ى   شارك كالعب ف   الً أن يكون العبا معتز    -١
  ،ى  القـسم الثـان   ى  األقل بـدور  ى  مباريات عل ) ١٠( أو   األولالقسم  ى  بدور

   .البطوالتى الفرق القومية المصرية فى دحإأو شارك كالعب مع 
   .األول أن يكون حكما معتزال تأهل إلى المستوى -٢
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٤٢

لكرِة القدِم لموسـم  ى االتحاد المصرى  أن يكون مدربا معتزال تم تسجيلُه ف - ٣
   .للفرق القومية المصرية أو األولدوريات القسم ى كرة قدم واحد على األقل ف

 بمجلـس إدارة  عضوا أو   ، جلس إدارة االتحاد   بم عضوا سبق أن كان     -٤
  .ى ناد أو أية هيئة كرة قدم

 بلجنـة   عضوانفس الوقت   ى   أن يكون ف   اإلدارةعضو بمجلس   ى  ال يجوز أل  ) ز(
  .انتخابه كممثل لعـضو بالجمعيـة العموميـة       / وال يجوز تعيينُه    ،   مستقلة

ارب المـصالح  ذات الصلة بتـض األحكام  باإلدارةويلتزم دائما عضو مجلس     
   .هذه الالئحة والالئحة األخالقية لالتحادى ف المنصوص عليها

 ، تحكيم مباريـات االتحـاد  ى  بالمشاركة فاإلدارة ال يصرح ألعضاء مجلس   )ح(
 اإلدارة وعـضوية مجلـس      اإلدارةوال يجوز لهم الجمع بين عضوية مجلس        

ـ    أو   ،ى  اتحـاد نـوع    أو   ،ألية اتحادات رياضية أخرى        ة شـباب  أيـة هيئ
  .وزارة الشباب والرياضة  ى  العمل ف  أو   ،) مبيةاألولغير اللجنة   (رياضة  أو  

 الهيئات المنتـسبة   أو   هيئات األعضاء ى  وال يجوز لهم إدارة شئون األلعاب ف      
  كيان آخـر عـام  ى أ أو أية هيئة رياضيةى بدون مقابل ف أو  العمل بمقابل أو  
لكرة ى   االتحاد المصر  خارجها ينتهك الئحة سلوك    أو   خاص داخل مصر  أو  

   .الئحته األخالقية أو القدم
يـتم حـل    ، ا شاغراإلدارةمن المناصب بمجلس ) ٪٥٠( إذا أصبح أكثر من     )ط(

 وفقًـا ومية غير عادية    جمعية عم ى   ويعقد المدير التنفيذ   ا تلقائي اإلدارةمجلس  
 وذلك النتخاب مجلـس إدارة جديـد للمـدة       ،   من هذه الالئحة  ) ٣٣ (مـادةلل

الجمعيـة  ى   يعقد المدير التنفيذ    .تم حله ى   الذ اإلدارةالمتبقية من عمل مجلس     
 أشهر على األقل من بعد أن تصبح المناصـب    ٣العمومية غير العادية خالل     

بتسيير األعمـال اليوميـة     ى  يقوم المدير التنفيذ   ،    وخالل هذه المدة    .شاغرةً
  .لكرة القدمى لالتحاد المصر

  : الحاالت اآلتيةى  فا شاغراإلدارةمجلس ى  فمنصبى يعتبر أ )ى(
  . الوفاة-١
   .انسحاب مقبولى  بدون أا خطابيا بيانًاإلدارة االستقالة بعد استالم مجلس -٢
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٤٣

اجتماعات متتاليـة   ) ٣( عن الحضور    اإلدارة إذا تغيب عضو مجلس      -٣
   .سنة واحدةى اجتماعات غير متتالية ف) ٦( أو للمجلس

   . بشكل دائم من أداء وظيفته الرسميةاإلدارةعضو بمجلس  إذا منع -٤
ـ    ى   إذا صدر حكم نهائ    -٥   لـة جنحـة مخ   أو   جنايـة ى  ضد العـضو ف

   .بالشرف واألمانة
 الخالية من األسماء االحتياطيـة بالقائمـة إن       اإلدارةويتم شغل مقاعد مجلس      )ك(

مـن الالئحـة    ) ٨ (مــادة من ال ) ن، م( للقواعد الواردة بالفقرتين     وفقًاأمكن  
   .االنتخابية باالتحاد

من هذه الالئحة على الحد األدنى للمتقدمات       ) أ  ( الفقرة  ) ٣٧ (مـادةتنص ال  )ل(
  .اإلدارةمنصب آخر بمجلس ى فقط وال تمنع أية امرأة من التقدم إلى أ

  : االجتماعات - ٣٨ مـادة
  .مرةً كل شهر على األقل اإلدارةيجتمع مجلس  )أ ( 
 يعقد الرئيس اجتماعات المجلس إذا طلب ثلثُ أعضاء المجلـس عقـد هـذا          )ب(

ويعقد األعضاء ذلك    ،    من استالم الرئيس الطلب    ايوم) ١٤(االجتماع خالل   
علـى أن  ،  الموعد المحدد المذكورى االجتماع بأنفسهم إذا لم يعقده الرئيس ف      

 المجلـس قبـل     لالتحاد جدول األعمال لجميع أعضاء    ى  يرسل المدير التنفيذ  
  .أدناه) ج(ثالثة أيام على األقل من االجتماع المشار إليه بالبند 

ويحق لكل عضو    ،    يضع الرئيس جدول األعمال بمساعدة السكرتارية العامة       )ج(
وعلـى أعـضاء     ،   بالمجلس اقتراح موضوعات إلدراجها بجدول األعمـال      

عمـال إلـى    المجلس أن يقدموا الموضوعات المطلوب إدراجها بجـدول األ        
ويرسل جـدول    ،   السكرتارية العامة قبل سبعة أيام على األقل من االجتماع        

   .األعمال ألعضاء المجلس قبل ثالثة أيام على األقل من االجتماع
وبـدون حـق    ى  اجتماعات المجلس بدور استشار   ى  فى   يشارك المدير التنفيذ   )د(

حالـة  ى يابة عنه فويجوز له ترشيح ممثل لحضور االجتماع بالن    ،   التصويت
   .عدم تمكنه من الحضور وذلك بعد موافقة المجلس
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٤٤

ويجوز للمجلس دعـوة أطـراف أخـرى         ،   ا ال تُعقد اجتماعات المجلس علني     )ه(
  ولكن يجوز لها التعبير عـن رأيهـا بـإذن         ،   للحضور بدون حق التصويت   

   .من المجلس
ل مـع أيـة مـسألة      يجوز للرئيس عقد اجتماع للمجلس بصورة عاجلة للتعام        )و(

يجوز إصـدار   ، اإذا لم يتمكن األعضاء من المقابلة فعلي   ،   ا فوري الًتتطلب ح 
بريـد   : مثـال (الحديثـة   ى  القرارات من خالل وسائل التواصل االجتمـاع      

  .)تطبيقات الرسائل أو ،ى لكترونإ
  : السلطات - ٣٩ مـادة

  :  السلطات اآلتيةاإلدارةيكون لمجلس 
 ال تدخل ضمن اختصاصات الجمعية العموميـة      ى  الحاالت الت ى  القرارات ف  إصدار   )أ  ( 

  .هذه الالئحة أو تكون من اختصاص الهيئات األخرى بموجب القانونأو 
  . اإلعداد لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية بمساعدة السكرتارية العامة)ب(
  .دائمةوأعضاء اللجان ال ،  تعيين رؤساء ونواب رؤساء)ج(
  . إنشاء لجاٍن متخصصٍة عند الضرورة)د(
  . إصدار لوائح تنظيم اللجان الدائمة واللجان المختصة)ه(
  .ويجوز للمجلس عزله ، بناء على اقتراح من الرئيسى  تعيين المدير التنفيذ)و(
  .حسابات الجمعية العمومية المستقلينى  اقتراح مراقب)ز(
اللجان المستقلة لحـين انعقـاد الجمعيـة       ى  لشاغرة ف  تعيين البدائل للوظائف ا    )ح(

  .العمومية التالية
ى المسابقات الت ى  االشتراك ف  و  اعتماد وإصدار اللوائح الحاكمة لشروط تنظيم      )ط(

  .لكرة القدمى ينظمها االتحاد المصر
  .للفرق القوميةى  تعيين المدربين والجهاز الفن)ى(
  .التحادلى التنظيم الداخل  إصدار لوائح)ك(
  . ضمان تطبيق هذه الالئحة واعتماد اإلجراءات التنفيذية الالزمة لتطبيقها)ل(
 لحين انعقـاد    اإيقافُ عضو باالتحاد مؤقتً    أو   من الهيئات ى  أى   فصُل عضٍو ف   )م(

  .الجمعية العمومية التالية
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٤٥

  .تفويض مهاِم المجلس للهيئات األخرى) ن(
الجمعية العموميـة دون    ى  لهم المشاركة ف  ويجوز  ، الحساباتى   تعيين مراقب  )س(

  .النقاش أو التصويتى الحق ف
  .للمسابقات واألنظمة الفنيةى  وضع الهيكل التنظيم)ع(

  : القرارات - ٤٠ مـادة
  .من أعضائه) ٪٥٠أكثر من ( إال بحضور األغلبية اإلدارة ال ينعقد مجلس )أ ( 
ـ         )ب(   صحيحة مـن الحاضـرين   يتخذ المجلس القرارات بأغلبيـة األصـوات ال

  .بخطاب أو  وال يسمح بالتصويت باإلنابة .)٪٥٠أكثر من (
اتخاذ قراٍر إذا كـان      أو   عضو بالمجلس االنسحاب من النقاش    ى   يجب على أ   )ج(

  .احتمال لتضارب المصالح أو خطرى هناك أ
ويوقـع عليـه جميـع       ،   يتم اتخاذُها بمحضر االجتماع   ى  تُسجل القرارات الت   )د(

  . المجلس الحاضرينأعضاء
  .ما لم يقرر المجلس عكس ذلك ، ايتخذها المجلس فورى تُنفذ القرارات الت )ه(

  : الرئيس - ٤١ مـادة
  : عنى يكون الرئيس مسئوال بشكل أساس )أ ( 

  اإلدارةتتخـذها الجمعيـة العموميـة ومجلـس     ى  تنفيذ القرارات الت   -١
   .اإلدارةمن خالل 

ل لوظائف الهيئات حتى يـتم تحقيـقُ األهـداِف           ضمان األداء الفعا   -٢
   .هذه الالئحةى المحددِة ف

   .اإلدارة اإلشراف على عمل -٣
 العالقات بين االتحاد وأعضائه والفيفا والكاف والهيئـات الـسياسية           -٤

   .والمنظمات األخرى
   . تمثيل االتحاد أمام المحاكم واألطراف األخرى-٥
 لألحكام  وفقًا،   يات والمستندات األخرى لالتحاد    توقيع العقود واالتفاق   -٦

  .باالتحادى لوائح التنظيم الداخلى التفصيلية ف
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 .ى   بتعيين المدير التنفيـذ    اإلدارةيجوز للرئيس وحده االقتراح على مجلس       ) ب(
  .ى  بفصل المدير التنفيذاإلدارةويجوز للرئيس أيضا االقتراح على مجلس 

ـ    اإلدارة الجمعية العمومية ومجلس     يرأس الرئيس اجتماعات  ) ج( ى  واللجـان الت
   .يقوم بتعيين رؤسائها

   .اإلدارةبمجلس ى يكون للرئيس صوتٌ عاد) د(
وإذا تغيـب الـرئيس والنائـب    ،  ينوب عنه نائب الرئيس ،   إذا تغيب الرئيس    )ه(

   .ينوب عنهما أكبر األعضاء سنا
ينوب ،   من هذه الالئحة  ) ٣٧ (دةمـا لل وفقًاإذا أصبح منصب الرئيِس شاغرا       )و(

 وتقوم هـذه الجمعيـة       .نائب الرئيس عنه حتى عقد الجمعية العمومية القادمة       
  .المدة أو العمومية بانتخاب رئيٍس جديٍد للمدِة المتبقية من الدورة

   .باالتحاد على الصالحيات اإلضافية للرئيسى الئحة التنظيم الداخلى وتحتو) ز(
  : يل والتوقيعالتمث - ٤٢ مـادة

  ويعتمـد مجلـس   ، أمـام الغيـر والقـضاء       ى  يمثل الرئيس االتحـاد المـصر      
باالتحـاد بـشأن التوقيـع المـشترك        ى  لوائح التنظيم الداخل  ى   أحكاما خاصة ف   اإلدارة

   .ألصحاب المناصب
  )الفصل الرابع( 

 اإلدارة
  : )السكرتارية العامة( التنفيذية اإلدارة - ٤٣ مـادة 
ـ     ى  ية العامة ه  السكرتار  تتـولى تنفيـذَ    ى  الهيئة التنفيذية والتشغيلية واإلدارية الت

ويلتزم أعضاء السكرتارية العامة بلوائح     ،   ىأعماِل االتحاِد تحت إشراف المدير التنفيذ     
   .التنظيم الداخلية لالتحاد وينفذون المهام الموكلة لهم بنية صادقة

  : ىالمدير التنفيذ - ٤٤ مـادة
  .لالتحادى هو المسئول التنفيذى ون المدير التنفيذيك )أ ( 
وذلـك  ،   فور اقتـراح الـرئيس    ى   بتعيين المدير التنفيذ   اإلدارةيقوم مجلس   ) ب(

ى ويجب أن يتمتـع المـدير التنفيـذ        ،   بموجب اتفاق يحكمه القانون الخاص    
  .بالمؤهالت والخبرة المهنية الالزمة
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   :مسئوال عنى يكون المدير التنفيذ )ج(
 وفقًـا  اإلدارةتتخذها الجمعية العمومية ومجلـس      ى   تنفيذ القرارات الت   -١

  .لتوجيهات الرئيس
  . واللجان الدائمة والمؤقتةاإلدارة حضور الجمعية العمومية واجتماعات مجلس - ٢
  . والهيئات األخرىاإلدارة تنظيم الجمعية العمومية واجتماعات مجلس -٣
 واللجان  اإلدارةمعية العمومية ومجلس     تجميع محاضر اجتماعات الج    -٤

  .الدائمة والمؤقتة
   . إدارة الحسابات واالحتفاظ بها-٥
  . المراسالت-٦
   . العالقات مع األعضاء واللجان والفيفا والكاف تحت توجيه الرئيس-٧
  .اإلدارة تنظيم -٨
  . وفصلهماإلدارةى  تعيين الموظفين العاملين ف-٩

  .للجان االنتخابية إلجراء االنتخاباتى والتنفيذى دار تقديم الدعم اإل-١٠
لوائح التنظيم  ى  فى  مهام أخرى يكلف بها المدير التنفيذ      أو   مسئولياتى   تُحدد أ  )د(

  .لكرة القدمى الداخلية لالتحاد المصر
   بأيـة هيئـة    عـضوا  أو   ممثال بالجمعية العموميـة   ى  ال يكون المدير التنفيذ   ) ه(

  .أخرى باالتحاد
 ويجـوز    .نائبا ألداء مهامه بشكل مؤقت عنـد تغيبـه        ى  يعِين المدير التنفيذ  ) و(

جديد إذا كانت وظيفة المـدير  ى  اتخاذ القرار بتعيين مدير تنفيذ   اإلدارةلمجلس  
   .شاغرةى التنفيذ

