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 الباب األول : تعريف االتحاد

 
 المادة األولى:

االتحاد اللبناني للرقص الرياضي هو اتحاد جمعيات هواة تهتم في لبنان بلعبة رياضة الرقص مركزه الرئيسي في 
االتحاد غير محددة. ال يقوم هذا االتحاد بأي عمل أو نشاط من شأنه إثارة الحزازات أو ضواحيها كما أن مدة هذا  بيروت

أو الحساسيات التي ال تتفق واالنتظام العام وليس له أي طابع سياسي أو طائفي ، و ال يجوز تأسيس اتحاد مماثل له 
وإتحاد  اللجنة االولمبية اللبنانيةومنضم الى  ضو في االتحاد الدولي و اآلسيويفي جميع األراضي اللبنانية وهو ع

 . الروك اند رول العالمي
 

 الباب الثاني : غاية االتحاد

 
 المادة الثانية:

 أن غاية االتحاد اللبناني للرقص الرياضي هي :
 اإلشراف على لعبة رياضة الرقص وتنظيمها ونشرها في لبنان . -1
والدولية وإيجاد عالقات ودية مع اتحادات بقية البلدان  العمل على االنضمام إلى االتحادات القارية واإلقليمية -2

 المنضمة إليها ، واالهتمام بالعالقات مع مختلف االتحادات اإلقليمية والدولية بكل ما يتعلق بلعبته .
 العمل على توثيق العالقات بين الجمعيات المنضمة إليه . -3
 .الجوائز وتنظيم البطوالت السنوية والدورات ومنح األلقاب  -4
 االشتراك بالمباريات الدولية في لبنان والخارج على أن تراعى أحكام المراسيم المعمول بها. -5
العمل على نشر مضمون وروح األحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في أوساط الهواة ولدى الجمهور  -6

 وإصدار النشرات الرياضية الخاصة .
المدربين، لجنة التنظيم و المالعب ، لجنة اإلعالم والدعاية ،  إنشاء اللجان المختلفة مثل : لجنة الحكام، لجنة -7

لجنة العقوبات،  لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الرقص االجتماعي والسيروك، لجنة  الروك اند رول اللبنانية، 
رى اذا ة أخمختلف االلجنة اللبنانية للرقص والرقص الرياضي، كما يجوز للهيئة اإلدارية لالتحاد ان تعين لجان  

 دعت الحاجة وذلك لمساعدتها في مزاولة نشاط االتحاد وتحقيق غايته.
 تنظيم وإقامة المؤتمرات الدولية و االشتراك بها على أن ترعى أحكام المراسيم المرعية اإلجراء. -8
كامل بالمحافظة على وجوده كسلطة أصلية وقانونية وشرعية ووحيدة إلدارة لعبة رياضة الرقص في لبنان  -9

 .  حسب رخصة وزارة الشباب والرياضة قاتهامشت
 

   الباب الثالث : تأليف االتحاد
 

 المادة الثالثة:
يتألف االتحاد اللبناني للرقص الرياضي من الجمعيات المنضمة إليه والمرخص لها قانونيا  وتعتني بلعبة رياضة 

 الرقص.
 

 المادة الرابعة:
اللبناني للرقص الرياضي وذلك بعد أن تتقدم الجمعية بطلب مرفقا   يحق لكل جمعية مرخصة االنضمام إلى االتحاد
من 13وذلك طبقا الحكام المرسوم الذي يكون في حينه قائما ) المادة  بالمستندات الكاملة إلى الهيئة اإلدارية لالتحاد

 (.4481المرسوم 
 الجمعية العمومية بعد مرور سنة منيحق لكل ناد انضم إلى االتحاد و حاصل على الترخيص القانوني التصويت في 

 .قبول انضمامه. أما الجمعيات التي ما زالت ملفاتها قيد الدرس ، فيمكنها الحضور دون أن يكون لها حق التصويت
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 المادة الخامسة:
دارية اليحدد بدل االشتراك السنوي للجمعية في االتحاد اللبناني للرقص الرياضي وفقا  و استنادا الى مقررات الهيئة ا 

 لإلتحاد اللبناني للرقص الرياضي .
 

 الباب الرابع : ادارة االتحاد

 
 المادة السادسة :

 يدير االتحاد الهيئات التالية:
 الهيئة االدارية 
 الجمعية العمومية 
 لجنة األمور المستعجلة 
  اللجان الفرعية المختلفة 
 

 المادة السابعة:
 لتسيير أعماله الداخلية والخارجية. عام مخصصلالتحاد نظام 

 

 في الهيئة االدارية
 

 المادة الثامنة :
 يدير االتحاد هيئة إدارية تنتخب من الجمعية العمومية وذلك بحضور ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.

 
 المادة التاسعة:

 . الوظائف بينهمتتألف الهيئة اإلدارية من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وهم يوزعون 
 

 المادة العاشرة :
 بعد انتخاب أعضاء اللجنة اإلدارية يصار فورا  إلى عقد اجتماع لتوزيع الوظائف على أعضائها.

 
 

 المادة الحادية عشر :
محاسرررررب  –امين صرررررندو   -مدير فني  -أمين سرررررر عام   -نائب رئيس  -إن وظائف اللجنة اإلدارية هي : الرئيس 

 ومستشار.
 
 الثانية عشر: المادة

 على عضو الهيئة اإلدارية لالتحاد أن يكون مستوفيا  الشروط التالية :
 من عمره. الثامنة عشرة أن يكون لبناني الجنسية وأتم  – 1
 غير محكوم بجناية أو جريمة شائنة .متمتعا بحقوقه المدنيةو أن يكون – 2
 أن ال يكون عضوا  في الهيئة اإلدارية التحاد رياضي آخر . – 3
 المرسوم من 92ان يستوفي الشروط المنصوص عنها في المرسوم الرياضي الذي يكون قائما في حينه ) المادة  -4

4881). 
 

 المادة الثالثة عشر :
قة  مام القضرررررررراء والحكومة وفي جميع األعمال المتعل ية يمثل الرئيس االتحاد أ ية وفي اللجنة األولمب مدن بالحقو  ال

 والمحافل الدولية.
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 المادة الرابعة عشر :

 يوقع الرئيس وأمين السر العام المراسالت كافة .
 

 المادة الخامسة عشر :
 يوقع أمين الصندو  أو المحاسب مع الرئيس جميع الوثائق التي تقيد االتحاد ماديا  بعد موافقة الهيئة اإلدارية .

 
 دة السادسة عشر :الما

يجب أن يتوفر في اجتماع الهيئة اإلدارية األكثرية لكي تكون مقررات الجلسررررة قانونية. يترأس الجلسررررة رئيس الهيئة 
 اإلدارية لالتحاد وفي حال غيابه نائب الرئيس ، وفي حال غياب نائب الرئيس يترأس الجلسة أكبر األعضاء سنا  

 
 المادة السابعة عشر :

اسررررتقال أحد أعضرررراء اللجنة اإلدارية تنتخب الجمعية العمومية عضرررروا  بديال  في أول اجتماع تعقده خالل  إذا توفى أو
شهر من تاريخ االستقالة أو الوفاة، إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ستة أشهر، أما إذا كانت المدة أقل من ستة أشهر 

يخص اللجان فعلى اللجنة اإلدارية لالتحاد تعيين بديل منه  فيبقى المقعد شررررررراغرا  حتى موعد االنتخابات، أما في ما
 خالل فترة شهر.

 
 المادة الثامنة عشر :
ستقالة أعضاء من اللجنة اإلدارية لالتحاد تعتبر الهيئة اإلدارية لالتحاد مستقيلة ويصار عند ذلك إلى  اربعة في حال ا

 .دعوة الجمعية العمومية من قبل الرئيس وأمين السر العام
 . (4881من المرسوم  27)وذلك بناء الحكام المادة 

 
 المادة التاسعة عشر :

 يجوز للهيئة اإلدارية لالتحاد أن تعين لجانا  مختلفة لمساعدتها في مزاولة نشاط االتحاد وتحقيق غايته.
 

 المادة العشرون :
 كافة، تعتبر مجانية.إن جميع وظائف االتحاد أي وظائف الهيئة اإلدارية ولجنة األمور المستعجلة 

 
 المادة الحادية والعشرون :

 يحق للهيئة اإلدارية لالتحاد االستعانة بمساعدين يتقاضون بدل أتعاب بغية تسهيل المهمة الملقاة على عاتقهم .
 

 المادة الثانية والعشرون:
اإلدارية لالتحاد كما تحدد صالحياتها إن اللجنة اإلدارية لالتحاد تحدد صالحيات اللجان الفرعية وعالقتها مع اللجنة 

 وفقا  ألحكام النظام الداخلي .
 

 المادة الثالثة والعشرون :
ترتبط الجمعيات المنضرررررمة واللجان الفرعية بالهيئة اإلدارية عن طريق أمين السرررررر العام وللهيئة اإلدارية حق دعوة 

ات التي لها عالقة بالنوع الذي تشرف عليه ويقيد االتحاد إحدى اللجان أو اللجان الفرعية كافة لمباحثتها واتخاذ القرار
 أدبيا  وماديا  .

 
 المادة الرابعة والعشرون :

تخضع لموافقة الجمعية العمومية قرارات اللجنة اإلدارية المتعلقة بشراء العقارات المبنية أو بيعها أو رهنها أو 
 تأجيرها .
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 المادة الخامسة والعشرون :
 هيئة اإلدارية المتعلقة بقبول الهبات واألشياء الموصى بها نافذة .تعتبر قرارات ال

 
 المادة السادسة والعشرون:

 تعتبر قرارات الهيئة اإلدارية نافذة ابتداء من تاريخ إصدارها وتبلغيها إلى من يعنيهاألمر .
 

 المادة السابعة والعشرون:
 ، على أن ال تتجاوز مدة الوالية األربع سنوات . نظامه العاممدة والية الهيئة اإلدارية لإلتحاد يحددها 

 

 في الجمعية العمومية
 

 المادة الثامنة والعشرون:
 .تتألف الجمعية العمومية من رؤساء أو مندوبي الجمعيات بنسبة ممثل واحد عن كل جمعية

 
 المادة التاسعة والعشرون :

بمن تنتدبه الهيئة االدارية من اعضائها بقرار تتخذه في يمثل الجمعيات المنضمة إلى االتحاد في الجمعية العمومية 
وجب تفويض رسمي منها ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها مجلسة قانونية وب

 مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة االدارية للجمعية قرار التفويض.
 (4881المرسوم من  24مادة )ال

 
 المادة الثالثون:

، ويمكن دعوتها لجلسات استثنائية بناء على كل سنة على األقل في جلسة عادية تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة
 طلب الرئيس أو ثلث أعضائها المستوفين الشروط القانونية.

 
 المادة الواحدة والثالثون :

لالتحاد خالل شهر كانون االول من كل سنة لإلطالع على تقرير أمين السر العام وتقرير تجتمع الجمعية العمومية 
 امين الصندو  وللتصديق على البرنامج السنوي لالتحاد.

