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1

عنــد تفســير هــذا النظــام األساســيُ ،يقصــد باأللفــاظ التاليــة المعانــي المعرفــة
قرينهــا ،مــا لــم يقتــض الســياق خــاف ذلــك .والكلمــات التــي تــدل علــى المفــرد
تشــمل الجمــع والعكــس صحيــح والكلمــات التــي تــدل علــى المذكــر تشــمل
المؤنــث والكلمــات التــي تــدل علــى األشــخاص الطبيعييــن تشــمل الشــخصيات
االعتباريــة .وأي تعريفــات غيــر واردة فــي هــذا النظــام األساســي لكنهــا مشــتمل
عليهــا فــي األنظمــة األساســية واللوائــح والقوانيــن الخاصــة باالتحــاد الدولــي
لكــرة القــدم واالتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم ،فإنــه ُيجــرى تضمينهــا فــي
النظــام األساســي لالتحــاد الســعودي لكــرة القــدم ،حســب مقتضــى الحــال.

بطوالت االتحاد اآلسيوي :مسابقات كرة قدم قارية ينظمها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
االتحاد اآلسيوي:

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

كرة القدم المنظمة:

هــي كــرة القــدم النظاميــة التــي يتــم تنظيمهــا تحــت رعايــة االتحــاد
الدولــي أو االتحــاد االســيوي أو االتحــاد  ،أو مرخصــة مــن قبلهــم.

مجلس اإلدارة:

الهيئة التنفيذية لالتحاد.

النادي:

مؤسســة رياضيــة ذات شــخصية اعتباريــة أو شــركة مرخــص لهــا رسـ ً
ـميا
مــن الســلطة المعنيــة بممارســة لعبــة كــرة القــدم وعضــو فــي االتحــاد
أو عضــو فــي رابطــة ُيشــارك فــي المســابقات بفريــق واحــد علــى
األقــل.

محكمة التحكيم الرياضي:

محكمــة التحكيــم الرياضــي الدوليــة لفــض المنازعــات الرياضية (،)CAS
ومقرهــا مدينــة لوزان بسويســرا.

لجنة االنتخابات:

اللجنة المكونة من اللجنة االنتخابية ولجنة االستئناف االنتخابية.

القائمة االنتخابية:

ً
مرشــحا لمجلــس اإلدارة وهــم
قائمــة مكونــة مــن ( )11أحــد عشــر

مسابقات االتحاد:

ً
معــا.
الرئيــس ،ونائــب الرئيــس ،واألعضــاء الذيــن ُينتخبــوا

مســابقات وبطــوالت كــرة القــدم التــي ينظمهــا االتحــاد ويشــرف
عليهــا بمــا فيهــا كــرة الصــاالت ،باســتثناء مســابقة دوري المحترفيــن

والمختــص بتنظيمهــا روابــط دوري األنديــة المحترفــة.
االتحاد:

االتحاد السعودي لكرة القدم.

االتحاد الدولي:

االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

الجمعية العمومية:

الهيئة التشريعية والسلطة العليا في االتحاد.

األمانة العامة:

الهيئة اإلدارية لالتحاد.

مجلس االتحاد الدولي:

المجلس التشريعي لالتحاد الدولي.

اللجان المستقلة:

مصطلــح يجمــع اللجــان االنتخابيــة و لجنــة التدقيــق و االمتثــال و اللجــان
القضائية.

اللجان القضائية:

الجهــاز القضائــي فــي االتحــاد والمختــص بالقضايــا االنضباطيــة
واألخالقيــة.

المملكة:

المملكة العربية السعودية.

قوانين اللعبة:

قوانيــن رياضــة كــرة القــدم النظاميــة الصــادرة عــن مجلــس االتحــاد
الدولــي وفقـ ًـا لألحــكام ذات الصلــة فــي النظــام األساســي لالتحــاد
الدولــي.

الرابطة:

تنظيم ذو شخصية اعتبارية تابع لالتحاد.

العضو:

أي شخص طبيعي أو اعتباري تقبله الجمعية العمومية.

الوزارة:

وزارة الرياضة.

المسؤولون:

جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ،واللجــان ،والحــكام ومســاعدوهم،
والمدربــون.

المحاكم العادية:

محاكم الدولة التي تنظر وتفصل في المنازعات العامة والخاصة.

رخصة المشاركة:

رخصة تصدر للنادي وتخوله المشاركة في دوري المحترفين.

الالعب:

ً
رسميا في االتحاد.
العب كرة القدم المسجل

روابط دوري األندية المحترفة:

رابطــة مســتقلة إداريـ ًـا وماليـ ًـا وتنظيميـ ًـا ،تعمــل تحــت مظلــة االتحــاد،
تتكــون مــن الــدوري الســعودي للمحترفيــن ألنديــة الدرجــة الممتــازة،
ودوري الدرجــة األولــى ألنديــة الدرجــة األولــى.

مركز التحكيم الرياضي السعودي :محكمــة تحكيــم مســتقلة ومحايــدة ومشــكلة حســب األصــول تعمــل
نيابــة عــن المحاكــم العاديــة بصفتهــا الســلطة المختصــة لفــض جميــع
المنازعــات الرياضيــة داخــل المملكــة عــن طريــق التحكيــم أو الوســاطة.
اللجنة الدائمة:

جهــاز مســاند لمجلــس اإلدارة فــي أداء مهامــه ،يجــري تشــكيله وتحديــد
اختصاصــه بلوائــح خاصــة طبقـ ًـا للنظــام األساســي لالتحاد.

النظام:

النظام األساسي لالتحاد السعودي لكرة القدم.

االتحاد العربي:

االتحاد العربي لكرة القدم.

اتحاد غرب آسيا:

اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

الفصل الثاني :أحكام عامة
المادة

1

2

المسمى والمقر الرئيسي والوضع القانوني

االتحــاد :هيئــة رياضيــة خاصــة ذات شــخصية اعتباريــة مســتقلة ،تأسســت وفقـ ًـا ألنظمــة
المملكــة فــي تاريــخ1375/11/01 :هـــ الموافــق1956/09/06 :م لمــدة غيــر محددة ،وتباشــر
مهامهــا واختصاصاتهــا المنوطــة بهــا بمقتضــى هــذا النظــام واألنظمــة ذات العالقــة
بالمملكــة ،ويحــق لالتحــاد تأســيس شــركة أو شــركات تابعــة لــه وفقـ ًـا لألنظمــة المعمــول
بهــا فــي المملكــة لتعزيــز األنشــطة التجاريــة واالســتثمارية.

2

المقــر الرئيســي لالتحــاد فــي مدينــة الريــاض ،وال يجــوز نقلــه إلــى مدينــة أخــرى إال بقــرار
مــن الجمعيــة العموميــة.

3

االتحاد عضو في اتحاد غرب آسيا واالتحاد العربي واالتحاد اآلسيوي واالتحاد الدولي.

4

علم االتحاد هو :علم المملكة العربية السعودية.

5

شعار االتحاد عبارة عن رأس صقر وكرة قدم ونخله في شكل كروي.

6

اختصار اسم االتحاد باللغة العربية ساف ،وباللغة اإلنجليزية .SAFF

7

الشعار واالختصار هي عالمات تجارية مسجلة في الجهات الرسمية في المملكة.

المادة

1

3

أهداف االتحاد

يعمل االتحاد على تحقيق األهداف التالية:

تعميــق االنتمــاء الوطنــي ،وتأصيــل الهويــة الوطنيــة بيــن أبنــاء المملكــة مــن خــال رياضة
كــرة القدم.

2

التحســين المســتمر للعبــة كــرة القــدم ،والترويــج لهــا وتطويــر عناصرهــا فــي ضــوء قيمهــا
اإلنســانية والثقافيــة والتربويــة الموحــدة.

3

نشر ممارسة لعبة كرة القدم في ضوء القيم اإلنسانية والثقافية والتربوية.

4

تطويــر لعبــة كــرة القــدم والعناصــر المكملــة لهــا بالمملكــة بصــورة مســتمرة ،وضمــان
احتــرام قوانيــن اللعبــة ،ومنــع خرقهــا.

5

ً
وفقا لمبــادئ التنافس
تنظيــم مســابقات كــرة القــدم على المســتوى المحلــي والوطني،
الشــريف واللعب النظيف ،والروح الرياضية ،والقيم اإلنســانية.

6

إعداد اللوائح المتعلقة بممارسة نشاط كرة القدم وضمان تنفيذها.

7

حماية مصالحه ومصالح أعضائه.

8

االلتــزام الكامــل وفــي جميــع األوقات باللوائــح واألنظمة والقوانيــن والتعاميم والقرارات
الصــادرة عــن االتحــاد الدولــي واالتحــاد اآلســيوي واتحــاد غــرب آســيا وقــرارات محكمــة
التحكيــم الرياضــي الصــادرة فــي حــال االســتئناف وقــرارات مركــز التحكيــم الرياضــي
الســعودي باإلضافــة إلــى قوانيــن لعبــة كــرة القــدم الصــادرة عــن مجلــس االتحــاد الدولــي
وضمــان احترامهــا أيضـ ًـا مــن قبــل أعضــاء االتحــاد ومســؤوليه.

9

تعزيــز العالقــات مــع المؤسســات والهيئــات المحليــة واإلقليميــة والقاريــة والدوليــة،
لتحقيــق التمثيــل المشــرف للمملكــة فــي كــرة القــدم.

10

إدارة العالقات الرياضية المحلية والدولية المتعلقة بكرة القدم في كل أشكالها.

11

اســتضافة المســابقات علــى المســتوى اإلقليمــي والقــاري والدولــي ،المرتبطــة بلعبــة
كــرة القــدم.

12

تعزيــز النزاهــة واألخالقيــات واللعــب النظيــف للحــد مــن كل الوســائل أو الممارســات،
مثــل الفســاد أو تعاطــي المنشــطات أو التالعــب بنتائــج المباريــات ،التــي قــد تهــدد نزاهــة
المباريــات والمســابقات والالعبيــن والمســؤولين واألنديــة أو تــؤدي إلــى اإلســاءة إلــى
رياضــة كــرة القــدم.

13

احترام األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

14

تنظيــم الدراســات والبحــوث والمؤتمــرات وورش العمــل الخاصــة بكــرة القــدم وشــؤونها
المختلفــة.

15

االرتقــاء بكــرة القــدم للســيدات والمشــاركة الكاملــة للمــرأة علــى جميــع مســتويات إدارة
لعبــة كــرة القــدم.

16

تعزيــز وتقويــة مبــادئ وممارســات الحوكمــة المعتبــرة علــى المســتوى الوطنــي وتشــجيع
األعضــاء علــى تبنــي مبــادئ حوكمــة معتبــرة خاصــة بهــم.

المادة

1
2

4

الحياد وعدم التفرقة ومناهضة العنصرية

ً
محايدا في كل المسائل السياسية والدينية.
يعد االتحاد

علــى أعضــاء االتحــاد أيضـ ًـا التــزام الحياديــة فــي المســائل السياســية والدينيــة وضمــان
التــزام أعضائهــم بهــا.

3
4
5

ـتقال وينــأى بنفســه عــن أي شــكل مــن التأثيــر السياســي غيــر المشــروع.
يظــل االتحــاد مسـ ً
ويديــر االتحــاد شــؤونه علــى نحــو مســتقل ودون أي تأثيــر غيــر مبــرر مــن أي أطــراف أخــرى.

ُيحظــر تمامـ ًـا جميــع أشــكال التفرقــة؛ ســواء أكانــت ضــد دولــة مــا ،أو شــخص معيــن ،أو
مجموعــة أشــخاص ،علــى أســاس العــرق ،أو الجنــس ،أو اللغــة ،أو الديــن ،أو السياســة أو

ويعاقــب عليهــا باإليقــاف أو الطــرد.
اإلعاقــة ،أو أي ســبب آخــرُ ،

المادة

1

5

تنمية وتعزيز العالقات الودية

يعمل االتحاد على تنمية وتعزيز عالقات الصداقة الودية على النحو التالي:

توطيــد وتنميــة وتعزيــز عالقــات الصداقة والــود بين االتحاد وأعضائه وأنديته ومســؤوليه
والالعبيــن التابعيــن لــه وداخــل المجتمع ،من أجل األهداف اإلنســانية.

2

يتعيــن علــى كل شــخص أو تنظيــم ُيعنــي برياضــة كــرة القــدم التقيــد بهــذا النظــام،

3

يتولــى االتحــاد تهيئــة الوســائل المؤسســاتية الكفيلــة بحــل أي نــزاع داخلــي ينشــأ بيــن

4

األعضــاء واألنديــة والمســؤولين والالعبيــن التابعيــن.

واللوائــح ،ومبــادئ اللعــب النظيــف ،وقيــم الــوالء ،والنزاهــة ،والــروح الرياضيــة.

المادة

6

الالعبون

1

يتولــى مجلــس اإلدارة تنظيــم أوضــاع وانتقــاالت الالعبيــن المشــاركين فــي مســابقات

2

يســجل االتحــاد الالعبيــن وفقـ ًـا للوائــح المنظمــة لذلــك ،مــع االلتــزام بعــدم تعارضهــا مــع

االتحــاد ودوري المحترفيــن ،وفقـ ًـا ألنظمــة ولوائــح االتحــاد ،ولوائــح االتحــاد الدولــي.
هــذا النظــام ولوائــح االتحــاد الدولــي الملزمــة.

المادة

7

قوانين اللعبة

1

ُيمــارس االتحــاد وجميــع أعضائــه كــرة القــدم طبقـ ًـا لقوانيــن اللعــب الصــادرة عــن مجلــس

2

يمــارس االتحــاد وجميــع أعضائــه كــرة القــدم للصــاالت طبقـ ًـا لقوانيــن اللعــب الصــادرة عــن

االتحــاد الدولــي – وهــو الجهــة الوحيــدة المخولــة بســن قوانيــن اللعبــة وتعديلهــا.

االتحــاد الدولــي – وهــو الجهــة الوحيــدة المخولــة بســن قوانيــن لعبــة كــرة القــدم للصــاالت
وتعديلها.
3

يمــارس االتحــاد وجميــع أعضائــه كــرة القــدم الشــاطئية طبقـ ًـا لقوانيــن اللعــب الصــادرة عــن
االتحــاد الدولــي– وهــو الجهــة الوحيــدة المخولــة بســن قوانيــن لعبــة كــرة القــدم الشــاطئية
وتعديلها.
المادة

1

8

سلوك الهيئات والمسؤولين

علــى كافــة الهيئــات (الذيــن تنــص عليهــم المــادة  20مــن هــذا النظــام) والمســؤولين
التابعيــن لالتحــاد االلتزام في أنشــطتهم بهذا النظام ،واللوائــح ،والتوجيهات ،والقرارات،
والمواثيــق األخالقيــة ،الصــادرة عــن االتحــاد الدولــي واالتحــاد اآلســيوي واالتحــاد.

2

يتعيــن علــى كل شــخص وتنظيــم ُيعنــى بلعبــة كــرة القــدم النظاميــة وكرة القــدم للصاالت

وكــرة القــدم الشــاطئية فــي المملكــة العربيــة الســعودية االلتــزام باألنظمــة األساســية
واللوائــح الصــادرة عــن االتحــاد الدولــي واالتحــاد اآلســيوي واالتحــاد وأي تشــريعات ذات
صلــة ،وكذلــك مبــادئ اللعــب النظيــف وقيــم الــوالء والنزاهــة والــروح الرياضيــة.
المادة

9

اللغات الرسمية

اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية للجمعيــة العموميــة واالتحــاد ،وتُ حــرر الوثائــق
والمســتندات ومحاضــر االجتماعــات والمراســات والبيانــات الرســمية باللغــة العربيــة،
ويجــوز ترجمتهــا إلــى اللغــة اإلنجليزيــة عنــد الحاجــة ،وفــي حــال االختــاف فــي تفســير
النصــوص فــإن النــص المكتــوب باللغــة العربيــة يعــد النــص المعتمــد.

الفصل الثالث :أحكام العضوية
المادة

1

10

قبول وتعليق وإسقاط العضوية

الجمعيــة العموميــة هــي التــي تقــرر قبــول أو تعليــق أو إســقاط العضويــة ،وفقـ ًـا ألحــكام
هــذا النظــام.

2

تمنــح العضويــة لمقــدم طلــب االنتســاب فــي حالــة اســتيفاء المتطلبــات المنصــوص
عليهــا فــي هــذا النظــام.

3

تنتهــي العضويــة إمــا باالنســحاب أو اإلســقاط مــن االتحــاد ،وال يعفــى انتهــاء العضويــة
العضــو مــن التزاماتــه الماليــة تجــاه االتحــاد أو االعضــاء اآلخريــن فــي االتحــاد ،ولكنهــا
تــؤدي إلــى إســقاط جميــع حقوقــه لــدى االتحــاد.
المادة

1
2

11

العضوية

أعضاء االتحاد هم :األندية (أندية الدرجة الممتازة واألولى والثانية والثالثة والرابعة).

يجــب علــى أي شــخص اعتبــاري يرغــب فــي أن يكــون عضـ ً
ـوا باالتحــاد تقديــم طلــب خطــي
إلــى األمانــة العامــة.

3

يرفق مع طلب التقديم المستندات االلزامية التالية:
أ.

نسخة من النظام األساسي ولوائحه السارية المفعول الخاصة بمقدم الطلب.

ب.

إقــرار بااللتــزام بهــذا النظــام والقوانيــن والقواعــد واللوائــح والتعليمــات والقــرارات

الصــادرة مــن االتحــاد واالتحــاد اآلســيوي واالتحــاد الدولــي ،مــع ضــرورة احترامهــا وااللتــزام
بهــا مــن قبــل المســؤولين واإلدارييــن والالعبيــن التابعيــن لــه وأن ينــص نظامــه علــى
ذلــك.
ج.

