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 الئحة االنضمام

 األسس والسريان 01المادة 

أساس تحديد التكاليف والرسوم هو الحصة الخاصة للنادي بغرض توفير السيولة النقدية الالزمة   (1)
 في خطة الميزانية. 

منذ   (2) سارية  الرسوم  األول    13الئحة  رسوم    2011أكتوبر/تشرين  بالئحة  قرار  صدر  وحتى 
 جديدة. 

 مكونات الرسوم الشهرية   02المادة 

 تتكون الرسوم الشهرية من   (1)

 رسوم العضوية  
 + رسوم القسم 

 من الئحة الرسوم هذه.    03وقد تحددت قيمتها في المادة 

العمل ومدفوعات     (2) وقدرته على  النادي  بقاء  تكفل  التي  اإلجراءات  االشتراك جميع  مبلغ  ويغطي 
 أعضائه وكذلك النسبة الخاصة بالنفقات المتعلقة بتشغيل النادي. التأمين الالزمة للتأمين األساسي على 

إلى  أ (3) وتهدف  القسم  بناء على قرار جمعية  تحصيله  بالقسم ويتم  القسم فهو عائد خاص  ما رسوم 
 تمويل النفقات اإلضافية الضرورية في المجال الرياضي بكل قسم على حدة والشؤون الرياضية األخرى. 

 الشهرية قيمة الرسوم  03المادة 

 البالغون: 

 يورو/الشهر  9,00  رسوم العضوية  
 انظر المرفق بعمود البالغين  + رسوم القسم: 

 عاًما:  18الشباب واألطفال )وأخواتهم( حتى إتمام 

 يورو/الشهر  7,00 رسوم العضوية:  
 انظر المرفق بعمود الشباب واألطفال  + رسوم القسم: 

 التطوعية: المتدربون والطالب والخدمات 

 يورو/الشهر  7,00 رسوم العضوية:  
والخدمات   + رسوم القسم    والطالب  بالمتدربين  الخاص  بالعامود  المرفق  انظر 

 التطوعية 

  في حال وجود إفادة محددة المهلة بالموافقة على تخفيض الرسوم.
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  رسوم العائلة:

 يورو/الشهر  17.00  رسوم العضوية: 
 تتكون من المبالغ الفردية لألقسام على حدة.  + رسوم القسم:   

ال يمكن االستفادة من رسوم العائلة إال بداية من وقت حلول   أشخاص على األقل وحساب دفع مشترك.  3لألسر المكونة من  
 أما قبلها فيتم تحصيل الرسوم بشكل فردي.  دفع االشتراك الربع السنوي المشترك ألول مرة.

 االجتماعية الصعبة: الحاالت 

 % 50تخفيض بحد أقصى   رسوم العضوية:  
 % 50تخفيض بحد أقصى   + رسوم القسم:  

 بشرط تقديم طلب سنوي مبرر يوضح فيه الظروف المالية بالقسم المختص. 

 العضوية المتوقفة: 

 يورو/الشهر  2.50  رسوم العضوية:     
 ال يتم تحصيلها  + رسوم القسم:  

 لمستمر عن محل السكن( )الحمل، المرض أو التغيب ا
فيمكن تحويل   تزيد عن ثالثة شهور متتالية  الرياضي لسبب وجيه لمدة  النشاط  المشاركة في  يتمكن أحد األعضاء من  لم  إذا 

 عضويته إلى عضوية متوقفة بناء على طلب كتابي يحتوي على مدة التغيب. 

 

الحصول على   تبرر  التي  والمستندات  الطلبات  تقديم  السنوي فال  وفي حال عدم  الربع  بداية  تُقدم حتى  ولم  ُمخفضة  عضوية 
 وال يمكن ترتيب الرسوم بأثر رجعي.  يمكن مراعاة الطلب في الربع السنوي المقصود وتعتبر العضوية منتظمة.

 طريقة دفع الرسوم الشهرية واإلجراءات المتبعة في حال عدم االلتزام بواجب الدفع  04المادة 

من    10وتُحصل الرسوم كل ثالثة شهور، وعادة حتى يوم   الشهرية عن طريق الخصم المباشر من الحساب.يتم دفع الرسوم  
 الشهر األول في الربع السنوي. 

 ويجب على العضو تحمل التكاليف الناجمة عن عدم وجود رصيد أو إلغاء الحساب البنكي أو غيرها من األسباب األخرى.
ع الخصم للبنك ورسوم معالجة الموضوع من قبل النادي، وهي رسوم تتحدد قيمتها في  وتتكون هذه التكاليف من رسوم إرجا

 ( من الئحة االنضمام هذه.   2البند ) 05المادة 

 فيما سوى هذا تُطبق االلتزامات المذكورة المحددة في الالئحة األساسية. 

 الرسوم المدفوعة لمرة واحدة  05المادة 

 رسوم القبول    (1)

 مع تقديم طلب تحريري للحصول على العضوية.  يجب دفع رسوم القبول 

 يورو  10.00     وتبلغ هذه الرسوم 

 وتُخصم رسوم القبول لمرة واحدة مع أول قسط شهري ُمستحق. 

