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 لالسكواش ىصرامل اإلحتاد
  املالية الداخليةالالئحة 

 
 760بعد اإلطالع علي الالئحة املالية لإلحتادات الرياضية الصادرة بقرار السيد وزير الشباب و الرياضة رقم 

 -( من الالئحة املالية و اليت تنص علي : 6و تنفيذا للمادة )  2/11/2017صادر بتاريخ  2017لسنة 
 و الالئحة املالية لإلحتادات الرياضية  2017لسنة  71دون اإلخالل بأحكام قانون الرياضة 

أعماله الفنية و اإلدارية و املالية وعلي األخص اللوائح التالية  يضع جملس إدارة اإلحتاد ما يراه من احكام لتنظيم 
:- 

 الالئحة الداخلية -1

 الالئحة املاليـة الداخلية  -2

 الالئحة الفنية -3

 الالئحة الصحية و املنشطات -4
 فقد مت إعداد اللوائح اخلاصة باإلحتاد املصري لألسكواش و عرضها علي اجلمعية العمومية العادية . 

 

 2018/   12/ 02 بتاريخقررت اجلمعية العمومية العادية لإلحتاد املصــري لألســكواش هلســتها املنعقدة  

سكواش علي أن يتم العمل بها إعتبارا من      الالئحة املالية الداخلية إعتماد  صري لأل صة باإلحتاد امل اخلا

  تارخيه . 
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 فهرس الالئحة
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        

 

 

 
 

 رقم الصفحة بنود الالئحة مسلسل

 3 اإليرادات و املوارد 1
 6 املصروفات 2
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 الباب األول
 إإليرادات و املوارد

 

 -:ةالتاليالعناصر من املصري لألسكواش املوارد املالية لالحتاد اإليرادات و تتكون  -1
 القيمة البنــد م

 و االشتراك السنوي ألول مرة باإلتحادكأعضاء التابعة لدولة رسم قيد األندية و الهيئات  1

 كأعضاء باإلتحاد و االشتراك السنوي ألول مرةالخاصة رسم قيد األندية و الهيئات  

 ج . م 20000

 م . ج 40000

 ج . م 2000 رسم تجديد االشتراك السنوى لألندية و الهيئات االعضاء باإلتحاد 2

 ج . م 5000 األندية غير الخاصة ( (رسم تسجيل بطولة النادى فى خطة نشاط االتحاد 3

 ج . م 25000 رسم تسجيل االندية والهيئات ) الخاصة ( لبطولة النادى الول مرة 4

 ج.م 20000 سم تسجيل االندية والهيئات ) الخاصة ( لبطولة النادي فى السنوات التالية 5

 دوالر  10000أقل من  فى خطة نشاط االتحاد PSAرسم تسجيل بطولة  - 6

 فى خطة نشاط االتحاد PSAرسم تسجيل أي هيئة أو نادي أو جهة أخري بطولة -

 معفاة

 من قيمة الجائزة %5

 دوالر امريكي 2500 رسم تسجيل بطولة دولية أو عربية او قارية للناشئين بخطة النشاط- 

 ج . م 2000 رسم قيد أكاديميات صغار السن ألول مرة 7

 ج . م 1000 ألكاديميات صغار السنرسم تجديد االشتراك السنوى  8

 ج . م 5000 رسم تسجيل بطولة النادى ألكاديميات صغار السن فى خطة نشاط االتحاد 9

   

 ج . م 500 رسم قيد و األشتراك السنوي الالعب أو الالعبة باإلتحاد ألول مرة  10

 ج . م 300 رسم تجديد االشتراك السنوى لالعب أو الالعبة 11

 ج . م 250 رسم استخراج بطاقة عضوية لالعب أو العبة   12

 ج . م 100 رسم إستخراج بطاقة عضوية بدل فاقد لالعب او الالعبة 13

 –) إستغناء رسم انتقال و األشتراك السنوي الالعب او الالعبة من نادى الخر 14

 ساقط قيد (

 ج . م 5000

 دوالر أمريكي  1000 الالعبة االجنبي ألول مرةرسم قيد و االشتراك السنوي الالعب أو  15

