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5الالئحة األساسية لألندية الرياضية

الفصل األول: التعريفات

المادة )١( التعريفات:
ــا لـــم  ألغـــراض تطبيـــق أحـــكام الالئحـــة يقصـــد بالعبـــارات والكلمـــات التاليـــة المعانـــي الموضحـــة أمـــام كل منهـــا، مـ

يقتـــض ســـياق النـــص خـــالف ذلـــك:

الرئيس:

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أو من يفوضه.

الهيئة:

الهيئة العامة للرياضة.

الوكالة:

وكالة شؤون الرياضة أو من يقوم مقامها.

اإلدارة المختصة:

اإلدارة العامة لألندية الرياضية في الهيئة أو ما يقوم مقامها.

المكتب:

مكتب الهيئة بالمنطقة أو المدينة أو المحافظة.

الالئحة:

الالئحة األساسية لألندية الرياضية.

االتحاد: 

ــا يتوافـــق مـــع  ــا بمـ ــا علـــى تحقيـــق أهدافهـ ـ ـــا ومعنويًّ هيئـــة رياضيـــة ذات شـــخصية اعتباريـــة تســـاعدها الدولـــة ماديًّ
ــة. ــة والدوليـ ــادات القاريـ ــة، واالتحـ ــة الدوليـ ــة األولمبيـ ــة اللجنـ أنظمـ

النادي:

كيـــان رياضـــي لـــه شـــخصية اعتباريـــة مســـتقلة ُمرخـــص لـــه مـــن الهيئـــة وعضـــو فـــي اتحـــاد رياضـــي أو أكثـــر، ويخضـــع 
ــا فـــي النواحـــي اإلداريـــة والماليـــة. ــراف الهيئـــة ومتابعتهـ إلشـ

ذوو االحتياجات الخاصة:

الذيـــن يعانـــون مـــن قصـــور أو خلـــل فـــي القـــدرات الجســـدية أو الذهنيـــة تعوقهـــم عـــن ممارســـة بعـــض األنشـــطة التـــي 
يقـــوم بهـــا الفـــرد الســـليم.

الصم:

الذيـــن يعانـــون عجـــًزا أو نقًصـــا فـــي حاســـة الســـمع لدرجـــة ال تســـمح لهـــم باالســـتجابة الطبيعيـــة لألغـــراض التعليميـــة 
واالجتماعيـــة والرياضيـــة إال باســـتخدام وســـائل معينـــة.

الالئحة األساسية لألندية الرياضية ٦

الجمعية العمومية:

جهاز من أجهزة النادي اإلدارية يتكون من األعضاء: )العضو الذهبي والعضو العادي(.

مجلس اإلدارة:

جهاز من أجهزة النادي اإلدارية يتكون من عدد من األعضاء ينتخبون من قبل الجمعية العمومية. 

المجلس:

مجلس إدارة النادي.

الرئيس التنفيذي:

المسئول في النادي عن إدارته اليومية وإدارة شؤونه أمام مجلس اإلدارة، والذي يعمل بدواٍم كامل.

اللجنة العامة النتخابات األندية الرياضية: 

لجنـــة تشـــكل فـــي الهيئـــة تشـــرف وتراقـــب ســـير انتخابـــات األنديـــة الرياضيـــة، وأنديـــة الصـــم وذوي االحتياجـــات الخاصـــة 
وفـــق أحـــكام هـــذه الالئحـــة، وترتبـــط بوكيـــل رئيـــس الهيئـــة لشـــؤون الرياضـــة مباشـــرة.

لجنة االنتخاب والفرز:

ـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة  ـــة الصـــم وأندي ـــة الرياضيـــة وأندي ـــات األندي ـــة العامـــة النتخاب ـــة تشـــكل مـــن قبـــل اللجن لجن
ــرز، والعـــد،  ــال قيـــد الناخبيـــن، وتســـجيل المرشـــحين، والفـ ــة الرياضيـــة، وتتولـــى أعمـ ــة انتخابيـــة لألنديـ فـــي كل عمليـ

واالقتـــراع.

لجنة الطعون والمخالفات:

لجنـــة تشـــكل بقـــرار مـــن مجلـــس إدارة الهيئـــة وترتبـــط مباشـــرة بـــه، تتولـــى النظـــر والفصـــل فـــي الطعـــون والمخالفـــات 
االنتخابيـــة.

الفترة االنتخابية:

المـــدة التـــي تبـــدأ مـــن تاريـــخ بـــدء العمليـــة االنتخابيـــة الـــذي تحـــدده اللجنـــة العامـــة لالنتخابـــات، وتنتهـــي بصـــدور قـــرار 
مـــن الرئيـــس بتســـمية أعضـــاء مجلـــس اإلدارة.

االنتخاب:

الوسيلة التي بموجبها يختار أعضاء الجمعية العمومية من يمثلهم في مجلس اإلدارة.

التصويت:

إدالء العضو بصوته للتعبير عن موقفه في القرارات أو االنتخاب.

الناخب:

عضـــو الجمعيـــة العموميـــة الـــذي توافـــرت فيـــه الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذه الالئحـــة للتمتـــع بحـــق االنتخـــاب، 
وقيـــد اســـمه فـــي جـــداول قيـــد الناخبيـــن.
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الجمعية العمومية:

جهاز من أجهزة النادي اإلدارية يتكون من األعضاء: )العضو الذهبي والعضو العادي(.

مجلس اإلدارة:

جهاز من أجهزة النادي اإلدارية يتكون من عدد من األعضاء ينتخبون من قبل الجمعية العمومية. 

المجلس:

مجلس إدارة النادي.

الرئيس التنفيذي:

المسئول في النادي عن إدارته اليومية وإدارة شؤونه أمام مجلس اإلدارة، والذي يعمل بدواٍم كامل.

اللجنة العامة النتخابات األندية الرياضية: 

لجنـــة تشـــكل فـــي الهيئـــة تشـــرف وتراقـــب ســـير انتخابـــات األنديـــة الرياضيـــة، وأنديـــة الصـــم وذوي االحتياجـــات الخاصـــة 
وفـــق أحـــكام هـــذه الالئحـــة، وترتبـــط بوكيـــل رئيـــس الهيئـــة لشـــؤون الرياضـــة مباشـــرة.

لجنة االنتخاب والفرز:

ـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة  ـــة الصـــم وأندي ـــة الرياضيـــة وأندي ـــات األندي ـــة العامـــة النتخاب ـــة تشـــكل مـــن قبـــل اللجن لجن
ــرز، والعـــد،  ــال قيـــد الناخبيـــن، وتســـجيل المرشـــحين، والفـ ــة الرياضيـــة، وتتولـــى أعمـ ــة انتخابيـــة لألنديـ فـــي كل عمليـ

واالقتـــراع.

لجنة الطعون والمخالفات:

لجنـــة تشـــكل بقـــرار مـــن مجلـــس إدارة الهيئـــة وترتبـــط مباشـــرة بـــه، تتولـــى النظـــر والفصـــل فـــي الطعـــون والمخالفـــات 
االنتخابيـــة.

الفترة االنتخابية:

المـــدة التـــي تبـــدأ مـــن تاريـــخ بـــدء العمليـــة االنتخابيـــة الـــذي تحـــدده اللجنـــة العامـــة لالنتخابـــات، وتنتهـــي بصـــدور قـــرار 
مـــن الرئيـــس بتســـمية أعضـــاء مجلـــس اإلدارة.

االنتخاب:

الوسيلة التي بموجبها يختار أعضاء الجمعية العمومية من يمثلهم في مجلس اإلدارة.

التصويت:

إدالء العضو بصوته للتعبير عن موقفه في القرارات أو االنتخاب.

الناخب:

عضـــو الجمعيـــة العموميـــة الـــذي توافـــرت فيـــه الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذه الالئحـــة للتمتـــع بحـــق االنتخـــاب، 
وقيـــد اســـمه فـــي جـــداول قيـــد الناخبيـــن.
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المرشح:

كل ناخـــب توافـــرت فيـــه الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذه الالئحـــة لترشـــيح نفســـه لرئاســـة أو عضويـــة مجلـــس 
اإلدارة، وقيـــد اســـمه فـــي قائمـــة المرشـــحين.

قائمة المرشحين:

قائمة تضم أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة.

االقتراع:

إدالء الناخبين بأصواتهم الختيار المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة.

ورقة االقتراع:

بطاقـــة أو أي وســـيلة تقنيـــة يثبـــت فيهـــا الناخـــب اســـم مـــن اختـــاره مـــن بيـــن القوائـــم المرشـــحة لرئاســـة وعضويـــة 
مجلـــس اإلدارة.

الطعن:

اعتراض مكتوب يقدم إلى لجنة الطعون والمخالفات ضد قرار أو إجراء اتخذته اللجنة العامة لالنتخابات.

األغلبية المطلقة:

الذين يزيدون على النصف لمجموع األعضاء الكلي الذين يحق لهم التصويت أو الحضور. 

األغلبية العادية:

الذين يزيدون على النصف لمجموع األعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت أو الحضور.

العضو الذهبي:

عضو يقيد في سجالت النادي يقــدم دعمـــًا سنوًيا بمبلـــغ ال يقــل عن )100.000( مائــة ألف ريال. 

العضو العادي:

عضـــو يقيـــد فـــي ســـجالت النـــادي يدفـــع اشـــتراكًا ســـنوًيا للنـــادي الرياضـــي بمبلـــغ )1000( ألـــف ريـــال، ومبلـــغ )500( 
خمســـمائة ريـــال لنـــادي الصـــم واالحتياجـــات الخاصـــة.

اللجنة العليا لألعضاء:

لجنة تضم األعضاء الذهبيين. 

الالئحة التنفيذية:

اإلطار التنظيمي واإلجرائي للنادي.
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الفصل الثاني: ماهية النادي

المادة )٢( التزامات النادي:

يلتزم مجلس إدارة النادي باآلتي: 

مباشرة أنشطته وأعماله في إطار السياسة العامة للدولة وفًقا لألنظمة واللوائح والقرارات.. ١

تنظيم نشاط النادي الرسمي، والمشاركة في برامج ونشاطات االتحادات والهيئات الرياضية.. ٢

يتعين على النادي حضور الجمعيات العمومية للهيئات واالتحادات الرياضية المنضم إليها.. 3

ــام إلـــى أي . 4 ــة، أو االنضمـ ــروع، أو التدخـــل فـــي أي نزاعـــات دينيـ ــر مشـ عـــدم الســـعي إلـــى تحقيـــق أي غـــرض غيـ
ــي. ــي، أو طائفـ ــي، أو عرقـ ــاط سياسـ نشـ

التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة واالتحادات الرياضية والجهات التابعة لها.. 5

االلتزام بقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات )وادا(.. 6

المادة )3( شعار النادي:

ال يجوز للنادي أن يتخذ تسمية أو شعاًرا يثير اللبس بينه وبين غيره من األندية أو أي كيان آخر.. ١

ال يجوز استعمال شعار النادي من أي جهة كانت إال بإذن كتابي من مجلس اإلدارة.. ٢

ال يجوز تغيير ألوان النادي أو إضافة ألوان أخرى وإجراء أي تعديل فيه إال بعد موافقة الهيئة.. 3

يجب على مجلس إدارة النادي تسجيل شعار النادي كعالمة مسجلة لدى الجهات الرسمية في الدولة. 4

 المادة )4( أهداف النادي:
يهـــدف النـــادي إلـــى ممارســـة ونشـــر الرياضـــة، وتهيئـــة الوســـائل والخدمـــات الالزمـــة لتحقيـــق أهدافـــه، بمـــا يعـــود 
بالنفـــع علـــى جميـــع األعضـــاء فـــي إطـــار السياســـة العامـــة للدولـــة وللنـــادي اتخـــاذ كافـــة الوســـائل الممكنـــة وفـــق 

اإلمكانـــات المتاحـــة لـــه لتحقيـــق أهدافـــه، وعلـــى األخـــص مـــا يلـــي:

المســـاهمة فـــي إعـــداد المواطـــن الصالـــح، ورعايتـــه، واســـتثمار طاقتـــه وإبداعاتـــه بمـــا يخـــدم المصلحـــة العامـــة . ١
للدولـــة.

المشـــاركة فـــي نشـــر األلعـــاب الرياضيـــة التنافســـية، والمشـــاركة فـــي البرامـــج الرياضيـــة المجتمعيـــة بمـــا يعــــود . ٢
علـــى صحـــة المواطـــن ومســـتواه التنافســـي إيجاًبـــا.
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الفصل الثاني: ماهية النادي

المادة )٢( التزامات النادي:

يلتزم مجلس إدارة النادي باآلتي: 

مباشرة أنشطته وأعماله في إطار السياسة العامة للدولة وفًقا لألنظمة واللوائح والقرارات.. ١

تنظيم نشاط النادي الرسمي، والمشاركة في برامج ونشاطات االتحادات والهيئات الرياضية.. ٢

يتعين على النادي حضور الجمعيات العمومية للهيئات واالتحادات الرياضية المنضم إليها.. 3

ــام إلـــى أي . 4 ــة، أو االنضمـ ــروع، أو التدخـــل فـــي أي نزاعـــات دينيـ ــر مشـ عـــدم الســـعي إلـــى تحقيـــق أي غـــرض غيـ
ــي. ــي، أو طائفـ ــي، أو عرقـ ــاط سياسـ نشـ

التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة واالتحادات الرياضية والجهات التابعة لها.. 5

االلتزام بقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات )وادا(.. 6

المادة )3( شعار النادي:

ال يجوز للنادي أن يتخذ تسمية أو شعاًرا يثير اللبس بينه وبين غيره من األندية أو أي كيان آخر.. ١

ال يجوز استعمال شعار النادي من أي جهة كانت إال بإذن كتابي من مجلس اإلدارة.. ٢

ال يجوز تغيير ألوان النادي أو إضافة ألوان أخرى وإجراء أي تعديل فيه إال بعد موافقة الهيئة.. 3

يجب على مجلس إدارة النادي تسجيل شعار النادي كعالمة مسجلة لدى الجهات الرسمية في الدولة. 4

 المادة )4( أهداف النادي:
يهـــدف النـــادي إلـــى ممارســـة ونشـــر الرياضـــة، وتهيئـــة الوســـائل والخدمـــات الالزمـــة لتحقيـــق أهدافـــه، بمـــا يعـــود 
بالنفـــع علـــى جميـــع األعضـــاء فـــي إطـــار السياســـة العامـــة للدولـــة وللنـــادي اتخـــاذ كافـــة الوســـائل الممكنـــة وفـــق 

اإلمكانـــات المتاحـــة لـــه لتحقيـــق أهدافـــه، وعلـــى األخـــص مـــا يلـــي:

المســـاهمة فـــي إعـــداد المواطـــن الصالـــح، ورعايتـــه، واســـتثمار طاقتـــه وإبداعاتـــه بمـــا يخـــدم المصلحـــة العامـــة . ١
للدولـــة.

