
الئحة الرتخيص لألكادمييات الرياضية



2

املادة األوىل: التعريفات

يقصد بالكلامت والعبارات اآلتية، حيثام وردت يف هذه الالئحة، املعاين املوضحة أمام كل منها ما مل يقتض سياق النص خالف ذلك:

الوزارة:                     وزارة الرياضة. 

الوزير:                      وزير الرياضة.

الالئحة: الئحة الرتخيص لألكادمييات الرياضية هذه.

األكادمييات الرياضية:  أي كيان تجاري مسجل مبوجب سجل تجاري لدى وزارة التجارة وحاصل عىل ترخيص مبزاولة النشاط 
                                 من الوزارة.

التعليـم الريـايض والرتفيهـي: تشـغيل أي نشـاط تعليمـي يف مجـال الرياضـة والرتفيـه، ويكـون لـه اتحـاد معنـي يف اململكـة، 
ويشـمل ذلـك التعليـم فيـام يـي: كـرة القـدم، كـرة الطائرة، كـرة القاعـدة، كرة السـلة، كـرة الطاولـة، كرة 
اليـد، الكريكـت، الجمبـاز، ركـوب الخيـل يف املـدارس أو األكادمييات، السـباحة، الفنـون القتاليـة، اليوغا أو 

أي تعليـم ريـايض وترفيهـي آخر.

أي مـن الهيئـات الرياضيـة ذات الشـخصية االعتباريـة التـي تسـاعدها الدولـة ماديـاً ومعنوياً عـىل تحقيق  االتحاد املعني: 
أهدافهـم مبـا يتوافـق مـع أنظمـة اللجنـة األوملبيـة الدوليـة، واالتحـادات القاريـة والرياضيـة.

ترخيـص األكادمييـة الرياضيـة الصـادر مـن الوزارة بعد اسـتيفاء مقدم الطلب لالشـرتاطات الـواردة يف هذه   الرتخيص:  
الالئحـة.

األكادميية الرياضية الحاصلة عىل ترخيص من الوزارة مبوجب أحكام هذه الالئحة. املرخص له:  

اإلدارة العامة للرتاخيص أو من يقوم مقامها. اإلدارة املختصة:  

اللجنة املختصة بالنظر يف االعرتاضات ضد قرارات اإلدارة املختصة املشار إليها يف املادة الثانية عرشة.  اللجنة املختصة:  

املادة الثانية: أهداف الالئحة ونطاقها 

تهـدف الالئحـة إىل وضـع اإلطـار اإلرشايف للعالقـة بـن الـوزارة والجهات املرخص لـه مبا يضمن االرتقـاء بالخدمات املقدمـة، وتحفيز 

القطـاع الخـاص عـىل االسـتثامر يف املجـال الريـايض، مبا يسـهم يف رفع مسـتوى املامرسـن للرياضة بـن مختلف فئـات املجتمع، كام 

تهـدف هـذه الالئحـة إىل تحديـد االشـرتاطات واإلجـراءات الخاصـة بالرتخيـص لألكادمييـات الرياضيـة لتمكينهـا من تقديـم التعليم 

الريـايض والرتفيهـي واكتشـاف املواهـب يف مختلـف األلعاب الرياضية يف سـن مبكرة، باإلضافـة اىل التزامات املرخـص لهم، مع عدم 

اإلخـالل باختصـاص االتحـاد املعنـي بتنظيـم االشـرتاطات الفنيـة الخاصـة بلعبتـه واالرشاف عـىل مـا يتعلـق بهـا، مبا يف ذلـك أوضاع 

الالعبن الرسـمين.

املادة الثالثة: أحكام عامة

مع مراعاة األنظمة وصالحيات الجهات األخرى ذات العالقة، تختص الوزارة - بصفتها املنظم لقطاع الرياضة يف اململكة - 	. 
بإصدار الرتاخيص واملوافقات الالزمة لألكادمييات الرياضية لتقديم التعليم الريايض والرتفيهي. 