 
 المادة الثانية والثالثون:

تعديل النظام العام لالتحاد باتباعها ما ينص عليه المرسوم الرياضي الذي يكون قائما في حينه يحق للجمعية العمومية 
 (4881 من المرسوم 6) المادة 

 
 المادة الثالثة والثالثون:

المرسوم الرياضي الذي يكون  ، تطبق احكاماربعةفي حال انخفاض عدد الجمعيات المنضمة إلى االتحاد إلى أقل من 
 (4881المرسوم من 22,20المادتين ) قائما في حينه

 

 في لجنة األمور المستعجلة
 المادة الرابعة والثالثون:

نائب الرئيس  -تعين اللجنة اإلدارية في مطلع كل عام لجنة تسمى لجنة األمور المستعجلة وهي تتألف من: الرئيس 
وأمين السر العام. ولهذه اللجنة صالحيات وسلطة اللجنة اإلدارية في األمور االستثنائية التي لم ترد في جدول أعمال 

تدعى لجنة األمور المستعجلة بطلب من  يحق لها تعديل أو إلغاء قرار اتخذته اللجنة اإلدارية. جلسة إدارية عقدت وال
في مكان يتفق عليه األعضاء، عند الضرورة )أي عند حصول إشكال خالل  االتحاد أو الرئيس إلى االجتماع في مقر

وتتخذ القرارت فيها بأكثرية األصوات على أن تعرض على اللجنة اإلدارية في أول جلسة تعقدها إلقرارها.  المباريات(

mailto:info@ldsf.org


                                                                               

7 

  www.ldsf.orgموقع الكتروني:  info@ldsf.orgبريد الكتروني:  009611873108تلفون    –عين سعادة  –االتحاد اللبناني للرقص الرياضي 

 

لك األمور المستعجلة يستبدل في ت في حال كان أحد أعضاء اللجنة أو أعضاء جمعيته طرفا  في أي مشكلة ستبحثها لجنة
 .الجلسة بأحد أعضاء الهيئة اإلدارية التي هي وحدها تعينه

 

 في اللجان الفرعية المختلف
 المادة الخامسة و الثالثون:

 تعيين الهيئة اإلدارية لالتحاد اللجان الفرعية قبل بداية كل موسم رياضي.
تسميهم اللجنة اإلدارية لالتحاد. تخضع محاضر   مقرر وعضو،، يجب أن تتألف كل لجنة من ثالثة أعضاء رئيس

هذه اللجان إلى موافقة ومصادقة الهيئة اإلدارية وترفع إلى الهيئة اإلدارية كمقترحات وتوصيات يمكن تبنيها أو 
 مركز االتحاد.رفضها أو تعديلها وتجتمع اللجان في 

 
 المادة السادسة والثالثون :
 اللجان الفرعية التالية: تعاون الهيئة اإلدارية

 .لجنة الحكام .1
 .لجنة المدربين .2
 .لجنة التنظيم و المالعب .3
 .لجنة اإلعالم والدعاية .4
 .لجنة العقوبات .5
 .لجنة الشؤون الخارجية .6
 .لجنة الرقص االجتماعي والسيروك .7
 .لجنة الروك اند رول اللبنانية .8
 .اللجنة اللبنانية للرقص والرقص الرياضي .9

اإلدارية لالتحاد أن تعين لجانا  مختلفة اخرى اذا دعت الحاجة وذلك لمساعدتها في مزاولة نشاط كما يجوز للهيئة 
 االتحاد وتحقيق غايته.

 
 المادة السابعة والثالثون:

تحدد مدة عمل اللجان الفرعية لسنة واحدة قابلة للتجديد ويمكن ان يكون عمل اعضاء اللجان لقاء بدل تحدده الهيئة 
 عندما تدعو الحاجة.االدارية 

 

 الباب الخامس : موارد وأموال االتحاد
 

 المادة الثامنة و الثالثون :
 تتكون الموارد المالية لالتحاد من :

 االتحاد. الىبدل انتساب الجمعيات واألندية  -1
 بدالت اشتراك الجمعيات و األندية المنضمة إلى االتحاد . -2
البطوالت والدورات والمباريات التي ينظمها االتحاد أو تنظمها الجمعيات اإليرادات من أي نوع كانت والناجمة عن  -3

 . وجميع مطبوعات الدعاية التي تطبع بمناسبة إقامتها إيرادات أمالكه
 من المنح واإلعالنات المقدمة سنويا  لالتحاد. -4
ي السلطة ذات من مجموع التبرعات التي يرخص استعمالها ومن المواد التي تنشأ بصورة استثنائية وبرض -5

 ء.االصالحية عند االقتض
 من ثمن المطبوعات. -6
 مات الموجهة إلى الهيئة اإلدارية.من الهدايا والتقدي -7
 بدل االشتراك السنوي للحكام و المدربين. -8
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 المادة التاسعة و الثالثون :
 تصرف أموال االتحاد في سبيل تحقيق غايته وتنفيذ برامج نشاطاته .

 
 المادة األربعون:

 تصبح أموال االتحاد وممتلكاته عند حله نهائيا  ملكا للجهة التي تقررها الجمعية العمومية في حينه.
 

 الفصل األول : االنضمام، االنتخابات و االستقالة  

 

  الباب السادس : االنضمام

 
 المادة الواحدة واألربعون :

على الجمعية أن تتقدم بطلب موقع من رئيسررررها وأمين  من أجل االنضررررمام إلى االتحاد اللبناني للرقص الرياضرررري يتوجب
 سرها وأن ترفق بطلبها المستندات التالية ممهورة بتوقيع رئيسها وأمين سرها مع الختم.

 أرقام الهاتف و الفاكس. –المحافظة  –القضاء  –البلدة  –عنوان الجمعية  –اسم الجمعية  -1
 بيقها.التعهد بتنفيذ القرارات الصادرة عن االتحاد وتط -2
 .العامنسخة واحدة عن نظامها  -3
الئحة بأسررماء أعضرراء هيئتها اإلدارية وعناوين رئيسررها ونائب رئيسررها وأمين سرررها وأمين صررندوقها  مع أرقام  -4

 الهاتف والفاكس. 
 صورة طبق األصل عن الترخيص المجازة بموجبه الجمعية. -5
 بدل االنتساب لالنضمام الى االتحاد. -6
 بدل االشتراك السنوي. -7
 إخراج قيد لكل من أعضاء الهيئة اإلدارية. -8
المسرررتندات العقارية الالزمة حسرررب األصرررول بما فيها سرررند التمليك أو األيجارأو االتفاقية القانونية التي تثبت حق  -9

 موقعة من مهندس معتمد. 1/500الجمعية باستثمار المقر اضافة الى خريطة لتصميم الملعب بمقياس 
 

 ون :المادة الثانية واألربع
من تاريخ  تتعدى الثالثة اشهر تتولى الهيئة االدارية لالتحاد درس طلب االنضمام و تقرر قبوله أو رفضه في مهلة ال

من  13المادة ) ) بناء للمرسوم الرياضي الذي يكون قائما في حينهتقديم الطلب. و في حال الرفض تبرر ذلك قانونيا.
 .)4881المرسوم 

 
 :المادة الثالثة واألربعون 

بعد قبول طلب االنضمام ترسل أمانة السر العامة لالتحاد اشعارا  بذلك الى الجمعية صاحبة العالقة مرفقا بنسختين من 
 اإليصال الرسمي بقيمة االنتساب و االشتراك تحتفظ بواحدة منها و تقدم األخرى الى وزارة الشباب و الرياضة.

 ربعون :المادة الرابعة واأل
 للنادي حـق  :  - أ

 .العامالمشاركة في حمل مسؤوليات االتحاد واإلشراف على ممارستها في ضوء نظامه  .1
 مناقشة مشروعي الموازنة وقطع الحساب والتقريرين اإلداري والمالي والمصادقة عليها سنويا . .2
 االتحاد وتطويره.مناقشة وتقديم المقترحات التي من شأنها المساعدة على تحقيق أهداف  .3
 انتخاب أعضاء الهيئة اإلدارية والترشيح لعضويتها. .4
 على النادي واجب : -ب 

 .العاماحترام نظام االتحاد  -1
 العمل على تحقيق أهداف االتحاد وتنفيذ قراراته. -2
 .ةيدفع اشتراكه السنوي وكافة الملحقات في المواعيد المحددة والمواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العموم -3
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 المادة الخامسة واألربعون:
يعود للقضرررراء المختص صررررالحيات البت بالخالفات الناشررررئة عن عدم قبول أي نادأ في االتحاد أو بالخالفات الناشررررئة بين 

 األندية.
 

  الباب السابع : االنتخابات 
 

 
 .(4881من المرسوم  26- 24 - 6) المواد المادة السادسة واألربعون: 

 العمومية أعضاء الهيئة اإلدارية وهؤالء يوزعون الوظائف بينهم عن طريق االنتخاب. تنتخب الجمعية -1
 .العاميحق الترشيح لعضوية الهيئة االدارية كل من تتوفر فيه الشروط المذكورة في النظام  -2
عن خمسة خالل مدة ال تقل عن ثالثين يوم من موعدها و ال تزيد تحدد الهيئة اإلدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها  -3

المكان والساعة واليوم الذي تجري فيه االنتخابات ومراكز اللجان التي تشرف عليها وتعلم بذلك  واربعين يوم
وزارة الشباب والرياضة قبل خمسة عشر يوما  على األقل وترفق بدعوة الجمعية العمومية لالنتخابات الئحة بأسماء 

ن يقوم غير المسددين لمتوجباتهم المالية بالتسديد قبل بدء التصويت على أ الجمعيات األعضاء الذين يحق لهم
 .   فال يحق لهم المشاركة فيها اإل الجلسة و

 . ومن ناد إتحادي منهتقدم طلبات الترشيح خطيا  إلى أمانة السر من قبل المرشح شخصيا  وموقعة  -4
 وتنتهي قبل الجلسة بثالثة أيام. فور الدعوة الى االنتخاباتتبدأ مهلة الترشيح  -5
ال يحق للجمعية المشاركة في عملية انتخابات الهيئة اإلدارية اإل إذا كانت مسددة اشتراكها السنوي بموجب إيصال  -6

سنة على األقل على انضمامها إلى االتحاد، وان تكون قد مرموقع من أمين الصندو  قبل االنتخابات وكان قد 
في نظامه العام ولوائحه  نّصا  التي يتوجّب على أألتحاد تحديدها،البطوالت الرسمية على األقلفي إحدى شاركت 

، وال تقبل الوكالة أو التفويض أو المراسلة للتصويت أو أألنتخاب،الفنّية و ذلك حالل ألموسم ألرياضي السابق 
 للقيام بواجب االنتخاب.

من مجموع أعضاء الجمعية العمومية المستوفين  االولى الثلثين إذا حضر جلسة االنتخابات متوفرا النصاب ونيك -7
ون ويك في الزمان والمكان عينهما الشروط القانونية ، وإال فيرجأ االجتماع إلى اليوم عينه من األسبوع التالي

من االندية التي يحق لها التصويت، واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة  النصف زائد واحدفي حال حضور  قانونيا  
  حضر. نمالثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما لالنعقاد في جلسة ثالثة بعد اسبوع في الزمان والمكان عينهما ب

 غير المرشحين. يدير الجلسة اعتبارا  من البدء بمرحلة االنتخابات، أكبر أعضاء الجمعية العمومية سنا  من -8
تعلن النتائـج االنتخابية فور االنتهاء من الفرز ويعتبر فائزا  المرشح الذي ينال العدد األكبر من األصوات المقترعين،  -9

وإذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد األصوات األقل بين المرشحين، يعتبر فائزا  المرشح األكبر سنا ، وفي حال 
 التساوي في العمر فبالقرعة.

 لـوزارة الشباب والرياضة أن توفد ممثال  لها لحضور ومراقبة عملية االنتخابات وقانونيتها. -10
 

  الباب الثامن : االستقالة  
 

 المادة السابعة واألربعون:
تقدم طلبات انسحاب الجمعيات من االتحاد بموجب كتاب موقع من رئيس و أمين سر الجمعية و بقرار معلل صادر 

 عن الهيئة االدارية للجمعية. 
 

 المادة الثامنة واألربعون:
م الملزمة لالتحاد والتي تكون محددة في نظا  على األقل  إحدى البطوالت الرسمية السنويةجمعية ال تشارك في كل 

نه، .) طبقا للمرسوم الرياضي القائم في حياالتحاد ولوائحه الفنية، تفقد حقها في التصويت في الجمعيات العمومية 
 (4881من المرسوم  24المادة 
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 .(4881من المرسوم  19) المادة  المادة التاسعة واألربعون:

 تسقط عضوية الجمعية في الحاالت التالية :
 إذا حلت الجمعية. -1
 .موسمين متتاليتيناذا توقفت عن ممارسة نشاطها الرسمي لمدة  -2
 اذا ثبت انها خالفت نظامها العام او القوانين واالنظمة -3
  إذا امتنعت عن تسديد رسم اشتراكها السنوي عن سنتين متتاليتين بعد إنقضاء شهرين من تاريخ اخطارها خطيا   -4

 

 الفصل الثاني : ادارة االتّحاد

 

 : الجمعية العموميةالباب التاسع 

 
 المادة الخمسون :

إن الجمعية العمومية هي السلطة العليا لالتحاد تنبثق عنها جميع الصالحيات ولها وحدها حق تعديل المواد االختيارية 
من هذا النظام ومراقبة أعمال الهيئة اإلدارية والفصل نهائيا  في القضايا التي تعرض عليها من الهيئة اإلدارية ومن 

 الجمعيات بواسطة أمانة السر.
 