المشـــاركة فـــي نشـــر األلعـــاب الرياضيـــة التنافســـية، والمشـــاركة فـــي البرامـــج الرياضيـــة المجتمعيـــة بمـــا يعــــود . ٢
علـــى صحـــة المواطـــن ومســـتواه التنافســـي إيجاًبـــا.
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اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية.. 3

المشاركة في المناسبات الوطنية واالجتماعية والثقافية للدولة.. 4

ــا . 5 تهيئـــة الوســـائل وتيســـير الســـبل الســـتثمار أوقـــات فـــراغ األعضـــاء عـــن طريـــق إقامـــة األنشـــطة الرياضيـــة بمـ
يســـهم فـــي خدمـــة المجتمـــع وتطـــوره ونمائـــه.

تعميق روح الوالء واالنتماء للوطن بين األعضاء، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم ومواهبهم المختلفة.. 6

تنظيم وتنفيذ دورات وندوات ونشاطات رياضية بما يسهم في خدمة المجتمع وتطوره ونمائه.. 7

تشجــــيع وتوثيـــق الصـــالت والعالقـــات مـــع األنديـــة األخـــرى مـــن خـــالل تبـــادل الخبـــرات والنشـــرات الدوريـــة معهـــا، . 8
والمشـــاركة فـــي نشـــاطاتها العامـــة.

ـــة مواهـــب األعضـــاء واســـتثمار أوقـــات . 9 ـــة بهـــدف تنمي ـــة لتنظيـــم النشـــاطات الرياضي تشـــكيل لجـــان دائمـــة معاون
فراغهـــم.

تشكيل الفرق الرياضية طبًقا لألنظمة واللوائح المعتمدة.. ١0

التعـــاون مـــع القطاعـــات الحكوميـــة والخاصـــة فـــي كل مـــا مـــن شـــأنه رفـــع المســـتوى الرياضـــي وتفعيـــل األعمـــال . ١١
التطوعيـــة والشـــبابية.
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الفصل الثالث: عضوية النادي

المادة )5( عضوية النادي:
يتكون أعضاء النادي من الفئتين اآلتيتين:

العضو الذهبي.. ١

ويجـــوز للجمعيـــة العموميـــة للنـــادي ـ بعـــد موافقـــة الهيئـــة ـ زيـــادة الحـــد األدنـــى للدعـــم المالـــي الســـنوي الكتســـاب 
العضويـــة الذهبيـــة إلـــى )500,000( خمســـمائة ألـــف ريـــال.

العضو العادي.  . ٢

المادة )6( شروط العضوية:
يشترط للحصول على عضوية النادي )العضوية الذهبية والعضوية العادية( التالي: 

أن يتقدم بطلب انضمام لعضوية النادي على نموذج االستمارة المعتمدة من الهيئة.. ١

االلتزام بما تصدره الهيئة من لوائح وقرارات وتعليمات ولوائح النادي. . ٢

أن يسدد المقابل المالي للعضوية، وال يحق له استرداده إال في حالة رفض الطلب.. 3

أال يكـــون اســـم المتقـــدم مقيـــدًا فـــي ســـجالت العضويـــة فـــي أي نـــاٍد رياضـــي آخـــر، وأال يكـــون مـــن منســـوبي . 4
الهيئـــة، أو أي مـــن االتحـــادات الرياضيـــة أو أي مـــن منســـوبي اللجنـــة األولمبيـــة العربيـــة الســـعودية، أو منســـوبي 

ـــك. ـــة خـــالف ذل ـــر الهيئ ـــم ت ـــة الســـعودية، مـــا ل ـــة البارالمبي اللجن

أال يكـــون قـــد ســـبق شـــطب اســـمه أو اســـقطت عضويتـــه مـــن أحـــد االتحـــادات أو األنديـــة الرياضيـــة؛ مـــا لـــم يكـــن . 5
قـــد زال عنـــه ســـبب الشـــطب أو اإلســـقاط بقـــرار مـــن الجهـــة التـــي أصـــدرت ذلـــك.

المادة )7( إجراءات طلب العضوية:
ا - أو مـــن خـــالل وكيـــل شـــرعي مخـــول صراحـــًة- إلـــى إدارة النـــادي خـــالل مواعيـــد . ١ يقـــدم طلـــب العضويـــة شـــخصيًّ

العمـــل، وفـــق النمـــوذج المخصـــص لذلـــك، ويجـــب أن يرفـــق بالطلـــب المســـتندات اآلتيـــة:

صـــورة طبـــق األصـــل مـــن بطاقـــة الهويـــة الوطنيـــة ســـارية الصالحيـــة / هويـــة مقيـــم لغيـــر الســـعودي ســـارية أ. 
الصالحيـــة.

عدد )٢( صور شخصية حديثة.ب. 
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ـــة المقـــررة فـــي هـــذه الالئحـــة، حســـب مـــا هـــو مقـــرر 	.  ـــي للعضوي ـــل المال إيصـــال الســـداد البنكـــي لقيمـــة المقاب
لـــكل فئـــة مـــن فئـــات العضويـــة، شـــريطة أن يكـــون الســـداد عـــن طريـــق طالـــب العضويـــة نفســـه.

العنـــوان المختـــار وفـــق النمـــوذج المعتمـــد مـــن الهيئـــة يعتبـــر هـــو وســـيلة التواصـــل الرســـمية مـــع النـــادي، والتـــي . ٢
يترتـــب عبرهـــا األثـــر القانونـــي فـــي التبليـــغ وتحقـــق العلـــم، ويتحمـــل مقـــدم الطلـــب المســـؤولية القانونيـــة عـــن أي 

تغييـــر أو خطـــا فـــي بيانـــات العنـــوان.

ــل . 3 ــادي بأصـ ــابقة، ويحتفـــظ النـ ــرة السـ ــه بالفقـ ــار إليـ ــوذج المشـ ــن النمـ ــخة مـ ــة علـــى نسـ ــل طالـــب العضويـ يحصـ
النمـــوذج، علـــى أن ترســـل نســـخة أخـــرى للمكتـــب واإلدارة المختصـــة خـــالل أســـبوع؛ للتأكـــد مـــن عـــدم قيـــد طالـــب 

العضويـــة بـــأي نـــاد رياضـــي آخـــر، وإخطـــار النـــادي بنتيجـــة ذلـــك.

تـــدرج أســـماء طالبـــي االلتحـــاق بحســـب تواريـــخ طلباتهـــم بســـجل إلكترونـــي خـــاص يعـــد لهـــذا الغـــرض؛ للرجـــوع إليـــه . 4
عنـــد الحاجـــة، ويجـــب علـــى النـــادي تزويـــد المكتـــب واإلدارة المختصـــة بنســـخة محدثـــة مـــن هـــذا الســـجل عنـــد 

الطلـــب.

ــم . 5 ــة لتقديـ ــة تاليـ ــي أول جلسـ ــى مجلـــس اإلدارة فـ ــة علـ ــات العضويـ ــرض طلبـ ــذي عـ ــى الرئيـــس التنفيـ ــب علـ يجـ
ـــادي، وفـــي حـــال  ـــه مـــن مالحظـــات مـــن إدارة الن ـــة بمـــا قـــد يقـــدم عن ـــم الطلـــب مصحوب ـــخ تقدي الطلـــب مـــن تاري
الموافقـــة يعتبـــر عضـــًوا مـــن تاريـــخ إصدارهـــا، ويخطـــر مقـــدم الطلـــب بقـــرار المجلـــس خـــالل أســـبوع مـــن تاريـــخ 
صـــدوره بخطـــاب مســـجل أو بإحـــدى الوســـائل المحـــددة فـــي العنـــوان المختـــار، وتعلـــق نســـخة مـــن هـــذا القـــرار 

فـــي لوحـــة إعالنـــات النـــادي.

يصـــدر مجلـــس اإلدارة قـــراًرا برفـــض أي طلـــب غيـــر مســـتوٍف لشـــروط العضويـــة، وللمجلـــس تأجيـــل البـــت فـــي . 6
طلـــب العضويـــة فيمـــا ال يتجـــاوز المـــدة المحـــددة الجتماعاتـــه مـــن تاريـــخ تقديـــم الطلـــب.

إذا لـــم يعـــرض الطلـــب علـــى مجلـــس اإلدارة خـــالل الموعـــد المذكـــور أو لـــم يبـــت المجلـــس فـــي طلـــب العضويـــة . 7
اعتبـــر الطلـــب مقبـــواًل متـــى كان مســـتوفًيا لشـــروط العضويـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )٦( »شـــروط 

العضويـــة« مـــن هـــذه الالئحـــة، واســـتكمل اإلجـــراءات المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرة )1( مـــن هـــذه المـــادة.

فـــي حالـــة رفـــض الطلـــب يجـــب أن يكـــون القـــرار مســـبًبا، ولمـــن ُرفـــض طلبـــه الحـــق فـــي التظلـــم أمـــام الهيئـــة خـــالل . 8
خمســـة عشـــر يوًمـــا مـــن تاريـــخ إبالغـــه بقـــرار الرفـــض، وللهيئـــة إصـــدار القـــرار المناســـب حيـــال طلـــب العضويـــة، 
باســـتثناء إذا كان طلـــب العضويـــة مقدًمـــا خـــالل فتـــح بـــاب الترشـــح فيكـــون التظلـــم حينهـــا وفًقـــا لألحـــكام 
المنظمـــة إلجـــراءات قيـــد الناخبيـــن والمرشـــحين الـــواردة فـــي هـــذه الالئحـــة، وفـــي كل األحـــوال يكـــون لصاحـــب 
الطلـــب المرفـــوض الحـــق فـــي اســـترداد قيمـــة المقابـــل المالـــي للعضويـــة الســـابق لـــه ســـداده وقـــت تقديـــم 

الطلـــب، ودون أن يخـــل ذلـــك بحقـــه فـــي تقديـــم طلـــب عضويـــة جديـــدة متـــى زالـــت أســـباب الرفـــض.
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المادة )8( واجبات وحقوق األعضاء:
واجبات األعضاء: يلتزم أعضاء النادي بالواجبات اآلتية:. ١

العمل على تحقيق أهداف النادي، وتجنب كل ما يضر بكيانه، أو ما يسـيء إلى سمعته.أ. 

االلتـــزام بأنظمـــة النـــادي، ولوائحـــه الداخليـــة، وقـــرارات الجمعيـــة العمــــومية، ومجلـــس اإلدارة، ومـــا أصدرتـــه أو ب. 
تصـــدره الهيئـــة مـــن لوائـــح أو قـــرارات أو تعليمـــات.

سداد االلتزامات المالية المقررة وقت استحقاقها.	. 

ـــه، واســـتعمالها اســـتعمااًل حســـًنا، وتحمـــل المســـؤولية د.  ـــادي ومالعب ـــى مرافـــق ومنقـــوالت الن المحافظـــة عل
ـــل أو إتـــالف كلـــي أو جزئـــي. ـــة عـــن أي خل القانوني

عدم مخالفة مبادئ النظام العام واآلداب العامة، وتجنب إثارة النزاعات.	. 

ــادي و.  ــات النـ ــتجابة لتعليمـ ــا، واالسـ ــل عليهـ ــَرأ أي تعديـ ــة طـ ــي حالـ ــة فـ ــات العضويـ ــث بيانـ ــى تحديـ ــادرة إلـ المبـ
ــأن. ــذا الشـ ــة فـــي هـ والمكتـــب والهيئـ

أي واجبات أخرى تحددها الالئحة الداخلية للنادي.ز. 

حقوق األعضاء: يتمتع األعضاء بالحقوق التالية:. ٢

حق الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس اإلدارة.أ. 

حق التصويت في الجمعية العمومية.ب. 

دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.	. 

اســـتعمال مرافـــق النـــادي ومالعبـــه، ومزاولـــة األنشـــطة المتنوعـــة وفًقـــا لألوضـــاع المقـــررة والتعليمـــات د. 
ــادي. ــا فـــي النـ المعمـــول بهـ

المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.	. 

االطالع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي ذات الصلة باألعضاء.و. 

 أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية المعتمدة للنادي. ز. 
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المادة )9( تعليق العضوية:
تعلق العضوية في الحاالت التالية:. ١

إذا تأخـــر العضـــو عـــن ســـداد المقابـــل المالـــي للعضويـــة لمـــدة تتجـــاوز الثالثيـــن يوًمـــا مـــن تاريـــخ اســـتحقاقها، أ. 
ويحـــق لمجلـــس اإلدارة منعـــه مـــن االنتفـــاع بمرافـــق النـــادي، كمـــا ال يجـــوز للعضـــو حضـــور اجتماعـــات الجمعيـــة 
العموميـــة، وتعـــاد العضويـــة إلـــى مـــن ُعلقـــت عضويتـــه بعـــد ســـداد المقابـــل المالـــي المســـتحق، ويحـــق للعضـــو 
حضـــور الجمعيـــة العموميـــة إذا قـــام بســـداد المقابـــل المالـــي للعضويـــة قبـــل إغـــالق فتـــرة الترشـــح، كمـــا يحـــق 

لـــه فـــور الســـداد االنتفـــاع بمرافـــق النـــادي.