إقــرار بااللتــزام بتطبيــق قوانيــن اللعبــة المعتمــدة مــن مجلــس االتحــاد الدولــي،

والقوانيــن الخاصــة بمســابقات كــرة القــدم للصــاالت والشــاطئية ،الصــادرة عــن مجلــس
الفيفــا.

د.

إقــرار باالعتــراف باللجــان القضائيــة باالتحــاد وغرفــة فــض المنازعــات التــي يعتــرف بهــا

االتحــاد ومركــز التحكيــم الرياضــي الســعودي ومحكمــة التحكيــم الرياضــي.
ه.

إقرار بأن مقره في المملكة ،ومسجل وفق األنظمة واللوائح السارية فيها.

و.

إقــرار بااللتــزام بالمشــاركة فــي اللعــب بــكل المباريــات الرســمية ،والمســابقات التــي

ً
وفقــا لهــذا النظــام.
ينظمهــا االتحــاد

ز.

إقــرار يفيــد بــأن الشــكل القانونــي لمقــدم الطلــب يضمــن اســتقاللية اتخــاذ قراراتــه ،دون

تدخــل أي جهــة خارجيــة.
ح.

إقــرار ُيفيــد بــأن أعضــاء هيئاتــه قــد تم انتخابهــم أو تعيينهم نتيجة إلجراء يضمن االســتقالل

ط.

قائمــة بأســماء المســؤولين واألعضــاء ،محـ ً
ـددا بهــا أولئــك المفوضيــن بتوقيــع اتفاقيــات

التــام لالنتخــاب أو التعييــن.
ملزمــة مــع أي طــرف آخــر.
ي.

إقــرار بعــدم التنظيــم أو المشــاركة فــي أي مباريــات رســمية أو وديــة ،دون الحصــول علــى

موافقــة االتحــاد.
ك.

إقرار بااللتزام بجميع اللوائح الصادرة من االتحاد.

ل.

صــورة طبــق األصــل مــن الترخيــص الصــادر مــن الجهــة المحليــة المختصــة وفــق قوانيــن

المملكــة.
م.

نسخة من آخر محضر اجتماع للجمعية العمومية لمقدم الطلب.
المادة

1
2

12

إجراءات طلب العضوية

وفقا لالئحة خاصة بموجب هذا النظام.
ً
يتم تنظيم إجراءات طلب العضوية وقبولها
يوصــى مجلــس اإلدارة للجمعيــة العموميــة بقبــول أو رفض العضوية ،ويســمح للمتقدم
باطــاع الجمعيــة العموميــة على أســباب تقدمه بطلــب العضوية.

3

يتمتــع العضــو الجديــد بجميــع الحقــوق والواجبــات بمجــرد قبــول عضويتــه ،ويصبــح مــن
حــق ممثليــه المشــاركة فــي التصويــت واالنتخــاب والترشــيح فـ ً
ـورا ،وفــق هــذا النظــام.

المادة

1

13

حقوق األعضاء

يتمتع أعضاء االتحاد بالحقوق التالية:
أ.

المشــاركة فــي الجمعيــة العموميــة ،ومعرفــة جــدول األعمــال مسـ ً
ـبقا ،ودعوتهــم

للمشــاركة فــي الجمعيــة العموميــة فــي التاريــخ المحــدد ،وممارســة حقوقهــم فــي
المشــاركة الفاعلــة فــي الحــوارات والمناقشــات واالنتخابــات وعمليــات التصويــت.
ب.

تقديم المقترحات إلدراجها على جدول أعمال الجمعية العمومية.

ج.

تسمية مرشحين لشغل مناصب االنتخاب المتاحة لدى االتحاد.

د.

وفقــا لإلجــراءات الــواردة فــي هــذا النظــام والئحــة
ً
انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة

االنتخابــات باالتحــاد.

2

ه.

المصادقة على أعضاء اللجان المستقلة.

و.

المشاركة في المسابقات ،واألنشطة الرياضية األخرى التي ينظمها االتحاد.

ز.

ممارسة جميع الحقوق التي يضمنها له هذا النظام وكافة لوائحه.

ح.

أن ُيخطروا بالمسائل الخاصة بهم ذات الصلة باالتحاد.

تخضــع ممارســة أعضــاء االتحــاد لهــذه الحقــوق لألحــكام الــواردة فــي هــذا النظــام واللوائــح
الخاصــة بتطبيقــه المعمــول بها.
المادة

1

14

واجبات األعضاء

على أعضاء االتحاد االلتزام والتقيد بالتالي:
أ.

االلتــزام التــام فــي جميــع األوقــات بهــذا النظام ،واللوائــح ،والتعليمــات ،والقرارات

الصــادرة عــن االتحــاد الدولــي االتحــاد اآلســيوي واالتحــاد ،مــع ضمــان احترامهــا وااللتــزام
بهــا مــن قبــل المســؤولين واألعضــاء والموظفيــن واإلدارييــن والالعبيــن التابعيــن لــه.
ب.

ضمــان المصادقــة علــى تشــكيل أو إعــادة تشــكيل اللجــان المســتقلة فــي موعــد ال

يتجــاوز أربــع ســنوات.

ج.

المشاركة في المسابقات للمعنيين ،واألنشطة الرياضية األخرى التي ينظمها االتحاد.

د.

تسديد رسوم اشتراك العضوية.

ه.

احتــرام قوانيــن اللعبــة الصــادرة عــن مجلــس االتحــاد الدولــي( )IFABومجلــس االتحــاد الدولي

(فيفــا)  ،وضمــان االلتــزام بهــا مــن خــال النــص عليهــا فــي النظــام األساســي للعضــو ولوائحــه.
و.

إدراج مــادة فــي النظــام األساســي الخــاص بــه تنــص علــى أنــه متــى نشــأ أي نــزاع ذو ُبعــد

محلــي فــي أمــر يتعلــق بالنظــام األساســي واللوائــح والتعليمــات والقــرارات الصــادرة عــن االتحــاد
فإنــه ُيحــال فــي نهايــة المطــاف (بمــا معنــاه بعــد اســتنفاد جميــع القنــوات الداخليــة باالتحــاد) إلــى
ـا نهائيـ ًـا دون
مركــز التحكيــم الرياضــي الســعودي الــذي يختــص حصريـ ًـا بالفصــل فــي النــزاع فصـ ً

ســواه مــن المحاكــم العاديــة ،مــا لــم تحظــر التشــريعات النافــذة فــي المملكــة ذلــك صراحـ ًـة.
ز.

إدراج مــادة فــي النظــام األساســي الخــاص بــه تنــص علــى أنــه متــى نشــأ أي نــزاع ذو ُبعــد

دولــي فــي أمــر يتعلــق بالنظــام األساســي واللوائــح والتعليمــات والقــرارات الصــادرة عــن االتحــاد
الدولــي االتحــاد اآلســيوي فإنــه ُيحــال فــي نهايــة المطــاف إلــى محكمــة التحكيــم الرياضــي ،علــى
الوجــه المحــدد فــي النظــام األساســي لالتحــاد الدولــي واالتحــاد اآلســيوي.

ح.

إبــاغ االتحــاد بــأي تعديــل يطــرأ علــى نظامــه األساســي ولوائحــه وقائمــة المســؤولين

واألشــخاص المفوضيــن بتوقيــع اتفاقيــات ملزمــة مــع أي طــرف آخــر.
ط.

االمتنــاع عــن إقامــة أي عالقــات ذات طبيعــة رياضيــة مــع أي جهــات غيــر معتــرف بهــا ،أو مــع

أي عضــو باالتحــاد تــم تعليــق عضويتــه أو إســقاطها.
ي.

احتــرام ومراعــاة مبــادئ االنتمــاء والنزاهــة والســلوك الرياضــي القويــم ،كتعبيــر عــن روح

اللعــب النظيــف ،والنــص علــى ذلــك فــي نظامــه األساســي ولوائحــه.
ك.

التقيــد باألحــكام اإللزاميــة الموضحــة بالفقــرة ( )3مــن المــادة ( )11هــذا النظــام خــال فتــرة

ســريان العضويــة.
ل.
م.

االحتفاظ بسجل لألعضاء ،على أن ُيحدث هذا السجل بصورة دورية وبصفة منتظمة.

االلتــزام الكامــل بجميــع الواجبــات المترتبــة علــى تطبيــق النظــام األساســي واللوائــح األخــرى

الصــادرة مــن االتحــاد واالتحــاد اآلســيوي واالتحــاد الدولــي.
ن.

علــى كل عضــو إدارة شــؤونه بشــكل مســتقل ودون أي تأثيــر ال داعــي لــه مــن جهــات خارجيــة

للمصادقــة علــى القوانيــن التــي تتوافــق مــع متطلبــات هــذا النظــام.
2

اإلخــال بــأي مــن الواجبــات المذكــورة أعــاه يجعــل العضــو المخالــف عرضــة للعقوبــات المنصــوص
عليهــا فــي هــذا النظــام واللوائــح ذات العالقــة.

3

ً
أيضــا إلــى فــرض عقوبــات ،حتــى لــو
قــد يــؤدي انتهــاك الفقــرة الفرعيــة (( )1ن) أعــاه

لــم يكــن مترتبـ ًـا علــى جهــة خارجيــة نتيجــة خطــأ العضــو المعنــي .ويتحمــل كل عضــو فــي

االتحــاد المســؤولية تجاهــه عــن أي وجميــع األفعــال التــي يقــوم بهــا األعضــاء المنتســبين
إليــه نتيجــة اإلهمــال الجســيم أو ســوء الســلوك المتعمــد مــن قبــل هــؤالء األعضــاء.
المادة

1

15

تعليق العضوية

الجمعيــة العموميــة هــي الجهــة المســؤولة عــن تعليــق عضويــة العضــو ،ومــع ذلــك يجــوز
لمجلــس اإلدارة تعليــق عضويــة أي عضــو بأثــر فــوري إذا أخــل ذلــك العضــو بواجباتــه
بشــكل صــارخ ،ويســتمر هــذا التعليــق حتــى انعقــاد الجمعيــة العموميــة التاليــة ،إال إذا
قــام مجلــس اإلدارة برفــع التعليــق قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة فــي حــال زوال أســباب
التعليــق.

2

ً
صحيحــا إذا حضــره اغلبيــة
يكــون اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الخــاص بتعليــق العضويــة
األعضــاء (أكثــر مــن  )50٪ممــن يحــق لهــم التصويــت حتــى يدخــل التعليــق حيــز النفــاذ.
وتتــم المصادقــة علــى تعليــق عضويــة العضــو ،أو تأكيــد التعليــق إن كان مفروضـ ًـا مــن
مجلــس اإلدارة ،بأغلبيــة تمثــل ثالثــة أربــاع أصــوات الحاضريــن الذيــن يحــق لهــم التصويت،

3

ويرفــع التعليــق تلقائيـ ًـا إذا لــم تتــم المصادقــة.
ُ

يفقــد العضــو الــذي تــم تعليــق عضويتــه حقــوق عضويتــه ،وال يجــوز لألعضــاء اآلخريــن
إقامــة أي عالقــات رياضيــة مــع هــذا العضــو ،ويجــوز للجنــة االنضبــاط واألخــاق فــرض
عقوبــات أخــرى عليــه.

4

األعضــاء الذيــن ال يشــاركون فــي أنشــطة االتحــاد لمــدة عــامُ ،يحرمــوا مــن التصويــت فــي

اجتمــاع الجمعيــة العموميــة ،وال ُينتخــب ممثليهــم أو ُيعينــوا ،مــا لــم يوفــوا بالتزاماتهــم
بهــذا الخصــوص.

5

ـاء علــى طلــب مــن العضــو الــذي
يرفــع تعليــق العضويــة بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة بنـ ً
تــم تعليــق عضويتــه فــي االجتمــاع الــذي يلــي تقديــم الطلــب ،فــي حــال ثبــوت زوال

أســباب تعليــق العضويــة.

المادة

1

16

إسقاط العضوية

يحق للجمعية العمومية إسقاط العضوية في الحاالت التالية:
أ.

ـف العضــو بالواجبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )14من هــذا النظام
إذا لــم يـ ِ

أو التزاماتــه الماليــة تجــاه االتحــاد.
ب.

إذا ارتكــب العضــو مخالفــة جســيمة لقوانينــه وقواعــده ولوائحــه وأوامــره الدائمــة أو

تلــك الخاصــة باالتحــاد أو االتحــاد اآلســيوي أو االتحــاد الدولــي.
ج.
2

إذا فقد أهليته ،أو تمت تصفيته أو إفالسه أو حله.

يلــزم حضــور أغلبيــة (تمثــل أكثــر مــن  )50٪مــن الممثليــن الذيــن يمثلــون األعضــاء
المؤهليــن للتصويــت فــي الجمعيــة العموميــة حتــى يدخــل إســقاط العضويــة حيــز النفاذ،
علــى أن يتبنــى قــرار اإلســقاط أغلبيــة تمثــل ثالثــة أربــاع أصــوات الحاضريــن الذيــن يحــق
لهــم التصويــت.

3

ال يحــق للعضــو الــذي تــم إســقاط عضويتــه طلــب عضويــة االتحــاد مــرة أخــرى إال بعــد
مضــي ســنة واحــدة مــن تاريــخ إســقاط عضويتــه.

4

ال يحــق للعضــو الــذي تــم إســقاط عضويتــه ادعــاء ملكيــة أي جــزء مــن ممتلــكات االتحــاد،
ويجــب أن يــرد إلــى االتحــاد أي وثائــق أو ســجالت أو متعلقــات بشــكل مرتــب وبحالــة
ســليمة.
المادة

1

17

االنسحاب

يجــوز للعضــو االنســحاب مــن عضويــة االتحــاد ،اعتبـ ً
ـارا مــن نهايــة الســنة الميالديــة المالية
التــي يتقــدم فيهــا باالنســحاب ،علــى أن يصــل إشــعار االنســحاب لألمانــة العامــة قبــل
ســتة أشــهر مــن نهايــة الســنة الميالديــة الماليــة بخطــاب مســجل.

2

ال ُيقبــل االنســحاب إال بعــد وفــاء العضــو الراغــب فــي االنســحاب بكافــة التزاماتــه المالية

3

ال يحــق للعضــو المنســحب ادعــاء ملكيــة أي جــزء مــن ممتلــكات االتحــاد ،ويجــب أن يــرد إلــى

تجــاه االتحــاد وبقيــة األعضــاء التابعيــن لالتحاد.

االتحــاد أي وثائــق أو ســجالت أو متعلقــات بشــكل مرتــب وبحالة ســليمة.
4

ال يؤهــل أي عضــو منســحب لعضويــة االتحــاد مــرة أخــرى لحيــن انقضــاء أربــع ( )4ســنوات
مــن تاريــخ انســحابه مــن العضويــة.
المادة

1

18

أوضاع األندية والروابط واالتحادات المحلية ومجموعات
األندية األخرى

ال يجــوز ألي نــادي أو رابطــة أو أي مجموعــة أخــرى مــن األنديــة المنتســبة إلــى االتحــاد
تشــكيل أو المشــاركة في (أو محاولة تشــكيل او المشــاركة في) أي مباريات او مسابقات
او بطــوالت ليســت جــزء مــن كــرة القــدم المنظمــة.

2

يحــدد هــذا النظــام نطــاق صالحيــات وحقــوق وواجبــات األنديــة والروابــط .ويتعيــن أن
تتماشــى أنظمتهــا األساســية ولوائحهــا مــع متطلبــات والتزامــات األنظمــة األساســية
واللوائــح الخاصــة باالتحــاد .ويتحمــل االتحــاد المســؤولية األساســية عــن تنظيــم األمــور
المتعلقــة بالتحكيــم ،ومكافحــة المنشــطات ،وتســجيل الالعبيــن ،وترخيــص األنديــة،
فضال
وفــرض اإلجــراءات التأديبيــة ،بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بســوء الســلوك األخالقــي،
ً
عــن التدابيــر الالزمــة لحمايــة نزاهــة المســابقات.

3

ال ُيســمح فــي أي حــال مــن األحــوال ألي شــخصية طبيعيــة أو اعتباريــة (بمــا فــي ذلــك

الشــركات القابضة وفروعها) بممارســة الســيطرة أو الســلطة على أكثر من ناد ومجموعة
واحــدة؛ بحيــث يكــون مــن الممكــن اإلخــال بنزاهــة أي مبــاراة أو مســابقة.
المادة

1

19

الرئيس الفخري والعضوية الفخرية

يحــق للجمعيــة العموميــة منــح لقــب الرئيــس الفخــري أو العضــو الفخــري ألي شــخصيات،
لقــاء خدماتهــم الجليلــة لكــرة القــدم.

2

يتولى مجلس اإلدارة ترشيحات هذه المناصب.

3

يحــق للرئيــس الفخــري أو العضــو الفخــري حضــور اجتماعــات الجمعية العمومية والمشــاركة
فــي مداوالتهــا ،دون أن يكــون لــه حــق التصويت.

الفصل الرابع :الهيكل التنظيمي
المادة

1
2
3

20

هيئات االتحاد

الجمعية العمومية وهي الهيئة التشريعية العليا في االتحاد.
مجلس اإلدارة وهو الهيئة التنفيذية لالتحاد.
اللجــان الدائمــة أو المؤقتــة وهــي التــي تقــدم المشــورة والعــون لمجلــس اإلدارة أثنــاء
قيامــه بالمهــام الموكلــة لــه ،ويبيــن هــذا النظــام واجبــات هــذا اللجــان وتشــكيلها وأســلوب
عملهــا ،ولمجلــس اإلدارة وضــع اللوائــح الخاصــة بهــا.