 مسون :خالمادة الواحدة وال
 تتألف الجمعية العمومية من رؤساء أو ممثلي الجمعيات المنضمة حسب األصول إلى االتحاد.

ويشترط في قبول المندوب أن يكون انتدابه اتخذ بقرار من الهيئة االدارية للجمعية و ترسل نسخة عن القرار الى 
 .ين سّر الجمعية و ممهورة بخاتمها ومذكور فيها رقم محضر جلسة النادي وتاريخهارئيس و أم االتحاد موقعة من

 
 المادة الثانية والخمسون :

 اجتماعات الجمعية العمومية على ثالثة أنواع :
 اجتماع عادي سنوي. -1
 اجتماع استثنائي. -2
 اجتماع كهيئة انتخابية. -3

 
 المادة الثالثة والخمسون :

 عمومية اجتماعها العادي السنوي خالل شهر كانون االول من كل سنة.تعقد الجمعية ال -1
 تفتتح الجلسة بقراءة جدول األعمال. -2
 التثبت من قانونية األعضاء رؤساء الجمعيات ورؤساء الهيئة الفنية. -3
 مناقشة التقريرين اإلداري والمالي ومشروع قطع الحساب عن السنة المنصرمة والصادقة عليها جمعيا . -4
 مناقشة مشروع الموازنة عن السنة المقبلة والمصادقة عليه. -5
 تقديم االقتراحات والتوصيات بشأن الخطوط العامة لالتحاد للسنة المقبلة. -6

 
 المادة الرابعة والخمسون: 

تعقد الجمعية العمومية اجتماعات استثنائية بناء  على قرار من الهيئة اإلدارية أو طلب خطي موقع من ثلث أعضاء 
الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور جلساتها، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال خاص ال يجوز الخروج عنه 

 اال 
ان يضاف على جدول االعمال بناء  القتراح من اللجنة اإلدارية في حال موافقة ثلثي الحضور على مناقشة اي بند ممكن 

 أو احد االندية.
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 المادة الخامسة والخمسون: 
االربعة اشهر التي تلي نهاية االلعاب االولمبية ( أربع سنوات خالل 4تجتمع الجمعية العمومية كهيئة انتخابية مرة كل )

على أن يعين في الدعوة مكان وزمان االنتخاب ويحدد تاريخ بدء مهلة من أجل انتخاب أعضاء الهيئة اإلدارية  الصيفية
 .)4881من المرسوم  24المادة  (الترشيح وانتهائها

 
 )4881من المرسوم  6المادة   (المادة السادسة والخمسون:

ممن يحق لهم االكثرية المطلقة، اكثر من النصف يكون اجتماع الجمعية العمومية العادي قانونيا اال بحضور  ال 
 حيث يكون النصاب اسبوعفي حال عدم اكتمال النصاب تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع ثانأ بعد التصويت، و

 .بمن حضرقانونيا  
 

 المادة السابعة والخمسون:
يرأس رئيس الهيئة االدارية جلسات الجمعية العمومية وفي حال غيابه نائب الرئيس  وفي حال غياب نائب الرئيس 

 يترأس الجلسة أكبر األعضاء سنا  من أعضاء الهيئة االدارية.
 

 المادة الثامنة والخمسون:
 يوقع الرئيس و أمين السر كافة محاضر الجمعيات العمومية.

 
 المادة التاسعة والخمسون:

 ه.ويصد  عليفي بداية كل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية يتلى محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق  
 

 الباب العاشر : الهيئة االدارية

 
 :لستونالمادة ا

 على الهيئة اإلدارية لالتحاد :
 تنظيم وإقامة البطولة السنوية للعبة وفقا  لمواعيد محددة سنويا  وبالتنسيق مع وزارة  الشباب والرياضة. -1
 اللبناني. السهر على نشر اللعبة وإقامة الدورات العديدة بين جميع طبقات المجتمع -2
 تطبيق القوانين الدولية وتعديالتها بعد صدورها وإصدار نشرات خاصة. -3
إقامة الدورات والمؤتمرات اإلقليمية والعالمية للعبة واالشررتراك بها وتشرركيل المنتخبات األهلية لتمثيل لبنان داخليا   -4

االجراء و المتعلقة  بتنظيم استقدام  و خارجيا  و اإلشراف على تدريبها على أن تراعى األحكام المراسيم  المرعية
 البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وإيفادها.

 إقامة دورات تدريب وتحكيم للراقصين والمدربين والحكام واإلداريين بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة. -5
 السعي لدى وزارة الشباب والرياضة لمكافأة المتفوقين في اللعبة. -6
 وصرفها.تقرير المصاريف  -7
نشررررر الفكرة الصررررحيحة عنها بين المسررررؤولين والعمل على حماية الهواية من العوامل الضررررارة التي تتعرض لها  -8

 والراقصين.
 تعيين الموظفين وصرفهم وتحديد رواتبهم وتعويضاتهم. -9
 قبول األعضاء الجدد. -10
 دعوة الجمعية العمومية لالجتماع. -11
 ار أعضاء مكتب االتحاد.ياخت -12
 العقود باسم االتحاد وتقبل الهبات والمساعدات والتبرعات.إجراء كافة  -13
 النظر في جميع االقتراحات والشكاوي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. -14
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 : الستونالمادة الواحد و
تجتمع الهيئة اإلدارية لالتحاد مرة واحدة كل شهر ويكون النصاب مكتمال  بحضور ما ال يقل عن نصف أعضائها 

قرارات بالتصويت وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا  كما ال يمكن نقد أي قرار اتخذ باالجماع  وتتخذ ال
 اذا حظي هذا النقض على األكثرية.

 
 : والستونالمادة الثانية 

 ان أعضاء الهيئة اإلدارية لالتحاد جميعهم مسؤولون متضامنون عن أعمال الهيئة االدارية.
 

 : والستونالمادة الثالثة 
 يحق للهيئة اإلدارية لالتحاد االستعانة بأشخاص اداريين أو فنيين أو قانونيين اذا دعت الحاجة.

 
 : والستونالمادة الرابعة 

 للهيئة اإلدارية لالتحاد وحدها الحق باالتصال بــ:
 االتحاد الدولي و مختلف اللجان التابعة لهWDSF. 
  التابعة لهاالتحاد العربي و مختلف اللجان 
  االتحادات المنضمة الى االتحاد الدولي 
 .اللجنة األولمبية اللبنانية 
 االتحاد اآلسيوي ومختلف اللجان التابعة له 
 إتحاد الروك اند رول العالمي  

 
 : والستونالمادة الخامسة 

 جمعية أو نادي اذا ارتكب أييحق للهيئة اإلدارية لالتحاد أن تعاقب بالتوقيف أو الجزاء النقدي كل راقص منتم الى 
مخالفة تتعارض مع أنظمة الجمعيات و االتحاد وذلك بعد ان تكون الجمعية قد ابلغت االتحاد بالقرار معلال  باالسباب 

 . والمستندات
 

 : والستونالمادة السادسة 
 ديل.البأكثر من ستة أشهر، يجري انتخاب  ةذا شغر مركز عضو أو أكثر في الهيئة اإلدارية وما زالت المدة المتبقيإ

في حال استقالة الهيئة   .أشهر تستمر الهيئة اإلدارية بأعمالها حتى نهاية واليتها 6وإذا كانت المدة المتبقية أقل من 
االدارية لالتحاد او فقدان شرعيتها ألي سبب من االسباب خالل فترة واليتها، يتم انتخاب هيئة ادارية جديدة وفق 

ي تجراالصول لتستكمل الوالية اذا كانت تزيد على الستة اشهر، اما اذا كانت الوالية اقل من ستة اشهر، فحينها 
 .)4881من المرسوم  27 المادة (أألنتخابات على أساس والية كاملة

 

 الباب الحادي عشر : اختصاصات أعضاء الهيئة االدارية
 

 الرئيس
 

 : والستونالمادة السابعة 
 رئيس الهيئة اإلدارية المهام التالية :يتولى 
 رئاسة االتحاد بكافة هيئاته و لجانه. -1
 رئاسة جلسات الجمعية العمومية والهيئة اإلدارية واإلشراف على أعمال اللجان. -2
 توقيع جميع المراسالت مع أمين السر والمعامالت والحواالت المالية مع أمين الصندو . -3
 اإلدارية إلى جلسات استثنـائية وفقا  لهذا النظام. دعوة الجمعية العمومية والهيئة -4
 صرف مبلغ من أموال االتحاد كل شهر ال يتجاوز القيمة المقررة من قبل  الهيئة االدارية. -5
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 تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئة اإلدارية. -6
 طق الرسمي باسم االتحاد.تمثيل االتحاد لدى الدوائر الرسمية وفي اللجنة األولمبية اللبنانية ويكون النا -7
حال  . وفيالنظام العامعلى كل عضرررررو من أعضررررراء الهيئة اإلدارية أن يلتزم بحرفية واجباته حسرررررب نصررررروص  -8

س عن ممارسرررة الواجبات ألي سرررببا  كان، وحرصرررا  على اسرررتمرارية عمل و أداء التكرار ثالث مرات في التقاع
اصرررب ة توزيع المنزمة وااليلة الى تسررريير عمل االتحاد لجهة اعاد، يعود للرئيس اقتراح اتخاذ التدابير الالاالتحاد

او اقتراح ما يراه مناسرررربا بما فيه فصررررل او سررررحب الثقة من العضررررو المتقاعس، على ان يتم  فيما بين االعضرررراء
 عرض االقتراح واتخاذ االجراء المناسب خالل اجتماع اعضاء اللجنة االدارية وبعد موافقة اكثرية االعضاء.

 

 ب الرئيسئنا
 :والستونالمادة الثامنة 

 ينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حال غيابه و يمارس كافة حقوقه و موجباته.
 

 مأمين السر العا
 : والستونالمادة التاسعة 

 تدوين محاضر جلسات الهيئة اإلدارية والجمعية العمومية في سجالت خاصة يكون مسؤوال  عن حفظها. .1
 االتحاد الداخلية والخارجية وتوقيعها مع الرئيس. تأمين كتابة مراسالت .2
 تحضير جداول أعمال جلسات الهيئة اإلدارية والجمعية العمومية والدعوة إلى الجلسات العادية. .3
 تنظيم محفوظات االتحاد. .4
 وضع التقرير السنوي. .5
 توزيع كشوف الراقصين على الجمعيات قبل بداية السنة الرياضية بشهر واحد. .6
 ع المراسالت الرسمية مع الرئيس.توقيع جمي .7
البت في األمور الداخلية أثناء غياب اللجنة اإلدارية على أن يصرررررررار إلى إقرار اإلجراءات التي اتخذها في أول  .8

 جلسة تعقدها اللجنة المذكورة.
 توقيع بطاقات اإلداريين والصحفيين والحكام والراقصين مع الرئيس. .9
 رية ومختلف اللجان التابعة لها.تأمين صلة الوصل بين اللجنة اإلدا .10
يعرض سجالت االتحاد كافة على وزارة الشباب والرياضة خالل شهر كانون الثاني من كل سنة من أجل مهرها  .11

 والمصادقة عليها بعد درسها.
 يودع وزارة الشباب والرياضة خالل شهر كانون الثاني من كل سنة المستندات التالية : .12

  األعمال والنشاطات التي حققها خالل السنة السابقة.تقريرا  موجزا  عن 
 .برنامج األعمال والنشاطات التي ستحقق خالل السنة الجارية 
 .نسخة عن موازنة االتحاد للسنة الجارية 
 .نسخة عن قطع حساب السنة الماضية 

ولوازم االتحاد  هو مسؤول عن جميع سجالت ومحفوظات الجمعية العمومية واللجنة اإلدارية وملفات الجمعيات
 .المنقولة، ويرأس مكتب االتحاد في حال وجوده

 

 أمين الصندو 
 : السبعونالمادة 
ل اإليرادات العائدة لالتحاد بموجب إيصررررررراالت من دفاتر ويدفع النفقات التي تقررها الهيئة اإلدارية على  -1 يحصرررررررا