إذا ارتكـــب أحـــد األعضـــاء أيـــة وقائـــع تشـــكل مساًســـا بســـمعة النـــادي أو أعضائـــه، أو إخـــالاًل بنظامـــه، أو ب. 
مخالفـــة األنظمـــة واللوائـــح والقـــرارات ذات العالقـــة أو إضـــراًرا بأموالـــه أو متعلقـــات األعضـــاء، ويتولـــى الرئيـــس 
التنفيـــذي اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن إجـــراءات للتحقيـــق الواقعـــة، علـــى أن يتـــم الفصـــل فيهـــا خـــالل ثالثيـــن يوًمـــا مـــن 
تاريـــخ اإلبـــالغ بهـــا، وعـــرض نتيجـــة التحقيـــق علـــى مجلـــس اإلدارة فـــي أول جلســـة النعقـــاده؛ لكـــي يتخـــذ مـــا 
ــدة  ــاء التحقيـــق لمـ ــة المخالـــف أثنـ ــاف عضويـ ــر بإيقـ ــوز للرئيـــس التنفيـــذي أن يأمـ ــأن ويجـ ــذا الشـ ــراه فـــي هـ يـ
أســـبوعين، ويجـــوز تجديـــد الوقـــف لمـــدة مســـاوية بـــإذن مـــن مجلـــس اإلدارة، ويجـــب دعـــوة العضـــو المخالـــف 
لحضـــور التحقيـــق، فـــإذا لـــم يحضـــر يســـتمر الرئيـــس التنفيـــذي فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات، وإصـــدار القـــرار المناســـب.

الجزاء على المخالفات: . ٢

يجوز لمجلس اإلدارة أن يوقع على العضو المخالف واحدة أو أكثر من الجزاءات اآلتية:

لفت النظر.أ. 

اإلنذار.ب. 

اإليقاف عن مزاولة النشاط لمدة ال تتجاوز ستة أشهر.	. 

الحرمان من دخول النادي لمدة ال تتجاوز ستة أشهر.د. 

إســـقاط عضويـــة العضـــو بموافقـــة أغلبيـــة ثلثـــي أعضـــاء مجلـــس اإلدارة الحاضريـــن ويتـــم عـــرض القـــرار علـــى 	. 
ــاده. الجمعيـــة العتمـ

المادة )١0( إسقاط العضوية:
الجمعيـــة العموميـــة هـــي الجهـــة المخولـــة بصالحيـــة إســـقاط عضويـــة العضـــو، ومـــع ذلـــك يجـــوز لمجلـــس اإلدارة . ١

ـــاه، ويســـتمر  ـــر فـــوري فـــي أي مـــن الحـــاالت الموضحـــة أدن ـــة أي عضـــو بأث ـــة- إســـقاط عضوي -بعـــد موافقـــة الهيئ
ــام المجلـــس برفـــع اإلســـقاط قبـــل موعـــد  ــة، إال إذا قـ ــة التاليـ ــاد الجمعيـــة العموميـ هـــذا اإلســـقاط حتـــى انعقـ

انعقـــاد الجمعيـــة فـــي حـــال زوال أســـبابه:

إذا فقد شرًطا من شروط العضوية.أ. 
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مخالفـــة أحـــكام المـــادة )8( »واجبـــات وحقـــوق األعضـــاء« مـــن هـــذه الالئحـــة، علـــى أن يســـبق ذلـــك االســـتماع ب. 
إلـــى وجهـــة نظـــر العضـــو ومبرراتـــه.

إذا صدر على العضو حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة.	. 

يصدر قرار اإلسقاط بموافقة أغلبية األصوات للجمعية العمومية للنادي.. ٢

يْفِقد العضُو الذي يتم إسقاط عضويته حقوق عضويته.. 3

فـــي األحـــوال المقـــررة فـــي هـــذه المـــادة ُيرفـــع إســـقاط العضويـــة بقـــرار مـــن الجمعيـــة العموميـــة بنـــاء علـــى طلـــب . 4
مـــن العضـــو الـــذي تـــم إســـقاط عضويتـــه فـــي االجتمـــاع الـــذي يلـــي تقديـــم الطلـــب، فـــي حـــال ُثبـــوت زوال أســـباب 

إســـقاط العضويـــة، بشـــرط ســـداد جميـــع االلتزامـــات الماليـــة باعتبـــاره عضـــًوا جديـــًدا.

عـــدم ســـداد المقابـــل المالـــي للعضويـــة بعـــد انتهـــاء المـــدة المنصـــوص عليهـــا بالمـــادة )1/٩( »تعليـــق العضويـــة«، . 5
ـــا. ويكـــون اإلســـقاط مـــن تاريـــخ انتهـــاء مـــدة تعليـــق العضويـــة تلقائيًّ

وفـــي جميـــع األحـــوال يجـــوز للعضـــو الـــذي أســـقطت عضويتـــه التقـــدم للهيئـــة للتظلـــم ضـــد هـــذا القـــرار خـــالل . 6
مـــدة أقصاهـــا )15( يوًمـــا مـــن تاريـــخ إبالغـــه بالقـــرار، وفـــق العنـــوان المختـــار.

المادة )١١( انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية في أي من الحاالت التالية:. ١

ا للنـــادي دون أن أ.  ـــا بمضـــي أســـبوع عمـــل علـــى تقديمهـــا رســـميًّ االســـتقالة المكتوبـــة، وتعتبـــر مقبولـــة تلقائيًّ
ــة إال  ــر مقبولـ ــال تعتبـ ــرط فـ ــى شـ ــة علـ ــن معلقـ ــم تكـ ــا لـ ــا، مـ ــدول عنهـ ــحبها أو العـ ا بسـ ــميًّ ــو رسـ ــوم العضـ يقـ

بتحقيـــق ذلـــك الشـــرط.

الوفاة. ب. 

بانتهاء مدتها دون تجديد ، مع مراعاة ما ورد في المادة ٩/أ )تعليق العضوية(.	. 

ال يجـــوز للعضـــو المســـتقيل أو للورثـــة فـــي حالـــة الوفـــاة الحـــق فـــي اســـترداد أي مبالـــغ يكـــون العضـــو قـــد . ٢
ســـددها للنـــادي مقابـــل العضويـــة.

يحق لمن انتهت عضويته في حال االستقالة أن يتقدم بطلب عضوية جديدة بالنادي.. 3
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عـــدم ســـداد المقابـــل المالـــي للعضويـــة بعـــد انتهـــاء المـــدة المنصـــوص عليهـــا بالمـــادة )1/٩( »تعليـــق العضويـــة«، . 5
ـــا. ويكـــون اإلســـقاط مـــن تاريـــخ انتهـــاء مـــدة تعليـــق العضويـــة تلقائيًّ

وفـــي جميـــع األحـــوال يجـــوز للعضـــو الـــذي أســـقطت عضويتـــه التقـــدم للهيئـــة للتظلـــم ضـــد هـــذا القـــرار خـــالل . 6
مـــدة أقصاهـــا )15( يوًمـــا مـــن تاريـــخ إبالغـــه بالقـــرار، وفـــق العنـــوان المختـــار.

المادة )١١( انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية في أي من الحاالت التالية:. ١

ا للنـــادي دون أن أ.  ـــا بمضـــي أســـبوع عمـــل علـــى تقديمهـــا رســـميًّ االســـتقالة المكتوبـــة، وتعتبـــر مقبولـــة تلقائيًّ
ــة إال  ــر مقبولـ ــال تعتبـ ــرط فـ ــى شـ ــة علـ ــن معلقـ ــم تكـ ــا لـ ــا، مـ ــدول عنهـ ــحبها أو العـ ا بسـ ــميًّ ــو رسـ ــوم العضـ يقـ

بتحقيـــق ذلـــك الشـــرط.

الوفاة. ب. 

بانتهاء مدتها دون تجديد ، مع مراعاة ما ورد في المادة ٩/أ )تعليق العضوية(.	. 

ال يجـــوز للعضـــو المســـتقيل أو للورثـــة فـــي حالـــة الوفـــاة الحـــق فـــي اســـترداد أي مبالـــغ يكـــون العضـــو قـــد . ٢
ســـددها للنـــادي مقابـــل العضويـــة.

يحق لمن انتهت عضويته في حال االستقالة أن يتقدم بطلب عضوية جديدة بالنادي.. 3
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الفصل الرابع :الهيكل التنظيمي للنادي

المادة )١٢( الهيكل التنظيمي للنادي:
يتكون الهيكل التنظيمي للنادي من التالي:

الجمعية العمومية. . ١

مجلس اإلدارة.. ٢

الرئيس التنفيذي.. 3

اللجان الدائمة أو المؤقتة.. 4

الالئحة األساسية لألندية الرياضية 1٦

الفصل الخامس: الجمعية العمومية للنادي

المادة )١3( تكوين الجمعية العمومية:
تتكـــون الجمعيـــة العموميـــة للنـــادي مـــن أعضـــاء ال يقـــل عددهـــم عـــن ضعـــف عـــدد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، َوفًقـــا . ١

للتالـــي:

األعضاء الذهبيونأ. 

األعضاء. العاديون.ب. 

ُيشـــترط فـــي عضـــو الجمعيـــة اســـتيفاؤه لشـــروط العضويـــة المقـــررة فـــي هـــذه الالئحـــة، ومـــن ذلـــك الوفـــاء . ٢
بااللتزامـــات الماليـــة وفًقـــا ألحـــكام هـــذه الالئحـــة.

المادة )١4( اختصاصات الجمعية العمومية للنادي:
تتمتع الجمعية العمومية للنادي باالختصاصات التالية:

مناقشة مجلس اإلدارة عن أدائه، وفق اإلجراءات الواردة بهذه الالئحة.. ١

ــذه . ٢ ــواردة بهـ ــراءات الـ ــق اإلجـ ــادي، وفـ ــة مجلـــس إدارة النـ ــة وعضويـ ــيحهم لرئاسـ ــم ترشـ ــن تـ ــى مـ التصويـــت علـ
ــة. الالئحـ

المصادقة على تعيين مراقب للحسابات »المدقق الخارجي«.. 3

اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير شعار النادي، أو مسّماه، ورفعها للهيئة بطلب الموافقة عليها.. 4

النظـــر فـــي اقتراحـــات أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة ومـــا أبـــدي فـــي شـــأنها مـــن قبـــل مجلـــس إدارة النـــادي، واتخـــاذ . 5
مـــا يلـــزم حيالهـــا.

تعليق أو إسقاط العضوية وفق األحكام المقررة في هذه الالئحة.. 6

المادة )١5( اجتماعات الجمعية العمومية للنادي:
 اجتماع الجمعية العمومية العادية :. ١

 تعقـــد الجمعيـــة العموميـــة اجتماعهـــا العـــادي كل ســـنة بعـــد نهايـــة الســـنة الماليـــة للنـــادي خـــالل ثالثـــة أشـــهر أ. 
علـــى األكثـــر.



الالئحة األساسية لألندية الرياضية 1٦

الفصل الخامس: الجمعية العمومية للنادي

المادة )١3( تكوين الجمعية العمومية:
تتكـــون الجمعيـــة العموميـــة للنـــادي مـــن أعضـــاء ال يقـــل عددهـــم عـــن ضعـــف عـــدد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، َوفًقـــا . ١

للتالـــي:

األعضاء الذهبيونأ. 

األعضاء. العاديون.ب. 

ُيشـــترط فـــي عضـــو الجمعيـــة اســـتيفاؤه لشـــروط العضويـــة المقـــررة فـــي هـــذه الالئحـــة، ومـــن ذلـــك الوفـــاء . ٢
بااللتزامـــات الماليـــة وفًقـــا ألحـــكام هـــذه الالئحـــة.

المادة )١4( اختصاصات الجمعية العمومية للنادي:
تتمتع الجمعية العمومية للنادي باالختصاصات التالية:

مناقشة مجلس اإلدارة عن أدائه، وفق اإلجراءات الواردة بهذه الالئحة.. ١

ــذه . ٢ ــواردة بهـ ــراءات الـ ــق اإلجـ ــادي، وفـ ــة مجلـــس إدارة النـ ــة وعضويـ ــيحهم لرئاسـ ــم ترشـ ــن تـ ــى مـ التصويـــت علـ
ــة. الالئحـ

المصادقة على تعيين مراقب للحسابات »المدقق الخارجي«.. 3

اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير شعار النادي، أو مسّماه، ورفعها للهيئة بطلب الموافقة عليها.. 4

النظـــر فـــي اقتراحـــات أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة ومـــا أبـــدي فـــي شـــأنها مـــن قبـــل مجلـــس إدارة النـــادي، واتخـــاذ . 5
مـــا يلـــزم حيالهـــا.

تعليق أو إسقاط العضوية وفق األحكام المقررة في هذه الالئحة.. 6

المادة )١5( اجتماعات الجمعية العمومية للنادي:
 اجتماع الجمعية العمومية العادية :. ١

 تعقـــد الجمعيـــة العموميـــة اجتماعهـــا العـــادي كل ســـنة بعـــد نهايـــة الســـنة الماليـــة للنـــادي خـــالل ثالثـــة أشـــهر أ. 
علـــى األكثـــر.
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 يقـــوم مجلـــس إدارة النـــادي باإلعـــالن عـــن موعـــد انعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة فـــي لوحـــة اإلعالنـــات بالنـــادي، ب. 
والموقـــع اإللكترونـــي، وحســـاب النـــادي فـــي شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي، أو أي وســـيلة تحقـــق الِعلـــم 
لجميـــع أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة، مـــع تزويـــد الهيئـــة بالموعـــد الرســـمي خـــالل )٣( ثالثـــة أيـــام مـــن تاريـــخ 

اإلعـــالن عـــن الموعـــد.