 دوالر أمريكى   500 رسم تجديد االشتراك السنوى لالعب أو الالعبة األجنبى 16

 دوالر أمريكى   100 رسم استخراج بطاقة عضوية لالعب األجنبى  17

 دوالر أمريكي   150 رسم استخراج بطاقة عضوية  بدل فاقد لالعب األجنبى  18

   

 ج . م  200 رسم االشتراك السنوى لالعب أكاديميات صغار السن 19

 ج . م 100 رسم استخراج بطاقة عضوية لالعب او العبة بأكاديميات صغار السن 20

 ج.م  150 رسم استخراج بطاقة عضوية بدل فاقد لالعب أو العبة بأكاديميات صغار السن 21
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 ج . م 700 رسم القيد و األشتراك السنوي الحكم أو اإلداري ألول مرة  22

 ج.م  350 رسم تجديد األشتراك السنوي  للحكم أو اإلداري سنويا  23

   

 ج . م 2000 رسم قيد و األشتراك السنوي المدرب ألول مرة 24

 (Aفئة ) رسم تجديد االشتراك السنوى للمدرب 25

 (Bفئة ) السنوى للمدربرسم تجديد االشتراك 

 (Cفئة ) رسم تجديد االشتراك السنوى للمدرب

 ج . م 1000

 ج . م   800

 ج . م   600

 ج . م 150 رسم استخراج بطاقة عضوية للمدرب والحكم واإلداري 26

 ج . م 250 رسم استخراج بطاقة عضوية بدل فاقد للمدرب أو الحكم أو اإلداري 27

   

 ج . م 1500 ناشئين و ناشئات االندية فى بطولة الدورى العام لكل مرحلة سنيةرسوم اشتراك  28

عمومي رجال و سيدات رسوم اشتراك االندية فى بطولة الدورى العام لكل مرحلة  

 و فوق السن.

 ج.م 5000

 -رسم اشتراك الالعبين في البطوالت: 2

 (   A)       فئة      الجمهورية -1

 (   B)     فئة          المناطق  -2

 (   C)      بطوالت أندية فئة أ -3

 (   D)    بطوالت أندية فئة ب -4

 (  بطوالت اإلتحاد)    بطوالت أندية فئة ج -5

 

 

 ج . م 300

 ج . م 250

 ج . م  200

 ج . م 125

 ج . م 100

 دوالر أمريكى 200 رسم اشتراك الالعبين االجانب فى بطوالت األندية يسدد لإلتحاد 30

 دوالر أمريكى 150 اشتراك الالعبين االجانب فى بطوالت الرواد يسدد لإلتحادرسم  31

 ج . م 350 رسم االشتراك الالعب او الالعبة االجنبى يسدد للنادى المنظم للبطولة 

   

32  ً  مج. 400لغة عربية  رسم استخراج شهادة بنتائج العب محلياً او دوليا

 مج. 500لغة أجنبية 

   

 ج . م 400 االختبارات والدورات للمدربين والحكامرسم  33

 م ج 400لغة عربية  رسم بيان حالة للمدرب أو الحكام 34

 مج. 500لغة أجنبية 

 ج . م 250 رسوم إدارية وانتقاالت الستخراج شهادة الحافز الرياضى 35

يصرف  رسوم إدارية وانتقاالت الستخراج القرار الوزارى على الالعبين الذين ال 36

 لهم مساهمات من االتحاد

 ج . م 250
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رسوم إدارية وانتقاالت الستخراج تأشيرة السفر على الالعبين الذين ال يصرف  37

 لهم مساهمات من االتحاد

 ج. م 300

   

 فيها  المواد المستخدمةو رسوم اعتماد المالعب المنشأة حديثاً  38

 رسم اعتماد الملعب الواحد –

 

 ج . م 5000

 ) إختياري ( رسوم معاينة المالعب قبل البطوالت  39

 ) إختيا ري (              رسم معاينة الملعب الواحد

 ج.م 1000

 ج . م 350

   

 رسم اعتماد العقود ثالثية االطراف بين كل من الالعب والنادى واالتحاد 40

 

 % من قيمة العقد5

أقصي السنوية  بحد 

ج  . م و حد  4000

 م  . ج 2000أدني 

   