ال يجوز لألكادمييات الرياضية تقديم التعليم الريايض والرتفيهي إال بعد الحصول عىل الرتخيص الالزم من الوزارة وفق 	. 
أحكام املادة الرابعة واملادة الخامسة من هذه الالئحة. 

ال يعد الحصول عىل الرتخيص أو املوافقة إعفاًء من الحصول عىل أي تراخيص أو موافقات أخرى الزمة من الجهات 	. 
األخرى ذات العالقة، أو من االلتزام بأحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات عالقة. 

يجوز للمرخص له التقدم للوزارة لطلب فتح فرع آخر محدد جغرافياً لألكادميية الرياضية، وفقاً للامدة الرابعة واملادة 	. 
الخامسة من هذه الالئحة.
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املادة الرابعة: الرتخيص

يصدر ملقدم الطلب الرتخيص بتقديم التعليم الريايض والرتفيهي، وذلك بعد استيفاء الرشوط الواردة يف املادة الخامسة.

املادة الخامسة: رشوط الرتخيص 

مع مراعاة أحكام نظام االستثامر األجنبي، يشرتط لحصول األكادميية الرياضية عىل الرتخيص بتقديم التعليم الريايض والرتفيهي 
الرشوط اآلتية: 

التوقيع عىل النامذج واإلقرارات ذات العالقة التي تطلبها الوزارة عند التقديم عىل طلب الرتخيص.	. 

تقديــم نســخة مــن الســجل التجــاري الصــادر مــن وزارة التجــارة، والتــي تتضمــن أي مــن األنشــطة التعليميــة الرياضيــة 	. 
والرتفيهيــة وفــق أحــكام هــذه الالئحــة.

تقديم ما يثبت األهلية النظامية ملقدم الطلب، عىل النحو اآليت: . 	

صورة من الهوية، يف حال كان املقدم مالك الكيان.. 	

صــورة مــن الهويــة وعقــد التأســيس أو مــا يتضمــن الصالحيــات يف التقديــم عــىل طلــب الرتخيــص، يف حــال 	. 
كان مقــدم الطلــب هــو مديــر الكيــان.

صــورة مــن الهويــة ووكالــة قامئــة مبوجــب األنظمــة ذات العالقــة، يف حــال كان مقــدم الطلــب شــخص آخــر . 	
ســوى مالــك الكيــان أو املديــر. 

املادة السادسة: الحصول عىل موافقة االتحاد املعني  

ــح ذات 	.  ــة واللوائ ــق األنظم ــي وف ــاد املعن ــا االتح ــي يطلبه ــة الت ــات الفني ــتيفاء املتطلب ــه اس ــص ل ــىل املرخ ــب ع يج
العالقــة، والحصــول  عــىل موافقــة االتحــاد املعنــي بالنشــاط املطلــوب الرتخيــص ملامرســته، وذلــك خــالل 		 شــهر مــن 
ــه عــىل الرتخيــص، ويجــوز للــوزارة متديــد هــذه املــدة إذا كان هنــاك أســباباً تراهــا الــوزارة موجبــة للتمديــد. حصول

يف حــال عــدم التــزام املرخــص لــه باالشــرتاط الــوارد لــه يف البنــد األول، يجــوز للــوزارة تعليــق الرتخيــص املمنــوح لــه أو 	. 
إلغــاءه مــع مراعــاة الحكــم الــوارد يف املــادة التاســعة.

املادة السابعة: إجراءات التقديم عىل الرتخيص

يتــم التقديــم عــىل طلــب الحصــول عــىل الرتخيــص مــن خــالل املوقــع اإللكــرتوين للــوزارة ووفقــاً للدليــل الصــادر عــن 	. 
الــوزارة يف هــذا الشــأن. 

