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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 لألندية الرياضية الخاصة هذه.

األنديـة الرياضيـة الخاصـة:  أي كيـان تجـاري مسـجل مبوجب سـجل تجـاري لـدى وزارة التجـارة وحاصل عىل ترخيـص مبزاولة  
النشـاط مـن الوزارة.

تشـغيل أنشـطة رياضيـة يكـون الهـدف منهـا الدخـول يف رياضـة تنافسـية ويكـون لهـا اتحـاد ريـايض يف  األنشطة الرياضية:  
اململكـة، وتتضمـن تلـك األنشـطة مـا ييل: أنديـة كرة القـدم، وأندية كـرة السـلة، وأندية كرة اليـد، وأندية 
السـباحة، وأنديـة الدراجات والسـيارات والدراجـات النارية، وأنديـة املالكمة، وأندية التنـس وكرة الطاولة 
والبليـاردو والسـنوكر واإلسـكواش، وأنديـة البولينـغ، وأنديـة الجولـف، واألنديـة البحريـة، وأنديـة ألعـاب 

القـوى والكاراتيـه والجـودو ورفـع األثقـال أو أي أنشـطة رياضيـة أخرى.

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 النـادي الريـايض الخـاص الصـادر مـن الوزارة بعـد اسـتيفاء مقدم الطلب لالشـرتاطات الـواردة يف   الرتخيص:  
الالئحـة. هـذه 

النادي الريايض الخاص الحاصل 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 واملرخـص له مبا يضمـن االرتقاء بالخدمـات املقدمة، وتحفيـز القطاع 
الخـاص عـىل االسـتثامر يف املجـال الريـايض، مبـا يسـهم يف رفع مسـتوى املامرسـن للرياضـة بن مختلف فئـات املجتمـع، كام تهدف 
هـذه الالئحـة إىل تحديـد االشـرتاطات واإلجـراءات الخاصـة بالرتخيـص لألنديـة الرياضيـة الخاصـة لتمكينهـا مـن مامرسـة نشـاطها 
و املشـاركة يف املنافسـات الرياضيـة التـي تنظمهـا االتحـادات املعنيـة، باإلضافـة إىل التزامـات املرخـص لهـم، مـع عـدم اإلخـالل 
باختصـاص االتحـاد املعنـي بتنظيـم االشـرتاطات الفنيـة الخاصـة بلعبتـه واالرشاف عـىل مـا يتعلـق بها، مبـا يف ذلك أوضـاع الالعبن. 

املادة الثالثة: أحكام عامة 

مع مراعاة األنظمة وصالحيات الجهات األخرى ذات العالقة، تختص الوزارة - بصفتها املنظم لقطاع الرياضة يف اململكة - 	. 
بإصدار الرتاخيص واملوافقات الالزمة ملامرسة األنشطة الرياضية.

ال يجوز لألندية الرياضية الخاصة مامرسة األنشطة الرياضية 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. 
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يجوز للمرخص له التقدم للوزارة لطلب فتح فرع آخر محدد جغرافياً للنادي الريايض الخاص، وذلك وفقاً للامدة الرابعة 	. 
والخامسة من هذه الالئحة.  

املادة الرابعة: الرتخيص 

يصدر ملقدم الطلب الرتخيص مبزاولة األنشطة الرياضية، وذلك بعد استيفاء الرشوط الواردة يف املادة الخامسة. 

املادة الخامسة: رشوط الرتخيص 

مـع مراعـاة أحـكام نظـام االسـتثامر األجنبـي، يشـرتط لحصـول النـادي التجـاري الخاص عـىل الرتخيـص مبزاولـة األنشـطة الرياضية 
اآلتية:  الـرشوط 

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

تقديـم نسـخة مـن السـجل التجـاري الصـادر مـن وزارة التجـارة، والتـي تتضمـن أي مـن األنشـطة الرياضية وفـق أحكام 	. 
الالئحة. هـذه 

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

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

صـورة مـن الهويـة وعقـد التأسـيس أو مـا يتضمـن الصالحيـات يف التقديـم عـىل طلـب الرتخيـص، يف حـال كان . 	
مقـدم الطلـب هـو مديـر الكيان.

صـورة مـن الهويـة ووكالـة قامئـة مبوجـب األنظمـة ذات العالقـة، يف حـال كان مقدم الطلب شـخص آخر سـوى . 	
مالـك الكيـان أو املدير. 