4

ً
وفقــا لهــذا النظــام واللوائــح المعمــول بهــا .وتكــون
تــؤدي اللجــان المســتقلة مهامهــا
اللجــان القضائيــة التابعــة لالتحــاد ،التــي تعتبــر الســلطة القضائيــة لالتحــاد ،مســتقلة
وتتألــف مــن لجنــة االنضبــاط واألخــاق ولجنــة االســتئناف.

5

لجنــة تراخيــص األنديــة وهــي المســؤولة عــن تنظيــم شــؤون تراخيــص األنديــة داخــل
االتحــاد.

6
7
8

األمانة العامة وهي الهيئة اإلدارية لالتحاد.
غرفة فض المنازعات.
يتولــى االتحــاد انتخــاب أو تعييــن أعضــاء الهيئــات التابعــة لــه بموجــب اإلجــراءات الموضحــة
بهــذا النظــام ،ودون أي تدخــل مــن أي جهــة خارجيــة .علــى أال يكــون أعضــاء الهيئــات قــد
ســبق إدانتهــم بــأي جريمــة جنائيــة تتعــارض مــع المنصــب.

9

علــى أي عضــو مــن أعضــاء الهيئــات االنســحاب مــن المناقشــة ومــن اتخــاذ القــرار إذا
كان هنــاك أي خطــر أو احتمــال لتضــارب المصالــح .وعلــى وجــه الخصــوص ،يتعيــن أن
يكــون أعضــاء الهيئــات دائمـ ًـا علــى درايــة باألحــكام ذات الصلــة بالئحــة األخــاق باالتحــاد
الدولــي بشــأن تضــارب المصالــح واالمتثــال لهــا وتعديــل ســلوكهم حســب الضــرورة (على
ســبيل المثــال االمتنــاع عــن أداء واجباتهــم ،وإخطــار الرئيــس فــي حــاالت تضــارب المصالــح
المحتمــل ،ومــا إلــى ذلــك).

الفرع األول :الجمعية العمومية
المادة

1

21

تعريف الجمعية العمومية وتشكيلها

الجمعيــة العموميــة هــي االجتمــاع الــذي يضــم جميــع أعضــاء االتحــاد وتمثــل الهيئــة
التشــريعية والســلطة العليــا لالتحــاد ،ولهــا ســلطة إصــدار القــرارات ،وتعتبــر قراراتهــا
نافــذة وملزمــة ،علــى أن تُ شــكل وفــق األحــكام الــواردة فــي هــذا النظــام.

2
3

اجتماعات الجمعية العمومية ،إما أن تكون عادية أو غير عادية.
يتولــى رئيــس مجلــس اإلدارة رئاســة الجمعيــة العموميــة ،وفــي حــال غيابــه يحــل محلــه

ً
التحاقــا فــي
نائــب الرئيــس ،وفــي حــال غيابــه يتولــى إدارة االجتمــاع العضــو األقــدم
مجلــس اإلدارة ،وفــي حــال التســاوي يتولــى إدارة االجتمــاع العضــو األكبــر سـ ً
ـنا ،أمــا إذا
غــاب هــؤالء جميعـ ًـا فيتولــى الحاضــرون مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة اختيــار أحدهــم للقيــام
بأعمــال رئيــس الجمعيــة العموميــة.

4
5

يحق للجمعية العمومية تعيين مراقبين ،دون أن يكون لهم حق المناقشة أو التصويت.
يســمح بحضــور الرئيــس الفخــري واألعضــاء الفخريين فــي الجمعية العمومية ،والمشــاركة
فــي النقاشــات ،دون أن يكــون لهــم حــق التصويت.
المادة

1

22

الممثلون واألصوات

تتألــف الجمعيــة العموميــة مــن ( )47عضـ ً
ـوا ،وهــم المندوبــون الممثلون ألعضــاء االتحاد،
وذلــك علــى النحــو التالي:
(أ)

ً
عضوا ،يمثلون أندية الدرجة الممتازة ،ممثل واحد لكل ناد.
ستة عشر ()16

(ب)

عشــرة ( )10أعضــاء يمثلــون أنديــة الدرجــة األولــى (دوري األميــر محمد بن ســلمان)

وهــم أصحــاب المراكــز العشــر األولــى فــي آخــر موســم رياضــي منتهــي يســبق اجتمــاع
الجمعيــة العموميــة.
(ت)

عشــرة ( )10أعضــاء يمثلــون أنديــة الدرجــة الثانيــة وهــم أصحــاب المراكــز العشــر

األولــى فــي آخــر موســم رياضــي منتهــي يســبق اجتمــاع الجمعيــة العموميــة.

(ث)

ثمانيــة ( )8أعضــاء يمثلــون أنديــة الدرجــة الثالثــة وهــم أصحــاب المراكــز الثمانيــة

األولــى فــي آخــر موســم رياضــي منتهــي يســبق اجتمــاع الجمعيــة العموميــة.
(ج)

ثالثــة ( )3أعضــاء يمثلــون أنديــة الدرجــة الرابعــة وهــم أصحــاب المراكــز الثالثة األولى

فــي آخــر موســم رياضــي منتهــي يســبق اجتمــاع الجمعيــة العموميــة.
(ح)

أحــكام انتقاليــة :إذا لــم يكــن مــن الممكــن تحديــد المراكــز الثمانيــة األولــى ( )٨فــي

الموســم الرياضــي للدرجــة الثالثــة وذلــك بســبب انعقــاد الجمعيــة العموميــة قبــل نهايــة
الموســم األول للدرجــة الثالثــة بنظامهــا الجديــد ،فــإن األعضــاء الثمانيــة الذيــن يمثلــون
أنديــة الدرجــة الثالثــة ســيكونون هــم األنديــة المتأهليــن لتصفيــات دور الثمانيــة فــي
الموســم الــذي يســبق الجمعيــة العموميــة.
(خ)

أحــكام انتقاليــة :إذا لــم يكــن مــن الممكــن تحديــد األعضــاء الثالثــة الذيــن يمثلــون

الدرجــة الرابعــة وذلــك بســبب انعقــاد الجمعيــة العموميــة قبــل نهايــة الموســم األول
للدرجــة الرابعــة ،ســتُ حدد األنديــة الثالثــة الذيــن يمثلــون الدرجــة الرابعــة بنظــام االنتخابــات
بيــن أنديــة الدرجــة الرابعــة وذلــك بأغلبيــة بســيطة ،وفــي حالــة تعــادل األصــوات أو تعــذر
إقامــة االنتخابــاتُ ،يجــرى اختيارهــم بقــرار مــن مجلــس االدارة.
2

ويجــرى تعيينهــم أو انتخابهــم
يجــب أن يكــون المندوبــون تابعيــن للعضــو الــذي يمثلونــهُ ،

3

يجــب أن يكــون مندوبــو الجمعيــة العموميــة الذيــن يمثلــون أنديتهــم أعضــاء بمجالــس إدارة

4

بواســطة عضــو الجمعيــة ،كمــا يجــب أن يكــون لديهــم القــدرة علــى إثبــات ذلــك عنــد الطلــب.

تلــك األنديــة.
يتعيــن خلــو ســجل الحالــة المدنيــة لممثــل العضــو مــن أي ســابقة أخالقيــة مخلــة بالشــرف
واألمانــة والنزاهــة ،وأال يكــون قــد صــدر بحقــه عقوبــة الشــطب ،أو إســقاط العضويــة ،أو
الفصــل مــن أحــد األنديــة ،أو االتحــادات أو الهيئــات الرياضيــة ،أو الجهــات األخــرى؛ بمــا فــي
ذلــك أي إدانــة جنائيــة باتــة صــادرة عــن محكمــة محليــة أو أجنبيــة خــال الخمــس ( )5ســنوات
الماضية.

5
6

يتمتــع كل عضــو فــي الجمعيــة العموميــة بصوت واحد ،وال يجــوز التصويت لغير الحاضرين
من ممثلي األعضاء ،وال يســمح التصويت باإلنابة أو المراســلة.
يحضــر أعضــاء مجلــس اإلدارة واألميــن العــام لالتحــاد اجتماعــات الجمعيــة العموميــة ،وال
يحــق لهــم التصويــت ،كمــا ال يجــوز اختيــار أو انتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد كممثليــن
عــن عضــو الجمعيــة العموميــة ،طيلــة فتــرة عملهــم بمجلــس إدارة االتحــاد .كمــا ال يجــوز
ألعضــاء مجلــس اإلدارة االنضمــام إلــى عضويــة اللجــان المســتقلة.

المادة

23

صالحيات الجمعية العمومية

تتمتع الجمعية العمومية بالصالحيات التالية:
1
2
3
4
5
6
7
8

اعتماد أو تعديل هذا النظام ،واألوامر الدائمة للجمعية العمومية.
تعيين ( )3أعضاء لمراجعة محضر اجتماع الجمعية العمومية.
المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.
انتخاب مجلس اإلدارة ،وفق اإلجراءات الواردة في هذا النظام.
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة.
المصادقة على تعيين أعضاء اللجان المستقلة ً

تعيين ثالثة مراقبين مستقلين للمساعدة في عملية فرز األصوات.
المصادقة على التقرير المالي السنوي المدقق واعتماد الميزانية.

مناقشــة واعتمــاد تقريــر النشــاط المقــدم مــن رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد عــن نشــاط
مجلــس اإلدارة واللجــان الدائمــة واألمانــة العامــة ،والخطــة االســتراتيجية وتنفيذهــا.

9
10
11

ً
قياسا بالخطة االستراتيجية.
مناقشة مجلس إدارة االتحاد عن أدائه،
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة.
تعيين مدقق حسابات مستقل وخارجيً ،

المصادقــة علــى إعــادة تشــكيل اللجــان القضائيــة باالتحــاد وغرفة فــض المنازعــات باالتحاد
ـاء علــى اقتراح مجلــس اإلدارة.
مــن رؤســاء ونــواب وأعضــاء ،بنـ ً

12
13
14
15

تحديد قيمة اشتراكات العضوية.

بناء على ترشيح مجلس اإلدارة.
منح لقب الرئيس الفخري أو العضو الفخريً ،
قبول عضو أو تعليق أو إسقاط عضويته.

حجــب الثقــة عــن مجلــس إدارة االتحــاد ،مــع مراعــاة الضوابــط المنصــوص عليهــا فــي
المــادة ( )78مــن هــذا النظــام.

16

تفويــض بعــض و /أو كل الصالحيــات الممنوحــة للجمعيــة العموميــة لرئيــس مجلــس
اإلدارة أو مجلــس اإلدارة.

17
18
19

إقالة شخص أو هيئة.
حل االتحاد بما يتطابق مع النظام.
اعتماد الئحة االنتخابات.

المادة

1

24

النصاب القانوني الجتماعات الجمعية العمومية

ال تكــون القــرارات التــي تتخذهــا الجمعيــة العموميــة ســارية إال فــي حالــة حضــور أغلبيــة
(أكثــر مــن  )50٪مــن ممثليهــا المؤهليــن للتصويــت.

2

إذا لــم يتحقــق النصــاب القانونــي ،تُ عقــد جمعيــة عموميــة أخــرى خــال ( )24ســاعة بنفــس
جــدول األعمال.

3

ال يشــترط تحقــق النصــاب القانونــي الجتمــاع الجمعيــة العموميــة الثانــي ،مــا لــم يتضمــن
جــدول األعمــال أي اقتراحــات بتعديــل هــذا النظــام لالتحــاد ،أو إجــراء انتخــاب ،أو إقالــة
شــخص ،أو تعليــق أو إســقاط عضويــة عضــو ،أو ســحب الثقــة مــن مجلــس اإلدارة ،أو حــل
االتحــاد.

4

بمجــرد اإلعــان عــن انعقــاد الجمعيــة العموميــة وتشــكيلها وفقـ ًـا لهــذا النظــام ،ال يتأثــر
النصــاب القانونــي بمغــادرة الممثليــن.
المادة

1

25

قرارات الجمعية العمومية

يتــم التصويــت بشــأن أي قــرار يتطلــب تصويتـ ًـا مــن خــال رفــع األيــدي أو بــأي وســيلة
إلكترونيــة أخــرى لعــد األصــوات ،مــا لــم تقــرر الجمعيــة العموميــة خــاف ذلــك .وفــي حــال
لــم تتضــح األغلبيــة مــن خــال رفــع االيــدي لصالــح القــرار المطــروح ،يتــم التصويــت عــن
طريــق منــاداة الحضــور باألســماء حســب الترتيــب األبجــدي.

2

تعتبــر األغلبيــة (أكثــر مــن  )50٪مــن األصــوات الصحيحــة كافيــة إلجــراء تصويــت صحيــح
علــى قــرارات الجمعيــة العموميــة ،مــا لــم ينــص النظــام علــى خــاف ذلــك .وال يعتــد
عنــد حســاب األغلبيــة بــأوراق االقتــراع الفارغــة أو األصــوات غيــر الصحيحــة أو األصــوات
اإللكترونيــة المتالعــب بهــا بــأي شــكل كان أو االمتنــاع عــن التصويــت.

المادة

1
2
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االنتخابات

تتــم االنتخابــات باالقتــراع الســري ،إال فــي حــال وجــود قائمــة انتخابيــة واحــدة فقــط ،فيتــم
انتخابهــا بالتزكية.
تجــري انتخابــات مجلــس اإلدارة وفــق الئحــة االنتخابــات الخاصــة باالتحــاد ،الصــادرة عــن
مجلــس اإلدارة ،والمعتمــدة مــن الجمعيــة العموميــة ،وتتولــى لجنــة االنتخابــات تنظيــم
االنتخابــات واإلشــراف عليهــا.

3

تتــم انتخابــات مجلــس اإلدارة بطريقــة االنتخــاب بالقائمــة واالنتخــاب “بالقائمــة” يعنــي
انتخــاب مجلــس اإلدارة .ويتألــف مجلــس اإلدارة مــن أحــد عشــر ( )11عضـ ً
ـوا ،مــن بينهــم

امــرأة واحــدة علــى األقــل .ويتكــون مجلــس اإلدارة مــن الرئيــس ونائبه وتســعة ( )9أعضاء.
4

يجــب ترشــيح كل قائمــة انتخابيــة مــن قبــل ثالثــة ( )3أعضــاء علــى األقــل مــن أعضــاء
الجمعيــة العموميــة علــى أن تتضمــن القائمــة االنتخابيــة امــرأة واحــدة علــى األقــل .وال
يمكــن ألي عضــو ترشــيح أكثــر مــن قائمــة واحــدة .وفــي حــال قــام العضــو بترشــيح أكثــر
مــن قائمــة واحــدة ،فســيتم اعتبــار جميــع ترشــيحات العضــو الغيــة.

5

يكــون اجتمــاع الجمعيــة العموميــة فــي حــال انتخــاب أي قائمــة انتخابيــة لمجلــس إدارة

6

لتحديــد القائمــة االنتخابيــة الفائــزة ،يتعيــن فــي جولــة االقتــراع األولــى الحصــول علــى

االتحــاد صحيحـ ًـا اذا حضــره اغلبيــة األعضــاء (أكثــر مــن  )50٪ممــن يحــق لهــم التصويــت.
ثلثــي األصــوات الصحيحــة مــن عــدد األعضــاء الحاضريــن ممــن يحــق لهــم التصويــت ،أمــا
فــي الجولــة الثانيــة ،وأي جولــة أخــرى تعتبــر األغلبيــة (أكثــر مــن  )50%مــن عــدد األعضــاء
الحاضريــن ممــن يحــق لهــم التصويــت كافيــة لتحديــد القائمــة االنتخابيــة الفائــزة.

7

فــي حــال وجــود أكثــر مــن قائمتيــن انتخابيتيــن ،يتــم اســتبعاد القائمــة االنتخابيــة الحاصلــة
علــى أقــل عــدد مــن األصــوات بدايــة مــن الجولــة الثانيــة لالقتــراع ،وتســتمر العمليــة حتــى
يتبقــى قائمتــان فقــط.

8
9
10

حــال ظلــت القائمتــان متعادلتيــن بعــد ثــاث جــوالت اقتــراع كحــد أقصــى ،يتــم ســحب
القرعــة لتحديــد القائمــة المنتخبــة.
ال يعتــد عنــد حســاب األغلبيــة بــأوراق االقتــراع الفارغــة أو األصــوات غيــر الصحيحــة أو
األصــوات اإللكترونيــة المتالعــب بهــا بــأي شــكل كان أو االمتنــاع عــن التصويــت.
لجنــة االنتخابــات هــي الجهــة المختصــة بتنظيــم االنتخابــات واإلشــراف عليهــا وعلــى
إجــراءات اعتمادهــا علــى مســتوى االتحــاد ،طبقـ ًـا لالئحــة االنتخابــات ،ويتعيــن اقتــراح هــذه

اللجنــة مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة وانتخابهــا مــن ِقبــل الجمعيــة العموميــة قبــل ســتين ()60
يومـ ًـا علــى األقــل مــن موعــد االنتخابــات.
11
12
13

تتكون لجنة االنتخابات من اللجان التالية :اللجنة االنتخابية ،ولجنة االستئناف االنتخابية.
مــع عــدم اإلخــال باختصاصــات األميــن العــام يتولــى رئيــس اللجنــة االنتخابيــة أو لجنــة
االســتئناف االنتخابيــة أو مــن يفوضــه مخاطباتهــا الداخليــة والخارجيــة وفقـ ًـا الختصاصهــا.
يجوز استئناف قرارات اللجنة االنتخابية أمام لجنة االستئناف االنتخابية.
المادة

1
2
3
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الجمعية العمومية العادية

تنعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة في كل موسم رياضي.

ويخطــر األعضــاء بذلــك خطيـ ًـا
يقــوم مجلــس إدارة االتحــاد بتحديــد مــكان االجتمــاع وتاريخــهُ ،
قبــل ثالثيــن ( )30يومـ ًـا علــى األقــل مــن موعــد االجتمــاع.