يجــوز للمرخــص لــه التقــدم بطلــب لتجديــد الرتخيــص الصــادر لــه ملــدة مامثلــة وذلــك خــالل الثــالث أشــهر األخــرة 	. 
مــن مــدة رسيــان ترخيصــه، بعــد تقديــم املرخــص لــه مــا يثبــت اســتيفاءه مبــا ورد يف املــادة السادســة )الحصــول عــىل 
موافقــة االتحــاد املعنــي( مــع عــدم اإلخــالل بــأي مــن االلتزامــات الــواردة يف املــادة الثامنــة )التزامــات املرخــص لــه(.

املادة الثامنة: التزامات املرخص له

االمتثال لجميع اللوائح واألنظمة ذات العالقة.	. 

ــاد 	.  ــعودية، واالتح ــة الس ــة العربي ــة األوملبي ــن اللجن ــادرة ع ــامت الص ــرتاطات والتعلي ــح واالش ــع اللوائ ــال لجمي االمتث
ــة. ــة ذات العالق ــاً لألنظم ــة وفق ــة باللعب ــب الفني ــق بالجوان ــا يتعل ــك يف كل م ــي، وذل املعن

االمتثــال لجميــع النــامذج، مبــا يف ذلــك دون حــر منــاذج عقــود الالعبــن واللوائــح اإلداريــة واللوائــح الداخليــة، التــي 	. 
قــد تصــدر عــن الــوزارة واالتحــاد املعنــي.

االمتثال لجميع التعليامت والتعاميم والرشوط واألحكام الصادرة عن الوزارة واالتحاد املعني من وقت آلخر.	. 

تقديــم جميــع الوثائــق أو املعلومــات التــي قــد تطلبهــا الــوزارة مــن وقــت إىل آخــر مبــا يف ذلــك معلومــات حــول متويــل 	. 
الكيــان وأي معلومــات إضافيــة حــول التربعــات أو اإلعانــات املاليــة التــي قــد يســتلمها املرخــص لــه أو الكيــان مقــدم 

الطلــب خــالل فــرتة الرتخيــص.
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 .	

إشعار الوزارة يف حال حدوث أحد األحوال اآلتية:	. 

( أي تغيرات تطرأ عىل املعلومات واملستندات التي قدمها املرخص له لغرض الحصول عىل الرتخيص للوزارة 	(أ
خالل 0	 أيام عمل من تاريخ التغير.

( أي تغيرات تطرأ عىل عقد التأسيس أو النظام األساس للمرخص له أو سجله التجاري. 	(أ

وضع اسم وشعار األكادميية عىل كل املداوالت الرسمية الصادرة من قبله.	. 

تزويد الوزارة بكافة املعلومات املطلوبة وفقاً ألحكام هذه الالئحة.	. 

ــىل 	.  ــول ع ــد الحص ــكال إال بع ــن األش ــر م ــكل آخ ــأي ش ــص ب ــرف بالرتخي ــره أو الت ــه لغ ــن ترخيص ــازل ع ــدم التن ع
ــوزارة. ــن ال ــبقة م ــة املس املوافق

املادة التاسعة: املخالفات والجزاءات

للـوزارة اتخـاذ اإلجـراءات التصحيحيـة الالزمـة ملعالجـة أي مخالفـة أو التوجيـه بتصحيـح املخالفة مـع تحديد 	. 
مهلـة محـددة لذلـك، أو اتخـاذ أي إجـراءات أخـرى تراها الـوزارة رضورية. 

مـع عـدم اإلخـالل بـأي عقوبـة أو جزاء أشـد ينص عليـه أي نظام آخـر، يجوز للـوزارة يف حال قيـام املرخص له 	. 
مبخالفـة أحـكام هـذه الالئحـة، إيقـاع جـزاء أو أكرث مـن الجزاءات الـواردة يف قـرار مجلس الـوزراء رقم )8		( 
وتاريـخ 9/	/			0هــ، املعـدل بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )	9( وتاريـخ 	/	/				هــ، بحسـب التفصيـل يف 

جـدول املخالفـات والجـزاءات، وهي كاآليت:

( إيقاع غرامة مالية ال تتجاوز خمسن ألف ريال.(.