 أورا  دفع وقبض مذايلة بتوقيع الرئيس مع توقيعه.
 اإليرادات ودفتر األموال المنقولة.يمسك دفاتر  -2
يضرررع أموال االتحاد في مصررررف مقبول من الحكومة تعينه الهيئة اإلدارية في حسررراب يفتح باسرررم االتحاد الممثل  -3

لهذه الغاية بشررررخص الرئيس وأمين الصررررندو . و ال يحق المين الصررررندو  االحتفاظ  في صررررندو  االتحاد بمبلغ 
 ئة اإلدارية.يتجاوز ما هو مقرر من قبل الهي
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 المدير الفني
 : السبعونالمادة الواحدة و

 ل لجنة الحكام و لجنة المدّربين.يعتبر مسؤوال  عن كافة الشؤون الفنية في االتحاد و يشرف مباشرة على أعما -1
 يوجه النشاط الفني في محاضرات وتدريب وتنظيم مباريات الرقص بالتعاون مع الرئيس واللجان المعنية. -2
 التطور الفني الراقص في العالم لينقله بالتالي إلى أعضاء االتحاد.يالحق  -3

 

 المحاسب
 :والسبعون المادة الثانية 

 ( ودفاتر محاسبة لألموال المنقولة.يمسك دفاتر محاسبة مالية مبوبة )دوبيا
 يحتفظ بالسندات المالية وبالسندات و األموال غير المنقولة. -1
 ث نسخ ويوقعها ويحيلها إلى أمين الصندو .ينظم أورا  الصرف والقبض على ثال -2
 يضع تقريرا  شهريا  عن ميزانية االتحاد يقدمه إلى الهيئة اإلدارية وتقريريا  سنويا  إلى الجمعية العمومية. -3
يحتفظ بجميع البطاقات والمطبوعات التي تصدر باسم االتحاد ويحتفظ بها قيودا  أو سجالت رسمية ثابتة ويسلم ما  -4

 إلى أمين السر وأمين الصندو  بموجب إيصاالت. يلزم منها
يوقع ويمهر جميع البطاقات التي تسررررتعمل في المباريات والدورات الرسررررمية والحبية،ويحتفظ لها قيودا يحاسررررب  -5

 بموجبها أمين الصندو  والجمعية ذات العالقة الستيفاء حصة االتحاد من اإليرادات.
 

 االدارية : سلوك أعضاء الهيئة ثاني عشرالباب ال

 
 : والسبعونالمادة الثالثة 

 الشروط التي يجب أن يتقيّد بها أعضاء الهيئة اإلدارية في أي اجتماع :
 الدقة في المواعيد. -1
  .عدم التخاطب فيما بين الحاضرين -2
 .لتواضع والعمل االتحادي كفريق عمل واحدا -3
 .اإلخالص لالتحاد -4
 .عدم األكل أثناء االجتماعات -5
 .واحترام، وتشجيع اآلخرينالتحدث بلباقة  -6
 إحضار دفتر لتدوين المالحظات و اآلراء -7
 ومن أهم الشروط، إحضار كل عضو للقائمة على ملخص عمل عن أعماله وذلك للفترة التي تلت آخر اجتماع. -8
 المحافظة على السرية بالنسبة لمواضيع االجتماعات وعدم تسريب المداوالت التي تتم. -9
 مداخلة من قبل األعضاء أي ما يعادل ثالث أو خمس دقائق وفقا  ألهمية الموضوع. احترام الوقت المحدد لكل -10
 االلتزام بقرارات الهيئة اإلدارية  وتقديم االعتراض خطيا. -11
 على أي عضرررو يتغيّب عن أي اجتماع أن يسرررتلم من أمانة السرررّر محضرررر الجلسرررة أو الجالسرررات التي تغيب عنها  -12

 ن له الحق بإعادة مناقشتها.لالطالع على مضمونها دون أن يكو
 عدم التكلم بالسوء أو بصوت مرتفع أثناء االجتماعات أو المباريات أو أي حدث. -13
 عدم التكلم علنا  ضد الهيئة. -14
 عدم بحث المواضيع السياسية أو الطائفية. -15
 التكلم من خالل الرئاسة بعد رفع اليد للمناقشة وتسجيل األسئلة والكالم. -16
حال  . وفيالنظام العامعلى كل عضرررررو من أعضررررراء الهيئة اإلدارية أن يلتزم بحرفية واجباته حسرررررب نصررررروص  -17

س عن ممارسرررة الواجبات ألي سرررببا  كان، وحرصرررا  على اسرررتمرارية عمل و أداء التكرار ثالث مرات في التقاع
ون حق االعتراض من قبل االتحاد، يتولى الرئيس إنجاز المهام بمفرده، على أن يعرضرررررررها في أول جلسرررررررة د

لمركز بعد االزمة بحق المتخلف و التي يمكن أن تصل إلى تبديل في لاألعضاء، ويحق للرئيس أن يتخذ التدابير ا
 الهيئة اإلدارية.موافقة أكثرية أعضاء 
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 : والسبعونالمادة الرابعة 

 إن كل من يخالف الشروط المسلكية لالجتماعات يخضع للعقوبات التالية: 
 تنبيه خطي ألول مخالفة  -
 خطي لثاني مخالفة  لوم -
إنذار خطي لثالث مخالفة " عقوبة " بواسطة كتاب موجه من الرئيس و األمين العام  ومن ثم من الهيئة  -

اإلدارية المسؤولة عن بداية وتوجيه اإلنذارات. يوجه اإلنذار الرئيسي من خالل أمانة السر وتدون بالمحضر 
 ات من خالل الهيئة اإلدارية ويعلل السبب.التالي للجنة العقوب

 

 : لجنة األمور المستعجلة لثالث عشرالباب ا
 

 :والسبعون المادة الخامسة 
تعين اللجنة اإلدارية في مطلع كل عام لجنة تسمى لجنة األمور المستعجلة وهي تتألف من: الرئيس، نائب الرئيس 

اللجنة اإلدارية في األمور االستثنائية التي لم ترد في جدول أعمال  وأمين السر العام. ولهذه اللجنة صالحيات وسلطة
 جلسة إدارية عقدت واليحق لها تعديل أو إلغاء قرار اتخذته اللجنة اإلدارية.

تدعى لجنة األمور المستعجلة بطلب من الرئيس إلى االجتماع في مقر االتحاد أوفي مكان يتفق عليه األعضاء، عند 
ت فيها بأكثرية األصوات على أن تعرض على احصول إشكال خالل المباريات(وتتخذ القرار الضرورة ) أي عند

اللجنة اإلدارية في أول جلسة تعقدها إلقرارها. في حال كان أحد أعضاء اللجنة أو أعضاء جمعيته طرفا   في أي  
 عينه.ة اإلدارية التي  هي وحدها تمشكلة ستبحثها لجنة األمور المستعجلة يستبدل في تلك الجلسة  بأحد أعضاء الهيئ

 

 : اللجان الفرعية المختلفة الرابع عشرالباب 

 
 : والسبعونالمادة السادسة 

 .العامتعين اللجنة اإلدارية في بدء الموسم الرياضي اللجان الفرعية كافة إلدارة اللعبة بموجب أحكام النظام 
 

 : والسبعونالمادة السابعة 
وتتولى اللجان على أنواعها المهام الموكل إليها من االتحاد كل  العامتشكل وظائف اللجان الفرعية بموجب أحكام النظام 

 حسب اختصاصه.
 

 : والسبعونالمادة الثامنة 
 تجتمع اللجان الفرعية في مقر االتحاد خالل موسم البطولة حسب ما تقتضيه الحاجة. 
 

 : والسبعونالمادة التاسعة 
 عند استقالة أكثرية أعضاء أي لجنة فرعية تعتبر هذه اللجنة مستقلية بكاملها ويصار إلى تعيين لجنة جديدة. 
 

 : ثمانونال المادة
 عند استقالة أي لجنة من اللجان الفرعية تقوم اللجنة اإلدارية بأعمال هذه اللجنة حتى تعيين لجنة جديدة.

 
 

 : الثمانونالمادة الواحدة و
 عند عدم تقيد لجنة ما بأنظمة االتحاد يتخذ بحقها اإلجراءات اإلدارية التي تقررها الهيئة االدارية في حينه. 
 

 : والثمانونالمادة الثانية 
 أن اللجان الفرعية مسؤولة تجاه اللجنة اإلدارية عن أعمالها وتصرفاتها كافة. 
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 : والثمانونالمادة الثالثة 

 رعية إلى موافقة اللجنة اإلدارية أما مراسالتها فتوجه عن طريق أمانة السر العامة لالتحاد.تخضع مقررات اللجان الف
 

 : والثمانونالمادة الرابعة 
يدير كل رئيس لجنة لجنته الفرعية ويوقع مع أمين سر اللجنة محاضر الجلسات ويمثل اللجنة الفرعية أمام اللجنة 

 ضر كل جلسة قبل رفعها إلى اللجنة اإلدارية لالتحاد إلقرارها.اإلدارية ويوقع مع أمين السر صورة عن مح
 

 : والثمانونالمادة الخامسة 
 يقوم نائب الرئيس اللجنة بأعمال الرئيس اللجنة أثناء غيابه. 
 

 : والثمانونالمادة السادسة 
ر الراقصين ويوقع على المحاضيسجل أمين السر اللجنة محاضر الجلسات ويوقع عليها مع الرئيس وينظم سجال  بأسماء 

 كافة ويرفع البيانات الرسمية المفصلة إلى اللجنة اإلدارية بعد إيداع كل ذلك في سجل خاص.
 

 لجنة الحكام
 

 : والثمانونالمادة السابعة 
اعضاء من الحكام المعتمدين في  5تعين اللجنة اإلدارية مطلع كل سنة رئيس وأعضاء لجنة الحكام ويجب أن تضم 

االتحاد يتولون إدارة شؤون الحكام في أنحاء الجمهورية اللبنانية، على أن تحصر عالقتها تنفيذيا  مع االتحاد من خالل او 
 عبر المدير الفني لالتحاد.

 
 :والثمانونالمادة الثامنة 

 يشترط في عضو لجنة الحكام : 
 بة.أن يحسن على األقل لغة واحدة إلى جانب اللغة العربية قوال  وكتا -1
وإذا صرردرت عقوبة خالل السررنة فيصررار   أن ال يكون قد صرردر بحقه أية عقوبة إدارية أو فنية جارية عند تعيينه -2

 إلى تعيين غيره
 .ال يمكن لعضو لجنة الحكام أن يكون متباريا  خالل سنة تعيينه , WDSF-إتباعا  لقوانين ال -3

 
 : التاسعة والثمانونالمادة 

 أمين سر ومستشارون. –نائب رئيس  –لالتحاد وظائف لجنة الحكام : رئيس تعين اللجنة اإلدارية 
 

 :تسعون المادة ال
في مكتب االتحاد ويمكن أن تدعى إلى عقد جلسات  دعت الحاجة على األقل مرة قبل كل مباراة وكلماتجتمع لجنة الحكام 

 استثنائية بناء على طلب من رئيسها بواسطة أمين سرها أ وبدعوة من الجنة اإلدارية.
 

 : التسعونوالمادة الواحدة 
ية ال  وتعين اللجنة اإلداريكل عضو لجنة يتخلف عن حضور ثالث جلسات متتالية دون عذر خطي مقبول يعتبر مستق

 عنه. بديال  
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 : والتسعونالمادة الثانية 
يدون أمين السر اللجنة محاضر جلسات اللجنة في سجل خاص ويرفعه بعد المصادقة إلى اللجنة اإلدارية لتوافق على 

 مضمونه.
 

 : والتسعونالمادة الثالثة 
فتوجه إلى أمين السر العام بواسطة تخضع جميع مقرارات لجنة الحكام لموافقة اللجنة اإلدارية قبل نشرها أما مراسالتها 

 أمين سر لجنتها.
 

 : والتسعونالمادة الرابعة 
 يحق للجنة اإلدارية إقالة لجنة الحكام لعدم تقيدها بقوانين االتحاد وتعيين لجنة مكانها.

 
 : والتسعونالمادة الخامسة 

 أن اجتماعات لجنة الحكام وتسيير أعمالها هي كما في اللجنة اإلدارية.
 

