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 تعليمات نادي العاملين في جامعة مؤتة
 قانون الجامعات األردنية  ( من36بموجب المادة )عن مجلس الجامعة صادرة  

  وتعديالته 2019( لسنة 18رقم )
 21/2/2022( تاريخ 11/2021/2022جب قرار مجلس الجامعة رقم )بمو والمعدلة 

 
 

ويامااب ا ااة  2021ساا ت ةمتين فااج مةمااات ملتاات لتساامه هاالت المات مااةل م تات مااةل  ااة   الااا :(1المااة )  
 تةريخ إقرارهة. اعمبةرًا من

 

(: يكون لتكتمةل والعبةرال المةل ت حي مة ور ل فج هلت المات مةل الماة ج المخصصت ل ة أ  ةت 2 المة ) 
 ذلك. فمة لم تدل القري ت عته خال

 مةمات ملتت  الج ةح المد ج(. الجةمات: -
 رئ س الجةمات. الرئ س: -
 رئ س  ة   الاةمتين فج الجةمات. ال ة  :رئ س  -
 الاةمتين: أعضةء ال يئت المدريس ت والمحةضرين الممفرغين والموظفين. -
ماااااان أعضااااااةء ال يئاااااات المدريساااااا ت والمحةضاااااارين الممفاااااارغين والمااااااوظفين  الاااااااةمتينال يئاااااات الاةماااااات:  -

  مص ف/مقطوع/عقد( المشمركين فج ال ة  

 وسمت أعضةء م مخبون من قبب ال يئت الاةمت.ال يئت اإل اريت: رئ س ال ة    -

 
 

 

 واألهدافاالسم والمركز    /الباب األول
             ه  اااااة   الااااااةمتين فاااااج الجةماااااات  مركااااا ت حااااار  الجةمااااااتسااااام  ي   يلساااااس فاااااج الجةماااااات  اااااة    (:3الماااااة )   

وص ت   ويجوز إ شةء فروع لت ة   خةرج الحر  الجةماج ا ةًء عته ت   ة   الاةئالل سةبقًة(
   وبقرار من مجتس الجةمات.من ال يئت الاةمت

و عم ااة اااين   واالمممةع اات والريةضاا ت والف  اات الثقةف اات(: يمااةرا ال ااة    شااةثي لموعياا  الاالقاات 4المااة )  
وممةباات قضاةية الااةمتين ماا إ ار) الجةماات مان خاالل التج ات المشاكتت  الاةمتين فج الجةماات

وفا  ان ممات والمات ماةل  الدورال والورش المدريب ات الالزمات    و عممن ال يئت الاةمت لت ة 
 المامول ا ة فج الجةمات.
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 العضويــــة  /الباب الثاني
  ة   الاةمتين:  ج(: الاضويت ف5المة )  

بااد ا اةًء عتاه ثتاق يقدماي   من الاةمتين فج الجةمات قبتمي ال يئت اإل اريات أ الاضو الاةمب:  .أ
 فج ال يئت الاةمت. ون عضواً ويك فا ادل اال مسةب  

( سا وال وا م اه عمتاي بسابق 5الاضو الملازر: كب من عمب فج الجةمات مد) ال تقاب عان   .ب
  غير تأ يبج و فاا الرساو  الم صاول عتي اة فاج المات ماةل ويكاون عضاو فاج ال يئات الاةمات

تجةن الم بثقت   أو الرئةست ال ة   أو عضويت ال يئت اإل اريتلالمرشح  وأوال يح  لي المصويت 
 .عن ال ة  

؛ لمقديماي بم حاي الاضاويت إلاه مجتاس الجةماات ال يئات اإل اريات ت  ساقعضو الشرف: كب من  .ج
يكااون وال     ويصاادر مجتااس الجةمااات قاارارت بقبااول عضااويميخاادمةل مممياا ) لتجةمااات أو ال ااة  

 .لرئةست ال ة   عضوًا فج ال يئت الاةمت وال يح  لي المصويت أو المرشح
 

 

مرفقاًة ف اي   ااد ل الت اليةياتالم   ان ماوذجثتق اال مسةب لت ة   إلاه ال يئات اإل اريات عتاه  (: يقد 6ة )  الم
 الموار  البشريت تثبت أ ي من الاةمتين فج الجةمات. وحد)ش ة ) من 

 

  :حدى الحةالل المةل تإ(: ت ول الاضويت من ال ة   عن الاضو الاةمب فج 7المة )   
 ت من عضويت ال ة   وقبول ة حسق انصول.االسمقةلت الخط   .أ

 عد  تسديد رسم اال مسةب خالل ش ر من قبول ثتق اال مسةب لت ة  . .ب
عد  تسديد ادل رسو  االشمراك الش ر  و ون علر مد) سمت أش ر ممصتت شريط إخطةر  ج.