  : ىالمدير المال - ٤٥ مـادة
س بناء علـى عقـد   بناء على اقتراح الرئيى  المدير المالاإلدارةيعِين مجلس   )  أ   (

  ،على أن يتمتع بالمؤهالت والخبرات المهنية الالزمة    ،   يخضع لقانون العمل  
  : ويكون مسئوال عن

   . اإلشراف على حسابات االتحاد وكافة اإلجراءات المالية وكشوف المحاسبة- ١
   . اإلشراف على كافة إيرادات االتحاد-٢
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٤٨

مومية بشأن المسائل المالية     والجمعية الع  اإلدارة تنفيذ قرارات مجلس     -٣
 .ى باستشارة المدير التنفيذ

 بما يضمن   اإلدارةيختاره مجلس   ى  البنك الذ ى   إيداع أموال االتحاد ف    -٤
  .االستثمار الجيد لهذه األموال

،   إعداد الميزانية العمومية والقوائم المالية للـسنة الماليـة الـسابقة           -٥
، ى   التالية بالتعاون مع المـدير التنفيـذ       باإلضافة إلى الميزانية المالية للسنة    

  . للموافقةاإلدارةوتسليم المستندات إلى مجلس 

 لمـا يـتم     وفقًـا  توقيع الشيكات وسندات الدفع والمستندات المشابهة        -٦
   .باالتحادى لوائح التنظيم الداخلى الخاصة فاألحكام ى توقُعه ف

ألداء مهـام   ى  ين نائب المدير المـال    بتعيى  والمدير التنفيذ ى  يقوم المدير المال  ) ب  (
  .تغيبها/ بشكل مؤقت عند تغيبهى المدير المال
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  )األولالفصل ( 

 اللجان الدائمة

 : اللجان الدائمة - ٤٦ مـادة

  : ىاللجان الدائمة ه )أ ( 

  . اللجنة المنظمة لبطوالت االتحاد-١

   .ية اللجنة الطب-٢

  . لجنة الحكام-٣

  . لجنة كرة القدم النسائية-٤

  . لجنة شؤون الالعبين-٥

   . لجنة كرة القدم للشباب-٦

  . لجنة كرة القدم للصاالت وكرة القدم الشاطئية-٧

  .)أصحاب المصالح( لجنة الجهات المعنية -٨

   . لجنة فض المنازعات-٩

اء اللجـان الدائمـة أن يكونـوا        وأعض ،   ونواب رؤساء  ،    ال يجوز لرؤساء   )ب(
حيـث ال يجـوز لهـم أن يتبعـوا           ،   لجنة الحكام  أو   اإلدارةأعضاء بمجلس   

يعين المجلس أعضاء كل لجنة دائمة بناء على اقتراح سواء مـن             ، و  المجلس
ـ   ى  ويكفُل المجلس التمثيَل النـسائ    ،   رئيس االتحاد  أو   أعضاء ى المناسـب ف

وأعضاء اللجـان الدائمـة      ،   ونواب رؤساء   ،  ويعين رؤساء   .اللجان الدائمة 
   .لفترة أربعة أعوام

 لألحكـام ذات الـصلة      وفقًـا األعماَل  ى   يمثُل كُل رئيس لجنتَه الدائمة ويجر      )ج(
ـ ،   لالتحادى  لوائِح التنظيِم الداخل  ى  المنصوص عليها ف   يوافـق عليهـا   ى والت

 اإلدارةمجلس.  

ويـضمن  ،  ى  عاون مع المدير التنفيذ   يضع كُل رئيس تواريخ االجتماعات بالت     ) د(
  .اإلدارةأن كافة المهام يتم تنفيذُها وإبالغُها إلى مجلس 
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عنـد   ،   اإلدارةبعد موافقة مجلـس      ،    وكل لجنة دائمة   اإلدارةيجوز لمجلس   ) ه(
 ويتم إبالغُ    .لجنة فرعية لتسوية المسائل الملحة     أو   تأسيس مكتب  ،   االقتضاء

اللجنـة   أو / بأية مناقـشات وقـرارات للمكتـب و      اللجنة الدائمة ذات الصلة   
   .أسرع وقت ممكنى الفرعية ف

 إجراء تعديالٍت تخـصها   اإلدارةيجوز لكل لجنة دائمة أن تقترح على مجلس         ) و(
  .باالتحادى لوائح التنظيِم الداخلى ذات الصلِة المنصوِص عليها فاألحكام على 

  : لجنة المسابقات - ٤٧ مـادة

لكرة القدم على تنظيم بطوالت كرة القدم       ى  تعمل لجنةُ المسابقات باالتحاد المصر     
ى وكرة القدم للصاالت وكرة القدم الشاطئية وكرة القدم للسيدات الخاصـة بـه علـى أ    

 ألحكام هذه الالئحة واللوائح المعمـول بهـا علـى           وفقًاوذلك  ،   مستوى داخل االتحاد  
تختص بها الفـروع    ى  تنظيم البطوالت الت  ى   أيضا ف  وتراقب وتساعد ، بطوالت االتحاد   

  . وتتكون اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثالثة أعضاء .)٥٨ (مـادةعمال بال

 : اللجنة الطبية - ٤٨ مـادة

ـ   ، كرة القـدم ى  تتعامل اللجنة الطبية مع كافة النطاقات الطبية ف         ذلـك  ى بمـا ف
ى  بشأن مسائل الطب الرياض    إلدارةاوتمنح استشارات إلى مجلس      ،   مكافحة المنشطات 

 وتتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب رئـيس وثالثـة أعـضاء لـديهم                .بصفة عامة 
  .ى الطب الرياضى مؤهالت ف

  : لجنة الحكام - ٤٩ مـادة

ـ   ،    وتقوم بتعيين الحكام للمباريات     .تُطبق لجنة الحكام قوانين اللعبة      ى وذلـك ف
ـ        ،   لكرة القدم ى  لمصرينظمها االتحاد ا  ى  البطوالت الت  ى كما تنظم مـسائل التحكـيم ف

 تتكون هـذه اللجنـة مـن     . وتراقب تعليم الحكام وتدريبهم  اإلدارةاالتحاد بالتعاون مع    
   .سابقينى ويكون جميعهم حكام درجة أول ، رئيس ونائب رئيس وثالثة أعضاء
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  : لجنة كرة القدم النسائية - ٥٠ مـادة
لنسائية بطوالت كرة القدم النسائية باالتحاد وتتعامل مع كافة تنظم لجنة كرة القدم ا    

  . وتتكون من رئيس ونائب رئيس وثالثة أعضاء .المسائل المتعلقة بكرة القدم النسائية
  : لجنة شؤون الالعبين - ٥١ مـادة

 للـوائح   وفقًـا تؤسس وتراقب لجنة شؤون الالعبين االلتزام بلوائح االنتقال          )أ  ( 
العديـد  ى  كما تحدد وضع الالعبين ف     ،   أن أوضاع وانتقال الالعبين   الفيفا بش 

  .لكرة القدمى من بطوالت االتحاد المصر
 الموافقة على لوائح خاصة تحكم صـالحيات سـلطة لجنـة            اإلدارةيجوز لمجلس   

  . وتتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثالثة أعضاء .أوضاع الالعبين
لكرة القدم ى تتضمن االتحاد المصرى أوضاع الالعبين الت  يتم تسويةُ نزاعاِت     )ب(

وأعضاءه ومنضميه وأنديتَه والعبيه ومسئوليه ووسطاءه ووكالء المباريـات      
اللحظة األخيرة بواسطة هيئة تحكيم مستقلة ومشكلة حـسب         ى  المرخصين ف 

  .معمول بهى وطنى قانونى  لهذه الدرجة وأوفقًاوذلك ،  األصول
  : ة كرة القدم الشبابلجن - ٥٢ مـادة

االتحاد ى  تتعامل لجنة كرة القدم الشباب مع كافة المسائل المتعلقة بكرة القدم الشباب ف             
   . وتتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثالثة أعضاء .وأعضائه والمنتسبين

 : لجنة كرة القدم للصاالت وكرة القدم الشاطئية - ٥٣ مـادة
ع كافة المسائل المتعلقة بكرة القدم للـصاالت وكـرة القـدم            تتعامل هذه اللجنة م    

   .االتحادى الشاطئية ف
   .وتتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثالثة أعضاء

  : )أصحاب المصالح(لجنة الجهات المعنية  - ٥٤ مـادة
ـ ى   تتولى اللجنة كافةَ األمور المتعلقة بكرة القدم خاصة الهيكل التنظيم          )أ  (  ة للعب

والمجموعـات  ،  واألعـضاء المنتـسبين   ،  والعالقة بين االتحاد واألعضاء   
وكذلك قبـول طلبـات األعـضاء        ،   المهتمة بكرة القدم داخل إقليم االتحاد     

كمـا   ،   والمجموعات المهتمة بكرة القدم داخل إقلـيم االتحـاد         ،   المنتسبين
   .تضمن أن المجلس على دراية كاملة بجميع المسائل ذات الصلة
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  : ىوعضوية عشرة أعضاء كالتال ، يرأس اللجنة نائب رئيس االتحاد )ب(
  .أعضاء عن الحكام) ٢(

  .أعضاء عن المدربين) ٢(

  .أعضاء عن الالعبين) ٢(

  .أعضاء عن المنتسبين) ٤(

  . تجتمع لجنة أصحاب المصالح أربع مرات سنويا على األقل)ج(

  )ىالفصل الثان( 

 اللجان المؤقتة
  : اللجان المؤقتة - ٥٥ مـادة

تشكيل لجان مؤقتة لتنفيذ مهام خاصـة        ،   بحسب الحاجة  ،   اإلدارةيجوز لمجلس    
 بتعيين رئيس ونائب رئيس وعـدد مالئـم مـن           اإلدارة ويقوم مجلس     .ولمدة محدودة 

يوافـق عليهـا   ى اللوائح الخاصة التى  تُحدد مهام ووظائف اللجان المؤقتة ف   .األعضاء
   .اإلدارةوتكون اللجنة المؤقتة مسئولة بشكل مباشر أمام مجلس   .اإلدارةمجلس 

  : لجنة تسوية المنازعات باالتحاد - ٥٦ مـادة

ـ     تختص لجنة تسوية المنازعات    )أ  (  تنـشأ بـين   ى المحلية المتعلقة بـالعقود الت
أعضائه والالعبـين والمـدربين والوسـطاء        و لكرة القدم ى  االتحاد المصر 

ـ     لألحكـام   وفقًـا  وذلـك     .شأن التزامـاتهم التعاقديـة    ووكالء المباريات ب
   .هذه اللوائحى المنصوص عليها ف

 ويقـوم مجلـس      .عضوا) ١٢( تتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب رئيس و        )ب(
ـ      ،    بترشيح الرئيس ونائب الرئيس    اإلدارة ى بموافقة كل من الالعبين وممثل
 ،  أعضاء) ٦(عبين باختيار   يقوم اتحاد الال  ،    أما بالنسبة لألعضاء    .الهيئات

  .األعضاء الستةى الروابط باختيار باق أو بينما تقوم الهيئات

تتخذها هذه اللجنة أمـام مركـز التـسوية         ى  القرارات الت ى   يجوز الطعن عل   )ج(
وذلـك  ) كـأس ال(ى  ثم محكمة التحكيم الرياض   ى  المصرى  والتحكيم الرياض 

   .ئحهذه اللواى  لألحكام المنصوص عليها فوفقًا



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١سنة أول دیسمبر فى ) ج( تابع ٢٧٠ العدد – الوقائع المصریة  
 

  

٥٤

  : لجنة ترخيص األندية - ٥٧ مـادة

ـ  ) أ  (  االتحـاد  ى تكون لجنة ترخيص األندية مسئولة عن نظام ترخيص األندية ف
   . إلى لوائح ترخيص األندية لالتحاد والكافوفقًاوذلك 

   .)استئنافى وولأ(درجتين  تتكون لجنة ترخيص األندية من) ب(

 رها لجنة االستئناف أمام مركز التـسوية تصدى يجوز التظلم من القرارات الت ) ج(
ـ      ى  المصرى  التحكيم الرياض و   )كـأس ال(ى  ثم أمام محكمة التحكـيم الرياض

  .هذه اللوائحى  لألحكام المنصوص عليها فوفقًاوذلك 

  )الفصل الثالث( 

 الفروع

  : التعريف والتشكيل واالختصاصات - ٥٨ مـادة

يوجد فيها سبعة أندية علـى      ى  ات الت المحافظى   فروعا ف  اإلدارةينشأ مجلس   ) أ  ( 
   .تنظمهاى وتحدد اللوائح الخاصة بالفروع القواعد الت ، األقل

  .اإلدارةتدير الفرع لجنة تنفيذية بواسطة لجنة تنفيذية يعينها ويفصلها مجلس    ) ب(
،  ىومسئوِل قـانون  ى  ومراقِب مال ى  وتتكون كَل لجنٍة تنفيذية من مدير تنفيذ      

  .مسئوِل شؤون العبين وومسئول تحكيم،  ومسئوِل مسابقات

  : تكون الفروع مسئولة عن )ج(

  .أراضيهاى  تنظيم كافة البطوالت الشبابية ف-١

  .أراضيهاى  تنظيم بطوالت القسم الرابع ف-٢

  .أراضيهاى  أكاديميات كرة القدم ف-٣

   .أراضيهاى  وجميع الفنيين فواإلداريين تطوير المدربين والحكام -٤
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  )الفصل الرابع (
 الروابط

  : األولرابطة أندية القسم  - ٥٩ مـادة
  : األولتكوين رابطة أندية القسم   )أ( 

بطولة ى  تشارك ف ى   من األندية الت   األولتتكون رابطة مستقلة للقسم      -١
   .األولالقسم 
) ٧( سـنويا مـن   األوليتم تشكيل مجلِس إدارِة رابطِة أندية القـسم     -٢

  : ىلنحو التالأعضاء على ا
أعضاء باالنتخاب من بين األشخاص الذين ترشحهم أنديـةُ         ) ٥(

،  )موظفيهـا  أو من غير أعضاء مجلس إدارة األنديـة   (األولالقسم  
االتحاد مسئولية  ى  ويتول،    ألحكام الترشيح واالنتخابات باالتحاد    وفقًا

ويفوز المرشحون الـذين     ،اإلشراف على هذه االنتخابات وتنظيمها      
حالة وجود أصوات   ى   وف  .يحصلون على أعلى عدد من األصوات     

نفس االجتماع بين من حصلوا     ى  متعادلة يتم إجراء انتخابات ثانية ف     
هذه االنتخابات هو من    ى  ويكون الفائز ف   ،   على نفس عدد األصوات   

   .حصل على أعلى عدد من األصوات
رة من غير أعـضاء مجلـس إدا      ( ن يرشحهما االتحاد    عضوا) ٢(

  . ألحكاِم الترشيِح واالنتخابات باالتحادوفقًا) موظفيه  أو ىاالتحاد الحال
 مـن بـين أعـضائه     األوليختار مجلس إدارة رابطة أندية القـسم         -٣

ى ويعين مـدير مـال     ،   األولا ونائب رئيس خالل اجتماعه      رئيس المنتخبين
األول لرابطة أندية القسم اويحدد مقر.   