ً
ً
يومــا علــى األقــل مــن موعــد
خطيــا قبــل خمســة عشــر ()15
ترســل الدعــوة الرســمية
انعقــاد الجمعيــة العموميــة ،علــى أن يرفــق بهــا جــدول األعمــال ،وتقرير الرئيــس ،والتقارير
الماليــة ،وتقريــر المدقــق المســتقل الخارجــي ،وأي مســتندات أخــرى.

المادة

1
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جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

ـاء علــى االقتراحــات المقدمــة مــن مجلــس
يتولــى األميــن العــام إعــداد جــدول األعمــال بنـ ً

اإلدارة واألعضــاء ،وعلــى كل مــن يرغــب فــي تقديــم أي مقتــرح للجمعيــة العموميــة
العاديــة إرســاله إلــى األمانــة العامــة كتابــة ،مــع شــرح موجــز ،وذلــك قبــل عشــرين ()20
يومـ ًـا علــى األقــل مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العموميــة العاديــة.

2

يجب أن يشمل جدول أعمال الجمعية العمومية البنود اإللزامية التالية:
أ.

إعــان بــأن الجمعيــة العموميــة تــم عقدهــا وتشــكيلها ،وفقـ ًـا للنظــام األساســي

لالتحــاد.
ب.

اعتماد جدول األعمال.

ج.

خطاب الرئيس.

د.

تعيين ثالثة ( )3أعضاء لمراجعة محضر االجتماع.

ه.

تعيين المراقبين المستقلين.

و.

تعليق أو إسقاط العضوية (إن وجد).

ز.

المصادقة على محضر االجتماع السابق للجمعية العمومية.

ح.

تقرير الرئيس؛ (يشمل األنشطة التي أقيمت منذ االجتماع السابق).

ط.

عرض بيان الميزانية بعد مراجعتها وتدقيقها ،وبيان الربح والخسارة.

ي.

المصادقة على التقرير المالي.

ك.

اعتماد الميزانية.

ل.

قبول العضوية (إن وجدت).

م.

التصويــت علــى مقترحــات تعديــل هــذا النظــام واألوامــر الدائمــة للجمعيــة

العموميــة( ،إن وجــدت).
ن.

مناقشة المقترحات المقدمة من األعضاء ومجلس اإلدارة.

س.

بناء على اقتراح مجلس االدارة (إن وجد).
تعيين المحاسب القانوني المستقل ً

ع.
وجــد).

انتخــاب مجلــس االدارة وفــق اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام( ،إن

3

ال ُيســمح للجمعيــة العموميــة باتخــاذ أي قــرار بشــأن أي موضــوع غيــر مــدرج بجــدول
األعمــال ،مــا لــم يوافــق علــى تضميــن الموضــوع ثالثــة أربــاع األعضــاء الحاضريــن الذيــن

يحــق لهــم التصويــت.
4

يجــوز تعديــل جــدول أعمــال الجمعيــة العموميــة العاديــة بشــرط موافقــة ثالثــة أربــاع
الممثليــن الذيــن يمثلــون األعضــاء الحاضريــن فــي الجمعيــة العموميــة والمؤهليــن
للتصويــت علــى هــذا االقتــراح.
المادة

1
2
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الجمعية العمومية غير العادية

يجوز لمجلس اإلدارة الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية في أي وقت.

يعقــد مجلــس اإلدارة جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة إذا طلــب ذلــك خطيـ ًـا أكثر مــن ثلث أعضاء
االتحــاد ،علــى أن ُيبيــن فــي الطلــب بنــود جــدول األعمــال ،ويعقــد االجتمــاع خــال خمســة

ً
يومــا مــن تاريــخ اســتالم الطلــب ،وفــي حــال تعــذر انعقــاده يحــق لألعضــاء
عشــر ()15

الذيــن طالبــوا بــه عقــد جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة مــن قبلهــم .وعليهــم فــي هــذه الحالــة
إبــاغ جميــع أعضــاء االتحــاد ومجلــس اإلدارة بتاريــخ ومــكان انعقــاد الجمعيــة العموميــة غيــر
العاديــة ،إلــى جانــب البنــود التــي ســيتم تضمينهــا فــي جــدول األعمــال وفقـ ًـا للفقــرة ()3
أدناه.
3

يجــب إشــعار األعضــاء بمــكان عقــد الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة وتاريخهــا جــدول
أعمالهــا ،وذلــك قبــل ســبعة ( )7أيــام مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة،
مــع مراعــاة االســتثناء الــوارد فــي المــادة ( )74مــن هــذا النظــام.

4

عنــد الدعــوة إلــى عقــد جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة بمبــادرة مــن مجلــس اإلدارة ،يجــب على
مجلــس اإلدارة إعــداد جــدول األعمــال ،وعنــد الدعــوة إلــى انعقادهــا بطلــب مــن أعضــاء
الجمعيــة العموميــة ،فيجــب أن يحتــوي جــدول األعمــال علــى الموضوعــات التــي أثارهــا
هــؤالء األعضــاء.

5

ال ُيسمح بتعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

المادة

1
2

30

تعديل النظام األساسي واألوامر الدائمة للجمعية العمومية

الجمعيــة العموميــة هــي المســؤولة عــن تعديــل هــذا النظــام واألوامــر الدائمــة للجمعيــة
العمومية.
تقــدم أي مقترحــات فــي شــأن تعديــل هــذا النظــام واألوامــر الدائمــة كتابيـ ًـا ،مــع شــرح
موجــز لهــا إلــى األمانــة العامــة مــن قبــل العضــو أو مجلــس اإلدارة وتكــون المقترحــات
المقدمــة مــن قبــل العضــو صحيحــة ،شــريطة تعزيزهــا وتأييدهــا خطيـ ًـا مــن ِقبــل ثالثــة ()3
مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة.

3

يكــون اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الخــاص بتعديــل هــذا النظــام واألوامــر الدائمــة صحيحـ ًـا
إذا حضــره أغلبيــة (أكثــر مــن  )50%مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة ممــن يحــق لهــم
التصويــت.

4

ُيشــترط لصحــة قــرار الجمعيــة العموميــة بتعديــل هــذا النظــام واألوامــر الدائمــة للجمعيــة

العموميــة موافقــة ثالثــة أربــاع ممثلــي األعضــاء الحاضريــن ممــن يحــق لهــم التصويــت.
المادة

31

محضر االجتماع

1

ويجــرى تدقيقــه مــن قبــل
يتولــى األميــن العــام مســؤولية تســجيل محضــر االجتمــاعُ ،

2

يتلقــى أعضــاء االتحــاد نســخة مــن محضــر االجتمــاع خــال ( )60ســتين يومـ ًـا مــن تاريــخ

األعضــاء المعينيــن لذلــك ،ويعتمــد فــي الجلســة التاليــة للجمعيــة العموميــة.
نهايــة االجتمــاع.
المادة

32

سريان قرارات الجمعية العمومية

تســري القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العموميــة فــور صدورهــا ،مــا لــم تحــدد الجمعيــة
تاريخـ ًـا آخــر إلنفــاذ القــرار.

الفرع الثاني :مجلس اإلدارة
المادة

1

33

تشكيل مجلس اإلدارة

يتكــون مجلــس اإلدارة مــن ( )11عضـ ً
ـوا ،مــن بينهــم امــرأة واحــدة علــى األقــل ،لشــغل
المناصــب التاليــة:

2

أ.

رئيس مجلس اإلدارة.

ب.

نائب الرئيس.

ج.

تسعة ( )9أعضاء.

مع مراعاة المحظورات الواردة في الئحة انتخابات االتحاد:
أ.

يتعيــن أال يقــل عمــر أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس ونائــب الرئيــس عــن ثمــان

وعشــرين ( )28ســنة ،وأال يزيــد عــن ســبعين ( )70ســنة ،وخلــو ســجل الحالــة المدنيــة
لــه مــن أي ســابقة أخـــاقية مخلــة بالشــرف واألمانــة والنزاهــة ،وأال يكــون قــد صــدر
بحقــه عقوبــة الشــطب أو إســقاط العضويــة أو الفصــل مــن أحــد األنديــة أو االتحــادات أو
الهيئــات الرياضيــة أو الجهــات األخــرى.
ب.

يجــب أن يكــون لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة مؤهــل جامعــي أو خبرة عالية المســتوى

فــي مجــال كــرة القــدم.
ج.

يجــب أن يكــون الرئيــس ونائــب الرئيــس حامليــن للجنســية الســعودية ومقيميــن

فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وأن يكــون لديهــم مؤهــل جامعــي وخبــرة فــي مجــال
كــرة القــدم.
د.

يجــب أن يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة ممــن يملكــون خبــرة رياضيــة فــي مجــال كــرة

القــدم محليـ ًـا أو دوليـ ًـا ال تقــل عــن ســنتين ( )2فــي آخــر خمــس ( )5ســنوات مــارس خاللهــا
ـاال أو مناصــب قياديـ ًـة محليـ ًـا أو دوليـ ًـا ،وأن يكــون متقنـ ًـا للغــة اإلنجليزيــة.
مهمــات وأعمـ ً
3

تعقد االنتخابات بطريقة االنتخاب بالقائمة وذلك في الحاالت التالية:
أ.

بعد انتهاء فترة والية مجلس اإلدارة والمحددة بأربع ( )4سنوات.

ب.

(وفقــا للمــادة ()12
ً
فــي حــال عجــز رئيــس مجلــس اإلدارة عــن أداء مهامــه بصفــة دائمــة

مــن هــذه المــادة).
ج.

فــي حــال اســتقال الرئيــس قبــل انتهــاء فتــرة واليــة مجلــس اإلدارة والمحــددة بأربــع

( )4ســنوات.
4

فــي حــال خلــو منصــب أو مــا يصــل إلــى  50٪مــن مناصــب مجلــس اإلدارة ،يتعيــن علــى
مجلــس اإلدارة شــغل هــذا المنصــب أو هــذه المناصــب لحيــن موعــد انعقــاد الجمعيــة
العموميــة التاليــة ،والتــي ســيتم فيهــا المصادقــة علــى تعييــن الشــخص (األشــخاص)
للمنصــب الشــاغر (المناصــب الشــاغرة) للفتــرة المتبقيــة مــن واليــة مجلــس اإلدارة .وفــي
حــال خلــو أكثــر مــن  50٪مــن مناصــب مجلــس اإلدارة ،يدعــو األميــن العــام إلــى عقــد جمعيــة
عموميــة غيــر عاديــة ذات طبيعــة انتخابيــة (أي تعقــد فيهــا االنتخابــات) خــال الفتــرة الزمنيــة
المحــددة.
المادة

34

اجتماعات مجلس اإلدارة

1

يتعين على مجلس اإلدارة عقد ثمانية ( )8اجتماعات على األقل في السنة.

2

يتولــى رئيــس مجــل اإلدارة الدعــوة لعقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،وإذا طلــب نصــف
األعضــاء عقــد اجتمــاع فيجــوز علــى الرئيــس الدعــوة لعقــد االجتمــاع خــال ســبعة ( )7أيــام.

3

ـق لــكل عضــو بمجلــس اإلدارة تقديــم
يتولــى األميــن العــام إعــداد جــدول األعمــال ،ويحـ ُ
موضوعــات إلدراجهــا كبنــود فــي جــدول األعمــال ،ويجــوز أن تقــدم هــذه الموضوعــات
إلــى األمانــة العامــة قبــل موعــد االجتمــاع بأربعــة ( )4أيــام علــى األقــل ،كمــا يجــوز أن
يرســل جــدول األعمــال إلــى جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة قبــل يوميــن علــى األقــل موعــد
االجتمــاع.

4

يكون النصاب القانوني ألعمال مجلس اإلدارة ستة ( )6أعضاء.

5

تتخــذ قــرارات مجلــس اإلدارة باإلجمــاع بيــن األعضــاء .وفــي حالــة عــدم الوصــول إلــى
توافــق فــي اآلراء ،تتخــذ القــرارات باألغلبيــة (أكثــر مــن )50%مــن أصــوات األعضــاء.

6

ال يجــوز عقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة فــي العلــن ،وللمجلــس أن يدعــو مــن يــراه لحضــور
االجتمــاع ،ولكــن ال يحــق لــه التصويــت ،بــل يســمح لــه فقــط بالتعبيــر عــن آرائــه بــإذن مــن
مجلــس اإلدارة.

7

إذا لــم يعقــد الرئيــس االجتمــاع المطلــوب بحلــول الموعــد النهائــي المذكــور ،يعقــد أعضــاء
مجلــس اإلدارة اآلخــرون االجتمــاع بأنفســهم ،وعليهــم إرســال جــدول األعمــال إلــى جميــع
أعضــاء مجلــس اإلدارة قبــل يوميــن ( )2علــى األقــل مــن موعــد انعقــاد االجتمــاع.

8

ُيشــارك األميــن العــام فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة بــدور استشــاري دون أن يكــون لــه حــق
التصويــت .إذا لــم يتمكــن األميــن العــام مــن حضــور االجتمــاع ،فيجــوز لــه ترشــيح مــن يمثلــه
لحضــور االجتمــاع نيابــة عنــه ،بعــد موافقــة مجلــس اإلدارة علــى ذلــك.

9

ً
أيضــا دعــوة مجلــس اإلدارة لعقــد اجتمــاع بشــكل عاجــل للتعامــل مــع أي
يجــوز للرئيــس
ـا فوريـ ًـا بيــن اجتماعيــن لمجلــس اإلدارة .وإذا لــم يتمكــن أعضــاء مجلــس
مســألة تتطلــب حـ ً
اإلدارة مــن حضــور االجتمــاع بأنفســهم ،يجــوز تمريــر القــرارات عبــر البريــد اإللكترونــي أو،
إذا دعــت الضــرورة ،عــن طريــق االتصــال باســتخدام تطبيقــات المراســلة اآلمنــة والمشــفرة
والمســتخدمة عــادة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة وذلــك للمخاطبــات المتعلقــة بأعمــال
االتحــاد أو التطبيقــات التــي يــرى مجلــس اإلدارة أنهــا مالئمــة وآمنــة وموثوقــة ألغــراض
اتخــاذ القــرار.

10

فــي حالــة القــوة القاهــرة أو الظروف االســتثنائية ،يجوز عقــد االجتماع عبر تقنيات االتصاالت
المتاحــة ،ويمكــن الحصــول على الموافقات الالزمة عبر التوقيعات اإللكترونية.

المادة

35

صالحيات مجلس اإلدارة

لمجلس إدارة االتحاد الصالحيات التالية:
1

إصــدار القــرارات فــي جميــع الحــاالت التــي ال تقــع ضمــن صالحيــات الجمعيــة العموميــة،
أو تلــك التــي ال تختــص بهــا أي هيئــة أو لجنــة أخــرى بموجــب هــذا النظــام.

2

اإلعداد والدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

3

تعييــن و /أو إقالــة رؤســاء اللجــان الدائمــة ونــواب رؤســائها وأعضائهــا ،لمــدة أربــع ()4
ً
ً
دوريــا.
وفقــا لمقتضيــات المصلحــة ،وتقييــم أعمالهــا
ســنوات ،وإعــادة تشــكيلها،

4

اقتــراح المرشــحين لمناصــب رؤســاء اللجــان القضائيــة باالتحــاد وغرفــة فــض المنازعــات،
ونــواب رؤســائها وأعضائهــا ،لمــدة أربــع ( )4ســنوات.

5

إعداد اللوائح الخاصة بهيكل اللجان الدائمة والمؤقتة.

6

تشكيل اللجان المؤقتة عند الضرورة وفي أي وقت.

7

تعيين مدربي المنتخبات الوطنية وأجهزتها الفنية واإلدارية والطبية.

8

ترشيح المحاسبين القانونيين المستقلين للجمعية العمومية العتمادهم.

9

اختيــار مرشــحيه لعضويــة اللجــان اإلقليميــة واللجــان التابعــة التحــاد غــرب آســيا واالتحــاد
العربــي واالتحــاد اآلســيوي واالتحــاد الدولــي ،علــى أن يراعــى فــي االختيــار الكفــاءة
والخبــرة والقــدرة المهنيــة ،وتوافــر متطلبــات وشــروط الترشــيح المعــدة مــن ِقبــل تلــك
اللجــان واالتحــادات.

10

اعتمــاد أماكــن مســابقات االتحــاد وتواريخهــا وعــدد الفــرق المشــاركة فيهــا بعــد تقديــم
اقتــراح مــن قبــل لجنــة المســابقات.

11

اعتماد لوائح االتحاد والموافقة على التعديالت التي تطرأ عليها.

12

ضمان تطبيق هذا النظام ،واتخاذ الوسائل التنفيذية الالزمة لتطبيقه.

13

تعليق العضوية حتى اجتماع الجمعية العمومية القادم.

14

تفويــض جهــات أو هيئــات أخــرى تابعــة لالتحــاد أو أي طــرف ثالــث بمهــام تقــع ضمــن
نطــاق صالحياتــه.

15

وضــع الخطــة االســتراتيجية لالتحــاد ،والمراقبــة المنتظمــة لــأداء ،وإصــدار التقارير الالزمة
عــن ذلــك للجمعيــة العمومية.

16

وضع قيم ومعايير االتحاد مع األخذ في االعتبار اختصاص الهيئات األخرى باالتحاد.

17

وضــع خطــة اســتراتيجية ترتكــز علــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية الرئيســية لنجــاح
المنتخبــات الوطنيــة وتطويــر المشــاركة.

18

تعيين البدالء في اللجان المستقلة لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

19

تعييــن مراقبيــن يجــوز لهــم المشــاركة فــي اجتماعــات الجمعيــة العموميــة دون أن يكــون
لهــم الحــق فــي المناقشــة أو التصويــت.