 صالحياتها
 : والتسعونالمادة السادسة 

 من جميع الوجوه. مإدارة الحكام ومراقبتهم واإلشراف على أعماله -1
 السهر على تنفيذ قوانين اللعبة التي يعتمدها االتحاد. -2
 امتحان الحكام، أما إعطاء الشهادات لتحديد درجتهم فمن قبل اللجنة اإلدارية لالتحاد. -3
 إلى درجة أعلى. اقتراح ترقية الحكام من درجة -4
 ترشيح الحكام المراد اعتمادهم كحكام دوليين بواسطة اللجنة اإلدارية. -5
 اقتراح إنزال الحكام من درجة إلى درجة أدنى. -6
تعيين حكام المباريات والدورات الرسررمية والحبية بمن فيهم المسررجل والؤقت وعرضررها على اللجنة اإلدارية قبل  -7

 تعميمها للمصادقة عليها.
 ي جميع الشكاوى التي تقدم ضد الحكام.الفصل ف -8
اقتراح شرررطب اسرررم الحكم نهائيا  بناء على أسرررباب فنية أو أخالقية على أن يترك للحكم المتخذ بحقه هذا اإلجراء،  -9

 استئناف هذا القرار لدى اللجنة اإلدارية خالل ثالثة أيام من تاريخ إعالمه به.
 تنظيم محاضرات ودروس للحكام.  -10
 ع مستوى الحكام والمحافظة على كراماتهم.العمل على رف  -11
 .التشريع على ما يختص بقانون اللعبة  -12

 

 امتحان الحكام
 : والتسعونالمادة السابعة 

 يجرى امتحان الحكام مرة في السنة على ان تحدد اللجنة اإلدارية تاريخ االمتحان.
 

 : والتسعونالمادة الثامنة 
سر عام االتحاد مرفقة بسجل عدلي وصورة عن الهوية ورسم امتحان قبل موعد تقدم طلبات الترشيح لالمتحان إلى أمين 

 المقرر من قبل لجنة الحكام بأسبوع.
 

 : والتسعونالمادة التاسعة 
 يشترط في طالب االمتحان لنيل لقب حكم في رياضة الرقص: 

 أوال : أن ال يقل عمره الحادية و العشرين.
 من العاهات البدنية والنقص الجسماني الذي يعوقه في مهنته. ثانيا : أن يكون سليم الجسم وخاليا  

 الفنية والنظرية. –ثالثا : الكفاءات تحدد من قبل الهيئة اإلدارية 
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 :مئة المادة ال

م على أن ال يتولوا إدارة المباريات التي تشارك فيها ايحق لراقصي الجمعيات المنضمة أن يشتركوا في امتحان الحك 
 قرباؤهم أو من يمت إليهم بصلة.أنديتهم أو أ

 
 : بعد المئةالمادة الواحدة  

 يحق للطالب الذي رسب في االمتحان أن يطالب بإعادة امتحانه على أن يدفع الرسم مجددا  مصحوبا  بسجله العدلي.
 

 : بعد المئةالمادة الثانية 
 ال يجوز قبول حكم رسب ثالث مرات في االمتحان.

 
 : مئةبعد الالمادة الثالثة 

 تجري االمتحانات بصورة تحريرية وشفوية ضمن القانون الدولي وعملية على أشرطة الفيديو.
 

 : بعد المئةالمادة الرابعة 
 تعرض أسماء الحكام الفائزين مع مسابقاتهم الراسيين على اللجنة اإلدارية للموافقة.

 

 درجات الحكام
 : بعد المئةالمادة الخامسة 

 فخري. -دولي  –اتحادي  –الى أربع درجات : متدرج تقسم درجات الحكام 
الحكم المتدرج : إن الحكم المتدرج هو الذي ينجح في امتحان الحكام النظري والعملي ويبقى حامال  هذه الصفة مدة سنتين 

لوقت المعين ناجحة وعندما تتحقق لجنة الحكام من كفاءته بعد مرور ا مباريات 9على أن يدير خاللها  على األقلكاملتين 
 وبعد إدارته المباريات المذكورة يحق ترقيته إلى حكم اتحادي.

ولم يصدر  مباريات 9الحكم االتحادي : إن الحكم االتحادي هو الذي اجتاز الزمن المحدد للحكم المتدرج وقاد أثناءها 
ه  بناء على طلب منه يذكر فيبحقه أي حكم بتوقيف أو توجيه لوم من قبل لجنة الحكام وال يعطى له تصريح اتحادي إال

 عن نية حسنة في عملية أثناء قيامه بواجبه كحكم، ويحق للحكم االتحادي إدارة المباريات خارج لبنان.
الحكم الدولي : يعين الحكم الدولي من قبل االتحاد الدولي بناء  على اقتراح لجنة الحكام بواسطة اللجنة اإلدارية لالتحاد 

ز قبل ترشيحه امتحانا  خطيا  وعمليا  جديدا  ونال فيهما عالمة جيدة تحددها لجنة الحكام شرط أن شرط أن يكون قد اجتا
 تزيد عن نصف العالمات المعينة بعشرين عالمة.

الحكم الفخري : كل حكم ترك لسبب ما إدارة المباريات وتوفرت فيه كفاءات فنية خاصة يمكن منحه لقب حكم فخري من 
تراح لجنة الحكام. وللجنة اإلدارية الحق في وضع نظام ترقية الحكام من درجة أدنى إلى قاء على االلجنة اإلدارية بن

 درجة أعلى أو تقسيم الحكام في نفس الدرجة إلى فئات حسب مستوياتهم الفنية والتقنية.
 

 أحكام مختلفة
 

 : بعد المئةالمادة السادسة 
 اإلدارية انتداب لجنة من الحكام للقيام بمهمة معينة في بيروت أو في الملحقات.يحق للجنة الحكام أن تقترح على اللجنة 

 
 : بعد المئةالمادة السابعة 

يراسل اإلتحاد في مطلع كل موسم رياضي الحكام التابعين لإلتحاد للسؤال عن رغبتهم المشاركة في تحكيم مباريات 
  السنة
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 : بعد المئةالمادة الثامنة 
ساعة على األقل  24معين إدارة مباراة ما، االمتناع عن إدارتها إال بعذر مقبول يقدمه قبل المبارة بمدة ال يحق لحكم 

  وفي ما عدا ذلك يعاقب الحكم من أي درجة كان  إحدى العقوبات التالية :
 أشهر. 3أوال   : التوقيف المؤقت من شهر إلى     
 ثانيا   : سحب إجازته مؤقتا .    
 : إنزال رتبته.  ثالثا      
 .رابعا  : إنزال عقوبة مالية بحقه    
 

 : بعد المئةالمادة التاسعة 
 تضع لجنة الحكام في مطلع كل موسم الئحة تتضمن أسماء الحكام العاملين وثانية بأسماء الحكام المتقاعدين.

 
 : العاشرة بعد المئةالمادة 

الدوليين على اختالف جنسياتهم بالتحكيم بكل المباريات داخل األراضي ال يسمح ألي كان غير الحكام الرسميين والحكام 
 اللبنانية، وكذلك بالكتابة على قائمة تسجيل المباريات.

 
 : الحادية عشر بعد المئةالمادة 

 م.اكل شكوى تقدم من الحكام بشأن تعيينهم في المباريات يجب أن تقدم إلى أمين سر لجنة الحكام من خالل أمين السر الع
 

 : عشر بعد المئةالمادة الثانية 
يمكن للجنة الحكام أن تقترح منح تصريح معادل للحكام الذين يحملون تصاريح من بالد أجنبية شرط أن يسري مفعول 

 هذا اإلجراء على الحكام اللبنانيين داخل أراضي هذه البالد.
 

 :  عشر بعد المئةالمادة الثالثة 
، يعين الحكام بقرار من لجنة الحكام في جلسة قانونية ويصدر عن نامج الذي يجب حكامهعند إبالغ لجنة الحكام بالبر

ساعة، وال يجوز تعيين حكام بغير  48االجتماع محضر بهذه التعينات ليعرض على اللجنة اإلدارية لالتحاد ضمن مهلة 
ين وفي ولى عندئذ الرئيس وأمين السر التعيهذه الطريقة إال في ظروف استثنائية عندما يعتذر الحكم المحدد عن تعيينه فيت

 حال تعذر ذلك يتولى المدير الفني تعيين البديل.
 

 : عشر بعد المئةالمادة الرابعة 
ساعة أن يقدم تقريرا  بجميع الحوادث التي قد جرت على أرض حلبة الرقص وبالتفصيل  24على الحكم في مدة أقصاها 

 الذين اتخذ بحقهم أي إجراء إداري أو فني.ويرفق مع التقرير أرقام الراقصين 
 

 : عشر بعد المئةالمادة الخامسة 
على الحكم المتفرج أن يقدم تقريرا  إلى اللجنة اإلدارية لالتحاد عن كل مباراة يشاهدها إذا رأى هنالك مخالفات إدارية أو 

 فنية ارتكبت على أرض الملعب.
 
 : عشر بعد المئةالمادة السادسة  

المباراة   بعدساعة  24  خاللترغب في االعتراض على حكم، عليها أن تقدم للجنة اإلدارية لالتحاد  كل جمعية
اعتراضا  خطيا  مرفقا  بالمبلغ المقرر من الهيئة االدارية لالتحاد وموقعا  من الرئيس وأمين السر معللة السبب ويعاد المبلغ 

ويفقد إذا رفض االعتراض. ال يمكن قطعا  رفض الحكم المعين على  )وتلغى عالمات الحكم( في حال األخذ باالعتراض
 أرض حلبة الرقص تحت طائلة خسارة المباراة و التوقيف ويمكن االعتراض على الحكم في الحاالت التالية :

 الى أحد الراقصين إذا كان يمت بصلة القرابة -1
 إذا كان مدربا  ألحد الراقصين المتبارين -2
 س نادي أحد الثنائيين الذين يحكم عليهمإذا كان ينتمي إلى نف -3
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 لجنة المدربين والمنتخبات
 : عشر بعد المئةالمادة السابعة 

تعين اللجنة االدارية لالتحاد لجنة المدربين لمدة سنة مرتبطة مباشرة بها، تختارهم من بين المدربين المجازين، وتوزع 
 وأعضاء. -أمين السر -عليهم الوظائف التالية: رئيس 

 
 :  عشر بعد المئةالمادة الثامنة 

تجتمع لجنة المدربين في مركز االتحاد برئاسة رئيسها كلما دعت الحاجة ويمكن عقد جلسات استثنائية بناء على دعوة 
 من رئيسها وأمين السر.

 

 : عشر بعد المئةالمادة التاسعة 
 في حال غياب رئيس اللجنة يترأس الجلسة أكبر األعضاء سنأ .

 
 :بعد المئة  لعشرونا المادة

ال تعتبر الجلسة قانونية إال بحضور أكثرية األعضاء وتتخذ القرارات باألكثرية وبالتصويت االسمي وعند تعادل 
 األصوات يرجح صوت الرئيس الكفة.

 
 : العشرون بعد المئةوالمادة الواحدة 

 تتضمن صالحيات لجنة المدربين :
 ن أوضاع اللعبة ورفع مستواها.تقديم االقتراحات التي من شأنها تحسي -1
 االشراف على الدورات التدريبية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. -2
 اقتراح تسمية المدربين وتنظيم أوضاعهم. -3

 
 :  والعشرون بعد المئةالمادة الثانية 

توزع المدربين المجازين، و تعين اللجنة االدارية لالتحاد لجنة المنتخبات لمدة سنة مرتبطة مباشرة بها، تختارهم من بين
 وأعضاء. -أمين السر-عليهم الوظائف التالية: رئيس

 
 : العشرون بعد المئة المادة الثالثة و

تجتمع لجنة المنتخبات في مركز االتحاد برئاسة رئيسها كلما دعت الحاجة ويمكن عقد جلسات استثنائية بناء على دعوة 
 من رئيسها وأمين السر.