 الرسوم اإلدارية    (2)

  يجب دفع رسوم مقابل كل عملية تذكير بالدفع أو تنبيه إلى عدم الدفع أو أي تكاليف إدارية إضافية تسبب العضو في حدوثها.

 يورو  4.00     لغ هذه الرسوم وتب 
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 المبالغ المدفوعة لمرة واحدة  06المادة 

يمكن إصدار قرار بدفع رسوم لمرة واحدة طالما كانت من أجل إجراءات ألسباب غير متوقعة لم يمكن مراعاتها في التخطيط  
 للموازنة الجارية للنادي، وذلك من أجل 

 استمرار بقاء النادي،  –
 الرياضي، ضمان توفير النشاط  –
 ممارسة المشروع الرياضي الخاص بالنادي، –
 الديون التي لم يتسبب النادي فيها، –

  وبشرط أن تكون هذه الرسوم حتمية.

 . 13/10/2011تم إقرار الئحة االنضمام هذه وفق الالئحة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 . 18/03/2019من مجلس اإلدارة بتاريخ  تم إقرار التحديث األول
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 مرفق الئحة االنضمام 

 - األقسامرسوم  -

 (2020أكتوبر/تشرين األول  1)إصدار  

البالغون الشباب، األطفال
المتدربون، الطالب، الخدمات 

التطوعية
4,00 €                4,00 €                                     4,00 €                                    
4,00 €                4,00 €                                     4,00 €                                    
9,00 €                                                   10,00 €                                      8,00 € 
6,00 €                                                      6,00 €                                      6,00 € 
5,00 €                5,00 €                                     5,00 €                                    

31,00 €              17,00 €                                   13,00 €                                  
7,00 €                7,00 €                                     7,00 €                                    
2,00 €                2,00 €                                     2,00 €                                    

كرة القدم MS .56 كرة قدم وقت الفراغ 3,50 €                3,50 €                                     3,50 €                                    
كار نيو 4,00 €                4,00 €                                     4,00 €                                    

البيسبول 40.                  3,00 € 3,00 €                                     3,00 €                                    
قالع الغابات 5,00 €                5,00 €                                     5,00 €                                    

الجمباز 3,00 €                3,00 €                                     3,00 €                                    
2,00 €                2,00 €                                     2,00 €                                    

11,00 €              13,00 €                                   11,00 €                                  
الفنون القتالية سان شو 6,00 €                6,00 €                                     6,00 €                                    

شينكيندو 6,00 €                6,00 €                                     6,00 €                                    
تاي بو 5,00 €                5,00 €                                     5,00 €                                    

16,00 €              8,00 €                                     8,00 €                                    
8,00 €                6,00 €                                     6,00 €                                    
7,00 €                7,00 €                                     7,00 €                                    
9,00 €                11,00 €                                   9,00 €                                    

13,00 €              13,00 €                                   13,00 €                                  
6,00 €                8,50 €                                     6,00 €                                    
2,50 €                -  €                                       2,50 €                                    

الجمباز وقت الفراغ 7,50 €                7,50 €                                     7,50 €                                    

إلزامي -  €                  8,50 €                                     8,50 €                                    
Kür LK4/رياضة األطفال -  €                  9,50 €                                     9,50 €                                    

Kür LK3/2/1 -  €                  10,50 €                                   10,50 €                                  
-  €                  5,00 €                                     5,00 €                                    

األعضاء** 1,00 €                1,00 €                                     1,00 €                                    
الكرة الطائرة 1x تدريب/أسبوعًيا 5,00 €                5,00 €                                     5,00 €                                    

7,00 €                7,00 €                                     7,00 €                                    
اللياقة البدنية زومبا 1x تدريب/أسبوعًيا 11,00 €              11,00 €                                   11,00 €                                  

22,00 €              22,00 €                                   22,00 €                                  

القسم/المجموعة

.GS .30 أيروبك
تنس الريشة

البلياردو
كابويرا

ايروبك سوبرفيت

كرة السلة

2x تدريب/أسبوعًيا

2x تدريب/أسبوعًيا

اإلخوة واألخوات*

البولينج
بولينج ضعاف السمع

كاراتيه كارا هو

(متسابق +)
تنس الطاولة

الجودو

سباق الزالجات
التسلق

هوكي العجلة الواحدة
كرة القدم عىل كرسي متحرك

كرة اليد

 

عاًما وأن يكونوا أعضاء في    18*يحصل على رسوم اإلخوة واألخوات كل من اإلخوة واألخوات بشرط أن يكون عمرهم أقل من   -
 واحد. قسم الجمباز ويعيشون في المنزل نفسه ولديهم حساب دفع 

)بداية من   - آخر    14**الصبيان  بعمل  يقومون  لكنهم  الجمباز  يمارسون  أو ال  الجمباز  قسم  في  يتدربون  الذين ال  والبالغون  عاًما( 
 )لصالح قسم الجمباز(. 

 . 01/10/2020تم تحديث مرفق الئحة االنضمام في 


