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الئحة النظام األساسي لالحتحا المصري لتنس الطاولة
مقدمة:

بعد االطالع على:
 .1الئحة النظام األساسي للجنة األوليمبية المصرية المعتمدة من اللجنة األوليمبية الدولية
 .2الميثاق األوليمبي
 .3الئحة االحتحا الدولي لتنس الطاولة
يستمر االحتحا المصري لتنس الطاولة بتشكيله الحالي لحين االنتهاء من الدورة االنتخابية  2112 – 2112مع
العمل بباقي موا الالئحة وإلغاء العمل بالالئحة الموحدة الصا رة من المجلس القومي للشباب والرياضة فور
اعتما هذه الالئحة من الجمعية العمومية الغير عا ية لالحتحا واالحتحا الدولي لتنس الطاولة ،وفي حالة وجو
انتخابات حتكميلية حتتم وفقا ً لهذه الالئحة

الباب األول :تأسيس وماهية االتاا المصري لتنس الطاولة واختصاصاته
ما ة ( :)1تاريخ تأسيس االتاا :

حتأسس االحتحا المصري لتنس الطاولة في عام 1331م كاالحتحا المصري لتنس الطاولة وحتم إعا ة إشهاره سنة
 1392برقم ( )22طبقا ً ألحكام القانون رقم  99لسنة 1391م في شأن الهيئات األهلية لرعاية الشباب والرياضة
ما ة ( :)2اسم االتاا وشعاره:

 .1اسم االحتحا هو "االحتحا المصري لتنس الطاولة" وسوف يرمز له باسم "االحتحا " في بعض موا الالئحة
 .2اسم االحتحا باللغة اإلنجليزية هو ( )Egyptian Table Tennis Federationواختصاره ()ETTF
 .3ألوان شعار االحتحا الرسمي هي ألوان علم مصر :أحمر وأبيض وأسو
 .4شعار االحتحا المعتمد والمحصن قانونا ً حسب القانون المصري ويرمز إلى العب حتنس طاولة
ما ة ( :)3ماهية االتاا :

االحتحا المصري لتنس الطاولة هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة ،وهو يتبع االحتحا الدولي لتنس
الطاولة وهو عضو به منذ عام 1321م وهو الممثل الوحيد المصري أمام االحتحا الدولي لتنس الطاولة ،كما يتبع
االحتحا اللجنة األولمبية المصرية كما أنه عضو بها منذ انضمام رياضة حتنس الطاولة لأللعاب األوليمبية الصيفية
عام 1311م ،ويعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام التي ال حتستهدف للربح.
ما ة ( :)4مقار االتاا :

االحتحا له مقران بمحافظة القاهرة:
 -1المقر الرئيسي :في مبنى مجمع االحتحا ات بإستا القاهرة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة
 -2والمقر الثاني :في  2شارع مصطفى أبو هيف بباب اللوق بمحافظة القاهرة
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ما ة ( :)5مسؤولية االتاا :

االحتحا هو المسؤول عن إ ارة شؤون لعبة حتنس الطاولة ورفع مستواها الفني في جمهورية مصر العربية وذلك في
حدو القواعد واللوائح التي يقرها االحتحا الدولي لتنس الطاولة وبالتوافق مع القوانين العامة للدولة.
ما ة ( :)6المنطقة اإلقليمية والقارية لالتاا :

االحتحا المصري لتنس الطاولة يتبع االحتحا اإلفريقي لتنس الطاولة وهو عضو مؤسس لالحتحا اإلفريقي لتنس
الطاولة منذ عام 1321م والمنطقة اإلقليمية لالحتحا المصري لتنس الطاولة هي المنطقة العربية و ول الفرانكفون
وحوض البحر األبيض المتوسط وحوض وا ي النيل.
ما ة ( :)7لغة االتاا الرسمية:

اللغة الرسمية لالحتحا المصري لتنس الطاولة هي اللغة العربية والتي يستخدمها في جميع أنشطة ومكاحتبات
االحتحا  ،كما يجوز استعمال لغة أجنبية (اإلنجليزية أو الفرنسية أو غير ذلك) في األنشطة والمكاحتبات الدولية وعقو
الرعاية الخارجية ون الحاجة إلرفاق حترجمة باللغة العربية وذلك وفق الدولة التي يتم مخاطبتها.
ما ة ( :)8أهداف االتاا واختصاصاته:

يباشر االحتحا المصري لتنس الطاولة نشاطه في إطار السياسة العامة والتخطيط للجنة األولمبية المصرية ولوائح
االحتحا الدولي لتنس الطاولة والسياسة العامة للدولة وله األهداف واالختصاصات اآلحتية:
 .1االحتحا هو الهيئة الوحيدة الحاكمة والمتحكمة في جميع شؤون حتنس الطاولة في جمهورية مصر العربية.
 .2وضع السياسة العامة التي حتحقق نشر اللعبة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
 .3إ ارة جميع شؤون اللعبة من جمي ع النواحي الفنية والمالية واإل ارية ووضع البرامج والمسابقات التي حتشترك
فيها الهيئات الرياضية األعضاء باالحتحا واإلشراف على حتنفيذ هذه البرامج.
 .4وضع األسس والمبا ئ لتنظيم شؤون التدريب وكذلك الشروط والمواصفات التي يجب حتوافرها في المدربين
الذين يتولون حتنفيذ برامج التدريب سوا ًء بالنسبة للفرق األهلية أو فرق الهيئات الرياضية األعضاء باالشتراك
مع األكا يمية األوليمبية في جمهورية مصر العربية.
 .1المحافظة على القواعد الدولية لتنس الطاولة وحماية نشاط الهواية والنظم الخاصة بها وحتنظيم االحتراف في
حدو القواعد التي يضعها االحتحا الدولي لتنس الطاولة والتي حتنظمها اللوائح الصا رة من االحتحا .
 .2حتنظيم البطوالت والمسابقات المحلية أو حتفويض الغير من الهيئات الرياضية األعضاء باالحتحا أو كيانات
خاصة بالقيام بالتنظيم في حدو قواعد يضعها االحتحا للنشاط المحلي ،وفي حدو القوانين العامة للدولة.
 .9إعدا الفرق القومية التي حتمثل جمهورية مصر العربية في الدورات والبطوالت األوليمبية والعالمية واإلقليمية
والدولية.
 .1حتنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤحتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكالحتها.
 .3إعدا مراكز حتدريب للعبة
 .11احتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحريم حتعاطي المنشطات وإصدار التعليمات المشد ة بهذا الخصوص ،وحتوقيع الجزاء
المنصوص عليه في القواعد الصا رة عن االحتحا الدولي لتنس الطاولة في حالة المخالفة بمراعاة لوائح
المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (.)WADA
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 .11اإلذن للهيئات األعضاء بإقامة مباريات أو معسكرات مع فرق أجنبية في جمهورية مصر العربية أو خارجها
واإلشراف على هذه المباريات حال إقامتها اخل جمهورية مصر العربية ويجب على االحتحا الحصول على
موافقة جهة االختصاص حال إقامة حتلك المعسكرات والمباريات خارج جمهورية مصر العربية الستخراج
القرار الوزاري من وزارة الشباب والرياضة
 .12التنسيق بين مختلف الهيئات األعضاء في المسابقات والمعسكرات الداخلية أو الخارجية.
 .13إسداء النصح والمشورة للهيئات األعضاء والعمل على حتسوية ما قد ينشأ بينها من خالف وذلك في ضوء
اللوائح المعمول بها والصا رة من االحتحا .
 .14حتمثيل جمهورية مصر العربية في المؤحتمرات واالجتماعات الدولية الرياضية الخاصة بتنس الطاولة أو التي
حتتضمن حتنس الطاولة بعد موافقة اللجنة األوليمبية المصرية وحتنظيم المؤحتمرات أو االجتماعات إذا ما أقيمت
اخل جمهورية مصر العربية.
 .11اعتما قيد وحتسجيل الالعبين في الهيئات األعضاء وحتمثيلهم في مسابقات االحتحا أو فروعه وذلك في حدو
األعدا المقررة في لوائح االحتحا والنظم الخاصة باالحتحا الدولي ،مع وضع الرسوم الخاصة بالقيد والتسجيل
سوا ًء في االحتحا أو مسابقاحته.
 .12وضع اللوائح الخاصة بانتقاالت الالعبين بالهيئات األعضاء اخل وخارج جمهورية مصر العربية بمراعاة
القواعد المعمول بها في اللوائح والنظم الخاصة باالحتحا الدولي.
 .19عم التمثيل المصري في االحتحا الدولي واالحتحا اإلفريقي واالحتحا ات اإلقليمية بما يكفل التواجد المصري
بتلك الهيئات.
 .11العمل على حتنمية موار االحتحا ويجوز إ ارة أموال االحتحا وأنشطته بطريقة استثمارية بهدف الحصول على
الموار الالزمة من خالل حتسويق خدماحته على أن حتستخدم هذه األموال لتحقيق أهداف االحتحا وفي حدو
المسموح به في القوانين العامة للدولة.
 .13شراء أو إيجار مالعب لتنس الطاولة وأ وات لالحتحا بالتوافق مع القوانين العامة للدولة.
 .21يمتلك االحتحا المصري لتنس الطاولة حقوق االنتفاع بأحداثه ومنتجاحته (المسابقات ،الجمعيات العمومية،
الندوات ،الوسائل التعليمية) ،وبشكل خاص استخدام حقوق العلنية وحتسويق الحقوق التلفزيونية وغيرها من
الحقوق االلكترونية والمرئية والمطبوعة وما قد يستحدث .يمكن لالحتحا المصري لتنس الطاولة حتفويض هذه
الحقوق لفرع وكالة التسويق باالحتحا المصري لتنس الطاولة.
ما ة ( :)9قواعد تنس الطاولة:

االحتحا وكل أعضائه الممارسين للعبة حتنس الطاولة عليهم االلتزام بقواعد اللعبة الصا رة من قبل االحتحا الدولي
لتنس الطاولة ( )ITTFفقط الذي يحد ها ويعدلها.
مــــا ة ( :)11الايا وعدم التمييز:

االحتحا المصري لتنس الطاولة محايد وال يقوم بالتمييز بأي نوع من انواع التمييز ضد أي بلد ،أو شخص ،أو
مجموعة من الناس ،بسبب الجنس ،أو العرق ،أو اللغة ،أو الدين ،أو السياسة ،ومن يخالف ذلك من أعضاء االحتحا
يتعرض للعقوبة التي يحد ها مجلس اإل ارة.
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الباب الثاني :العضوية
ما ة ( :)11تكوين االتاا :

يتكون االحتحا المصري لتنس الطاولة من الهيئات الرياضية المشهرة وفقا ً ألحكام القانون والمنضمة إلى عضوية
االحتحا والتي قامت بسدا االشتراك السنوي ومضت على عضويتها باالحتحا سنة ميال ية كاملة ،على أن حتكون
شاركت خالل الموسم السابق في مسابقات االحتحا أيا كانت نوعية المسابقة أو المرحلة السنية المشارك بها وحتوفر
لفرقها ملعبا ً قانونيا ً لمزاولة حتنس الطاولة.
ما ة ( :)12كيفية انضمام الهيئة الرياضية لعضوية االتاا :

حترسل الهيئة الرياضية الراغبة في االنضمام لعضوية االحتحا طلبها إلى المقر الرئيسي لالحتحا والمنطقة التابع لها
بخطاب مسجل مصحوبا ً بعلم الوصول مرفقا ً به المستندات اآلحتية:
 .1بيان المقر الرئيسي للهيئة موضحا ً به :العنوان والرقم البريدي إن وجد والتليفون والفاكس والبريد
اإللكتروني.
 .2بيان بالمالعب والتجهيزات الالزمة لممارسة حتنس الطاولة التي حتمتلكها أو حتوافرت لديها والمستندات الدالة
على ذلك.
 .3بيان بأسماء أعضاء مجلس اإل ارة.
ً
 .4نسختان من الئحة النظام األساسي للهيئة مرفقا به صورة من قرار إشهارها.
 .1نسختان من آخر حتقرير سنوي لنشاط الهيئة وموازنتها المعتمدة.
ً
 .2موافقة الجهة اإل ارية المختصة الصريحة على انضمام مراكز الشباب إذا كانت الهيئة مركزا للشباب.
 .9بيان بنشاط طالب العضوية في حتنس الطاولة والمستويات السنية للفرق التي سوف حتشارك بمسابقات االحتحا .
 .1حتقرير المنطقة التابع لها طالب االنضمام بعد معاينة المالعب المخصصة لتنس الطاولة بالهيئة وعمل حتقرير
شامل لصور ضوئية من المالعب وذلك في خالل  11يوم من حتقديم الطلب.
ما ة ( :)13البت في طلب االنضمام لالتاا :

يجب على المدير التنفيذي لالحتحا عرض الطلب على مجلس اإل ارة في أول جلسة له بعد حتقديم الطلب والمستندات
المستوفاة للبت في طلب االنضمام خالل ستين يوما ً من حتاريخ حتقديم الطلب والمستندات وإال اعتبر الطلب مقبوالً،
ويحق لمجلس إ ارة االحتحا رفض الطلب بقرار مسبب خالل المدة المشار إليها.
ما ة ( :)14تاريخ العضوية:

في حالة قبول الطلب حتر أقدمية العضوية إلى حتاريخ حتقديم الطلب وعلى العضو المبا رة إلى سدا رسم العضوية
خالل ثالثين يوما من حتاريخ إخطاره بقبول عضويته وإال اعتبرت الموافقة كأن لم حتكن.
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ما ة ( :)15حق التظلم من قرار البت:

يحق للهيئة التظلم إلى لجنة فض المنازعات باالحتحا ثم الجهة المنوط لها التحكيم الرياضي وفقا ً لقانون الرياضة
خالل ثالثين يوما من حتاريخ إبالغها بقرار الرفض ،ويجب البت في التظلم خالل ستين يوما ً من حتاريخ حتقديمه،
وإخطار كالً من االحتحا والهيئة الرياضية بقرار لجنة فض المنازعات وذلك مع عدم اإلخالل بحق الهيئة الرياضية
في التقدم بطلب عضوية جديد متى زالت أسباب الرفض.
ما ة ( :)16واجبات العضو:

.1
.2
.3
.4
.1
.2
.9
.1
.3
.11
.11
.12
.13

العمل على حتحقيق أهداف االحتحا وحتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته.
االلتزام بالنظام األساسي لالحتحا ولوائحه الداخلية وحتنفيذ قرارات كل من الجمعية العمومية ومجلس اإل ارة.
سدا رسم االشتراك السنوي في الموعد المحد من قبل االحتحا .
حتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية.
المبا رة بإخطار االحتحا بكل ما يطرأ من حتعديل على نظامه األساسي أو عضوية مجلس إ ارحته.
االشتراك في مسابقات االحتحا المصري لتنس الطاولة.
االلتزام بالنص في أي عقد متعلق بنشاط حتنس الطاولة على شرط فض المنازعات عن طريق لجنة فض
المنازعات الرياضية باالحتحا .
أي نزاع يتطلب حتحكيما ً سواء لالحتحا أو ألحد أعضائه ويتعلق بقوانين وحتعليمات وحتوجيهات وقرارات
االحتحا الدولي لتنس الطاولة سيكون فقط من اختصاص محكمة التحكيم الدولية وال يجوز لألعضاء اللجوء
في حتلك المنازعات للمحاكم العا ية.
عدم المشاركة في أي منافسة غير حتابعة لالحتحا المصري لتنس الطاولة أو مع االعضاء الذين أوقفوا أو
أسقطت عضويتهم أو أي كيان غير معترف به من قبل االحتحا المصري لتنس الطاولة.
االلتزام بمبا ئ الوالء والنزاهة والسلوك الرياضي الجيد كتعبير عن اللعب النظيف.
ضمان أن مسئولي الهيئات االعضاء ال يتصرفون ضد مصالح االحتحا المصري لتنس الطاولة ،وعدم
التهديد الستقرار المنافسات من خالل القيام بأعمال حتعو بالضرر عليها.
يجب على الهيئات األعضاء باالحتحا المصري لتنس الطاولة االلتزام بلوائح وقواعد االحتحا المصري لتنس
الطاولة واالحتحا الدولي لتنس الطاولة والميثاق األوليمبي.
االلتزام بحضور الجمعية العمومية في اليوم والساعة المنصوص عليها في الدعوة وإال حتعين عليه سدا
الغرامة المقررة من قبل مجلس إ ارة االحتحا .

ما ة ( :)17حقوق العضو:

يحق لجميع األعضاء البنو اآلحتية:
 .1أن يحاط علما ً بشئون االحتحا من خالل األجهزة الرسمية.
 .2المشاركة في أي مسابقات حتقع حتحت إشراف االحتحا مع االلتزام بقواعد المسابقة.
 .3التمتع بكل حقوق الئحة االحتحا أو اللوائح المعترف بها من االحتحا والتوجيهات والقرارات.
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استقاللية الهيئات األعضاء باالحتحا  :يجب على كل هيئة عضو إ ارة شئونها باستقاللية وبدون حتدخل من
طرف ثالث.

يحق لألعضاء العاملين إضافة إلى ما سبق ذكره الحقوق اآلحتي ذكرها:
.1
.2
.3

وضع االقتراحات لإل راج في جدول أعمال الجمعية العمومية
ممارسة حقوق التصويت أثناء الجمعية العمومية.
انتخاب مجلس اإل ارة بمناصبه وأعضائه ومراقب الحسابات.

ما ة ( :)18سدا رسم اشتراك العضوية:

حتقوم الهيئة بسدا رسم االشتراك المحد بمعرفة مجلس إ ارة االحتحا المصري لتنس الطاولة سنويا.
ما ة ( :)19سقوط العضوية:

حتسقط العضوية عن عضو االحتحا في األحوال التالية:
.1
.2
.3
.4
.1

حل النا ي أو اندماجه في جهة أخرى.
عدم سدا رسم االشتراك السنوي لالحتحا أو أي رسوم أخرى لمدة ثالث سنوات متتالية بشرط إخطار الهيئة
بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ومضى شهر على األقل من حتاريخ ورو اإلخطار للهيئة ون
السدا .
عدم المشاركة في المسابقات الرسمية التي ينظمها االحتحا لمدة موسمين رياضيين كاملين.
مخالفة أحكام هذا النظام.
إلغاء نشاط حتنس الطاولة بالهيئة – وحتلتزم الهيئة العضو بعدم إلغاء اللعبة في الهيئة بعد بداية الموسم
الرياضي في األول من شهر يوليو

ما ة ( :)21تجديد العضوية:

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا ً ألحكام الما ة السابقة أن يتقدم بطلب عضوية جديد لالحتحا – إذا ما زالت أسباب
اإلسقاط – مع فع االشتراك عن السنوات التي سقطت فيها العضوية بحد أقصى اشتراك  3سنوات
ما ة ( :)21أنواع العضوية:

 .1عضوية منتسبة :وهو كل عضو سد االشتراك السنوي في موعده ولكن ال حتنطبق عليه شروط العضوية العاملة.
تعريف المشاركة في مسابقات الناشئين :يعتبر النا ي مشاركا في أحد مسابقات الناشئين أو الناشئات حال اشتراكه
في الموسم الرياضي الواحد في بطولة الفرق الرسمية لهذه المرحلة العمرية أو بطولة الدوري للناشئين أو الناشئات
حال استحداث ذلك أو بطولة المرحتبط حال وجو ها مع الدوري وذلك باإلضافة إلى االشتراك بخمسة العبين على
األقل في نصف البطوالت الفر ية على مستوي الجمهورية لنفس المرحلة العمرية في ذات الموسم الرياضي (وهذا
ينطبق على ناشئين وناشئات  11و 11و 12سنة وليس مرحلة الشباب حتحت  21سنة).
 .2عضوية عاملة :وهو كل عضو سد االشتراك السنوي في موعده وحتنطبق عليه أيا ً من الشروط اآلحتية في
الموسمين الرياضيين السابقين لموعد انعقا الجمعية العمومية:

((9
أ .أن حتكون الهيئة مشاركة في الدوري الممتاز (أ) لعمومي الرجال والدوري الممتاز (أ) لعمومي السيدات.
ب .أن حتكون الهيئة مشاركة في الدوري الممتاز (أ) في عمومي الرجال ومشاركة في مرحلة عمرية واحدة
للناشئين أو الناشئات طبقا لتعريف المشاركة في مسابقات الناشئين الموضح سلفا
ج .أن حتكون الهيئة مشاركة في الدوري ممتاز (أ) في عمومي السيدات ومشاركة في مرحلة عمرية واحدة
للناشئين أو الناشئات طبقا لتعريف المشاركة في مسابقات الناشئين الموضح سلفا
د .أن حتكون الهيئة مشاركة في الدوري ممتاز ب في عمومي الرجال ومشاركة في مرحلتين عمريتين للناشئين
أو الناشئات طبقا لتعريف المشاركة في مسابقات الناشئين الموضح أعاله
ه .إذا لم حتشارك الهيئة في الدوري الممتاز (أ) لعمومي الرجال والسيدات أو الدوري الممتاز (ب) للرجال فيجب
عليها المشاركة في جميع مسابقات الناشئين والرجال والسيدات الفر ية على مستوى الجمهورية بعد خمسة
العبين في كل المراحل السنية في كل بطولة من بطوالت االحتحا بحد أ نى ثالث بطوالت في الموسم
الرياضي
ويتم حتحديد أعضاء الجمعية العمومية العاملين في ضوء المعايير السالفة بمعرفة لجنة من االحتحا بالشروط
المحد ة الحقا ً

الباب الثالث :الجمعية العمومية
ما ة ( :)22سلطة الجمعية العمومية:

الجمعية العمومية لالحتحا هي أعلي سلطة لالحتحا المصري لتنس الطاولة ،وحتقع مسئولية حتنفيذ القرارات ومتابعتها
على مجلس إ ارة االحتحا والمكتب التنفيذي.
ما ة ( :)23تكوين الجمعية العمومية:

حتتكون الجمعية العمومية لالحتحا من:
 .1مجلس إ ارة االحتحا وال يكون ألعضائه حق التصويت أو االنتخاب.
 .2األعضاء العاملين وهم أصحاب الحق في التصويت واالنتخاب ويحضر مندوب واحد عن كل هيئة عاملة باالحتحا .
ما ة ( :)24شروط مندوب الهيئة:

يشترط في مندوب الهيئة الذي يمثل الهيئة عضو االحتحا أن يكون رئيسا ً أو نائبا أو أمينا ً للصندوق أو سكرحتيرا ً أو
عضوا ً لمجلس إ ارة الهيئة بشرط أال يكون مرشحا ً لمجلس إ ارة االحتحا  ،ويتم اختيار المندوب بقرار من مجلس
إ ارة الهيئة على أن حتعتمد استمارة المندوب من لجنة من االحتحا بالشروط المحد ة الحقا ً ،وال يجوز لالحتحا
استضافة مندوبي الهيئات أعضاء الجمعية العمومية على نفقته أو صرف أي مبالغ لهم كمصروفات انتقال أو
حتكاليف إقامة أو إعاشة أو هدايا حتحت أي نوع أو مسمى
ما ة ( :)25خطاب تفويض مندوب الهيئة

حتقوم الهيئة بإخطار االحتحا بحضور الجمعية العمومية بأي من الوسائل المتاحة (فاكس أو بريد الكتروني أو خطاب
مسجل بعلم وصول  )...قبل موعد انعقا الجمعية بثالثة أيام على األقل

((1
ويحضر مندوب الهيئة للجمعية العمومية ومعه التفويض الخاص بحضور الجمعية معتمدا ً بخاحتم الهيئة وحتوقيع
رئيس الهيئة أو من ينوب عنه ومعتمدا ُ بخاحتم مديرية الشباب والرياضة المختصة وذلك طبقا ً لقرار مجلس إ ارة
الهيئة
ما ة ( :)26موعد وصول اقتراحات أعضاء االتاا الخاصة بالجمعية العمومية:

يجب إرسال أي مقترحات من الهيئات أعضاء االحتحا بخصوص جدول أعمال الجمعية العمومية خالل  11يوم من
حتاريخ حتوجيه الدعوة الرسمية لالجتماع.
ما ة ( :)27الجمعية العمومية العا ية:

حتجتمع الجمعية العمومية لالحتحا اجتماعا عا يا مرة كل عام في موعد يحد ه مجلس اإل ارة خالل الثالثة أشهر
التالية النتهاء السنة المالية ،على أن يكون انعقا الجمعية في سنة إقامة الدورة األولمبية الصيفية في الشهرين
التاليين النتهاء حتلك الدورة سواء أقيمت أو لم حتقم ،وسواء اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم حتشترك.
وحتوجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العا ية سوا ًء بها انتخابات أو ال قبل موعد االنعقا بخمسة
وأربعين يوما على األقل بخطاب يبين به موعد االجتماع ومكانه ويرسل بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول
ويرفق به نسختين من استمارة حتفويض مندوب الهيئة التي لها حق حضور الجمعية العمومية مع النشر في إحدى
الصحف اليومية.
وإذا حتضمن جدول األعمال انتخاب مجلس اإل ارة يجب أن حتتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقي
الطلبات خالل أسبوع من حتاريخ حتوجيه الدعوة ممن حتتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقا به
المستندات الالزمة للترشيح وكذا الترشيح لمراقب الحسابات ،وبعد غلق باب الترشيح يجتمع مجلس إ ارة االحتحا
في ذات البوم للتحقق من حتوافر الشروط الالزمة في المرشحين وإخطار لجنة االنتخابات التي يتم اختيارها بمعرفة
الجمعية العمومية بأسمائهم والمالحظات التي أبديت بشأنهم في اليوم التالي وإعالن ذلك في مقر االحتحا .
ولمن أبديت بشأنه مالحظات أن يتقدم خالل ثالثة أيام بتظلم للجنة االنتخابات للر مؤيدا بالمستندات وفي حالة
حدوث نزاع يعرض األمر على لجنة فض المنازعات باالحتحا  .وعلى اللجنة الفصل في التظلم خالل ثالثة أيام من
حتاريخ حتقديم طلب التظلم.
وفي جميع األحوال حترسل المرفقات اآلحتية قبل موعد انعقا االجتماع بخمسة عشر يوما على األقل:
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.9
.1

جدول أعمال االجتماع.
حتقارير مجلس اإل ارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد.
الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات.
مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
االقتراحات المقدمة بشرط أن حتقدم كتابة إلى سكرحتارية االحتحا في الموعد القانوني المحد بهذا النظام.
صورة للقائمة النهائية للمرشحين لمجلس اإل ارة ومراقب الحسابات.
بيان بأسماء الهيئات األعضاء التي لها حق حضور االجتماع.
الموضوعات األخرى الوار ة بجدول األعمال.

((3
يجوز عوة مندوب من االحتحا الدولي لحضور الجمعية العمومية وللمندوب الحق في إبداء المالحظات وإثبات ذلك
في المحضر
يتعين على مجلس إ ارة االحتحا أن يعلن في مقره الرئيسي قبل انعقا الجمعية العمومية بأسبوع على األقل مشروع
الموازنة والحساب الختامي عن السنة المنتهية وحتقارير مجلس اإل ارة ومراقب الحسابات وكشف بأسماء الهيئات
األعضاء التي لها حق حضور االجتماع وكذلك كشف بأسماء المرشحين لمجلس اإل ارة ومراقب الحسابات.
ما ة ( :)28اختصاصات الجمعية العمومية العا ية:

حتختص الجمعية العمومية العا ية بنظر المسائل اآلحتية:
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.9
.1
.3

التصديق على محضر االجتماع السابق.
النظر في حتقرير مجلس اإل ارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد
وحتقرير مراقب الحسابات.
اعتما الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
انتخاب مجلس اإل ارة أو شغل المراكز الشاغرة.
انتخاب مراقب الحسابات باستمارة انتخاب منفصلة عن استمارة انتخاب المجلس وحتحديد مكافأحته.
النظر في االقتراحات المقدمة من الهيئات بشرط أن حتكون قد قدمت كتابة إلى المدير التنفيذي في الموعد
المحد بهذه الالئحة.
اعتما حتحديد مجلس اإل ارة لمكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي لالحتحا .
الموضوعات األخرى الوار ة في جدول األعمال.
ال يجوز للجمعية العمومية أن حتنظر في غير المسائل المدرجة في جدول األعمال.

ما ة ( :)29صاة اجتماع الجمعية العمومية العا ية:

يكون اجتماع الجمعية العمومية العا ية صحيحا إذا حضرحته األغلبية المطلقة ألعضائها فإذا لم يكتمل العد يؤجل
االجتماع إلى جلسة أخرى حتعقد في اليوم التالي لالجتماع األول.
ويكون االجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث عد األعضاء الذين لهم حق حضور االجتماع إال في عام االنتخابات
أو الجمعية العمومية غير العا ية حيث يشترط لصحة االجتماع أن يحضر األغلبية المطلقة ،فإذا لم حتتوافر هذه
األغلبية يرسل االحتحا الميزانية والحساب الختامي للجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة
لفحصها وإبداء مالحظاحته عليها مع حتكليف مجلس اإل ارة في ممارسة سلطات الجمعية العمومية لحين عقد أول
اجتماع.
وإذا لم حتنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال العد القانوني وكان من ضمن جدول األعمال انتخاب مجلس
إ ارة ،يستمر مجلس اإل ارة في ممارسة مهامه والدعوة إلى عقد اجتماع آخر بنفس الشروط وجدول األعمال خالل
ثالثين يوما ً من حتاريخ االجتماع الذي لم يتم انعقا ه ون حتغيير في المرشحين
ما ة ( :)31توجيه الدعوة للجمعية العمومية:

يقوم المدير التنفيذي أو القائم بأعماله باحتخاذ إجراءات حتوجيه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية

((11
ما ة ( :)31التصويت واإل الء باألصوات االنتخابية في الجمعية العمومية:

ينتخب مجلس إ ارة الهيئة مجلس إ ارة االحتحا من بين المرشحين وحتوضع استمارة االنتخاب في مظروف مغلق
ومختوم بخاحتم الهيئة يسلم لمندوب الهيئة المفوض لحضور الجمعية العمومية لتقديمه إلى اللجنة المشرفة على
االنتخاب يوم انعقا الجمعية وكذا االستمارة الخاصة بمراقب الحسابات.
يقوم مندوب الهيئة بفتح المظروف المسلم له بمعرفة مجلس إ ارة الهيئة الرياضية والمختوم بخاحتم الهيئة ووضعه
في صندوق االنتخاب وال يجوز للمندوب أن ينيب أحدا ً في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراحتها.
وكل بطاقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط أو حتغيير في البيانات أو األسماء أو حتحمل أي عالمة أو إشارة حتدل
على شخصية الهيئة عضو االحتحا حتعتبر باطلة.
ويتعين حتشكيل لجنة لالنتخابات وفرز األصوات حتتكون من ثالثة أعضاء يتم اختيارهم من مندوبي الهيئات
الحاضرين ،ويجب ندب واحدا ً أو أكثر من أعضاء الهيئات القضائية لإلشراف على االنتخابات وفرز األصوات
وإعالن النتيجة وحتعتمد النتيجة من اللجنة المشرفة على االنتخابات وعضو الهيئات القضائية
ما ة ( :)32حساب األغلبية في قرارات الجمعية العمومية:

حتكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين وإذا حتساوت األصوات يعتبر ذلك
رفضا للموضوع المعروض على الجمعية العمومية وإذا لم حتوافق الجمعية العمومية على اعتما الميزانية
والحساب الختامي يتم إحالة الميزانية للجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة الحتخاذ ما يراه بشأنها
وفقا ً ألحكام القانون والالئحة المنظمة لذلك.
وبالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس اإل ارة يفوز المرشح الحاصل على أعلى األصوات فإذا حتساوى اثنان
أو أكثر في عد األصوات أجريت االنتخابات بينهم في ذات الجلسة بالتصويت السري المباشر بمعرفة مندوبي
الهيئات أعضاء الجمعية العمومية المتواجدين وقت إعا ة التصويت.
وإذا كان عد المرشحين مساويا ً للعد المطلوب انتخابه عرض األمر على الجمعية العمومية العتما فوزهم
بالتزكية ون إجراء انتخابات.
مع مراعاة األحكام التي حتشترط أغلبية خاصة ال يؤثر في صحة القرارات التي حتصدر من الجمعية العمومية نقص
عد األعضاء الحاضرين عن العد الذي بدأ به االجتماع صحيحا ً ما لم يقل عد الحاضرين وقت التصويت عن
ربع عد األعضاء الذين بدأ بهم االجتماع.
ويعتبر قرار المشرف على االنتخابات بإعالن النتيجة قرارا ً نافذا ً ومرحتبا ً لكافة آثاره القانونية ون الحاجة لصدور
قرار من الوزير المختص
ما ة ( :)33عدم انعقا الجمعية العمومية:

إذا حالت ظروف قهرية ون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحد النعقا ها وجب على مجلس اإل ارة
حتحديد موعد بديل خالل ثالثين يوما ً وإخطار األعضاء بالموعد الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل موعد

((11
االنعقا بمدة ال حتقل عن أسبوعين على أال يجوز بأي حال إجراء أي حتعديل في جدول أعمال الجمعية العمومية أو
أسماء المرشحين لمجلس اإل ارة.
ما ة ( :)34عدم انتهاء جدول األعمال الجمعية العمومية:

إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعال وحالت أسباب ون االنتهاء من جدول األعمال اعتبر االجتماع مستمرا وحتؤجل
الجلسة إلى موعد آخر حتحد ه الجمعية العمومية أو مجلس اإل ارة مع االلتزام باإلجراءات الوار ة في الموا السابقة
وحتعتبر القرارات التي احتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.
ما ة ( :)35عدم حضور العضو في حال وجو أمر يتعلق بالهيئة العضو:

ال يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو االشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار
المعروض إبرام احتفاق معه أو رفع عوة عليه أو إنهاء عوى أو نزاع بينه وبين االحتحا وكذلك كلما كانت له
مصلحة شخصية حتتعلق بالموضوع وذلك فيما عدا انتخاب مجلس اإل ارة.
ما ة ( :)36الدعوة لجمعية عمومية غير عا ية:

يجوز عوة الجمعية العمومية الجتماعات غير عا ية بناء على طلب مسبب من مجلس اإل ارة أو ربع عد
األعضاء الذين لهم حق حضورها ،ويتم عوحتها خالل أسبوعين من حتاريخ الطلب.
ما ة ( :)37اختصاصات الجمعية العمومية الغير عا ية:

.1

.2
.3

إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس اإل ارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم
حق الحضور ،واختيار مجلس إ ارة جديد في حالة إسقاط العضوية عن كل مجلس اإل ارة أو شغل المراكز
الشاغرة في مجلس اإل ارة في حالة إسقاط العضوية عن بعض أعضائه.
وفي حالة إسقاط العضوية حتؤجل جلسة الجمعية العمومية لمدة ثالثة شهور فإذا شمل اإلسقاط كل األعضاء،
حتختار الجمعية العمومية لجنة مكونة من خمسة أشخاص (رئيس ونائب رئيس وثالثة أعضاء) ممن حتتوافر
فيهم نفس شروط الترشيح وفقا ً ألحكام هذه الالئحة وحتتولى إ ارة شئون االحتحا  ،ويتم فتح باب الترشيح
النتخاب مجلس إ ارة جديد الستكمال مدة المجلس السابق ،وال يجوز لرئيس وأعضاء هذه اللجنة الترشح
لهذه االنتخابات التي يجب الدعوة لها في خالل ثالثة شهور.
فإذا لم يكن اإلسقاط شامال كل أعضاء مجلس اإل ارة وإذا كان العد يكفي النعقا مجلس اإل ارة اجتماعا
صحيحا ،يتم فتح باب الترشيح ويعرض على أول جمعية عمومية عا ية النتخاب بديل لمن حتم إسقاط
عضويته ،أما إذا كان العد ال يكفي الجتماع مجلس اإل ارة اجتماعا صحيحا ،يجب على الجمعية العمومية
التي احتخذت قرار اإلسقاط حتعيين العد المكمل لصحة اجتماع مجلس اإل ارة ممن يتوافر فيهم شروط
الترشيح ،ويتم فتح باب الترشيح والعرض على الجمعية العمومية العا ية النتخاب بديل لمن أسقطت
عضويتهم من المجلس وال يجوز لألعضاء المعينين من قبل الجمعية العمومية والمكملين للمجلس الترشح
في االنتخابات على المناصب الشاغرة
إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس اإل ارة.
الموضوعات األخرى ذات الطبيعة الهامة العاجلة الوار ة في جدول األعمال.
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ما ة ( :)38إجراءات الجمعية العمومية الغير عا ية:

مع عدم اإلخالل بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة للجمعية العمومية غير العا ية يتبع في شأنها ذات
اإلجراءات التي حتتبع في شأن الجمعية العمومية العا ية.
ما ة ( :)39رئيس الجمعية العمومية:

يرأس الجمعية العمومية لالحتحا رئيس االحتحا وفي حالة غيابه أو حتوافر مانع لديه أو خلو منصبه يرأسها نائبه وفي
حالة غيابهما يرأسها من اختاره مجلس اإل ارة ليحل محل الرئيس ويقوم المدير التنفيذي لالحتحا بأعمال
السكرحتارية وفي حالة غيابه يختار مجلس اإل ارة من يقوم بهذا العمل.
ما ة ( :)41إبالغ الجهات المختصة بماضر اجتماع الجمعية العمومية:

يجب إبالغ الجهات المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خالل خمسة عشر يوما من حتاريخ
االجتماع على األكثر ويجب أن يكون أصل المحضر موقعا عليه من رئيس االجتماع والمدير التنفيذي إضافة إلى
رئيس وأعضاء لجنة االنتخابات والفرز في حالة وجو بند انتخاب ،وفي حالة غياب المدير التنفيذي يتم اختيار
أكبر األعضاء سنا من الجمعية العمومية ليحل محله.
ما ة ( :)41غرامة عدم حضور الجمعية العمومية:

يتعين على الهيئات األعضاء عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية لالحتحا وحتلتزم الهيئة المخالفة بدفع مبلغ
وقدره ألف جنيه مصري لخزينة االحتحا .

الباب الرابع :مجلس اإل ارة والمكتب التنفيذي وفروع االتاا
ما ة ( :)42تشكيل مجلس اإل ارة:

يدير شئون االحتحا مجلس إ ارة يتكون من:
.1
.2

رئيس ونائب رئيس وسبعة أعضاء ويتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية بالطريق السري المباشر.
أعضاء مجلس إ ارة االحتحا الدولي للعبة أو رئيس االحتحا اإلفريقي للعبة من المصريين على أن يكون
مارس رياضة حتنس الطاولة ويكون للعضو الدولي نفس حقوق العضو المنتخب وعليه نفس الواجبات إال في
حال حترشح العضو الدولي لالنتخابات وعدم التوفيق حيث يعتبر ذلك رفض للجمعية العمومية لوجو ه
بالمجلس

ما ة ( :)43مسئولية مجلس اإل ارة:

ويتولى مجلس اإل ارة جميع شئون االحتحا ويكون أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للوائح
المنظمة لذلك .ومع عدم اإلخالل بالمسئولية الجنائية ،يكون كل عضو من أعضاء مجلس اإل ارة والجهاز اإل اري
والمالي باالحتحا مسئوال عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها اإلضرار بمصالح االحتحا وأمواله.
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ما ة ( :)44اختصاصات مجلس اإل ارة:

.3
.4
.1
.2
.9
.1
.3
.11
.11
.12
.13
.14
.11
.12
.19
.11
.13
.21
.21
.22
.23

إ ارة شئون االحتحا من النواحي الفنية والمالية واإل ارية والعمل على نشر اللعبة في إطار السياسة العامة
للدولة واللجنة األوليمبية المصرية واالحتحا الدولي لتنس الطاولة.
ً
حتنظيم المسابقات ومباريات االحتحا وفقآ للبرامج واألسس والقواعد التي يعدها هذا الغرض متماشيا مع قواعد
ولوائح االحتحا الدولي لتنس الطاولة.
اإلشراف على المباريات التي حتقيمها الهيئات األعضاء سواء كانت محلية أو مع فرق أجنبية.
إعطاء اإلذن للهيئات األعضاء لمقابلة فرقها مع الفرق األجنبية سواء في الداخل أو الخارج بعد اعتما
اللجنة األولمبية المصرية ووزارة الرياضة (الستخراج القرار الوزاري) في حال المباريات الخارجية
حتنظيم شئون الهواية واالحتراف في حدو القواعد التي يضعها االحتحا الدولي للعبة وفي حدو الصالح العام.
النظر في طلبات االنضمام المقدمة من الهيئات طبقا لألحكام الوار ة في هذا النظام.
حتنسيق الجهو بين مختلف الهيئات المهتمة بشئون اللعبة ووضع األسس الكفيلة لتعاون هذه الهيئات أل اء
رسالة االحتحا والعمل على نشر اللعبة والنهوض بها.
اختيار رؤساء البعثات في الخارج.
الفصل في الشكاوى التي حتقدم إليه طبقا ألحكام الالئحة التي يضعها لهذا الغرض.
حتقديم النصح والمشورة ألعضاء االحتحا وحتسوية ما قد ينشأ بينهم من خالف أو نزاع.
الموافقة على العقو واالحتفاقيات الخاصة باالحتحا  ،على أنه ال يجوز لمجلس اإل ارة إبرام عقو حتجاوز مدحتها
مدة مجلس اإل ارة بأكثر من ستة شهور إال بموافقة الجمعية العمومية لالحتحا  ،ويستثنى من ذلك عقو
الرعاية ويجوز التعاقد عليها حتى نهاية الموسم التالي النتهاء مدة مجلس اإل ارة
وضع اللوائح والقواعد المنظمة للعمل باالحتحا فنيا وماليا وإ اريا على أن حتعرض على الجمعية العمومية
لالحتحا في أول اجتماع لها للموافقة عليها وذلك بما ال يتعارض مع أحكام اللوائح والقرارات التي حتصدرها
اللجنة األوليمبية المصرية والقواعد الدولية للعبة.
وضع األسس والقواعد المنظمة النتقال واستقدام واالستغناء عن الالعبين من وإلى هيئات رياضية اخل
وخارج جمهورية مصر العربية بمراعاة القواعد المعمول بها في االحتحا الدولي لتنس الطاولة.
التحقق من حتوافر الشروط المقررة في المرشحين لعضوية المجلس وإخطار لجنة االنتخابات بمالحظاحته
عليهم.
حتحديد المصارف التي حتو ع فيها أموال االحتحا .
إعدا مشروع موازنة االحتحا السنوية.
عوة الجمعية العمومية العا ية أو غير العا ية إلى االنعقا وحتنفيذ قراراحتها.
حتشكيل ما يراه من لجان فرعية سواء من أعضاء المجلس أو من غيرهم لتنظيم أعماله على أن يكون من
بينها لجنة فنية ،ولجنة للمسابقات ،ولجنة للمدربين ،ولجنة للحكام ،ولجنة للتمويل الذاحتي.
اعتما قرارات المكتب التنفيذي.
حتعيين الموظفين الفنيين وغيرهم من العاملين باالحتحا .
حتعيين األجهزة الفنية واإل ارية للمنتخبات وعمل التعاقد معهم طبقا للوائح الداخلية لالحتحا وقانون العمل
المصري.
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 .24وضع الخطط الالزمة إلعدا الفرق القومية ونظم المسابقات وحتطويرها وحتحديد التجهيزات والمنشآت
المطلوبة بهدف االرحتقاء بمستوى اللعبة والقدرة على المنافسة وليا وأولمبيا وعالميا.
 .21إعدا الكوا ر الرياضية من حكام ومدربين وإ اريين وأجهزة فنية وحتنمية مهاراحتهم وقدراحتهم.
ما ة ( :)45شروط الترشيح لمجلس اإل ارة:

يتقدم المرشح بطلب باسم المدير التنفيذي لالحتحا مرفقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من االحتحا ويسلم
الطلب واالستمارة والمستندات المؤيدة لتوافر شروط الترشيح لسكرحتارية االحتحا بإيصال استالم ،على أن يسد
مبلغ وقدره ألف وخمسمائة جنيه مصري للمساهمة في مصروفات العملية االنتخابية (ال ير في جميع الحاالت)
وال يجوز الترشح ألكثر من منصب.
ويجب أن تتوافر فيه الشروط اآلتية:
.1
.2

.3
.4
.1
.2
.9

.1
.3

.11
.11

أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.
أن يكون قد أ ى الخدمة العسكرية اإللزامية أو أعفى من أ ائها طبقا للقانون على أن يعفى المرشح الذي
حتجاوز عمره السن القانونية للتجنيد من حتقديم شها ة أ اء الخدمة العسكرية اإللزامية أو اإلعفاء منها اكتفاء
بإقرار يحرره بتوافر ذلك الشرط فيه.
أن يكون حسن السمعة محمو السيرة.
أال يكون قد صدرت ضده أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد ر إليه
اعتباره.
أال يقل سنه عن ثالثين سنة وقت حتقديم طلب الترشيح.
أن يكون حاصال على مؤهل عالي
أال يكون قد حتم وقفه أو شطبه أو صدر بحقه قرار من الجمعية العمومية أو مجلس إ ارة أي احتحا ولي أو
فصله أو إسقاط عضويته ألسباب ال حتتعلق بسدا االلتزامات المالية من إحدى الهيئات الرياضية أو الشبابية
أو أي هيئة اجتماعية أخرى ما لم يمض على ذلك أربع سنوات.
أال يكون قد سبق فصله من العمل ألسباب مخلة بالشرف.
أال يكون قد أسقطت عضويته طبقا ألحكام الما ة ( )11من هذا النظام أو استقال من مجلس اإل ارة بعد ثبوت
المخالفات المنصوص عليها في الما ة المشار إليها قبل عرض أمره على الجمعية العمومية غير العا ية ما
لم حتمض أربع سنوات على إسقاط العضوية أو االستقالة.
أال يعمل في مجال حتجارة األ وات الرياضية مع أي من الهيئات الرياضية عضو االحتحا سواء هو نفسه أو
أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية لمدة سنتين سابقة على حتاريخ الترشيح.
أال يكون قد سبق انتخابه في مجلس إ ارة االحتحا المصري لتنس الطاولة لدورحتين متتاليتين ما لم حتنقض
ورة انتخابية واحدة على األقل (أربع سنوات ،وحتعتبر السنة المدة بين جمعيتين عموميتين عا يتين في
موعدهما األصلي سوا ًء حتم انعقا ها أو لم حتكتمل أو لم حتنعقد ألي سبب ما) .وال يخل باعتبار الدورة كاملة
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.12

.13
.14

.11

إ ماج احتحا ين أو حل مجلس اإل ارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خالل الدورحتين المتتاليتين ألي
فترة كانت وألي سبب من األسباب.
أن حتتوافر فيه أحد الشروط اآلحتية:
أ .أن يكون قد شارك كالعب في أعلى مستوى حتنافسي للنشاط المحلي (عمومي الرجال أو السيدات) مدة ال
حتقل عن ثالث مواسم رياضية ومسجل باالحتحا
ب .أن يكون قد شارك كحكم مسجل باالحتحا ويكون حكما وليا على األقل مدرجا ً ضمن الحكام الدوليين
المعلنين على موقع االحتحا الدولي لتنس الطاولة ومضت سنة على األقل على اعتزاله التحكيم المحلي.
ج .أن يكون قد حتولى كمدرب مسجل باالحتحا حتدريب أحد الفرق التي شاركت خالل فترة حتدريبه لها أعلى
مستوى حتنافسي للنشاط المحلي لالحتحا مدة ثالث مواسم رياضية على األقل
 .أن يكون عضوا سابقا في مجلس إ ارة االحتحا أو مديرا حتنفيذيا ويشترط في األخير أن يترك منصبه على
األقل سنة سابقة إلجراء االنتخابات.
ه .أن يكون عضوا ً بمجلس إ ارة أي نا ي أو هيئة عضو عامل باالحتحا لدورة كاملة  4سنوات على أن
يكون نا يه قد وصل ألعلى مستوى حتنافسي للعبة ( وري ممتاز أ رجال أو سيدات) أثناء حتوليه المنصب
أال يكون المرشح قد بلغ  91عاما ً في حتاريخ الترشح
يقوم مجلس إ ارة االحتحا بمراجعة أوراق الترشيح وإبداء المالحظات على من ال ينطبق عليه الشروط
ويجوز التظلم من ذلك أمام لجنة فض المنازعات باالحتحا خالل ثالثة أيام والتي حتبدي رأيها خالل ثالثة أيام
ويحق للمرشح التظلم من قرار لجنة فض المنازعات خالل ثالثة أيام للجهة المنوط لها التحكيم الرياضي
وفقا ً لقانون الرياضة على أن يكون قرارها نهائيا ً في هذا األمر
يشترط أن يكون أحد مقاعد العضوية لعنصر نسائي عن طريق االنتخاب حتشجيعا ً لدور المرأة في العمل
الرياضي ويسقط هذا الشرط في حال عدم وجو مرشحة نسائية على هذا المقعد وفي هذه الحالة حتجرى
االنتخابات على جميع مقاعد العضوية بين المرشحين من الرجال

ما ة ( :)46المناصب الرياضية والمهام الرياضية الماظور جمعها مع عضوية مجلس إ ارة االتاا المصري لتنس
الطاولة:

.1
.2
.3
.4

باستثناء الجمع بين عضوية االحتحا الرياضي واللجنة األوليمبية المصرية ،ال يجوز الجمع بين عضوية
مجلس إ ارة االحتحا المصري لتنس الطاولة وعضوية مجلس إ ارة أي احتحا رياضي آخر أو احتحا نوعي
أو نا ي رياضي أو هيئة رياضية أو شبابية أخرى.
وال يجوز ألعضاء مجلس اإل ارة أن يتولوا إ ارة شئون اللعبة في الهيئات أعضاء االحتحا أو العمل في حتلك
الهيئات بأجر أو بدون أجر.
كما ال يجوز ألعضاء مجلس اإل ارة أن يشتركوا في مباريات االحتحا أو التحكيم في هذه المباريات ،وال
يجوز ألعضاء مجلس اإل ارة الجمع بين مجلس اإل ارة وعضوية لجنة التحكيم الخاصة باالحتحا .
كذلك ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإل ارة والعمل بوزارة الشباب والرياضة أو العمل باألقسام أو
الشعب المختصة بالرقابة على االحتحا ات الرياضية بهيئة الرقابة اإل ارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات.
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ويعتبر العضو مستقيل حتلقائيا من مجلس إ ارة االحتحا بمجر حتوافر حالة من حاالت الجمع المشار إليها في هذه
الما ة ما لم يقدم خالل شهر على األكثر ما يثبت انتهاء العالقة بالجهة األخرى.
كما يعتبر العضو مستقيالً في حال حترشحه النتخابات أي هيئة رياضية أخري حتتعارض مع استمراره بعضوية
مجلس إ ارة االحتحا فور حتقديم أوراق حترشحه وإغالق باب الترشح بالهيئة األخرى
ما ة ( :)47عدم جواز التعاقد مع أعضاء مجلس اإل ارة:

يحظر التعاقد بالذات أو بالوساطة بين االحتحا وأعضاء مجلس اإل ارة والعاملين به أو أقاربهم أو أصهارهم حتى
الدرجة الرابعة.
ما ة ( :)48مدة الدورة االنتخابية لمجلس اإل ارة:

حتكون ورة مجلس اإل ارة أربع سنوات على أن يجرى انتخاب المجلس الجديد في أول جمعية عمومية عقب كل
ورة أولمبية صيفية سواء أقيمت الدورة أو لم حتقم ،اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم حتشترك حسب
التوقيت الموضح بهذه الالئحة
ما ة ( :)49اجتماعات مجلس اإل ارة:

يجتمع مجلس اإل ارة اجتماعا عا يا مرة كل شهر على األقل في موعد يحد ه رئيس مجلس اإل ارة ،وحتوجه الدعوة
لحضور االجتماع من المدير التنفيذي وحترسل بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل موعد االنعقا بأسبوع على األقل،
ويبين بالدعوة موعد االجتماع ويرفق بها جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها ويكون االجتماع صحيحا
بحضور غالبية األعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يحد رئيس مجلس اإل ارة موعدا لالجتماع
الثاني في خالل أسبوع واحد من االجتماع األول ويكون االجتماع الثاني صحيحا بحضور أربعة أعضاء على
األقل على أن يذكر ذلك في خطاب الدعوة ،وحتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين وإذا
حتساوت األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
وفي حالة عدم انعقا االجتماع ألي سبب من األسباب يتم إعا ة حتوجيه الدعوة لالجتماع في خالل أسبوع من حتاريخ
االجتماع الثاني.
ما ة ( :)51األماكن الشاغرة بمجلس اإل ارة:

إذا خال مركز رئيس مجلس اإل ارة يتولى نائب الرئيس مباشرة اختصاصات الرئيس حتى أول اجتماع للجمعية
العمومية حيث يتم شغل هذا المركز باالنتخاب ،وإذا خال مكان أو أكثر من أعضاء مجلس اإل ارة يتم شغل المكان
الخالي باالنتخاب في أول جمعية عمومية.
وفي جميع األحوال يكون شغل المركز أو األماكن الخالية للمدة الباقية لمجلس اإل ارة.
ويجوز الترشيح لمركز رئيس مجلس اإل ارة أو أي من المناصب األخرى أيا ممن يشغلون مقاعد العضوية بشرط
حتقديم استقالتهم قبل حتوجيه الدعوة النعقا الجمعية العمومية التي حتشتمل على بند انتخاب المقعد الخالي ،ويجب أن
حتشتمل الدعوة في هذه الحالة على بند االنتخاب لمقعد من حتقدم للترشيح.
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ما ة ( :)51عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس اإل ارة:

إذا أصبح عد أعضاء مجلس اإل ارة ال يكفي النعقا ه اجتماعا صحيحا يتم الدعوة النعقا جمعية عمومية غير
عا ية خالل 41يوما لشغل المقاعد الخالية
ما ة ( :)52اختصاصات رئيس مجلس إ ارة االتاا :

.1
.2
.3
.4
.1

رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس اإل ارة.
حتمثيل االحتحا أمام القضاء وأمام الغير ويكون هو المتحدث الرسمي باسم االحتحا أمام جميع وسائل اإلعالم
ما لم يكلف مجلس اإل ارة أحد األعضاء بهذه المهمة
حتوقيع جميع العقو واالحتفاقيات التي حتبرم مع االحتحا وذلك بعد اعتما ها من مجلس اإل ارة.
التوقيع على الشيكات مع المدير المالي
التوقيع على مكاحتبات االحتحا ذات الطابع الخاص الذي يقرره مجلس اإل ارة.

ما ة ( :)53اختصاصات نائب رئيس االتاا :

.1
.2

يباشر نائب رئيس االحتحا اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي

ما ة ( :)54اختصاصات المدير المالي:

 .3اإلشراف على حسابات االحتحا ويعتبر المسئول عن جميع اإلجراءات المالية والبيانات الحسابية.
 .4اإلشراف على حتحصيل جميع إيرا ات االحتحا .
 .1حتنفيذ قرارات مجلس اإل ارة والمكتب التنفيذي المتعلقة بالشئون المالية.
 .2إيداع أموال االحتحا في المصرف الذي يختاره مجلس اإل ارة.
 .9إعدا الميزانية والحساب الختامي عن السنة المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المقبلة باالشتراك مع المدير
التنفيذي وحتقديمه لمجلس اإل ارة إلقراره.
 .1التوقيع على الشيكات مع رئيس االحتحا
 .3التوقيع مع المدير التنفيذي على أذون الصرف.
 .11اإلشراف على حفظ السجالت والمستندات وكل ما يتصل بالعهد ويكون مسئوال عن جميع البيانات التي حتثبت
في الدفاحتر والمستندات المالية لالحتحا .
 .11يقدم حتقريرا ماليا شهريا مرفقا به كشف عن اإليرا ات والمصروفات إلى مجلس إ ارة االحتحا العتما ه خالل
جلساحته بصفة ورية على أن يدرج هذا التقرير ضمن محضر مجلس اإل ارة.
ما ة ( :)55اختصاصات المدير التنفيذي

.1
.2

حتوجيه الدعوة وعمل الترحتيبات الالزمة الجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإل ارة والمكتب التنفيذي وأية
ل جان يشكلها مجلس اإل ارة وحتحرير المحاضر الخاصة بها وحتسجيلها في الدفاحتر المعدة لذلك والتوقيع عليها
مع الرئيس.
اإلشراف على جميع أعمال االحتحا اإل ارية وكل ما يتعلق بشئون العاملين.
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 .3إعدا حتقارير ورية عن أعمال االحتحا لعرضها على مجلس اإل ارة.
 .4عرض طلبات االنضمام الجديدة على مجلس إ ارة االحتحا بعد استيفائها.
 .1حتحضير مشروع موازنة السنة المالية الجديدة باالشتراك مع المدير المالي
 .2عرض الموضوعات التي حتتقدم بها الهيئات والفروع على المكتب التنفيذي ومجلس اإل ارة وكذلك
الموضوعات التي يرى ضرورة عرضها.
 .9حتنفيذ قرارات مجلس اإل ارة والمكتب التنفيذي.
 .1حتنسيق أعمال اللجان الفرعية التي يشكلها االحتحا .
 .3اإلشراف على إعدا وحفظ الملفات والسجالت والمستندات.
 .11التوقيع مع المدير المالي على أذون الصرف.
 .11التوقيع على جميع مكاحتبات االحتحا ما عدا المكاحتبات الخاصة التي يرى مجلس اإل ارة حتوقيعها من رئيس
المجلس.
ما ة ( :)56انتهاء العضوية عن أعضاء مجلس اإل ارة:

حتنتهي العضوية عن أعضاء مجلس اإل ارة في الحاالت اآلحتية:
.1
.2

الوفاة.
االستقالة وحتعتبر مقبولة حتلقائيا بمضي أسبوع على حتقديمها رسميا لالحتحا ون أن يتقدم العضو رسميا ً
بسحبها أو العدول عنها ما لم حتكن معلقة على شرط فال حتعتبر مقبولة إال بتحقيق الشرط المشار إليه.

وعلى المدير التنفيذي عرض ما يفيد الوفاة أو االستقالة على مجلس اإل ارة إلثبات ذلك بمحضر الجلسة.
ما ة ( :)57زوال العضوية عن أعضاء مجلس اإل ارة:

حتزول العضوية عن أعضاء مجلس اإل ارة في الحاالت اآلحتية:
.1
.2
.3
.4
.1

إذا حتخلف عن حضور اجتماعات مجلس اإل ارة ثالث جلسات متتالية أو حتخلف عن الحضور ستة جلسات
متفرقة خالل العام الواحد من مدة مجلس اإل ارة ،وفي حتطبيق أحكام هذا البند حتعتبر االجتماعات التي حتتم
خالل الشهر بمثابة اجتماعا واحدا وال ينطبق هذا البند على العضو الدولي نظرا ً اللتزاماحته الدولية
إذا صدر ضد العضو حكم نهائي في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية.
إذا صدر ضده حكم حتأ يبي نهائي ألسباب ماسة بالشرف والكرامة.
إذا فقد أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في الما ة ( )41من هذا النظام.
إذا حتقدم بالترشيح النتخابات على أحد المناصب أو عضوية مجلس إ ارة لهيئة رياضية أخرى ال يجوز
الجمع بين عضويتها وعضوية مجلس إ ارة االحتحا كما هو منصوص عليه في الما ة ()42

وفي جميع هذه الحاالت يجب على مجلس اإل ارة إصدار قرار بزوال العضوية في أول اجتماع له عقب حتحقق
السبب الموجب لذلك.
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ما ة ( :)58سقوط العضوية عن أعضاء مجلس اإل ارة:

حتسقط العضوية عن أعضاء مجلس اإل ارة إذا ارحتكب العضو أفعال من شأنها اإلخالل باألمن أو حتعطيل سير
المباريات أو األنشطة الرياضية أو االعتداء بالقول أو بالفعل على أحد الرياضيين أو حتعمده حتعطيل سير العمل بأحد
الهيئات الرياضية أو ارحتكابه لمخالفة مالية أو إ ارية جسيمة.
وحتكون إجراءات النظر في اإلسقاط بناء على طلب أيا من:
 .1ثلثي أعضاء مجلس اإل ارة
 .2ربع عد أعضاء الجمعية العمومية
وفي جميع هذه الحاالت يتم اإلسقاط بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية غير العا ية بمراعاة نص الما ة ()39
فقرة ( )1من هذا النظام.
ما ة ( :)59وقف نشاط عضو مجلس اإل ارة:

حتختص الجمعية العمومية لالحتحا بوقف نشاط العضو في الحاالت اآلحتية:
 .1إذا ثبت مخالفته للقانون أو الالئحة لحين احتخاذ مجلس إ ارة االحتحا أو الجمعية العمومية غير العا ية قرارا
بشأنه.
 .2إذا حتم إحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته في جناية أو جنحة لحين صدور حكم في الدعوى.
 .3إذا حتوافر بشأنه حالة من حاالت اإلسقاط الوار ة بالما ة ( )11من هذا النظام لحين عرض أمره على الجمعية
العمومية غير العا ية.
ويترحتب على القرار وقف نشاط العضو ووقف ممارسة جميع صالحياحته المقررة قانونا في هذا النظام.
ما ة ( :)61تشكيل المكتب التنفيذي:

يتكون المكتب التنفيذي لالحتحا من:
 نائب الرئيس
 ثالثة أعضاء ينتخبهم مجلس اإل ارة من بين أعضائه

رئيسا
أعضاء

وينتخب مجلس اإل ارة عضوين على سبيل االحتياط ليتم االستعانة بإحداهما أو كالهما حسب األحوال الستكمال
التشكيل في حالة غياب األعضاء األصليين.
يحضر المدير التنفيذي اجتماعات المكتب التنفيذي ون أن يكون للثاني حق التصويت وحتكون اجتماعات المكتب
صحيحة بحضور نائب الرئيس وثالثة أعضاء على األقل ،وحتصدر القرارات باألغلبية المطلقة لألعضاء
الحاضرين فإذا حتساوت األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المكتب التنفيذي ويتعين عرض حتوصيات المكتب
التنفيذي على مجلس اإل ارة في أول اجتماع له.
ما ة ( :)61اختصاصات المكتب التنفيذي:

.1

بحث وحتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس اإل ارة.
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.2
.3
.4

اإلشراف على حتنفيذ قرارات مجلس اإل ارة.
بحث الموضوعات العاجلة واقتراح ما يراه من حتوصيات بشأنها وال يجوز حتنفيذ القرارات التي حتتطلب
اعتما ا ماليا إال في حدو القواعد التي حتنظمها الالئحة المالية لالحتحا .
اقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين طبقا لالئحة التي يضعها مجلس اإل ارة.

ما ة ( :)62الجهاز الوظيفي لالتاا :

يكون لالحتحا جهاز وظيفي يصدر بتنظيمه ومسئولياحته قرار من مجلس اإل ارة.
ما ة ( :)63فروع االتاا :

لالحتحا أن ينشأ فروعا له في محافظات الجمهورية حسب نشاط اللعبة.
ما ة ( :)64شروط إنشاء فروع االتاا :

يصدر مجلس إ ارة االحتحا قرارا بإنشاء الفرع في حال حتوافر الشروط اآلحتية:
.1
.2

وجو عد ثالثة هيئات على األقل بالفرع فإذا كان عد الهيئات أقل من ذلك حتنضم إلى عضوية أقرب فرع
يشترط في الهيئات المكونة للفرع أن حتكون مشتركة بالنشاط الرسمي لالحتحا عن الموسم السابق ومسد ة
لالشتراكات السنوية المستحقة.

ما ة ( :)65تشكيل لجنة الفرع:

يدير شئون الفرع لجنة حتتكون من (رئيس – أربعة أعضاء) ويصدر بتعيينهم لمدة أربع سنوات قرارا ً من مجلس
إ ارة االحتحا من بين ذوي الخبرة في شئون لعبة حتنس الطاولة والتي يشرف عليها االحتحا المستوفين للشروط
المنصوص عليها من البنو ( )1إلى ( )11من الما ة ( )41من هذا النظام ،ويسري على أعضاء اللجنة ما نصت
عليه الما حتين ( )49( ،)42من هذا النظام.
ويجوز لمجلس إ ارة االحتحا بأغلبية األعضاء حل لجنة الفرع إذا ثبت بعد حتحقيق يتم إجراؤه في هذا الشأن مخالفة
اللجنة للقانون أو اللوائح أو قرارات الجمعية العمومية لالحتحا أو مجلس إ ارة االحتحا أو الجمعية العمومية للمنطقة
أو لم حتحقق األهداف المطلوبة منها من قبل مجلس إ ارة االحتحا
ما ة ( :)66تشكيل الجمعية العمومية للفرع:

حتتكون الجمعية العمومية للفرع من الهيئات أعضاء االحتحا الواقعة في ائرة اختصاص الفرع وطبقا لألوضاع
المقررة لتكوين الجمعية العمومية لالحتحا  ،ويشترط في المندوب الذي يمثل الهيئة في الجمعية العمومية للفرع:
.1
.2
.3

أن يكون عضوا عامال بالهيئة عضو الفرع التي يمثلها مسد ا اشتراكاحتها ومضت على عضويته سنة ميال ية
على األقل وقت انعقا الجمعية العمومية.
أال يقل سنه عن ( )31سنة ميال ية وقت انعقا الجمعية العمومية.
أن يكون من الذين مارسوا اللعبة وكان مقيدا بسجالت االحتحا أو فروعه أو يكون مشتركا في إ ارة النشاط
الرياضي للعبة في الهيئة عضو الفرع وال يجوز للمندوب أن يمثل أكثر من هيئة ،كما ال يجوز للمندوب أن
يكون عضوا بلجنة الفرع.
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ما ة ( :)67اختصاصات فروع االتاا :

حتباشر فروع االحتحا اختصاصاحتها في حدو السياسة الفنية واإل ارية والمالية التي يضعها مجلس إ ارة االحتحا .
ما ة ( :)68مندوبي الجمعية العمومية للفرع:

حتختار الهيئات أعضاء الفرع التي لها حق حضور الجمعية العمومية مندوبيها في الجمعية العمومية على أن يتم
إخطار رئيس لجنة الفرع واالحتحا بأسمائهم وصفتهم للتحقق من انطباق الشروط عليهم
ما ة ( :)69إجراءات الجمعية العمومية للفروع واجتماعات لجانها:

يتبع في الجمعيات العمومية للفروع واجتماعات لجان الفروع وقراراحتهما ذات اإلجراءات والقواعد الخاصة
بالجمعيات العمومية ومجالس إ ارة االحتحا وذلك فيما عدا النشر بالصحف الجتماع الجمعية العمومية.
ما ة ( :)71موعد الجمعية العمومية للفرع:

يقوم االحتحا باإلشراف على الجمعيات العمومية للفروع وحتنسيق مواعيدها مع موعد اجتماع الجمعية العمومية
لالحتحا .
ما ة ( :)71إلغاء أو مج الفرع:

يجوز لالحتحا إلغاء الفرع بعد حتكوينه أو إ ماجه في فرع آخر إذا فقد شرطا من شروط حتكوينه أو أصبح عاجزا عن
أ اء رسالته.
ما ة  :72تبعية الفروع لمجلس إ ارة االتاا

حتخضع فروع االحتحا إلشراف مجلس إ ارة االحتحا من النواحي الفنية ومتابعة أنشطتها المختلفة وفقآ للوائح
االحتحا  .وحتشرف مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات على النواحي المالية واإل ارية.

الباب الخامس :موار االتاا واختصاصات مراقب الاسابات
ما ة ( :)73موار االتاا المالية:

.1
.2
.3
.4
.1

اشتراكات األعضاء السنوية.
حصيلة إيرا ات المباريات والحفالت وعقو الرعاية واإلعالنات ونسبة االحتحا من مقابل البث التلفزيوني
للمباريات واألنشطة الرياضية وإيجار مالعب االحتحا  ،وحصيلة حتسويق أسم االحتحا أو شعاره أو علمه
المعترف به.
الغرامات التي يتم فرضها على أعضاء االحتحا أو الالعبين أو األجهزة اإل ارية أو الفنية المشاركة في
المسابقات وفقا ً ألحكام اللوائح الداخلية لالحتحا .
اإلعانات والدعم والمنح المقدمة من جهات وهيئات حكومية وطنية أو من االحتحا الدولي أو اإلفريقي أو
العربي للعبة.
التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إ ارة االحتحا بشرط أن يقوم االحتحا بإعالم الجهة اإل ارية
المختصة عن قيمة ومصدر األموال
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اشتراكات المسابقات المختلفة التي ينظمها االحتحا .
أية إيرا ات أخرى بشرط إعالم الجهة اإل ارية المختصة كتابة.