 .الاضو اللك
 حد شروط الاضويت.أفقدان  .   

قااارار مااان ال يئااات اإل اريااات بأغتب ااات عتثاااج يفصاااب الاضاااو ب ال اااة  :الفصاااب مااان عضاااويت  هاااا.
 إذا خةلف تات مةل ال ة   أو أسةء إل ي ويبتغ الاضو المفصول اللك خط ًة. انعضةء 

 الوفة). . و
 

 : (8المة )  
حادى الاقوباةل المأ يب ات المةل ات عتاه عضاو ال اة   ع اد مخةلفماي تات ماةل إأ. لت يئت اإل اريت لت ة   إيقاةع 

  ام سايق مان لج ات تحقيا  انعضاةء بصافمي عضاوًا فاج ال اة   أحادسةءتي لت ة   أو ال ة   أو عبول إ
 :ت شكب بقرار من ال يئت اإل اريت لت ة  

 الم ب ي الخطج. .1
 اإل لار. .2

 اإل اريت.تجميد الاضويت لتمد) المج تراهة ال يئت   .3
 الفصب ال  ةئج من عضويت ال ة  . .4
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 صاب مان ال اة   إذا اسامدعه خط اًة الاضاويت أو ف   فقاديجوز لت يئت اإل اريت إعة ) عضويت من  ب. 
الساابق أو انساابةب المااج  عاات إلااه فصااتي أو  وزال باااد ماارور ساا ت ماان تااةريخ إيقااةع الاقوباات 

شااريطت  فااا مااة ترتااق عت ااي ماان رسااو  االشاامراك عاان الفماار) السااةبقت  عضااويمي ماان ال ااة   فقاادان
  .المج زالت في ة عضويمي

 

 
 الماليةالشؤون    /الباب الثالث

وت م ااج فااج شخاار شاا ر كااة ون   ول ماان شاا ر كااة ون الثااة ج: تباادأ الساا ت المةل اات لت ااة   فااج ان(9المااة )  
 انول من كب عة .

 

 تمألف الموار  المةل ت لت ة   من:(: 10المة )  
 واال مسةب. االشمراك سو ر  .أ

وتات ماااةل ممااات ماااا قاااة ون وأ  فااا المبرعاااةل وال باااةل الماااج تقبت اااة ال يئااات اإل اريااات وبماااة يم .ب
  .الجةمات

 ان شطت المج ي مم ة ال ة  . إيرا ال .ج
 لت ة  .الجةمات  مواز تمة يرصد س ويًة من  . 

 وبمة يمواف  ما ان ممت والمات مةل المامول ا ة فج الجةمات. أموال ال ة   ريا اسمثمةر  .ه
 
 

 : غير مسمر )( (: رسو  اال مسةب واالشمراك11المة )  

  ة ير تدفا مر) واحد) ع د قبول الاضويت.رسم اال مسةب خمست   .أ
  ويجاااوز رفاااا أو تااادفا شااا ريًة عااان ثريااا  االقمطاااةع مااان الراتاااق  ي اااةرينرسااام االشااامراك  .ب

  تخف ض ق مت االشمراك الش ر  ام سيق من ال يئت الاةمت وموافقت مجتس الجةمات.

 .رسم تكةفب امممةعج ت حَد  ثب امي من ال يئت اإل اريت ي ةر واحد اخم ةر   .ج
 

ا اةًء عتاه ت سايق ال يئات االممماةعج  والمكةفابواالشامراك اال مساةب  رساو ق مت يجوز تاديب (: 12 المة ) 
 .  وبقرار من مجتس الجةماتإله ذلك  عت الحةمتكتمة اإل اريت 

  (:13المة )  
لتساا ت المةل اات المقبتاات وتارضاا ة عتااه ال يئاات  مواز ااتتضااا ال يئاات اإل ارياات لت ااة   فااج كااب ساا ت   .أ

 .من مجتس الجةمات إقرارهةالاةمت لم ةقشم ة حسق انصول لتمصة قت عتي ة باد 

الحسااةبةل الخمةم اات لتساا ت المةل اات السااةبقت لت ااة   إلااه ال يئاات المي ا  اات و  تقااد  ال يئاات اإل ارياات .ب
 الاةمت لتمصة قت عتي ة باد اثالع مجتس الجةمات عتي ة.