20

العمــل علــى زيــادة مداخيــل االتحــاد علــى ســبيل المثــال ال الحصــر إبــرام اتفاقيــات الرعايــة
و/أو النقــل و/أو اإلنتــاج و/أو الترخيــص باســتخدام العالمــة التجاريــة ،واالســم التجــاري
لالتحــاد.

21

حمايــة مصالــح االتحــاد علــى ســبيل المثــال ال الحصــر فســخ اتفاقيــات الرعايــة و/أو النقــل
و/أو اإلنتــاج و/أو الترخيــص باســتخدام العالمــة التجاريــة واالســم التجــاري لالتحــاد.

22

يجــوز لمجلــس اإلدارة إصــدار قــرار باإلعفــاء مــن و/أو تخفيــف و/أو إيقــاف العقوبــة و/أو
ـاء
العفــو الرياضــي عــن الشــخص الطبيعــي و/أو االعتبــاري الــذي صــدر بحقــه عقوبــة بنـ ً
علــى توصيــة مرافقــة لهــا مبرراتهــا مــن اللجنــة مصــدرة العقوبــة باالتحــاد.
المادة

36

قرارات مجلس اإلدارة

1

ال يجوز لمجلس اإلدارة مناقشة أي موضوع إال بحضور أغلبية أعضائه (أكثر من .)50٪

2

ال تكــون قــرارات مجلــس اإلدارة صحيحــة ونافــذة إال بموافقــة أغلبيــة (أكثــر مــن  )50٪مــن
أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن.

3

يجــب علــى أي عضــو بمجلــس اإلدارة االنســحاب مــن النقــاش ومــن عمليــة اتخــاذ القرارات؛
ـارب المصالح.
إذا كان هنــاك احتمــال لتضـ ُ

4

تُ سجل القرارات المتخذة بمحضر االجتماع.

5

ً
فورا ،ما لم يقرر مجلس اإلدارة خالف ذلك.
تسري القرارات التي يتخذها مجلس اإلدارة

6

القــرارات التــي يتخذهــا مجلــس اإلدارة والتــي تتطلــب مصادقــة الجمعيــة العموميــة تعتبــر
نافــذة بمجــرد صدورهــا علــى حيــن موعــد الجمعيــة العموميــة القادمــة.
المادة

1

37

إعفاء شخص أو هيئة

يحــق للجمعيــة العموميــة إعفــاء أي شــخص أو هيئــة مــن هيئــات االتحــاد التــي تقــع ضمــن
اختصاصــات الجمعيــة العمومية.

2

يجــوز لمجلــس اإلدارة اقالــة شــخصية أو هيئــة مــن الهيئــات التــي تقــع ضمــن اختصاصاته،
(مثــل :األمانــة العامــة أو اللجــان الدائمــة) ،وال يجــوز لــه اقالــة أي مــن رؤســاء و/أو نــواب و/
أو أعضــاء اللجــان المســتقلة ،حيــث تختــص بذلــك الجمعيــة العموميــة فقط.

3

يتعيــن أن يكــون طلــب اإلعفــاء مسـ ً
ويرســل إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة و/أو أعضــاء
ـوغا ُ
الجمعيــة العموميــة ،حســب مقتضــى الحــال ،مرفقـ ًـا بجــدول األعمــال ذي الصلــة.

4

يحــق للشــخص أو الهيئــة المعنيــة الدفــاع عــن نفســها أمــام مجلــس اإلدارة و/أو الجمعيــة
العموميــة ،حســب مقتضــى الحــال.

5

ُيبــت فــي قــرار اإلعفــاء باالقتــراع الســري فــي مجلــس اإلدارة و/أو الجمعيــة العموميــة،
حســب مقتضــى الحــال .ويلــزم لتمريــر القــرار الحصــول علــى أغلبيــة ثلثــي األصــوات
الصحيحــة المدلــى بهــا.

6

ـواء بصــورة مؤقتــة أو غيــر ذلــك) عــن
يتوقــف الشــخص أو الهيئــة التــي تــم إعفاؤهــا (سـ ً
ممارســة مهامــه بأثــر فــوري.

7

المعفــى االدعــاء بملكيــة أي جــزء مــن ممتلــكات االتحــاد ،وعليــه إعــادة
ال يحــق للشــخص ُ
كافــة الوثائــق والســجالت والمســتندات لالتحــاد بحالــة ســليمة.

الفرع الثالث :رئيس مجلس اإلدارة
المادة

1
2

38

الرئيس

يمثل الرئيس االتحاد بصفة قانونية.
وفي المقام األول هو المسؤول عن:
أ.

تطبيــق القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة بمســاعدة

األميــن العــام واألمانــة العامــة.
ب.

ضمــان عمــل أجهــزة االتحــاد بشــكل فعــال لتحقيــق األهــداف المحــددة فــي هــذا

النظــام.
ج.

اإلشراف على عمل األمانة العامة.

د.

تعيين أو إقالة األمين العام.

ه.

العالقــات بيــن االتحــاد وأعضائــه واتحــاد غــرب آســيا واالتحــاد العربــي واالتحــاد

اآلســيوي واالتحــاد الدولــي واللجنــة األولمبيــة العربيــة الســعودية واألجهــزة الحكوميــة
والمنظمــات األخــرى.
و.

اإلشــراف علــى جــدول األعمــال المعــد مــن قبــل األميــن العــام الجتماعــات الجمعية

العموميــة ومجلــس اإلدارة.
ز.

تفويــض الغيــر ومنــح وكالــة للتوقيــع علــى مذكــرات التفاهــم و/أو العقــود و/أو

االتفاقيــات بعــد اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
ح.

يحــق لــه إلــى جانــب األميــن العــام تفويــض الغيــر ومنــح وكالــة قانونيــة عامــة

وشــاملة لكافــة الصالحيــات أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة فــي المملكــة في مســائل
المرافعــة وغيرهــا وأمــام أي جهــة داخــل وخــارج المملكــة.
ط.

التوقيع على أوامر الصرف البنكية و/أو تفويض هذه الصالحية.

ي.

يحــق لــه أن يمنــح ،علــى أســاس اســتثنائي ،مكافــآت ماليــة تصــل إلــى خمســمائة

ً
ســنويا ألعضــاء مجلــس اإلدارة و/أو
ألــف ريــال ســعودي (500,000ريــال ســعودي)
موظفــي االتحــاد.
ك.

يتــرأس الرئيــس اجتماعــات الجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة ،وتلــك اللجــان،

التــي ُيعيــن فيهــا كرئيــس.

3

يكــون للرئيــس صــوت عــادي فــي اجتمــاع مجلــس االدارة ،وإذا تعادلــت األصــوات يكــون
لــه الصــوت المرجــح.

4

أي صالحيــات إضافيــة للرئيــس تُ حــدد مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي اللوائــح التنظيميــة
الداخليــة لالتحــاد.

5

فــي حــال غيــاب أو عــدم وجــود الرئيــس ينــوب عنــه نائــب الرئيــس ،ويحــق لــه فــي هــذه
الحالــة ممارســة كافــة الصالحيــات الممنوحــة للرئيــس طــوال فتــرة غيــاب الرئيــس أو عــدم
وجــوده.
المادة

39

التمثيل والتوقيع

يقــوم الرئيــس بتمثيــل االتحــاد قانونيـ ًـا ،ويحــق لــه التوقيــع نيابــة عنــه ،ويجــوز لمجلــس
اإلدارة إعــداد لوائــح تنظيميــة داخليــة فيمــا يخــص التوقيــع المشــترك للمســؤولين ،خاصــة
عنــد تغيــب الرئيــس وفــي جميــع األمــور المهمــة لالتحــاد.

الفرع الرابع :اللجان الدائمة والهيئات األخرى
المادة

1

2

40

اللجان الدائمة

اللجان الدائمة لالتحاد هي:
أ.

اللجنة التجارية.

ب.

لجنة المسابقات.

ج.

لجنة االحتراف وأوضاع الالعبين.

د.

د .لجنة المسؤولية االجتماعية والمشاركة الجماهيرية.

ه.

لجنة الحكام الرئيسية.

يكــون رؤســاء اللجــان الدائمــة مــن المختصيــن فــي المجــاالت ذات الصلــة بموضــوع
ومهــام اللجــان.

3

يمثــل كل رئيــس لجنتــه ويديــر أعمالهــا وفــق اللوائــح التنظيميــة المعنيــة والصــادرة مــن
مجلــس اإلدارة.

4

يجــب علــى رئيــس كل لجنــة تحديــد تواريــخ االجتماعــات ،بالتنســيق مــع األميــن العــام،
وضمــان إنهــاء كافــة المهــام ورفــع تقاريــره إلــى مجلــس اإلدارة.

5

أي سياســات تنظيميــة تصــدر عــن اللجــان الدائمــة يجــب أن تكــون بموجــب تفويــض مــن
مجلــس اإلدارة ،أو التصديــق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة لتكــون ســارية المفعــول.

6

ـارب
ال يحــق لعضــو اللجنــة الدائمــة المشــاركة فــي مــداوالت أي موضــوع عنــد وجــود تضـ ُ

7

النصــاب القانونــي الجتماعــات اللجــان الدائمــة يجــب أال يقــل عــن نصــف عــدد األعضــاء

للمصالــح.

المشــكلين للجنــة ،شــريطة حضــور رئيــس اللجنــة ،أو مــن ينــوب عنــه ،مــع مراعــاة الفقــرة
( )6مــن هــذه المــادة.
8

يجــب أن تتضمــن اللوائــح التنظيميــة والتفســيرية للجــان الدائمــة جميــع االختصاصــات
ويســمح لــكل لجنــة تقديــم المقترحــات الخاصــة
والمهــام المتعلقــة بأعمالهــا ونشــاطهاُ ،
بتعديــات الئحتهــا.

المادة

1

41

اللجنة التجارية

تتولــى اللجنــة التجاريــة تقديــم العــون والنصــح والمشــورة فــي المســائل التجاريــة ذات
الصلــة ،كزيــادة مداخيــل االتحــاد ونحــوه.

2

تتكــون اللجنــة مــن الرئيــس ونائبــه وثالثــة ( )3أعضــاء ،علــى أن يكــون األعضــاء ممــن
ً
ً
مرتبطــا باألعمــال التجاريــة.
عمليــا
ســجال
يمتلكــون
ً

3

مــع عــدم اإلخــال باختصاصــات األميــن العــام ،يجــوز لرئيــس اللجنــة أو مــن يفوضــه أن
يتولــى مخاطباتهــا الداخليــة والخارجيــة وفقـ ًـا الختصاصهــا وعليــه أن يتعــاون مــع األمانــة
العامــة فيمــا يتعلــق بجميــع هــذه المخاطبــات.

المادة

1

42

لجنة المسابقات

تتولــى لجنــة المســابقات المســؤولية عــن جميــع مســابقات االتحــاد ،واقتــراح جــداول
المباريــات وقيمــة جوائزهــا وأماكــن ومواعيــد إقامتهــا ،وعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.

2

تتكــون لجنــة المســابقات مــن الرئيــس ونائبــه وثالثــة ( )3أعضــاء ممــن يملكــون الخبــرة
فــي مجــال كــرة القــدم ،وفــي المجــاالت المرتبطــة بالمســابقات وتنظيمهــا.

3

دون اإلخــال باختصــاص روابــط دوري األنديــة المحترفــة ،تتولــى لجنــة المســابقات
التنســيق مــع لجــان المســابقات فــي روابــط دوري األنديــة المحترفــة عنــد القيــام بإعــداد
جــداول مباريــات البطــوالت والمســابقات لعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.

4

مــع عــدم اإلخــال باختصاصــات األميــن العــام ،يتولــى رئيــس اللجنــة أو مــن يفوضــه
مخاطباتهــا الداخليــة والخارجيــة وفقـ ًـا الختصاصهــا وعليــه أن يتعــاون مــع األمانــة العامــة
فيمــا يتعلــق بجميــع هــذه المخاطبــات.
المادة

1

43

لجنة االحتراف وأوضاع الالعبين

تتولــى لجنــة االحتــراف وأوضــاع الالعبيــن التنظيــم والرقابــة علــى إجــراءات انتقــاالت
الالعبيــن وفــق الئحــة االحتــراف وأوضــاع الالعبيــن ولوائــح االتحــاد الدولي الخاصــة بأوضاع
الالعبيــن وانتقاالتهــم.

2

تتولــى لجنــة االحتــراف وأوضــاع الالعبيــن وانتقاالتهــم نشــر ثقافــة االحتــراف ومتطلباتــه
بيــن األنديــة والالعبيــن والمدربيــن والوســطاء.

3

تتكــون لجنــة االحتــراف وأوضــاع الالعبيــن مــن الرئيــس ونائبــه وثالثــة ( )3أعضــاء مــن ذوي
الخبــرة فــي مجــال كــرة القــدم وفــي المجــاالت المرتبطــة باالحتــراف ،ويتعيــن أن يكــون
هنــاك عضويــن علــى األقــل حاصليــن كحــد أدنــى علــى درجــة البكالوريــوس فــي القانــون
أو مــا يعادلــه.

4

مــع عــدم اإلخــال باختصاصــات األميــن العــام ،يتولــى رئيــس اللجنــة أو مــن يفوضــه
مخاطباتهــا الداخليــة والخارجيــة وفقـ ًـا الختصاصهــا وعليــه أن يتعــاون مــع األمانــة العامــة
فيمــا يتعلــق بجميــع هــذه المخاطبــات.
المادة

1

44

لجنة المسؤولية االجتماعية

تتولــى لجنــة المســؤولية االجتماعيــة تقديــم العــون والنصــح والمشــورة فــي تطويــر
األفــكار لزيــادة المشــاركة االجتماعيــة فــي النشــاطات الكرويــة فــي المملكــة.

2

تتكــون اللجنــة مــن رئيــس ونائــب للرئيــس وثالثــة ( )3أعضــاء علــى األقــل ممــن يكتســبون
الخبــرة الكافيــة فــي مجــال عمــل اللجنــة.

3

مــع عــدم اإلخــال باختصاصــات األميــن العــام ،يتولــى رئيــس اللجنــة أو مــن يفوضــه
ً
وفقــا الختصاصهــا.
مخاطباتهــا الداخليــة والخارجيــة

المادة

1

45

لجنة الحكام الرئيسية

تتولــى لجنــة الحــكام الرئيســية تقديــم العــون والنصــح والمشــورة في المســائل المتعلقة
الحــكام بالمباريــات ،ومعاييــر الممارســات ،وإدارة هيئــة الحــكام،
بقوانيــن اللعبــة ،وتكليــف ُ
ً
مزيــدا مــن التدريــب أو التأهيــل ،وتطويــر الحــكام
والتوصيــة بالحــكام الذيــن يحتاجــون
للمشــاركة والتمثيــل الجيــد.

2

تتكــون لجنــة الحــكام الرئيســية مــن الرئيــس ونائبــه وثالثــة ( )3أعضــاء علــى األقــل ممــن
لديهــم المعرفــة والقــدرة والخبــرة الالزمــة فــي مجال كــرة القدم وفي المجــاالت المرتبطة
بالتحكيم.

3

مــع عــدم اإلخــال باختصاصــات األميــن العــام ،يتولــى رئيــس اللجنــة أو مــن يفوضــه
مخاطباتهــا الداخليــة والخارجيــة وفقـ ًـا الختصاصهــا وعليــه أن يتعــاون مــع األمانــة العامــة
فيمــا يتعلــق بجميــع هــذه المخاطبــات.

المادة

1

46

إدارة كرة القدم للصاالت والشاطئية

تتولــى إدارة كــرة القــدم الصــاالت والشــاطئية تنظيــم جميــع مســابقات المتعلقــة بكــرة
القــدم الصــاالت والشــاطئية ،وإعــداد جــداول المباريــات وأماكــن ومواعيــد إقامتهــا،
وتحديــد قيمــة جوائــز البطــوالت ،واإلشــراف والعمــل علــى المنتخــب الوطنــي األول
والمنتخــب تحــت ( )20عشــرين ســنة.

2

تتكون إدارة كرة القدم الصاالت والشــاطئية من مشــرف عام لإلدارة ومدير لها باإلضافة
إلــى الــكادر الوظيفــي المناســب يعينهــم األميــن العــام ،شــريطة وجــود المعرفــة والقــدرة
والخبــرة الالزمــة فــي مجــال كــرة القــدم للصــاالت وكرة القدم الشــاطئية.

3

مــع عــدم اإلخــال باختصاصــات األميــن العــام يتولــى مشــرف عــام اإلدارة أو مــن يفوضــه
مخاطباتهــا الداخليــة والخارجيــة وفقـ ًـا الختصاصها.
المادة

47

اللجان المؤقتة

1

لمجلس اإلدارة الحق في تشكيل لجان مؤقتة لمهام خاصة ولمدة محدودة.

2

يعين مجلس اإلدارة رئيس وأعضاء تلك اللجان.

3

تحدد مهام ووظائف تلك اللجان في لوائح خاصة مؤقتة.

4

ترفع اللجنة المؤقتة تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.
المادة

48

الروابط

يحــق لمجلــس اإلدارة إنشــاء روابــط تخضــع للتنظيــم باعتبارهــا هيئــات قانونيــة مســتقلة
ومعتــرف
وتكــون مســتقلة إداريـ ًـا وماليـ ًـا وتنظيميـ ًـا وتابعــة فــي جميــع األوقــات لالتحــاد ُ
بهــا مــن ِقبلــه.

الفرع الخامس :روابط دوري األندية المحرتفة
المادة

1

49

روابط دوري األندية المحترفة

روابــط دوري األنديــة المحترفــة هــي شــخصية اعتباريــة مســتقلة إداريـ ًـا وماليـ ًـا وتنظيميـ ًـا
وتعمــل تحــت مظلــة االتحــاد.