وحتبدأ السنة المالية لالحتحا من أول يوليو وحتنتهي في آخر يونيو من العام التالي ،وعلى االحتحا أن يو ع أمواله
النقدية باسمه الذي أشهر به في حساب خاص بأحد المصارف وأن يخطر الجهة اإل ارية المختصة بذلك.
ما ة ( :)74ميزانية االتاا :

يجب أن يكون لالحتحا ميزانية سنوية حتتضمن إيرا احته ومصروفاحته فإذا جاوزت اإليرا ات والمصروفات مائة ألف
جنيه سنويا ً وجب عرض الحساب الختامي على مراقب للحسابات حتنتخبه الجمعية العمومية من المحاسبين
المعتمدين بالجدول والمقيمين بالمحافظة التي بها مقر االحتحا وحتحد مكافأحته بحيث ال حتتجاوز الحد األقصى الذي
حتقرره الجمعية العمومية.
مـا ة ( :)75ضوابط اإلنفاق:

يجب على مجلس إ ارة االحتحا االلتزام بالضوابط التي حتحد ها وزارة الشباب والرياضة عند حتحديد أوجه اإلنفاق
على إعانة االحتحا وعلى وجه الخصوص ضوابط الحد األقصى لإلنفاق على األجور والمرحتبات والشئون اإل ارية
والحد األ نى لإلنفاق على النشاط المحلي والخارجي.
مـا ة ( :)76اختصاصات مراقب الاسابات:

يباشر مراقب الحسابات االختصاصات اآلحتية:
.1
.2

.3
.4
.1

مراجعة حسابات االحتحا أوال بأول وفحص مستنداحته والتأكد من مطابقتها ألحكام الالئحة المالية.
مراجعة حتطبيق بنو الميزانية ورفع ما يراه من مالحظات لمجلس اإل ارة للعمل على حتالفيها وإذا لم يقم
المجلس بذلك يقوم مراقب الحسابات بإخطار الجهة اإل ارية المختصة بتقرير في هذا الشأن وفي حالة
حتقاعس مراقب الحسابات عن موافاة الجهة اإل ارية المختصة بالتقرير المشار إليه يعتبر مشاركا ً لمجلس
اإل ارة في المسئولية عن المخالفات التي حتثبت في حق مجلس اإل ارة وامتنع عن اإلبالغ عنها ،كما يجوز
للجهة اإل ارية المختصة االعتراض على إعا ة حترشيحه فترة حتالية لنفس االحتحا أو أي هيئة أخرى.
مراجعة قيو التصرفات المالية بالدفاحتر الخاصة بها واإلشراف عليها مع المدير المالي.
مراجعة الحساب الختامي لالحتحا وعرضه على مجلس اإل ارة مشفوعا ً بتقرير مدعم بالمستندات المؤيدة.
حتقديم حتقرير سنوي للجمعية العمومية عن حالة االحتحا المالية ويدعي مراقب الحسابات لحضور اجتماعات
الجمعية العمومية وله المشاركة في مناقشات كما يجوز عوحته لحضور اجتماع مجلس اإل ارة ون أن يكون
له حق في التصويت.

ما ة ( :)77تغيير مراقب الاسابات:

إذا خال مركز مراقب الحسابات أو امتنع عن مباشرة اختصاصاحته يختار مجلس اإل ارة من يحله محله إلى أن
يعرض ذلك على الجمعية العمومية إلقراره.
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ما ة ( :)78استثمار أموال االتاا :

.1

.2
.3

.4

على االحتحا أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه وله أن يستغل فائض إيرا احته واستثمار جزء من أمواله
الثابتة أو المنقولة لضمان مور ثابت في أعمال محققة الربح على أال يؤثر ذلك على نشاطه ،وكذا يحق
لالحتحا إنشاء شركات استثمارية لتحسين موار االحتحا وكذا مشاركة أحد شركات التسويق للمساعدة
وحتمويل أنشطة االحتحا وحتحديد نسبة المشاركة لكل من الطرفين على أن حتعرض هذا األعمال االستثمارية
على الجمعية العمومية العتما ها.
وال يجوز لالحتحا الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية.
وال يجوز لالحتحا أن يتلقى أمواالً من أشخاص أو هيئات غير رياضية مقرها خارج الجمهورية أو أن يحول
شيئا ً من أمواله لهذه األشخاص أو الهيئات إال بإذن من الجهة اإل ارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ
الخاصة بقيمة االشتراكات الخارجية وثمن الكتب والمجالت العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل
بنشاطه.
وال يجوز لالحتحا أن يقوم بإنشاء مباني أو مالعب أو صاالت أو حتكملة الموجو منها أو إقامة أي منشآت
أخرى إال بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة
وإذا لم يخطر االحتحا بر حتلك الجهات خالل ستين يوما ً من حتاريخ حتقديم الطلب مستوفيا ً كل اإلجراءات،
أعتبر ذلك موافقة منها.

ما ة ( :)79الهدايا والمكافآت وبدل االنتقال:

ال يجوز ألعضاء مجلس اإل ارة حتقاضي أي مرحتب أو مكافأة أو بدل انتقال ثابت أو هدايا من أيا ما كان عن
األعمال المعهو ة إليهم ،فيما عدا شها ات التكريم والدروع والميداليات التذكارية.
وعلى أعضاء مجلس اإل ارة حتسليم أي هدايا ذات قيمة مالية حتمنح إليهم بصفتهم إلى إ ارة االحتحا خالل أسبوع على
األكثر من حتاريخ حتسلمهم لها وحتعتبر من األموال المملوكة لالحتحا .
وباستثناء ما يصرف لالعبين وأعضاء الفرق الرياضية واألجهزة الفنية اإل ارية بالمنتخبات الوطنية من مبالغ عن
طريق نا يهم أو وزارة الدولة للشباب والرياضة أو االحتحا أو اللجنة األولمبية المصرية ال يجوز لالعبين وأعضاء
الفرق الرياضية واألجهزة الفنية واإل ارية حتقاضي أي مبالغ أو هدايا ذات قيمة مالية من الغير على سبيل التكريم أو
الرعاية بمناسبة الفوز بأي بطولة إال بعد موافقة مجلس اإل ارة.

الباب السا س :تنظيم أعمال االتاا الفنية والمالية واإل ارية
ما ة ( :)81السجالت والدفاتر

على مجلس إ ارة االحتحا أو الفرع أن ينشئ السجالت الالزمة إل ارة شئون االحتحا أو الفرع وعلى األخص
السجالت والدفاحتر اآلحتية:
أوالً :الشئون اإل ارية:
 سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
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سجل محاضر اجتماعات مجلس اإل ارة.
سجل محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي.
سجل محاضر اجتماعات اللجان المختلفة (الحكام /المدربين /المسابقات ....../إلخ)
سجل قيد الالعبين وحتصنيفهم إلى فئات مختلفة.
سجل قيد المدربين وحتصنيفهم إلى فئات مختلفة.
سجل النشاط والبعثات الداخلية والخارجية.
سجل نتائج البطوالت.
سجل الهيئات أعضاء االحتحا أو الفرع.
سجل الفروع.
سجل الشكاوى واالحتجاجات.
سجل الزيارات.
فتر البريد الوار .
فتر البريد الصا ر.

ثانياً :الشئون المالية:










سجل اإليرا ات والمصروفات.
فتر الصندوق (السلف المؤقتة والمستديمة).
فتر حسابات البنك.
سجل االشتراكات.
فتر حتحصيل اإليرا ات "اإليصاالت".
فتر العهد والخصم واإلضافة.
فتر الجر .
فتر قيد المناقصات والممارسات والمزايدات.
فتر الشيكات الخاصة بالحساب الجاري بالبنك.

ويجب أن يراعي في إنشاء السجالت والدفاحتر حتنظيمها وحفظها وحتطبيق القواعد التي حتصدرها الجهة اإل ارية
المختصة ،وال يجوز السماح بنقل هذه السجالت والدفاحتر خارج مقر االحتحا أو الفرع إال بإذن من الجهات
القضائية المختصة أو الجهة اإل ارية المختصة.

الباب السابع :أحكام عامة وفض المنازعات
ما ة ( :)81الرجوع للوائح االتاا الدولي:

في الحاالت االستثنائية والغير متوقعة ولم يتم النص عليها في هذه الالئحة ،يجب على مجلس إ ارة االحتحا الرجوع
إلى لوائح االحتحا الدولي فيما يخص :الالئحة التأ يبية  /الئحة األخالقيات.
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ما ة ( :)82فض المنازعات:

يتم إنشاء لجنة لفض المنازعات ،ويتم عرض اختيار أعضائها على الجمعية العمومية لالحتحا وذلك للفصل في
كافة المنازعات الرياضية لالحتحا الخاصة بتنس الطاولة.
ما ة ( :)83آليات وتشكيل لجنة فض المنازعات باالتاا المصري لتنس الطاولة:

.1
.2

.3

.4

.1
.2
.9

مقر لجنة فض المنازعات هو اخل االحتحا المصري لتنس الطاولة.
حتشكل لجنة فض المنازعات من رئيس ويعاونه اثنان على أن يكون رئيسها وأحد أعضائها من أعضاء
الهيئات القضائية ويكون العضو الثاني من الشخصيات العامة الرياضية المتخصصين في حتنس الطاولة بعد
موافقة الجمعية العمومية لالحتحا بناء على حترشيح مجلس اإل ارة وحتختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن
ممارسة اللعبة أيا كان أطرافها ويجوز التظلم من قراراحتها أمام الجهة المختصة بنظر المنازعات الرياضية
طبقا ً لقانون الرياضة ويضع مجلس إ ارة االحتحا القواعد المنظمة لعمل اللجنة على ضوء قانون الرياضة.
يخضع الالعبون والفنيون واال اريون والهيئات االعضاء حتحت نطاق سلطة اللجنة وذلك في النزاعات
الرياضية الخاصة بقوانين أو لوائح أو نصوص أو أحكام موضوعة من قبل االحتحا المصري لتنس الطاولة
ولم يتم الفصل فيها في اللجنة المختصة بموضوع النزاع.
وحتطبق قوانين ولوائح االحتحا الدولي لتنس الطاولة وكذا المحكمة الرياضية الدولية والميثاق األوليمبي وال
يمكن بأي حال من االحوال اللجوء للمحاكم المدنية للطعن على قرارات اللجنة ،والجهة الوحيدة التي يمكن
اللجوء لها للطعن على قرارات اللجنة هي الجهة المختصة بالمنازعات الرياضة طبقا ً لقانون الرياضة أو
المحكمة الرياضية الدولية.
ومن يخالف ذلك في األمور الخاصة بتنس الطاولة يتم شطبه من سجالت االحتحا
أعضاء اللجنة مستقلون في عملهم ،وال سلطان عليهم من أحد ،وال يجوز عزلهم ،وحتنتهي مدة عملهم بانتهاء
مدة عمل مجلس إ ارة االحتحا
إذا حتقدم أي من عضوي اللجنة او رئيسها باستقالته أو حتوفى أي منهم يلتزم مجلس ا ارة االحتحا بتعيين بديال
عنه في أول جلسة انعقا لمجلس اإل ارة ويتم اعتما ه في أول جمعية عمومية

ما ة ( :)84تفسير موا لوائح االتاا

يختص مجلس إ ارة االحتحا المصري لتنس الطاولة ون غيره بتفسير أي من موا هذه الالئحة في حال الخالف
على حتفسيرها.