محدد يتم من خالله    ى   حساب مصرف  األولأندية القسم   يكون لرابطة    -٤
   .األولتوزيع حقوق أندية القسم 

   تـشكيل لجنـة إلدارة بطولـة       األولرابطة أندية القسم    ى  يجب عل  -٥
   .األولالقسم 
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وإجـراء الـصفقات    ى   مسئولة عن تسويق الـدور     األول رابطة أندية القسم     )ب(
  منهـا إلـى االتحـاد   )٪١٠(ويتم تخـصيص   ،   التجارية وصفقات الرعاية  

  ويـتم توزيـع  ،   ألنديـة القـسم الثالـث   )٪٥(ى و القسم الثان  ألندية )٪٥(و
يقررها مجلس إدارة رابطـة أنديـة       ى   للمعايير الت  وفقًا  المتبقية )٪٨٠(نسبة  
  .األولالقسم 

 : ىرابطة أندية القسم الثان - ٦٠ مـادة
  : ىتكوين رابطِة أنديِة القسم الثان )أ ( 

بطولة ى  تشارك ف ى  من األندية الت  ى  تكون رابطةُ مستقلةُ للقسم الثان     ت -١
 .ى القسم الثان

أعضاء ) ٧(سنويا من   ى  يتكون مجلس إدارة رابطِة أندية القسم الثان       -٢
  : ىعلى النحو التال

أعضاء باالنتخاب من بين األشخاص الذين ترشحهم أنديـة         ) ٦(
المجموعـات الـثالث   ن من كل مجموعة مـن   عضوا(ى  القسم الثان 

موظفيه  أو   من غير أعضاء مجلس إدارة األندية     ى  القسم الثان ى  لدور
  ،)ه – ٣٧ ( مـادة االنتخابات باالتحاد طبقـا لل  و  ألحكام الترشيح  وفقًاو

 ،االتحاد مسئولية اإلشراف على هذه االنتخابات وتنظيمهـا         ى  ويتول
  .تويفوز المرشحون الذين يحصلون على أعلى عدد من األصـوا         

نفـس  ى حالة وجود أصوات متعادلة يتم إجراء انتخابات ثانية فى  وف
ويكون الفـائز    ،   االجتماع بين من حصلوا على نفس عدد األصوات       

   .هذه االنتخابات هو من حصل على أعلى عدد من األصواتى ف
من غير أعـضاء مجلـس إدارة االتحـاد    (عضو يرشحه االتحاد    ) ١(
  .)ألحكام الترشيح واالنتخابات باالتحاد وفقًاموظفيه و أو ىالحال

مـن بـين أعـضائه    ى يختار مجلس إدارة رابطة أندية القسم الثـان       -٣
ى ويعين مـدير مـال    ،   األولالمنتخبين رئيسا ونائب رئيس خالل اجتماعه       

ى  لرابطة أندية القسم الثاناويحدد مقر.  
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 من خالله   محدد يتم ى  حساب مصرف ى  يكون لرابطة أندية القسم الثان     -٤
  .ى توزيع حقوق أندية القسم الثان

  تـشكيل لجنـة إلدارة بطولـة      ى  ندية القـسم الثـان    أيجوز لرابطة    -٥
  .ى القسم الثان

وإجـراء الـصفقات    ى  مسئولة عن تسويق الـدور    ى  رابطة أندية القسم الثان   ) ب(
  ألنديـةِ  )٪٥( و  منها إلى االتحـاد    )٪١٠(ويتم تخصيص    ،   التجارية وصفقات الرعاية  

 وفقًـا  المتبقيـة    )٪٨٠(ويتم توزيـع نـسبة      ،    ألندية القسم الرابع   )٪٥( و القسِم الثالثِ 
 .ى نديِة القسم الثانأيقررها مجلس إدارِة رابطِة ى للمعايير الت

  : الثالث رابطة أندية القسم - ٦١ مـادة
  :  القسم الثالثأنديةتكوين رابطة ) أ ( 

ـ        تتكون رابطة مستقلة للقسم الثا     -١   تـشارك ى  لـث مـن األنديـة الت
   .بطولة القسم الثالثى ف

ـ     -٢   )١٥(نديـة القـسم الثالـث سـنويا         أة  يتكون مجلس ادارة رابط
  : ى كاآلتعضوا

 أندية باالنتخاب من بين األشخاص الذين ترشحهم        عضوا) ١٢(
عـشرة مجموعـة    ى  ثنعضو من كل مجموعة من اال     ( القسم الثالث 

موظفيه  أو   عضاء مجلس إدارة األندية   القسم الثالث من غير أ    ى  دور
االتحاد مسئولية  ى   ألحكام الترشيح واالنتخابات باالتحاد ويتول     وفقًاو

ويفوز المرشحون الـذين     ،اإلشراف على هذه االنتخابات وتنظيمها      
حالة وجود أصوات   ى   وف  .يحصلون على أعلى عدد من األصوات     

تماع بين من حصلوا    نفس االج ى  متعادلة يتم إجراء انتخابات ثانية ف     
  هذه االنتخابـات هـو    ى  ويكون الفائز ف   ،   على نفس عدد األصوات   

   .من حصل على أعلى عدد من األصوات
من غير أعضاء مجلس إدارة االتحاد      (أعضاء يرشحهم االتحاد    ) ٣(
  .) الترشيح واالنتخابات باالتحادألحكام وفقًاموظفيه و أو ىالحال
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ندية القسم الثالث مـن بـين أعـضائه         يختار مجلس إدارة رابطة أ     -٣
ـ  اويعين مـدير  ،   المنتخبين رئيسا ونائب رئيس خالل اجتماعه الثالث       ا مالي 

القسم الثالثأندية لرابطة اويحدد مقر .   
محدد يتم من خالله    ى  يكون لرابطة أندية القسم الثالث حساب مصرف       -٤

   .توزيع حقوق أندية القسم الثالث
  دية القـسم الثالـث تـشكيل لجنـة إلدارة بطولـة           يجوز لرابطة أن   -٥

   .القسم الثالث
وإجـراء الـصفقات    ى  رابطة أندية القسم الثالث مسئولة عن تسويق الـدور        ) ب(

  منهـا إلـى االتحـاد    )٪١٠(ويتم تخـصيص     ،   التجارية وصفقات الرعاية  
 للمعـايير  وفقًـا  المتبقية )٪٨٥(يتم توزيع نسبة    و  ألندية القسم الرابع   )٪٥(و
  .يقررها مجلس إدارة رابطة أندية القسم الثالثى الت

  )الفصل اخلامس( 
 اللجان المستقلة

  : ىاالستقالل المؤسس - ٦٢ مـادة
اللجان المستقلة وأعضاؤها تنفيذ أنشطتهم ويـؤدون مهـامهم بـشكل           ى  تتول ) أ( 

  . لقوانينه ولوائحهوفقًاوتعمل دائما لدعم مصالح االتحاد و ، مستقل
من أفراد أسـرهم    ى   يجوز للرؤساء ونواب الرؤساء بالهيئات المستقلة وأ       ال )ب(

  ىدور أو أعـضائه  أو  المباشرين ممارسة أية وظيفة تنفيذية لـدى االتحـاد        
تـسبق  ى خالل السنوات األربع الت) منظماتهم/ ذلك شركاتهم  ى  بما ف (ناٍد  أو  

  عـضائه أ أو   وال يقيمون أية عالقـة عمـل مـع االتحـاد           ،   يةاألولمددهم  
خالل الـسنوات األربـع   ) منظماتهم/ ذلك شركاتهمى  بما ف (ناٍد   أو   ىدورأو  

فيمـا يتعلـق   " أفراد األسر المباشـرين "ى   ويعن  .يةاألولالسابقة على مددهم    
زوجة الشخص واآلباء واألجداد واألعمام والعمات واألطفـال         ،   بشخص ما 

واألحفـاد واألبنـاء    ،   )االبن المتبنى  أو   الزوجة أو   ذلك ابن الزوج  ى  بما ف (
 ، سواء من نفس العائلة أم غير ذلـك ،  شخص آخرى والبنات والحموات وأ  

   .به تجعله يدعمه مالياى تربط هذا الشخص عالقة نسب عائل
   واألعـضاء اقتـراح مرشـحين لـشغل المناصـب       اإلدارةيجوز لمجلـس    ) ج(

   .اللجان المستقلةى ف
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  : دقيقلجنة مراقبة الحسابات والت - ٦٣ مـادة
تتكون لجنة مراقبة الحسابات والتدقيق من رئيس ونائـب رئـيس وثالثـة             ) أ  ( 

ـ           .أعضاء المـسائل  ى  ويجب أن يتمتع أعضاء هذه اللجنة بمعرفة وخبرة ف
ـ     ،   التنظيمية والقانونية  أو   /المالية و  ى اتخـاذ أ ى  وال يجوز لهم االشتراك ف

  .عمل االتحادى قراٍر يؤثر ف
  : قبة الحسابات والتدقيق السلطات اآلتيةيكون للجنة مرا) ب(

 ضمان كماِل ومصداقية المحاسبة المالية ومراجعة القـوائم الماليـة           -١
   .الحسابات المستقلين والخارجيينى والقوائم المالية الموحدة وتقارير مراجع

ـ  اإلدارة تقديم االستشارات والمساعدة واإلشراف على مجلـس         -٢ ى  ف
   .لية ومسائل االلتزام الخاصة باالتحادمراقبة المسائل الما

  . تأسيس آليات التزام ومراقبة االلتزام بلوائح االتحاد ذات الصلة-٣
   .المسائل المالية ومسائل االلتزامى  فاإلدارة اإلشراف على -٤
٥-           مراقبةُ مسائل االتحاد المالية ومسائل االلتزام الخاصة به واالقتـراح 

   .إجراء تستلزمه عمليةُ المراقبةى  أعلى الهيئات المناسبة
  .تنفيذ برنامج التزام داخل االتحاد ، اإلدارة بمساعدة -٦
تُجـرى  ى  التعديالت الت ،   بناء على طلب االتحاد   ،    توضيح واقتراح  -٧

تُطبق على كافة أعـضاء  ى والت ، على الئحة المصروفات والبدالت باالتحاد    
   .افقة الجمعية العامةوتقديمها لمو ، كافة هيئات االتحاد

يتم النص على التفاصيل األخرى الخاصة بمسئوليات لجنة مراقبة الحسابات          ) ج(
ـ    ى  والتدقيق وتعاونها الداخل   لـوائح التنظـيم    ى  والمسائل اإلجرائية األخرى ف

   .باالتحادى الداخل
 ونائـب الـرئيس وأعـضاء لجنـة مراقبـة          اتنتخب الجمعية العمومية رئيس   ) د(

   .ويجوز لها إعفـاؤهم مـن مهـامهم        ،   سنوات) ٤(ت والتدقيق لمدة    الحسابا
كما يجتازون فحص نزاهة تجريـه   ،   وال ينتمون إلى أية هيئة أخرى باالتحاد      
   .إعادة انتخابهم أو اللجنة التأديبية واألخالقية قبل انتخابهم

تدقيق أعضاء بلجنة مراقبة الحسابات وال     أو   نائب الرئيس  أو   إذا توقف رئيس  ) ه(
 بتعيين بديل   اإلدارةيقوم مجلس    ،   عن أداء وظيفته الرسمية خالل مدة خدمته      

   .للخدمة حتى الجمعية العمومية القادمة
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  : اللجان االنتخابية - ٦٤ مـادة
اللجان المـسئولة عـن تنظـيم عمليـة االنتخابـات           ى   اللجان االنتخابية ه   )أ  ( 

ـ  لالئحة النظام األسا   وفقًاواإلشراف عليها    لالتحـاد وتتكـون اللجـان      ى  س
ـ الدرجـة   (االنتخابية من اللجنة االنتخابية        لجنـة االسـتئناف    ، و  )ىاألول

  .)الدرجة الثانية(
تـشكيل  ) ملحـق ج (لالتحـاد  ى والكود االنتخابى  ساس تنظم الئحة النظام األ    )ب(

  .ووظيفة اللجان االنتخابية
  : اللجان القضائية - ٦٥ مـادة

  : ية تتكون مناللجان القضائ  )أ( 
  .واألخالقيات لجنة االنضباط -١
  .)التظلمات( لجنة االستئناف -٢

 ،   تتشكل اللجان القضائية على أساس أن يكون أعـضاؤها لـديهم المعرفـة             )ب(
 ،  والخبرة المتخصصة الضرورية إلنهاء واجبـاتهم ومهـامهم        ،   والقدرات

  .لقانونويكون جميع أعضاء اللجان القضائية مؤهلين لممارسة ا
ـ  (يخضع جميع أعضاء اللجان القضائية      ) ج( ونـواب   ،   ذلـك الرؤسـاء   ى  بما ف

 الختبار نزاهة تنفذه لجنة مراقبة الحسابات والتدقيق قبل انتخـابهم         ) الرؤساء
  .إعادة انتخابهمأو 

ويجوز للجمعية العمومية فقط إعادة      ،   عوامأتكون مدة جميع األعضاء أربعة      ) د(
  .وقتى أى  من مهامهم فمإعفائه أو انتخابهم

 ،وأعضاء اللجان القـضائية     ،   ونواب رؤساء ،   تنتخب الجمعية العمومية رؤساء   ) ه(
على أال يكونوا أعـضاء أليـة جهـة         ،   اإلدارةبناء على اقتراح من مجلس      

  .أخرى باالتحاد
قاللية ونواب رؤساء اللجان القضائية معايير االسـت       ،   كٌل من رؤساء  ى   يستوف )و(

   .من هذه الالئحة) ب(البند ) ٥ (مـادةمنصوص عليها بالال
عضو اللجنة القـضائية     أو    ، نائب رئيس  أو ،   حالة التوقف الدائم لرئيس   ى   ف )ز(

 لحين انعقاد الجمعية    الًعن أداء المهام الوظيفية أثناء مدته؛ يعين المجلس بدي        
قضائية المعنيـة    للجنة ال  ا جديد عضواحيث يعين المجلس     ،   العمومية التالية 

 عن الفترة المتبقية
   . يحدد قانون القيم واألخالق لالتحاد مسئوليات ووظيفة اللجان القضائية)ح(
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  : لجنة االنضباط واألخالقيات - ٦٦ مـادة
  . تنظم الئحة االنضباط والقيم واألخالق لالتحاد مهام ووظيفة اللجنة)أ ( 
بهذه الالئحة والئحة االنضباط والقـيم       يجوز للجنة إصدار العقوبات الواردة       )ب(

 ،  واألنديـة ،   والالعبـين  ،   والمـسئولين  ،   واألخالق لالتحاد ضد األعضاء   
   .ووكالء الالعبين ، ووكالء المباريات المرخص لهم

 فيمـا   اإلدارةعلى صالحيات الجمعية العمومية ومجلس      األحكام   ال تؤثر هذه     )ج(
  .استبعادهم أو يتعلق بإيقاف األعضاء

 ئ للمبـاد  وفقًـا  يصدر المجلس الئحة االنضباط والقيم واألخـالق لالتحـاد           )د(
 .) FIFA (قانون القيم واألخالق الخاص بالفيفاى المنصوص عليها ف

،  أعـضاء ) ٣(تتكون لجنة االنضباط واألخالقيات من رئيس ونائب رئـيس         ) ه(
ت قـضائية   ويتمتع كٌل من الرئيس ونائب الرئيس واألعضاء الثالثة بخبـرا         