 
 :  العشرون بعد المئةوالمادة الرابعة 

 تتضمن صالحيات لجنة المنتخبات :
 تقديم االقتراحات التي من شأنها تحسين أوضاع اللعبة ورفع مستواها -1
 اقتراح مدربي المنتخبات الوطنية على اللجنة االدارية، التي يبقى لها وحدها حق التعيين. -2

 
 :  العشرون بعد المئةالمادة الخامسة و
أكثر عدد من النقاط خالل مراحل   الذين قد جمعوا الوطني من الثنائيين الثالث األوائل من كل فئةيشكل المنتخب 

اذا لم يكن من   باالضافة الى حامل لقب كأس لبنان وبطل لبنان  البطولة كافة في الدرجة "أ" ودرجات الروك اند رول
 .نة المنتخباتضمن الفر  الثالث، ثم يخضع المنتخب لتمارين مبرمجة من قبل لج
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 : العشرون بعد المئةالمادة السادسة و
تحدد الفر  التي ستمثل لبنان في المحافل الدولية في الفئات المعتمدة من خالل دورة تصفية يشارك فيها أفراد المنتخب 

 أو أي فريق آخر يستدعيه االتحاد بناء على توصية لجنة المنتخبات.
 

 :  المئةالعشرون بعد المادة السابعة و
على كل مدرب أن يلتزم بالتدريب مع جمعية واحدة مسجلة لدى االتحاد مما يلزم الجمعية بوضع صورة عن العقد مع 

مدربها لدى االتحاد، علما  أن مدة التعاقد بين الجمعيات والمدربين هي لمدة سنة قابلة للتجديد. وإذا أراد أحد المدربين أن 
عرض الحالة أوال  إلى االتحاد، حيث أن الهيئة اإلدارية تتخذ القرار المناسب بعد  يتعاقد مع أكثر من جمعية، يجب

 التشاور مع الجمعيتين المعنيتين وذلك حفاظا  على العالقات الجيدة بين الجمعيات.
 

 : العشرون بعد المئةالمادة الثامنة و
انت رغبة الفريقين عدم التجديد فيما بينها، على إذا انتهت مدة التعاقد بين مدرب أجنبي وجمعية مسجلة لدى االتحاد وك

المدرب األجنبي أن يغادر األراضي اللبنانية لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ انتهاء العقد، قبل أن يكون له الحق التعاقد 
ي مع جمعية أخرى، اإل إذا حصل المدرب على إذن خاص من الجمعية المتعاقد معها لمتابعة نشاطه على األراض

 اللبنانية.
 

 : العشرون بعد المئةالمادة التاسعة و
إذا حصل خالف بين مدرب أجنبي والجمعية المتعاقد معها وانفصل المدرب عن الجمعية، عليه أن يغادر األراضي 

صل حاللبنانية لمدة ثالث سنوات متتالية قبل أن يكون له حق التعاقد مع جمعية أخرى على األراضي اللبنانية، اإل إذا 
 المدرب على إذن خاص من الجمعية المتعاقد معها لمتابعة نشاطه على األراضي اللبنانية.

 

 لجنة التنظيم والمالعب
 :لثالثون بعد المئةالمادة ا

 تعني لجنة التنظيم والمالعب في بدء الموسم الرياضي بقرار من الهيئة اإلدارية لالتحاد.
 

 :الثالثون بعد المئةالمادة الواحدة و
 تتألف هذه اللجنة من رئيس وأمين سر ومنفذين وهي مرتبطة مباشرة برئيس الهيئة اإلدارية.

 
 :والثالثون بعد المئةالمادة الثانية 

 تكون مهام هذه الجنة على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي :
 العمل على وضع اآللية اإلجرائية لكل حدث ينظمه االتحاد. -1
 تنظيم كامل ألي حدث. -2
 ام بالراقصين وإعطائهم الترشيد الالزم أثناء أي مباراة أو دورة أو بطولة أو عرض راقص.اإلهتم -3
إدارة الشررؤون اإلدارية كافة العائدة ألي حدث يقوم به االتحاد بما فيها إبالغ اإلعالم المرئي والمسررموع ومندوبي  -4

بطوالت والدورات ونشررراطات الهيئة الصرررحافة والمجالت عن البرامج وتواريخها إضرررافة إلى نتائج المباريات وال
 اإلدارية وعمل البعثات الداخلية والخارجية.

إدخال عالمات الحكام أثناء المباراة على الحاسررررررروب وإصررررررردار النتائج التي تخضرررررررع لرقابة الهيئة اإلدارية قبل  -5
 إعالنها.

 إدارة شؤون الكومبيوتر واإلنترنت. -6
 إدارة شؤون الرقص اإلجتماعي. -7
 تطلب حضور على المكروفونات.تقديم أي حدث ي -8

 تجتمع هذه اللجنة عندما تدعو الحاجة في مقر االتحاد.
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 الفصل الثالث : مالية االتّحاد

 

 جمعيات، حّكام و مدّربين - : االشتراكات الخامس عشرالباب 
 

 : والثالثون بعد المئةالمادة الثالثة 
تتخذه الهيئة اإلدارية على أن ال يتجاوز هذا االنتساب الرسم يحدد بدل لالشتراك السنوي للجمعيّات األعضاء بقرار 

 المحدد الشتراك هذا االتحاد باالتحاد الدولي للعبة.
 

 : والثالثون بعد المئةالمادة الرابعة 
فع الرسم ديحدد بدل لالشتراك السنوي للحّكام  االتحاديين بقرار تتخذه الهيئة اإلدارية. أما بالنسبة للحكام الدوليين فعليهم 

السنوي لالتحاد الدولي وفقا  لنظام هذا األخير، كما عليهم أن يدفعوا لالتحاد اللبناني نصف قيمة الرسم المدفوع لالتحاد 
 الدولي باستثناء أعضاء الهيئة اإلدارية التي هي معفاة من هذا الرسم اإلضافي.

 
 

 : والثالثون بعد المئةالمادة الخامسة 
الحق بمدرب واحد  معفى من الرسم السنوي. أما إذا كان لدى الجمعية أو النادي أكثر من مدرب لكل جمعية أو نادي 

عندها يدفع الرسم المقرر من قبل الهيئة اإلدارية  و ذلك عن كل مدرب لبناني إضافي، أما بالنسبة للمدرب األجنبي 
إلعفاء حتى و لو كان المدرب الوحيد للنادي.  فيترتب عليه  أيضا  رسم سنوي تقرره الهيئة اإلدارية، وهو ال يخضع ل

كذلك إذا كان المدرب ال ينتمي إلى االتحاد أو إلى أية جمعية أو نادي فعليه أن يدفع الرسم السنوي  المقرر من قبل الهيئة 
 اإلدارية.

 

 : موارد المباريات و الدورات السادس عشرالباب 

 
 : والثالثون بعد المئةالمادة السادسة 

 حصة االتحاد من  دخل البطولة أو الدورة تحددها الهيئة اإلدارية.إن 
 

 : موارد الحفالت و العروض الراقصة السابع عشرالباب 
 

 : والثالثون بعد المئةالمادة السابعة 
ه تعلى كل نادي أو جمعية أن يقدم لالتحاد خالل شهر كانون األول من كل سنة روزنامة السنة المقبلة حيث يفصل نشاطا
و سهراته. يقوم بعدها االتحاد بدراسة الجداول المقدمة من مختلف الجمعيات إلصدار روزنامة موحدة بعد التشاور مع 

الجمعيات و ذلك كي ال يكون هناك أي تضارب مصالح بين الجمعيات أو بين أي جمعية و االتحاد.  يستوفي االتحاد من 
 رات وفقا  لقرارات الهيئة اإلدارية.الجمعيات جزأ من  ناتج كافة نشاطاتها و السه

 

 : ثمن المطبوعات الثامن عشرالباب 

 
 :والثالثون بعد المئةالمادة الثامنة 

 يحدد االتحاد ثمن مطبوعا ته كافة مّرة كل سنة.
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 الفصل الرابع : نظام البطوالت والدورات والمبارات

 
 :والثالثون بعد المئة المادة التاسعة 
 اللبناني للرقص الرياضي سنويا :ينظم االتحاد 

ت المعتمرردة دوليررا والمررذكورة ادنرراه، والتي من المفترض اللفئرر   A,B,C,D,Eبطولررة لبنرران العررامررة للرردرجررات  -1
 للمشاركة في بطولة لبنان ان يكون الراقص قد شارك على االقل في ثالث دورات تصنيفية.

،      Junior 2 \، الناشئين      Junior 1\األحداث،    Juvenile 2\،  الصغارJuvenile 1\الصيصان -2
 Adults\الراشدين Youth\اليافعين

 سنة وما فو Senior (35 )\الكبار -3
 كأس لبنان. -4
 .   (Social Dancing)بطولة الرقص االجتماعي  -5
 .        (Rock n Roll)بطولة الروك أند رول -6
 .(Dances 10)بطولة لبنان: فئة العشر رقصات  -7
 الدورات التصنيفية تحددها اللجنة االدارية في بداية الموسم حسب االمكانياتعدد من  -8
 .دورات محلية ودولية  أخرى تعلن خالل السنة وفقا لجداول خاصة -9
حسررربما تراه مناسررربا لمصرررلحة تطوير اللعبة وتعممه على االندية في  شرررروط البطوالت كافة اللجنة االدارية تحدد -10

 مطلع كل موسم.
 

 : األربعون بعد المئةالمادة 
 لف ذلك تطبق عليها احكام النطام العام.، وكل جمعية تخاالزامي البطوالت الرسمية لالتحاد هوان اشتراك الجمعيات في 

 
 :واألربعون بعد المئة المادة الواحدة 

اخر، تحرم من حق بغية اضعاف البطولة او عرقلتها او الي سبب  بطوالت االتحاد الرسميةكل جمعية ال تشترك في 
التصويت في الجمعية العمومية لمدة سنة، كما تمنع من اقامات المباريات او االشتراك بها لمدة ثالثة اشهر وتطبق عليها 

 احكام المرسوم الرياضي القائم في حينه.
 

 :واألربعون بعد المئة المادة الثانية 
 الجنسية اللبنانية  أو على األقل أحد أفراد الثنائي المتباري. ال يحق االشتراك في بطولة لبنان اإل لمن كان حاصال  على

 
 :واألربعون بعد المئة المادة الثالثة 

 من أجل االشتراك في البطوالت العامة يجب:
 أن يكون النادي مرخصا  ومنضما  إلى االتحاد. -1
 أن يكون النادي مسددا  اشتراكه السنوي وغير محكوم  بأية عقوبة. -2
 النادي بدل االشتراك  في البطولة وبدل اشتراك الراقصين قبل أسبوع من بدء البطولة.أن يسدد  -3
 أن يكون راقصيه من الجنسية اللبنانية أو أحد من الثنائي. -4
 أن يكون جميع الراقصين موقعين على كشف النادي وحائزين على بطاقات اتحادية غير منتهية الصالحية. -5
 ومدربا  للفريق. أن يسمي النادي مسؤوال  إداريا   -6
أن يلزم جميع المشرررررررتركين في المباريات ارتداء اللباس المقرر والمفصرررررررل في هذا النظام. أو أي تعديل يعتمده  -7

 االتحاد العالمي للرقص الرياضي، على أن تعممه الهيئة االدارية الى األندية المنضمة الى االتحاد اللبناني للعبة.
 

 :واألربعون بعد المئة المادة الرابعة 
إن قاعات الجمعيات هي حتما  بعد الطلب و التنسيق تحت تصرف االتحاد، وكل جمعية ترفض تقديم قاعاتها لالتحاد 

 إلقامة مبارياته فيها تطبق عليها العقوبات الواردة في هذا النظام.

mailto:info@ldsf.org


                                                                               

24 

  www.ldsf.orgموقع الكتروني:  info@ldsf.orgبريد الكتروني:  009611873108تلفون    –عين سعادة  –االتحاد اللبناني للرقص الرياضي 

 

 
 :واألربعون بعد المئة المادة الخامسة 

 تحاد قاعتها إلقامة مبارياته فيها، تجهيز القاعة بالتنسيق مع لجنة التنظيم و المالعب.يجب على الجمعية التي اختار اال
 

 :واألربعون بعد المئة المادة السادسة 
تعين الهيئة اإلدارية لالتحاد كل سنة لجنة التنظيم و المالعب مؤلفة من خمسة أعضاء على األقل،  وغاية هذه اللجنة 

ت التي يقيمها االتحاد اللبناني للرقص الرياضي، باإلضافة إلى كافة الدورات التي يشرف تنظيم كافة البطوالت والدورا
 عليها.

