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تقويم الالئحة المالية لألندية الرياضية بجمهورية مصر العربية  :اسم البحث  

عـــالء أحمد الشيخ  نبيل صالح أحمد  محمد  الرحمن عبد  الشافعي محمد  عطية أحمد  حسن: يناســـــــــم الباحث

 عبد الصادق الجــزار

اإلدارة الرياضـــية  التخصص الدقيق:  

ة الرياضــــية للبنين : التربياســـــــــــم الكلية  

بنها  اســــــــم الجامعة:  

: مصـراســـــــــم الدولة  

alaaelgazar68@gmail.com   :البريد اإللكتروني  

لرياضية  البحث إلى التعرف على نقاط القوة والضعف لمواد الالئحة المالية لألندية ا يهدف هدف البحث:
من الناحية التطبيقية باألندية الرياضية ومحاولة وضع تصور   م2017لسنة  605الصادرة بالقرار الوزاري رقم  

 لتعديل بعض نقاط الضعف بها. 
 استخدم الباحث المنهج الوصفي "الدراسة المسحية" وذلك لمالءمته لطبيعة هذه الدراسة.: المنهج المستخدم

لبحث على وكالء الوزارة ومديري عموم االدارات المركزية وكبيري الباحثين بوزارة  أشتمل مجتمع ا عينة البحث:
الشباب والرياضة، ووكالء الوزارة لمديريات الشباب والرياضة، ومديري عموم إدارات الرياضة، ومديري عموم  

ه البحري إدارات الهيئات الرياضية، أعضاء مجالس إدارات بعض األندية الكبرى، وذلك بمحافظات الوج
. والوجه القبلي والقاهرة الكبرى ومنطقة القناة  

:  أهم االستنتاجات  

يجب موافقة الجهة اإلدارية المختصة على تلقي الهبات والتبرعات.   – 1  
يجب موافقة الجهة اإلدارية المختصة على الموازنة قبل عرضها على الجمعية العمومية للنادي.  – 2  
دارة. اإلمجلس  عضويات جديدة طبقا للشروط التي يحددها القانون وليس دارة قبولاإليجب على مجلس   – 3  
ال يتم العمل باللوائح الداخلية للنادي إال بعد الموافقة عليها من الجهة اإلدارية المختصة للتأكد من    – 4  

عدم مخالفتها قانون الرياضة.         
بقا للقوانين واألسس المحاسبية.يجب أن تؤيد جميع المصروفات بمستندات الصرف األصلية ط   – 5  
من الالئحة المالية لألندية الرياضية.   32إلغاء نص المادة   – 6  
من   53يجب إعطاء سلطة لوزير الشباب والرياضة في حل مجلس اإلدارة إذا لم يلتزم بنص المادة   – 7  

الالئحة المالية لألندية الرياضية.          
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Search Name: Evaluating the financial regulations for sports clubs in the 

Arab Republic of Egypt 

Researcher Name: Hassan Ahmed Attia Al-Shafei- Muhammad Abdul Rahman 

Muhammad Saleh- Ahmed Nabil Al Sheikh- Alaa Ahmed Abd Elsadek Elgazar 

Faculty Name: Faculty of Physical Education 

University Name: Banha 

Name of the country: Egypt 

E-mail: alaaelgazar68@gmail.com 

Research objective: The research aims to identify the strengths and 

weaknesses of the Financial Regulations for Sports Clubs issued by Ministerial 

Resolution No. 605 of 2017 from the application point of view in sports clubs 

and try to develop a vision to amend some of their weaknesses. 

The used method: the researcher used the descriptive approach "the survey" in 

view of its relevance to the nature of this study. 

Research sample: The research community included the ministry's agents, 

directors of all central administrations, chief researchers at the Ministry of 

Youth and Sports, deputy directors of youth and sports directorates, directors of 

general departments of sports, directors of general administrations of sports 

bodies, members of boards of directors of some major clubs, in the 

governorates of Lower Egypt, Upper Egypt and Cairo 

The most important conclusions: 

1 - The approval of the competent administrative authority must be approved to 

receive gifts and donations. 

2 - The budget must be approved by the competent administrative authority 

before it is presented to the club's general assembly. 

3 - The club's board of directors must accept new memberships according to the 

conditions specified by law and not 

      Club Board of Directors. 

4 - The internal regulations of the club shall not be enforced except after 

approval by the competent administrative authority to make sure 

      Not violating the sports law. 

5 - All expenditures must be supported by the original exchange documents in 

accordance with the laws and accounting principles. 

6 - Abolishing Article 32 of the Sports Clubs Financial Regulations. 
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تقويم الالئحة المالية لألندية الرياضية بجمهورية مصر العربية " "   
*  أ.د/ حسن أحمد عطية الشافعي                                                                               

عبد الرحمن محمد صالح ** م.د / محمد                                                                             

أحمد نبيل الشيخ /د*** أ.م.                                                                              

**** عالء أحمد عبد الصادق الجزار                                                                                

 المقدمة ومشكلة البحث: 

الرياضي         بالتشريع  االهتمام  نحو  مستمر  تزايد  األخيرة  اآلونة  في  بمصر  الرياضية  الحركة  تشهد 
التشريعية أو    ،وبالسياسات  المجاالت االقتصادية  المجاالت سواء  بكل  القانون أصبح مرتبطا  وذلك ألن 

األهلية   الهيئات  مسمي  تحت  الرياضية  الهيئات  وتندرج  الرياضية.  أو  المؤسسات السياسية  هذه  وتقدم 
خدمات في المقام األول وعملها ذو طبيعة اجتماعية غالبا )يطلق علي الهيئات األهلية منظمات غير  
العالم كله ، وتتبع هذه الهيئات األهلية قانونا   هادفة للربح ( كما أنها األكثر عددا واألوسع انتشارا في 

داريا تحت مظ لة قانون ما ينظم عالقة هذه الهيئات األهلية بالمجتمع  معنيا بضرورة تنظيمها فنيا وماليا وا 
القانون   الهيئات األهلية األندية الرياضية واالتحادات الرياضية ومراكز الشباب وينظمها  ومن أمثلة هذه 
الخاص بشأنها ويجب عليها اتباعه كما أن بعض الهيئات األهلية الدولية ال تتبع إال قانونها ومثال ذلك  

ليمبية الدولية واالتحادات الرياضية الدولية أما االندية الرياضية فتتبع قانونا محليا علي مستوي  اللجنة األو 
 الدولة التابع لها وكذلك مراكز الشباب. 

شهدت جمهورية مصر العربية خالل الخمس سنوات األخيرة حقبة من االصالحات التشريعية    حيث       
رياضي بالدولة من خالل إصدار قانون الرياضة الجديد رقم وامتدت تلك االصالحات لتشمل المجال ال

في    2017لسنة    71 )الالئحة  5/2017/ 31الصادر  الرياضية  لألندية  األساسي  النظام  والئحة  م 
م وكذلك الالئحة المالية لألندية  2017/ 8/6االسترشادية( والتي أصدرتها اللجنة األوليمبية المصرية في  

م، والعديد من  8/2017/ 30الصادرة في  2017لسنة    605ب والرياضة رقم  الرياضية بقرار وزير الشبا 
واللجان   الحكومية  والمصالح  والوزارات  الشركات  وأندية  الرياضية  االتحادات  تخص  التي  التشريعات 

 الرياضية وقواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية، وقانون الهيئات الشبابية والئحته التنفيذية. 
 
 
 
وباالطالع على الالئحة المالية لألندية الرياضية الصادرة بقرار    ون ن خالل الخبرة العملية للباحثوم      

رقم   والرياضة  الشباب  الرياضة  م  2017لسنة    605وزير  لقانون  الباحث  دراسة  خالل  لسنة    71ومن 
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الق  2017 اإلجراءات  على  مادة نصت  أو  يوجد نص  الرياضية ال  لألندية  المالية  التي  والالئحة  انونية 
( المادة  ما نصت عليه  النادي في حال مخالفته  إدارة  تجاه مجلس  المختص  الوزير  ( من  53سيتخذها 

الرياضية   لألندية  المالية  الباحثالالئحة  المالية    ون مما دعي  الالئحة  لتقويم  العلمية  المحاولة  بهذه  للقيام 
 لألندية الرياضية بجمهورية مصر العربية. 

ث: هدف البح  
التعرف على نقاط القوة والضعف تقويم الالئحة المالية لألندية الرياضية من خالل  هدف البحث إلى  ي    

رقم   الوزاري  بالقرار  الصادرة  الرياضية  لألندية  المالية  الالئحة  الناحية    م2017لسنة    605لمواد  من 
 بها.  المواد التطبيقية باألندية الرياضية ووضع تصور لتعديل بعض 

   المستخدمة في البحث: ت بعض المصطلحا
 هي الجهة المنوط بها االشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة  : الجهة اإلدارية المختصة    
 اختصاصها من جميع النواحي المالية واإلدارية.  

اءات  هي الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجز الجهة اإلدارية المركزية:  
للقوانين   المختصة  اإلدارية  والجهات  الهيئات  تطبيق  من  التحقق  بها  والمنوط  مخالفتها  على  المترتبة 

 واللوائح والقرارات المنظمة لها.
: هيئة رياضية تكونها جماعة من األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين مجهزة بالمباني  النادي الرياضي

الرياضية لنشر الممارسة الرياضية. والمالعب واالمكانيات لنشر الممارسة   
 الدراسات المرتبطة السابقة:

السياسة التشريعية ودورها في تطوير الرياضة (، بعنوان" 3(، )2017سيد يوسف حزين" )دراسة "  – 1
)الدراسات   الوصفي  المنهج  الباحث  واستخدم   ." العربية  مصر  جمهورية  دستور  ضوء  في  المصرية 

الدرا المصرية في ضوء   سة المسحية( واستهدفت  الرياضة  لتطوير  التشريعية  السياسة  التعرف على دور 
دستور جمهورية مصر العربية واستعان الباحث باستمارة استبيان للتعرف على واقع التشريعات الرياضية  
وسبل تطويرها وكان من أهم النتائج أن التشريعات والقوانين الرياضية تنص على توفير البنيات التحتية  

 ممارسة الرياضية. لل
2  -  " ماهر محمد")دراسة  "  4(،)  2017شريف  بعنوان  الرياضية ودورها في    (  والقوانين  التشريعات 

إدارة الصراع التنظيمي باألندية الرياضية بجمهورية مصر العربية" واستخدم الباحث المنهج الوصفي و تم  
قياد  بين  من  العشوائية  العمدية  بالطريقة  البحث  عينة  ومسئولي  اختيار  الرياضية  األندية  ومسئولي  ات 
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الرياضية   والقوانين  التشريعات  على  التعرف  الدراسة  واستهدفت  الرياضية  باألندية  الرياضية  األنشطة 
الهدف األسمى في تنظيم  وكان من أهم النتائج أن    ودورها في إدارة الصراع التنظيمي باألندية الرياضية

 ي هو المكاسب االقتصادية. المسابقات الرياضية في الوقت الحال
دراسة تحليلية لتشريعات األندية الرياضية    ( بعنوان "  2(،)  2016عويس شعبان")  الحسندراسة "  -  3

الوثائق   وتحليل  للبحث،  كمنهج  المحتوى  تحليل  بأسلوب  الوصفي  المنهج  الباحث  واستخدم  المصرية" 
نات من الخبراء واستهدفت الدراسة التعرف على  واستمارة االستبيان والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع البيا

لم يتم    وكان من أهم النتائج أنه  مراحل التطور التاريخي للتشريعات الخاصة باألندية الرياضية المصرية
م الذي تم تعطيله  2012تضمين مادة للرياضة بشكل مباشر في تاريخ الدساتير المصرية إال في دستور  

نهاء العمل به فيما بعد، ث  (.84م الذي تضمن مادة للرياضة رقم )2014م صدر دستور آخر في وا 
المبادئ واألسس العامة لصياغة    ( بعنوان "  5(،)  2014دراسة "عادل رضوان محمد عبد هللا")  -  4

الوصفي   المنهج  الباحث  واستخدم  والعالمي"  الدولي  الرياضة  لقانون  وفقا  المصرية  الرياضية  التشريعات 
العينة   القطاعات ومديرو عموم  وتم اختيار  المصرية، رؤساء  اللجنة األولمبية  إدارة  من أعضاء مجلس 

العينة   اختيار  وتم  األولمبية،  الرياضية  االتحادات  إدارات  مجالس  أعضاء  والرياضة،  الشباب  بوزارة 
ضية  بالطريقة العشوائية، واستهدفت الدراسة تطوير التشريعات الرياضية المحلية في ضوء التشريعات الريا

أن التغيرات في الجهاز الحكومي في المجال الرياضي تتم بشكل    وكان من أهم النتائج  الدولية والعالمية،
 سريع ومتالحق وهذا يؤثر على مسيرة الحركة الرياضية. 