( تعليـق الرتخيـص الصـادر مـن الوزارة لفـرتة مؤقتة أو إلغائـه. وال يجوز ملن صدر يف حقـه جزاء إلغاء (.
الرتخيـص إعـادة التقديـم عـىل طلـب الرتخيـص إال بعـد مـرور )		( اثنـى عـرشة شـهرًا مـن تاريـخ 

اإللغاء.

تعترب كل من الترفات التالية مخالفة ألحكام هذه الالئحة:	. 

( مامرسة األنشطة الواردة يف الالئحة دون الحصول عىل ترخيص ساري من الوزارة وفق أحكام تلك الالئحة.	(أ

( اإلخالل بأي التزام من التزامات املرخص له مبوجب الالئحة.	(أ

( اإلخالل بأي من إقرارات املرخص له عند التقديم عىل طلب الرتخيص.	(أ

يتم تحديث جدول املخالفات والجزاءات بقرار من الوزير، وفقا ملقتضيات املصلحة.	. 

يجـوز مضاعفـة الغرامـة املاليـة املوقعـة يف املـرة األوىل عـىل املرخص لـه يف حال تكـرار ارتـكاب املخالفة، عىل 	. 
أال يتجـاوز الحـد األعـىل للغرامـة املاليـة املشـار إليهـا يف الفقـرة الفرعيـة )أ( من الفقـرة الثانية من هـذه املادة. 

يف حـال ارتـكاب املرخـص لـه ذات املخالفـة بعـد ميض )		( أربعة وعرشون شـهراً عىل سـبق ارتكابهـا، فإنه ال 	. 

يعتـرب عائـًدا، وتعد مخالفـة وكأنها ارتكبـت للمرة األوىل.  

عنـد تعـدد املخالفـات الناشـئة عن فعـل واحد، فيتم إيقـاع الجزاء عـىل كل مخالفة عىل حدة وفقـا ملا تضمنه 	. 
جـدول املخالفات والجزاءات. 

ال يجـوز للـوزارة إيقـاع أي جـزاء عـىل املخالـف، إذا مىض عـىل تاريخ ثبوت املخالفـة أكرث من )	( ثالثة أشـهر، 8. 
مـامل تكن املخالفة مسـتمرة. 
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9.        تلتزم الوزارة بإبالغ املخالف كتابة مبا أوقع عليه من جزاءات، ونوعها، ومقدارها، والجزاء الذي سوف  

          يتعرض له يف حالة تكرار املخالفة. 

0	.      يخصص لكل مخالف صحيفة جزاءات، يدون فيها نوع املخالفة التي ارتكبها، وتاريخ 

           وقوعها، والجزاء املوقع عليه، وتحفظ هذه الصحيفة يف ملفة املخصص له. 

املادة العارشة: الرقابة

مـع مراعـاة اختصاصـات الجهـات الحكوميـة األخـرى، يجـوز للـوزارة واالتحـاد املعنـي القيـام بالرقابـة عـىل 	. 
األشـخاص والكيانـات واملنشـآت واألنشـطة املتعلقـة بتنفيـذ أحـكام هـذه الالئحـة. 

يجـوز للـوزارة واالتحـاد املعنـي القيام بعمليـات الرقابة الالزمة عـىل الكيانات املرخص لها عن طريق مسـؤويل 	. 
الـوزارة واالتحاد املعني لتحقيـق هذا الغرض. 

ترفـع إدارة الرقابـة - أو املسـؤولون املعنيـون مـن طـرف االتحـاد املعنـي – النتائـج والتوصيـات إىل اإلدارة 	. 
املختصـة بالـوزارة إليقـاع العقوبـات أو الغرامـات املناسـبة وفقاً لجـدول املخالفـات والجزاءات املشـار إليه يف 

التاسـعة. املادة 

يقـوم املختصـون يف الـوزارة باملحافظـة عـىل رسيـة املعلومـات، وعـدم اإلفصـاح عنهـا للغـر إال وفقـاً ملا تقيض 	. 
بـه األنظمـة واللوائح. 