املادة السادسة: الحصول عىل عضوية االتحاد املعني 

 يجـب عـىل املرخـص لـه اسـتيفاء املتطلبـات الفنيـة التـي يطلبهـا االتحاد املعنـي وفـق األنظمـة واللوائـح ذات العالقة، 	. 
والحصـول  عـىل عضويـة يف االتحـاد املعني بالنشـاط املطلوب الرتخيص ملامرسـته، وذلك خالل 		 شـهر من حصوله عىل 

الرتخيـص، ويجـوز للـوزارة متديـد هذه املـدة إذا كان هناك أسـباباً تراهـا الوزارة موجبـة للتمديد.

يف حـال عـدم التـزام املرخـص له باالشـرتاط الوارد لـه يف البنـد األول، يجوز للوزارة تعليـق الرتخيص املمنوح لـه أو إلغاءه . 	
مـع مراعـاة الحكم الوارد يف املادة التاسـعة.

املادة السابعة: إجراءات التقديم عىل الرتخيص 

يتـم التقديـم عـىل طلـب الحصـول عـىل الرتخيـص أو تجديـده مـن خـالل املوقـع اإللكـرتوين للـوزارة ووفقـاً 	. 
للدليـل الصـادر عـن الـوزارة يف هـذا الشـأن. 

يجـوز للمرخـص لـه التقـدم بطلـب لتجديـد الرتخيـص الصـادر لـه ملدة مامثلـة وذلك خـالل )	( الثالث أشـهر 	. 
األخـرة مـن مـدة رسيـان ترخيصـه، مـع عـدم اإلخالل بـأي مـن االلتزامات الـواردة يف املـادة الثامنـة من هذه 

الالئحة.  

املادة الثامنة: التزامات املرخص له

                يلتزم املرخص له مبا ييل:

االمتثال لجميع اللوائح واألنظمة ذات العالقة.	. 

االمتثـال لجميـع اللوائح واالشـرتاطات والتعليامت الصـادرة عن اللجنة األوملبية العربية السـعودية، واالتحاد 	. 
املعنـي، وذلـك يف كل مـا يتعلـق بالجوانب الفنية باللعبة وفقـاً لألنظمة ذات العالقة.



4

االمتثـال لجميـع النـامذج، مبـا يف ذلـك دون حـر منـاذج عقـود الالعبـن واللوائح اإلداريـة واللوائـح الداخلية، 	. 
التـي قـد تصدر عـن الـوزارة واالتحـاد املعني.

االمتثـال لجميـع التعليـامت والتعاميـم والـرشوط واألحـكام الصـادرة عـن الـوزارة واالتحـاد املعنـي من وقت 	. 
آلخر. 

تقديـم جميـع الوثائـق أو املعلومـات التـي قـد تطلبهـا الـوزارة من وقـت إىل آخر مبـا يف ذلـك معلومات حول . 	
متويـل الكيـان وأي معلومـات إضافيـة حـول التربعـات أو اإلعانـات املاليـة التـي قـد يسـتلمها املرخـص لـه أو 

الكيـان مقـدم الطلـب خـالل فـرتة الرتخيص.

إشعار الوزارة يف حال حدوث أحد األحوال اآلتية: 	. 

أ أي تغيـرات تطـرأ عـىل املعلومـات واملسـتندات التـي قدمهـا املرخـص لـه لغـرض الحصـول عـىل 	.
الرتخيـص للـوزارة خـالل 0	 أيـام عمـل مـن تاريـخ التغيـر.

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

    7.       وضع اسم وشعار النادي عىل كل املداوالت الرسمية الصادرة من قبله.

تزويد الوزارة بكافة املعلومات املطلوبة وفقاً ألحكام هذه الالئحة.  .8   

عدم التنازل عن ترخيصه لغره أو الترف بالرتخيص بأي شكل آخر من األشكال إال بعد     .9   

              الحصول عىل املوافقة املسبقة من الوزارة. 

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 بقرار مجلـس الوزراء رقم )	9( وتاريـخ 	/	/				هـ، بحسـب التفصيل الوارد 

يف جـدول املخالفات والجـزاءات، وهي كاآليت:

أ إيقاع غرامة مالية ال تتجاوز خمسن ألف ريال.		أ

أ تعليق الرتخيص الصادر من الوزارة لفرتة مؤقتة أو إلغائه. وال يجوز ملن صدر يف حقه جزاء إلغاء الرتخيص 		أ

إعادة التقديم عىل طلب الرتخيص إال بعد مرور )		( اثنى عرشة شهرًا من تاريخ اإللغاء.