مغاورى")  –  5 إبراهيم  محمد  )2013دراسة"   ،)9" بعنوان  الهوية    (  بين  الرياضية  التشريعات  تقويم 
الجودة" واستخدم الباحث المنهج الوصفي تم اختيار عينة من أعضاء مجلس إدارة واالحتراف في إطار  

مجالس   من  وأعضاء  المصرية،  الرياضية  األندية  إدارات  مجالس  وأعضاء  المصرية،  األولمبية  اللجنة 
الرياضة(   )وزارة  المركزية  اإلدارية  بالجهة  القطاعات  ورؤساء  المصرية،  الرياضية  االتحادات  إدارات 

وكان من   الرياضية في الهواية واالحتراف، رية. واستهدفت الدراسة إلى التعرف على دور التشريعات المص
النتائج المجتمع   أهم  الذي حدث في  التغير  الرياضة مع  للحركة  المنظم  الحالي  القانون  بنود  عدم تالئم 

 المصري والعالمي في المجال الرياضي.
 منهج البحث: 

 وصفي "الدراسة المسحية" وذلك لمالءمته لطبيعة هذه الدراسة.المنهج ال ون استخدم الباحث
 عينة البحث: 
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 مجتمع البحث:
وكبيعري البعاحثين بعوزارة  عامعةأشتمل مجتمعع البحعث علعى وكعالء العوزارة ومعديري عمعوم االدارات ال

مععديري الشععباب والرياضععة، ووكععالء الععوزارة لمععديريات الشععباب والرياضععة، ومععديري عمععوم إدارات الرياضععة، و 
األكثععر جماهيريععة ويزيععد عمععوم إدارات الهيئععات الرياضععية، أعضععاء مجععالس إدارات بعععض األنديععة الكبععرى، 

وذلععك بمحافظععات الوجععه البحععري والوجععه القبلععي ألععف عضععو 20عععدد أعضععاء الجمعيععة العموميععة بهععا عععن 
 والقاهرة الكبرى ومنطقة القناة، والجدول التالي يوضح توزيع مجتمع البحث.

 ( 1) جدول

 توزيع فئات مجتمع البحث 

 النسبة المئوية من المجتمع  العدد  المسمى الوظيفي  م

1 
وكيل وزارة ومدير عام ادارة مركزية وكبير 

 باحثين بوزارة الشباب والرياضة 
15 3.95 % 

 % 3.95 15 وكيل وزارة لمديريات الشباب والرياضة  2

 % 3.95 15 مدير عام إدارة الرياضة  3

 % 3.95 15 ارة الهيئات الرياضية مدير عام إد 4

 % 84.21 320 نادي 33لعدد  عضو مجلس إدارة 5

 % 100.00 380 االجمالي 

 عينة البحث: 
 العينة االستطالعية: 

تععم اختيععار عينععة البحععث االسععتطالعية مععن داخععل مجتمععع البحععث وخععارج العينععة االساسععية للبحععث 
( معن تععداد أفعراد %10.53عية للبحعث معا يععادل )( فرد، وذلك بحيعث تمثعل العينعة االسعتطال40وعددهم )

 فئات المجتمع ككل.
 العينة االساسية: 

تعم اختيعار عينعة البحعث االساسععية معن مجتمعع البحعث، علعى ان ال يكونععوا قعد اشعتركوا فعي التجربععة 
( معن تععداد %75.00( فعرد بمعا يععادل )285االستطالعية، حيث كان عدد افراد العينة االساسية للبحث )

 راد فئات المجتمع ككل.أف
 والجدول التالي يوضح توزيع عينة البحث )االستطالعية واالساسية( من مجتمع البحث. 

 ( 2جدول )
 توصيف مجتمع وعينة البحث "االستطالعية واالساسية" 

 العينة االساسية  العينة االستطالعية  المجتمع  فئات مجتمع البحث 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - هابن جامعة      

 

 (131)   (  السادس( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 % العدد  % العدد  العدد 

ير عام ادارة عامة وكبير باحثين بوزارة  وكيل وزارة ومد

 الشباب والرياضة 
15 2 13.33 11 73.33 

 73.33 11 13.33 2 15 وكيل وزارة لمديريات الشباب والرياضة 

 73.33 11 13.33 2 15 مدير عام إدارة الرياضة 

 73.33 11 13.33 2 15 مدير عام إدارة الهيئات الرياضية 

 75.31 241 10.00 32 320 الكبرى عضو مجلس إدارة بأحد االندية

 75.00 285 10.53 40 380 االجمالي 

 أدوات جمع البيانات: 
باالطالع على العديد من المراجع العلمية  ون في ضوء أهداف البحث والمسح المرجعي قام الباحث

لمقععععاييس، والبحععععوث والدراسععععات السععععابقة التععععي تناولععععت مجععععاالت اإلدارة، اإلدارة الرياضععععية، االختبععععارات وا
 ون والقوانين واللوائح الخاصة بوزارة الشباب والرياضة المنظمة للعمل الرياضي داخل االندية ثعم قعام البعاحث

بتصميم اسعتمارة اسعتبيان دراسعة " تقعويم معواد الالئحعة الماليعة لألنديعة الرياضعية بجمهوريعة مصعر العربيعة " 
  .لبحث العلميمتبعًا في ذلك خطوات بناء االستبيان وفقًا لقواعد ا

بعععرض اسععتمارة اسععتبيان علععى السععادة الخبععراء فععي مجععال اإلدارة، اإلدارة الرياضععية  ون وقععام البععاحث
(. للتحقق من الصدق المنطقي لمالئمعة التععديالت المقترحعة لكعل معادة معن معواد الالئحعة، ومعدي 1مرفق )

 عديل أو إضافة عبارات أخري، مالئمة صياغة التعديالت المقترحة ومناسبتها، ومدي إمكانية حذف وت
تحديععد النسععبة المئويععة التفععاق السععادة  إلععىمععن خععالل اسععتطالع رأي الخبععراء  ون وقععد توصععل البععاحث

 (.3العبارات ويتضح ذلك كما في الجداول أرقام ) علىالخبراء 
 
 
 
 
 
 

 (  3جدول )
لألندية الرياضية الصادرة  النسبة المئوية التفاق الخبراء حول تحديد عبارات محور " الالئحة المالية 

 "   2017/ 30/8بتاريخ   605بالقرار رقم 
 10ن=
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 (132)   (  السادس( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 العبارات  م
 تكرار

 الموافقة

 النسبة

 المئوية

15 

 ( رابعا الفقرة األخيرة6مادة )

 :  المادة الحالية

يعمل باللوائح التي يضعها مجلس اإلدارة لتنظيم أعمال النادي بعد الموافقة عليها من الجمعيـة العموميـة 

 العادية للنادي وال يجوز تعديل هذه اللوائح إال باتباع اإلجراءات ذاتها.

 التعديل المقترح:

يعمل باللوائح التي يضعها مجلس اإلدارة لتنظيم أعمال النادي بعد مراجعتها والموافقة عليها مـن الجهـة 

ة( للنادي وال يجـوز تعـديل غير العادي–اإلدارية المختصة والموافقة عليها من الجمعية العمومية )العادية 

     هذه اللوائح إال باتباع اإلجراءات ذاتها.

9 90.00 

16 

 ( آخر سطر8مادة )

 :  المادة الحالية

 على أن تعتمد تلك الموازنة من مجلس اإلدارة والجمعية العمومية العادية للنادي.

 التعديل المقترح:

دارية المختصة قبل عرضها على الجمعية العموميـة على أن يتم الموافقة على تلك الموازنة من الجهة اإل

 العادية للنادي.

10 100.00 

17 

 3( فقرة 20مادة )

 :  المادة الحالية

اإلعانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهوريـة مصـر العربيـة 

 مع إخطار الجهة اإلدارية المختصة.

 التعديل المقترح:

ات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهوريـة مصـر العربيـة اإلعان

 بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة.

10 100.00 

18 

 (23مادة )

 :  المادة الحالية

ــة وإجــراء دراســات الجــدوى  ــة المركزي ــة والجهــة اإلداري ــة العمومي ــة الجمعي ــادي بعــد موافق يجــوز للن

إنشــاء شــركات مســاهمة بهــدف تعظــيم مــوارده فــي المجــاالت التــي تــرتب  ارتباطــا مباشــرا  االقتصــادية

 باألنشطة الرياضية يساهم فيها النادي وأعضاءه  

والمستثمرون، وطرح أسـهم هـذه الشـركات للجمهـور علـى وفـق القـانون، كمـا يجـوز قيـدها بالبورصـة 

الخدمات الرياضية على أال تقل نسبة مسـاهمة المصرية شريطة أال يؤثر ذلك على نشاط النادي في مجال  

( على وفق القوانين واللـوائح السـارية فـي جمهوريـة مصـر %51النادي في رأسمال تلك الشركات عن )

العربية وال يجوز التعديل أو التصرف في هذه النسبة إال بعد موافقة الجمعيـة العموميـة والجهـة اإلداريـة 

 المركزية.

 التعديل المقترح:

ــة وإجــراء دراســات الجــدوى  يجــوز ــة العمومي ــة المختصــة والجمعي ــادي بعــد موافقــة الجهــة اإلداري للن

االقتصــادية إنشــاء شــركات مســاهمة بهــدف تعظــيم مــوارده فــي المجــاالت التــي تــرتب  ارتباطــا مباشــرا 

باألنشطة الرياضية يساهم فيها النادي وأعضاءه والمستثمرون ، وطـرح أسـهم هـذه الشـركات للجمهـور 

لي وفق القانون ، كما يجوز قيدها بالبورصـة المصـرية شـريطة أال يـؤثر ذلـك علـي نشـاط النـادي فـي ع

(علـي %51مجال الخدمات الرياضية علي أال تقل نسبة مساهمة النادي في رأسـمال تلـك الشـركات عـن )

هـذه  وفق القـوانين واللـوائح السـارية فـي جمهوريـة مصـر العربيـة وال يجـوز التعـديل أو التصـرف فـي

 النسبة إال بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة والجمعية العمومية.

10 100.00 
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 (26مادة )

 :  المادة الحالية

تودع اإليرادات بحسـاب النـادي بالمصـرف او المصـارف الخاضـعة لرقابـة البنـك المركـزي المصـري أو 

ز فـتح حسـابات فرعيـة فـي تلـك هيئة البريد المصـري الـذي يـتم اختيـاره مـن قبـل مجلـس اإلدارة ويجـو

المصارف ألغراض محـددة تحـر رقـم أخـر للعمـالت األجنبيـة وفـي جميـع األحـوال يجـج إخطـار الجهـة 

اإلدارية المختصة بجميع جهات اإليداع التي يتعامل معها النادي وأرقام الحسابات وأي تغيير يطـرأ عليـ  

 اون في تحصيل اإليرادات المستحقة للنادي.خالل شهرين على األكثر وال يجوز في جميع األحوال الته

 التعديل المقترح:

تودع اإليرادات بحسـاب النـادي بالمصـرف او المصـارف الخاضـعة لرقابـة البنـك المركـزي المصـري أو 

هيئة البريد المصـري الـذي يـتم اختيـاره مـن قبـل مجلـس اإلدارة ويجـوز فـتح حسـابات فرعيـة فـي تلـك 

م أخـر للعمـالت األجنبيـة وفـي جميـع األحـوال يجـج إخطـار الجهـة المصارف ألغراض محـددة تحـر رقـ

9 90.00 
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 (133)   (  السادس( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

اإلدارية المختصة بجميع جهات اإليداع التي يتعامل معها النادي وأرقام الحسابات وأي تغيير يطرأ عليهـا 

 يوم على األكثر وال يجوز في جميع األحوال التهاون في تحصيل اإليرادات المستحقة للنادي. 30خالل  

20 

 (29مادة )

 :  المادة الحالية

على المصرف المودع ب  أموال النـادي موقعـ  مـن رئـيس مجلـس اإلدارة  –يتم الصرف بموجج شيكات  

 توقيعا أول ... إلى نهاية المادة.

 التعديل المقترح:

على المصرف المودع ب  أموال النادي أو بموجج حـواالت بريديـة موقعـ    –يتم الصرف بموجج شيكات  

 س مجلس اإلدارة توقيعا أول... إلى نهاية المادة.من رئي

5 50.00 

21 

 (31مادة )

 :  المادة الحالية

يجج أن تؤيـد جميـع المصـروفات الخاصـة بالنـادي بمسـتندات الصـرف األصـلية والمسـتوفاة للتوقيعـات 

 المطلوبة طبقا للقوانين واألسس المحاسبية المعمول بها وطبقا للوائح ذات الصلة.

قد المستندات األصلية يجوز الصرف ببدل فاقد بموافقة السلطة المختصة بالصرف بعد التحقيـق في حال ف

في مدي صحة الفقد من عدم  وإرفاق  بمسـتندات الصـرف واتخـاذ جميـع اإلجـراءات القانونيـة فـي هـذا 

 الشأن.

 التعديل المقترح:

 لية والمستوفاة للتوقيعات  يجج أن تؤيد جميع المصروفات الخاصة بالنادي بمستندات الصرف األص

 المطلوبة طبقا للقوانين واألسس المحاسبية المعمول بها وطبقا للوائح ذات الصلة.

8 80.00 

22 

 (32مادة )

 :  المادة الحالية

ويجوز عند الضرورة وفـي الحـاالت التـي يتعـذر فيهـا الحصـول علـى مسـتندات صـرف بمبلـ  ال يجـاوز 

بحد أقصى عشرة أالف جنية خالل العـام بـدون مسـتندات بموافقـة مـدير ثالثمائة جنية في المرة الواحدة  

 النادي وأمين الصندوق على ان يعتمد الصرف من مجلس اإلدارة في أول اجتماع ل .