 ج . م 1000 رسوم التخلف عن حضور اجتماع الجمعية العمومية 41

 ج . م 300 رسوم  التخلف الالعبين و الالعبات المشاركين بالبطوالت عن حضور البطوالت  42

   

حصيلة إيرادات الحفالت والمباريات والبطوالت التى ينظمها االتحاد وحصيلة بيع  43

 منتجاتها

 

  اإلعانات 44

التبرعات والهبات والوصايا ودخل التسويق والرعاية بشرط موافقة الجهة  45

 االدارية

 

  فوائد الودائع بالبنوك و حصيلة اإليجارات 46

  اى رسوم اخرى يقررها مجلس االدارة وتوافق عليها الجهة االدارية 47

  صراحةاى إيرادات اخرى توافق عليها الجهة االدارية المختصة  49
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 الثانيالباب 
 املصروفات 

 2017( لسنة 760يتم تطبيق الالئحة املالية لالحتادات الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب و الرياضة رقم )
 - : اإلحتاد املصري لألسكواش يف التالي  مصروفاتتتمثل  

1 

 

 

 

  

 ملركز األول حتى املركز الرابع مكافآت الالعبني والالعبات الفائزين من ا
 بطولة اجلمهورية عمومي رجال و سيدات 
 الالعبني: -أ

 المركز األول -

 المركز الثانى -

 المركز الثالث -

 المركز الرابع -
 الالعبات -ب

 المركز األول -

 المركز الثانى -

 المركز الثالث -

 المركز الرابع -
 الدوري العام املصري مرحلة عمومي رجال و سيدات

جوائز عينية للفرق الحاصلة علي المراكز من  األول و حتي الثالث  -

أخري (  –كور  –فتل  –مضارب  –) شنطة مالبس بمحتوياتها 

مع إتخاذ اإلجراءات المالية و المخزنية في هذا الشأن علي أن يتم 

صرف هذه المكافأت و الجوائز العينية من الموارد الذاتية لإلتحاد 

 ية .أو من الشركة الراع

 

 

 

 

 ج . م 15000

 ج . م 10000

 ج . م   7500

 ج . م   5000

 

 ج . م  10000

 ج . م   7500

 ج . م   5000

 ج . م   2500

 

قيمة الفاتورة المقدمة 

بحد أقصي للفاتورة 

 ج.م  30000

 مكافأة مسابقة مدارس وأكاديميات االسكواش لصغار السن 2

 

 ج.م  10000   من   تبدأ 

 ج.م  15000وبحد أقصى 

 بدالت احلكام  3
 ) جديد (  حكم عام دولي

 ) جديد ( حكم عام أقليمي

 ) تعديل ( محلي درجة أوليبدل تحكيم الحكم العام 

 ) جديد ( بدل تحكيم حكم دولي

  ) جديد ( بدل تحكيم حكم أقليمي

 ) تعديل (تحكيم حكم طاولة  لبد

 ) تعديل (  الواحدبدل تحكيم الحكم درجة أولي عن اليوم 

 ) تعديل ( بدل تحكيم الحكم درجة ثانية عن اليوم الواحد

 

 ج.م 1000

 ج.م  750

 ج.م 600

 ج.م 750

 ج.م  600

 ج.م  510

 ج.م 460

 ج.م 350
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 ) تعديل (  بدل تحكيم الحكم درجة ثالثة عن اليوم الواحد

 ) جديد  ( لليوم الواحدالمدربين  –العبي العمومي بدل تحكيم 

 ) تعديل (  إنتقاالت داخلية عن مدة البطولة للحكم الواحد

 أحكام قانون الضرائب علي هذه البدالت .مع مراعاة تطبيق 

 –إنتقاالت خارجية من القاهرة وإلي مكان البطولة بمحافظة اخري ) قطار 

 أتوبيس ( 

وجبتين خارج  –) وجبة داخل القاهرة  تغذية و مشروبات للحكم يوميا

 أو ما يعادلها نقدي   القاهرة (

 

 

 

 

 

 ج.م 300

 ج.م  400

 ) لليوم ( ج.م 75

 

 

ذهاب و  قيمة تذكرة السفر

  عوده اومايعادلها نقدا.