المي ا  ات والحساةب  فاج مواعيادهة المحاد ) وتصادي ج. إذا حةلت ظروف  ون ا اقة  ال يئت الاةمت 
ال يئااات الاةمااات وتقااارر المي ا  ااات  تجممااااإلاااه أن  الساااةبقت ا  ااات ييساااممر الاماااب فاااج الم  الخماااةمج
 الجديد).
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 . تخضاااا مم اااا الحساااةبةل الخمةم ااات والحركاااةل المةل ااات لت اااة   لمرماااات  ياااوان المحةسااابت و ائااار) 
 الخةرمج الماممد لدى الجةمات.الرقةبت الداخت ت لتجةمات والمدق  

 :(14المة )  
 .أحد الب وك المرخصتتو ع أموال ال ة   فج أ. 
 اإل اريت. وذلك بقرار من ال يئتأوامر اإليداع والصرف ا رئ س ال ة   وأمين الص دوق يوق ب.

ت صاارف سااتفت مةل اات ب  مااإال أ ااي يجااوز لاارئ س ال ااة    ج. ياامم الصاارف بقاارار ماان ال يئاات اإل ارياات 
( مةئاات  ي ااةر بةساام المحةسااق لميط اات ال فقااةل ال ثرياات تسااد  حسااق انصااول  وتجااد  ع ااد 100 

 س ويًة.مةئت  ي ةر خمس( 500  م ة عنق م الحةمت  عته أن ال تمجةوز
 

لت يئاات اإل ارياات الم ساايق لاارئ س الجةمااات امكت ااق محةسااق وماادق   اختااج مرتبطااةن بكفةلاات  (:15المااة )  
ممبااات فااج الجةمااات لتامااب فااج ال ااة   ولمااد) محااد ) خااةرج أوقااةل مةل اات حسااق انصااول ال

الاادوا  الرساامج  توكااب ل مااة م ماات صاارف وتاادقي  الفااواتير والمشاامريةل والمب اااةل و عاادا  
 الحسةبةل الخمةم ت والمي ا  ت  والمواز ت.

 
 

 واإلدارية(  )العامة  هيئات النادي /الباب الرابع
 

فااج الجةمااات مماان  والماالازرين لت ااة   ماان مم ااا انعضااةء الاااةمتين (: تمااألف ال يئاات الاةماات16المااة )  
 اشمراكةت م قبب امممةع ال يئت الاةمت بأسبوعين.ا مسةا م و  رسو  سد وا

 
 

 ال يئاااتارئةسااات رئااا س   عتاااه انقاااب فاااج السااا ت اً تجمماااا ال يئااات الاةمااات امممةعاااًة عة ياااًة واحاااد(: 17الماااة )  
وسااةئب اإلعااال    وذلااك عاان ثرياا  ماان ال يئاات اإل ارياات ا ااةًء عتااه  عااو)  أو  ةئبااي اإل ارياات

ماااادول أعمااااةل االمممااااةع قبااااب أساااابوعين عتااااه انقااااب ماااان  الممةحاااات فااااج الجةمااااات تحااااو  
 االمممةع.

 

مان انعضاةء  (1المطتقات  ال صاف   تبحضاور انكثريا ةً (: يكون امممةع ال يئت الاةمت قة و  18المة )  
جمماا هالت انكثريات فاج المار) انولاه تجاد  الادعو) اللين ل م الح  فج الحضور  فاذذا لام ت

مااار) عة  ااات الممماااةع ياقاااد خاااالل أسااابوعين مااان تاااةريخ االممماااةع انول  ويكاااون االممماااةع 
 قة و  ًة م مة اتغ عد  الحةضرين.

 (:19المة )  
ا اةًء عتاه  عاو)   يجوز  عو) ال يئت الاةمت المممةعةل غير عة يات لت مار فاج أماور محاد )  أ.