 
 :واألربعون بعد المئة المادة السابعة 

 تعين لجنة الحكام في االتحاد حكام المباريات، وتراعي في ذلك قدر اإلمكان مبدأ التجرد 
 في البطولة.وال يسمح بتاتا  برفض أي حكم تعينه هذه اللجنة 

 
 :واألربعون بعد المئة المادة الثامنة 

يجب على لجنة التنظيم والمالعب أن تتحقق من صالحية القاعة التي ستجري فيها المبارات والشروط العامة لتنظيم 
إلى  ةالبطولة بالتنسيق مع الجمعية المستضيفة وذلك قبل أسبوع على األقل من تاريخ البطولة، وفي حال عدم توجه اللجن

 الهيئة اإلدارية اقتراح بتعديل مكان تنظيم البطولة.
 

 :واألربعون بعد المئة المادة التاسعة 
كل راقص انسحب من تلقاء نفسه من البطولة اعتراضا على حكم الحكم، أو على اللجنة التحكمية يخسر المباراة، ويعاقب 

 بحرمانه من االشتراك في أول دورة رسمية تلي المخالفة.
 

 بعد المئة: خمسونالمادة ال
كل جمعية سحبت راقصا  أو أكثر من راقصيها من البطولة خالل المباراة اعتراضا على حكم الحكم أو على اللجنة 

التحكمية أو ألي سبب آخر، تحرم من نصيبها من دخل البطولة، ويعود هذا النصيب إلى االتحاد وتغرم عن كل راقص 
 اإلدارية لالتحاد.سحبته بغرامة تحددها الهيئة 

 
 :الواحدة والخمسون بعد المئة المادة 

يجب أن تشارك فيها األندية  لبطوالت لبنان العامة والتى للرقص الرياضي ان الدرجات المعتمدة من قبل االتحاد اللبناني
 هي :

 
تضررع اللجنة االدارية قبل انطال  كل موسررم معدل النقاط التي سررتعتمد من اجل الترفيع من درجة ادنى الى درجة اعلى  -

 وتعرضها على االندية للموافقة.
 

 الفـئــة

L
A

T
IN

 

S
T

A
N

D
A

R
D

 

 العمــر
درجة 
(A) 

درجة 
(B) 

درجة 
(C) 

 درجة
(D) 

 درجة
(E) 

      سنوات 9ما دون  Juvenile 1 1 2\الصيصان

      سنة Juvenile 2    3 4 10-11\الصغار

      سنة Junior 1       5 6 12-13\األحداث

      سنة  Junior 2      7 8 14-15 \الفتيان

      سنة Youth 9 10 16-17- 18\الناشئين

      سنة Adults 11 12 19-35\الكبار

      سنة 35لما فو   Senior   13 14 -البالغين 
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 :والخمسون بعد المئة المادة الثانية 
  ثناء فئةبإست من عمره على أن يلتزم بهذه الفئة على مدار السنةيستطيع أي ثنائي أن يتبارى بفئة عمرية واحدة أكثر 

Juvenile 2  التي ال يمكن أن ترقص في فئة Junior 1  . 
 

 
 :والخمسون بعد المئة المادة الثالثة 

 نظام انتقال الدرجات :
 درجات النتقال الالعبين  من درجة ادنى الى درجة أعلى وهي  5اعتمد االتحاد اللبناني للرقص الرياضي 

 درجة   (E)   

  درجة  (D) 

  درجة  (C) 

  درجة  (B) 

  درجة  (A) 
 
 :والخمسون بعد المئةلمادة الرابعة ا

 تتبع القوانين الفنية الخاصة للمباريات النظام الداخلي للمباريات
 

 :والخمسون بعد المئة المادة الخامسة 
 : إذا رأى ضرورة  لذلك على أن يكونيحق لكل مسؤول إداري عن فريق أن يعترض على نتيجة أية مباراة 

 الطلب مرفوع خطيا  إلى مندوب االعتراضات الذي يقوم بتسليمه الى لجنة العقوبات. -
 بالرسم المحدد من قبل الهيئة اإلدارية. ا  يقدم الطلب مرفق -
 المعترض على نتيجتها. التي تلي المباراةجولة من المباراة نهاية آخر بعديقدم االعتراض  -

 تبت لجنة العقوبات  بطلب االعتراض ويرفع الى اللجنة اإلدارية للمصادقة عليه وابالغه إلى النادي المختص.
 

 : والخمسون بعد المئةالمادة السادسة 
 إن االتحاد هو الذي يعاين مواعيد مباريات البطولة، وال يقبل تعديال  أو تغير في أسماء الراقصين بعد الوقت المحدد.

 
 :والخمسون بعد المئة المادة السابعة 

 كل راقص يتأخر عن الموعد المحدد لمباراته يعتبر خاسرا  بموجب نظام رياضة الرقص.
 

 :والخمسون بعد المئة المادة الثامنة 
على كل راقص مشرررترك في البطولة أن يحمل ما يشرررير إلى قوانين اللباس، وكل من يخالف ذلك وال يظهر بالمظهر الذي 

 نص عليه نظام اللعبة الدولي، تغرم جمعيته بغرامة تحددها الهيئة اإلدارية لالتحاد وتضاعف في حال التكرار.
 

 :مئة والخمسون بعد الالمادة التاسعة 
 في ثالث دورات تصنيفية.وبطولة لبنان  في ي ثنائي اذا لم يشارك على االقلال يمنح لقب بطولة فئة ال

 
 ون بعد المئة : ستالمادة ال

 يعين االتحاد القاعات التي تجري فيها البطولة وال يجوز للجمعيات االعتراض على القاعة المحددة التي يعينها.
 

 :عد المئة والستون بالمادة الواحدة 
أو مفوضين من قبلها لهذا الغرض، تؤمن النظام، وأن تعين مفوضا    يجب على الجمعية التي تقام البطولة في قاعتها أن

 يقومون بالتنسيق مع مندوب االتحاد.
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 المادة الثانية والستون بعد المئة:
 االتحاد تحت طائلة المعاقبةتمثيل لبنان في الخارج أو الداخل بدون إذن خطي من   راقصيمنع على أي 

 
 :والستون بعد المئة المادة الثالثة 

 يحدد االتحاد أسعار الدخول إلى مباريات البطولة، ويوزع بطاقات الدعوة إليها.
 

 :والستون بعد المئة المادة الرابعة 
للهيئة االدارية أن تعفي أي يعفى أعضررررررراء الهيئة اإلدارية والحكام واللجان  من رسرررررررم الدخول إلى المباريات كما يمكن 

 شخص آخر من رسم الدخول إلى المباريات بموجب قرار صادر عنها.
 

 :والستون بعد المئة المادة الخامسة 
 على الشكل التالي :  (Ranking)تحتسب نقاط الدورات التصنيفية  

 نقطة. 20       المرتبة األولى -1
 نقطة. 15   المرتبة الثانية -2
 نقطة. 12        المرتبة الثالثة -3
 نقطة. 10 المرتبة الرابعة -4
 نقاط. 9 المرتبة الخامسة -5
 نقاط. 7 المرتبة السادسة -6
 نقاط. 6 المرتبة السابعة -7

  تصفر النقاط في حال انفصل الثنائي الراقصين
 

 :والستون بعد المئة المادة السادسة 
ي هي األنظمة التي يتبعها االتحاد اللبناني وبموجبها إن األنظمة الدولية المعتمدة من قبل االتحاد العالمي للرقص الرياضررررر

 تجري مباريات البطولة.
 

 :والستون بعد المئة المادة السابعة 
على كل متبار الحصررررول على جواز رياضرررري يخوله االشررررتراك في البطوالت والدورات الرسررررمية والتي يشرررررف عليها 

 االتحاد ، ويجدد هذا الجواز سنويا.
 

 :والستون بعد المئة المادة الثامنة 
 االتحاد الدولي :  من قبلعلى كل متبار االلتزام بقوانين المالبس المذكورة ادناه 

www.worlddancesport.org/rule/athlete/competition 
 

 :والستون بعد المئة المادة التاسعة 
من كل سنة، مع التقيد   الثانييسلم االتحاد الجمعيات المنضمة إليه الكشوف الرسمية لتوقيع الراقصين خالل شهر كانون 

 باللوائح العددية حسب األصول لكشوفات الراقصين.
 

 بعد المئة : سبعونالمادة ال
تحدد من قبل الهيئة األدارية لألتحاد  واتسن( ثالث 3)يوقع الراقص على كشف الجمعية التي يرغب االنضمام إليها لمدة 

و ال يجوز لره االنتقرال منهرا إلى جمعيرة أخرى اإل بموجرب قرار من الهيئرة اإلداريرة  عنرد كرل جمعيرة عموميرة لألتحراد 
 ى.عقب انتهاء السنة االولو األتحاد للجمعية 
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 : والسبعون بعد المئةالمادة الواحد 

خالل الفترة التي تكون حددتها اللجنة االدارية، ممهورة بخاتم الجمعية و تفقط وتذيل  تعيد الجمعيات الكشررروف إلى االتحاد
 بتوقيع الرئيس وأمين السر

 
 :والسبعون بعد المئة المادة الثانية 

 ال يثبت كشف الجمعية ما لم يكن مصحوبا  في ما يتعلق بكل راقص بما يلي :
 صورة تذكرة الهوية أو إخراج قيد.  -1
 شمسيتان.صورتان  -2
 بدل تصريح الراقص. -3

 

  الفصل الخامس : الهواية واالحتراف

 
 :والسبعون بعد المئةالمادة الثالثة 

االتحاد اللبناني للرقص الرياضي يدير ويشرف على كافة مشتقات رياضة الرقص.  فهو ال يقبل في عائلته إال الجمعيات 
محليين أو أجانب و يمكن لهؤالء أن يتقاضوا بدال  ماليا  لقاء ارتباطهم التي تدير شؤون الهواة وتتألف فرقها من راقصين 

بالنادي حسب العقود الموقعة في ما بينهم. إن مشتقات رياضة الرقص هي : روك أند رول، سيروك، رقص االجتماعي 
 .أو أي رقص آخر متعلق برياضة الرقص

 
 :والسبعون بعد المئةالمادة الرابعة 

)راقص إداري( الهاوي هو من يمارس الرياضة لمجرد اللذة وما يعود له من جراء ممارستها من فوائد إن عضو االتحاد 
 صحية وعقلية واجتماعية. يفقد هذه الهواية كل راقص أو حكم يقترف إحدى المخالفات التالية:

طريقة مباشررررة أو غير اسرررتعرض أي نشررراط للرقص الرياضررري مقابل أجر أو مكافأة مادية بم أو نظّ إذا لعب أوعلّم أو -1
 مباشرة.

 إذا اشترك في أية مسابقة مع أي شخص يعلم أنه غير هاوأ وبدون إذن االتحاد. -2
 إذا راهن على نتيجة مباراة هو مشترك فيها. -3
 إذا استوفى بدل طعام ومصاريف سفر ومنامة تزيد عن المبلغ الذي دفعه بالضبط. -4
ل أية جائزة فاز بها في الرياضة بأية ط -5  ريقة كانت إلى نقود.إذا حوا
 إذا قام بنشاط رياضي لقاء مكافآت مترتبة مباشرة أو غير مباشرة للترويـج بمهنة ما. -6
 إذا استثمر رياضة الرقص. -7
 :إذا استغل ماليا  شهرته الرياضية -8

 استعمل أو رخص باستعمال اسمه في ترويج بيع بضائع أو أجهزة من أي نوع  -أ
 استعماله للبضائع أو األجهزة المذكورة سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.قبل مكافأة أو أجرا  مقابل  -ب
 استخدم لقاء أجر أو مقابل منافع مادية في أية وظيفة أو عمل بسبب شهرته الرياضية التي أكتسبها منج -ج

 مزاولة الرياضة ال بسبب مقدرته الشخصية في إدارة العمل، أو تأمين واجبات الوظيفة.
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  الفصل السادس  :الجمعيات و الراقصين

 
 :والسبعون بعد المئة المادة الخامسة 

( ثالث سنوات 3لمدة )يسلم االتحاد الجمعيات المنضمة اليه الكشوفات الرسمية لتوقيع الراقصين عليه وذلك  -

يجة القانونية عن االتحاد نت،اضافة الى استمارة معلومات قانونية تشرح للموقع ما يقدم عليه ورفع المسؤولية 

 اي حادث يمكن ان يتعرض اليه خالل النشاطات الرسمية لالتحاد.