 التعديل المقترح:

يــري الباحــث ومــن خــالل الخبــرة العمليــة حــذف هــذه المــادة ألن مضــمونها يــدخل تحــر بنــود الســلفة 

سباب وجود السلفة المستديمة هو الصرف علـى المتطلبـات الضـرورية الالزمـة المستديمة حيث ان من أ

 لسير العمل اليومي بالنادي ولها ضوابطها المالية والقانونية.

10 100.00 

23 

 ( السلفة المؤقتة34مادة )

 :  المادة الحالية

األعمال المطلـوب يصدر مجلس اإلدارة قرارا بالترخيص بصرف السلفة المؤقتة تتم بمعرفة المختص في 

السلفة من أجلها وتسوي بمجرد انتهاء الغرض المصروف من أجل  السلفة أو خـالل شـهرين أو بانتهـاء 

السنة المالية أيهما أقرب وال يجـوز التـرخيص بصـرف أكثـر مـن سـلفة مؤقتـة لشـخص واحـد حتـى يـتم 

 االنتهاء من تسوية السلفة السابقة.

 التعديل المقترح:

ة قرارا بالترخيص بصرف السلفة المؤقتة تتم بمعرفة المختص في األعمال المطلـوب يصدر مجلس اإلدار

يـوم أو بانتهـاء  30السلفة من أجلها وتسوي بمجرد انتهاء الغرض المصروف من أجل  السلفة أو خالل 

السنة المالية أيهما أقرب وال يجـوز التـرخيص بصـرف أكثـر مـن سـلفة مؤقتـة لشـخص واحـد حتـى يـتم 

 من تسوية السلفة السابقة.  االنتهاء

10 100.00 

24 

 (38مادة )

 :  المادة الحالية

تلتزم األندية باتباع األحكام واإلجـراءات المنصـوص عليهـا فـي قـانون المناقصـات والمزايـدات السـاري 

والئحت  التنفيذية وتعديالتهما عند القيام بشراء المنقوالت والتعاقـدات علـى المقـاوالت وتلقـي الخـدمات، 

 يكون لمجلس اإلدارة االختصاصات  و

المخولة للسلطة المختصة في تطبيق تلك األحكام واإلجراءات، ويكون مجلـس اإلدارة والجهـاز الـوظيفي 

 بالنادي مسئولين عن صحة وسالمة اإلجراءات بمراعاة:

 عدم حضور ممثل عن وزارة المالية وعدم حضور عضو إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. – 1

جواز الترخيص بالتعاقـد باالتفـاق المباشـر فـي الحـاالت الضـرورية والعاجلـة التـي ال تحتمـل اتبـاع   –  2

إجراءات المناقصة، أو الممارسة بجميع أنواعهـا بنـاء علـى تـرخيص مـن: مجلـس إدارة النـادي فيمـا ال 

اسـات االستشـارية أو ( ألف جني  بالنسبة لشراء المنقوالت أو تلقي الخدمات أو الدر250تجاوز قيمتها )

 ( ألف جني  بالنسبة لمقاوالت األعمال.500األعمال الفنية أو مقاوالت النقل وبما ال يتجاوز قيمت  )

 التعديل المقترح:

10 100.00 
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 (134)   (  السادس( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

تلتـزم األنديــة باتبــاع األحكـام واإلجــراءات المنصــوص عليهـا فــي قــانون تنظـيم التعاقــدات التــي تبرمهــا 

م   والئحت  التنفيذيـة وتعـديالتهما عنـد القيـام بشـراء 2018ة لسن  182الجهات الحكومية الصادر برقم  

المنقوالت والتعاقـدات علـى المقـاوالت وتلقـي الخـدمات، ويكـون علـى مجلـس اإلدارة والمـدير التنفيـذي 

للنــادي المســئولية فــي تطبيــق تلــك األحكــام واإلجــراءات وموافقــة الجهــة اإلداريــة المختصــة علــى تلــك 

 اإلجراءات.

25 

 (48مادة )

 :  المادة الحالية

يحدد مجلس إدارة النادي رسوم االلتحاق وفئات االشـترا  وأي رسـوم أخـري والغرامـات وال يـتم العمـل 

 بها إال بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي وإخطار الجهة اإلدارية المختصة والمركزية.

 التعديل المقترح:

اق وفئات االشـترا  وأي رسـوم أخـري والغرامـات وال يـتم العمـل يحدد مجلس إدارة النادي رسوم االلتح

بها إال بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة وبعد ذلك عرضها على الجمعية العمومية للنـادي إلقرارهـا أو 

 رفضها.

7 70.00 

26 

 (50مادة )

 :  المادة الحالية

االستيعابية والخدمات المتاحة بالنـادي يجوز لمجلس إدارة النادي قبول عضويات جديدة في حدود الطاقة 

وذلــك طبقــا للشــروط التــي يضــعها مجلــس اإلدارة وبموافقــة الجمعيــة العموميــة للنــادي وإخطــار الجهــة 

 اإلدارية المختصة.

 التعديل المقترح:

علــى مجلــس إدارة النــادي قبــول العضــويات الجديــدة وطبقــا للشــروط التــي يحــددها القــانون وتتأكــد مــن 

 جهة اإلدارية المختصة.توافرها ال

 )فتح العضوية يمنع احتكار مجلس اإلدارة الموجود من االستمرار مدي الحياة(

9 90.00 

27 

 (53مادة )

 :  المادة الحالية
 للوزير المختص اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية

 تجاه مجلس إدارة النادي في الحاالت اآلتية:

 بهذه الالئحة.مخالفة أحكام نصوص المواد الواردة  – 1

 عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية أو عدم إزالة أسباب المخالفات الواردة بها في المواعيد المحددة.- 2

 عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية من أداء أعمالها الرقابية داخل النادي. – 3

 ات والجهات الرقابية بالدولة.المخالفات المالية واإلدارية الواردة بتقارير مراقج الحساب – 4

 –مصــلحة الضــرائج  –عدم الوفاء بااللتزامات المالية المستحقة للجهات والهيئات الحكومية )هيئــة التأمينــات   –  5

 وغيرها من الجهات(

 التعديل المقترح:

 للوزير المختص حل مجلس إدارة النادي في الحاالت اآلتية:

 ة بهذه الالئحة وقانون الرياضة.مخالفة أحكام نصوص المواد الوارد – 1

عدم الرد علـى تقـارير الجهـات الرقابيـة أو عـدم إزالـة أسـباب المخالفـات الـواردة بهـا فـي المواعيـد -  2

 المحددة.

 عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية من أداء أعمالها الرقابية داخل النادي. – 3

 ارير مراقج الحسابات والجهات الرقابية بالدولة.المخالفات المالية واإلدارية الواردة بتق – 4

مصـلحة   –عدم الوفاء بااللتزامات المالية المستحقة للجهـات والهيئـات الحكوميـة )هيئـة التأمينـات    –  5

 وغيرها من الجهات( –الضرائج  

10 100.00 
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 (55مادة )

 :  المادة الحالية

العمل المختصة إعـارة بعـا العـاملين مـن ذوي  يجوز بناًء على طلج مجلس إدارة النادي وموافقة جهة

 الخبرة للعمل بالنادي على أن يتحمل النادي جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

 التعديل المقترح:

 حذف هذه المادة

6 60.00 

“الالئحةة الماليةة لألنديةة ( نسبة أراء السادة الخبعراء فعي كعل معادة معن معواد 3يتضح من جدول )
حيعععث تراوحعععت نسعععبة الموافقعععة علعععى  “، 2017/ 30/8بتةةةاريخ  605ة بةةةالقرار رقةةةم ية الصةةةادر ضةةةالريا

بنسعععبة  ون ( معععن مجمعععوع آراء السعععادة الخبعععراء، وقعععد أرتضعععي البعععاحث%100 -%  50التععععديالت معععا بعععين )
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 (135)   (  السادس( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

( من مجموع أراء السادة الخبراء، وقد بلغ عدد التعديالت التعي ارتضعاها الباحعث %70موافقة ال تقل عن )
 ديال.( تع12)

والجععدول التععالي يوضععح عععدد عبععارات االسععتبيان فععي صععورته المبدئيععة وعععدد التعععديالت المحذوفععة وأرقامهععا 
 وفقًا الستطالع رأي السادة الخبراء.

 ( 4جدول )
 عدد عبارات االستبيان في صورته المبدئية وعدد العبارات

 المحذوفة وأرقامها وفقًا لنسبة أراء الخبراء

 ـــــــــــــــــــــــــــــاورالمحــــــــــــ م
 عدد 

 العبارات 

 عدد  

 العبارات 

 المحذوفة

 عدد عبارات

 المحور بعد استبعاد 

 العبارات المحذوفة 

 أرقام  

 العبارات  

 المحذوفة

الالئحة المالية لألندية الرياضية الصادرة   1

   2017/  8/ 30بتاريخ   605بالقرار رقم 
14 2 12 20 ،28 

عدد عبارات االسعتبيان فعي صعورته المبدئيعة، وععدد التععديالت المحذوفعة، (  4ويتضح من جدول )
وعدد التعديالت بعد استبعاد العبارات المحذوفة، وأرقعام التععديالت المحذوفعة، وذلعك وفقعًا لنسعبة أتفعاق أراء 

 ( عبارة.12السادة الخبراء، وبذلك يصبح إجمالي عدد عبارات االستبيان )
 طريقة تصحيح االستبيان:

وقععد أتفععق السععادة الخبععراء علععى أن يكععون ميععزان تقععدير الععدرجات السععتمارة االسععتبيان ثالثععي التقععدير 
 كالتالي:

 ثالث درجات   أوافق: -
 درجتان  مععا:إلي حد  -
 درجة واحدة ال أوافق: -

 
 

 الدراسة االستطالعية:
مارة كعععان الهعععدف معععن هعععذه الدراسعععة هعععو التأكعععد معععن المععععامالت العلميعععة )الصعععدق، الثبعععات( السعععت

، حيعععث قعععام "تقعععويم معععواد الالئحعععة الماليعععة لألنديعععة الرياضعععية بجمهوريعععة مصعععر العربيعععة " اسعععتبيان دراسعععة 
( 40بوضع الصورة األولية الستمارة االستبيان لتطبيقها على العينة االستطالعية والتعي قوامهعا )  ون الباحث

 الدراسة.فرد حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع البحث وخارج عينة 
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 (136)   (  السادس( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 المعامالت العلمية لالستبيان:
 صدق االستمارة قيد البحث: 

 صدق الُمحكمين )الصدق المنطقي(:
باسععتخدام صععدق الميحكمععين )الصععدق المنطقععي(، حيععث تععم عععرض اسععتمارة اسععتبيان  ون البةةاح قععام 

ا المبدئيعة مرفعق فعي صعورته"تقويم مواد الالئحة المالية لألندية الرياضية بجمهوريعة مصعر العربيعة "  دراسة  
(، واعتبعر 1(، والموضعحة أسعمائهم بعالمرفق )10( علعى مجموععة الخبعراء )الميحكمعين( والبعالغ ععددهم )3)

 نسبة اتفاق السادة الخبراء على عبارات االستبيان معيارًا لصدقه. ون الباحث
 صدق االتساق الداخلي:

مععواد الالئحععة الماليععة لألنديععة  تقععويم" بحسععاب صععدق اسععتمارة اسععتبيان دراسععة  ون البةةاح كمععا قععام 
قيد البحث من خعالل اسعتخدام طريقعة صعدق االتسعاق العداخلي، حيعث  "الرياضية بجمهورية مصر العربية 

بحسععاب قيمععة معععامالت االرتبععاط بععين درجعة كععل عبععارة علععى حععدة والدرجععة الكليععة لالسععتبيان،  ون قعام البععاحث
ة على حدة والدرجة الكلية للمحور التابعة له، وحساب وحساب قيمة معامالت االرتباط بين درجة كل عبار 

( فعرد 40قيمة معامالت االرتباط والدرجة الكلية لالستبيان علي عينة الدراسة االستطالعية والتعي قوامهعا )
 ( توضح ذلك.5والجدول )

 
 
 
 
 
 
 

 ( 5جةدول )
 ُمعامالت االرتباط ما بين كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان

 40ن=
 مل االرتباط معا م
1 0.582 * 
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 (137)   (  السادس( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

2 0.536 * 
3 0.604 * 
4 0.628 * 
5 0.512 * 
6 0.528 * 
7 0.523 * 
8 0.581 * 
9 0.674 * 

10 0.529 * 
11 0.561 * 
12 0.612 * 
 (.3250( = )38( ، د . ح )0.05*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )

عبارة والدرجة الكلية لالستبيان دالة  ( أن قيم ميعامالت االرتباط ما بين كل5يوضح الجدول رقم )
 (.0.674 – 0.512(، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين )0.05عند مستوي معنوية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6جـدول )

  605الالئحة المالية لألندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم  ُمعامالت االرتباط كل عبارة من عبارات "
 للمحور جة الكلية" مع الدر  2017/ 8/ 30بتاريخ 

 40ن=

 معامل االرتباط  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م

 * 0.624 ( رابعا الفقرة األخيرة6مادة ) 9
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 (138)   (  السادس( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 :  المادة الحالية

يعمل باللوائح التي يضعها مجلس اإلدارة لتنظـيم أعمـال النـادي بعـد الموافقـة عليهـا مـن الجمعيـة العموميـة العاديـة 

 ي وال يجوز تعديل هذه اللوائح إال باتباع اإلجراءات ذاتها.للناد

 التعديل المقترح:

يعمل باللوائح التي يضعها مجلس اإلدارة لتنظيم أعمال النـادي بعـد مراجعتهـا والموافقـة عليهـا مـن الجهـة اإلداريـة 

يجـوز تعـديل هـذه اللـوائح إال  غيـر العاديـة( للنـادي وال–المختصة والموافقة عليها من الجمعيـة العموميـة )العاديـة  

     باتباع اإلجراءات ذاتها.