أو ا ااةًء عتااه ثتااق مجموعاات   إلااه أعضااةئ ة بمومااق قاارار صااة ر عاان ال يئاات اإل اريااتتومااي 
 %( من عد  انعضةء اللين يشكتون ال يئت الاةمت.20يقب عن   من انعضةء الاةمتين ال

مت ااة  ويكااون أيقمصار البحااي فااج هاالا االمممااةع عتااه المساةئب المااج حصااب االمممااةع ماان  ب.
 ثريت المطتقت نعضةء ال يئت الاةمت.االمممةع قة و  ًة بحضور انك
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المممااةع  اتخااةذ لماان تسااتم ة ثتااق ال يئاات الاةماات  أساابوعال يئاات اإل ارياات خااالل  يجااق عتااهج. 
فج الفقر)  أ( من هلت المة )  وع د عد  اإلمراءال الالزمت لتدعو) إله االمممةع المشةر إل ي 

ااادعو)  المقااد  لتاارئ ساالمممااةع الاالين تقاادموا بطتااق عقااد  ءق ةم ااة اااللك يحاا  لثتااي انعضااة
سااي  كمااة لتاارئ س  عااو) ال يئاات الاةماات المممااةع ثااةر  مبااين أساابةب ذلااك فااج ؤ لالمممااةع وتر 
 قرار  عوتي.

 
 

 الحةضاارين  و ذا تسااةول انصااوالانعضااةء أصااوال  بأكثريااتقاارارال ال يئاات الاةماات  ت مخاال(: 20المااة )  
 .الجة ق الل  ف ي رئ س ال ة   حيرم

 

 

 (: تبحي ال يئت الاةمت فج امممةعةت ة انمور المةل ت:21المة )  
 إ ارت ة. خالل فمر) أعمةل ةتقرير ال يئت اإل اريت عن  .أ

  وممةباااات المواز اااتالسااا ت المةل ااات الم م  ااات ومشاااروع  عااان تالخمةم ااا ةلالحساااةبالمي ا  ااات و تصااادي   .ب
   المدق  الخةرمج(وتصح ح مالحمةل الج ةل الرقةا ت   يوان المحةسبت  الرقةبت الداخت ت

 ألعضةء الحةضرين.ل تلمطتقاتواف  عته بحث ة انغتب ت  مقمرحتأمور أخرى  تأي .ج
 

 (:22 المة ) 
وفقاًة لجماراءال   باب ال يئات الاةمات مخباون مان ق  ي  أ. تمكون ال يئات اإل اريات مان رئا س وسامت أعضاةء  

ت الماادريس الم مخبااين الم صااول عتي ااة فااج هاالت المات مااةل  عتااه أن ال يقااب عااد  أعضااةء هيئاا
 عضوين.كأعضةء فج ال يئت اإل اريت عن 

مي اًة لتسار  وأمي اة أال يئت اإل اريت فاج أول اممماةع ل اة ومان ااين أعضاةئ ة  ةئباًة لتارئ س و  ت مخقب. 
مخاااةب مااان تااارات مااان ااااين  او لتصااا دوق  كماااة يجاااوز لت يئااات اإل اريااات اسااامحدا  م ةصاااق أضاااةف ت 

 شيةل هلت الم ةصق.إلأعضةئ ة 
ع ل ة فج كب وقت بصور) ويمكن عقد امممة ينتجمما ال يئت اإل اريت بصور) عة يت مر) كب ش ر  ج. 

اسامث ةئ ت اادعو) مان رئا س ال اة   لت مار فاج انماور المدرمات عتاه مادول انعماةل  والمصاة قت 
 اقمضت الضرور) ذلك. اإل اريت لالمممةع إذاعته محةضر الجتسةل  ولترئ س  عو) ال يئت 

كون امممةع ال يئت اإل اريت قة و  ًة إذا حضرت رئ س ال ة   أو  ةئبي وأربات أعضةء عته انقاب  ي.   
الج اات المااج صااول  حااتمر وتصادر القاارارال بأكثرياات أصااوال الحةضاارين  و ذا تسااةول انصااوال 

 ما ة رئ س ال ة   أو  ةئبي فج حةل غ ةبي.
 