يجـــب أن ترســـل الدعـــوة الرســـمية قبـــل شـــهر علـــى األقـــل مـــن موعـــد انعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة، علـــى أن 	. 
ُيرفـــق بهـــا جـــدول األعمـــال، وتقريـــر رئيـــس مجلـــس اإلدارة، والتقاريـــر الماليـــة، وتقريـــر المحاســـب القانونـــي، وأي 

مســـتندات أخـــرى.

ـــرأس االجتمـــاع نائـــب د.  ـــه ي ـــرأس اجتماعـــات الجمعيـــة العموميـــة رئيـــس مجلـــس إدارة النـــادي، وفـــي حـــال غياب  ي
ُضـــه المجلـــُس.. ـــرأس االجتمـــاع َمـــن يفوِّ ـــه ي رئيـــس مجلـــس اإلدارة، وفـــي حـــال غياب

ــاع، والرئيـــس 	.  ــه رئيـــس االجتمـ ــع عليـ ــاص يوّقـ ــجل خـ ــة فـــي سـ ــة العموميـ ــات الجمعيـ ــر اجتماعـ ــدّون محاضـ  ُتـ
ـــة بأصـــل محضـــر االجتمـــاع الموقـــع فـــي اليـــوم التالـــي لالجتمـــاع، ونســـخة مـــن  ـــزود الهيئ التنفيـــذي، علـــى أن ت
المحضـــر لـــإدارة المختصـــة عبـــر البريـــد اإللكترونـــي المعتمـــد، أو أي وســـيلة تقررهـــا، مـــع احتفـــاظ مجلـــس إدارة 

ـــادي بصـــورة مـــن المحضـــر. الن

علـــى كل َمـــن يرغـــب فـــي تقديـــم أي مقتـــرح للجمعيـــة العموميـــة إرســـاله إلـــى مجلـــس اإلدارة كتابـــًة، مـــع شـــرح و. 
موجـــز، وذلـــك قبـــل )15( يوًمـــا علـــى األقـــل مـــن تاريـــخ انعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة وعلـــى األميـــن إعـــداد جـــدول 
ـــام علـــى  ـــل     ) 10 ( أي ـــضاء ، وذلـــك قبــــ ـــس اإلدارة واألعــ ـــاًء علـــى االقتراحـــات المقدمـــة مـــن مجلـ األعمـــال بن
األقـــل مـــن موعـــد انعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة مـــع إبـــداء مـــا يـــراه مجلـــس اإلدارة فـــي شـــأن أي مقتـــرح يقـــدم 
إلـــى الجمعيـــة العموميـــة، علـــى أن يتـــم إخطـــار األعضـــاء بجـــدول االجتمـــاع بعـــد تحديثـــه بنـــاء علـــى االقتراحـــات 
المقدمـــة ليتـــاح لجميـــع األعضـــاء فرصـــة االطـــالع علـــى جـــدول األعمـــال المعـــدل قبـــل موعـــد انعقـــاد الجمعيـــة 

العموميـــة بثالثـــة أيـــام علـــى األقـــل.

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

 إعالن عقد الجمعية العمومية وتشكيلها وفًقا لالئحة.. ١

 اعتماد جدول األعمال.. ٢

خطاب رئيس مجلس اإلدارة.. 3

تقرير رئيس مجلس اإلدارة )يشمل األنشطة التي أقيمْت منذ االجتماع السابق(.. 4

عرض بيان الميزانية بعد مراجعتها، وتدقيقها.. 5

 المصادقة على تعيين مراقب للحسابات »المدقق الخارجي«.. 6

مة من األعضاء، ومجلس اإلدارة.. 7  مناقشة المقترحات المقدَّ

 ال ُيســـمح للجمعيـــة باتخـــاذ أي قـــرار بشـــأن أي موضـــوع غيـــر مـــدرج بجـــدول األعمـــال، إال إذا وافـــق علـــى إدراج 	. 
هـــذا الموضـــوع عـــدد مـــن األعضـــاء ممـــن لهـــم قـــوة تصويتيـــه تعـــادل ثالثـــة أربـــاع إجمالـــي عـــدد األصـــوات 

الكلـــي .
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اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:. ٢

يجوز لمجلس اإلدارة الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية في أي وقت.أ. 

ـــا عـــدد مـــن أعضـــاء الجمعيـــة ب.  يقـــوم مجلـــس اإلدارة بالدعـــوة إلـــى عقـــد االجتمـــاع إذا َطَلـــب ذلـــك خطيًّ
العموميـــة، تتجـــاوز القـــوة التصويتيـــة لهـــم مـــا نســـبته ) ٢5٪( مـــن اجمالـــي عـــدد األصـــوات الكلـــي  
ـــخ  ـــا مـــن تاري ـــود جـــدول األعمـــال، ويعقـــد االجتمـــاع خـــالل )٣0( يوًم ـــن فـــي الطلـــب بن ـــى أن يبي ٢5٪ + 1( عل  (
ر انعقـــاِده يحـــقُّ لألعضـــاء الذيـــن طالبـــوا بـــه إخطـــار الهيئـــة بعـــدم اســـتجابة  اســـتالم الطلـــب، وفـــي حـــال تعـــذُّ

مجلـــس إدارة النـــادي لطلـــب عقـــد الجمعيـــة غيـــر العاديـــة.

ـــخ 	.  ـــا مـــن التاري ـــل )15( يوًم ـــك قب ـــه، وذل يجـــب إشـــعار األعضـــاء بمـــكان عقـــد االجتمـــاع، وتاريخـــه، وجـــدول أعمال
المحـــدد لالجتمـــاع.

عنـــد الدعـــوة إلـــى عقـــد اجتمـــاع غيـــر عـــادي بمبـــادرة مـــن مجلـــس اإلدارة، يجـــب علـــى المجلـــس إعـــداد جـــدول د. 
ــدول  ــة، يجـــب أن يحتـــوي جـ ــة العموميـ ــاء الجمعيـ ــن أعضـ ــا بطلـــب مـ ــى انعقادهـ ــوة إلـ ــد الدعـ ــال، وعنـ األعمـ

األعمـــال علـــى الموضوعـــات التـــي طالـــب بهـــا هـــؤالء األعضـــاء.

ال ُيسمح بتعديل جدول أعمال االجتماع غير العادي.	. 

للهيئـــة أن توّجـــه النـــادي بعقـــد اجتمـــاع غيـــر عـــادي للجمعيـــة العموميـــة، إذا اقتضـــت الضـــرورة ذلـــك، وفـــي و. 
هـــذه الحالـــة ُيعـــّد االجتمـــاع والقـــرارات صحيحـــة متـــى تحققـــت الغايـــة التـــي ُعِقـــدت الجمعيـــة مـــن أجلهـــا وفًقـــا 

ـــر الهيئـــة. لتقدي

صاب القانوني النعقاد الجمعية العمومية: المادة )١6( النِّ
يكـــون حضـــور اجتماعـــات الجمعيـــة العموميـــة لألعضـــاء الســـارية عضوياتهـــم وبلـــغ عمـــره )18( عامـــًا هجريـــًا وقـــت . ١

انعقـــاد الجمعيـــة.

ــا . ٢ ــم مـ ــة لهـ ــوة التصويتيـ ــاوز القـ ــاء تتجـ ــن األعضـ ــدد مـ ــره عـ ــا إذا حضـ ــة صحيًحـ ــة العموميـ ــاد الجمعيـ ــون انعقـ يكـ
نســـبته )50٪( مـــن إجمالـــي عـــدد األصـــوات الكلـــي )٪50 +1(.

ـــدة . 3 صـــاب القانونـــي فـــي االجتمـــاع األول تتـــم الدعـــوة لعقـــد جمعيـــة عموميـــة أخـــرى خـــالل مـ إذا لـــم يتحقـــق النِّ
مـــن )٢٤( ســـاعة إلـــى أســـبوعين، وُيعتبـــر بعدهـــا االجتمـــاع صحيًحـــا إذا حضــــره عـــدد مـــن األعضـــاء تتجـــاوز القـــوة 
ـــوم  ـــك يقـ ـــم يتحقـــق ذل ـــي عـــدد األصـــوات الكلـــي )٢5٪+1(.  وإذا ل ـــة لهـــم مـــا نســـبته )٢5٪( مـــن إجمال التصويتي

ـــاذ اإلجـــراءات التـــي يراهـــا منــــاسبة. المكتـــب باتخـ

ـــة انســـحاُب أيِّ عـــدد . 4 ـــة العمومي ـــدرها الجمعي ـــر فـــي صحـــة القـــرارات التـــي تصـ ـــيًحا فـــال يؤث ـــدأ االجتمـــاُع صحـ إذا بـ
وفقـــًا لمـــا ورد فـــي هـــذه المـــادة.
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اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:. ٢

يجوز لمجلس اإلدارة الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية في أي وقت.أ. 

ـــا عـــدد مـــن أعضـــاء الجمعيـــة ب.  يقـــوم مجلـــس اإلدارة بالدعـــوة إلـــى عقـــد االجتمـــاع إذا َطَلـــب ذلـــك خطيًّ
العموميـــة، تتجـــاوز القـــوة التصويتيـــة لهـــم مـــا نســـبته ) ٢5٪( مـــن اجمالـــي عـــدد األصـــوات الكلـــي  
ـــخ  ـــا مـــن تاري ـــود جـــدول األعمـــال، ويعقـــد االجتمـــاع خـــالل )٣0( يوًم ـــن فـــي الطلـــب بن ـــى أن يبي ٢5٪ + 1( عل  (
ر انعقـــاِده يحـــقُّ لألعضـــاء الذيـــن طالبـــوا بـــه إخطـــار الهيئـــة بعـــدم اســـتجابة  اســـتالم الطلـــب، وفـــي حـــال تعـــذُّ

مجلـــس إدارة النـــادي لطلـــب عقـــد الجمعيـــة غيـــر العاديـــة.

ـــخ 	.  ـــا مـــن التاري ـــل )15( يوًم ـــك قب ـــه، وذل يجـــب إشـــعار األعضـــاء بمـــكان عقـــد االجتمـــاع، وتاريخـــه، وجـــدول أعمال
المحـــدد لالجتمـــاع.

عنـــد الدعـــوة إلـــى عقـــد اجتمـــاع غيـــر عـــادي بمبـــادرة مـــن مجلـــس اإلدارة، يجـــب علـــى المجلـــس إعـــداد جـــدول د. 
ــدول  ــة، يجـــب أن يحتـــوي جـ ــة العموميـ ــاء الجمعيـ ــن أعضـ ــا بطلـــب مـ ــى انعقادهـ ــوة إلـ ــد الدعـ ــال، وعنـ األعمـ

األعمـــال علـــى الموضوعـــات التـــي طالـــب بهـــا هـــؤالء األعضـــاء.

ال ُيسمح بتعديل جدول أعمال االجتماع غير العادي.	. 

للهيئـــة أن توّجـــه النـــادي بعقـــد اجتمـــاع غيـــر عـــادي للجمعيـــة العموميـــة، إذا اقتضـــت الضـــرورة ذلـــك، وفـــي و. 
هـــذه الحالـــة ُيعـــّد االجتمـــاع والقـــرارات صحيحـــة متـــى تحققـــت الغايـــة التـــي ُعِقـــدت الجمعيـــة مـــن أجلهـــا وفًقـــا 

ـــر الهيئـــة. لتقدي

صاب القانوني النعقاد الجمعية العمومية: المادة )١6( النِّ
يكـــون حضـــور اجتماعـــات الجمعيـــة العموميـــة لألعضـــاء الســـارية عضوياتهـــم وبلـــغ عمـــره )18( عامـــًا هجريـــًا وقـــت . ١

انعقـــاد الجمعيـــة.

ــا . ٢ ــم مـ ــة لهـ ــوة التصويتيـ ــاوز القـ ــاء تتجـ ــن األعضـ ــدد مـ ــره عـ ــا إذا حضـ ــة صحيًحـ ــة العموميـ ــاد الجمعيـ ــون انعقـ يكـ
نســـبته )50٪( مـــن إجمالـــي عـــدد األصـــوات الكلـــي )٪50 +1(.

ـــدة . 3 صـــاب القانونـــي فـــي االجتمـــاع األول تتـــم الدعـــوة لعقـــد جمعيـــة عموميـــة أخـــرى خـــالل مـ إذا لـــم يتحقـــق النِّ
مـــن )٢٤( ســـاعة إلـــى أســـبوعين، وُيعتبـــر بعدهـــا االجتمـــاع صحيًحـــا إذا حضــــره عـــدد مـــن األعضـــاء تتجـــاوز القـــوة 
ـــوم  ـــك يقـ ـــم يتحقـــق ذل ـــي عـــدد األصـــوات الكلـــي )٢5٪+1(.  وإذا ل ـــة لهـــم مـــا نســـبته )٢5٪( مـــن إجمال التصويتي

ـــاذ اإلجـــراءات التـــي يراهـــا منــــاسبة. المكتـــب باتخـ

ـــة انســـحاُب أيِّ عـــدد . 4 ـــة العمومي ـــدرها الجمعي ـــر فـــي صحـــة القـــرارات التـــي تصـ ـــيًحا فـــال يؤث ـــدأ االجتمـــاُع صحـ إذا بـ
وفقـــًا لمـــا ورد فـــي هـــذه المـــادة.
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المادة )١7( قرارات الجمعية العمومية:
يتـــم التصويـــت علـــى قـــرارات الجمعيـــة العموميـــة مـــن أعضــــائها علــــى أســـاس احتســـاب صـــوت واحـــد لـــكل )1000( . ١

ألـــف ريـــال، واحتســـاب صـــوت واحـــد لـــكل )500( خمســـمائة ريـــال فـــي أنديـــة الصـــم واالحتياجـــات الخاصـــة.