 –داخل القاهرة  ج.م 200

  خارج القاهرة  250

 

 

 البعثات اخلارجية  4
 رؤساء البعثات و اإلداريني و  أعضاء االجهزة الفنية

طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء تطبيق فئات بدل السفر للخارج  -

 1985لسنة  1372و المعدل بالقرار رقم  1985لسنة  1134رقم 

بدل  1/3و قرارت وزارة المالية بإضافة بعض الدول و يتم صرف 

السفر في حالة تحمل اإلتحاد المصري لألسكواش تكاليف اإلقامة 

 و اإلعاشة .
 الالعبني و الالعبات

 مصروف جيب العب أو العبة في اليوم  -

 مشروبات و مياه( –عشاء  –إعاشة أعضاء البعثات اخلارجية ) غذاء 
 بدل إعاشة بالدول العربية لليوم  -

 بدل إعاشة بالدول األفريقية األخري لليوم -

 بدل إعاشة بالدول األسيوية األخري لليوم -

 بدل إعاشة بالدول األوربية لليوم -

 لليوم بدل إعاشة بإنجلترا -

 بدل إعاشة بدول أمريكا الشمالية و الجنوبية لليوم -

 بدل إعاشة بأستراليا و نيوزيالندا لليوم -

طبقا للمستندات التي تفيد الصرف في  صرف تلك البدالت علي أن يتم 

الغرض المخصص له و طبقا لما هو منصوص عليه بالقرار الوزاري 

 المخصص لكل بعثة .

 

 

 

 

 

 

 

 دوالر أمريكي 15

 

 دوالر امريكي 50

 دوالر امريكي 50

 دوالر امريكي 50

 دوالر امريكي 50

 جنيه إسترليني 40

 دوالر امريكي 50

 دوالر أمريكي 60

أعضاء األجهزة الفنية و الطبية  –املأموريات الداخلية) أعضاء اجلهاز األداري لإلحتاد  5
 للمنتخبات (

 مصروف  إنتقال لمحافظات الوجه البحري و القناة -

 مصروف  إنتقال لمحافظات الصعيد -

 شمال ( –وسط  –مصروف  إنتقال لمحافظة سينا ) جنوب  -

 

 

 ج.م 150

 ج.م 300

 ج.م 400
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مصروف إنتقال إداري اإلتحاد داخل محافظة القاهرة) للمأمورية  -

 الواحدة (

 

 

 ج.م حدأقصي 75

 -العاملية :مصروفات إعداد و جتهيز العيب و العبات املنتخبات القومية للبطوالت  6
احد عن اإلعداد مساهمة في مشاركات خارجية ) العب/ العبة الو -

 عمومي رجال و سيدات ( مقابل تقديم مستندات .للبطولة الواحدة

بدل تغذية شهري )لالعبي و العبات المنتخبات عمومي رجال و  -

 سيدات ( للفرد الواحد  مقابل تقديم مستندات .

العب/ العبة الواحد عن اإلعداد مساهمة في مشاركات خارجية )  -

 للبطولة الواحدة  ناشئين و ناشئات (  مقابل تقديم مستندات .

-  
 

 

 ج.م 7000

 

 ج.م 3000

 

 ج.م 5000

 مصروفات العالج و التطعيم 7
 العيب و العبات املنتخبات

مساهمة في عالج الالعب او الالعبة للحالة الواحدة ) مقابل تقديم  -

مع عدم التمتع بصرف قيمة أي مساهمات المستندات اآلصلية ( 

 من أي جهة أخري .