 (: 23المة )  
 م ااااات وتصاااااريف ة ويااااادخب فاااااج اإل اريااااات والمةل ااااات والم م تماااااوله ال يئااااات اإل اريااااات شااااالون ال اااااة   .1

 :اخمصةص ة
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اتخااااةذ القاااارارال واإلمااااراءال الالزماااات لمحقياااا  أهااااداف ال ااااة   بمااااة فااااج ذلااااك تشااااكيب التجااااةن أ. 

االمممةع ت والثقةف ت  وأ  لجةن أخرى من أعضةء ال يئت الاةمت  أو تكت ق باض انعضةء 
  ووفاااا  ان مماااات والمات مااااةل  شااااةثةل ماي اااات بمااااة ي سااااجم مااااا أهااااداف الجةمااااات ورسااااةلم ةا

 المامول ا ة فج الجةمات.
  تقديم المقرير الس و  عن ال شةثةل المخمتفت لت ة   إله ال يئت الاةمت لم ةقشم ة ب.

إلاه ال يئات  مواز ات السا ت المةل اتتقديم الحسةب الخمةمج عن الس ت المةل ات الم م  ات ومشاروع ج. 
 الاةمت لتمصة قت عت ي.

 قرارال ال يئت الاةمت. ل. ت في 
 . البت فج ثتبةل اال ضمة  لاضويت ال ة  .ها
 . ال مر فج اسمقةالل انعضةء وفصت م.و
 الدعو) المممةعةل ال يئت الاةمت وت م م ة. .ز
لتاماب  الالزماين ة ماداب الماوظفين والاماةلتطتق بلمخةثبت الج ةل الما  ت  اخب الجةمات  .ح

 ل ة   حسق ان ممت والمات مةل المامول ا ة فج الجةمات.فج ا
إذا تم تكت ف م خةرج   يح  لت يئت اإل اريت صرف مكةفأ) مةل ت لتموظفين من الاةمتين فج الجةمات -2

عتاااه أن ت ساااجم ماااا ان ممااات  أوقاااةل الااادوا  الرسااامج وتحاااد  ال يئااات اإل اريااات ق مااات تتاااك المكةفاااأ)
  مةل المامول ا ة فج الجةمات.والمات

عتاه  ااوع بةلموافقاات  مجتااس الجةماات ويصاادر قارارالم سايق امشاكيب لج اات ماسامثمةر أمااوال ال اة  م  -3
 االسمثمةر وبمة يمواف  ما ان ممت والمات مةل المامول ا ة فج الجةمات.

د  في ااة المبااةلغ لت يئاات اإل ارياات ماا ح قاارول وسااتف لتاااةمتين فااج الجةمااات وفاا  أسااس ت قرهااة  تحاا -4
 المخصصت ل لت القرول والستف وسار الفةئد) أو انربةح ومد) المسديد وشروط الصرف. 

يبدأ  وا  كب من رئ س ال ة   وال يئات اإل اريات وأماين الصا دوق والمحةساق والمادق  الاداختج بااد  -5
  ال يئت اإل اريات ويدعو رئ س ال ة السةعت الثة  ت عشر) ظ رًا  وحسق مة تقمض ي ثب ات الامب  

 لالمممةع ع د الحةمت. 
بقاارار ماان رئاا س الجةمااات وت ساايق ماان رئاا س ال ااة   ي تحاا  عااد  م ةسااق ماان مااوظفج الخاادمةل  -6

الاةماات لت  ااة  بةنعمااةل اليوم اات فااج ال ااة    وتقااو   ائاار) الممااوين والميلياات ام ويااد ال ااة   بااةلكوا ر 
 ع د الحةمت. المطتوبت فج حةلت ومو  فاةل ةل  اخب ال ة   

 

 (:24المة )  
المااد) الممب  اات ال م ااةء مااد)  تإذا شاير مركاا  رئاا س ال ااة   ن  سابق يقااو   ةئبااي مقةمااي إذا كة ا أ.  