2

تتمثــل هــذه الروابــط فــي رابطــة دوري المحترفيــن الســعودي ألنديــة الدرجــة الممتــازة،
ورابطــة دوري الدرجــة األولــى الســعودي ألنديــة الدرجــة األولــى.

3
4

ُينتخب رئيس روابط دوري األندية المحترفة وفق أحكام النظام األساسي لكل رابطة.

يحــق لــكل نــادي عضــو باالتحــاد ومصنــف ضمــن أنديــة الدرجــة الممتــازة ،أن يكــون عضـ ً
ـوا
ً
وفقــا للمعاييــر اإللزاميــة المنصــوص عليهــا
فــي رابطــة دوري المحترفيــن الســعودي،

فــي نظامهــا األساســي ومتطلبــات االتحــاد اآلســيوي واالتحــاد الدولــي.
5

ـاد عضــو باالتحــاد ومصنــف ضمــن أنديــة الدرجــة األولــى ،أن يكــون عضـ ً
ـوا
يحــق لــكل نـ ٍ
فــي رابطــة دوري الدرجــة األولــى الســعودي وفقـ ًـا للمعاييــر اإللزاميــة المنصــوص عليهــا
فــي نظامهــا األساســي ،ومتطلبــات االتحــاد اآلســيوي واالتحــاد الدولــي.

6

يكــون لالتحــاد ممثــل واحــد فــي مجلــس إدارة روابــط دوري األنديــة المحترفــة ُيســمى

بقــرار يصــدره مجلــس إدارة االتحــاد ،ويكــون صوتــه مرجحـ ًـا فــي حــال تســاوي األصــوات
بشــأن أي قــرار ُيعــرض علــى مجلــس إدارة روابــط دوري األنديــة المحترفــة.

7

تقــوم روابــط دوري األنديــة المحترفــة بإعــداد نظامهــا األساســي ولوائحهــا التنفيذيــة،

8

يلتــزم أعضــاء ومســؤولو روابــط دوري األنديــة المحترفــة بنظامهــا األساســي ،ولوائحهــا

ً
وفقــا للوائــح االتحــاد واالتحــاد اآلســيوي واالتحــاد الدولــي.

وقراراتهــا ،واالتفاقيــات التــي تكــون روابــط دوري األنديــة المحترفــة طرفـ ًـا فيهــا؛ لتحقيــق
أفضــل المعاييــر والمتطلبــات للمقاييــس اإلداريــة والتنظيميــة والتســويقية.

9

تلتــزم روابــط دوري األنديــة المحترفــة بتنظيــم وإدارة وتســويق دوري المحترفيــن ،ويكــون
لهــا فــي ســبيل ذلــك االختصــاص والصالحيــات المحــددة فــي نظامهــا األساســي
ولوائحهــا ،علــى أن تشــمل تلــك االختصاصــات ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،مــا يلــي:
أ.

تنظيم وإدارة مباريات دوري المحترفين.

ب.

إعداد جدول مباريات دوري المحترفين.

ج.

إعداد وتطبيق قواعد تراخيص المشاركة.

د.

تنظيــم حوكمــة األنديــة األعضــاء فــي روابــط دوري األنديــة المحترفــة وشــؤونها

الماليــة.
ه.

إبــرام جميــع العقــود المرتبطــة بالحقــوق التجاريــة والماليــة لــدوري المحترفيــن

والتفــاوض بشــأنها بمــا فــي ذلــك العقــود المتصلــة بحقــوق البــث والرعايــة.
و.

تحديــد وفــرض العقوبــات التــي تُ وقــع علــى النــادي فــي حــال إخاللــه بــأي مــن

االلتزامــات الواقعــة عليــه بموجــب النظــام األساســي لروابــط دوري األنديــة المحترفــة
ولوائحهــا.
10

يحــدد النظــام األساســي لروابــط دوري األنديــة المحترفــة الحقــوق التجاريــة والماليــة
وغيرهــا مــن الحقــوق التــي تمتلكهــا.

11

تقــدم روابــط دوري األنديــة المحترفــة تقريـ ً
ـرا نصــف ســنوي عــن أدائهــا المالــي واإلداري
والتســويقي إلــى مجلــس إدارة االتحــاد.

الفرع السادس :األمانة العامة
المادة

50

األمانة العامة

تتولــى األمانــة العامــة تنفيــذ كافــة األعمــال اإلداريــة باالتحــاد ،تحــت إدارة األميــن العــام،
ويلتــزم العاملــون فــي األمانــة العامــة باللوائــح التنظيميــة الداخليــة لالتحــاد ،وتأديــة
مهامهــم علــى أفضــل وجــه ويخضعــون لنظــام العمــل الســعودي.
المادة

51

األمين العام

1

األمين العام هو المدير التنفيذي لألمانة العامة.

2

ُيعيــن األميــن العــام بموجــب عقــد عمــل يخضــع لنظــام العمــل الســعودي ،ويتعيــن أن
حاصــا علــى المؤهــات المهنيــة المطلوبــة ومؤهــل جامعــي وأن يجيــد اللغــة
يكــون
ً
ً
وتحدثــا).
اإلنجليزيــة (كتابــة

3

وتتلخص مسؤوليات األمين العام في:
أ.

تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة وفــق توجيهــات

الرئيــس.
ب.

تطويــر االتحــاد تجاريـ ًـا ،والســعي لزيــادة اإليــرادات ،مــن أجــل تقديــم المــوارد الالزمــة

لتحقيــق الخطــة االســتراتيجية.
ج.

تطويــر فريــق وهيــكل إداري قــادر علــى القيــام بتشــغيل االتحــاد بفعاليــة وكفــاءة مــن

أجــل وضــع الخطــة االســتراتيجية موضــع التنفيــذ وتحقيــق مصالــح االتحــاد.
د.

تكليــف أمنــاء الســر بتقديــم العــون فــي عمــل اللجــان لــدى تلقيهــم أي طلبــات بذلــك

مــن رؤســائهم.
ه.

تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة والهيئات األخرى.

و.

إعــداد محاضــر اجتماعــات الجمعيــة العموميــة ومجلــس االدارة واللجــان الدائمــة

والمؤقتــة.
ز.

ّ
تولي مخاطبات االتحاد.

ح.

إقامــة العالقــات مــع األعضــاء واللجــان واتحــاد غــرب آســيا واالتحــاد العربــي واالتحــاد

اآلســيوي واالتحــاد الدولــي.
ط.

قيادة وتنظيم عملية التغيير المطلوبة على مستوى االتحاد.

ي.

التشجيع على إيجاد بيئة عمل جماعية على مستوى االتحاد.

ك.

تطوير الهيكلة اإلدارية لألمانة العامة بما يتوافق مع مصلحة االتحاد.

ل.

قيــادة الفريــق اإلداري ،ووضــع األهــداف واألوليــات لطاقــم العمــل ،وإجــراء تقييــم

الموظفيــن الســنوي لمديــري اإلدارة التابعيــن لــه مباشــرة.
م.

يحق له منح موظفي االتحاد مكافآت مالية.

ن.

يعدها أعضاء الفريق اإلداري ومجلس اإلدارة.
تقديم ميزانية سنوية
ُّ

س.

تنظيم األمانة العامة.

ع.

تشكيل اللجان التي تساهم في تنظيم أعمال االتحاد.

ف.

التنســيق مــع البنــوك والجهــات الممولــة للحصــول علــى تســهيالت ائتمانيــة وطلــب

التمويــل لالتحــاد.

ص .التوقيــع علــى مذكــرات التفاهــم و/أو العقــود و/أو االتفاقيــات و/أو التعاميــد التــي
يفوضــه الرئيــس بتوقيعهــا.
ق.
4

التوقيع على أوامر الصرف البنكية و/أو تفويض هذه الصالحية.

عضوا بالجمعية العمومية.
ال يكون األمين العام
ً

الفرع السابع :اللجان المستقلة ،اللجان القضائية ،وغرفة فض
المنازعات ،واإلجراءات االنضباطية
المادة

1

52

لجنة التدقيق واالمتثال

يتعيــن علــى لجنــة التدقيــق واالمتثــال ضمــان اكتمــال وموثوقيــة المحاســبة الماليــة
ومراجعــة البيانــات الماليــة والبيانــات الماليــة الموحــدة وتقاريــر المحاســبين القانونييــن
الخارجييــن .وتتألــف لجنــة التدقيــق واالمتثــال مــن الرئيــس ونائبــه وعضــو واحــد ( )1علــى
األقــل ،علــى أن يتمتــع أعضاؤهــا بدرايــة وخبــرة فــي الشــؤون الماليــة و/أو التنظيميــة و/
أو القانونيــة ،وال يجــوز لهــم المشــاركة فــي أي قــرار يؤثــر علــى عمليــات االتحــاد.

2

تقــدم لجنــة التدقيــق واالمتثــال المشــورة والمســاعدة لمجلــس اإلدارة وتشــرف عليــه
فيمــا يتعلــق بمراقبــة الشــؤون الماليــة وشــؤون االمتثــال لالتحــاد ،وتضــع آليــات االمتثــال
وتراقــب االمتثــال للوائــح االتحــاد ذات الصلــة .كمــا تشــرف اللجنــة على األمانــة العامة في
المســائل الماليــة واالمتثــال .كمــا يتعيــن علــى لجنــة التدقيــق واالمتثــال مراقبــة الشــؤون
الماليــة وشــؤون االمتثــال الخاصــة باالتحــاد وتقديــم مقترحــات لألجهــزة المناســبة بشــأن
اإلجــراءات التــي تراهــا ضروريــة التــي حددتهــا أعمــال المراقبــة .وتتولــى لجنــة التدقيــق
واالمتثــال ،بمســاعدة مــن األمانــة العامــة ،تنفيــذ برنامــج االمتثــال داخــل االتحــاد.

3

يصــادق علــى رئيــس لجنــة التدقيــق واالمتثــال ونائبــه وأعضــاء اللجنــة مــن قبــل الجمعيــة
العموميــة لمــدة أربــع ( )4ســنوات وال يجــوز إعفاؤهــم مــن مهامهــم إال مــن قبــل أعضــاء
الجمعيــة العموميــة .ويحظــر عليهــم االنضمــام لعضويــة أي هيئــة أخــرى تابعــة لالتحــاد

وعليهــم أن يخضعــوا لفحــص النزاهــة الــذي تجريــه لجنــة االنتخابــات قبــل انتخابهــم أو إعــادة
انتخابهــم كمــا وعليهــم اســتيفاء متطلبــات االســتقاللية .كإجــراء انتقالــي :يجــب إجراء فحص
النزاهــة ألول لجنــة يتــم تشــكيلها للتدقيــق واالمتثــال مــن قبــل لجنــة االنضبــاط واألخــاق
فــي حــال عــدم وجــود لجنــة لالنتخابــات مصــادق عليهــا مــن الجمعيــة العموميــة ،ويمكــن
مصادقــة أعضــاء الجمعيــة العموميــة ألول لجنــة يتــم تشــكيلها للتدقيــق واالمتثــال ،عــن
طريــق المراســات الكتابيــة إذا لــزم األمــر.
4

إذا توقــف الرئيــس أو نائبــه أو أحــد أعضــاء لجنــة التدقيــق واالمتثــال بشــكل دائــم عــن
ـا لشــغل المنصــب
أداء وظيفتــه الرســمية خــال فتــرة واليتــه ،يعيــن مجلــس اإلدارة بديـ ً
الشــاغر لحيــن انعقــاد الجمعيــة العموميــة المقبلــة والمصادقــة عليــه.

5

توضــح تفاصيــل مســؤوليات لجنــة التدقيــق واالمتثــال وتعاونهــا الداخلــي والمســائل
اإلجرائيــة األخــرى فــي لوائــح االتحــاد الداخليــة.

المادة

1

53

لجنة االنتخابات

تتكــون لجنــة االنتخابــات مــن الهيئــات المســؤولة عن تنظيــم العملية االنتخابية واإلشــراف
عليهــا وفقـ ًـا لالئحــة االنتخابــات باالتحــاد .وتتكــون لجنــة االنتخابــات مــن اللجنــة االنتخابيــة
وتٌ ســتأنف قراراتهــا لــدى لجنــة االســتئناف االنتخابيــة.

2

يخضع تشكيل ووظيفة لجنة االنتخابات لالئحة االنتخابات باالتحاد.

المادة

1

54

اللجان المستقلة

يتعيــن علــى اللجــان المســتقلة واعضائهــا االفــراد ممارســة انشــطتهم وأداء واجباتهــم
بشــكل مســتقل تمامـ ًـا بمــا يصــب دائمـ ًـا فــي صالــح االتحــاد وبمــا يتماشــى مــع نظامــه
األساســي ولوائحــه.

2

يتــم المصادقــة علــى أعضــاء اللجــان المســتقلة مــن قبــل أعضــاء الجمعيــة العموميــة
لمــدة أربــع ســنوات وال يجــوز إعفاءهــم مــن مهامهــم إال مــن قبــل الجمعيــة العموميــة.

3

ترســل الترشــيحات ألي مــن مناصــب اللجــان المســتقلة إلــى أعضــاء االتحــاد قبــل خمســة
عشــر ( )15يومـ ًـا علــى األقــل مــن انعقــاد الجمعيــة العموميــة التــي يتــم فيهــا المصادقــة
علــى األعضــاء المعنييــن.

المادة

1

55

اللجان القضائية

اللجان القضائية في االتحاد هي:
أ.

لجنة االنضباط واألخالق.

ب.

لجنة االستئناف.

2

ً
وفقا لالئحة االنضباط واألخالق.
تحدد مسؤوليات واختصاصات اللجان القضائية،

3

ال تؤثــر اختصاصــات اللجــان القضائيــة علــى صالحيــات اللجــان األخــرى لالتحــاد فــي اتخــاذ
قراراتهــا.

4

يتــم المصادقــة علــى الرئيــس ونائبــه وأعضــاء اللجــان القضائيــة مــن قبــل الجمعيــة
ـاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة ،لمــدة أربــع ( )4ســنوات ،وال يجــوز إعفاؤهــم
العموميــة ،بنـ ً
مــن مناصبهــم إال مــن قبــل الجمعيــة العموميــة ،ويحظــر عليهــم االنضمــام إلــى عضويــة
أي هيئــة أخــرى تابعــة لالتحــاد وعليهــم اســتيفاء متطلبــات االســتقاللية.

5

تخضــع األحــكام المتعلقــة بإيقــاف أو طــرد أو إقالــة األعضــاء للصالحيــات التأديبيــة
واالنضباطيــة الخاصــة بالجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة.

المادة

1

56

لجنة االنضباط واألخالق

تتألــف لجنــة االنضبــاط واألخــاق مــن الرئيــس ونائبــه وثالثــة ( )3أعضــاء ،ويجــب أن يكــون
رئيــس اللجنــة ونائبــه حاصليــن كحــد أدنــى علــى درجــة البكالوريــوس فــي القانــون أو مــا
يعادلــه ،مــع المعرفــة والقــدرة والخبــرة الالزمــة فــي مجــال كــرة القــدم.

2

يخضــع أداء لجنــة االنضبــاط واألخــاق لالئحــة االنضبــاط واألخــاق الصــادرة عــن االتحــاد ،وال
تقــوم اللجنــة بإصــدار أي قــرار إال بحضــور ثالثــة أعضــاء علــى األقــل ،وفــي حــاالت خاصــة
يمكــن للرئيــس بمفــرده أن ُيصــدر قـ ً
ـرارا وفــق مــا تنــص عليــه الئحــة االنضبــاط واألخــاق.

3

مــع عــدم اإلخــال باختصاصــات األميــن العــام ،يتولــى رئيــس اللجنــة أو مــن يفوضــه
ً
وفقــا الختصاصهــا وعليــه أن يتعــاون مــع األمانــة العامــة
مخاطباتهــا الداخليــة والخارجيــة
فيمــا يتعلــق بجميــع هــذه المخاطبــات.

4

يجــوز للجنــة االنضبــاط واألخــاق تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام
والئحــة االنضبــاط واألخــاق الصــادرة عــن االتحــاد علــى األعضــاء (األنديــة والروابــط)
والمســؤولين واإلدارييــن والالعبيــن واألنديــة ووكالء المباريــات والوســطاء وغيرهــم.

5

يجــوز للجنــة االنضبــاط واألخــاق تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي النظــام
األساســي لالتحــاد الدولــي واالتحــاد اآلســيوي علــى األعضــاء (األنديــة والروابــط)
والمســؤولين واإلدارييــن والالعبيــن واألنديــة ووكالء المباريــات والوســطاء وغيرهــم.

6

يجــوز االعتــراض علــى قــرارات لجنــة االنضبــاط واألخــاق أمــام لجنــة االســتئناف وفــق أحكام
الئحــة االنضبــاط واألخالق.

7

ُيصــدر مجلــس اإلدارة الئحــة االنضبــاط واألخالق باالتحاد بمــا يتفق مع المبادئ المنصوص
عليهــا فــي الئحــة االنضباط والئحة األخــاق باالتحاد الدولي.

المادة

1

57

لجنة االستئناف

تتألــف لجنــة االســتئناف مــن الرئيــس ونائبــه وثالثــة ( )3أعضــاء ،ويجــب أن يكــون رئيــس
اللجنــة ونائبــه حاصليــن كحــد أدنــى علــى درجــة البكالوريــوس فــي القانــون أو مــا يعادلــه،
مــع المعرفــة والقــدرة الالزمــة فــي مجــال كــرة القــدم.