تصـــدر قـــرارات الجمعيـــة العموميـــة إذا وافـــق عليهـــا عـــدد مـــن األصـــوات يتجـــاوز )50٪( مـــن إجمالـــي عـــدد . ٢
األصـــوات الكلـــي )50٪ +1( وفقـــًا لمـــا ورد فـــي الفقـــرة )1( مـــن هـــذه المـــادة.

ـــا، وفـــي حـــال عـــدم ُوضـــوح احتســـاب األصـــوات يتـــم . 3 ـــا، أو إلكترونيًّ يتـــم التصويـــت بـــأي وســـيلة تثبـــت ذلـــك يدويًّ
التصويـــت عـــن طريـــق منـــاداة الحضـــور باألســـماء.

ال يجـــوز لعضـــو الجمعيـــة العموميـــة حضـــور االجتماعـــات، واالشـــتراُك فـــي التصويـــت إذا كانـــت لـــه مصلحـــة . 4
ــرار. ــوع القـ ــي موضـ ــخصية فـ شـ

ال يجوز ألعضاء مجلس إدارة النادي التصويت على الموضوعات ذات الصلة بأعمال مجلس اإلدارة.. 5

للهيئـــة حـــق إلغـــاء أي قـــرار صـــادر عـــن الجمعيـــة العموميـــة إذا كان مخالًفـــا لألنظمـــة، واللوائـــح، والقـــرارات، . 6
والتعليمـــات؛ تحقيًقـــا للمصلحـــة العامـــة.
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الفصل السادس: مجلس إدارة النادي

المادة )١8( تكوين مجلس اإلدارة:
يتكـــون مجلـــس اإلدارة مـــن عـــدد ال يقـــل عـــن )خمســـة( وال يزيـــد علـــى )تســـعة( أشـــخاص تصـــوت عليهـــم الجمعيـــة . ١

العموميـــة؛ لشـــغل المناصـــب التاليـــة:

رئيس المجلس. أ. 

)نائـــب رئيـــس المجلـــس( – مالـــم تتـــم تســـميته ابتـــداًء فـــي قائمـــة رئيـــس المجلـــس- فيتـــم اختيـــاره بالتزكيـــة أو ب. 
االنتخـــاب مـــن ِقبـــل المجلـــس فـــي االجتمـــاع األول لـــه

األعضاء. 	. 

ــى . ٢ ــة علـ ــن ذوي الفئـ ــاء مـ ــة أعضـ ــى ثالثـ ــم علـ ــة والصـ ــات الخاصـ ــة ذوي االحتياجـ ــتمل مجلـــس إدارة أنديـ أن يشـ
األقـــل. 

يجـــوز لمجلـــس اإلدارة إعـــادة توزيـــع المناصـــب بيـــن أعضائـــه -عـــدا منصـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة- كلمـــا اقتضـــت . 3
ـــة  ـــع المناصـــب، مـــع ضـــرورة أخـــذ موافقـــة الهيئ ـــة علـــى إعـــادة توزي ـــة العادي الضـــرورة ذلـــك بعـــد موافقـــة األغلبي

علـــى ذلـــك، وإصـــدار القـــرار الـــالزم فـــي حـــال الموافقـــة.

للرئيـــس التنفيـــذي حضـــور اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة، دون أن يكـــون لـــه الحـــق فـــي التصويـــت علـــى قرارتـــه مـــا . 4
لـــم يكـــن مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، كمـــا ال يحـــق لـــه حضـــور اجتماعاتـــه إذا كان يناقـــش موضوعـــًا لـــه مصلحـــة 

فيـــه بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة. 

يكـــون لمجلـــس اإلدارة أمينـــا يتولـــى تنظيـــم أعمالـــه، ويحـــدد المجلـــس مهامـــه وواجباتـــه، علـــى أن تشـــمل مـــا . 5
يلـــي:

تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية، ومجلس اإلدارة، وإبالغ الجهات المعنية بها.أ. 

توجيـــه الدعـــوة لألعضـــاء فـــي الجمعيـــة العموميـــة، والمجلـــس، واللجـــان الدائمـــة، أو المؤقتـــة؛ لحضـــور ب. 
االجتماعـــات بالنـــادي، واتخـــاذ الترتيبـــات الالزمـــة لهـــا. 

المادة )١9( مدة مجلس اإلدارة:
مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه أو تزكيته.

المادة )٢0( شروط الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس اإلدارة:
يشترط في المرشح لرئاسة أو عضوية مجلس اإلدارة توفر الشروط التالية:
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الفصل السادس: مجلس إدارة النادي

المادة )١8( تكوين مجلس اإلدارة:
يتكـــون مجلـــس اإلدارة مـــن عـــدد ال يقـــل عـــن )خمســـة( وال يزيـــد علـــى )تســـعة( أشـــخاص تصـــوت عليهـــم الجمعيـــة . ١

العموميـــة؛ لشـــغل المناصـــب التاليـــة:

رئيس المجلس. أ. 

)نائـــب رئيـــس المجلـــس( – مالـــم تتـــم تســـميته ابتـــداًء فـــي قائمـــة رئيـــس المجلـــس- فيتـــم اختيـــاره بالتزكيـــة أو ب. 
االنتخـــاب مـــن ِقبـــل المجلـــس فـــي االجتمـــاع األول لـــه

األعضاء. 	. 

ــى . ٢ ــة علـ ــن ذوي الفئـ ــاء مـ ــة أعضـ ــى ثالثـ ــم علـ ــة والصـ ــات الخاصـ ــة ذوي االحتياجـ ــتمل مجلـــس إدارة أنديـ أن يشـ
األقـــل. 

يجـــوز لمجلـــس اإلدارة إعـــادة توزيـــع المناصـــب بيـــن أعضائـــه -عـــدا منصـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة- كلمـــا اقتضـــت . 3
ـــة  ـــع المناصـــب، مـــع ضـــرورة أخـــذ موافقـــة الهيئ ـــة علـــى إعـــادة توزي ـــة العادي الضـــرورة ذلـــك بعـــد موافقـــة األغلبي

علـــى ذلـــك، وإصـــدار القـــرار الـــالزم فـــي حـــال الموافقـــة.

للرئيـــس التنفيـــذي حضـــور اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة، دون أن يكـــون لـــه الحـــق فـــي التصويـــت علـــى قرارتـــه مـــا . 4
لـــم يكـــن مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، كمـــا ال يحـــق لـــه حضـــور اجتماعاتـــه إذا كان يناقـــش موضوعـــًا لـــه مصلحـــة 

فيـــه بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة. 

يكـــون لمجلـــس اإلدارة أمينـــا يتولـــى تنظيـــم أعمالـــه، ويحـــدد المجلـــس مهامـــه وواجباتـــه، علـــى أن تشـــمل مـــا . 5
يلـــي:

تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية، ومجلس اإلدارة، وإبالغ الجهات المعنية بها.أ. 

توجيـــه الدعـــوة لألعضـــاء فـــي الجمعيـــة العموميـــة، والمجلـــس، واللجـــان الدائمـــة، أو المؤقتـــة؛ لحضـــور ب. 
االجتماعـــات بالنـــادي، واتخـــاذ الترتيبـــات الالزمـــة لهـــا. 

المادة )١9( مدة مجلس اإلدارة:
مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه أو تزكيته.

المادة )٢0( شروط الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس اإلدارة:
يشترط في المرشح لرئاسة أو عضوية مجلس اإلدارة توفر الشروط التالية:
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أن يكون رئيس مجلس اإلدارة المرشح سعودي الجنسية.. ١

أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.. ٢

أن يكـــون المرشـــح لرئاســـة مجلـــس اإلدارة حاصـــاًل علـــى مؤهـــل تعليمـــي، ال يقـــل عـــن درجـــة البكالوريـــوس . 3
ومعادلـــة الشـــهادة اذا كانـــت مـــن خـــارج الدولـــة.

أن يكـــون المرشـــح لعضويـــة مجلـــس اإلدارة حاصـــاًل علـــى مؤهـــل تعليمـــي، ال يقـــل عـــن شـــهادة الثانويـــة العامـــة، . 4
أو مـــا يعادلهـــا.

يجب أال يقل عمر المرشح لمجلس اإلدارة عن )٢5( سنة وأال يزيد على )٦5( سنة.  . 5

أن يقوم بسداد المبالغ المتصلة بعضوية النادي بالطرق النظامية.. 6

أن يتقدم للجنة رئيس القائمة المرشحة للرئاسة خالل فترة الترشح المحددة بأحكام هذه الالئحة.. 7

توقيع إقرار خطي بتحّمل المسؤولية القانونية عن قراراته وتصرفاته خالل فترة المجلس.. 8

ُخلّوه من أي مانع من موانع الترشح الواردة في هذه الالئحة.. 9

المادة )٢١( موانع الترشح لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة:
 يمنع من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة أي من الفئات التالية:

الالعبون والمدربون والحكام المزاولون للنشاط الرياضي.. ١

ـــة، . ٢ ـــة الرياضي ـــات القضائيـــة، واللجـــان القضائي العاملـــون بالســـلك القضائـــي، واللجـــان القضائيـــة، والعاملـــون بالهيئ
ـــإذن مســـبق مـــن جهـــة عملهـــم. أو الجهـــات العســـكرية، إال ب

َمن صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في جريمة مخلة بالشرف واألمانة.. 3

من صدر بحقه قرار نافذ من الهيئة بمنعه من الترشح.. 4

المادة )٢٢( المسؤولية القانونية لمجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي:
يكـــون مجلـــس اإلدارة مســـؤواًل مســـؤولية تضامنيـــة عـــن الوفـــاء بجميـــع االلتزامـــات الماليـــة المترتبـــة علـــى أنشـــطة النادي، 
بمـــا فـــي ذلـــك تســـوية الحقـــوق، وااللتزامـــات المترتبـــة علـــى مخالفتـــه أحـــكام هـــذه الالئحـــة، أو القـــرارات، أو التعليمـــات 
الصـــادرة مـــن الهيئـــة، أو تجـــاوزه موازنـــة النـــادي المعتمـــدة، ومـــا يلحـــق بهـــا مـــن اعتمـــادات إضافيـــة، خـــالل فتـــرة توليـــه إدارة 
النـــادي، وذلـــك مـــع عـــدم اإلخـــالل بالمســـؤولية التضامنيـــة لمجالـــس اإلدارات المنتهيـــة دورتهـــا عـــن تســـوية أي التزامـــات، 
أو مديونيـــات خـــالل فتـــرة عملهـــا عـــن األعمـــال المشـــار إليهـــا ومـــع عـــدم اإلخـــالل بالمســـؤولية التضامنيـــة، يكـــون كل عضـــو 
مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وكذلـــك الرئيـــس التنفيـــذي مســـؤواًل مســـؤولية شـــخصية عـــن القـــرارات التـــي أصدرهـــا، أو 

التصرفـــات التـــي قـــام بهـــا إذا كان مـــن شـــأنها اإلضـــرار بمصالـــح النـــادي، أو أموالـــه ونحوهـــا، ومنهـــا:

الالئحة األساسية لألندية الرياضية ٢٢

توقيع عقود، أو محررات، أو مخالصات أو تسويات تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي.. ١

التنازل عن حقوق مستحقة للنادي حالة أو مستقبلية دون موافقة الهيئة.. ٢

المادة )٢3( اختصاصات مجلس اإلدارة:
لمجلس إدارة النادي االختصاصات التالية:

يقوم المجلس باإلشراف على شؤون النادي اإلدارية، والمالية، والرياضية.. ١

إقرار السياسة العامة للنادي.. ٢

اعتماد اللوائح الداخلية للنادي ومصفوفة الصالحيات، وتعديلها.. 3

اعتماد ميزانية النادي للسنة المالية المقبلة.. 4

اعتماد الخطط السنوية الكفيلة بتحقيق أهداف النادي.. 5

اعتماد التقرير الفني والمالي واإلداري السنوي لمجلس اإلدارة.. 6

تعيين الرئيس التنفيذي للنادي و إعفاؤه .. 7

متابعة أعمال الرئيس التنفيذي في تنفيذ قرارات المجلس، والجمعية العمومية للنادي.. 8

تشكيل اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة، واللجان المعاونة، وتحديد اختصاصاتها.. 9

اتخاذ القرار الالزم حيال طلبات االنضمام إلى عضوية النادي.. ١0

الفصل في شكاَوى األعضاء، والعاملين، والفنيين، واإلداريين، والالعبين. . ١١

إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.. ١٢

مناقشة تقرير الرئيس التنفيذي اإلداري، واتخاذ القرارات الالزمة بشأن ما جاء فيه.. ١3

مناقشة تقرير المدير المالي، والحساب الختامي، ومشروع الميزانية، واتخاذ القرارات الالزمة.. ١4

اعتماد التقرير الرياضي، والمالي، واإلداري. . ١5

اإلعداد والدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية. . ١6

االنتساب لالتحادات، ومتابعة االشتراك في نشاطاتها، وااللتزام بها. . ١7

تســـمية ممثـــل النـــادي لحضــــور اجتماعـــات، ونــــدوات، ومؤتمـــرات الهيئـــة، واالتحـــادات، والهيئـــات األخـــرى ذات . ١8
العالقـــة بنشـــاطات النـــادي، وفـــق مـــا تقـــرره لوائـــح وقـــرارات وتعليمـــات الهيئـــة، واالتحـــاد المعنـــي، كّل فيمـــا يخصـــه.