ال يئاات الاةماات ال مخااةب رئاا س مديااد لت ااة    هتاادع و ال ور) ال يئاات اإل ارياات تقااب عاان ساامت أشاا ر 
 يكمب المد) الممب  ت لرئ س ال ة   السةا .
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قةل عضو ال يئات اإل اريات أو شايرل وظ فماي ن  سابق مان انسابةب يادعه مان حصاب ب. إذا اسم 
كاان ه ااةك ماان يل ختفااي  و ذا لاام  عتااه أكثرياات انصااوال فااج اال مخااةب السااةا  بحسااق المستسااب

ت مخاق ال يئات اإل اريات مان انعضاةء الااةمتين فاج ال يئات الاةمات  المسامقيبختف الاضو  يدعه ل
 رشح لمبء المرك  الشةغر تكمتي لمد) من سبقي.ط الموممن ت طب  عتي م الشرو 

يادعو رئا س ال اة    أو الالين شايرل مراكا هم خمسات أعضاةء يتينج. إذا اتغ عاد  انعضاةء المسامق 
ين حتاوا محت ام  ةء الالضاتف ام ل كمتاوا ماد) انعخيمان أو من ي اوب ع اي ال يئات الاةمات ال مخاةب 

  إذا لم يبة ر إله ذلك. تاال مخةبةل فج هلت الحةلويح  لترئ س الطتق إله رئ س ال ة   عقد 
 

 كمة يموله انمور المةل ت:  (: يمثب ال ة   رئ سي ويرأا امممةعةل ال يئمين الاةمت واإل اريت25المة )  
 ت فيل قرارال ال يئمين اإل اريت والاةمت. .أ

 اإل اريت.باد إمةزت ة من ال يئت الخةصت بةل ة   توق ا الاقو   .ب

  .توكتي إل ي ال يئت اإل اريت بمة ال يماةرل ما هلت المات مةلأخر    بأ  عمبال  ةج. 
 يموله محةمج الجةمات ممةبات القضةية المج يكون ال ة   ثرفًة في ة. .  

 ها. تمثيب ال ة   أمة  مخمتف الج ةل. 
 

 

 المج يكتفي ا ة رئ س  ويموله الم ة  ع د غ ةبي (: ي وب  ةئق رئ س ال ة   عن رئ س ال ة  26المة )  
 ل ة  .ا

 

 المةل ت:(: يموله أمين السر الم ة  27المة )  
 حفظ سجالل ال ة   واإلشراف عته ت م م ة. .1
 يئمين اإل اريت الاةمت.تدوين محةضر متسةل ال  .2

 عدا  المقرير الس و  عن ال شةثةل المخمتفت لت ة  .إ  .3

  م ة.تامضرور) تام م القرارال المج ترى ال يئت اإل اريت  .4

 ت فيل مة تكتفي بي ال يئت اإل اريت. .5
 

 

  وت فياال مااة الموق ااا مااا رئاا س ال ااة   عتااه أواماار الصاارف واإليااداع(: يمااوله أمااين الصاا دوق 28المااة )  
 :تالم ة  المةل تكتفي بي ال يئت اإل اريت ويموله كب من المحةسق والمدق  

الس ت المةل ت القة مت وتقديم ة  واز تومعن الس ت المةل ت الم م  ت  تالخمةم  ةلأعدا  الحسةب .1
 اإل اريت.لت يئت 

 .الممبات فج الجةمات حسق انصول المةل توالسجالل حفظ الدفةتر والمسم دال  .2

 و ياداع ةإيصاةالل قابض في اة حساق انصاول  تستم المبةلغ المةل ت المج تر  إله ال ة   و صدار  .3
  وصرف المسم دال والستف وانمة ةل اإل اريتفج حسةب ال ة   فج الب ك الماين من قبب ال يئت 

 والقرول ومم ا مة يمات  بةنمور المةل ت لت ة    وت فيل مة تكتف مة بي ال يئت اإل اريت. 

 إعدا  تقرير مةلج ش ر  لت يئت اإل اريت يفصب الموقف المةلج فج حي ي.  .4
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 (:29المة )  
  المحاد مةعاةل ال يئات الاةمات فاج الوقات ال يئت اإل اريت حضاور اممأ. عته كب عضو من أعضةء 

 ا االمممةع.ؤ رفاي من قبب رئ س ال ة    أومن يقو  مقةمي فج تر  ال يمرك االمممةع قببو 
مرال مممةل ت أو ست مرال ممفرقت عن حضور الجتسةل  اإل اريت عال ب. إذا تييق عضو ال يئت 

 ال يئاات اإل ارياات فااج ال ااة  فصااب ماان الاة ياات خااالل ساا ت واحااد)  ون عاالر تقبتااي ال يئاات اإل ارياات ي
  ويحاب وعته أمين الساير تبت ياي االلك خط اةً  باد توم ي إ لار خطج لي بقرار من ال يئت اإل اريت

 محتي الحةصب عته أعته انصوال باد الاضو الل   جح.
 