2

يخضــع أداء لجنــة االســتئناف لالئحــة االنضبــاط واألخــاق الصــادرة عــن االتحــاد ،وال تقــوم
اللجنــة بإصــدار أي قــرارات إال بحضــور ثالثــة أعضــاء علــى األقــل ،وفــي حــاالت خاصــة
يمكــن للرئيــس بمفــرده أن ُيصــدر قـ ً
ـرارا وفــق مــا تنــص عليــه الئحــة االنضبــاط واألخــاق.

3

تكــون لجنــة االســتئناف مســؤولة عــن النظــر والفصــل فــي االســتئناف علــى قــرارات لجنــة
االنضباط.

المادة

1

58

غرفة فض المنازعات

تتشــكل غرفــة فــض المنازعــات وفقـ ًـا ألحــكام الئحــة غرفــة فــض المنازعــات الصــادرة عــن
االتحــاد والالئحــة القياســية لغــرف فــض المنازعــات الوطنيــة الصــادرة عــن االتحــاد الدولي.

2

تختــص غرفــة فــض المنازعــات بالنظــر والفصــل فــي المنازعات بيــن األنديــة و/أو الالعبين
و/أو الوســطاء و/أو المدربيــن أو التعويــض عــن التدريــب ،أو المســاهمة التضامنيــة ،أو
أيــة اختصاصــات أخــرى تــرد فــي الئحــة غرفــة فــض المنازعــات.

3

يجــوز االســتئناف علــى قــرارات غرفــة فــض المنازعــات أمــام مركــز التحكيــم الرياضــي
الســعودي.

4

مــع عــدم اإلخــال باختصاصــات األميــن العــام ،يتولــى رئيــس اللجنــة أو مــن يفوضــه
مخاطباتهــا الداخليــة والخارجيــة وفقـ ًـا الختصاصهــا وعليــه أن يتعــاون مــع األمانــة العامــة
فيمــا يتعلــق بجميــع هــذه المخاطبــات.
المادة

1

59

اإلجراءات االنضباطية والعقوبات

يجوز فرض اإلجراءات االنضباطية التالية على األشخاص الطبيعيين واالعتباريين:
أ.

لفت نظر؛

ب.

التحذير؛

ج.

الغرامة؛

د.

سحب الجوائز؛

ه.

سحب اللقب؛

ز.

أي عقوبات أخرى منصوص عليها في لوائح االتحاد أو الجهة المنظمة أو الرابطة.

2

3

يجوز فرض اإلجراءات االنضباطية التالية على األشخاص الطبيعيين فقط:
أ.

اإليقاف لعدد محدد من المباريات أو لفترة محددة؛

ب.

الحرمان من دخول غرف تبديل المالبس و/أو مقاعد البدالء؛

ج.

الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم؛

د.

الخدمة المجتمعية المتعلقة بكرة القدم.

يجوز فرض اإلجراءات االنضباطية التالية على األشخاص االعتباريين فقط:
أ.

الحرمان من تسجيل الالعبين؛

ب.

لعب مباراة دون جمهور؛

ج.

لعب مباراة بعدد جمهور محدد؛

د.

لعب مباراة على ملعب محايد؛

ه.

الحرمان من اللعب على ملعب معين؛

و.

إلغاء نتيجة المباراة؛

ز.

خصم النقاط؛

ح.

الهبوط إلى درجة أدنى؛

ط.

االستبعاد من مسابقة قائمة أو من مسابقات سيتم تنظيمها في المستقبل؛

ي.

خسارة نتيجة المباراة؛

ك.

إعادة المباراة؛

ل.

تطبيق خطة حماية لمنع تكرار المخالفة؛

م.

ســحب أو رفــض الترخيــص للمشــاركات فــي البطــوالت أو المســابقات التــي

ينظمهــا االتحــاد أو الجهــة المنظمــة؛
ن.

أي عقوبات أخرى منصوص عليها في لوائح االتحاد أو الجهة المنظمة أو الرابطة.

المادة

1

60

االختصاص القضائي

يختــص االتحــاد بالنظــر فــي المنازعــات المحليــة الداخليــة بين أعضــاء االتحــاد؛ أي المنازعات
ويحظــر رفــع المنازعــات داخــل
بيــن األطــراف المنتميــة إلــى االتحــاد أو المنتســبة إليــهُ .
االتحــاد أو المنازعــات التــي تؤثــر علــى الروابــط واألنديــة وأعضــاء األنديــة والالعبيــن
والمســؤولين وغيرهــم مــن مســؤولي االتحــاد إلــى المحاكــم العاديــة ،مــا لــم تنــص لوائــح
االتحــاد الدولــي أو االتحــاد اآلســيوي أو اتحــاد غــرب آســيا أو األحــكام القانونيــة الملزمــة
علــى جــواز اللجــوء إلــى المحاكــم العاديــة .وتفــرض لجنــة االنضبــاط واألخــاق باالتحــاد
عقوبــات علــى أي طــرف ال يحتــرم هــذا االلتــزام .وبالمثــلُ ،يحــال أي اســتئناف ضــد مثــل
هــذه العقوبــات بشــكل صــارم إلــى مركــز التحكيــم المختــص وليــس إلــى المحاكــم العاديــة.

2

يختــص االتحــاد الدولــي و/أو االتحــاد اآلســيوي بالنظــر فــي المنازعــات الدوليــة؛ أي
المنازعــات بيــن األطــراف المنتميــن إلــى اتحــادات مختلفــة و/أو اتحــادات قاريــة مختلفــة،
وفقــا للوائــح ذات الصلــة.
ً

3

يمتثــل االتحــاد بالكامــل للقــرارات الصــادرة عــن االتحــاد الدولــي واالتحــاد اآلســيوي واتحــاد
غــرب آســيا ومحكمــة التحكيــم الرياضــي ومركــز التحكيــم الرياضــي الســعودي فــي جميــع
األوقــات ويضمــن احتــرام أعضائــه لهــا.

4

مــع مراعــاة اختصاصــات روابــط دوري األنديــة المحترفــة المنصــوص عليهــا فــي نظامهــا
األساســي ولوائحهــا ،تكــون اللجــان القضائيــة باالتحــاد مختصــة بالنظــر فــي جميــع
المســائل االنضباطيــة والتأديبيــة المتعلقــة بروابــط دوري األنديــة المحترفــة.
المادة

1

61

التحكيم

يجــوز إحالــة المنازعــات داخــل االتحــاد أو المنازعــات التــي تؤثــر علــى الروابــط واألنديــة
وأعضــاء األنديــة والالعبيــن والمســؤولين فــي نهايــة المطــاف (أي بعــد اســتنفاد جميــع
القنــوات الداخليــة باالتحــاد) إلــى مركــز التحكيــم الرياضــي الســعودي الــذي يتعيــن عليــه
تســوية النــزاع بشــكل نهائــي مــع اســتبعاد إحالتــه الــى أي محكمــة عاديــة  ،مــا لــم تحظــر
أنظمــة المملكــة ذلــك صراحـ ًـة.

2

البعــد الدولــي الناشــئة عــن أو المتعلقــة بالنظــام األساســي
يجــوز إحالــة المنازعــات ذات ُ
واللوائــح والتوجيهــات والقــرارات الخاصــة باالتحــاد الدولــي أو االتحــاد اآلســيوي فــي نهايــة
المطــاف إلــى محكمــة التحكيــم الرياضــي علــى النحــو المحــدد فــي النظــام األساســي
لالتحــاد الدولــي واالتحــاد اآلســيوي.
المادة

1

62

مركز التحكيم الرياضي السعودي

بموجــب هــذا النظــام تقــر وتلــزم روابــط دوري األنديــة المحترفــة واألندية األعضــاء وكذلك
المســؤولون والالعبــون والوســطاء ووكالء المباريــات وأي كيانــات رياضيــة اخــرى تابعــة
لالتحــاد وغيرهــم بمــا يلــي:
أ.

أن مركــز التحكيــم الرياضــي الســعودي هــو الجهــة القضائيــة العليــا المختصــة بالنظر

و/أو الفصــل و/أو الوســاطة بصفــة حصريــة فــي جميــع المنازعــات الرياضيــة و/أو ذات
ً
وفقــا لهــذا النظــام
الصلــة بالرياضــة بعــد اســتنفاد وســائل الطعــن الداخليــة باالتحــاد
ولوائحــه.
ب.

أن قــرارات لجــان التحكيــم التابعــة لمركــز التحكيــم الرياضــي الســعودي نهائيــة

وملزمــة وغيــر قابلــة للطعــن فيهــا أمــام أي جهــة محليــة أو دوليــة.
2

يخــرج عــن االختصــاص القضائــي لمركــز التحكيــم الرياضــي الســعودي القــرارات الصــادرة
عــن االتحــاد وأي لجنــة باالتحــاد واللجــان القضائيــة باالتحــاد والمتعلقــة بمــا يلــي:
أ.

المنازعات ذات الصلة بتطبيق قوانين اللعبة.

ب.

ـاد وفــرض االلتــزام بلعــب مبــاراة أو تنظيــم فعاليــة بــدون جمهــور كليـ ًـا أو
معاقبــة نـ ٍ

ً
جزئيــا أو علــى أرض محايــدة.
ج.

معاقبــة شــخص طبيعــي باإليقــاف لمــدة ال تزيــد عــن ســتة ( )6أشــهر أو أقــل مــن

عشــر ( )10مباريــات.
د.

ـاد أو شــخص طبيعــي باإلنــذار أو التحذيــر أو الغرامــة الماليــة بمبلــغ قــدره
معاقبــة نـ ٍ

ســتمائة ألــف ( )600,000ريــال ســعودي أو أقــل.

ه.

ما نص عليه هذا النظام أو لوائح االتحاد بأنها نهائية وملزمة.

و.

القــرارات الصــادرة مــن لجنــة االنضبــاط واألخــاق والمتعلقــة بعــدم احتــرام تنفيــذ

القــرارات حســب مــا تنــص عليــه الئحتهــا.
ز.
3

القرارات الصادرة من لجنة االستئناف والمتعلقة بعدم األهلية القانونية.

فــي قضايــا المنشــطات ،تطبــق لوائــح االتحــاد الدولــي لمكافحــة المنشــطات بالكامــل.
وفــي حالــة وجــود أي تعــارض بيــن اللوائــح الوطنيــة ولوائــح االتحــاد الدولــي لمكافحــة
المنشــطات ،تســري األحــكام المنصــوص عليهــا فــي لوائــح مكافحــة المنشــطات لالتحــاد
الدولــي .وتختــص لجنــة مكافحــة المنشــطات فــي المملكــة العربيــة الســعودية بالنظــر
فــي القضايــا المتعلقــة بالمنشــطات بموجــب لوائــح مكافحــة المنشــطات المعمــول
بهــا ووفقـ ًـا للوائــح الوكالــة العالميــة لمكافحــة المنشــطات والنظــام األساســي لالتحــاد
الدولــي.

4

يتعهــد االتحــاد وأعضــاؤه والالعبــون والمدربــون والمســؤولون ووكالء المباريــات
والوســطاء وغيرهــم بعــدم التقاضــي فــي المســائل المتعلقــة بممارســة نشــاط كــرة
ً
تحديــدا فــي هــذا النظــام
القــدم أمــام المحاكــم العاديــة ،إال إذا كان هنــاك نــص بذلــك
ولوائــح االتحــاد الدولــي.
المادة

1

63

محكمة التحكيم الرياضي ()CAS

بموجــب النصــوص ذات الصلــة بالنظــام األساســي لالتحــاد الدولــي ،يجــوز رفــع أي
اســتئناف ضــد أي قــرار نهائــي وملــزم صــادر عــن االتحــاد الدولــي أمــام محكمــة التحكيــم
الرياضــي بلــوزان فــي سويســرا ،ولــن تختــص محكمــة التحكيــم الرياضــي باالســتماع ألي
اســتئناف ضــد مخالفــات قوانيــن اللعبــة أو إيقــاف لمــدد تصــل إلــى أربــع مباريــات أو
ثالثــة أشــهر أو القــرارات الصــادرة عــن مركــز التحكيــم الرياضــي الســعودي ،أو أي هيئــة أو
لجنــة معتــرف بهــا مــن قبلــه علــى المســتوى الوطنــي.

2

يتعهــد االتحــاد بالتزامــه التــام وضمــان تقييــد أعضائــه والالعبيــن والمدربين والمســؤولين
ووكالء المباريــات والوســطاء بالقــرارات النهائيــة الصــادرة مــن هيئــات االتحــاد الدولــي أو
محكمــة التحكيــم الرياضــي.

الفصل الخامس :الموضوعات المالية
المادة

1

64

الفترة المالية

ً
اعتبــارا مــن  1يوليــو ،وتنتهــي فــي  30يونيــو ،ويشــمل
تبــدأ الســنة الماليــة لالتحــاد
التقريــر المالــي لالتحــاد هــذه الفتــرة.

2

يجــب إعــداد الموازنــة الماليــة لعوائــد ومصروفــات االتحــاد لتغطيــة الفتــرة الماليــة ،ويجــب
كاف
ٍ
مســتقبال مــن خــال توفيــر احتياطــي
ضمــان قيــام االتحــاد بالتزاماتــه األساســية
ً
للوفــاء بهــذه االلتزامــات.

3

يتولــى المديــر المالــي و/أو مديــر اإلدارة الماليــة مــع األميــن العــام باالتحــاد مســؤولية
إعــداد الموازنــة الماليــة لالتحــاد وملحقاتهــا حتــى  30يونيــو مــن كل عــام ،ويجــب أن تكــون
الميزانيــة الماليــة متطابقــة مــع الدخــل والمصروفــات.

4

يجــب علــى المديــر المالــي و/أو مديــر اإلدارة الماليــة حفــظ الســجالت المحاســبية بصــورة
صحيحــة تحــت إشــراف األميــن العــام.

5

يجــب فتــح حســاب بنكــي فــي أحــد بنــوك المملكــة باســم االتحــاد؛ وإيــداع كافــة أمــوال
ويصــرف منــه ،وفقـ ًـا لالئحــة الماليــة لالتحــاد.
االتحــاد بــهُ ،

6

يجــب علــى المديــر المالــي و/أو مديــر اإلدارة الماليــة باالتحــاد فــي نهايــة الســنة الماليــة
إعــداد الحســابات الختاميــة للعــام المنتهــي ،ويتولــى المدقــق المالــي الخارجــي عرضهــا
علــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا ،كمــا يقــوم بإعــداد تقريــر ُيعــرض علــى الجمعيــة
العموميــة العتمــاده.

7

يضــع مجلــس إدارة االتحــاد الالئحــة الماليــة لالتحــاد ،والتــي يجــب أن تحــدد آليــة تحصيــل
اإليــرادات وبنــود الصــرف والمخــول لهــم التوقيــع علــى أوامــر الصــرف والشــيكات وحــدود
الصــرف المســموح بهــا ،وضوابــط المناقــات بيــن بنــود الميزانيــة.

8

يكــون لالتحــاد مراقــب مالــي داخلــي ،يعيــن مــن قبــل مجلــس إدارة االتحــاد ،وتحــدد
صالحياتــه ضمــن الالئحــة الماليــة لالتحــاد.
المادة

65

اإليرادات

تكون مصادر وإيرادات االتحاد من خالل التالي:
أ.

األموال التي تعتمدها الدولة لدعم االتحاد.

ب.

رسوم اشتراكات األعضاء السنوية.

ج.

كافــة المبالــغ الناتجــة عــن تســويق حقــوق االتحــاد ،بمــا فــي ذلــك حقــوق البــث

التلفزيونــي.
د.

المبالــغ الماليــة التــي تــوزع علــى االتحــاد مــن قبــل روابــط دوري األنديــة المحترفــة

ً
وفقــا لنظامهــا األساســي.
(إن وجــدت)
ه.

مــا يحققــه االتحــاد مــن ممارســة نشــاطه ،ومــا ينتــج مــن ريــع أمالكــه ودخــل

ا ســتثما ر ا ته .
و.

الغرامات المفروضة من قبل الهيئات المختصة باالتحاد.

ز.

ً
تماشيا مع أهداف االتحاد.
االشتراكات والمبالغ األخرى المستلمة

ح.

رسوم تسجيل عقود المدربين السعوديين وغير السعوديين.

ط.

التبرعات والهبات التي تُ حصل لتحقيق أهداف االتحاد بموافقة مجلس اإلدارة.

ي.

اإليرادات الناتجة عن أية استثمارات ألموال االتحاد يقرها مجلس اإلدارة.

المادة

66

المصروفات

يتحمل االتحاد المصروفات التالية:
أ.

النفقات المدرجة في ميزانية االتحاد.

ب.

المصروفــات األخــرى المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العموميــة ،وتلــك المســموح

بهــا لمجلــس اإلدارة فــي نطــاق صالحيتــه.
ج.

المادة

1

جميع المصروفات األخرى المتوافقة مع أهداف االتحاد ويسعى لتحقيقها.

67

المدققون المستقلون (المدقق الخارجي)

يقــوم مجلــس اإلدارة بترشــيح المدققيــن المســتقلين (كمدققيــن خارجييــن) لمــدة ســنة
ويعتمــد ذلــك مــن قبــل الجمعيــة
واحــدة قابلــة للتمديــد ،بحــد أقصــى ثــاث ســنواتُ ،
العموميــة ،ويجــوز لمجلــس اإلدارة رفــع توصيــة للجمعيــة العموميــة بطلــب تغييــر
المدققيــن المســتقلين.

2

يتولــى المدققــون المســتقلون مراجعــة الحســابات التــي يقــوم بإعدادهــا المديــر المالــي
ً
وفقــا للمبــادئ والمعاييــر
و/أو مديــر اإلدارة الماليــة باالشــتراك مــع األميــن العــام،
المحاســبية المعتبــرة بالمملكــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة والجمعيــة العموميــة.