ـ  ) ٣(حضور  ى  كما تصدر اللجنة قرارتها ف    ، وقانونية   األقـل  ى  أعضاء عل
  .نائب الرئيس أو أن يكون منهم الرئيسى عل
  : )التظلمات(لجنة االستئناف  - ٦٧ مـادة

  ى تطبق لجنة التظلمات الالئحـة التأديبيـة واألخالقيـة لالتحـاد المـصر              )أ( 
   .لكرة القدم

ات مسئولة عن سماع التظلمات المرفوعة ضد القـرارات         تكون لجنة التظلم  ) ب(
 وفقًـا لم تُعلن كقرارات نهائية     ى  تصدرها اللجنة التأديبية واألخالقية والت    ى  الت

   .لكرة القدم ذات الصلةى للوائح االتحاد المصر
  ، تكون قراراتُ لجنة التظلمات نهائية وملزمـة لكافـة األطـراف المعنيـة            ) ج(

   .يها داخل االتحادوال يجوز الطعن عل
   ويتمتـع كـلٌ     .أعضاء) ٣(تتكون لجنة التظلمات من رئيس ونائب رئيس و       ) د(

   ،من الرئيس ونائب الرئيس واألعضاء الثالثة بخبـرات قـضائية وقانونيـة       
 على أن يكـون    ،   أعضاء على األقل  ) ٣(حضور  ى  كما تصدر اللجنة قراراِتها ف    

  .نائب الرئيس أو منهم الرئيس
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٦٣

  )األولالفصل ( 
 اإلجراءات التأديبية

 : اإلجراءات التأديبية - ٦٨ مـادة
  : ىفيما يلى بشكل أساسى  التأديبية هاإلجراءات

  : لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين)  أ  (
  . إنذار-١
  توبيخ-٢
  . غرامة-٣
   .د المكافآت استردا-٤

  : لألشخاص الطبيعيين) ب (
   . لفت نظر-١
   . فصل-٢
  .عدد من المباريات أو  إيقاف مباراة-٣
 .ى مقعد االحتياط أو / منع من دخول غرف المالبس و-٤
   .ستاداال منع من دخول -٥
  .نشاط متعلق بكرة القدمى أى  منع من المشاركة ف-٦
 .ى  عمل مجتمع-٧
   .تزاملاالى  تدريب عل-٨

  : لألشخاص االعتباريين )ج(
   . منع االنتقاالت-١
  . أداء مباراة بدون مشاهدين-٢
   . أداء مباراة على أرض محايدة-٣
  .ستاد محددى  منع من اللعب ف-٤
  . إلغاء نتيجة المباراة-٥
  . طرد من البطولة-٦
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٦٤

  .سحب األلقاب -٧
  .خصم نقاط -٨
  .إنزال إلى درجة أقل -٩

   .أداء مباراة أو  إعادة لعب-١٠
  )ىالفصل الثان( 

 تسوية المنازعات
  : التحكيم - ٦٩ مـادة

تؤثر علـى   ى  النزاعات الت  أو   االتحادى  تنشأ ف ى  يجوز إحالة المنازعات الت   ) أ  ( 
أعضائه ودورياته وأعضاء الدوريات واألندية وأعضاء األندية والالعبـين         

ـ     بعد ا ى  والمسئولية فقط كحل نهائ    االتحـاد  ى  ستنفاد كافة القنوات الداخلية ف
التحكيم الرياضـى المـصرى إذا    وإلى مركز التسوية  ) لكرة القدم ى  المصر

بعيـدا  ى  يقوم بتسوية النزاع بشكل حاسم ونهائ     ى  الذ،   انعقد له االختصاص  
ـ         ،   عن المحاكم المختصة     .مـصر ى  ما لم يحظر ذلك صراحة تـشريع ف

  .)كأس(ى  التحكيم الرياضويطعن على أحكامه أمام محكمة
بشأن هذه الالئحـة ولـوائح       أو   تنشأ من ى  يجوز إحالة النزاعات الدولية الت    ) ب(

 كما هـو  كأساللحظة األخيرة إلى الى الكاف ف  أو   وتوجيهات وقرارات الفيفا  
   .قوانين الفيفا والكافى محدد ف

  :اللجان القضائية لفض المنازعات - ٧٠ مـادة
تنشأ ى  والنزاعات الت  ،   حل النزاعات المحلية  ى  اد االختصاص ف  يكون لالتح  ) أ( 

   .بين جميع العناصر
بمعنـى   ،   حل النزاعات الدوليـة   ى  الكاف االختصاص ف   أو   /يكون للفيفا و  ) ب(

كونفدراليات  أو   /تنشأ بين األطراف المنضمين إلى اتحادات و      ى  النزاعات الت 
   .للوائح ذات الصلة وفقًامختلفة وذلك 

يضمن االتحاد التزامه الكامل والتزام كل من يخضع إلى اختصاصه بـالقرار    )ج(
هيئة بمركز التـسوية   أو  هيئة بالكاف  أو   هيئة بالفيفا ى  تصدره أ ى  الذى  النهائ

  .كأسال أو والتحكيم الرياضى المصرى
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  : السنة المالية - ٧١ مـادة

ـ          ) أ   ( ـ    ١ى   تكون السنة المالية لالتحاد سنة تقويمية واحدة تبدأ ف   ى يوليـو وتنته
   . من السنة التاليةة يوني٣٠ى ف

بحيث تحتسب األرصدة وتتوازن علـى      ،   تدار إيرادات ومصروفات االتحاد   ) ب(
 يجب أن تكون أرصدة احتياطية لـضمان االلتزامـات           .مدار الفترة المالية  
  .المستقبلى الرئيسية لالتحاد ف

مسئوال عن تنظيم الحسابات السنوية الموحدة لالتحـاد        ى  يكون المدير التنفيذ  ) ج(
   . يوليو٣١موعد أقصاه ى وفروعه ف

  : اإليراد - ٧٢ مـادة

  : ىيرادات االتحاد التالإتشمل 

  .االشتراكات السنوية لألعضاء)  أ  (

  .تسويق الحقوق المملوكة لالتحاد) ب (

  .مات المفروضة من الهيئات المختصة الغرا)ج(

  . بما يتماشى مع أهداف االتحادواإليصاالتاالشتراكات ) د (

  .اللوائح و للقوانينوفقًا التبرعات )ه (

  . أخرى تتعلق بأنشطة كرة القدمإيراداتى أ) و (

  .CAF والكاف FIFAاالعتمادات الواردة من الفيفا ) ز (

  : المصروفات - ٧٣ مـادة

  : لكرة القدم المصروفات التاليةى مل االتحاد المصريتح

  .المصروفات الواردة بالميزانية ) أ( 

والمـصروفات   ،   وافقت عليها الجمعية العمومية   ى  المصروفات األخرى الت  ) ب(
  . ضمن نطاق صالحياتهاإلدارةيتحملها مجلس ى الت

  .كافة المصروفات األخرى بما يتماشى مع أهداف االتحاد) ج(
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٦٧

  : "المستقلين"مراجعو الحسابات  - ٧٤ مـادة

بتـدقيق   ،   الذين تعينهم الجمعيـة العموميـة     ،   يقوم مراجعو الحسابات المستقلين    
 لمبـادئ المحاسـبة     وفقًاوذلك  ى  بشكل سنو  ،   توافق عليها لجنة المالية   ى  الحسابات الت 

ـ   ويـتم    .كما يقدمون تقريرا بذلك إلى الجمعية العموميـة        ،   المالئمة ى تعيـين مراجع
  .كما يجوز تجديد تعيينهم ، سنوات ) ٤( الحسابات المستقلين ولمدة 

  : اشتراكات العضوية - ٧٥ مـادة

 ويتم دفـع   .السنة المالية من كل سنة  ى  تكون اشتراكات العضوية مستحقة ف      )أ( 
يوما مـن انعقـاد الجمعيـة        )٣٠(لألعضاء الجدد خالل    ى  االشتراِك السنو 

   .تم فيها قبولُهمى لتالعمومية ا

كل سنة بناء علـى توصـية       ى  تضع الجمعية العمومية مبلغ االشتراك السنو     ) ب(
 ويكون هذا المبلغ هو نفس مبلغ كل عضو مـن كـل فئـة                .اإلدارةمجلس  
   .جنيه) ٥٠٠(وال يتعدى هذا المبلغ  ، أعضاء

  : التسوية - ٧٦ مـادة

   .ضو لتسوية المطالباتمن أصول وحسابات العى خصم أ يجوز لالتحاد

  : الرسوم - ٧٧ مـادة

   .يجوز لالتحاد المطالبة بفرض رسم على أعضائه للمباريات

  : نشر البيانات المالية - ٧٨ مـادة

المستندات المالية المشار إليهـا بموجـب       ى  ينشر االتحاد على موقعه الرسم     ) أ( 
وذلك فـور    ،   ئحةمن هذه الال  ) ١١ ، ١٠ ، ٩ (الفقرات ب   –) ٣٢ (مـادةال

   .موافقة الجمعية العمومية واعتمادها للبنود ذات الصلة

  العامـة  و وأعـضاء اللجـان المـستقلة     ى  والمالى  تتاح مكافأة المدير التنفيذ   ) ب(
   .وذلك بشكل منتظم) لالتحادى من خالل الموقع الرسم : مثل(
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  )ولاألالفصل ( 

 البطوالت والفعاليات

  : البطوالت - ٧٩ مـادة

  : تُعقد داخل أرضهى ينظم وينسق االتحاد البطوالت الرسمية اآلتية الت) أ ( 

   .األندية من كافة درجاتهى  دور-١

 .ى  االتحاد المصركأس -٢

   . دورات كرة القدم النسائية بكافة الدرجات-٣

   .ائيةلكرة القدم النسى  المصركأس ال-٤

   . بطوالت كرة القدم للصاالت-٥

  . بطوالت األعمار المختلفة-٦

   . كرة القدم الشاطئية-٧

  .ى  السوبر المصركأس -٨

ـ          اإلدارة يجوز لمجلس    )ب( تنظـيم  ى   أن يفوض إلى الروابط الخاضـعة لالتحـاد ف
   .) التفاقية سليمة وكاملة لنخبة كرة القدموفقًا ، على سبيل المثال(البطوالت 

ـ    ى  وال تتداخل البطوالت الت    ـ   ى  تنظمها الـروابط ف ينظمهـا  ى  البطـوالت الت
   .ينظمها االتحادى وية للبطوالت تلك التاألولتكون  ،  عالوة على ذلك .االتحاد

   .هذا الصددى  إصدار لوائح خاصة فاإلدارةيجوز لمجلس ) ج(

  : ترخيص األندية - ٨٠ مـادة

ـ         يصدر االتحاد الئحة بشأن منح     ى  التراخيص لألندية تحكم اشـتراك األنديـة ف
بما يتماشى مع الحد األدنى الشتراطات نظام مـنح         ) CAF(والكاف   مسابقات االتحاد ،  

  .) FIFA (والفيفا) CAF(حدده الكاف ى التراخيص لألندية الت
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 )ى الفصل الثان( 
 الحقوق

  : الحقوق - ٨١ مـادة
صليون للحقوق الناشـئة عـن البطـوالت    االتحاد وأعضاؤه هم المالكون األ  ) أ( 

بدون أية قيود على المحتـوى       ،   تقع ضمن سلطتهم  ى  والفعاليات األخرى الت  
 وتشمل هذه الحقوق كافة أنواع الحقوق المالية والتـسجيل           .والوقت والمكان 

وتسجيل الراديو وحقوق النسخ والبث وحقوق الوسـائط        ى   السمع -الصوتي
ترويج والحقـوق المعنويـة مثـل الـشعارات         المتعددة وحقوق التسويق وال   

   .والحقوق الناشئة بموجب قانون حقوق الملكية الفكرية
ويضع لـوائح   ،  بشأن كيفية ومدى استغالل هذه الحقوق   اإلدارةيقرر مجلس   ) ب(

 ويضمن االتحاد أن بيع هذه الحقوق يـتم بـشفافية            .هذا الصدد ى  خاصة ف 
 .انين الوطنية وبموجب قوانين ولوائح االتحاد والقو

  : منح تصريح التوزيع - ٨٢ مـادة
يكون االتحاد وأعضاؤه مسئولين وحدهم عـن الـسماح بتوزيـع الـصور             ) أ  ( 

تقع تحـت   ى  يات وفعاليات كرة القدم الت    واألصوات والبيانات األخرى لمبار   
 .وفق للقوانين واللوائح ، بدون أية قيود  ، اختصاصهم

  .هذا الصددى ائح خاصة فلوى يصدر المجلس التنفيذ) ب(
  )الفصل الثالث( 

 المباريات والبطوالت الدولية
  :المباريات والبطوالت الدولية - ٨٣ مـادة

) االتحـادات /(واالتحـاد    ،   القاريـة ) االتحادات/(واالتحاد  ،  ) FIFA( الفيفا   )أ  ( 
المعنية هم فقط من لهم سلطة تنظيم المباريات والمـسابقات الدوليـة بـين              

   ، الفـرق المغمـورة    و /فرق األنديـة   و وكذلك بين الروابط   ،   ق الممثلة الفر
 لالئحة الفيفـا    وفقًامنافسٍة بدون موافقتهم المسبقة      أو   ال يجوز إقامةُ مباراةٍ   و
)FIFA (الحاكمة للمباريات الدولية.  