 
 
 
 
 
 
 

 انتخاب رئيس النادي وأعضاء الهيئة اإلدارية  /الباب الخامس
 (: ٣٠المة )  

يئت اإل اريت ال يئت الاةمات فاج موعاد ال يمجاةوز انول مان شا ر كاة ون الثاة ج ليةياةل تدعو ال  .أ
تحديد موعد ا مخةب رئ س ال ة   وسامت أعضاةء لت يئات اإل اريات لماد) سا مين مان تاةريخ إعاالن 

 ال مةئج.

بةلرغم مماة ور  فاج الفقار) الساةبقت مان هالت الماة ) يجاوز لتارئ س وبم سايق مان ال يئات اإلرا يات  .ب
( 60فج حةل ومو  ظروف تقادرهة ال يئات اإل اريات تأمياب موعاد اال مخةباةل لماد) ال تمجاةوز  

يوماااًة مااان الموعاااد الاااوار  فاااج الفقااار) الساااةبقت عتاااه أن يشاااكب الااارئ س لج ااات إل ار) ال اااة   مااان 
 أعضةء ال يئت خالل هلت الفمر) لحين ا مخةب هيئت إ اريت مديد). 

 

 

 المةل ت: واإلمراءال ةمت رئ س ال ة   وأعضةء ال يئت اإل اريت وفقة لتقواعد (: ت مخق ال يئت الا٣١المة )  

 فج اال مخةبةل. عومبةشرًا وال يجوز الموكيب واإل ةبت لالقمرا  ةً يكون االقمراع سري .1

يمم اال مخةب لكب مان الارئ س ال اة   وأعضاةء ال يئات اإل اريات فاج شن واحاد وعتاه ورقماين  .2
 م فصتمين.

( عالعاات اشاامراكةل قبااب 3ن أعضااةء ال يئاات الاةماات الاااةمتين مماان سااد وا  ياامم اال مخااةب ماا .3
 موعد اال مخةب.

يساامث ه ماان عمت اات االقمااراع أعضااةء ال يئاات الاةماات مماان أ  ياات خاادمةت م فااج الجةمااات قبااب   .4
 موعد االقمراع ولو كةن مسد ًا لالشمراكةل.

 لتحةضرين. يشمرط لتفوز ارئةست ال ة   وعضويت ال يئت انغتب ت ال سب ت  .5

يمم ا مخةب أعضةء ال يئت اإل اريت اواقا سامت أصاوال لكاب  ةخاق  و ذا تساةول انصاوال  .6
ااين مرشااحين أو أكثار نشاايةل المركا  السااة ا يامم اخم ااةرت بةلقرعات مااة لام يم ااةزل أحاادهمة 

 لألخر. 



 
 دائرة أمانة سر المجالس

9 

فااج حااةل لاام يمرشااح أكثاار ماان أع ااين ماان أعضااةء هيئاات الماادريس لاضااويت ال يئاات اإل ارياات  .7
   فأ اااي يااامم إعاااالن فوزهماااة بةلم ك ااات مااان خاااالل لج ااات اال مخاااةب ويااامم إماااراء ا مخاااةب لت اااة

 ( أربات أصوال لكب  ةخق.م 4أعضةء ال يئت اإل اريت الممب  ت وبواقا  
 

(: يشمرط فج المرشاح لرئةسات ال اة   أو لاضاويت ال يئات اإل اريات أن يكاون مان أعضاةء ال يئات ٣٢المة )  
 .لالشمراكةل اً كاضو عةمب مد) سمت أش ر عته انقب ومسد  الاةمت الاةمتين  وأمضه

 

 

ماان أعضااةء ال يئاات الاةماات لت ااة   تكااون أشااخةل خمساات ماان (: يشااكب رئاا س الجةمااات لج اات ٣٣المااة )  
م مم ااة اإلعاادا  واإلشااراف عتااه اال مخةبااةل وتمااوله هاالت التج اات ال  ااة  بجم ااا اإلمااراءال 

وال يح  نعضةء هلت التج ت ترش ح أ فس م لرئةست أو الالزمت إل جةح الامت ت اال مخةا ت  
 .لت ة  عضويت ال يئت اإل اريت 

 (: ٣٤المة )  
يامم تحديااد مواعيااد المرشاا ح مان قبااب لج اات اال مخااةب عتاه أن ال تمجااةوز السااةعت الواحااد) ماان  .أ

باد ظ ر اليو  الاشرين من شا ر كاة ون الثاة ج الم صاول عت اي فاج هالت المات ماةل  وفاج 
مديااد موعااد اال مخااةب ياامم تحديااد موعاادًا لال مخااةب ماان قبااب رئاا س الجةمااات ا ااةًء عتااه حااةل ت

 ت سيق من ال يئت اإل اريت.