10 

 ( آخر سطر8مادة )

 :  المادة الحالية

 على أن تعتمد تلك الموازنة من مجلس اإلدارة والجمعية العمومية العادية للنادي.

 التعديل المقترح:

قبـل عرضـها علـى الجمعيـة العموميـة العاديـة   على أن يتم الموافقة على تلك الموازنة من الجهة اإلداريـة المختصـة

 للنادي.

0.650 * 
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 3( فقرة 20مادة )

 :  المادة الحالية

اإلعانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهوريـة مصـر العربيـة مـع إخطـار 

 الجهة اإلدارية المختصة.

 التعديل المقترح:

بات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصـر العربيـة بعـد موافقـة اإلعانات والتبرعات واله

 الجهة اإلدارية المختصة.

0.687 * 
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 (23مادة )

 :  المادة الحالية

يجوز للنادي بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة اإلداريـة المركزيـة وإجـراء دراسـات الجـدوى االقتصـادية إنشـاء 

بهدف تعظيم مـوارده فـي المجـاالت التـي تـرتب  ارتباطـا مباشـرا باألنشـطة الرياضـية يسـاهم فيهـا شركات مساهمة  

 النادي وأعضاءه  

والمستثمرون، وطرح أسهم هذه الشركات للجمهور على وفق القانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصـرية شـريطة 

أال تقـل نسـبة مسـاهمة النـادي فـي رأسـمال تلـك  أال يؤثر ذلك على نشاط النادي فـي مجـال الخـدمات الرياضـية علـى

( على وفق القوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية وال يجوز التعديل أو التصرف %51الشركات عن )

 في هذه النسبة إال بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة اإلدارية المركزية.

 التعديل المقترح:

لجهة اإلدارية المختصة والجمعيـة العموميـة وإجـراء دراسـات الجـدوى االقتصـادية إنشـاء يجوز للنادي بعد موافقة ا

شركات مساهمة بهدف تعظيم مـوارده فـي المجـاالت التـي تـرتب  ارتباطـا مباشـرا باألنشـطة الرياضـية يسـاهم فيهـا 

يجــوز قيــدها  النــادي وأعضــاءه والمســتثمرون ، وطــرح أســهم هــذه الشــركات للجمهــور علــي وفــق القــانون ، كمــا

بالبورصة المصرية شريطة أال يؤثر ذلك علي نشاط النادي في مجال الخدمات الرياضية علي أال تقـل نسـبة مسـاهمة 

(علي وفق القـوانين واللـوائح السـارية فـي جمهوريـة مصـر العربيـة وال %51النادي في رأسمال تلك الشركات عن )

 موافقة الجهة اإلدارية المختصة والجمعية العمومية.يجوز التعديل أو التصرف في هذه النسبة إال بعد 

0.655 * 
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 (26مادة )

 :  المادة الحالية

تودع اإليرادات بحساب النادي بالمصـرف او المصـارف الخاضـعة لرقابـة البنـك المركـزي المصـري أو هيئـة البريـد 

لـك المصـارف ألغـراض محـددة المصري الذي يتم اختياره من قبل مجلس اإلدارة ويجوز فتح حسـابات فرعيـة فـي ت

تحر رقم أخر للعمالت األجنبية وفي جميع األحوال يجج إخطار الجهة اإلدارية المختصة بجميـع جهـات اإليـداع التـي 

يتعامل معها النادي وأرقام الحسابات وأي تغيير يطرأ علي  خالل شـهرين علـى األكثـر وال يجـوز فـي جميـع األحـوال 

 المستحقة للنادي.التهاون في تحصيل اإليرادات  

 التعديل المقترح:

تودع اإليرادات بحساب النادي بالمصـرف او المصـارف الخاضـعة لرقابـة البنـك المركـزي المصـري أو هيئـة البريـد 

المصري الذي يتم اختياره من قبل مجلس اإلدارة ويجوز فتح حسـابات فرعيـة فـي تلـك المصـارف ألغـراض محـددة 

وفي جميع األحوال يجج إخطار الجهة اإلدارية المختصة بجميـع جهـات اإليـداع التـي تحر رقم أخر للعمالت األجنبية 

يوم على األكثـر وال يجـوز فـي جميـع األحـوال  30يتعامل معها النادي وأرقام الحسابات وأي تغيير يطرأ عليها خالل 

 التهاون في تحصيل اإليرادات المستحقة للنادي.

0.664 * 
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 (31مادة )

 :  ةالمادة الحالي

يجج أن تؤيد جميع المصروفات الخاصة بالنادي بمستندات الصرف األصـلية والمسـتوفاة للتوقيعـات المطلوبـة طبقـا 
0.741 * 
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 (139)   (  السادس( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 للقوانين واألسس المحاسبية المعمول بها وطبقا للوائح ذات الصلة.

ق فـي مـدي في حال فقد المستندات األصلية يجوز الصرف ببدل فاقد بموافقة السلطة المختصـة بالصـرف بعـد التحقيـ

 صحة الفقد من عدم  وإرفاق  بمستندات الصرف واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية في هذا الشأن.

 التعديل المقترح:

 يجج أن تؤيد جميع المصروفات الخاصة بالنادي بمستندات الصرف األصلية والمستوفاة للتوقيعات  

 ا للوائح ذات الصلة.المطلوبة طبقا للقوانين واألسس المحاسبية المعمول بها وطبق
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 (32مادة )

 :  المادة الحالية

ويجوز عند الضرورة وفي الحاالت التي يتعذر فيها الحصول على مستندات صرف بمبل  ال يجاوز ثالثمائة جنيـة فـي 

لـى ان المرة الواحدة بحد أقصى عشرة أالف جنية خالل العام بدون مستندات بموافقة مدير النادي وأمين الصندوق ع

 يعتمد الصرف من مجلس اإلدارة في أول اجتماع ل .

 التعديل المقترح:

يري الباحث ومن خالل الخبرة العملية حذف هذه المادة ألن مضمونها يـدخل تحـر بنـود السـلفة المسـتديمة حيـث ان 

ي بالنـادي ولهـا من أسباب وجود السلفة المستديمة هو الصرف على المتطلبات الضرورية الالزمة لسير العمل اليـوم

 ضوابطها المالية والقانونية.

0.674 * 

16 

 ( السلفة المؤقتة34مادة )

 :  المادة الحالية

يصدر مجلس اإلدارة قرارا بالترخيص بصرف السلفة المؤقتة تتم بمعرفة المختص في األعمال المطلوب السـلفة مـن 

ل شـهرين أو بانتهـاء السـنة الماليـة أيهمـا أجلها وتسوي بمجرد انتهاء الغرض المصروف مـن أجلـ  السـلفة أو خـال

 أقرب وال يجوز الترخيص بصرف أكثر من سلفة مؤقتة لشخص واحد حتى يتم االنتهاء من تسوية السلفة السابقة.

 التعديل المقترح:

يصدر مجلس اإلدارة قرارا بالترخيص بصرف السلفة المؤقتة تتم بمعرفة المختص في األعمال المطلوب السـلفة مـن 

يـوم أو بانتهـاء السـنة الماليـة أيهمـا  30لها وتسوي بمجرد انتهاء الغرض المصروف من أجلـ  السـلفة أو خـالل أج

 أقرب وال يجوز الترخيص بصرف أكثر من سلفة مؤقتة لشخص واحد حتى يتم االنتهاء من تسوية السلفة السابقة.

0.662 * 
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 (38مادة )

 :  المادة الحالية

ألحكــام واإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قــانون المناقصــات والمزايــدات الســاري والئحتــ  تلتــزم األنديــة باتبــاع ا

التنفيذية وتعديالتهما عند القيام بشراء المنقوالت والتعاقدات على المقاوالت وتلقي الخدمات، ويكون لمجلـس اإلدارة 

 االختصاصات  

كـون مجلـس اإلدارة والجهـاز الـوظيفي بالنـادي المخولة للسلطة المختصة فـي تطبيـق تلـك األحكـام واإلجـراءات، وي

 مسئولين عن صحة وسالمة اإلجراءات بمراعاة:

 عدم حضور ممثل عن وزارة المالية وعدم حضور عضو إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. – 1

اع إجــراءات جــواز التــرخيص بالتعاقــد باالتفــاق المباشــر فــي الحــاالت الضــرورية والعاجلــة التــي ال تحتمــل اتبــ – 2

( 250المناقصة، أو الممارسة بجميع أنواعها بناء على ترخيص مـن: مجلـس إدارة النـادي فيمـا ال تجـاوز قيمتهـا )

ألف جني  بالنسبة لشراء المنقوالت أو تلقي الخدمات أو الدراسات االستشـارية أو األعمـال الفنيـة أو مقـاوالت النقـل 

 لنسبة لمقاوالت األعمال.( ألف جني  با500وبما ال يتجاوز قيمت  )

 التعديل المقترح:

تلتزم األندية باتباع األحكام واإلجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمهـا الجهـات الحكوميـة 

م   والئحتـ  التنفيذيـة وتعـديالتهما عنـد القيـام بشـراء المنقـوالت والتعاقـدات علـى 2018لسـنة    182الصادر برقم  

ت وتلقي الخدمات، ويكون على مجلس اإلدارة والمدير التنفيـذي للنـادي المسـئولية فـي تطبيـق تلـك األحكـام المقاوال

 واإلجراءات وموافقة الجهة اإلدارية المختصة على تلك اإلجراءات.

0.711 * 
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 (48مادة )

 :  المادة الحالية

أخـري والغرامـات وال يـتم العمـل بهـا إال بعـد يحدد مجلس إدارة النادي رسوم االلتحاق وفئات االشـترا  وأي رسـوم  

 موافقة الجمعية العمومية للنادي وإخطار الجهة اإلدارية المختصة والمركزية.

 التعديل المقترح:

يحدد مجلس إدارة النادي رسوم االلتحاق وفئات االشـترا  وأي رسـوم أخـري والغرامـات وال يـتم العمـل بهـا إال بعـد 

 مختصة وبعد ذلك عرضها على الجمعية العمومية للنادي إلقرارها أو رفضها.موافقة الجهة اإلدارية ال

0.657 * 
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 (50مادة )

 :  المادة الحالية

يجوز لمجلس إدارة النادي قبول عضويات جديدة في حدود الطاقة االستيعابية والخدمات المتاحة بالنـادي وذلـك طبقـا 

 ة العمومية للنادي وإخطار الجهة اإلدارية المختصة.للشروط التي يضعها مجلس اإلدارة وبموافقة الجمعي

0.697 * 
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 (140)   (  السادس( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 التعديل المقترح:

على مجلس إدارة النادي قبول العضويات الجديدة وطبقا للشـروط التـي يحـددها القـانون وتتأكـد مـن توافرهـا الجهـة 

 اإلدارية المختصة.

 )فتح العضوية يمنع احتكار مجلس اإلدارة الموجود من االستمرار مدي الحياة(

20 

 (53مادة )

 :  المادة الحالية

 للوزير المختص اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية

 تجاه مجلس إدارة النادي في الحاالت اآلتية:

 مخالفة أحكام نصوص المواد الواردة بهذه الالئحة. – 1

 في المواعيد المحددة.عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية أو عدم إزالة أسباب المخالفات الواردة بها  - 2

 عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية من أداء أعمالها الرقابية داخل النادي. – 3

 المخالفات المالية واإلدارية الواردة بتقارير مراقج الحسابات والجهات الرقابية بالدولة. – 4

 –مصـلحة الضـرائج  –ميـة )هيئـة التأمينـات عدم الوفاء بااللتزامات المالية المستحقة للجهات والهيئـات الحكو  –  5

 وغيرها من الجهات(

 التعديل المقترح:

 للوزير المختص حل مجلس إدارة النادي في الحاالت اآلتية:

 مخالفة أحكام نصوص المواد الواردة بهذه الالئحة وقانون الرياضة. – 1

 لفات الواردة بها في المواعيد المحددة.عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية أو عدم إزالة أسباب المخا- 2

 عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية من أداء أعمالها الرقابية داخل النادي. – 3

 المخالفات المالية واإلدارية الواردة بتقارير مراقج الحسابات والجهات الرقابية بالدولة. – 4

 –مصـلحة الضـرائج  –ات والهيئـات الحكوميـة )هيئـة التأمينـات عدم الوفاء بااللتزامات المالية المستحقة للجه  –  5

 وغيرها من الجهات(

0.643 * 

 (0.325( = )38( ، د . ح )0.05*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
( أن قيم ميعامالت االرتباط كل عبارة من عبارات " الالئحة المالية لألندية 6يوضح الجدول رقم )
" مع الدرجة الكلية للمحور دالة عند مستوي   2017/  30/8بتاريخ    605لقرار رقم الرياضية الصادرة با

(. 0.741 –  0.624(، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين )0.05معنوية )   
  بات االستمارة قيد البحث: 

( عبعارة باسعتخدام طريقعة 12بإيجاد معامل ثبات محور االستبيان وعباراتعه وععددها )  ون قام الباحث
جزئة النصفية الستجابات عينة الدراسة االستطالعية على االستبيان باستخدام معادلعة سعبيرمان وبعراون الت

Spearman & Brown  .إليجاد معامل االرتباط بين العبارات الزوجية والعبارات الفردية 
 
 

 ال بات باستخدام التجزئة النصفية:
جزئعة ( عبارة باستخدام طريقعة الت12بإيجاد معامل ثبات عبارات االستبيان وعددها )  ون قام الباحث

النصععععفية السععععتجابات عينععععة الدراسععععة االسععععتطالعية علععععى االسععععتبيان باسععععتخدام معادلععععة سععععبيرمان وبععععراون 
Spearman & Brown .إليجاد معامل االرتباط بين العبارات الزوجية والعبارات الفردية 

 (7جدول )
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 (141)   (  السادس( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 ت التجزئة النصفية لالستبيان ثبا
 40ن =  

 االستبيان 
 معامل  العبارات الزوجية  العبارات الفردية 

 ع  س ع  س االرتباط 
تقويم مواد الالئحة المالية لألندية  "  استبيان

 * 0.966 22.452 95.950 22.460 96.900 " الرياضية بجمهورية مصر العربية 

 (0.325( = )38ح ) د. (،0.05)*قيمة )ر( الجد ولية عند مستوى معنوية 
( الجدول  ثبات  7يتضح من  يدل على  المقياس ككل مما  بين عبارات  دال إحصائيًا  ارتباط  هناك  أن   )

 المقياس. 
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 (142)   (  السادس( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

2017/  30/8بتاريخ  605الالئحة المالية لألندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم عرض نتائج استجابات أفراد عينة البحث لعبارات “  
(  8دول )ج  

بتاريخ  605( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات “الالئحة المالية لألندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 2التكرار والنسبة المئوية وقيمة )كا
30/8  /2017  "  

285ن=  

 العبارات  م
المجموع   ال إلي حداً ما  نعم

 التقديري 
الوزن  

 النسبي 
2كا  الترتيج  

لتكرار ا  % التكرار  % التكرار  % 
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( رابعا الفقرة األخيرة6مادة )  

المادة الحالية:  يعمل باللوائح التي يضعها مجلس اإلدارة لتنظيم أعمـال النـادي بعـد الموافقـة عليهـا مـن 

 الجمعية العمومية العادية للنادي وال يجوز تعديل هذه اللوائح إال باتباع اإلجراءات ذاتها.

التعديل  المقترح :يعمل باللوائح التي يضعها مجلس اإلدارة لتنظيم أعمال النادي بعد مراجعتها والموافقة 

غير العادية( للنادي –عليها من الجهة اإلدارية المختصة والموافقة عليها من الجمعية العمومية )العادية 

     وال يجوز تعديل هذه اللوائح إال باتباع اإلجراءات ذاتها.

230 0280.7  29 10.175 26 9.123 774 90.526 287.811 *  8 
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( آخر سطر8مادة )  

 المادة الحالية: على أن تعتمد تلك الموازنة من مجلس اإلدارة والجمعية العمومية العادية للنادي.

التعديل المقترح :على أن يتم الموافقة على تلك الموازنة من الجهة اإلدارية المختصة قبل عرضها علـى 

 الجمعية العمومية العادية للنادي.

200 70.175 17 5.965 68 23.860 702 82.105 187.768 *  12 

11 

3( فقرة 20مادة )  

المادة الحالية:  اإلعانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية 

 مصر العربية مع إخطار الجهة اإلدارية المختصة.

التعــديل المقتــرح :اإلعانــات والتبرعــات والهبــات المقدمــة مــن أشــخاص طبيعيــين أو اعتبــاريين داخــل 

 جمهورية مصر العربية بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة.

248 87.018 20 7.018 17 5.965 801 93.684 369.663 *  2 
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(23مادة )  

المادة الحالية:  يجوز للنادي بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة اإلداريـة المركزيـة وإجـراء دراسـات 

الجدوى االقتصادية إنشاء شركات مساهمة بهدف تعظيم موارده في المجاالت التي ترتب  ارتباطا مباشرا 

 باألنشطة الرياضية يساهم فيها النادي وأعضاءه 

والمستثمرون، وطرح أسهم هذه الشـركات للجمهـور علـى وفـق القـانون، كمـا يجـوز قيـدها بالبورصـة 

صرية شريطة أال يؤثر ذلك على نشاط النادي في مجال الخدمات الرياضية على أال تقل نسبة مساهمة الم

( على وفق القوانين واللوائح السـارية فـي جمهوريـة مصـر %51النادي في رأسمال تلك الشركات عن )

والجهـة اإلداريـة  العربية وال يجوز التعديل أو التصرف في هذه النسبة إال بعد موافقة الجمعية العموميـة

 المركزية.

التعديل المقترح :يجوز للنادي بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة والجمعية العمومية وإجراء دراسات 

الجدوى االقتصادية إنشاء شركات مساهمة بهدف تعظيم موارده في المجاالت التي ترتب  ارتباطا مباشرا 

ءه والمستثمرون ، وطرح أسهم هـذه الشـركات للجمهـور باألنشطة الرياضية يساهم فيها النادي وأعضا

علي وفق القانون ، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة أال يؤثر ذلك علي نشاط النادي في مجال 

(علـي وفـق %51الخدمات الرياضية علي أال تقل نسبة مساهمة النادي في رأسمال تلـك الشـركات عـن )

مهورية مصر العربية وال يجوز التعديل أو التصرف في هـذه النسـبة إال القوانين واللوائح السارية في ج

 بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة والجمعية العمومية.

205 71.930 51 17.895 29 10.175 746 87.251 193.600 *  11 
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13 

(26مادة )  

المادة الحالية:  تودع اإليرادات بحساب النادي بالمصرف او المصارف الخاضعة لرقابـة البنـك المركـزي 

المصري أو هيئة البريد المصري الذي يتم اختياره من قبل مجلس اإلدارة ويجوز فتح حسابات فرعية في 

تلك المصارف ألغراض محددة تحر رقم أخر للعمالت األجنبية وفي جميع األحـوال يجـج إخطـار الجهـة 

ادي وأرقام الحسابات وأي تغيير يطرأ عليـ  اإلدارية المختصة بجميع جهات اإليداع التي يتعامل معها الن

 خالل شهرين على األكثر وال يجوز في جميع األحوال التهاون في تحصيل اإليرادات المستحقة للنادي.

التعديل المقترح :تودع اإليرادات بحساب النادي بالمصرف او المصارف الخاضعة لرقابة البنك المركزي 

ي يتم اختياره من قبل مجلس اإلدارة ويجوز فتح حسابات فرعية في المصري أو هيئة البريد المصري الذ

تلك المصارف ألغراض محددة تحر رقم أخر للعمالت األجنبية وفي جميع األحـوال يجـج إخطـار الجهـة 

اإلدارية المختصة بجميع جهات اإليداع التي يتعامل معها النادي وأرقام الحسابات وأي تغيير يطرأ عليها 

 خالل 30 يوم على األكثر وال يجوز في جميع األحوال التهاون في تحصيل اإليرادات المستحقة للنادي.

254 89.123 17 5.965 14 4.912 810 94.737 399.221 *  1 

14 

(31مادة )  

المادة الحالية:  يجج أن تؤيد جميع المصروفات الخاصة بالنادي بمستندات الصرف األصلية والمستوفاة 

 للتوقيعات المطلوبة طبقا للقوانين واألسس المحاسبية المعمول بها وطبقا للوائح ذات الصلة.

في حال فقد المستندات األصلية يجوز الصرف ببدل فاقد بموافقة السلطة المختصة بالصرف بعد التحقيق 

في مدي صحة الفقد من عدم  وإرفاق  بمستندات الصـرف واتخـاذ جميـع اإلجـراءات القانونيـة فـي هـذا 

 الشأن.

ــادي بمســتندات الصــرف األصــلية  ــع المصــروفات الخاصــة بالن ــد جمي ــرح :يجــج أن تؤي ــديل المقت التع

 والمستوفاة للتوقيعات 

 المطلوبة طبقا للقوانين واألسس المحاسبية المعمول بها وطبقا للوائح ذات الصلة.

245 85.965 23 8.070 17 5.965 798 93.333 355.453 *  5 

15 

(32مادة )  

المادة الحالية:  ويجوز عند الضرورة وفي الحاالت التي يتعذر فيها الحصول على مستندات صرف بمبلـ  

ال يجاوز ثالثمائة جنية في المرة الواحدة بحد أقصى عشرة أالف جنية خالل العام بدون مستندات بموافقة 

 مدير النادي وأمين الصندوق على ان يعتمد الصرف من مجلس اإلدارة في أول اجتماع ل .

التعديل المقترح :يري الباحث ومن خالل الخبرة العملية حذف هذه المادة ألن مضمونها يدخل تحر بنـود 

السلفة المستديمة حيث ان من أسباب وجود السلفة المستديمة هو الصـرف علـى المتطلبـات الضـرورية 

 الالزمة لسير العمل اليومي بالنادي ولها ضوابطها المالية والقانونية.

242 84.912 26 9.123 17 5.965 795 92.982 341.621 *  6 
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( السلفة المؤقتة34مادة )  

المادة الحالية:  يصدر مجلس اإلدارة قرارا بالترخيص بصرف السلفة المؤقتة تـتم بمعرفـة المخـتص فـي 

األعمال المطلوب السلفة من أجلها وتسوي بمجرد انتهاء الغرض المصروف من أجلـ  السـلفة أو خـالل 

نتهاء السنة المالية أيهما أقرب وال يجوز الترخيص بصرف أكثر من سـلفة مؤقتـة لشـخص شهرين أو با

 واحد حتى يتم االنتهاء من تسوية السلفة السابقة.

التعديل المقترح :يصدر مجلس اإلدارة قرارا بالترخيص بصرف السلفة المؤقتة تتم بمعرفة المختص في 

رد انتهاء الغرض المصروف من أجلـ  السـلفة أو خـالل األعمال المطلوب السلفة من أجلها وتسوي بمج

يوم أو بانتهاء السنة المالية أيهما أقرب وال يجوز الترخيص بصرف أكثر من سلفة مؤقتـة لشـخص   30

 واحد حتى يتم االنتهاء من تسوية السلفة السابقة.

245 85.965 26 9.123 14 4.912 801 93.684 356.021 * م2   
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(38مادة )  

المــادة الحاليــة: تلتــزم األنديــة باتبــاع األحكــام واإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قــانون المناقصــات 

والمزايدات الساري والئحت  التنفيذية وتعديالتهما عند القيام بشراء المنقوالت والتعاقدات على المقاوالت 

 وتلقي الخدمات، ويكون لمجلس اإلدارة االختصاصات 

طبيق تلك األحكام واإلجراءات، ويكون مجلس اإلدارة والجهـاز الـوظيفي المخولة للسلطة المختصة في ت

 بالنادي مسئولين عن صحة وسالمة اإلجراءات بمراعاة:

عدم حضور ممثل عن وزارة المالية وعدم حضور عضو إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. – 1  

ورية والعاجلـة التـي ال تحتمـل اتبـاع جواز الترخيص بالتعاقد باالتفاق المباشـر فـي الحـاالت الضـر  –  2

إجراءات المناقصة، أو الممارسة بجميع أنواعها بناء علـى تـرخيص مـن: مجلـس إدارة النـادي فيمـا ال 

( ألف جني  بالنسبة لشراء المنقوالت أو تلقي الخدمات أو الدراسات االستشارية أو 250تجاوز قيمتها )

( ألف جني  بالنسبة لمقاوالت األعمال.500يتجاوز قيمت  ) األعمال الفنية أو مقاوالت النقل وبما ال  

214 75.088 57 20.000 14 4.912 770 90.058 233.326 *  9 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - هابن جامعة      

 

 (144)   (  السادس( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

التعديل المقترح :تلتزم األندية باتباع األحكام واإلجراءات المنصوص عليها فـي قـانون تنظـيم التعاقـدات 

م   والئحتـ  التنفيذيـة وتعـديالتهما عنـد 2018لسـنة    182التي تبرمها الجهات الحكومية الصادر برقم  

لمنقوالت والتعاقدات على المقاوالت وتلقي الخدمات، ويكون على مجلـس اإلدارة والمـدير القيام بشراء ا

التنفيذي للنادي المسئولية في تطبيق تلك األحكام واإلجراءات وموافقة الجهة اإلدارية المختصة على تلك 

 اإلجراءات.

18 

(48مادة )  

المادة الحالية:  يحدد مجلس إدارة النادي رسوم االلتحاق وفئات االشترا  وأي رسوم أخـري والغرامـات 

 وال يتم العمل بها إال بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي وإخطار الجهة اإلدارية المختصة والمركزية.

التعديل المقترح :يحدد مجلس إدارة النادي رسوم االلتحاق وفئات االشترا  وأي رسوم أخري والغرامات 

وال يتم العمل بها إال بعد موافقة الجهـة اإلداريـة المختصـة وبعـد ذلـك عرضـها علـى الجمعيـة العموميـة 

 للنادي إلقرارها أو رفضها.

214 75.088 40 14.035 31 10.877 753 88.070 224.021 *  10 
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(50مادة )  

المادة الحالية:  يجوز لمجلس إدارة النادي قبول عضويات جديدة في حدود الطاقة االستيعابية والخـدمات 

المتاحة بالنادي وذلك طبقـا للشـروط التـي يضـعها مجلـس اإلدارة وبموافقـة الجمعيـة العموميـة للنـادي 

 وإخطار الجهة اإلدارية المختصة.

التعديل المقترح :على مجلس إدارة النادي قبول العضويات الجديدة وطبقا للشروط التي يحددها القـانون 

 وتتأكد من توافرها الجهة اإلدارية المختصة.

 )فتح العضوية يمنع احتكار مجلس اإلدارة الموجود من االستمرار مدي الحياة(

245 85.965 26 9.123 14 4.912 801 93.684 356.021 * م2   
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(53مادة )  

 المادة الحالية: للوزير المختص اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية

س إدارة النادي في الحاالت اآلتية:تجاه مجل  
مخالفة أحكام نصوص المواد الواردة بهذه الالئحة. – 1  

عدم الرد على تقارير الجهـات الرقابيـة أو عـدم إزالـة أسـباب المخالفـات الـواردة بهـا فـي المواعيـد -  2

 المحددة.

خل النادي.عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية من أداء أعمالها الرقابية دا – 3  

المخالفات المالية واإلدارية الواردة بتقارير مراقج الحسابات والجهات الرقابية بالدولة. – 4  

مصـلحة  –عدم الوفاء بااللتزامات المالية المستحقة للجهات والهيئـات الحكوميـة )هيئـة التأمينـات   –  5

وغيرها من الجهات( –الضرائج   

 التعديل المقترح :للوزير المختص حل مجلس إدارة النادي في الحاالت اآلتية:

مخالفة أحكام نصوص المواد الواردة بهذه الالئحة وقانون الرياضة. – 1  

عدم الرد على تقارير الجهـات الرقابيـة أو عـدم إزالـة أسـباب المخالفـات الـواردة بهـا فـي المواعيـد -  2

 المحددة.

مالها الرقابية داخل النادي.عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية من أداء أع – 3  

المخالفات المالية واإلدارية الواردة بتقارير مراقج الحسابات والجهات الرقابية بالدولة. – 4  

مصـلحة  –عدم الوفاء بااللتزامات المالية المستحقة للجهات والهيئـات الحكوميـة )هيئـة التأمينـات   –  5

وغيرها من الجهات( –الضرائج   

231 81.053 29 7510.1  25 8.772 776 90.760 292.126 *  7 

 *قيمة )كا2( الجدولية عند مستوى معنوية )0.05( ودرجة حرية )2( = )5.991(
  605الالئحة المالية لألندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم  ( المحسوبة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور الثاني "2( أن قيمة )كا8يتضح من جدول )

( 0.05" جميعها دالة إحصائيًا عند مستوي معنوية ) 2017/ 8/ 30بتاريخ   
 التجربة االساسية:



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - هابن جامعة      

 

 (145)   (  السادس( )العدد م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

علعععى ان ال يكونعععوا قعععد اشعععتركوا فعععي التجربعععة  ( فعععرد معععن مجتمعععع البحعععث،285تعععم إجعععراء القيعععاس التجربعععة االساسعععية علعععى عينعععة البحعععث االساسعععية والتعععي قوامهعععا )
 .االستطالعية

 الُمعالجة اإلحصائية:
 لميعالجة البيانات إحصائيًا واستعان باألساليب اإلحصائية التالية: (SPSS)البرنامج اإلحصائي  ون حثاستخدم البا

 . Mean  Arithmetic المتوسط الحسابي -
 .Standard Deviation االنحراف المعياري  -
 . coefficient (person) Simple correlation ميعامل االرتباط البسيط لبيرسون  -



 

 
    ية وعلوم الرياضةالبدن التربية مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (     146  (   (  السادس م(   ) الجزء   2020( شهر ) ديسمبر(  لعام )    26رقم المجلد )   
 

 
نتائجالمناقشة     

( أن النسعبة المئويعة لالسعتجابة للعبعارات باإلجابعة بعع "موافعق" تراوحعت 8يتضح معن جعدول )
(، والنسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بع "إلعى حعدًا معا" %89.123  -  %70.175ما بين )

 (، والنسععبة المئويععة لالسععتجابة للعبععارات باإلجابععة بععع "ال%20.000 - %5.965تراوحععت مععا بععين )
 (.%23.860 -%  4.912أوافق" تراوحت ما بين )

( أن هناك فعروق ذات داللعة إحصعائية فعي جميعع عبعارات محعور 8كما يتضح من جدول )
بنعععاء علعععى قعععانون 6/9/2017فعععي 605"الالئحعععة الماليعععة لألنديعععة الرياضعععية الصعععادرة بعععالقرار رقعععم 

لح االسعتجابة األعلعى حيععث م" بالنسعبة لعينعة الدراسعة لصعا30/5/2017الصعادر فعي  71الرياضعة 
(، وهععي عبععارات جميعهععا دالععة 399.221 – 187.768( المحسععوبة مععا بععين )2تراوحععت قيمععة )كععا

 (.0.05إحصائيًا عند مستوي معنوية )
 (.94.737 -82.105( إن العبارات جاءت بوزن نسبي بين )8ويوضح الجدول )

ول بالنسعععبة لععععدد االسعععتجابات بعععع ( فعععي الترتيعععب األ8( فعععي الجعععدول رقعععم )13وجعععاءت العبعععارة رقعععم )
بنسععبة مئويععة  285مععن إجمععالي العينععة األساسععية لالسععتبيان وعععددها  254“بموافععق" حيععث سععجلت 

فعععععععردا بنسعععععععبة مئويعععععععة قعععععععدرها  17سعععععععجلت االسعععععععتجابة "إلعععععععي حعععععععد معععععععا" ععععععععدد  %89,123قعععععععدرها 
مئويععة قععدرها  مععن أفععراد العينععة األساسععية بنسععبة 14وسععجلت االسععتجابة بععع" ال أوافععق" عععدد 5,965%
( معععن الالئحعععة الماليعععة لألنديعععة الرياضعععية وتعععنص 26( يقابلهعععا المعععادة )13، والعبعععارة رقعععم )4,912%
تعععودع اإليععرادات بحسعععاب النععادي بالمصعععرف او المصععارف الخاضععععة لرقابععة البنعععك المركعععزي  علععي"

حسععابات  المصععري أو هيئععة البريععد المصععري الععذي يععتم اختيععاره مععن قبععل مجلععس اإلدارة ويجععوز فععتح
فرعيعة فععي تلععك المصععارف ألغععراض محععددة تحععت رقععم أخععر للعمععالت األجنبيععة وفععي جميععع األحععوال 
يجعععب إخطعععار الجهعععة اإلداريعععة المختصعععة بجميعععع جهعععات اإليعععداع التعععي يتعامعععل معهعععا النعععادي وأرقعععام 
الحسععابات وأي تغييععر يطععرأ عليععه خععالل شععهرين علععى األكثععر وال يجععوز فععي جميععع األحععوال التهععاون 

 ي تحصيل اإليرادات المستحقة للنادي".ف
 
 
 
 
 
 



 

 
    ية وعلوم الرياضةالبدن التربية مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (     147  (   (  السادس م(   ) الجزء   2020( شهر ) ديسمبر(  لعام )    26رقم المجلد )   
 

لجهة اإلدارية المختصة عن تغيير البنك أو فتح حساب جديد للنعادي اهمية الوقت في اخطار  أل  و
أن تقتصعر و  فالبد ان فترة الشهرين طويلة جدا في عصرنا الحالي و أو فتح حساب بالعملة األجنبية  

مقتعرح كالتعالي" تعودع اإليعرادات بحسعاب النعادي ويصعبح العنص ال كحعد أقصعي يعوم 30المدة خعالل 
بالمصععرف او المصععارف الخاضعععة لرقابععة البنععك المركععزي المصععري أو هيئععة البريععد المصععري الععذي 
يتم اختياره من قبل مجلس اإلدارة ويجوز فتح حسابات فرعية فعي تلعك المصعارف ألغعراض محعددة 

ب إخطار الجهة اإلدارية المختصة بجميع تحت رقم أخر للعمالت األجنبية وفي جميع األحوال يج
يععوم  30جهععات اإليععداع التععي يتعامععل معهععا النععادي وأرقععام الحسععابات وأي تغييععر يطععرأ عليهععا خععالل 
 على األكثر وال يجوز في جميع األحوال التهاون في تحصيل اإليرادات المستحقة للنادي.

لثعععاني بالنسععبة لععععدد االسعععتجابات بعععع ( فععي الترتيعععب ا8( فععي الجعععدول رقعععم )11وجععاءت العبعععارة رقعععم )
بنسععبة مئويععة  285مععن إجمععالي العينععة األساسععية لالسععتبيان وعععددها  248“بموافععق" حيععث سععجلت 

فعععععععردا بنسعععععععبة مئويعععععععة قعععععععدرها  20سعععععععجلت االسعععععععتجابة "إلعععععععى حعععععععد معععععععا" ععععععععدد  %87,018قعععععععدرها 
بة مئويععة قععدرها مععن أفععراد العينععة األساسععية بنسعع 17وسععجلت االسععتجابة بععع “ال أوافععق" عععدد 7,018%
معععن الالئحعععة الماليعععة لألنديعععة الرياضعععية  3( فقعععرة 20( يقابلهعععا المعععادة )11، والعبعععارة رقعععم )5,965%

وتعععنص علعععي" اإلعانعععات والتبرععععات والهبعععات المقدمعععة معععن أشعععخاص طبيعيعععين أو اعتبعععاريين داخعععل 
و" اإلعانععات جمهوريععة مصععر العربيععة مععع إخطععار الجهععة اإلداريععة المختصععة." والتعععديل المقتععرح هعع

والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيعين أو اعتبعاريين داخعل جمهوريعة مصعر العربيعة بععد 
معععن نفععس المعععادة  6، 1موافقععة الجهععة اإلداريعععة المختصععة." ويععأتي هعععذا التعععديل ليتوافعععق مععع البنععود 

( من قانون 25لمادة )( من الالئحة المالية لألندية الرياضية وا21( ومتوافقا أيضا مع المادة )20)
 .2017لسنة  71الرياضة 

( فعي الترتيعب الثعاني مكعرر بالنسعبة لععدد االسعتجابات 8( في الجدول رقم )16وجاءت العبارة رقم )
بنسعبة مئويعة  285معن إجمعالي العينعة األساسعية لالسعتبيان وععددها  245بع “بموافق" حيث سعجلت 

فعععععععردا بنسعععععععبة مئويعععععععة قعععععععدرها  26دد سعععععععجلت االسعععععععتجابة "إلعععععععى حعععععععد معععععععا" عععععععع %85,965قعععععععدرها 
مععن أفععراد العينععة األساسععية بنسععبة مئويععة قععدرها  14وسععجلت االسععتجابة بععع “ال أوافععق" عععدد 9,123%
( معععن الالئحعععة الماليعععة لألنديعععة الرياضعععية وتعععنص 34( يقابلهعععا المعععادة )16، والعبعععارة رقعععم )4,912%
تععععة تععععتم بمعرفععععة المخععععتص فععععي يصععععدر مجلععععس اإلدارة قععععرارا بععععالترخيص بصععععرف السععععلفة المؤقعلي"

األعمال المطلوب السعلفة معن أجلهعا وتسعوي بمجعرد انتهعاء الغعرض المصعروف معن أجلعه السعلفة أو 
خععالل شععهرين أو بانتهععاء السععنة الماليععة أيهمععا أقععرب وال يجععوز التععرخيص بصععرف أكثععر مععن سععلفة 

 مؤقتة لشخص واحد حتى يتم االنتهاء من تسوية السلفة السابقة.



 

 
    ية وعلوم الرياضةالبدن التربية مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (     148  (   (  السادس م(   ) الجزء   2020( شهر ) ديسمبر(  لعام )    26رقم المجلد )   
 

لفة المؤقتة أنها تصرف لشخص محدد لغرض محدد وسعريع وضعروري وعلعى العرغم معن معني الس 
أن النظام المحاسبي المصري مدة تسوية السلفة المؤقتة فيه شهرين وفي المملكة العربيعة السععودية 

 (58مثال تسوية السلف المؤقتة فورا بمجرد االنتهاء من الغرض الذي استخرجت من أجله. )
ح هععو “يصععدر مجلععس اإلدارة قععرارا بععالترخيص بصععرف السععلفة المؤقتععة تععتم بمعرفععة والتعععديل المقتععر  

المخععتص فععي األعمععال المطلععوب السععلفة مععن أجلهععا وتسععوي بمجععرد انتهععاء الغععرض المصععروف مععن 
يععوم أو بانتهععاء السععنة الماليععة أيهمععا أقععرب وال يجععوز التععرخيص بصععرف  30خععالل أو أجلععه السععلفة 

 واحد حتى يتم االنتهاء من تسوية السلفة السابقة". أكثر من سلفة مؤقتة لشخص 
 ( رقم  العبارة  )19وجاءت  رقم  الجدول  في  لعدد 8(  بالنسبة  أيضا  مكرر  الثاني  الترتيب  في   )

  285من إجمالي العينة األساسية لالستبيان وعددها    245االستجابات بع “بموافق" حيث سجلت  
قدرها   مئوية  "  % 85,965بنسبة  االستجابة  ما" عدد  سجلت  قدرها    26إلى حد  مئوية  بنسبة  فردا 

أوافق" عدد  9,123% بع “ال  االستجابة  قدرها    14وسجلت  مئوية  بنسبة  األساسية  العينة  أفراد  من 
4,912%( رقم  والعبارة   ،19( المادة  يقابلها  وتنص  50(  الرياضية  لألندية  المالية  الالئحة  من   )
قبول عضويات ج  علي" النادي  إدارة  لمجلس  والخدمات يجوز  االستيعابية  الطاقة  ديدة في حدود 

المتاحة بالنادي وذلك طبقا للشروط التي يضعها مجلس اإلدارة وبموافقة الجمعية العمومية للنادي  
خطار الجهة اإلدارية المختصة. بدأت المادة بكلمة يجوز وهذه الكلمة مطاطة ويمكن استخدامها   وا 

ل او عدم قبول عضويات جديدة بالنادي ويجب على  علي حسب رغبة مجلس إدارة النادي في قبو 
جميع مجالس إدارات األندية قبول عضويات جديدة باألندية الرياضية طبقا للشروط التي يضعها  
المختصة.  اإلدارية  الجهة  عليها  وتوافق  للنادي  العمومية  الجمعية  عليها  وتوافق  اإلدارة  مجلس 

ي زيادة الموارد المالية للنادي من رسم التأسيس  حيث ان قبول عضويات جديدة بالنادي يساهم ف
النادي   إدارة  مجلس  معينة على عضوية  أعضاء  احتكار  من  ويمنع  الجدد  األعضاء  واشتراكات 
ويحفز مجلس إدارة النادي علي البحث عن بدائل وأفكار جديدة لتحسين الخدمات داخل النادي او 

أننا في مجتمع كثافته السكانية  إنشاء فرع جديد للنادي الستقبال مزيد من األعض  اء الجدد وبما 
الرياضة   ممارسة  اجل  من  أينشئت  الرياضية  فاألندية  الرياضية.  األندية  عدد  لقلة  بالنسبة  عالية 

يقترح   ولذلك  والشباب.  النشء  في رعاية  يلي:    في  تعديلالوالمساهمة  كما  المادة    “على   -نص 
و  الجديدة  العضويات  قبول  النادي  إدارة  من  مجلس  وتتأكد  القانون  يحددها  التي  للشروط  طبقا 

 توافرها الجهة اإلدارية المختصة".
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( في الترتيب الخامس بالنسبة لعدد االستجابات بع 8( في الجدول رقم )14وجاءت العبارة رقم )  
وعددها    245“بموافق" حيث سجلت   لالستبيان  األساسية  العينة  إجمالي  مئوية    285من  بنسبة 

عدد    %85,965قدرها   ما"  حد  "إلى  االستجابة  قدرها    23سجلت  مئوية  بنسبة  فردا 
أوافق" عدد  8,070% بع “ال  االستجابة  قدرها    17وسجلت  مئوية  بنسبة  األساسية  العينة  أفراد  من 
5,965%( رقم  والعبارة   ،14( المادة  يقابلها  وتنص  31(  الرياضية  لألندية  المالية  الالئحة  من   )

تؤيد جميع ا بالنادي بمستندات الصرف األصلية والمستوفاة علي" يجب أن  الخاصة  لمصروفات 
 للتوقيعات المطلوبة طبقا للقوانين واألسس المحاسبية المعمول بها وطبقا للوائح ذات الصلة.

في حال فقد المستندات األصلية يجوز الصرف ببدل فاقد بموافقة السلطة المختصة بالصرف بعد 
من   الفقد  صحة  مدي  في  اإلجراءات التحقيق  جميع  واتخاذ  الصرف  بمستندات  رفاقه  وا  عدمه 

يجب أن تؤيد جميع المصروفات الخاصة بالنادي  القانونية في هذا الشأن". والتعديل المقترح هو"  
المحاسبية   واألسس  للقوانين  طبقا  المطلوبة  للتوقيعات  والمستوفاة  األصلية  الصرف  بمستندات 

الصلة ذات  للوائح  وطبقا  بها  المالي    ".المعمول  الفساد  لغاء مظهر من مظاهر  وا  للتالعب  منعا 
 باألندية الرياضية. 

العبارة رقم )  الجدول رقم )15وجاءت  بع 8( في  بالنسبة لعدد االستجابات  السادس  الترتيب  ( في 
وعددها    242“بموافق" حيث سجلت   لالستبيان  األساسية  العينة  إجمالي  مئوية    285من  بنسبة 

عدد  سجلت    %84,912قدرها   ما"  حد  "إلى  قدرها    26االستجابة  مئوية  بنسبة    % 9,123فردا 
،  %5,965من أفراد العينة األساسية بنسبة مئوية قدرها    17وسجلت االستجابة بع “ال أوافق" عدد  

علي" ويجوز  ( من الالئحة المالية لألندية الرياضية وتنص  32( يقابلها المادة )15والعبارة رقم )
الح وفي  الضرورة  يجاوز  عند  ال  بمبلغ  صرف  مستندات  على  الحصول  فيها  يتعذر  التي  االت 

ثالثمائة جنية في المرة الواحدة بحد أقصى عشرة أالف جنية خالل العام بدون مستندات بموافقة  
له".   اجتماع  أول  في  اإلدارة  مجلس  من  الصرف  يعتمد  ان  على  الصندوق  وأمين  النادي  مدير 

الباحث حذف هذه المادة ألن مضمونها يدخل تحت  البحث بضرورة    أجمعت أراء عينةو   ون ويري 
بنود السلفة المستديمة حيث ان من أسباب وجود السلفة المستديمة هو الصرف على المتطلبات  

 الضرورية الالزمة لسير العمل اليومي بالنادي ولها ضوابطها المالية والقانونية. 
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( رقم  العبارة  )20وجاءت  رقم  الجدول  في  في8(  بع   (  االستجابات  لعدد  بالنسبة  السابع  الترتيب 
وعددها    231“بموافق" حيث سجلت   لالستبيان  األساسية  العينة  إجمالي  مئوية    285من  بنسبة 

عدد    %81,053قدرها   ما"  حد  "إلى  االستجابة  قدرها    29سجلت  مئوية  بنسبة    % 10,175فردا 
، %8,772ألساسية بنسبة مئوية قدرها  من أفراد العينة ا  25وسجلت االستجابة بع “ال أوافق" عدد 

للوزير   ( من الالئحة المالية لألندية الرياضية وتنص علي"53( يقابلها المادة )20والعبارة رقم )
 تجاه مجلس إدارة النادي في الحاالت اآلتية:  المختص اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية

مخالفة أحكام نصوص المواد الواردة بهذه الالئحة. – 1  
عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية أو عدم إزالة أسباب المخالفات الواردة بها في المواعيد - 2

 المحددة 
عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية من أداء أعمالها الرقابية داخل النادي.  – 3  
ابية بالدولة. المخالفات المالية واإلدارية الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرق – 4  
  –عدم الوفاء بااللتزامات المالية المستحقة للجهات والهيئات الحكومية )هيئة التأمينات   – 5

   وغيرها من الجهات(. –الضرائب       مصلحة
الوزير علي   يتخذها  ومحددة  واضحة  قانونية  إجراءات  فيه  أي نص  والالئحة من  القانون  وبخلو 

( والتي نصت علي" للوزير المختص أن  45مادة )  1975نة  لس   77العكس تماما من القانون رقم  
يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها  

 -يتولى االختصاصات المخولة لمجلس إدارتها وذلك في األحوال األتية: 
ية الئحة من لوائحها أو القرارات التي  مخالفة أحكام القانون أو النظام األساسي للهيئة أو أ – 1 

 تصدرها الجهة اإلدارية المختصة. 
عدم تنفيذ مجلس اإلدارة قرارات الجمعية العمومية خالل ثالثة أشهر من تاريخ إصدارها.   – 2  
إذا لم يقم مجلس اإلدارة بتنفيذ سياسة الجهة اإلدارية المختصة او توجيهاتها او مالحظاتها.  – 3  

، وعند المقارنة بين ما كان وبين ما هو كائن  1975لسنة    77( من القانون  45مادة )إلي نهاية ال
تجد أنه الوزير المختص أعلي سلطة في المنظومة الرياضة في البالد ال يستطيع حل مجلس إدارة  

 ( من الالئحة المالية لألندية الرياضية. 53النادي المخالف لما تم ذكره في المادة )
لسنة   77( من القانون 45نه كان من األولي أن يكون هناك مادة مماثلة للمادة )ا ون ويري الباحث

والتعديل المقترح هو" للوزير المختص حل مجلس إدارة النادي  2017لسنة   71في القانون  1975
 في الحاالت اآلتية: 
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مخالفة أحكام نصوص المواد الواردة بهذه الالئحة وقانون الرياضة.  – 1  
على تقارير الجهات الرقابية أو عدم إزالة أسباب المخالفات الواردة بها في المواعيد عدم الرد - 2

 المحددة 
عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية من أداء أعمالها الرقابية داخل النادي.  – 3  
. المخالفات المالية واإلدارية الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة – 4  
  –عدم الوفاء بااللتزامات المالية المستحقة للجهات والهيئات الحكومية )هيئة التأمينات   – 5

وغيرها من الجهات(.  –الضرائب       مصلحة  
( رقم  العبارة  )9وجاءت  رقم  الجدول  في  بع 8(  االستجابات  لعدد  بالنسبة  الثامن  الترتيب  في   )

األس  230" حيث سجلت  “بموافق العينة  إجمالي  وعددها  من  لالستبيان  مئوية    285اسية  بنسبة 
عدد    %80,702قدرها   ما"  حد  "إلى  االستجابة  قدرها    29سجلت  مئوية  بنسبة    % 10,175فردا 

، %9,123من أفراد العينة األساسية بنسبة مئوية قدرها    26وسجلت االستجابة بع “ال أوافق" عدد 
خيرة من الالئحة المالية لألندية الرياضية وتنص  ( رابعا الفقرة األ6( يقابلها المادة )9والعبارة رقم )

من    علي" عليها  الموافقة  بعد  النادي  أعمال  لتنظيم  اإلدارة  مجلس  يضعها  التي  باللوائح  يعمل 
       الجمعية العمومية العادية للنادي وال يجوز تعديل هذه اللوائح إال باتباع اإلجراءات ذاتها".

باللوائح التي وضعها مجلس اإلدارة ووافقت عليها  بعض    ت وجد   وعلى سبيل المثال        المواد 
لألندية   المالية  الالئحة  أو  الرياضة  قانون  تخالف  األساس  في  وهي  للنادي  العمومية  الجمعية 

وأجمعت أراء عينة  الرياضية؟ وما يترتب عليها من آثار مالية او إدارية أو تنظيمية أو قانونية.  
اللوائح التي أصدرها مجلس اإلدارة لتنظيم أعمال النادي من    أنه يجب مراجعة تلكالبحث على  

الجهة اإلدارية المختصة وقبل عرضها على الجمعية العمومية للنادي ضمانا لتنفيذ قانون الرياضة  
يعمل باللوائح التي يضعها مجلس اإلدارة    والالئحة المالية لألندية الرياضية والتعديل المقترح "  71

الن أعمال  والموافقة عليها  لتنظيم  المختصة  اإلدارية  الجهة  والموافقة عليها من  بعد مراجعتها  ادي 
)العادية   العمومية  الجمعية  باتباع  –من  إال  اللوائح  هذه  تعديل  يجوز  وال  للنادي  العادية(  غير 

 اإلجراءات ذاتها". توفيرا للوقت ولعدم الدخول في نزاعات ال طائل منها. 
رقم          العبارة  )17)  وجاءت  رقم  الجدول  في  لعدد  8(  بالنسبة  التاسع  الترتيب  في   )

  285من إجمالي العينة األساسية لالستبيان وعددها    214االستجابات بع “بموافق" حيث سجلت  
قدرها   مئوية  ما" عدد    % 75,088بنسبة  "إلى حد  االستجابة  قدرها    57سجلت  مئوية  بنسبة  فردا 

من أفراد العينة األساسية بنسبة مئوية قدرها    14ق" عدد وسجلت االستجابة بع “ال أواف  20,000%
 ( من الالئحة المالية لألندية الرياضية  38( يقابلها المادة )17، والعبارة رقم )4,912%
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المناقصات علي"  وتنص   قانون  في  عليها  المنصوص  واإلجراءات  األحكام  باتباع  األندية  تلتزم 
وت التنفيذية  والئحته  الساري  على والمزايدات  والتعاقدات  المنقوالت  بشراء  القيام  عند  عديالتهما 

في   المختصة  للسلطة  المخولة  االختصاصات  اإلدارة  لمجلس  ويكون  الخدمات،  وتلقي  المقاوالت 
عن   مسئولين  بالنادي  الوظيفي  والجهاز  اإلدارة  مجلس  ويكون  واإلجراءات،  األحكام  تلك  تطبيق 

 صحة وسالمة اإلجراءات بمراعاة: 
حضور عضو إدارة الفتوي والتشريع بمجلس   حضور ممثل عن وزارة المالية وعدمعدم   – 1

 الدولة. 
الحاالت   –  2 المباشر في  باالتفاق  بالتعاقد  الترخيص  تحتمل    جواز  التي ال  والعاجلة  الضرورية 

اتباع إجراءات المناقصة، أو الممارسة بجميع أنواعها بناء على ترخيص من: مجلس إدارة النادي  
( ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقوالت أو تلقي الخدمات أو الدراسات  250 تجاوز قيمتها ) فيما ال

( ألف جنيه بالنسبة  500االستشارية أو األعمال الفنية أو مقاوالت النقل وبما ال يتجاوز قيمته ) 
 لمقاوالت األعمال". 