اتخاذ ما يلزم حيال تنفيذ قرارات وتعليمات الهيئة المتعلقة بالمشاركة في برامجها.. ١9
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توقيع عقود، أو محررات، أو مخالصات أو تسويات تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي.. ١

التنازل عن حقوق مستحقة للنادي حالة أو مستقبلية دون موافقة الهيئة.. ٢

المادة )٢3( اختصاصات مجلس اإلدارة:
لمجلس إدارة النادي االختصاصات التالية:

يقوم المجلس باإلشراف على شؤون النادي اإلدارية، والمالية، والرياضية.. ١

إقرار السياسة العامة للنادي.. ٢

اعتماد اللوائح الداخلية للنادي ومصفوفة الصالحيات، وتعديلها.. 3

اعتماد ميزانية النادي للسنة المالية المقبلة.. 4

اعتماد الخطط السنوية الكفيلة بتحقيق أهداف النادي.. 5

اعتماد التقرير الفني والمالي واإلداري السنوي لمجلس اإلدارة.. 6

تعيين الرئيس التنفيذي للنادي و إعفاؤه .. 7

متابعة أعمال الرئيس التنفيذي في تنفيذ قرارات المجلس، والجمعية العمومية للنادي.. 8

تشكيل اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة، واللجان المعاونة، وتحديد اختصاصاتها.. 9

اتخاذ القرار الالزم حيال طلبات االنضمام إلى عضوية النادي.. ١0

الفصل في شكاَوى األعضاء، والعاملين، والفنيين، واإلداريين، والالعبين. . ١١

إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.. ١٢

مناقشة تقرير الرئيس التنفيذي اإلداري، واتخاذ القرارات الالزمة بشأن ما جاء فيه.. ١3

مناقشة تقرير المدير المالي، والحساب الختامي، ومشروع الميزانية، واتخاذ القرارات الالزمة.. ١4

اعتماد التقرير الرياضي، والمالي، واإلداري. . ١5

اإلعداد والدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية. . ١6

االنتساب لالتحادات، ومتابعة االشتراك في نشاطاتها، وااللتزام بها. . ١7

تســـمية ممثـــل النـــادي لحضــــور اجتماعـــات، ونــــدوات، ومؤتمـــرات الهيئـــة، واالتحـــادات، والهيئـــات األخـــرى ذات . ١8
العالقـــة بنشـــاطات النـــادي، وفـــق مـــا تقـــرره لوائـــح وقـــرارات وتعليمـــات الهيئـــة، واالتحـــاد المعنـــي، كّل فيمـــا يخصـــه.

اتخاذ ما يلزم حيال تنفيذ قرارات وتعليمات الهيئة المتعلقة بالمشاركة في برامجها.. ١9
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تعيين مراقـب الحسابات )محاسب قانوني خارجي(.. ٢0

اتخـــاذ القـــرارات المنــــاسبة فـــي األمــــور العاجلـــة التـــي لـــم يـــرد لهـــا نـــص بالالئحـــة، ورفعهـــا للهيئـــة بطلـــب الموافقـــة . ٢١
عليهـــا.

دراسة اقتراحات األعضاء، واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.. ٢٢

دراسة تقارير اللجان الدائمة، أو المؤقتة، أو المعاونة، واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.. ٢3

دراسة تقرير مراقب الحسابات )المحاسب القانوني الخارجي(؛ تمهيًدا لعرضه على الجمعية العمومية. . ٢4

صـــرف ســـلفة مســـتديمة للرئيـــس التنفيـــذي ال تزيـــد عـــن )٤0,000( -أربعيـــن ألـــف ريـــال- للصـــرف منهـــا علـــى األمـــور . ٢5
المستعجــــلة، ويتـــم ســـدادها بعـــد شـــهر مـــن نفـــاد مبلـــغ الســـلفة.

تعليق العضوية حتى اجتماع الجمعية العمومية القادم.. ٢6

إنشـــاء أكاديميـــة للنـــادي بعـــد موافقـــة الجهـــة المختصـــة، وال تتمتـــع هـــذه األكاديميـــة بشـــخصية معنويـــة . ٢7
مســـتقلة عـــن النـــادي.

ادة )٢4( اجتماعات مجلس اإلدارة: المـ
يرأس رئيس مجلس اإلدارة اجتماعات المجلس، وفي حال غيابه أو استقالته يرأس االجتماَع نائبه.. ١

يعقـــد مجلـــس اإلدارة اجتماعاتـــه كل ثالثـــة أشـــهر علـــى األقـــل أو كلمـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك، وال تجـــوز . ٢
اإلنابـــة، أو الوكالـــة فـــي اجتماعاتـــه.

ـــاًء علـــى موافقـــة رئيـــس مجلـــس اإلدارة . 3 ـــا ِبن ـــرٍة نظاًم ـــأي وســـيلٍة معتب ـــن المجلـــس الدعـــوة لألعضـــاء ب يوجـــه أمي
قبـــل أســـبوع واحـــد علـــى األقـــل مـــن موعـــد االجتمـــاع، محـــدًدا المـــكان، والتاريـــخ، والوقـــت، مشـــفوًعا بهـــا جـــدول 

األعمـــال والمرفقـــات.

يجـــوز دعـــوة المجلـــس الجتمـــاع غيـــر عـــاديٍّ مســـبٍب بنـــاء علـــى طلـــب مـــن رئيـــس مجلـــس اإلدارة، أو بطلـــب ثالثـــة . 4
مـــن أعضائـــه علـــى األقـــل. 

م . 5 ـــود فـــي جـــدول األعمـــال، ويجـــب أن ُتقـــدَّ ـــم موضوعـــات؛ إلدراجهـــا كبن ـــكلِّ عضـــو بمجلـــس اإلدارة تقدي يحـــقُّ ل
ـــى الدعـــوة بحضـــور االجتمـــاع. ـــي لتلَق ـــوم التال ـــن المجلـــس الرئيـــس التنفيـــذي خـــالل الي ـــى أمي هـــذه الموضوعـــات إل

ـــا أخـــرى؛ لحضـــور االجتمـــاع، وال يحـــق لهـــا . 6 تكـــون اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة مغلقـــة، وللمجلـــس أن يدعـــَو أطراًف
ـــإذٍن مـــن المجلـــس. ـــر عـــن آرائهـــا ب التصويـــت؛ ولكـــن ُيســـمح لهـــا فقـــط بالتعبي

الالئحة األساسية لألندية الرياضية ٢٤

المادة )٢5( صحة انعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة:
يعتبر اجتماع المجلس صحيًحا إذا حضرته األغلبية المطلقة.. ١

إذا لـــم يكتمـــل النصـــاب القانونـــي يؤجـــل االجتمـــاع لمـــدة )٢٤( ســـاعة، ويعـــــتبر بعـــــدها صحــــيًحا إذا حضــــره ثلـــث . ٢
ــاء المجلـــس، علـــى أن يكـــون رئيـــس مجلـــس اإلدارة، أو نائبـــه مـــن بيـــن الحاضريـــن. أعضـ

المادة )٢6( صحة قرارات مجلس اإلدارة:
مـــع مراعـــاة األحـــكام المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )٢٤( »اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة«، والمـــادة )٢5( »صحـــة . ١

انعقـــاد اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة«، مـــن هـــذه الالئحـــة تكـــون قـــرارات مجلـــس اإلدارة صحيحـــة ونافـــذة بموافقـــة 
األغلبيـــة العاديـــة مـــن أعضـــاء المجلـــس، وفـــي حالـــة تســـاوي األصـــوات ُيصبـــح صـــوت رئيـــس الجلســـة هـــو المرجـــح، 
وفـــي حـــال االجتماعـــات المؤجلـــة -لعـــدم اكتمـــال النصـــاب القانونـــي- يجـــب أن تكـــون القـــرارات بموافقـــة جميـــع 

الحاضريـــن.

ال يجوز التصويت على القرارات في مجلس اإلدارة بالوكالة، أو المراَسلة.. ٢

فـــي حـــال بــــدأ االجتمـــاُع صحــــيًحا، فـــال يؤثـــر فـــي صحـــة القـــرارات )التـــي يصدرهـــا المجلـــس( انســـحاُب بعـــِض األعضـــاء . 3
مـــن االجتمـــاع، علـــى أال يقـــل عـــدد األعضـــاء الحاضريـــن عـــن األغلبيـــة العاديـــة.

يجـــب علـــى أي عضـــو بمجلـــس اإلدارة االنســـحاب مـــن النقـــاش، ومـــن عمليـــة اتخـــاذ القـــرار إذا كانـــْت هنـــاك . 4
ُشـــبهة، أو احتمـــال لتضـــاُرِب المصالـــح.

ل القـــرارات المتخـــذة بمحضـــر االجتمـــاع، ويجـــب تزويـــد المكتـــب واإلدارة المختصـــة بنســـخة مـــن المحضـــر . 5 ُتَســـجَّ
خـــالل أســـبوع مـــن تاريـــخ اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة.

تكون القرارات التي يصدرها مجلس اإلدارة نافذة من تاريخ صدورها ما لم يحدد تاريخ آخر لنفاذها.. 6

للهيئة إلغاء أي قرار صادر من مجلس اإلدارة إذا كان مخالًفا لألنظمة، واللوائح، والتعليمات.. 7

المادة )٢7( تعليق العضوية عن عضو مجلس اإلدارة:
ُتعلق العضوية عن عضو مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية:. ١

االتهـــام بجريمـــة مخّلـــة بالشـــرف أو األمانـــة إلـــى حيـــن صـــدور قـــرار مـــن جهـــة التحقيـــق بحفـــظ التحقيـــق، أو إلـــى أ. 
حيـــن صـــدور حكـــم نهائـــي فـــي القضيـــة.

ـــة عـــن عضـــو مجلـــس اإلدارة« ب.  ـــواردة فـــي المـــادة )٢8( »إســـقاط العضوي ـــة مـــن حـــاالت اإلســـقاط ال توافـــر حال
ـــالزم بحقـــه. ـــة، وإصـــدار القـــرار ال ـــة العمومي ـــن عرضـــه علـــى الجمعي ـــى حي مـــن هـــذه الالئحـــة إل

ب للتعليق.. ٢ يصدر مجلس اإلدارة قراره بتعليق عضوية عضو مجلس اإلدارة من تاريخ الفعل المسبِّ

يترتب على التعليق وقف نشاط العضو عن ممارسة أي اختصاصات مخّولة له بموجب هذه الالئحة.. 3
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المادة )٢5( صحة انعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة:
يعتبر اجتماع المجلس صحيًحا إذا حضرته األغلبية المطلقة.. ١

إذا لـــم يكتمـــل النصـــاب القانونـــي يؤجـــل االجتمـــاع لمـــدة )٢٤( ســـاعة، ويعـــــتبر بعـــــدها صحــــيًحا إذا حضــــره ثلـــث . ٢
ــاء المجلـــس، علـــى أن يكـــون رئيـــس مجلـــس اإلدارة، أو نائبـــه مـــن بيـــن الحاضريـــن. أعضـ

المادة )٢6( صحة قرارات مجلس اإلدارة:
مـــع مراعـــاة األحـــكام المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )٢٤( »اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة«، والمـــادة )٢5( »صحـــة . ١

انعقـــاد اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة«، مـــن هـــذه الالئحـــة تكـــون قـــرارات مجلـــس اإلدارة صحيحـــة ونافـــذة بموافقـــة 
األغلبيـــة العاديـــة مـــن أعضـــاء المجلـــس، وفـــي حالـــة تســـاوي األصـــوات ُيصبـــح صـــوت رئيـــس الجلســـة هـــو المرجـــح، 
وفـــي حـــال االجتماعـــات المؤجلـــة -لعـــدم اكتمـــال النصـــاب القانونـــي- يجـــب أن تكـــون القـــرارات بموافقـــة جميـــع 

الحاضريـــن.

ال يجوز التصويت على القرارات في مجلس اإلدارة بالوكالة، أو المراَسلة.. ٢

فـــي حـــال بــــدأ االجتمـــاُع صحــــيًحا، فـــال يؤثـــر فـــي صحـــة القـــرارات )التـــي يصدرهـــا المجلـــس( انســـحاُب بعـــِض األعضـــاء . 3
مـــن االجتمـــاع، علـــى أال يقـــل عـــدد األعضـــاء الحاضريـــن عـــن األغلبيـــة العاديـــة.

يجـــب علـــى أي عضـــو بمجلـــس اإلدارة االنســـحاب مـــن النقـــاش، ومـــن عمليـــة اتخـــاذ القـــرار إذا كانـــْت هنـــاك . 4
ُشـــبهة، أو احتمـــال لتضـــاُرِب المصالـــح.

ل القـــرارات المتخـــذة بمحضـــر االجتمـــاع، ويجـــب تزويـــد المكتـــب واإلدارة المختصـــة بنســـخة مـــن المحضـــر . 5 ُتَســـجَّ
خـــالل أســـبوع مـــن تاريـــخ اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة.

تكون القرارات التي يصدرها مجلس اإلدارة نافذة من تاريخ صدورها ما لم يحدد تاريخ آخر لنفاذها.. 6

للهيئة إلغاء أي قرار صادر من مجلس اإلدارة إذا كان مخالًفا لألنظمة، واللوائح، والتعليمات.. 7

المادة )٢7( تعليق العضوية عن عضو مجلس اإلدارة:
ُتعلق العضوية عن عضو مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية:. ١

االتهـــام بجريمـــة مخّلـــة بالشـــرف أو األمانـــة إلـــى حيـــن صـــدور قـــرار مـــن جهـــة التحقيـــق بحفـــظ التحقيـــق، أو إلـــى أ. 
حيـــن صـــدور حكـــم نهائـــي فـــي القضيـــة.

ـــة عـــن عضـــو مجلـــس اإلدارة« ب.  ـــواردة فـــي المـــادة )٢8( »إســـقاط العضوي ـــة مـــن حـــاالت اإلســـقاط ال توافـــر حال
ـــالزم بحقـــه. ـــة، وإصـــدار القـــرار ال ـــة العمومي ـــن عرضـــه علـــى الجمعي ـــى حي مـــن هـــذه الالئحـــة إل

ب للتعليق.. ٢ يصدر مجلس اإلدارة قراره بتعليق عضوية عضو مجلس اإلدارة من تاريخ الفعل المسبِّ

يترتب على التعليق وقف نشاط العضو عن ممارسة أي اختصاصات مخّولة له بموجب هذه الالئحة.. 3
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المادة )٢8( إسقاط العضوية عن عضو مجلس اإلدارة:
ــو . ١ ــن عضـ ــُة عـ ــُقُط العضويـ ــة؛ َتسـ ــذه الالئحـ ــكام هـ ــب أحـ ــزاءات بموجـ ــاع الجـ ــة بإيقـ ــاِص الهيئـ ــاة اختصـ ــع مراعـ مـ

مجلـــس اإلدارة فـــي أي مـــن الحـــاالت التاليـــة: 

إذا فقد أهليته القانونية.أ. 