3

ُيعيــن المدققــون المســتقلون لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد ،بقــرار مــن الجمعيــة
العموميــة ،ويجــوز لمجلــس اإلدارة رفــع توصيــة للجمعيــة العموميــة بطلــب تغييــر المدقق
المســتقل طبقـ ًـا للمصلحــة العامــة.

4

يجــب علــى المديــر المالــي و/أو مديــر اإلدارة الماليــة واألميــن العــام تمكيــن المدقــق
المســتقل مــن االطــاع علــى كافــة البيانــات والمعلومــات والمســتندات والوثائــق التــي
يحتاجهــا لتأديــة مهامــه.

المادة

1

68

رسوم اشتراكات العضوية

تكــون رســوم اشــتراكات العضويــة مســتحقة الســداد فــي األول مــن يوليــو مــن كل عــام،
أمــا االشــتراكات الســنوية لألعضــاء الجــدد عــن الســنة األولــى فيتعيــن ســدادها خــال 30
يومـ ًـا بعــد انتهــاء اجتمــاع الجمعيــة العموميــة التــي تــم قبولهــم فيهــا.

2

ـاء
تحــدد الجمعيــة العموميــة قيمــة رســوم االشــتراكات الســنوية كل أربــع ( )4ســنوات ،بنـ ً
علــى توصيــة مجلــس اإلدارة ،وتكــون موحــدة بالنســبة لــكل األعضــاء ،وال تتجــاوز مبلــغ
عشــرة آالف ( )10,000ريــال.
المادة

69

تسوية الحسابات

يجــوز لالتحــاد خصــم أي مبالــغ ماليــة مســتحقة علــى األعضــاء مــن حســاباتهم لــدى االتحــاد
لتســوية أيــة مبالــغ مطلــوب دفعهــا بموجــب أحــكام قضائيــة نهائيــة و/أو اتفاقيــة تراضــي
بيــن العضــو والطــرف اآلخــر شــريطة موافقــة االتحــاد ،ويجــب علــى االتحــاد إدراج موضــوع
تســوية الحســابات ضمــن الالئحــة الماليــة لالتحــاد.

الفصل السادس :المسابقات والحقوق في المسابقات
المادة

1

70

المسابقات

يقوم االتحاد بتنظيم وتنسيق المسابقات الرسمية التالية التي تقام في المملكة:
أ.

مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ب.

مباراة السوبر على كأس وزارة الرياضة.

ج.

الدوري السعودي ألندية الدرجة الممتازة للمحترفين.

2

د.

دوري األمير محمد بن سلمان ألندية الدرجة األولى للمحترفين.

ه.

بطولة دوري أندية الدرجة الثانية.

و.

بطولة دوري أندية الدرجة الثالثة.

ز.

بطولة المملكة ألندية الدرجة الرابعة.

ح.

بطولة دوري الشباب (الدرجة األولى) تحت  19سنة.

ط.

بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب تحت  19سنة.

ي.

بطولة دوري الناشئين (الدرجة الممتازة) تحت  17سنة.

ك.

بطولة دوري الناشئين (الدرجة األولى) تحت  17سنة.

ل.

بطولة أندية المملكة لدرجة الناشئين تحت  19سنة.

م.

بطولة دوري البراعم (الدرجة الممتازة) تحت  15سنة.

ن.

بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت  15سنة.

س.

بطولة دوري البراعم (الدرجة الممتازة) تحت  13سنة.

ع.

بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت  13سنة.

ف.

الدوري الممتاز لكرة القدم للصاالت.

ص.

بطولة المملكة للدرجة األولى لكرة القدم للصاالت.

ق.

أي مسابقات أو بطوالت يستحدثها االتحاد وفق أحكام هذا النظام.

مــع مراعــاة اختصاصــات االتحــاد المتصلــة بــدوري المحترفيــن المنصــوص عليهــا فــي هــذا
النظــام ،تتولــى روابــط دوري األنديــة المحترفــة تنظيــم وإدارة بطولــة دوري المحترفيــن
واألنديــة المشــاركة بهــا وإصــدار اللوائــح والقواعــد الالزمــة لذلــك.

3

لمجلــس إدارة االتحــاد تفويــض الروابــط أو اللجــان اإلقليميــة التابعــة لالتحــاد ،أو تحــت
مظلتــه صالحيــة تنظيــم مســابقات ،بشــرط عــدم تعارضهــا مــع المســابقات التــي ينظمهــا
االتحــاد ،والتــي يجــب أن يكــون لهــا األولويــة فــي التنظيــم.

4

لمجلــس اإلدارة إصــدار اللوائــح الخاصــة بتلــك المســابقات المشــار إليهــا فــي الفقــرة ()1
مــن هــذه المــادة.

المادة

1

71

تراخيص األندية

وفقــا لمبــادئ ولوائــح تراخيــص األنديــة
ً
يلتــزم االتحــاد بتفعيــل نظــام تراخيــص لألنديــة
المطبقــة لــدى االتحــاد اآلســيوي واالتحــاد الدولــي.

2

يهــدف نظــام تراخيــص األنديــة إلــى حمايــة مصداقيــة ونزاهــة التنافــس الشــريف بيــن
األنديــة وتحســين مســتوى العمــل المهنــي فــي األندية فــي المملكة العربية الســعودية
وتعزيــز القيــم الرياضيــة ،وفــق أســس اللعــب النظيــف ،كمــا يهــدف كذلــك إلــى ســامة
وأمــن بيئــة المباريــات وتعزيــز الشــفافية فــي كل مــا يتعلــق بتمويــل األنديــة وملكيتهــا
وإدارتهــا.

3

يصــدر مجلــس اإلدارة لوائــح تراخيــص األنديــة التــي تحكــم نظــام تراخيــص األنديــة ،وتحــدد
لوائــح تراخيــص األنديــة تلــك األنديــة التــي ينطبــق عليهــا النظــام.

4

ً
طبقــا للحــد األدنــى مــن متطلبــات نظــام
يحــدد مجلــس اإلدارة نظــام ترخيــص األنديــة
تراخيــص األنديــة الصــادر عــن االتحــاد اآلســيوي واالتحــاد اآلســيوي والــذي يحكــم:
أ.

الحــد األدنــى للمعاييــر التــي يجــب أن تفــي بهــا األنديــة مــن أجــل قبولهــا فــي

المســابقات التــي ينظمهــا االتحــاد.
ب.

عمليــة الترخيــص (بمــا فــي ذلــك الحــد األدنــى مــن المتطلبــات لهيئــات تراخيــص

األنديــة).
ج.
5

الحد األدنى للمتطلبات التي يجب مراعاتها من قبل مرخصي األندية.

تتكــون هيئــات تراخيــص األنديــة مــن هيئــة من الدرجة األولــى وهيئة اســتئناف .وتتصرف
أيضــا مســتقلة
هيئــات تراخيــص األنديــة بشــكل مســتقل فــي ممارســة واجباتهــا وتكــون ً
ويعيــن أعضــاء هيئــات تراخيــص األنديــة هــذه مــن قبــل مجلــس
عــن بعضهــا البعــضُ .
اإلدارة .وتتكــون كل هيئــة مــن رئيــس ونائــب رئيــس وثالثــة ( )3أعضــاء علــى األقــل.
قانونيــا ويمتلــك
ويكــون عضــو واحــد علــى األقــل فــي كل مــن هــذه الهيئــات محاسـ ًـبا
ً
وفقــا للوائــح تراخيــص األنديــة.
ً
عضــو آخــر علــى األقــل مؤهــل قانونــي

6

تكــون هيئــة الدرجــة األولــى هــي لجنــة تراخيــص األنديــة .وتتمتــع هيئــة الدرجــة األولــى
ـاء علــى الوثائــق
بصالحيــة الموافقــة علــى أو رفــض طلبــات التراخيــص مــن األنديــة بنـ ً
وفقــا للوائــح تراخيــص األنديــة.
ً
المقدمــة فــي المواعيــد النهائيــة ذات الصلــة

7

تكــون هيئــة االســتئناف هــي لجنــة اســتئناف تراخيــص األنديــة .وتتمتــع هيئــة االســتئناف
بصالحيــة إصــدار قــرار بشــأن أي اســتئناف يقدمــه أي مــن األنديــة بعــد قــرار هيئــة الدرجــة
وفقــا للوائــح تراخيــص األنديــة.
ً
األولــى

المادة

1

72

الحقوق

االتحــاد واألنديــة هــم المالكيــن األصلييــن للحقــوق الناتجــة عــن المســابقات والفعاليــات
األخــرى التــي تقــع تحــت صالحياتــه ،دون أي قيــود فيمــا يتعلــق بالمحتــوى والوقــت
والمــكان والنظــام ،وتشــمل هــذه الحقــوق علــى ســبيل المثــال ال الحصــر كل أنــواع
الحقــوق الماليــة والتســجيالت الســمعية والبصريــة وحقــوق إعــادة اإلنتــاج والبــث وحقــوق
الوســائط اإلعالميــة المتعــددة والتســويق وحقــوق الترويــج وحقــوق الرعايــة؛ مثــل:
الشــعارات واالســم ،والحقــوق االنتاجيــة بموجــب نظــام المطبوعــات وحقــوق المؤلــف
باســتثناء المســابقات والفعاليــات التــي تملــك فيهــا روابــط دوري المحترفيــن الســعودي
ً
ً
وفقــا لهــذا النظــام.
حصريــا
وحدهــا هــذه الحقــوق

2

ُيحــدد مجلــس اإلدارة مــدى وكيفيــة اســتغالل الحقــوق التــي تقــع تحــت صالحياتــه ،وفقـ ًـا
للفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة ،ويقــوم بوضــع اللوائــح الخاصــة المنظمــة لذلــك ،كمــا
يتولــى إقــرار تعديــل “ميــزان توزيــع الحقــوق التجاريــة” الخــاص بتحديــد الحصــص مــن
هــذه اإليــرادات التــي تــوزع علــى األنديــة المشــاركة بهــا ،ومــا إذا كانــت هــذه الحقــوق
يجــري اســتغاللها حصريـ ًـا ،أو باالشــتراك مــع أطــراف أخــرى ،أو تكــون جميعهــا عبــر طــرف
ثالــث وفقـ ًـا لهــذا النظــام.

المادة

73

الترخيص

يتحمــل االتحــاد وأعضــاؤه المســؤولية الحصريــة للترخيــص بتوزيــع الصــورة والصــوت
واألدوات األخــرى التــي تنقــل بيانــات مباريــات كــرة القــدم والمســابقات والفعاليــات
التــي تقــع ضمــن اختصاصهــم ،دون أي قيــود فيمــا يتعلــق بالمحتــوى والوقــت والمــكان
ويصــدر مجلــس اإلدارة لوائــح خاصــة فــي هــذا الشــأن.
والنواحــي الفنيــة والقانونيــةُ .

الفصل السابع :المسابقات والمباريات الدولية
المادة

1

74

المسابقات والمباريات الدولية

االتحــاد الدولــي واالتحــادات القاريــة واالتحــادات المحليــة األعضــاء باالتحــاد الدولــي هــي
الجهــات الوحيــدة المخــول لهــا تنظيــم المباريــات والمســابقات الدوليــة التــي تجــري بيــن
الفــرق الممثلــة واألنديــة وبيــن هيئــات الــدوري وفــرق األنديــة والفــرق المختلطــة ،وال
إذن مســبق مــن االتحــاد الدولــي واالتحاد
تُ جــرى أي مبــاراة أو منافســة دون الحصــول علــى ٍ
ً
طبقــا للوائــح االتحــاد الدولــي الخاصــة
القــاري المختــص واالتحــاد المحلــي المعنــي،
بالمباريــات الدوليــة.

2

يجب على االتحاد االلتزام بجداول المباريات الدولية التي ُيصدرها االتحاد الدولي.

3

يتولــى االتحــاد مســؤولية اإلشــراف علــى المنتخــب الوطنــي الســعودي لكــرة القــدم
لكافــة الفئــات العمريــة وإدارة وتنظيــم شــؤونه كافــة.

المادة

75

االتصال

يتعيــن علــى االتحــاد عــدم لعــب مباريــات أو إقامــة اتصــاالت رياضيــة مــع أي اتحــاد (أ) تــم
ً
تعليــق عضويتــه باالتحــاد الدولــي أو (ب) ليــس عضـ ً
عضوا
ـوا باالتحاد الدولــي أو (ج) ليس
باالتحــاد اآلســيوي ،دون موافقــة مســبقة مــن االتحــاد الدولــي (واالتحــاد اآلســيوي ،إذا
انطبقــت الحالــة).
المادة

76

الموافقة

ال يحــق لألنديــة والروابــط وكل مجموعــات األنديــة األخــرى التــي تتبــع االتحــاد االنضمــام
إلــى أي اتحــاد آخــر أو المشــاركة فــي المســابقات فــي النطــاق الجغرافــي التحــاد آخــر دون
موافقــة مــن االتحــاد واالتحــاد اآلخــر واالتحــاد الدولــي وفقـ ًـا للوائــح االتحــاد الدولــي التــي
تحكــم المباريــات الدوليــة.

الفصل الثامن :أحكام ختامية
المادة

1

77

الحاالت الطارئة والقاهرة

يكــون لمجلــس اإلدارة إصــدار قــرارات فــي األمــور الطارئــة غيــر المتوقعــة ،واألحــداث
القاهــرة التــي لــم يــرد بشــأنها نــص فــي هــذا النظــام( ،أو أي الئحــة أخــرى مــن لوائــح
االتحــاد) ،وإذا كانــت أي مــن هــذه األمــور تقــع تلقائيـ ًـا داخــل صالحيــات الجمعيــة العمومية،
فيجــب عــرض تقريــر بذلــك؛ للمصادقــة عليــه فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة التالــي،
وتتطلــب المصادقــة علــى القــرار تصويــت ثلثــي أعضــاء الجمعيــة العموميــة الحاضريــن
الذيــن لهــم حــق التصويــت.

باســتثناء الحــاالت الــواردة بالفقــرة ( ،)1يجــوز لمجلــس اإلدارة عــرض الحــاالت غيــر الطارئــة

2

الخاصــة باألمــور التــي لــم يــرد ذكرهــا بهــذا النظــام خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة
القادمــة ،أو خــال اجتمــاع للجمعيــة العموميــة غيــر العــادي ،ينعقــد لعــرض الموضــوع
والمقتــرح الخــاص بــه ،ويتطلــب اتخــاذ القــرار تصويــت ثلثــي األعضــاء الحاضريــن.

المادة

1

78

سحب الثقة من مجلس اإلدارة وحل االتحاد

للجمعيــة العموميــة الحــق فــي إصــدار قــرار بســحب الثقــة مــن مجلــس اإلدارة فــي األحــوال
التالية:
أ.

ثبــوت الفســاد و/أو التجــاوزات الماليــة علــى مجلــس اإلدارة بموجــب قــرار نهائــي

يصــدر عــن هيئــة مختصــة تابعــة لالتحــاد الدولــي أو االتحــاد اآلســيوي.
ب.

تعــذر اســتكمال النصــاب القانونــي الجتماعــات مجلــس اإلدارة أربــع جلســات متتاليــة،

أو ثمــان جلســات متفرقــة فــي الســنة.
ج.

عــدم دعــوة الجمعيــة العموميــة لعقــد اجتمــاع عــادي مرتيــن متتاليتيــن بــا ســبب

قانونــي.

2

د.

استقالة أو إقالة أكثر من نصف أعضاء مجلس اإلدارة.

ه.

سحب اعتراف االتحاد الدولي أو القاري باالتحاد أو تجميده أو حجب مشاركته.

أي قــرار يتعلــق بســحب الثقــة مــن مجلــس اإلدارة يتطلــب تأييــد ثالثــة أربــاع أعضــاء الجمعيــة
العموميــة الكلــي ،ويجــب الحصــول عليهــا فــي أي جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة تنعقــد
ً
خصيصــا لهــذا الغــرض.

3

فــي حــال حــل االتحــاد ،تنقــل أموالــه وأصولــه وموجوداتــه إلــى وزارة الرياضــة والتــي تحتفظ
بهــذه األمــوال واألصــول والموجــودات كأمانــات وتردهــا لالتحــاد بعــد إعــادة تأسيســه.
ويتطلــب أي قــرار يتعلــق بحــل االتحــاد تصويــت أغلبيــة ثلثــي جميــع أعضــاء االتحــاد ،والــذي
يتعيــن الحصــول عليــه فــي الجمعيــة العموميــة المنعقــدة خصيصـ ًـا لهــذا الغــرض.

4

تُ جــرى انتخابــات جديــدة لمجلــس اإلدارة وفقــا للمــادة ( )33مــن هــذا النظــام فــي حــال
حــدوث واحــدة أو أكثــر مــن الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات (أ ،ب ،ج ،د) مــن
هــذه المــادة.

المادة

1

79

النفاذ والسريان

ُاعتُ ِمــدت التعديــات علــى هــذا النظــام وتــم التصديــق عليهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة
العموميــة المنعقـــد فــي مدينــة جدة بتاريخ [ 1443/02/28هـــ] الموافق [2021/10/06م]،
وتصبــح نافــذة وســارية طبقـ ًـا للمادتيــن ( )30و( )32مــن هــذا النظــام.

2

تُ لغــي أحــكام هــذا النظــام كل مــا يتعــارض معهــا مــن قوانيــن أو لوائــح أو تعاميــم أو
قــرارات ،وال ُيعمــل بــأي حكــم يتعــارض مــع أحــكام هــذا النظــام.

ُو ِّقــع فــي يــوم [األربعــاء] مــن شــهر [صفــر] مــن العــام [ ]1443هجريـ ًـا الموافــق يــوم []6
مــن شــهر [أكتوبــر] مــن العــام [ ]2021ميالديـ ًـا فــي [محافظــة جــدة]
رئيس مجلس اإلدارة________________________________________________ :
األمين العام______________________________________________________:

