
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 عـامـة وادمـ: البـاب األول 

 
 نادي الطميعة  :اسم النادي:  1مادة 
 :أىـداف النــادي :  2مادة 

 .رفع المستوى الثقافي واالجتماعي في البمد  –أ   
 .المساىمة في بث الروح الرياضية والجمع االخائي بين الشباب  -ب  

 .الق والعمل واإلخالص  األخ: شعـار النــادي :  3مادة 
 .ال يتدخل النــادي في المسائل الدينية والسياسية :  4مادة 

 العضوية :  الثانيالبـاب 
 سبون تالعضوية نوعان أعضاء عاممون وأعضاء من:   5مادة 

 .األعضاء العاممين وىم األعضاء الذين تتوفر فييم الشروط التالية  –أ   
 .من قطر أن يكون العضو عربي  – 1     
 .أن يكون من الذين تتوفييم األخالق الحسنة والسمعة الطيبة  -2     
 .أن يكون عضوًا عاماًل  -3         
و من الثقافة الفكرية بصرف النظر عن كونو يجيد س بأن يكون العضو عمى مستوى ال بأ   -4     

 القراءة والكتابة
 

 .فر فييم الشروط التالية األعضاء المنتسبون وىم األعضاء الذين تتو  –ب 
 .أن يكون عربيًا  – 1     
 ( .1)أن تتوفر فيو شروط العضو العامل ماعدا الفقرة  -2     

 المالية واالشتراكات : البـاب الثالث 
 : االشتراكات :   6مادة 

  روبية فقط مع دفع اشتراك الشير مقدماً  15رسم الدخول لمنادي لمعضو العامل والمنتسب   –أ   
 .مس روبيات فقط االشتراك الشيري لمعضو المنتسب خ  -ب  

 االشتراك الشيري لمعضو العامل عشر روبيات فقط  –ج 
عمى األكثر يعتبر مستقياًل بأمر مجمس إذا تأخر عضو عن دفع االشتراك لمدة شيرين  –د 

ن وجد عذرًا مقبواًل يعيد مج ,أمين الصندوق لمعضو من  اإلدارة بعد إشعار  مس اإلدارة النظر وا 
 .في أمره 



عمى العضو الغائب خارج قطر لمدة أكثر من شيرين أن يدفع اشتراكًا رمزيًا قدره روبيتان -ىـ
 .لمعامل والمنتسب

 .ال يرجع رسم الدخول واالشتراك بعد قبول العضو في النادي  –و 
 : المالية :   7مادة 

 .ورسم الدخول والتبرعات وىي مدخوالت النادي الرسمية من االشتراكات   –أ 
الرئيس وأمين  بإمضاء ويكون السحب اإلدارةف يعينو مجمس تودع المالية في مصر   –ب 

 .الصندوق 
 

 الجمعية العمومية : البـاب الرابع 
 

تجتمع الجمعية العمومية ثالثة مرات في السنة في موعد يحدده مجمس اإلدارة في كل من الشيور :   8مادة 
 .التالية 

 
 جمــــادى الثـــانـــيصفـــــر                 ــــــوال شـ
 

شير  اشتراكويكون قد مضى عمى  ط حضور الجمعية العمومية شريطة أ,يحق لمعضو العامل فق:    9مادة 
 .واحد
 .ال يجوز لمعضو حضور الجمعية العمومية إال بعد تسديد آخر اشتراك عميو      :  11مادة 

بخمسة  أيام      أمين الصندوق والسكرتير قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية   إمضاءالئحة بتعمق  :  11 مادة 
 .  مدون فييا الذين ليم حق حضور اجتماع الجمعية

 .يرأس الجمعية العمومية رئيس النادي أو من ينوب عنو   :    12مادة 
أو ثمثين األعضاء الذين ليم حق الحضور  يؤجل االجتماع إذا لم يحضر الرئيس أو من ينوب عنو :   13مادة 

 .عمى أن تعقد الجمسة بعد ستة أيام من تاريخ التأجيل بأي عدد يكون 
طمب   عادية بناءًا عمى طمب نصف أعضاء مجمس اإلدارة أو عمى لغير تعقد الجمعية العمومية ا :    14مادة 

 . مو ت من أجيأعضاء الجمعية العمومية عمى أال تنظر في غير ما دع
 :إختصاصات الجمعية العموميــة :     15مادة 

 .  االنتخاب سنويًا باألكثرية تنتخب الرئيس ومجمس اإلدارة ويكون   –أ 
 .تنظر في مشروع الميزانية    –ب
 .  تنظر في تقارير مجمس اإلدارة في حالة النادي خالل فترتي االنعقاد –ج 



 .تنظر وتناقش ما يقدم من اقتراحات    –د 
ال يجوز لمجمعية النظر في أي اقتراح ما لم يقدم كتابيًا إلى سكرتير النادي قبل موعد انعقاد  –ىـ 

الجمعية بثالثة أيام عمى األقل ويعتبر االجتماع اقتراح ممغى إذا لم يحضر صاحبو ألي سبب من 
 . األسباب  

أي عضو من  انسحابرأتيا ثر في قبالنصاب القانوني ال يؤ إذا انعقدت الجمعية العمومية   –و 
 .األعضاء 

ال يجوز دعوة الجمعية الغير عادية لالجتماع لبحث موضوع سبق الفصل فيو إال بعد شيرين من :     16مادة 
 . تاريخ االنتياء 

 
 إدارة الـنـــادي: البـاب الخامس 
 

 : يدير النادي مجمس إدارة مكون من ستة أعضاء وىم :     17مادة 
  

 .يس  الرئ   – 1
 .نائب الرئيس     – 2
 .السكرتير العام   – 3
 .أمين الصندوق   – 4
 .السكرتير الثاني    – 5
 .السكرتير الرياضي    – 6

 .وثالثة أعضاء إداريين 
 .المرشح لرئاسة النادي يجب أن يزكيو خمسة أعضاء عاممين مضى عمى اشتراكيم شيرين :  18مادة 
عضاء العاممين الذين قد مضى عمى اشتراكيم أربعة أشير أن يرشح نفسو يحق ألي عضو من األ:  19مادة 

 . لعضوية اإلدارة كتابيًا بعد أن يزكيو عضوان عامالن مضى عمى اشتراكيم شيرين 
 قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبع أيام ييقدم العضو اإلداري كتاب الترشيح إلى سكرتير الناد: 21مادة 
 .اإلداري يجيد القراءة والكتابة  مجمس عضويجب أن يكون :  21مادة 
 .ينعقد مجمس اإلدارة مرة كل أسبوع :  22مادة 
يكون اجتماع مجمس اإلدارة صحيحًا إذا حضر نصف أعضاء المجمس ويؤجل االجتماع إذا لم  :  23مادة 

 .يحضر النصف عمى أن ينعقد في دورتو التالية بأي عدد يكون 
 .جدد انتخاب مجمس اإلدارة كل سنة ي:  24مادة 



يعتبر العضو الذي يتخمف عن الجمسات ثالث مرات متتالية بدون إبداء أي عذر   كتابي مقبول :  25مادة 
 .مستقياًل   ,لممجمس
 .في حالة استقالة أو فقد عضو إداري يحل محمو من يميو في األصوات  :  26مادة 
 .إختصاصات مجمس اإلدارة   :  27مادة 

 .إدارة شئون النادي     – أ 
 .من الموائح لحسن سير األعمال  يراه الزماً  ما تعديل   – ب
 .إبرام العقود بإمضاء الرئيس أو من ينوب عنو عمى أال تزيد عن ميزانية النادي    – ج
تحضير مشروع الفترة المقبمة لمنادي وتقديمو لمجمعية العمومية ثم مراقبة أمين الصندوق    – د
ي عدم تجاوزه االعتمادات التي أقرتيا الجمعية العمومية وكذلك مراجعة الحساب الختامي لمفترة ف

 .عو لمجمعية العمومية فالمنتيية ور 
 . توقيع ما يراه من عقوبات عمى أعضاء النادي حسب الموائح الداخمية    – ىـ

 .إختصاصات مجمس اإلدارة   :  28مادة 
 .السكرتير     –  أ
العادية والغير عادية  العموميةالجمعية  الجتماعاتعداد الدعوة وعمل الترتيبات الالزمة إ   – 1

 .وغيرىا من المجان وتحرير محاضر الجمسات  اإلدارةمجمس  تباجتماعا
اإلشراف عمى حفظ سجالت النادي وترتيبيا والقيام بجمع المكاتبات في حدود قرارات    – 2

    اإلدارةمجمس 
  .جميع قوانين ولوائح وقرارات مجمس اإلدارة تنفيذ    – 3
 . يشرف مع أمين الصندوق عمى صرف ميزانية النادي حسب قرارات الجمعية العمومية    – 4
 . تحضير جدول أعمال مجمس اإلدارة    – 5
 . الجمعيات العمومية في حالة عدم حضور الرئيس أو نائبو  يعين مجمس أإلدارة من يرأس   – 6
  

 .أمين الصندوق     –ب  
 .  عمى تحصيل االشتراكات وجميع إيرادات النادي اإلشراف    – 1
صرف فواتير المشتريات ومصاريف النادي حسب ما ىو وارد في الميزانية بعد إمضاء    – 2

 .   السكرتير
 .  التوقيع من الرئيس عمى الشيكات     – 3
ى مستندات اإليرادات والمصروفات وىو اإلشراف عمى حسابات النادي والمحافظة عم   – 4

 .  مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر



تقديم تقريرًا عن الحالة المالية في النادي لمجمس اإلدارة كل شير وتقريرًا كل أربعة أشير    – 5
 .  لمجمعية العمومية عن طريق مجمس اإلدارة

 
 .سكرتير النشاط الثقافي     –ج  
 .اإلشراف عمى النشاط الثقافي في النادي       – 1
 .تعيين مشرفين لجمعيات النشاط ورفعو لمجمس اإلدارة لمموافقة    – 2
معية العمومية كل أربعة أشير عن تقديم تقريرًا شيريًا لمجمس اإلدارة عن حالة النشاط ولمج   – 3
 .ريق مجمس اإلدارة    ط
 . سكرتير النشاط الرياضي    –د 
 .اإلشراف عمى النشاط الرياضي في النادي       – 1
 .تعيين مشرفين عمى الفرق الرياضية ورفعو لمجمس اإلدارة لمموافقة    – 2
معية العمومية كل أربعة أشير عن تقديم تقريرًا شيريًا لمجمس اإلدارة عن حالة النشاط ولمج   – 3
 .ريق مجمس اإلدارة    ط

 
 وى والمحظوراتالشكا: البـاب السادس 

 
تبميغ الشاكي بما تم في الشكوى ولمعضو  تبمغ الشكاوى إلى سكرتير النادي وعمى سكرتير النادي:     29مادة 

 .حق طمب تبميغ الشكوى إلى مجمس اإلدارة
 .ممنوع عمى األعضاء المعب باأللعاب المحرمة قانوناً :     31مادة 
 : العقوبات ً :     31مادة 

لقانون النادي أو  مخالفتويحق لمجمس اإلدارة إقامة العقوبات التالية عمى العضو الذي تتحقق  -أ                
الداخمية أو ما يعمل من مضرة تمس كرامة النادي ومصمحتو بعد التحقق من ذلك وسماع   لوائحو
 .دفاعو 

 .لفت النظـر      – 1  
 .اإلنــذار      – 2  
 .نشاط لمدة أقصاىا ثالثة أشير    إيقافو عن مزاولة أي  – 3  
 .إيقاف العضوية مؤقتًا وحرمانو من دخول النادي لمدة أقصاىا ثالثة أشير     – 4  
في مدة أقصاىا عشرين يومًا من تاريخ  االعتراضإسقاط العضوية نيائيًا ولو حق   – 5  

 .    إصدار القرار 



 
األصوات ممن يصح بيم االجتماع أما العقوبة الخامسة  توقع العقوبات األربع األولى بأغمبية –ب       

 .أرباع مجمس اإلدارة  ةفيشترط فييا أن تكون بموافقة ثالث
 البـاب الســابع 

 
 الجمعية اع أعضاء مال يجوز تعديل أو تغيير أي مادة من مواد ىذا الدستور إال بموافقة ثالثة أرب:   32مادة 

 .العمومية
 
 
 
 