يمكن ألي راقص ضمن هذه الفترة االنتقال والتوقيع مع أي ناد آخر وذلك خالل شهر كانون االول، شرط  -

 الحصول على كتاب استغناء من جمعيته موقع من الرئيس وأمين السر.

تاب استغناء ضمن شهر التواقيع وال ينتقل إلى أي  جمعية يعود توقيعه إلى كل راقص يحصل على ك -
 على كتاب االستغناء. اجمعيته  التي استحصل منه 

 
 :والسبعون بعد المئة المادة السادسة 

أمين وتعيد الجمعيات الكشررررروف إلى االتحاد بعد أن يوقع عليها الراقصرررررون وتمهر بخاتم الجمعية وتذيل بتوقيع رئيسرررررها 
سرررها ضررمن مهلة شررهر من تاريخ اسررتالمها وإال يعتبر الكشررف ملغى وغير معمول به. ويمكن للجنة اإلدارية تمديد مهلة 

 تقديم الكشوفات.
 

 :والسبعون بعد المئة المادة السابعة 
 ال يثبت توقيع راقص على كشف جمعية ما إذا لم يكن مصحوبا  بما يلي :

 تذكرة هويته. -1
 شمسيتين.صورتين  -2
 ثمن الجواز الرياضي السنوي المحدد من قبل اللجنة االدارية. -3
 بوليصة تأمين ضد مختلف الحوادث. -4
 كتاب استغناء لراقص محلي في حال االنتقال من جمعية إلى جمعية آخرى. -5
 كتاب استغناء آخر اتحاد رقص في صفوف أحد أنديته مع صورة جواز سفر)للراقص األجنبي(. -6
 

 :والسبعون بعد المئة ة المادة الثامن
يجب على الجمعيات أن تبلغ االتحاد قرارت العقوبة  التي تتخذها بحق راقصررررريها خالل أسررررربوع من تاريخها لكي تكون  

 نافذة.
 

 :والسبعون بعد المئة المادة التاسعة 
افقة وعلى مو على كل راقص لبناني يرغب بالرقص خارج األراضررري اللبنانية أن يسرررتحصرررل على اسرررتغناء من جمعيته

 االتحاد األجنبي وعندها تطبق عليه األحكام لجهة التوقيع واالنتقال.
 

 ون بعد المئة : لثمانالمادة ا
 كل راقص غير لبناني يرغب بالرقص مع الجمعيات اللبنانية أن يستحصل على كتاب موافقة من اتحاده. ىعل
 
 

 :  والثمانون بعد المئةالمادة الواحدة 
اإلدارية قبل بداية كل بطولة عدد الراقصررررين األجانب المسررررموح أن يوقعوا على كشرررروفات الجمعيات والعدد تحدد اللجنة 

 المسموح لكل مباراة.
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 : والثمانون بعد المئةالمادة الثانية 
ية مال يحق للجمعيات أن تشرك راقصين موقعين أصوال  في مباريات ما رسمية كانت أم حبية قبل أن تستلم البطاقة الرس

 للراقص. وكل جمعية تخالف هذا اإلجراء توقف لمدة تتراوح بين خمسة عشر يوما  وشهرين.
 

 :والثمانون بعد المئة المادة الثالثة 
كل جمعية أشرررركت في مباراة حبية راقصرررا  غير موقع أصررروال  أو لم يسرررتحوذ على موافقة مسررربقة من االتحاد، تخسرررر  

 ها االتحاد وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة النقدية.المباراة وتعاقب بغرامة نقدية يحدد
 

 : والثمانون بعد المئةالمادة الرابعة 
ال يجوز للجمعيات المنضمة لالتحاد التباري مع الجمعيات أو مؤسسات غي منضمة إليه اال بتصريح من اللجنة اإلدارية 

قررها اللجنة اإلدارية لالتحاد وللتوقف لمدة تتراوح بين لالتحاد، وكل مخالفة لهذا النص تعرض الجمعية لغرامة نقدية ت
 خمسة عشر يوما  وشهرين. وإذا حدثت المخالفة خارج البالد تضاعف العقوبة.

 
 : والثمانون بعد المئة المادة الخامسة 

ستحصلت على  صا  غير منضم إليها في مباراة مع جهات خارجية دون أن تكون قد ا شركت راق  موافقةعلى كل جمعية أ
جمعية الراقص المذكور واللجنة اإلدارية لالتحاد، تعاقب في المرة األولى بغرامة نقدية تحددها اللجنة اإلدارية، وعند 

 تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وتوقف الجمعية من شهر إلى شهرين.
 

 :والثمانون بعد المئة المادة السادسة 
ي تقيمها الجمعيات المنضررررمة في لبنان وفي الخارج مع الجمعيات محلية أو تخضررررع جميع الدورات والمباريات الحبية الت

خارجية لموافقة اللجنة اإلدارية لالتحاد. على الجمعية أن تقدم من اللجنة اإلدارية لالتحاد بطلب السرررررماح بإقامة مبارياتها 
المباريات الدولية فيجب أن تؤخذ موافقة  يوما  للدورات المحلية. أما 15المحلية قبل أسررررررربوع على األقل للقاءات الودية و

اللجنة اإلدارية لالتحاد عليها قبل ثالثة أشرررررررهر من االتصررررررراالت النهائية، مع مراعاة القوانين المرعية اإلجراء المتعلقة 
 زبتنظيم اسرررررتقدام البعثات الرياضرررررية واتحادها والشرررررروط الفنية الموجودة على اسرررررتمارة تنظيم الدورات الدولية، و يجو

 االستثناء في بعض الحاالت الخاّصة.
 

 :والثمانون بعد المئة المادة السابعة 
 تعاقب بالتوقيف من خمسة عشر يوما  إلى شهرين كل جمعية تعين حكما  غير مجاز إلدارة مباراة ما.

 
 : والثمانون بعد المئة المادة الثامنة 

شغب أو التفوه  سبب جمهورها إثارة ال ي بحق راقصي أو إداري بكلمات نابية بحق الحكام أو االتحاد أوتعاقب كل جمعية ي
مباريات أو بغرامة مالية تحددها اللجنة اإلدارية لالتحاد  3األندية المنافسرررررة بتوقيف جمهورها من مباراة إلى الجمعيات و

 وذلك حسب حجم المخالفة المرتكبة و ذلك بعد إجراء التحقيقات الالزمة.
 

 :ثمانون بعد المئة والالمادة التاسعة 
مباريات أو بغرامة مالية تقررها  3توقيف جمهورها من مباراة إلى بتعاقب كل جمعية يسرررررربب جمهورها تعطيل المباراة 

 اللجنة اإلدارية لالتحاد و ذلك بعد إجراء التحقيقات الالزمة.
 

 بعد المئة : تسعونالمادة ال
المفروضررة عليهم من اللجنة اإلدارية لالتحاد في جمعيتهم السررابقة، ووقعوا ال يحق للراقصررين الذين لم يتمموا مدة العقوبة 

 على كشوف جمعية جديدة، أن يشتركوا في مباريات جمعيتهم الجديدة الرسمية والحبية قبل انتهاء مدة عقوبتهم.
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 :  والتسعون بعد المئةالمادة الواحدة 
خسر المباراة وتعاقب بغرامة مالية تحددها اللجنة اإلدارية كذلك كل جمعية أشركت راقصا  موقوفا  في مباراة رسمية ت -1

 تضاعف عقوبة الراقص.
كل جمعية أشركت راقصا في مباراة رسمية موقع على كشف جمعية أخرى تلغى جميع نتائجها وتوضع في الترتيب  -2

 األخير لبطولة فئتها أو درجتها.
أو خارجه يعاقب بالتوقيف طيلة مدة التوقيع، على أن ال يقل  كل راقص يوقع ألكثر من جمعية بذات اللعبة في لبنان -3

 عن سنة.
 

 : والتسعون بعد المئةالمادة الثانية 
 يعاقب الراقص الذي يرتكب أي خطأ من األشخاص المذكورين أدناه بالتوقيف حسب الفترة المحددة في الجدول التالي: 

 مختلف أنواع اإلساءة و التهديد. ،تحدا، كالم ناب، شتائم وتشهير، حركات باأليدي
 توقيف مباراة    راقص  راقص 
 توقيف مباراة    مدرب  راقص 
 توقيف مباراة    إداري  راقص 
 توقيف مباراة    جمهور  راقص 
 توقيف مباراة   رجل إعالم  راقص 
 توقيف مباراتان    حكام  راقص  
 توقيف مباراتان  لجان وموظفي االتحاد  راقص 
 توقيف ثالث مباريات   أعضاء االتحاد  راقص 
 

 :والتسعون بعد المئة المادة الثالثة 
 يمنع الراقص الذي  يعاقب أكثر من ثالث مرات خالل موسم واحد من االشتراك بالمنتخبات الوطنية. 
 

 :والتسعون بعد المئة المادة الرابعة 
أن يقدم تصرررررريح االنتقاال المنصررررروص عنه في القانون الدولي كل راقص يرغب في االنتقال من لبنان إلى الخارج عليه 

 تحت طائلة الرد.
 

 :والتسعون بعد المئة المادة الخامسة 
 تحدد اللجنة اإلدارية بقرار فئة الراقصين التي صنفوا فيها.

 
 :والتسعون بعد المئة المادة السادسة 

شترك في المباراة ويتواجد بصفة متفرج   ويرتكب مخالفة لقوانين االتحاد يعاقب بالتوقيف من شهر إلىالراقص الذي ال ي
 ثالثة أشهر أو بالتوقيف من مباراة إلى خمس مباريات.

 
 :والتسعون بعد المئة المادة السابعة 

يحق لالتحاد بناء  على طلب أحد أعضاء اللجنة اإلدارية  أو أحد الحكام أن يمنع بصورة مؤقتة أو نهائية األشخاص الذين  
تسببون بالشغب أثناء المباريات ، من الدخول إلى حلبات الرقص و قاعات الرقص لمشاهدة مباريات اللعبة التي يشرفون ي

 عليها.
 

 :والتسعون بعد المئة المادة الثامنة 
 المباريات الرسمية هي جميع البطوالت والمسابقات التي ينظمها االتحاد.
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  الفصل السابع  :أحكام عامة

 
 :والتسعون بعد المئة المادة التاسعة 

 تشمل سلطة االتحاد كل شخص منضم إليه ومسجل في سجالته وفي سجل الجمعيات المنضمة.
 

 :المئتينالمادة 
 ممنوع على الجمعيات المنضمة إلى االتحاد االنضمام إلى مؤسسة شبيهة أو أي اتحاد آخر شبيه.

 
 :المئتين المادة الواحدة بعد 

ألي  الرسرررررمية االلزامية لالتحاد والتي تكون محددة في نظامه العام و لوائحه الفنية  البطوالت تشرررررترك في كل جمعية ال
التصويت في الجمعية العمومية وإذا استمر هذا العمل لمدة سنتين متتاليتين يجمد نشاط ة، تفقد حقها في سبب كان لمدة سن

 19) طبقا للمرسرروم الرياضرري القائم في حينه، المادة إلقرار توقيفها.الجمعية ويرفع قرار إلى وزارة  الشررباب والرياضررة 
 (.4881من المرسوم 

 
 :بعد المئتين المادة الثانية 

ال يسررمح ألي راقص باالشررتراك في منتخب اتحادي ) مدرسرري أو جامعي أوسررواه( دون أن ينال موافقة خطية من االتحاد 
العالقة بواسرررررررطة جمعيته وذلك من أجل تنسررررررريق روزنلمة عمل ونشررررررراط جوابا  على طلب يتقدم به الالعب صررررررراحب 

 االتحاد.وكل مخالفة للنص المذكور أعاله يعاقب بالتوقيف من شهر إلى ثالثة أشهر.
 

 :بعد المئتين المادة الثالثة 
ال يحق لراقص مسرررررجل في كشرررررف جمعية ما أن يتولى إدارة مباراة من مباريات البطوالت أو الدورات الرسرررررمية التي  

 ينظمها االتحاد.
 
 
 
 
 

 
 (2017 كانون االول16كما صد  بموجب محضر الجمعية العمومية لتعديل النظام المنعقدة بتاريخ  (
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