تعترب كل من الترفات التالية مخالفة ألحكام هذه الالئحة:	. 

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

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

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

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

يجوز مضاعفة الغرامة املالية املوقعة يف املرة األوىل عىل املرخص له يف حال تكرار ارتكاب املخالفة، عىل أال . 	
يتجاوز الحد األعىل للغرامة املالية املشار إليها يف الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة الثانية من هذه املادة. 
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 يف حال ارتكاب املرخص له ذات املخالفة بعد ميض )		( أربعة وعرشون شهراً عىل سبق ارتكابها، فإنه ال . 	
يعترب عائًدا، وتعد مخالفة وكأنها ارتكبت للمرة األوىل.  

عند تعدد املخالفات الناشئة عن فعل واحد، فيتم إيقاع الجزاء عىل كل مخالفة عىل حدة وفقا ملا تضمنه 7. 
جدول املخالفات والجزاءات.

ال يجوز للوزارة إيقاع أي جزاء عىل املخالف، إذا مىض عىل تاريخ ثبوت املخالفة أكرث من )	( ثالثة أشهر، مامل 8. 
تكن املخالفة مستمرة.

تلتزم الوزارة بإبالغ املخالف كتابة مبا أوقع عليه من جزاءات، ونوعها، ومقدارها، والجزاء الذي سوف يتعرض 9. 
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:

مع مراعاة اختصاصات الجهات الحكومية األخرى، يجوز للوزارة واالتحاد املعني القيام بالرقابة عىل األشخاص والكيانات 	. 
واملنشآت واألنشطة املتعلقة بتنفيذ أحكام هذه الالئحة. 

يجوز للوزارة واالتحاد املعني القيام بعمليات الرقابة الالزمة عىل الكيانات املرخص لها عن طريق مسؤويل الوزارة . 	
واالتحاد لتحقيق هذا الغرض. 

ترفع إدارة الرقابة - أو املسؤولون املعنيون من طرف االتحاد املعني – النتائج والتوصيات إىل اإلدارة املختصة بالوزارة . 	
إليقاع العقوبات أو الغرامات املناسبة وفقاً لجدول املخالفات والجزاءات املشار إليه يف املادة التاسعة.

يقوم املختصون يف الوزارة باملحافظة عىل رسية املعلومات، وعدم اإلفصاح عنها للغر إال وفقاً ملا تقيض به األنظمة . 	
واللوائح. 

يجوز ملسؤويل الوزارة التحقق من التقارير اإلدارية 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

تُستقبل الشكاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذه الالئحة من خالل موقع الوزارة اإللكرتوين.. 	

تقوم اإلدارة املختصة بالنظر يف الشكاوى ودراستها للتحقق من صحتها ويف حال ثبوت صحة الشكوى يتم اتخاذ اإلجراء 	. 
املناسب وفق أحكام هذه الالئحة، أو تسويتها وديّا.

يرفق صاحب الشكوى مع شكواه املستندات التالية:. 	

أ 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.

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

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

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

تشـّكل لجنـة بقـرار مـن الوزيـر مكونـه مـن ثالثـة أعضـاء أحدهـم ممثـالً عـن اإلدارة القانونيـة للنظـر يف 	. 
املختصـة.  اإلدارة  مـن  الصـادرة  والجـزاءات  املخالفـات  االعرتاضـات عـىل 

يجـوز االعـرتاض عـىل قـرارات اللجنـة املشـار لهـا يف هـذه املـادة أمـام املحكمـة املختصـة يف اململكـة وفـق 	. 
األنظمـة ذات العالقـة.

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

املادة الثالثة عرشة: أحكام ختامية

مع مراعاة األحكام الواردة يف نظام الرشكات، يجوز للوزارة تكليف املرخص له بإعداد وتقديم قوامئه املالية السنوية.. 	

ال يجوز للمرخص له االدعاء بتمثيل اململكة العربية السعودية بأي شكل من األشكال إال بعد الحصول عىل موافقة . 	
الوزارة واالتحاد املعني املسبقة لذلك. 

يعمل بأحكام الالئحة اعتباراً من تاريخ نرشها.	. 

تختص الوزارة بتعديل و تفسر أحكام هذه الالئحة وله الحق يف اتخاذ كل ما مل يرد بشأنه نص وفقا ملقتضيات املصلحة 	. 
العامة.