ة مع أنها من الجهات تم الغاء دور الجهة اإلدارية المختص  وأجمعت أراء عينة البحث على انه
( من الالئحة المالية لألندية الرياضية فكيف يتم إلغاء دور  1الرقابية طبقا لما تم ذكره في المادة )

 جهة رقابية ومنح سلطاتها وواجباتها لمجلس إدارة النادي.
والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير   1998لسنة   89طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 

" يجب أن   1998لسنة  89( من القانون  12حيت ورد بالمادة ) 1998لسنة  1367المالية رقم 
ألف جنية وكذا   250,000يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة 

ألف جنية".  500,000عضو من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت   
والمز  المناقصات  رقم  قانون  الالئحة    1998لسنة    89ايدات  إصدار  وقت  الساري  القانون  هو 

وذكر كلمة " عدم" مخالف تماما لقانون    1( الفقرة رقم  38المالية لألندية الرياضية ونص المادة )
التعاقدات رقم   تنظيم  قانون  الوقت. ونظرا لصدور  ذلك  الساري في    182المناقصات والمزايدات 

البا  3/10/2018في   "يقترح  التالي  التعديل  واإلجراءات حث  األحكام  باتباع  األندية  تلتزم 
برقم   الحكومية الصادر  الجهات  تبرمها  التي  التعاقدات  تنظيم  قانون    182المنصوص عليها في 

على 2018لسنة   والتعاقدات  المنقوالت  بشراء  القيام  عند  وتعديالتهما  التنفيذية  والئحته  م   
ويكو  الخدمات،  وتلقي  في  المقاوالت  المسئولية  للنادي  التنفيذي  والمدير  اإلدارة  مجلس  على  ن 

وبهذا   اإلجراءات".  تلك  على  المختصة  اإلدارية  الجهة  وموافقة  واإلجراءات  األحكام  تلك  تطبيق 
قانون   آلخر  طبقا  التعاقدات  وتتم  المختصة  اإلدارية  الجهة  وواجبات  سلطات  رد  يتم  التعديل 

 ينظمها. 



 

 
    ية وعلوم الرياضةالبدن التربية مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (     153  (   (  السادس م(   ) الجزء   2020( شهر ) ديسمبر(  لعام )    26رقم المجلد )   
 

( في الترتيب العاشر بالنسبة لعدد االستجابات  8( في الجدول رقم ) 18)وجاءت العبارة رقم       
بنسبة مئوية    285من إجمالي العينة األساسية لالستبيان وعددها    214بع “بموافق" حيث سجلت  

عدد    %75,088قدرها   ما"  حد  "إلى  االستجابة  قدرها    40سجلت  مئوية  بنسبة    % 14,035فردا 
،  %10,877من أفراد العينة األساسية بنسبة مئوية قدرها    31" عدد وسجلت االستجابة بع “ال أوافق

( المادة )18والعبارة رقم  يقابلها  الرياضية وتنص  48(  لألندية  المالية  الالئحة  “يحدد ( من  علي 
مجلس إدارة النادي رسوم االلتحاق وفئات االشتراك وأي رسوم أخري والغرامات وال يتم العمل بها  

خطار الجهة اإلدارية المختصة والمركزية".إال بعد موافقة الج  معية العمومية للنادي وا 
المختصة والمركزية فإن    أنه في حالة إخطار الجهة اإلدارية  واجمعت اراء عينة البحث على     

القبول في حالة ما إذا حدد مجلس إدارة النادي رسوم مبالغ  الجهتان ال تملكان حق الرفض او 
هو موافقة الجهة اإلدارية المختصة أو المركزية قبل العرض على الجمعية    فيها والتعديل المقترح 

النادي رسوم االلتحاق وفئات   إدارة  التعديل كالتالي" يحدد مجلس  العمومية واخذ موافقتها ويكون 
المختصة   الجهة اإلدارية  بعد موافقة  بها إال  العمل  يتم  االشتراك وأي رسوم أخري والغرامات وال 

 رضها على الجمعية العمومية للنادي إلقرارها أو رفضها.وبعد ذلك ع
( في الترتيب الحادي عشر بالنسبة لعدد االستجابات  8( في الجدول رقم )12وجاءت العبارة رقم )

بنسبة مئوية    285من إجمالي العينة األساسية لالستبيان وعددها    205بع “بموافق" حيث سجلت  
"إلى  %71,930قدرها   االستجابة  عدد    سجلت  ما"  قدرها    51حد  مئوية  بنسبة    % 17,895فردا 

،  %10,175من أفراد العينة األساسية بنسبة مئوية قدرها    29وسجلت االستجابة بع “ال أوافق" عدد 
المادة )12والعبارة رقم ) يقابلها  الرياضية وتنص  23(  المالية لألندية  الالئحة  يجوز    علي"( من 

جراء دراسات الجدوى االقتصادية  للنادي بعد موافقة الجمعية العمومي ة والجهة اإلدارية المركزية وا 
باألنشطة   مباشرا  ارتباطا  ترتبط  التي  المجاالت  في  موارده  تعظيم  بهدف  إنشاء شركات مساهمة 
على   للجمهور  الشركات  هذه  أسهم  وطرح  والمستثمرون،  وأعضاءه  النادي  فيها  يساهم  الرياضية 

بال قيدها  يجوز  القانون، كما  النادي في  وفق  نشاط  ذلك على  يؤثر  أال  المصرية شريطة  بورصة 
عن  الشركات  تلك  رأسمال  في  النادي  مساهمة  نسبة  تقل  أال  على  الرياضية  الخدمات  مجال 

أو  51%) التعديل  يجوز  وال  العربية  مصر  جمهورية  في  السارية  واللوائح  القوانين  وفق  على   )
النسبة إال بعد موافقة الجمعية  العمومية والجهة اإلدارية المركزية". هذه المادة   التصرف في هذه 

" التالي  التعديل  الباحث  ويقترح  القرارات  اتخاذ  في  المركزية  إلي  موافقة    تدعو  بعد  للنادي  يجوز 
شركات   إنشاء  االقتصادية  الجدوى  دراسات  جراء  وا  العمومية  والجمعية  المختصة  اإلدارية  الجهة 

الت التي ترتبط ارتباطا مباشرا باألنشطة الرياضية يساهم  مساهمة بهدف تعظيم موارده في المجا
 فيها النادي وأعضاءه والمستثمرون ، وطرح أسهم هذه الشركات للجمهور علي وفق القانون ، 
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كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة أال يؤثر ذلك علي نشاط النادي في مجال الخدمات  
الن مساهمة  نسبة  تقل  أال  علي  )الرياضية  عن  الشركات  تلك  رأسمال  في  وفق  %51ادي  (علي 

القوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية وال يجوز التعديل أو التصرف في هذه النسبة  
إال بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة والجمعية العمومية." وهنا يجب على مجلس إدارة النادي  

ي كل أمور النادي نظرا لما تملكه الجهة اإلدارية المختصة  اخذ موافقة الجهة اإلدارية المختصة ف
من إدارات مختلفة ومتنوعة وبها من الخبرات العملية العالية والمتاحة في أي وقت في السنة أما  

 الجمعية العمومية فتعقد مرة واحدة كل سنة مالية. 
      ( رقم  العبارة  )10وجاءت  رقم  الجدول  في  ع8(  الثاني  الترتيب  في  لعدد (  بالنسبة  شر 

  285من إجمالي العينة األساسية لالستبيان وعددها    200االستجابات بع “بموافق" حيث سجلت  
قدرها   مئوية  ما" عدد    % 70,175بنسبة  "إلى حد  االستجابة  قدرها    17سجلت  مئوية  بنسبة  فردا 

أوافق" عدد   5,965% بع “ال  االستجابة  بنسبة    68وسجلت  األساسية  العينة  أفراد  قدرها  من  مئوية 
23,860%( رقم  والعبارة   ،10( للمادة  األخير  السطر  يقابلها  لألندية  8(  المالية  الالئحة  من   )

علي" على أن تعتمد تلك الموازنة من مجلس اإلدارة والجمعية العمومية العادية  الرياضية وتنص  
لجهة اإلدارية المختصة  من ا  يتم الموافقة على تلك الموازنة للنادي." والتعديل المقترح هو" على أن

  71( من قانون الرياضة  28على الجمعية العمومية العادية للنادي." طبقا للمادة )  قبل عرضها
للهيئات   2017لسنة   اإلعانات  منح  المختصة  اإلدارية  والجهة  المركزية  اإلدارية  للجهة  يجوز   "

آتها أو مالعبها او استكمال الرياضية واإلنفاق على هذه الهيئات لتوفير ادواتها وتنفيذ بعض منش
الكائن منها" ومن خالل النص السابق نجد أن الجهة اإلدارية المركزية والمختصة تقوم بصرف 
نشاء مباني وصاالت ومالعب فكيف ال يتم اخذ موافقة الجهة اإلدارية  إعانات إدارية ودعم مالي وا 

 دي.المختصة على الموازنة قبل عرضها على الجمعية العمومية للنا
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:  أهم االستنتاجات  

يجب موافقة الجهة اإلدارية المختصة على تلقي الهبات والتبرعات.   – 1  
   للنادى  عرضها على الجمعية العمومية  دارية المختصة على الموازنة قبليجب موافقة الجهة اإل–2
القانون   للشروط التي يحددها يجب على مجلس إدارة النادي قبول عضويات جديدة طبقا  – 3
مجلس إدارة النادي. سولي  
ال يتم العمل باللوائح الداخلية للنادي إال بعد الموافقة عليها من الجهة اإلدارية المختصة    – 4

عدم مخالفتها قانون الرياضة.  للتأكد من  
يجب أن تؤيد جميع المصروفات بمستندات الصرف األصلية طبقا للقوانين واألسس   – 5

 المحاسبية. 
من الالئحة المالية لألندية الرياضية.   32ء نص المادة  إلغا – 6  
يجب إعطاء سلطة لوزير الشباب والرياضة في حل مجلس اإلدارة إذا لم يلتزم بنص المادة   – 7

المالية لألندية الرياضية.   من الالئحة 53  
 أهم التوصيات 

لبحث.أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بتفعيل المواد المقترحة بموضوع ا – 1  
أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة دائمة لتحديث اللوائح سنويا للتغلب على   – 2

 المخالفات.
إجراء المزيد من الدراسات على القوانين والتشريعات الرياضية الحالية.   – 2  
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 المراجع العربية: 
بتاريخ    605بالقرار الوزاري رقم  لصادرة (: ا2017الالئحة المالية لألندية الرياضية ) – 1  

، القاهرة.2017/ 6/9، الجريدة الرسمية في 8/2017/ 30                                 
دراسة تحليلية لتشريعات األندية الرياضية المصرية،  (:2016)الحسن عويس شعبان  – 2

 رسالة
سويف. ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة بني          

  يالسياسة التشريعية ودورها في تطوير الرياضة المصرية ف (:2017)سيد يوسف حزين  – 3
 ضوء 
دستور جمهورية مصر العربية، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة     

 حلوان.
راع  : التشريعات والقوانين الرياضية ودورها في إدارة الص(2017شريف ماهر محمد ) –4

التنظيمي باألندية الرياضية في ج.م.ع، رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية الراضية، جامعة  
 المنيا. 

المبادئ واألسس العامة لصياغة التشريعات الرياضية  (: 2014عادل رضوان محمد )  – 5
 المصرية

لتربية الرياضية، جامعة وفقا لقانون الرياضة الدولي والعالمي، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية ا 
 حلوان.

30/5/2017الصادر في  71قانون الرياضة رقم قانون الرياضة:  – 6  
: النظم الرياضية والبنية التشريعية، مكتبة األنجلو (2012كمال درويش وآخرون ) – 7  

المصرية، القاهرة.                                        
: الالئحة االسترشادية الصادرة عن ( 2017الرياضية ) الئحة النظام األساسي لألندية – 8  

، القاهرة.2017/ 8/6األوليمبية المصرية بجلسة   مجلس إدارة اللجنة                            
تقويم التشريعات الرياضية بين الهواية واالحتراف في إطار(: 2013محمد مغاورى )  – 9  

لية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان. الجودة، رسالة دكتوراه غير منشورة ك        
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