 يمم اإلعالن عن مواعيد المرش ح بةلوسةئب الممةحت فج الجةمات. .ب

يمم المرشح لرئةست ال ة   أو عضويت ال يئت اإل اريات بطتاق خطاج يوقاا مان المرشاح بةلالال  ج.
 ج الماد) من قبب لج ت اال مخةب وال يجوز الموكيب واإل ةبت فج المرش ح. وفقًة لت مةذ

فااج حاةل عااد  المقااد  لتمرشاح خااالل المواعياد الااوار ) فااج الماة ) السااةبقت  يجاوز لتج اات تمديااد (: 35الماة )  
 موعد مديد لتمرشح شريطت أن ال ي يد عن يومين.

 

 (: 36المة )  
بمحضار رسامج مان خاالل التج ات وتقاو   ييت  بةب المرشاحع د ا م ةء مد) المرشح القة و  ت  .أ

قةئممااة المرشااحين  التج اات اماادقي  الطتبااةل وماادى ا طبااةق الشااروط عتااه المرشااحين  وتاتاا 
ال اة   بااد ا طباةق الشاروط فاج أ  مكاةن باةرز فاج  ولاضويت ال يئت اإل اريات لرئةست ال ة  

المرشاح   إلغاالق باةب ةليين من أية  الادوا ين المفج موعد ال يمجةوز اليومترات التج ت م ةسبًة 
  .ويمم ترتيق أسمةء المرشحين في ة حسق تةريخ تقديم ثتق المرشح

تحد  التج ت المشكتت لألشراف عته اال مخةباةل موعادًا لال ساحةب مان اال مخةباةل تبادًا مان  .ب
أن ياامم  اليااو  الثااة ج إلعااالن أساامةء المرشااحين ولمااد) ساابات أيااة  فقااط ماان أيااة  الاادوا   عتااه

 اعممة  قوائم المرشحين بشكب   ةئج فج اليو  المةلج ال م ةء فمر) اال سحةب.
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 :(: يشمرط فج المرشح لترئةست وعضويت ال يئت اإل اريت ال ة   اآلتج37المة )  
 .أن يكون من الاةمتين فج الجةمات ومن أعضةء ال يئت الاةمت لت ة   .1
عقوبت تأ يب ت بةسمث ةء عقوبت الم ب ي الخطج خالل الثال  أن ال يكون قد أوقات بحقي أ   .2

 .س وال انخير) قبب المرشح
( خمساااون  ي اااةرًا  والمرشااااح 50يااادفا المرشاااح لرئةسااات ال اااة   فاااج حساااةب ال اااة   مبتاااغ   .3

 ( خمست وعشرون  ي ةرًا غير مسمر ). 25لاضويت ال يئت اإل اريت  
 

ئت اإل اريات  ولام تاممكن ال يئات الاةمات لماروف قاةهر) يقادرهة الارئ س ا م ت مد)  ور) ال ي (: إذا38  المة )
من ا مخةب هيئات إ اريات مدياد)  فاأن ال يئات اإل اريات الم م  ات مادت ة تساممر فاج عمت اة إلاه 

 أن ت مخق هيئت إ اريت مديد).
 

 أحكام عامة  /السادسالباب  
 

ته توص ت من الرئ س وتلول أموالي فج حةلت ا ةًء ع  حب ال ة   بقرار من مجتس الجةمات(: ي  39المة )  
 الجةمات. إله أموالحتي 

 وبم سايق مان  (: يبت مجتس الجةمات فج الحةالل المج لم ير  عتي ة  ص فج هلت المات مةل40المة )  
 .لت ة   إله رئ س الجةمات ال يئت اإل اريت

 ات  ا ة. (: تتيج هلت المات مةل أيت تات مةل أو قرارال سةبقت تم41المة ) 
 
 