 .) FIFA (تحدده الفيفاى للمباريات الدولية الذى  يلتزم االتحاد بالجدول الزمن)ب(
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  : جهات االتصال - ٨٤ دةمـا

ووكـالء المباريـات    ، والمـسئولين  ، والالعبين ،  وأعضائه،   ال يجوز لالتحاد   
ـ     ،   المرخص لهم  اتـصاالت  ى  عمـل أ   أو   المباريـات ى  ووكالء الالعبين المشاركة ف

ـ     أو   ،)FIFA(ليست أعضاء بالفيفا    ى  رياضية مع االتحادات الت    ى مع أعضاء مؤقتين ف
 . )FIFA( افقة الفيفابدون موى اتحاد قار

  : الموافقة - ٨٥ مـادة

تتبع ى  مجموعة أخرى من األندية الت    ى  أ أو    ، الروابط أو    ،  ال يجوز لألندية    )أ( 
 ،  لكرة القـدم  ى  االتحاد االنضمام إلى اتحاد آخر إال بموافقة االتحاد المصر        

 . )FIFA(والفيفا ، ى المعنى القار) االتحادات/(واالتحاد ، واالتحاد اآلخر

تتبع ى  مجموعة أخرى من األندية الت    ى  أ أو    ، الروابط أو    ، ال يجوز لألندية   )ب(
مسابقات على أرض اتحـادات أخـرى إال بموافقـة          ى  االتحاد المشاركة ف  

 لالئحة  وفقًاى  المعنى  القار) االتحادات/(واالتحاد ،   واالتحاد اآلخر ،   االتحاد
  . الحاكمة للمباريات الدولية )FIFA(الفيفا 
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  : الظروف غير المتوقعة والقوى القاهرة - ٨٦ مـادة

 صالحية اتخاذ القرارات بشأن كافة مسائل القوى القـاهرة          اإلدارةيكون لمجلس    
ـ         هـذه الالئحـة؛ وتأخـذ هـذه القـرارات         ى  وكافة المسائل غير المنصوص عليها ف

  والقـوانين واللـوائح المعمـول بهـا      ،   ها لوائح الفيفا والكاف ذات الـصلة      اعتبارى  ف
  .جمهورية مصر العربيةى ف

  : نشر الوثائق والمستندات التنظيمية - ٨٧ مـادة
  : المستندات والمعلومات اآلتية/ الوثائقى يتيح االتحاد على موقعه الرسم

  .اللوائح واألوامر الدائمة للجمعية العمومية)  أ  (

  .الالئحة االنتخابية) ب (

  .الالئحة التأديبية )ج(
   .الالئحة األخالقية) د (

 .ى  لوائح التنظيم الداخل)ه (

  .لوائح الفروع) و (

  .لوائح المصروفات والبدالت) ز (
  .الرئيسية/ القرارات األكثر أهمية) ح (

  .ستراتيجيةاال) ط (

  . والجمعية العموميةارةاإلدجدول األعمال الجتماعات مجلس ) ى (

   .الخطابات الدورية) ك (
  : حل االتحاد - ٨٨ مـادة

كافة أعـضاء الجمعيـة     ى   صلة بحل االتحاد أغلبية ثلث     ىقرار ذ ى  يتطلب أ ) أ  ( 
   .العمومية غير العادية المنعقدة لهذا الغرض بشكل خاص

  .اب والرياضـة يتم نقل ملكية أصوله إلى وزارة الـشب     ،   إذا تم حُل االتحاد   ) ب(
 للمهـام المهنيـة ذات الـصلة    وفقًاويكون حارسا قضائيا على هذه األصول  

 ويجوز لهـذه الجمعيـة اختيـار مـستفيد آخـر            .حتى يتأسس مرة أخرى   
   .األعضاءى باألصول بناء على أغلبية ثلث
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  : قاليةاالنتاألحكام  - ٨٩ مـادة
يضمن األعضاء واألعضاء المنتسبون باالتحاد االلتـزام بمتطلبـات هـذه            )أ  ( 

عـضو ال يلتـزم بهـذه       ى   ويفقد أ   .ا من إصدارها   شهر ١٢الالئحة خالل   
ـ    ى المتطلبات ذات الصلة خالل اإلطار الزمن  االمـذكور أعـاله حقـه تلقائي  

ممثلو هـذا   / ر ممثل االعتباى  وال يؤخذ ف   ،   التصويت بالجمعية العمومية  ى  ف
 ويحصل العضو المخـالف     .ى  العضو المخالف عند تأسيس النصاب القانون     

التصويت بالجمعية العمومية فقط عندما ينفذ بشكل       ى  على حقه مرة أخرى ف    
   .هذه الفقرةى كامل التزاماته كما هو مذكور ف

، حـة  الئ بعد العمـل بأحكـام هـذه ال   اإلدارةى لمجلس   األولاالنتخابات  ى  ف) ب(
وتتصرف لجنة  ، خابية  تحاد بصفتها اللجنة االنت   تتصرف لجنة االنضباط باال   

بصفتها لجنة التظلمات االنتخابيـة وتكـون قرارتهـا         ) التظلمات(االستئناف  
نهائية وملزمة وال يمكن التظلم منها وال يجوز ألعـضاء اللجنـة المؤقتـة              

مـن  ى عـضوية أ   أو إلدارة االتحاد الترشح لعضوية مجلس إدارة االتحـاد       
   .بعد العمل بهذه الالئحةى أول انتخابات تجرى تحاد فالهيئات التابعة لال

وتحتسب مدد عضوية مجلس إدارة االتحاد الـسابقة عنـد تطبيـق شـروط             ) ج(
   .من هذه الالئحة) ٣٧ (ادةمالترشح الواردة بال

تقلة مـن    المنتخب بضمان انتخاب أعضاء الهيئـات المـس        اإلدارةويلتزم مجلس    )د(
 اإلدارةويقـوم مجلـس     ، إذا لزم األمر ذلك     ، خالل جمعية عمومية غير عادية      

ألعضاء الهيئات المستقلة واإلشـراف عليهـا لحـين         ى  األولبتنظيم االنتخابات   
  . لالئحة االنتخابية باالتحادوفقًاوذلك ، تشكيل لجان انتخابية بشكل سليم 

تعيـين   أو   انتخـاب أداء مهامها لحين    ى  االتحاد ف ى   وتستمر اللجان المشكلة ف    )ه(
  .اللجان وفق أحكام هذه الالئحة

 لكرة القدمى االتحاد المصر

  لالتحادى المدير التنفيذ
 وليد صالح الدين العطار/ ألستاذا
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  .استبيان إجراءات فحص النزاهة ) أ (ق ـامللح

مومية باالتحـاد   األوامر الدائمة للجمعية الع    )ب(امللحق 
  .لكرة القدمى المصر
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 ) أ (ق ـامللح
 إجراءات فحص النزاهة

 : أحكام عامة - األولالباب 
تقوم الهيئة المعنية بإجراء فحوصات النزاهة على المرشـحين وأصـحاب            ) أ( 

لكـرة القـدم الخاضـعين لهـذه        ى  االتحاد المـصر  ى  المناصب الرسمية ف  
 ألحكام هـذه الالئحـة      وفقًا") لمناصبأصحاب ا  أو   المرشحون("الفحوصات  
   .وهذا الملحق

أصحاب المناصب بعملية الفحص الـشامل واإلفـصاح         أو   يلتزم المرشحون ) ب(
 وقبـل    .والثالث أدنـاه  ى  البابين الثان ى  عن السيرة الذاتية كما هو موضح ف      

صاحب منصب موافقتـه     أو   يمنح كل مرشح   ،   إجراء عملية الفحص الشامل   
ذه العملية المذكورة وذلك من خالل نمـوذج تقدمـه الهيئـة            الخطية على ه  

صـاحب المنـصب    أو  وإذا لم يقدم المرشح  .المعنية إلجراء فحص النزاهة   
  .يعتبر أنه غير مجتاز لفحص النزاهة ، موافقته الخطية

كما  ،   كافة األوقات ى  أصحاب المناصب بحسن نية ف     أو   يتصرف المرشحون ) ج(
ى كشف الحقائق ذات الصلة فور استالمهم إخطـارا  يتعاونون بشكل كامل عل  

ـ    أو    وإذا لم يتعاون المرشح     .الًمعقو مـع الهيئـة    ى  صاحب المنصب المعن
   .يعتبر أنه غير مجتاز لفحص النزاهة ، المختصة بإجراء فحص النزاهة

  : صاحب المنصب غير مجتاز لفحص النزاهة إذا أو يعتبر المرشح) د(
خاضعا إلى عقوبات تأديبية مـن محكمـة    أو   سابقاكان محكوما عليه     -١

قـضية   أو   وعلى وجه التحديد إذا كانت الجريمة مخلـة بالـشرف          ،   بالدولة
 .ى سوء سلوك إجرائ أو جوهرية وليست مخالفةً بسيطةً

أية هيئـة    أو   محكوما عليه من لجنة الفيفا األخالقية      أو   /كان مذنبا و     -٢
   .تعفيه من منصبه أو ءلة خطيرةمساى رياضية أخرى بعقوبة تضعه ف

ـ           وفقًا) ه( يـتم  ى   لألحكام ذات الصلة بالكشف عن المعلومات والبيانات المتعلقـة الت
ى تعامل الهيئة الت  ،    لهذا الملحق  وفقًاسياق فحوصات النزاهة    ى  الحصوُل عليها ف  

   .فحص النزاهة كافة هذه المعلومات والبيانات بسرية تامة وصارمةى تجر
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 : عملية الفحص الشامل -ى لثانالباب ا

صاحب منـصب   أو يجب على كل مرشح ، بداية عملية الفحص الشامل   ى  ف ) أ( 
  يـسلم المرشـح   ، هذا السياقى  وف .")فحص الهوية ("اجتياز فحص الهوية    

صاحب المنصب نسخة شرعية وسارية من البطاقة الشخصية إلى الهيئة          أو  
/ مل فحص الهوية التحقـق مـن       ويش  .المسئولة عن إجراء فحص النزاهة    

  : التعرف على العناصر اآلتية

 ؛ األلقاب/ األسماء واللقب/ االسم -١

 ؛  عنوان اإلقامة-٢

 ؛  تاريخ ومحل الميالد-٣

الباب ى  صاحب منصب إكمال االستبيان الموضح ف      أو   يجب على كل مرشح   ) ب(
   .الثالث أدناه

تحريـات   أو /اهة إجراء بحث و  يجوز للهيئة المسئولة عن إجراء فحص النز      ) ج(
صـاحب   أو   مستقلة للحصول على معلومات أخرى ذات صـلة بالمرشـح         

 ، وتشمل هذه المعلومات بيانات عـن الوسـطاء والغيـر          ،   المنصب المحدد 
باإلضـافة   ،   واحتمالية تضارب المصالح والمشاركات المهمة     ،   والمفوضين

   .التحقيقات المدنية والجنائية/ إلى اإلجراءات

  :االستبيان - الباب الثالث

ــم األول    :االســــ
  

...........................................................................
.  

ــب    :اللقـــــــ
  

...........................................................................
.  

  :عنـــوان اإلقامـــة 
  

...........................................................................
.  

   :تاريخ ومحل المـيالد   
  

...........................................................................
.  

ــة    :الوظيفــــــ
  

...........................................................................
.  
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أيـة   أو بسبب أية جريمة جنائيـة متعمـدة     ى   بقرار نهائ   هل حكم عليك سابقا    -١
ـ           )٥(الفقـرة   ،  ى  البـاب الثـان   ى  جريمة تخالف قواعد السلوك المنصوص عليهـا ف

  ؟ من الالئحة األخالقية للفيفا
  )......   (نعم  )......  (ال 

   : يرجى التوضيح ، إذا كانت اإلجابة نعم

................................................................................ 

ـ   أو    هل فرضت أية هيئة رياضية عليك أية عقوبة        -٢ تأديبي أو   اإجراء  امـشابه  
 ،ى الفصل الثانى بسبب تصرفات خالفت قواعد السلوك المنصوص عليها فى الماضى ف

  من الالئحة األخالقية للفيفا؟ ٥الفقرة 
  )......   (نعم  )......  (ال 

   : يرجى التوضيح ، ذا كانت اإلجابة نعمإ

................................................................................ 

 تأديبية معلقة؟  أو جنائية أو تحقيقات مدنية أو  هل أنت خاضع إلى إجراءات-٣
  )......   (نعم  )......  (ال 

   : حيرجى التوضي ، إذا كانت اإلجابة نعم

................................................................................ 

خاضع إلى أحكام الالئحة التأديبيـة واألخالقيـة        ى  على دراية تامة بأنن   ى   إنن -٤
ى لكرة القدم وأحكام هذه الالئحة واللوائح األخرى باالتحـاد المـصر       ى  لالتحاد المصر 
   .وألتزم االلتزام الكامل بهذه األحكام ، اول قضايا النزاهةتتنى لكرة القدم الت

   .كرة القدمى  أتحمل حاليا المناصب اآلتية ف-٥
ى  يمكن أن ينشأ عن الحقائق والظروف اآلتية تضارب مصالح محتمل بـشأن            -٦

   .)من هذه الالئحة) ط(الفقرة ، )٢٣( مـادةبالمقارنة على وجه التحديد ال(
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  .سياق فحص النزاهةى الحظات يمكن أن يكون لها صلةٌ محتملة ف ملحوظات وم-٧

على دراية كاملة وأوافق على إتاحة هذا االستبيان إلى أعـضاء الهيئـة             ى   إنن -٨
   .لكرة القدمى المالئمة باالتحاد المصر

ـ    ى  يجب عل ى  على دراية كاملة وأؤكد أنن    ى   إنن -٩ ى تجـر ى  إخطار الهيئـة الت
   .ق وظروف ذات صلة تنشأ بعد إكمال فحص النزاهةفحص النزاهة بأية حقائ

ألتزم بالتعاون الكامل لكـشف الحقـائق       ى  على دراية كاملة وأؤكد أنن    ى  إنن -١٠
سألتزم باالسـتجابة    ،    على وجه التحديد    .أخضع إليه ى  ذات الصلة بفحص النزاهة الذ    

 .ى  عة تخـصن  أية مواد من أية طبي     أو   معلومات أو   إلى أية طلبات تخص أية مستندات     
أية مواد مـن أيـة    أو المعلومات أو سألتزم بتقديم وتسليم المستندات ،   عالوة على ذلك  

  .الحصول عليهاى يحق لى ولكنن،  ىطبيعة ليست تخصن

فحص النزاهة يجـوز لهـا      ى  تجرى  على دراية كاملة وأؤكد أن الهيئة الت      ى  إنن - ١١
بـشكل  ) أعـاله ى  والسؤال الثاناألول السؤال(ن العقوبات الممكنة  أأيضا طلب معلومات بش   

مثل محكمـة التحكـيم      ،   الكونفدرالية ذات الصلة وأية مؤسسات أخرى      أو   مباشر من الفيفا  
أبرئ ذمـة   ، هذا الصددى   وف  .ومبيات الدولية األوللجنة   أو   سويسرا ،   لوزانى  فى  الرياض

  .لصلةالتزام بسرية بشأن هذه المعلومات ذات اى المؤسسات ذات الصلة من أ

فحص النزاهة يجوز لها    ى  تجرى  على دراية كاملة وأؤكد أن الهيئة الت      ى  إنن -١٢
  . من هذا الملحق)٣(الفقرة ، ى  للفصل الثانوفقًاى جمع معلومات أخرى عن

 
 )التوقيع(                           )المكان والتاريخ(
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 ) ب (ق ـامللح
  األوامر الدائمة للجمعية العمومية

 لكرة القدمى تحاد المصرباال
  : تعريفات

األوامر الدائمة الماثلـة  ى  المصطلحات المستخدمة ف  ى  تسر ،   أينما يتطلب السياق   
   .لكرة القدمى باب التعاريف بقوانين االتحاد المصرى على المصطلحات المحددة ف

 تشير إلى األشخاص الطبيعيين علـى كـال       ى  تُطبق المصطلحات الت    :الحظةـمـ
   .مصطلح مفرد على الجمع والعكس صحيحى  ويطبق أ .الجنسين

  : الجمعية العموميةى التمثيل والمشاركة ف - ١ مـادة
  )٢٦( مــادة  لل وفقًـا لكرة القـدم    ى  هناك ممثلون ألعضاء االتحاد المصر    ) أ  ( 

   .لكرة القدمى  من قوانين االتحاد المصر)١(الفقرة 
  .)١( قبل فتح الجمعية العموميةدارةاإليتم تسليم أسماء الممثلين إلى ) ب(
ـ      ى  يتحمل االتحاد المصر   )ج( أعـضائه  ى  لكرة القدم تكاليف السفر والسكن لممثل

 توجيهـات   اإلدارة ويـصدر مجلـس       .)٢(الجمعية العمومية ى  المشاركين ف 
  .هذا الصددى مالئمة ف

  : الرئيس - ٢ مـادة
 وإذا عجـز     .يةَ العموميـة  لكرة القدم الجمع  ى  يرأس رئيس االتحاد المصر   ) أ  ( 

 ،  وإذا لم يحضر نائب الرئيس     ،   ينوب نائب الرئيس   ،   الرئيس عن الحضور  
  .)٣( األقدماإلدارةينوب عنه عضو لمجلس 

 لاللتزام الصارم لهذه األوامر     وفقًايضمن الرئيس أن الجمعية العمومية تُعقد       ) ب(
وما لم تقرر    ،   غالقهاويضمن فتح الجمعية العمومية والمناظرات وإ      ،   الدائمة