يجوز ملسؤويل الوزارة التحقق من التقارير املالية واإلدارية للكيان مقدم الطلب أو املرخص له. 	. 

يجوز للوزارة طلب تزويدها بصك ملكية املقر أو عقد اإليجار أو أي اتفاقية أخرى يف هذا الشأن.	. 

املادة الحادية عرشة: الشكاوي

ــا 	.  ــن صحته ــق م ــتها والتحق ــا ودراس ــر فيه ــوم بالنظ ــة وتق ــكام الالئح ــق أح ــن تطبي ــئة ع ــكاوى الناش ــتقبل الش تُس
وتســويتها وديــاً، ويكــون اســتقبال الشــكاوى مــن خــالل موقــع الــوزارة اإللكــرتوين أو عــن طريــق إرســالها عــىل العنــوان 

ــك أو تســليمها ملوظــف اســتقبال شــكاوي املســتثمرين. الربيــدي املخصــص لذل

ــة باســتقبال الشــكاوى بإحالتهــا إىل اإلدارة املختصــة يف حــال ثبــوت صحــة الشــكوى للنظــر فيهــا 	.  تقــوم اإلدارة املعني
واتخــاذ اإلجــراء املناســب وفــق أحــكام هــذه الالئحــة.

يرفق صاحب الشكوى مع شكواه املستندات التالية:	. 

( يرفق الشخص الطبيعي صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعودين ومواطني دول الخليج العريب، أو صورة 	(أ
من رخصة اإلقامة لغر السعودين، أو صورة من جواز السفر للمقيمن خارج اململكة. 

( يرفق الشخص االعتباري صورة من السجل التجاري وأن تكون الشكوى موقعة من الشخص املفوض.	(أ

( صورة من الوكالة الرشعية والهوية الوطنية للوكيل الرشعي.	(أ

( صورة من املستندات املؤيدة للشكوى.	(أ
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املادة الثانية عرشة: اللجنة املختصة بالنظر يف االعرتاضات

تشــّكل لجنــة بقــرار مــن الوزيــر مكونــه مــن ثالثــة أعضــاء أحدهــم ممثــالً عــن اإلدارة القانونيــة للنظــر يف االعرتاضــات 	. 
عــىل املخالفــات والجــزاءات الصــادرة مــن اإلدارة املختصــة.  

يجــوز االعــرتاض عــىل قــرارات اللجنــة املشــار لهــا يف هــذه املــادة أمــام املحكمــة املختصــة يف اململكــة وفــق األنظمــة 	. 
ذات العالقــة.

يقر الوزير القواعد املُنظمة لعمل اللجنة املشار اليها يف هذه املادة.	. 

املادة الثالثة عرش: أحكام ختامية 

مـع مراعـاة األحـكام الـواردة يف نظـام الـرشكات، يجـوز للـوزارة تكليـف املرخـص لـه بإعـداد وتقديـم قوامئـه 	. 
السـنوية. املالية 

ال يجـوز للمرخـص لـه االدعـاء بتمثيـل اململكـة العربيـة السـعودية بـأي شـكل من األشـكال إال بعـد الحصول 	. 
عـىل موافقـة الـوزارة  واالتحـاد املعنـي املسـبقة لذلك. 

يعمل بأحكام الالئحة اعتباراً من تاريخ نرشها. 	. 

تختـص الـوزارة بتعديـل و تفسـر أحـكام هـذه الالئحـة ولـه الحـق يف اتخـاذ كل مـا مل يـرد بشـأنه نـص وفقـا 	. 
ملقتضيـات املصلحـة العامـة. 