إذا تغّيـــب عضـــو مجلـــس اإلدارة عـــن ثالثـــة اجتماعـــات متتاليـــة، أو ســـتة اجتماعـــات متفرقـــة خـــالل دورة ب. 
المجلـــس، دون عـــذر كتابـــي يقبلـــه مجلـــس اإلدارة وبتطبيـــق أحـــكام هـــذه الفقـــرة، تعتبـــر االجتماعـــات التـــي 

تتـــم خـــالل الشـــهر بمثابـــة اجتمـــاع واحـــد.

إذا صدر بحقه حكم نهائي في جريمة جنائية، أو جريمة مخلة بالشرف واألمانة.	. 

إذا صدر ضده قرار تأديبي عن مخالفة ثبت أنها مخلة بالشرف أو األمانة.د. 

إذا فقـــد أي شـــرط مـــن الشـــروط الـــواردة فـــي المـــادة )٢0( »شـــروط الترشـــح لرئاســـة أو عضويـــة مجلـــس 	. 
اإلدارة« مـــن هـــذه الالئحـــة.

ارتكاب أو ممارسة أعمال تخّل بأمن الدولة، أو تسيء إلى ُسمعتها.و. 

اإلســـاءة الجســـيمة للرياضـــة الســـعودية، أو عناصرهـــا، أو رموزهـــا، أو منســـوبيها، أو جهاتهـــا العاملـــة فـــي أي ز. 
وســـيلة، أو طريقـــة كانـــت.

ب لإســـقاط، وال . ٢ يصـــدر مجلـــس اإلدارة قـــراره بإســـقاط عضويـــة عضـــو مجلـــس اإلدارة مـــن تاريـــخ الفعـــل المســـبِّ
يعـــّد نافـــًذا إال بعـــد موافقـــة الجمعيـــة العموميـــة، وإخطـــار المكتـــب واإلدارة المختصـــة بذلـــك.

ـــا ألحـــكام هـــذه المـــادة- ترشـــيح نفســـه لعضويـــة مجلـــس إدارة . 3 ال يجـــوز للعضـــو الـــذي ُأســـِقطت عضويتـــه -وفًق
ـــاٍد إال إذا زالـــت أســـباب اإلســـقاط، وموافقـــة الهيئـــة. أي ن

المادة )٢9( انتهاء العضوية عن عضو مجلس اإلدارة:
تنتهي العضوية عن عضو المجلس في أي من الحاالت التالية:. ١

الوفاة.أ. 

االســـتقالة، وتعتبـــر مقبولـــة رســـمًيا بعـــد تقديمهـــا؛ إمـــا بقبولهـــا مـــن مجلـــس اإلدارة، أو بعـــد ُمضـــي )٣0( يوًمـــا ب. 
مـــن تاريـــخ تقديمهـــا رســـمًيا.

ــن أي 	.  ــو مـ ــة العضـ ــراء ذمـ ــادي، بإبـ ــن رئيـــس مجلـــس إدارة النـ ــاب مـ ــتقيل إال بخطـ ــو المسـ ــة العضـ ــرأ ذمـ ال َتبـ
ــتقالة. ــا مـــن تاريـــخ قبـــول االسـ ــادي خـــالل مـــدة )٣0( يوًمـ ــاه النـ ــاة علـــى عاتقـــه تجـ التزامـــات ملقـ

علـــى الرئيـــس التنفيـــذي عـــرض مـــا يفيـــد الوفـــاة أو االســـتقالة علـــى مجلـــس اإلدارة، واثبـــات ذلـــك فـــي محضـــر . ٢
اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة.
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المادة )30( حل مجلس اإلدارة:
يحق للهيئة أن تحل مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية:. ١

إذا خرج عن أهدافه، أو ارتكب مخالفة جسيمة ألحكام هذه الالئحة.أ. 

إذا أصبح عاجًزا عن الوفاء بتعهداته المالية.ب. 

إذا ارتكب تصرفات، أو ممارسات، أو أعمااًل تتناَفى مع النظام العام، أو اآلداب العامة.	. 

ثبوت الفساد والتجاوزات المالية على مجلس اإلدارة.د. 

ــًا 	.  ــنة، وفقـ ــاع عـــادي مـــرة واحـــدة فـــي السـ ــال عـــدم دعـــوة الجمعيـــة العموميـــة للنـــادي لعقـــد اجتمـ فـــي حـ
ــول. ــذر مقبـ ــود عـ ــة دون وجـ ــن الالئحـ ــادة )15( مـ ــن المـ ــرة )1/أ( مـ ــم الفقـ لحكـ

إذا استقال رئيس مجلس إدارة النادي.و. 

إذا تم إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي.ز. 

صاب القانوني المكون لمجلس اإلدارة.	.  إذا نقص العدد المكون لمجلس اإلدارة عن النِّ

إذا خالـــف مجلـــس اإلدارة أحـــكام هـــذه الالئحـــة، أو القـــرارات الصـــادرة تنفيـــًذا لهـــا، أو امتنـــع عـــن تزويـــد الجهـــة ط. 
المختصـــة البيانـــات التـــي تطلبهـــا رســـميًا، أو امتنـــع عـــن تنفيـــذ قراراتهـــا.

ُتراعى األحكام الواردة في هذه الالئحة لكيفية إدارة النادي بعد صدور قرار الحل.. ٢

المادة )3١( اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة:
يمارس رئيس مجلس اإلدارة االختصاصات التالية:

رئاسة اجتماعات المجلس، والجمعية العمومية.. ١

دعوة المجلس أو الجمعية العمومية لالجتماعات غير العادية.. ٢

يجوز لرئيس مجلس اإلدارة تفويض نائبه، أو أي من أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته.. 3

المادة )3٢( اختصاصات نائب رئيس مجلس اإلدارة:
يتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة اختصاصات رئيس المجلس في حال غيابه، أو استقالته.
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المادة )30( حل مجلس اإلدارة:
يحق للهيئة أن تحل مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية:. ١

إذا خرج عن أهدافه، أو ارتكب مخالفة جسيمة ألحكام هذه الالئحة.أ. 

إذا أصبح عاجًزا عن الوفاء بتعهداته المالية.ب. 

إذا ارتكب تصرفات، أو ممارسات، أو أعمااًل تتناَفى مع النظام العام، أو اآلداب العامة.	. 

ثبوت الفساد والتجاوزات المالية على مجلس اإلدارة.د. 

ــًا 	.  ــنة، وفقـ ــاع عـــادي مـــرة واحـــدة فـــي السـ ــال عـــدم دعـــوة الجمعيـــة العموميـــة للنـــادي لعقـــد اجتمـ فـــي حـ
ــول. ــذر مقبـ ــود عـ ــة دون وجـ ــن الالئحـ ــادة )15( مـ ــن المـ ــرة )1/أ( مـ ــم الفقـ لحكـ

إذا استقال رئيس مجلس إدارة النادي.و. 

إذا تم إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي.ز. 

صاب القانوني المكون لمجلس اإلدارة.	.  إذا نقص العدد المكون لمجلس اإلدارة عن النِّ

إذا خالـــف مجلـــس اإلدارة أحـــكام هـــذه الالئحـــة، أو القـــرارات الصـــادرة تنفيـــًذا لهـــا، أو امتنـــع عـــن تزويـــد الجهـــة ط. 
المختصـــة البيانـــات التـــي تطلبهـــا رســـميًا، أو امتنـــع عـــن تنفيـــذ قراراتهـــا.

ُتراعى األحكام الواردة في هذه الالئحة لكيفية إدارة النادي بعد صدور قرار الحل.. ٢

المادة )3١( اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة:
يمارس رئيس مجلس اإلدارة االختصاصات التالية:

رئاسة اجتماعات المجلس، والجمعية العمومية.. ١

دعوة المجلس أو الجمعية العمومية لالجتماعات غير العادية.. ٢

يجوز لرئيس مجلس اإلدارة تفويض نائبه، أو أي من أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته.. 3

المادة )3٢( اختصاصات نائب رئيس مجلس اإلدارة:
يتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة اختصاصات رئيس المجلس في حال غيابه، أو استقالته.
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المادة )33( اختصاصات الرئيس التنفيذي:
يمارس الرئيس التنفيذي للنادي االختصاصات التالية: . ١

تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس اإلدارة، وإبالغ الجهات المعنية بها.أ. 

اتخـــاذ القـــرارات الالزمـــة حيـــال االســـتثمار، وإبـــرام العقـــود، واالتفاقيـــات، والتقاضـــي، والمصالحـــة باســـم النـــادي ب. 
بعـــد اســـتيفاء الموافقـــة النظاميـــة التـــي تطلبهـــا الهيئـــة.

ــا فـــي ذلـــك عقـــود العمـــل لمنســـوبي النـــادي وعقـــود االســـتثمار، واالتفاقيـــات 	.  توقيـــع جميـــع العقـــود، بمـ
التـــي ُتبـــرم باســـم النـــادي بمـــا يتوافـــق مـــع األنظمـــة واللوائـــح والتعليمـــات الصـــادرة فـــي هـــذا الشـــأن، وال 
ــات  ــة الصالحيـ ــق مصفوفـ ــة إال وفـ ــذه الصالحيـ ــة هـ ــة لممارسـ ــض، أو اإلنابـ ــذي التفويـ ــس التنفيـ ــوز للرئيـ يجـ

المعتمـــدة.

تعيين المدير المالي للنادي.د. 

المشاركة مع المدير المالي في إعداد مشروع الميزانية، وعــرضه على المجلس.	. 

التوقيع مع المدير المالي على أوامر الصرف والشيكات.و. 

اختيـــار البنـــك الـــذي ُتـــودع فيـــه أمـــوال النـــادي بالمدينـــة، التـــي يوجـــد بهـــا مقـــر النـــادي، ورفعـــه للهيئـــة؛ ز. 
للموافقـــة عليـــه.

إعداد التقرير الفني، واإلداري، وخطة العمل السنوية، وعرضها على المجلس.	. 

حضـــور اجتماعـــات اللجـــان الدائمـــة، أو المؤقتـــة )كلمـــا احتـــاج األمـــر ذلـــك(، ورفـــع توصياتهـــا للمجلـــس؛ التخـــاذ ط. 
القـــرارات المناســـبة.

تمثيل النادي في االجتماعات الرسمية التي تعقدها، االتحادات أو الهيئة.ي. 

تمثيل النادي أمام الجهات القضائية والرسمية، وله حق تفويض الغير في ذلك.	. 

عـرض طلبات العضوية للنادي على المجلس بعد التأكد من استكمال واستيفاء شروط العضوية. ل. 

متابعة أعمال النادي، وحفظ الوثائق، والعقود، والمستندات الرسمية، وتنظيم السجالت، والملفات. 	. 

حفـظ ختـم الـنـادي، والسجالت اإلداريـة، وملفـات األعضاء، والعاملين.ن. 

عـرض الشكاَوى واالقتراحات على المجلس؛ التخاذ القرار المناسب بشأنها.س. 

إعداد مشروع جدول أعمال المجلس.ع. 

تقـديم تقــرير دوري للمجلس بشكل ربـع سنـوي عن ســير أعمـال النادي الفنية واإلدارية.ف. 

 التوقيع على المكاتبات والمراسالت الخاصة بالنادي.	. 
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ــادر مـــن مجلـــس . ٢ ــرار صـ لرئيـــس مجلـــس اإلدارة ســـحب بعـــض االختصاصـــات مـــن الرئيـــس التنفيـــذي بموجـــب قـ
اإلدارة. 

فـــي حـــال غيـــاب الرئيـــس التنفيـــذي، فـــإن لمجلـــس اإلدارة تكليـــف أحـــد أعضائـــه؛ للقيـــام بمهـــام الرئيـــس التنفيـــذي . 3
أثنـــاء فتـــرة غيابـــه.

المادة )34( اختصاصات المدير المالي:
يمارس المدير المالي االختصاصات التالية:

إعداد مشروع ميـزانية النادي بالـتعاون مع الرئيس التنفيذي. . ١

إعـداد التقرير المالي والحساب الختامي للسنة المنتهية، وعـرضه على الرئيس التنفيذي.. ٢

إعداد تقرير ربع سنـوي عن الــوضع المــالي للـنادي، وعرضه على الرئيس التنفيذي. . 3

تنفيذ قرارات المجلس المالية ضمن حدود بنود الميزانية طبًقا للوائح والتعليمات. . 4

الـتوقيع مـع الرئيس التنفيذي على أوامر الـصرف والشــيكات.. 5

استالم إيرادات النادي بموجب سند قبض، وإيداعها في حساب النادي، وتسجيلها في السجالت المالية.. 6

مراجعة وتدقيـق حسابات النادي، وحفظ مستندات اإليرادات والنفقات في مقر النادي، وتحت مسؤوليته.. 7

تســـجيل كافـــة إيـــرادات ومصروفـــات النـــادي، ونفقاتـــه، وفًقـــا لبنودهـــا فـــي الســـجالت المعتمـــدة، وإبـــالغ الرئيـــس . 8
التنفيـــذي عـــن كل مخالفـــة فيهـــا. 