يضمن منح الممثلين إذن التحـدث وإجـراء         ،   الجمعية العمومية خالف ذلك   
   .كافة المناقشات

                                                        
  .يجوز ألى اتحاد اتخاذ القرار بوضع مواعيد نهائية ألعضائه لتقديم أسماء ممثليهم إلى اإلدارة ) ١(
  .يجوز ألى اتحاد تغطية هذه التكاليف جزئيا أو كليا ) ٢(
  .ى تشكيل المجلس التنفيذى باالتحاد يتم تعديل الحكم بناء عل) ٣(
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 ويجوز له    .يكون الرئيس مسئوال عن الحفاظ على الترتيب خالل المناظرات        ) ج(
  : ممثل يزعج المناظراتى ضد أى اتخاذ اإلجراء اآلت

  . لفت نظر العضو-١
  .ر إنذاه توجي-٢
   .الجمعية العموميةى  عرض أمر طرد العضو عل-٣

  تتخذ الجمعية العموميـة قرارهـا علـى الفـور          ،   إذا قُدم تظلم ضد اإلجراء    ) د(
   .بدون مناظرة

  : فارزو األصوات - ٣ مـادة
  تُعين الجمعيـةُ العموميـةُ عـدد كافيـا مـن الفاحـصين             ،   بداية االجتماع ى  ف 

ـ ى مـدير التنفيـذ   لفرز األصوات ومـساعدة ال       توزيـع وعـد أوراق التـصويت   ى ف
   .الصادرة لالنتخابات

  : المناقشات - ٤ مـادة
  مقدمة قصيرة المنـاظرات المطروحـة بـشأن كـل بنـد            أو   يسبق تقرير  ) أ( 

  : بجدول األعمال
   .يتم تعيينُه لهذا الغرضى عضو بالمجلس التنفيذ أو بواسطة الرئيس -١
   .المقدمة أو إللقاء هذا التقريرى نه المجلس التنفيذيعيى ممثل اللجنة الذ -٢
   .جدول األعمالى طلب شمول البند فى ممثل للعضو الذ -٣
  .يفتتح الرئيس المناظرة بعد ذلك-٤
  : المتحدثون - ٥ مـادة

 وال يجوز للمتحدث بدء الحـديث        .)٤(يمنح إذن الحديث بالترتيب المطلوب    ) أ  ( 
   .حتى يحصل على اإلذن

ال يجوز للمتحدث الحديث مرة أخرى بشأن نفس البند وحتى يكمـل كافـة              ) ب(
   .حديثهم ، الممثلين الذين طلبوا إذن الحديث

   .للمتحدثينى يجوز للرئيس تحديد حد زمن )ج(
                                                        

  يجوز ألى اتحاد اتخاذ القرار بشأن تقديم أى طلب بالحديث كتابة فـى نمـاذج تقـدمها اإلدارة                 ) ٤(
  .فى بداية الجمعية العمومية 
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  : االقتراحات المطروحة أثناء الجمعية العمومية - ٦ مـادة
   .أثنـاء الجمعيـة العموميـة كتابـة      يتم تـسليمها    ى  تُطرح كافة االقتراحات الت    ) أ( 

   .ال تمت بصلة إلى موضوع المناقشة ضمن المناظرةى وال تُقبل االقتراحات الت
ية كتابة إلى الرئيس قبل وضعه      األولتعديٍل يجرى على االقتراحات     ى  يقدم أَ ) ب(

   .المناظرةى ف
  : االقتراحات اإلجرائية وإغالق المناقشات - ٧ مـادة

ى يتم تعليقُ المناقشة بشأن الـسؤال الرئيـس     ،   ا ُأجريت اقتراحات إجرائية   إذ ) أ( 
   .حتى يتم التصويت على االقتراح

يجب وضعها فورا للتـصويت بـدون        ،   مقترح إلغالق المناقشة  ى  إذا ُأجر ) ب(
يمنح اإلذن بالحديث فقـط إلـى        ،    وإذا تمت الموافقة على المقترح      .مناقشة

   .ن طلبوا الحديث قبل أخذ التصويتالذي ، هؤالء األعضاء
بأغلبية أكثر  (تقرر الجمعية العمومية غير ذلك      ما لم   ،   يغلق الرئيس المناقشةَ  ) ج(

   .)ة من األصوات الحاضر٪٥٠من 
  : األصوات - ٨ مـادة

عن طريق   أو   ىيتطلب التصويت بإظهار األيد   ى  يتم الوصوُل إلى القرار الذ    ) أ  ( 
  .)٥( لم تقرر الجمعية العمومية خالف ذلكما، ى العد اإللكترون

يعينـه الـرئيس نـص      ى  الشخص الـذ   أو   يقرأ الرئيس  ،   قبل كل تصويت  ) ب(
  )النـصاب القـانوني   (االقتراح بصوت مرتفع ويشرح إجـراء التـصويت         

ا تتخذ الجمعية العمومية قـرار  ، اعتراضى  وإذا ُأبد .إلى الجمعية العمومية 
   .على الفور

) يحدد االتحـاد العـدد  (إذا طلب على األقل  ،   األصوات باالقتراع  يجوز أخذ  )ج(
   .ويحق لهم التصويت ، من الممثلين الذين يمثلون األعضاء

  .)٦(ال يجبر أحد على التصويت  )د(

                                                        
   .يجوز للجمعية العمومية على سبيل المثال اتخاذ القرار بوجود تصويت سرى على مشكلة محددة) ٥(
  . فى القوانين النموذجية ٣٠الهامش / ةانظر الحاشي) ٦(
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تُطرح أثناء الجمعية العمومية بالترتيـب      ى  يتم التصويت على االقتراحات الت    ) ه(
يـتم التـصويتُ    ،  ر من اقتراحين رئيسين    وإذا كان هناك أكث     .تُسلم به ى  الذ

   .وال يجوز للممثلين التصويت ألكثر من اقتراح واحدى عليهما على التوال

  تُجرى على التعـديالت قبـل التـصويت       ى  يتم التصويت على التغييرات الت    ) و(
  .بالتعديالتى على االقتراح الرئيس

 وافقـت عليهـا     صوت معارض قـد   ى  تعتبر االقتراحات المطروحة بدون أ    ) ز(
   .الجمعية العمومية

   .يفحص الرئيس نتيجة التصويت ويعلنها إلى الجمعية العمومية) ح(

   .شخص التحدث أثناء التصويت حتى يتم إعالن النتيجةى ال يسمح أل )ط(

  : االنتخابات - ٩ مـادة

  ملكـرة القـد   ى  االتحـاد المـصر   ى  يتم إجراء االنتخابات والعملية االنتخابية ف      
لكـرة القـدم    ى  قوانين االتحاد المـصر   ى   لألحكام ذات الصلة المنصوص عليها ف      وفقًا

   .والئحته االنتخابية

  : اإلنفاذ - ١٠ مـادة

ـ              الجمعيـة العموميـة   ى  أصدرت الجمعية العمومية هـذه األوامـر الدائمـة ف
  ٢٩/١١/٢٠٢٠ى فى  وتسر٢٩/١١/٢٠٢٠بتاريخ 

 لكرة القدمى االتحاد المصر
 ٢٩/١١/٢٠٢٠ صدر فى

 لالتحادى المدير التنفيذ
  وليد صالح الدين العطار/ األستاذ
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 ٢٠٢١ يونيو ٢٩إصدار 

 ٢٨/١١/٢٠٢١ ى فالمعدل
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  احملتـويـات

  الصفحـة  املـــواد
  ٨٨   أحكام عامة-١

  ٨٨  ............................. ............. نطاق التطبيق- ١المادة 
  ٨٨   .................................... المبادئ وااللتزامات- ٢المادة 

  ٨٩   اللجنة االنتخابية-٢
  ٨٩  ...................................... المبادئ األساسية - ٣المادة 
  ٩٠  ................................................  التشكيل- ٤المادة 
  ٩١   .......................... المهام العامة للجنة االنتخابية- ٥المادة 
  ٩٢  ............... والقرارات ى االجتماعات والنصاب القانون- ٦المادة 

  ٩٢  الرتشيحات -٣
  ٩٢  ..................... ...................معايير األهليةال - ٧المادة 
  ٩٣  ............. تقديم وفحص الترشيحات لعضوية المجلس - ٨المادة 
  ٩٥  ......... إجراءات الطعون للمرشحين لعضوية المجلس - ٩المادة 
 إجراءات مرشحين الهيئات األخـرى التابعـة لالتحـاد        - ١٠المادة  

  ................................. لكرة القدم ىالمصر
٩٦  

  ٩٧  ...........................سمية للمرشحين  القائمة الر- ١١المادة 
  ٩٨   إجراء التصويت-٤

  ٩٨  ...............  الدعوة إلى الجمعية العمومية لالنتخاب- ١٢المادة 
  ٩٨   مهام اللجنة االنتخابية أثناء الجمعية العمومية لالنتخاب - ١٣المادة 
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  الصفحـة  املـــواد
  ٩٨  ................. ..................... أوراق االقتراع- ١٤المادة 
  ٩٩ ....................................ع  صندوق االقترا- ١٥المادة 
  ٩٩  .......................................ع  إجراء االقترا- ١٦المادة

  ١٠٠   الفرز-٥
  ١٠٠  .........................................ة  مبادئ عام- ١٧المادة 
  ١٠٠  .............................بطاقات االقتراع الباطلة  - ١٨المادة 

  ١٠١  ................................... األخطاء اإلمالئية -  ١٩المادة  
  ١٠١   ................................. فرز النتائج وإعالنها- ٢٠المادة 

  ١٠٢   األحكام النهائية-٦
  ١٠٢  ...........................والسرية  أرشفة المستندات - ٢١المادة 
  ١٠٢   ......................................... العامالموثق - ٢٢المادة 
  ١٠٣  ......................... مسائل غير منصوص عليها - ٢٣المادة 
  ١٠٣   .............................................التطبيق - ٢٤المادة 
  ١٠٣  ........................................ أحكام انتقالية - ٢٥المادة 
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 التعريفات

ـ        ،   عند الحاجة    ىهـذا الكـود االنتخـاب    ى  تـشير المـصطلحات المـستخدمة ف
ـ     ى  إلى المصطلحات المحددة ف      ىلالتحـاد المـصر  ى قسم التعاريف من النظام األساس

  .لكرة القدم

  .لى األشخاص الطبيعيين إلى كال الجنسين     تشير إ ى  تنطبق الشروط الت   : مالحظة
   .مصطلح بصيغة المفرد ينطبق على الجمع والعكس صحيحى وأ

 أحكام عامة -١

 : نطاق التطبيق - ١املـادة 

ى على انتخابات أعضاء مجلس إدارة االتحاد المـصر       ى  ينطبق هذا الكود االنتخاب   
لكـرة  ى  لالتحاد المصر ى  ألساسالنظام ا ى  لكرة القدم واللجان المستقلة كما هو محدد ف       

 تعـديل   إجـراء لكرة القدم مسئول عـن      ى   ويكون مجلس إدارة االتحاد المصر      .القدم
  ولة عـن تنظـيم وإشـراف      ئ وتكون اللجنة االنتخابية مـس     .ى  واعتماد الكود االنتخاب  

  .على االنتخابات

  :المبادئ وااللتزامات - ٢املـادة 

 ، مثل الفصل بـين الـسلطات      ،   ارة الرشيدة  يجب مراعاة المبادئ العامة لإلد     -١
ـ           ،   الشفافية ،   االستقالل ى وااللتزام بتجنب حاالت تضارب المـصالح دون اسـتثناء ف

  .جميع مراحل العملية االنتخابية

ى  يجب إتاحة القواعد االنتخابية والمبادئ التوجيهية من خالل االتحاد المصر          -٢
الـصلة المنـصوص    ى  ذى  خل اإلطار الزمن  لكرة القدم بطريقة واضحة ال لبس فيها دا       

  . لكرة القدمى لالتحاد المصرى النظام األساسى عليها ف

  .العملية االنتخابيةى تأثير غير مبرر من طرف ثالث فى  غير مسموح بأ-٣
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لكرة القدم أن كافـة القواعـد االنتخابيـة         ى   يجب أن يضمن االتحاد المصر     -٤
ـ   ى   مع أحكام هذا الكود االنتخاب     والمبادئ التوجيهية لهيئاته تتماشى    ى والنظـام األساس

واللوائح والتعليمات والقرارات الـصادرة  ى لكرة القدم والنظام األساسى  لالتحاد المصر 
  . عن الفيفا

 ا يوم٣٠ يجب أن يخطر االتحاد المصرى لكرة القدم كال من الفيفا والكاف قبل -٥
عـدد األعـضاء   ى  أ( بهذه االنتخابـات     على األقل من تاريخ االنتخابات بكل ما يتعلق       

وتزويد الفيفا بنسخة   ) وما إلى ذلك   ،   الغرض من االنتخابات   ،   ومدة الوالية  ،   المنتخبين
قواعد ومبادئ توجيهية انتخابية أخـرى عنـد      ى  المفعول وأ ى  سارى  من الكود االنتخاب  
  .الحاجة إلى ذلك

ى الكاف على الفـور بـأ     لكرة القدم الفيفا و   ى   يجب أن يخطر االتحاد المصر     -٦
  . العملية االنتخابيةى تأثير ال مبرر له من طرف ثالث ف

ـ   ى   ما لم ينص على خالف ذلك ف       -٧ ولـوائح االتحـاد    ى  الئحة التنظيم األساس
لكـرة  ى االتحاد المـصر ى يستمر أعضاء الهيئات ذات الصلة ف  ،   لكرة القدم ى  المصر
  . لية االنتخابيةممارسة مهامها حتى االنتهاء من العمى القدم ف

 اللجنة االنتخابية - ٢

 : المبادئ األساسية - ٣املـادة  

 تتولى اللجنة االنتخابية اإلشراف على العملية االنتخابية وفقـا لألحكـام ذات             -١
 . ى لكرة القدم وهذا الكود االنتخابى لالتحاد المصرى الصلة من النظام األساس

تخابية ولجنة الطعون االنتخابية أعـضاء       ال يجب أن يكون أعضاء اللجنة االن       -٢
منـصب  ى  لكرة القدم وال يجوز لهم شـغل أ       ى  االتحاد المصر ى  هيئة أخرى ف  ى  أى  ف

مـن المناصـب    ى  هيئة حكومية وال يجوز لهم أن يكونوا مرشـحين أل         ى  أى  فى  تنفيذ
اللجنة ى  لكرة القدم طوال فترة أداء مهمتهم كأعضاء ف       ى  الشاغرة داخل االتحاد المصر   

  .النتخابية ولجنة الطعون االنتخابيةا
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٩٠

يجب أن ينسحب فورا أى عضو فى اللجنـة االنتخابيـة أو لجنـة الطعـون            -٣
االنتخابية من المشاركة فى إدارة العملية االنتخابية واالمتناع عن اتخاذ أى قرار بهـذا              

  : الشأن وذلك فى الحاالت التالية

 . ن ألى من المرشحين ألى منصب شاغر  أن يكون أحد أفراد األسرة المباشري )أ ( 

ـ     )ب  ( قواعـد  ى  وجود مخاطرة أو احتمال لتضارب المصالح كما هـو محـدد ف
  . لكرة القدمى لوائح االتحاد المصرى االنضباط واألخالقيات ف

حالة عدم استيفاء أحد أعضاء اللجنة االنتخابية أو لجنة الطعون االنتخابية           ى   ف -٤
اللجنـة  ى  أو اضطر إلى ترك المنصب كعضو ف      /  أعاله و    من الشروط المذكورة  ى  أل

 ايتم استبدال العضو طبقً    ،   سبب من األسباب  ى  االنتخابية أو لجنة الطعون االنتخابية أل     
 . ى  من الكود االنتخاب)٣( البند )٤( مـادةألحكام ال

ـ         -٥ ة  يتم تعيين أعضاء اللجنة االنتخابية ولجنة الطعون االنتخابية من قبل الجمعي
لواليـة مـدتها     ،   لكرة القدم ى  لالتحاد المصر ى  وفقا ألحكام النظام األساس    ،   العمومية

  . أربع سنوات

عضو من أعضاء لجنة االنتخابات ولجنة الطعـون االنتخابيـة          ى   ال يحق أل   -٦
  .االحتفاظ بمناصبهم ألكثر من واليتين سواء متتاليتين أو منفصلتين

النتخابية ولجنة الطعون االنتخابية بحسن نيـة   يجب أن يتحلى أعضاء اللجنة ا      -٧
وعليهم مراعاة أقصى قدر مـن       ،   تصرفاتهم خالل جميع مراحل العملية االنتخابية     ى  ف

   .النزاهة عند أداء مهامهم وواجباتهم

  التشكيل - ٤املـادة 

  : تتكون اللجنة االنتخابية من -١

  . رئيس)أ ( 

 . نائب رئيس )ب (

 .ن  أعضاء عاديي٣ )ج(
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  .  تعين الجمعية العمومية عددا مناسبا من البدالء-٢

حالـة  ى وف ، ينوب عنه نائب الرئيس ، حالة عدم وجود أو تواجد الرئيسى   ف -٣
ى  ويـستبدل أ   .ى  ينوب عنهما عـضو عـاد      ،   عدم وجود أو تواجد نائب الرئيس معا      

  . غير حاضر أو غير متواجد بأحد البدالءى عضو عاد

 عـن األمـور     الًة االنتخابية أحد أعضائها كسكرتير يكون مـسؤو        تعين اللجن  -٤
  اللوجستية واإلدارية ذات الصلة ويجـوز لـه أن يـدعو األمانـة العامـة لمـساعدته          

  . أداء مهامهى ف

  .  يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة االنتخابية مؤهلين لممارسة القانون-٥

 : نتخاباتالمهام العامة للجنة العامة لال - ٥املـادة 

ولة عن جميـع المهـام المتعلقـة بـالتنظيم واإلدارة           ئتكون اللجنة االنتخابية مس   
 : ىواإلشراف على االنتخابات التى ستجرى فى الجمعية العمومية على النحو التال

لكرة القدم وكذلك   ى  ولوائح االتحاد المصر  ى  التطبيق الصارم للنظام األساس   )  أ  (
  . قانون االنتخابات

ى  التأكد من أن القواعد والمبادئ التوجيهية االنتخابية لهيئات االتحاد المصر          )ب  (
لالتحـاد  ى  والنظام األساس ى  لكرة القدم تتماشى مع أحكام هذا الكود االنتخاب       

وكذلك اللوائح واألنظمـة والتوجيهـات والقـرارات         ،   لكرة القدم ى  المصر
  . الصادرة عن الفيفا

  . د القانونية النهائية لالنتخاباتالتطبيق الصارم للمواعي) ج(

توفير المعلومات الالزمة لألعضاء وكذلك للسلطات الحكوميـة ذات الـصلة           ) د  (
  . ولوسائل اإلعالم والجمهور) عند الضرورة(

  . التواصل مع السلطات الحكومية ذات الصلة عند الضرورة) ه (
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خابيـة وتوزيـع المعلومـات      إطالق العملية االنت  (اإلعالن عن إجراءات الترشح     ) و  (
 ) . الخاصة بها وتقييم المرشحين لها ونشر القائمة النهائية للمتقدمين للترشح ، الخ

ـ  ،   بمساعدة األمانة العامـة   ) المندوبين(إعداد قائمة الناخبين    ) ز  (  لألحكـام   اطبقً
  . لكرة القدمى القانونية لالتحاد المصر

  تحت إشراف الموثـق العـام المعـين       ) ينالمندوب(التحقق من هوية الناخبين     ) ح  (
  . لهذا الغرض

  . ات االنتخابية والتصويتية كافةجراءاإلشراف على اإل) ط (

  .  العملية االنتخابيةإجراءوجميع المهام األخرى لضمان حسن ى أ) ى (

 : االجتماعات والنصاب القانونى والقرارات - ٦املـادة 

ـ  .ة االنتخابية يدعو الرئيس إلى اجتماعات اللجن   -١ ى  وتكون اللجنة االنتخابية الت
  .تتمتع بسلطة التداول واتخاذ القراراتى فقط التى تم تشكيلها على النحو الواجب ه

  مـا لـم يكـن هنـاك أغلبيـة     ى نقاش سـار ى  ال تشترك اللجنة االنتخابية ف  -٢
  . من أعضائها حاضرين) ٪٥٠أكثر من (

  )٪٥٠أكثـر مـن     (راتها بأغلبية األصوات     تتوصل اللجنة االنتخابية إلى قرا     -٣
 .وال يسمح بالتصويت باإلنابة أو بواسطة خطاب   . من األصوات الصحيحة المدلى بها      

  . يكون للرئيس الصوت المرجح ، حالة تعادل األصواتى وف

  محــضر االجتمــاع ويوقعــه الــرئيسى  تــسجل القــرارات المتخــذة فــ-٤
  . وأمين اللجنة االنتخابية

 شيحات الرت-٣

 : معايير األهلية - ٧املـادة 

االتحاد ى  الهيئات ذات الصلة ف   ى  يتعين شغلها ف  ى   معايير األهلية للمناصب الت    -١
ى لالتحاد المـصر  ى  النظام األساس ى  األحكام الواردة ف  ى  لكرة القدم محددة ف   ى  المصر

  .لكرة القدم
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النظـام  ى  عليها ف معايير أهلية غير منصوص     ى   ال تفرض اللجنة االنتخابية أ     -٢
اشتراطات رسمية أخرى غير المنصوص     ى  لكرة القدم أو أ   ى  لالتحاد المصر ى  األساس
 وتطلـب    .لكـرة القـدم   ى  الئحة االتحاد المصر  ى  أو ف ى  هذا الكود االنتخاب  ى  عليها ف 

تساعد على تحديد ما إذا كانـت تلـك المعـايير           ى  اللجنة االنتخابية فقط المستندات الت    
  .فيتاألهلية قد استو

مع اإلشارة إلـى    ( تتولى اللجنة االنتخابية نشر القائمة الكاملة لمعايير األهلية          -٣
وكذلك المستندات  ) لكرة القدم ى  لالتحاد المصر ى  األحكام ذات الصلة من النظام األساس     

ـ            النظـام  ى  الواجب توافرها لكل منصب ضمن الجداول الزمنية المنصوص عليهـا ف
  .كرة القدملى لالتحاد المصرى األساس

 : تقديم وفحص الترشيحات لعضوية المجلس - ٨املـادة 

ـ    ى  من المرشحين أ  ى   ال يطلب من أ    -١ وقـت خـالل    ى  أى  نوع من الرسوم ف
 . اهذه الرسـوم مـسبقً    ى  ما لم توافق الجمعية العمومية عل     ، العملية االنتخابية بأكملها    

  .إدارية مناسبةيحددها مجلس اإلدارة للترشيح كرسوم ى بخالف الرسوم الت

  بموجـب تفـويض صـادر   ى  يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قـانون   -٢
  .تحادلالى القائمة ومعتمد من المدير التنفيذى عن كل مترشح

٣-       العـدد  ى   من المترشـحين يـساو     ا ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد
  .رأةاموثالثة مترشحين احتياطيين من بينهم ، المطلوب انتخابه 

تحـاد عبـر البريـد    لالى طلب الترشح للمدير التنفيـذ   ى   ويقدم الممثل القانون   -٤
 وذلك لإلقرار باالسـتالم     ابإعالم وصول أو تسليمها يدوي    ى  المسجل أو البريد اإللكترون   

ـ ، لفتح بـاب الترشـح   ى خالل مدة ال تجاوز سبعة أيام تبدأ من اليوم التال        بهـا  امرفقً
 :ى  مترشح بالقائمة وبيانها كالتالالمستندات الخاصة بكل

   .وجواز السفرى صورة بطاقة الرقم القوم
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  .صحيفة الحالة الجنائية 

  .الشهادة الدراسية الحاصل عليها

 .أو ما يفيد اإلعفاء من أدائها طبقًا للقانون ، شهادة تأدية الخدمة العسكرية اإللزامية 

  )و(متطلبـات المحـددة بـالفقرة     مـن ال  ى  تحاد تفيد توفر أ   شهادة صادرة عن اال   
تحاد اى  وعدم سابقة إيقافه من أ    ، تحاد  لالى  من الئحة النظام األساس   ) ٣٧ (مـادةمن ال 
 .ى دولى رياض

  .ات فحص النزاهةجراءالخضوع إلى موافقة مكتوبة عل

  .االستبيان الخاص بفحص النزاهة

ن ثالثـة أعـضاء      كما يرفق بمستندات القائمة شهادة تأييد لترشحهم موقعة م         -٥
 وتصدر الشهادة عن مجلس إدارة عـضو         .بالجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت     

  .الجمعية العمومية المؤيد للترشح

 . وال يجوز لعضو الجمعية العمومية تأييد أكثر من قائمة وإال عد تأييده باطالً  -٦

ى  فور ورودها إل   إحالة الطلب والمستندات المرفقة به    ى  المدير التنفيذ ى   ويتول -٧
  .أمانة اللجنة االنتخابية

والتأكد من تـوافر شـروط      ،  اللجنة االنتخابية فحص طلبات الترشح    ى   وتتول -٨
  واجتيـاز المترشـحين لفحـص النزاهـة       ، الترشح وفق المستندات المقدمـة إليهـا        

  وذلك خالل مـدة ال تجـاوز خمـسة أيـام تبـدأ      ، من هذه الالئحة    ) أ  (  للملحق   اوفقً
  .لغلق باب الترشحى اليوم التالمن 

ـ   ى  اللجنة االنتخابية إخطار ممثل   ى   ويجب عل  -٩ الـذين أخفقـوا    االقـوائم كتابي   
ومـنحهم مهلـة   ، تدعم ترشيحات قـوائمهم  ى  تقديم كافة المستندات ذات الصلة الت     ى  ف

استكمال طلبـات   ى  وإذا أخفقوا ف  ، ليومين الستكمال طلبات التقديم الخاصة بهم       ى  أخر
  .تصبح ترشيحاتهم باطلة وغيـر مقبولـة      ، قديم الخاصة بهم خالل التاريخ المحدد       الت

  .المهلة ضمن مدة الخمسة أيام المقررة لفحص الطلباتى ويحتسب يوم
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  )ن، م  ، ل  (اللجنة إعمال قواعد خلو المناصب الـواردة بـالفقرات          ى   وعل -١٠
   المترشـحين لـشروط    مـن ى  حالة عدم اسـتيفاء أ    ى  ف، إن أمكن    ، مـادةمن هذه ال  

ـ         ،  الترشح تيفاء األسـماء  وإذا تعذر استكمال القائمة وفق قواعد خلو المناصب لعدم اس
  .خر تعتبر القائمة مرفوضةآسبب ى لترشح أو ألاالحتياطية شروط ا

  النتهاء مدة الفحـص قـوائم المترشـحين       ى  اليوم التال ى   وتعرض اللجنة ف   -١١
  .م بنتيجة الفحص باليوم ذاتهالقوائى وتخطر ممثل، تحاد بمقر اال

 االنتخابات بـسبب    إجراءمنصب الرئيس قبل    ى   وإذا خال مكان المترشح عل     -١٢
ويـصعد  ، منصب نائـب الـرئيس    ى   المترشح عل  هحل محل ، خر  آسبب  ى  الوفاة أو أ  

منـصب نائـب   ى مقعد العضوية بحسب ترتيب القائمة للترشح على المترشح األول عل 
مترشحين االحتياطيين بالترتيب الوارد باألسـماء االحتياطيـة         ويصعد أحد ال    .الرئيس

  .مع مراعاة ضمان المقعد المخصص للمرأة، ليكمل العدد المقرر للقائمة 

 االنتخابـات   إجراءمنصب نائب الرئيس قبل     ى   وإذا خال مكان المترشح عل     -١٣
ة بحـسب   مقعد العضوي ى  حل محله المترشح األول عل    ، خر  آسبب  ى  بسبب الوفاة أو أ   
ويصعد أحد المترشحين االحتيـاطيين بالترتيـب الـوارد باألسـماء           ، ترتيب القائمة   

  .مع مراعاة ضمان المقعد المخصص للمرأة، االحتياطية ليكمل العدد المقرر للقائمة 

ـ       -١٤  إجـراء منـصب العـضوية قبـل       ى   وإذا خال مكان أحد المترشحين عل
 أحـد المترشـحين االحتيـاطيين    هحل محل، خر آسبب  ى  االنتخابات بسبب الوفاة أو أ    

مع مراعـاة ضـمان   ، بالترتيب الوارد باألسماء االحتياطية ليكمل العدد المقرر للقائمة        
  .المقعد المخصص للمرأة

  :إجراءات الطعون للمرشحين لعضوية المجلس - ٩املـادة 

  تقدم الطعون ضد القرارات الصادرة عن اللجنة االنتخابية فقـط مـن خـالل     -١
  يحول دون إمكانية الطعن على قـرارات صـدرت        ى  وبالتال ،   لجنة الطعون االنتخابية  

  . وبخاصة هيئة حكومية ، هيئة أخرىى من قبل أ
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عبر البريد المسجل أو التسليم     ى  المدير التنفيذ ى  تظلم مقدم إل  ى   يجب إرسال أ   -٢
ويتم إرسال التظلمات   ، بإقرار باالستالم وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ إعالن القوائم           

  . أعضاء لجنة التظلمات االنتخابيةى  إلافورى يستقبلها المدير التنفيذى الت

 يجوز للجنة الطعون االنتخابية أن تقرر قبول أدلة ومستندات جديدة لم يقدمها             -٣
 . ى عند الترشيح األولى المرشح المعن

مسة أيام من اسـتالمها     التظلمات خالل خ  ى   تنظر لجنة التظلمات االنتخابية ف     -٤
  . القوائم بالنتيجة خالل المدة نفسهاى وإبالغ ممثل

 تتكون لجنة الطعون من رئيس واثنين من األعضاء العـاديين الـذين يجـب               -٥
ـ         .تعيينهم من قبل الجمعية العمومية     نفـس  ى   وتعين الجمعية العمومية أيضا بـديلين ف

 الًن يكون الرئيس مؤه   أ ويجب    .تخابيةيعين فيه أعضاء لجنة الطعون االن     ى  الوقت الذ 
  . لممارسة القانون

  .  قرارات لجنة الطعون االنتخابية نهائية وملزمة-٦

  إجراءات مرشحين الهيئات األخـرى التابعـة لالتحـاد المـصرى           - ١٠املـادة 
 : لكرة القدم

جميع الهيئـات األخـرى التابعـة       ى  من المناصب ف  ى   ترسل الترشيحات أل   -١
لجنة التدقيق واالمتثـال واللجـان االنتخابيـة والهيئـات        (لكرة القدم   ى  المصرلالتحاد  
ا على األقل قبـل      يوم ٦٠من قبل المجلس واألعضاء إلى األمانة العامة قبل         ) القضائية

 وتقـدم الترشـيحات المـستلمة مـن      .انعقاد الجمعية العمومية لالنتخابات ذات الصلة 
النتخابية وكذلك إلى الهيئة المختـصة المـسؤولة عـن    األمانة العامة فورا إلى اللجنة ا     
  . تنفيذ عمليات التحقق من النزاهة
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تؤكد اللجنة االنتخابيـة لألمانـة       ،   الترشيحاتى   أيام من تلق   ١٠غضون  ى   ف -٢

حـال  ى  ف .العامة ما إذا كانت االشتراطات الرسمية للمناصب ذات الصلة قد استوفيت          

 على المجلس تقديم مرشحين إضافيين للمناصـب        يجب ،   بطالن ترشح مرشح أو أكثر    

  .ذات الصلة

ـ  .  انتخابات أعضاء هذه الهيئات األخرى مجتمعة      إجراء يجوز   -٣ بدايـة  ى  وف

ـ         ،   الجمعية العمومية لالنتخاب   ى يجب تزويد المندوبين بأوراق االقتراع ذات الصلة الت

  .على قوائم المرشحين للهيئات المعنيةى تحتو

يحـتفظ المنـدوبون بمقاعـدهم ويـدلون         ،    هؤالء األعـضاء    خالل انتخاب  -٤

  يجب حملها من مقعـد إلـى آخـر        ى  بأصواتهم باستخدام صناديق االقتراع المتنقلة الت     

  .من جانب أحد المدققين واإلشراف عن كثب من قبل أحد أعضاء اللجنة االنتخابية

ـ          -٥   تـراع صـندوق االق  ى   بمجرد إدالء جميع المندوبين بـأوراق االقتـراع ف

الفرز أمام جميع المنـدوبين وتعلـن       ى  قدما ف ى  تقوم اللجنة االنتخابية بالمض    ،   المتنقل

  .النتائج لألعضاء

 : القائمة الرسمية للمرشحين - ١١املـادة 

لكـرة  ى   ترسل القائمة الرسمية للمرشحين لجميع الهيئات من االتحاد المصر         -١

  .الجمعية العمومية لالنتخابات أيام على األقل من ١٠القدم إلى األعضاء قبل 

ـ        -٢ إحـدى وسـائل اإلعـالم      ى   يجب أيضا نشر القائمة الرسمية للمرشحين ف

يتم إرسالها إلى الـسلطات الحكوميـة ذات         ،   وعند الضرورة  ،   ) الصحف(المقروءة  

  .الصلة للعلم
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  إجراء التصويت-٤

 : الدعوة إلى الجمعية العمومية لالنتخاب - ١٢املـادة 

ى لالتحاد المـصر  ى  جمعية العمومية لالنتخابات وفقا ألحكام النظام األساس      تعقد ال 

إحـدى  ى   وتنشر المواعيد النهائية ذات الصلة المتعلقة بالجمعية العمومية ف          .لكرة القدم 

  .الصحف وعند االقتضاء يتم إبالغ السلطات الحكومية ذات الصلة

 : ية العمومية لالنتخابمهام اللجنة االنتخابية أثناء الجمع - ١٣املـادة 

  : تتمثل مهام اللجنة االنتخابية أثناء الجمعية العمومية لالنتخاب فيما يلى -١

  . )المندوبين( التحقق من هوية الناخبين )أ ( 

  . ات االنتخابية خالل الجمعية العموميةجراء مراقبة ومتابعة اإل)ب (

  .  فرز أوراق االقتراع)ج( 

   .تعلق بشأن صحة أو بطالن بطاقات االقتراعقرار يى  اتخاذ أ)د(

ات االنتخابيـة خـالل     جـراء مسائل تتعلـق اإل   ى  بشأن أ ى   تمرير قرار نهائ   )ه (

  .الجمعية العمومية لالنتخاب

  .عالن النتائج الرسميةإ) و(

  .عند الضرورةى ،  تنظيم وعقد مؤتمر صحف)ز(

 : أوراق االقتراع - ١٤املـادة 

   .عامة أوراق االقتراع تحـت إشـراف اللجنـة االنتخابيـة           تخضع األمانة ال   -١

  . وتطبع أوراق االقتراع بشكل واضح ومقروء

  .  تكون أوراق االقتراع بلون مختلف لكل جولة من االنتخابات-٢
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 : صندوق االقتراع - ١٥املـادة 

سيكون شفافًا  ى  الذ -يتم فتح صندوق االقتراع      ،   ات التصويت إجراء قبل بدء    -١
 يغلق بعد ذلك صـندوق االقتـراع    .الجمعية العمومية ى  وتقديمه إلى مندوب   -أمكن  إن  

  . مكان شفاف بالقرب من أعضاء اللجنة االنتخابيةى ويوضع ف

يتم مراقبة صندوق االقتراع من قبـل أحـد          ،    خالل عملية التصويت بأكملها    -٢
  . أعضاء اللجنة االنتخابية

 : إجراء االقتراع - ١٦املـادة 

يـشرح رئـيس اللجنـة       ،    قبل أن يطلب من المنـدوبين اإلدالء بأصـواتهم         -١
أوراق  ،   أوراق االقتراع  ،   صندوق االقتراع (ات االنتخابية   جراءاالنتخابية بالتفصيل اإل  

واإلشارة إلـى  ) إلخ ، النتائج ،  األغلبية المطلوبة  ،   الفرز ،   االقتراع الصحيحة والباطلة  
  . ةاألحكام القانونية ذات الصل

 يقوم رئيس اللجنة االنتخابية بدعوة كل مندوب مـن األعـضاء الحاضـرين              -٢
بالتناوب ومن لهم حق التصويت لالنتقال إلى مقدمة قاعة الجمعيـة العموميـة حيـث               

  . االنتخاباتى تجر

الصلة إلى مقدمة قاعة الجمعيـة      ى  ينتقل المندوب ذ   ،   دعوة المندوب  بمجرد   -٣
والحصول على ورقة االقتـراع      ،   ستالم نموذج ورقة االقتراع   وبعد توقيع ا   ،   العمومية

  . الخاصة به

حجرة االقتـراع   ى   يقوم المندوب بعد ذلك بتعبئة ورقة االقتراع الخاصة به ف          -٤
مـع الـسماح     ،   مكان ظـاهر  ى   وتوضع غرفة االقتراع ف     .المخصصة لهذا الغرض  

   واتف المحمولـة والكـاميرات     وال يسمح باستخدام اله    .ا  للمندوب باإلدالء بصوته سر  
  . كابينة االقتراعى أجهزة تسجيل أخرى فى أو أ
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ويوقع على   ،   صندوق االقتراع ى   يضع المندوب بورقة االقتراع الخاصة به ف       -٥
  .والعودة إلى مقعدهى السجل االنتخاب

   الفرز بمجرد وضـع جميـع المنـدوبين أوراق اقتـراعهم           إجراء يجب بدء    -٦
 ويفتح عضو اللجنة االنتخابية صناديق االقتـراع لفـرز أوراق            .صندوق االقتراع ى  ف

  .االقتراع أمام جميع المندوبين

  . ثم يبدأ فرز األصوات بعد ذلك-٧

 رزـ الف-٥

 : مبادئ عامة - ١٧املـادة  

 وجميع العمليـات     . يقوم أعضاء اللجنة االنتخابية فقط بفرز بطاقات االقتراع        -١
يجـب  ) وما إلى ذلك   ،   فرز أوراق االقتراع وفرز األصوات     ،   فتح صناديق االقتراع  (

  . بشكل واضح من قبل جميع المندوبين للجمعية العموميةتباعهااأن تنفذ بطريقة يمكن 

   ، حالة وجود نزاع بشأن صحة أو بطالن ورقـة اقتـراع أو تـصويت             ى   ف -٢
ات إجراءلق ب مسألة أخرى تتع  ى  أو أ  ،   أو إعالن النتائج   ،   أو صياغة محضر االجتماع   

  .يكون قرار اللجنة االنتخابية نهائيا ، الفرز

 : بطاقات االقتراع الباطلة - ١٨املـادة 

  :تعتبر بطاقات االقتراع التالية باطلة -١

ـ      ى  أوراق االقتراع الت  )  أ   (   حـددتها ى ال تحمل العالمات المميـزة الرسـمية الت
  .اللجنة االنتخابية

  .كلمات غير أسماء المرشحينى مل أتحى أوراق االقتراع الت) ب (

  . أوراق االقتراع غير المقروءة أو المشوهة)ج(

  .تحمل عالمات تعريفى أوراق االقتراع الت) د (
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ورقـة اقتـراع باطلـة سـبب        ى   يكتب رئيس اللجنة االنتخابية على ظهر أ       -٢
  . بطالنها ويؤكد بالتوقيع) أسباب(

 : األخطاء اإلمالئية - ١٩املـادة 

أنه ال يمكـن    ى  األخطاء اإلمالئية إلى بطالن التصويت إال إذا كانت تعن        ى   تؤد ال
  .من المرشحين الرسميين على وجه اليقينى تحديد أ

 : فرز النتائج وإعالنها - ٢٠املـادة 

يقوم أعضاء اللجنة االنتخابيـة بفـرز عـدد          ،    بمجرد فتح صندوق االقتراع    -١
 وإذا كان عـدد أوراق االقتـراع بالـصندوق          . بطاقات االقتراع والتحقق من صحتها    

فـإن عـدد بطاقـات     ، أو أقل من عدد أوراق االقتراع الـصادرة       ى  يساو) الصناديق(
) الـصناديق ( أما إذا تجاوزت عدد أوراق االقتراع بالصندوق          .االقتراع بذلك صحيحة  

ـ          ،   أوراق االقتراع الصادرة   د علـى   يعلن بطالن بطاقة االقتراع ويبدأ الفرز مـن جدي
  .  المذكور أعالهجراءالفور وفقًا لإل

  يـشرع أعـضاء اللجنـة االنتخابيـة        ،    بعد التحقق من عدد أوراق االقتراع      -٢
  . فرز عدد األصوات المدلى بها لكل مرشح أو قائمةى ف

ات إجـراء تعاد  ، )أو الحقة( جولة تصويت ثانية    إجراء إذا دعت الحاجة إلى      -٣
 كما يجب إبالغ األعضاء باألحكـام القانونيـة          .ذكورة أعاله  للمواد الم  االتصويت وفقً 

   ، علـى سـبيل المثـال     (من التـصويت    ) والالحقة(تنطبق على الجوالت الثانية     ى  الت
 .  )إلخ ، استبعاد المرشحين ، األغلبية المطلوبةى تغييرات فى أ

نتـائج  يقوم رئيس اللجنة االنتخابية بـإعالن ال       ،    بعد كل جولة من االنتخابات     -٤
  . لألعضاءى بشكل رسم
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ـ      ى   يضع األمين العام أوراق االقتراع الت      -٥ مغلفـات  ى  تم جمعهـا وفرزهـا ف

 يوقع على المغلفات بعد ذلـك مـن جانـب رئـيس اللجنـة        .مخصصة لهذا الغرض  

   تحتفظ األمانة العامة بهذه المظاريف والتخلص منها بعـد مـرور            .االنتخابية وختمها 

  .جمعية العمومية سنوات على انعقاد ال٤

  األحكام النهائية-٦

 : أرشفة المستندات والسرية - ٢١املـادة  

 تقوم اللجنة االنتخابية ولجنة الطعون االنتخابيـة بتـسليم جميـع المـستندات       -١

 الرسمية وكذلك جميع المستندات المقدمة إليها أثناء العملية االنتخابية إلى األمانة العامة ،

  .عن أرشفتهاولة ئتكون مسى والت

 يجب على أعضاء اللجنة االنتخابية ولجنة الطعون االنتخابية الحفـاظ علـى             -٢

معلومات ومستندات متاحة لها أثناء سير العملية       ى  السرية التامة والكتمان فيما يتعلق بأ     

  . ويبقى هذا االلتزام لمدة غير محددة بعد العملية االنتخابيـة ذات الـصلة              .االنتخابية

ال يجوز ألعضاء اللجنة االنتخابيـة ولجنـة الطعـون االنتخابيـة             ،   ى ذلك عالوة عل 

  . مقدمة لهم أثناء العملية االنتخابية) إلكترونية أو غير ذلك(االحتفاظ بأية مستندات 

  :الموثق العام - ٢٢املـادة 

معادل معترف بـه مـن قبـل        ى  شخص ذو وضع قانون   ى  يجب على موثق أو أ    

العمومية وإعداد محاضر اجتماع االنتخابـات وفقـا ألحكـام       المحاكم حضور الجمعية    

 ويضطلع كاتب العدل بشكل خاص بمـسؤولية التحقـق مـن هويـة     .ى القانون الوطن 

  .ات التصويتجراءالمندوبين وضمان االمتثال إل
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 : مسائل غير منصوص عليها - ٢٣املـادة 

للجمعية العامـة   ى  الفنوى  جميع المسائل المتعلقة بالتنظيم اإلدار    ى   يتم البت ف   -١
ولوائح االتحـاد مـن     ى  أو النظام األساس  ى  ال يغطيها هذا الكود االنتخاب    ى  المنتخبة والت 

   .ويكون قرارها نهائيا ، قبل اللجنة االنتخابية

ال يغطيهـا هـذا   ى  االنتخابات والت  إجراءجميع األمور المتعلقة ب   ى   يتم البت ف   -٢
 ،  ولوائح االتحاد للجميع من قبل اللجنة االنتخابيـة       ى  أو النظام األساس  ى  الكود االنتخاب 

  .يكون قرارها نهائياى الت

  :التطبيق - ٢٤املـادة 

ـ ى تم اعتماد هذا الكود االنتخاب     ـ   ى ف   االقـاهرة اعتبـار  ى الجمعيـة العموميـة ف
 ٢٩/١١/٢٠٢٠ى  ويدخل حيز النفاذ ف٢٩/١١/٢٠٢٠من 

 : أحكام انتقالية - ٢٥املـادة  

  تخابات لمجلس اإلدارة تعقد بعـد اعتمـاد قـانون االنتخابـات تعمـل           أول ان ى  ف
   وتكـون قراراتهـا نهائيـة       .لجنة تطبيع وتيسير أمـور االتحـاد كلجنـة انتخابيـة          

 وال يجوز ألعضاء لجنة تطبيع وتيـسير أمـور االتحـاد             .وملزمة وغير قابلة للطعن   
  .حادهيئة مستقلة لالتى مجلس اإلدارة أو أى منصب فى الترشح أل

  ١٦/٠٦/٢٠٢١ فى القاهرة

  رئيس لجنة إدارة االتحاد المصرى لكرة القدم
  امحد جماهد/ املهندس

  المدير التنفيذى لالتحاد المصرى لكرة القدم
  وليد صالح الدين العطار/ األستاذ 

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١سنة أول دیسمبر فى ) ج( تابع ٢٧٠ العدد – الوقائع المصریة  
 

  

١٠٤

  
  
  
  
  
  
  

 

  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠٢١ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
١٠٤٩ -  ٥/١٢/٢٠٢١ - ٢٠٢١ / ٢٥٤٩٢  

 

 