  

تطعيم للسفر للدول التي تحتاج للتطميعات ألعضاء البعثة مقابل  -

 مستندات . 
 اجلهاز اإلداري لإلحتاد

تامين صحي سنوي للفرد ) مقابل بوليصة تامين ( علي أن يتحمل  -

الموظف بقيمة هذه البوليصة علي أقساط شهرية خالل مدة 

 لبوليصة ا

 

 ج.م  20000

 

 ج.م للفرد 2000

 

حدأقصي  ج.م2000

 للموظف

 رسوم قيد و إشرتاكات خمتلفة 8
 رسم قيد اإلحتاد باجلهات املختلفة

 رسم قيد اإلتحاد المصري باإلتحاد الدولي  -

 رسم قيد اإلتحاد المصري باإلتحاد األفريقي  -

 رسم قيد اإلتحاد المصري باإلتحاد العربي  -

 

 خمتلفةإشرتاكات 
 إشتراك مصر في بطولة العالم للناشئين و الناشئات -

 إشتراك مصر ببطولة العالم للسيدات فرق -

 إشتراك مصر ببطولة العالم للرجال فرق -

االوائل  70إشتراك العبي الرجال و السيدات المصنفين ضمن ال  -

 علي العالم بمنظمة الالعبين المحترفين 
 

 

 قيمة المطالبة الواردة

 المطالبة الواردةقيمة 

 قيمة المطالبة الواردة

 

 

 قيمة المطالبة الواردة

 قيمة المطالبة الواردة

 قيمة المطالبة الواردة

قيمة األشتراك السنوي 

لالعب الموجود ضمن ال 

 األوائل 70
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 سلف العاملني 9
أشهر شرط  10سلفة ألعضاء الجهاز اإلداري لإلتحاد تخصم علي  -

 علي أخر سلفة حصل عليها الموظف . ستة اشهرمرور 

-  
 

 

قيمة شهرين من صافي 

 بحد أقصي الراتب

 إضايف أو مكافآت و حوافز أو منح للعاملني  باجلهاز اإلداري لإلحتاد  10
 3أضافي مقابل العمل بعد مواعيد العمل الرسمية بحد أقصي  -

 ساعات 

 

مكافأة لموظفي الجهاز اإلداري  عن جهود غير عادية أو منحة  -

شهر رمضان (  –مدارس  –عن دخول منـــــــــــاسبـات ) أعياد 

 بقرار مجلس إدارة 

بشرط توافر اإلعتملدات المالية مع مراعاة تطبيق قانون الضرائب علي 
 . هذه المكافأت

 

أجر الساعة للموظف * 

 عدد الساعات

 

 

 

 شهرحد أقصي 

 مصروفات املقر اإلداري اإلحتاد 11
 أخري( –نجارة  –صحي  –مصروفات صيانة مقر اإلتحاد ) كهرباء  -

 مصروفات بوفيه الضيافة و أدوات النظافة  -

 مصروفات نثرية و أكراميات و جرائد -

 إيجار المقر -

 تليفونات و إنترنت و مياه و إناره -

مصروفات صيانة أجهزة الكمبيوتر و ماكينات التصوير و الفاكس و أي   -

 أجهزة خاصة بالعمل باإلتحاد.

 أدوات كتابية و مطبوعات  -

 

 قيمة الفاتورة / المطالبة

 قيمة القاتورة 

 أقصي شهريا ج.م حد 500

 القيمة اإليجارية الشهرية

 قيمة المطالبات الواردة

 قيمة المطالبة / عقد الصيانة

 قيمة الفاتورة / المطالبة

 قيمة الفاتورة / المطالبة

 

 و اخلدمات و االعمال املشرتيات 12

الباب ما جاء بيطبق فيما خيص املشرتيات و اخلدمات و األعمال  -
( و مادة  37بع لالئحة املالية لإلحتادات الرياضية مـــــادة ) الرا

( لسنة 760)الصادرة بقرار وزير الشباب و الرياضة رقم  (38)
 2/11/2017الصادر بتاريخ  2017

 

 

 

 –و تصوير و إذاعة املسابقات )بطوالت فردية  اإلعالنمصاريف الدعايه و  13
دوري عام ( و نشر كافة حمتويات البطوالت و الدوري العام علي املواقع و 

 . الصفحات املختلفة
لسنة  760بقرار وزير الشباب و الرياضة رقم  37وفقا ألحكام املادة و

 . 2/11/2017الصادر بتاريخ 2017

العقود المبرمة  أو  قيمة

المطالبات أو الفواتير  مع 

األشخاص أو الجهات 

 القائمة بالعمل. 

 

 