اّطالع مندوبي المكتب ومراقبي الحسابات على كافــة اإليرادات، والمصروفات، ومستنداتها عند الطلب.. 9

ــه . ١0 ــن ِقبلـ ع مـ ــوقَّ ــى أن تــ ــور، علـ ــيرات األجـ ــررة، ومسـ ــراءات المقـ ــق اإلجـ ــادي وفـ ــي النـ ــن فـ ــور العامليـ ــرف أجـ صـ
والرئيـــس التنفيـــذي 

تسجيل ممتلكات النادي في سجالت خاصة يحفظها بمقر النادي طبًقا لألصول المالية، وتحت مسؤوليته.. ١١

إعداد وتنظيم السجالت المعتمدة من الهيئة، وله أن ينظم أية سجالت إضافية يراها ضرورية. . ١٢

التوقيـــع علـــى محضـــر االســـتالم والتســـليم بيـــن اإلدارة الســـابقة واإلدارة الجديـــدة، ســـواء فـــي حـــال انتهـــاء مـــدة . ١3
مجلـــس اإلدارة، أو االســـتقالة، أو الحـــل تحـــت إشـــراف منـــدوب مـــن المكتـــب. 

ال يجـــوز إخـــالء طـــرف أي موظـــف فـــي اإلدارة الماليـــة بالنـــادي، أو قبـــول اســـتقالته إال بعـــد إعـــداد محضـــر بإخـــالء . ١4
طرفـــه.  
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أثنـــاء فتـــرة غيابـــه.

المادة )34( اختصاصات المدير المالي:
يمارس المدير المالي االختصاصات التالية:

إعداد مشروع ميـزانية النادي بالـتعاون مع الرئيس التنفيذي. . ١

إعـداد التقرير المالي والحساب الختامي للسنة المنتهية، وعـرضه على الرئيس التنفيذي.. ٢

إعداد تقرير ربع سنـوي عن الــوضع المــالي للـنادي، وعرضه على الرئيس التنفيذي. . 3

تنفيذ قرارات المجلس المالية ضمن حدود بنود الميزانية طبًقا للوائح والتعليمات. . 4

الـتوقيع مـع الرئيس التنفيذي على أوامر الـصرف والشــيكات.. 5
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المادة )35( اللجان الدائمة والمؤقتة والمعاونة:
تشكيل اللجان:. ١

ــاء أ.  ــد أعضـ ــة أحـ ــاء برئاسـ ــة أعضـ ــن خمسـ ــا عـ ــدد أعضائهـ ــد عـ ــة ال يزيـ ــا دائمـ ــادي لجاًنـ ل مجلـــس إدارة النـ ــكِّ ُيشـ
مجلـــس اإلدارة.

يشـــكل مجلـــس إدارة النـــادي لجاًنـــا مؤقتـــة، أو معاونـــة مـــن أعضـــاء النـــادي، أو االســـتعانة بخبـــراء؛ للقيـــام ب. 
ــر ذلـــك. ــا تطلـــب األمـ ــام محـــددة كلمـ بمهـ

اجتماعات اللجان:. ٢

تجتمع هذه اللجان كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق ضوابط يحددها مجلس اإلدارة.أ. 

ــار الرئيـــس التنفيـــذي، ويكـــون االجتمـــاع ب.  تعقــــد كل لجنـــة اجتماعــــاتها بدعـــــوة مـــن رئيـــس اللجنـــة بعـــد إشعــ
صحيًحـــا بحضـــور األغلبيـــة المطلقـــة، وتكـــون توصياتهـــا بموافقـــة األغلبيـــة العاديـــة.

يســـمي رئيـــس اللجنـــة –فـــي أول اجتمـــاع لهـــا نــــائًبا لـــه؛ ليتــــولى رئاســـة االجتماعـــات فـــي حالـــة غيابـــه، كــــما 	. 
ـــر الجلســـات. ـــن محاضـ ـــرًرا؛ لتدوي ـــمي مقــ يسـ

يجوز للرئيس التنفيذي حضور اجتماعات اللجان.د. 

للرئيـــس التنفيـــذي الحـــق فـــي اقتـــراح جـــدول أعمـــال اللجـــان، أو إضافـــة فقـــرات لجـــدول أعمالهـــا بالتنســـيق مـــع 	. 
رئيـــس اللجنـــة.

تــرفع كـل لجنة محضر اجتماعها للرئيس التنفيذي؛ لعرضه على المجلس، واتخاذ القرار المناسب.و. 

تعـّد كـل لجنة تقريًرا عن أعمالها وإنجازاتها كل ثالثة أشهر؛ لعرضه على المجـلس.ز. 

اختصاصات اللجان:. 3

اقتراح خطة عمل نشاط اللجنة على ضوء التـزامات النادي محلًيا وخارجًيا، وفي ضوء اإلمكانات المتاحة.أ. 

التنســـيق بيـــن نشـــاط اللجنـــة واللجـــان األخـــرى فـــي إطـــار النشـــاطات التـــي تنظمهـــا االتحـــادات، والجهـــة ب. 
المختصـــة.

متابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة المعتمدة.	. 
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الفصل السابع: مالية النادي

المادة )36( الفترة المالية للنادي:
تبدأ السنة المالية للنادي من بداية شهر يوليو، وتنتهي في نهاية شهر يونيو.

المادة )37( ميزانية النادي:
تتكون ميزانية النادي من األبواب التالية:

الباب األول: يشمل األجور، والبدالت، والمكافآت، واالنتدابيات.. ١

البـــاب الثانـــي: يشـــمل تأميـــن وســـائل النقـــل وصيانتهـــا، والمحروقـــات، وصيانـــة األجهـــزة والمعـــدات، والبريـــد، . ٢
والهاتـــف، واألثـــاث، والمســـتلزمات المكتبيـــة.

الباب الثالث: يـشمل نفقات النشاطات المختلفة ومستلزماتها.. 3

الباب الرابع: يشمل الصيانة، والترميم، والمـشاريع المعتمدة.. 4

المادة )38( الصرف من أبواب أخرى:
ال يجوز بعد التصديق على الميزانية صرف أي مبلغ من غير الباب المخصص له.

المادة )39( النقل من بند إلى بند في نفس باب الميزانية:
يجوز لمجلس اإلدارة النقل من بند إلى آخر في نفس باب الميزانية، وفق اآلتي:

تعزيز البند من بند إلى آخر مرة واحدة، وبنسبة )50 ٪( من أصل اعتماده.. ١

تعزيز البند بأكثر من )50٪(، فيستلزم األمر موافقة الهيئة.. ٢

مادة )40( النقل بين أبواب الميزانية:
ال يتم النقل بين أبواب الميزانية إال بموافقة الهيئة.
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المادة )4١( إيداع أموال النادي النقدية:
يجـــب علـــى الــــنادي أن يـــودع أموالـــه النقديـــة باســـمه فـــي أحـــد البنـــوك فـــي المدينـــة التـــي يقـــع بهـــا النـــادي، أو أقـــرب 
ـــان، وال  ـــك، والفـــرع، ورقـــم الحســـاب، واآليب ـــة باســـم البن ـــادي أن يخطـــر الهيئ ـــى الن ـــك، وعل ـــه إذا تعـــذر ذل محافظـــة ل

يجـــوز تغييـــر البنـــك إال بموافقتهـــا.

المادة )4٢( فتح حساب بنكي لالحتراف:
يجب على األندية التي تطبق االحتراف فتح حساب بنكي لالحتراف بعد موافقة الهيئة.

المادة )43( نماذ	 تواقيع الرئيس التنفيذي و المدير المالي:
يقـــوم الرئيـــس التنفيـــذي فـــور اعتمـــاد مجلـــس اإلدارة أو تكليـــف مجلـــس إدارة مؤقـــت مـــن قبـــل رئيـــس مجلـــس إدارة 

الهيئـــة، بإرســـال نمـــاذج مـــن توقيعـــه وتوقيـــع المديـــر المالـــي إلـــى المكتـــب؛ العتمادهـــا، وإرســـالها إلـــى البنـــك.

المادة )44( إيرادات النادي:
تتكون إيرادات النادي من الموارد التالية:. ١

اإلعانة التي تقدم من الهيئة.أ. 

المبالغ المتصلة بالعضوية )العضوية الذهبية والعضوية العادية(.ب. 

دخل المباريات وما قد ينتج عنها من موارد.	. 

استثمار الممتلكات، كالمنشآت الرياضية، والصاالت بعد موافقة الهيئة. د. 

حقـــوق الرعايـــة، وعوائـــد اإلعـــالن، والتســـويق، والنقـــل التليفزيونـــي، بعـــد أخـــذ موافقـــة الهيئـــة مـــع مراعـــاة 	. 
الضوابـــط واإلجـــراءات المقـــررة مـــن الهيئـــة واالتحـــاد المعنـــي.

أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس اإلدارة، وال تتعارض مع األنظمة، واللوائح، والقرارات، والتعليمات.و. 

ـــه، مـــع مراعـــاة ز.  ـــزي الخـــاص ب مقابـــل انتقـــال أو إعـــارة الالعبيـــن المحترفيـــن، وتســـويق اســـم وشـــعار النـــادي وال
الضوابـــط واإلجـــراءات المقـــررة مـــن الهيئـــة واالتحـــاد المعنـــي.

التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس اإلدارة، على أن تكون وفقًا للقواعد اآلتية:	. 

أال يترتب على التبرع مخالفة للنظام العام.. ١

أال يترتب على التبرع مخالفة لألنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة.. ٢
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يكـــون التبـــرع للنـــادي بموجـــب حوالـــة بنكيـــة، وإذا تعـــذر ذلـــك فيكـــون دفـــع قيمتـــه بشـــيك مـــن المتبـــرع . 3
باســـم النـــادي، ويعطـــى المتبـــرع إيصـــال تســـلم بذلـــك.

يخصـــص ســـجل إحصائـــي ســـنوي فـــي النـــادي، تـــدون فيـــه جميـــع التبرعـــات، وتـــزود الهيئـــة بنســـخة مـــن . 4
هـــذا الســـجل فـــي نهايـــة كل ســـنه ميالديـــة.

يخضع من يخالف هذه القواعد للمساءلة وفقًا لما تقضي به األنظمة.. 5

يجنـــب النـــادي مـــا نســـبته10٪ علـــى األقـــل مـــن الفوائـــض الماليـــة الســـنوية إلعـــادة اســـتثماره مـــن خـــالل صناديـــق . ٢
اســـتثمارية لـــدى المؤسســـات الماليـــة المرخصـــة فـــي المملكـــة، مـــع إحاطـــة الهيئـــة بذلـــك.

المادة )45( تحصيل إيرادات النادي:
يجـــب أن يكـــون تحصيـــل إيـــرادات النـــادي مـــن خـــالل الوســـائل البنكيـــة، كالشـــيكات المصرفيـــة، أو البنكيـــة، أو التحويـــل 
المصرفـــي، أو اإليـــداع البنكـــي المباشـــر، ويمنـــع تحصيـــل األمـــوال نقـــدا، وفـــي جميـــع األحـــوال يجـــب االلتـــزام باألصـــول 

واإلجـــراءات المحاســـبية عنـــد تســـجيل وتقييـــد إيـــرادات النـــادي مـــن قبـــل المديـــر المالـــي .

المادة )46( مصروفات النادي:
تتكون مصروفات النادي من:

األجور. . ١

عقود الالعبين والمدربين والعاملين، وفًقا لإجراءات المنظمة لذلك.. ٢

المياه والكهرباء والمحروقات.. 3

البريد، والهاتف، والبرقيات، وخدمات االتصاالت األخرى.. 4

ترميم، وصيانة، وإيجارات المباني.. 5

نفقات تنفيذ األنشطة.. 6

األدوات المكتبية والرياضية، والمطبوعات، واألجهزة، واألثاث، والمستلزمات الخاصة بالنادي.. 7

االشتراكات في االتحادات الرياضية.. 8

بدل الغرامات والجزاءات التي تفرض على النادي.. 9

ا.. ١0 ا وخارجيًّ نفقات تأمين وعالج الالعبين داخليًّ

بدالت تمثيل، وانتقاالت، وإركابات، وسكن، وإعاشة، وانتدابات، ومكافآت.. ١١

تأمين وسائل النقل وقطع الغيار.. ١٢

نثريات.. ١3
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يكـــون التبـــرع للنـــادي بموجـــب حوالـــة بنكيـــة، وإذا تعـــذر ذلـــك فيكـــون دفـــع قيمتـــه بشـــيك مـــن المتبـــرع . 3
باســـم النـــادي، ويعطـــى المتبـــرع إيصـــال تســـلم بذلـــك.

يخصـــص ســـجل إحصائـــي ســـنوي فـــي النـــادي، تـــدون فيـــه جميـــع التبرعـــات، وتـــزود الهيئـــة بنســـخة مـــن . 4
هـــذا الســـجل فـــي نهايـــة كل ســـنه ميالديـــة.

يخضع من يخالف هذه القواعد للمساءلة وفقًا لما تقضي به األنظمة.. 5

يجنـــب النـــادي مـــا نســـبته10٪ علـــى األقـــل مـــن الفوائـــض الماليـــة الســـنوية إلعـــادة اســـتثماره مـــن خـــالل صناديـــق . ٢
اســـتثمارية لـــدى المؤسســـات الماليـــة المرخصـــة فـــي المملكـــة، مـــع إحاطـــة الهيئـــة بذلـــك.

المادة )45( تحصيل إيرادات النادي:
يجـــب أن يكـــون تحصيـــل إيـــرادات النـــادي مـــن خـــالل الوســـائل البنكيـــة، كالشـــيكات المصرفيـــة، أو البنكيـــة، أو التحويـــل 
المصرفـــي، أو اإليـــداع البنكـــي المباشـــر، ويمنـــع تحصيـــل األمـــوال نقـــدا، وفـــي جميـــع األحـــوال يجـــب االلتـــزام باألصـــول 

واإلجـــراءات المحاســـبية عنـــد تســـجيل وتقييـــد إيـــرادات النـــادي مـــن قبـــل المديـــر المالـــي .

المادة )46( مصروفات النادي:
تتكون مصروفات النادي من:

األجور. . ١

عقود الالعبين والمدربين والعاملين، وفًقا لإجراءات المنظمة لذلك.. ٢

المياه والكهرباء والمحروقات.. 3

البريد، والهاتف، والبرقيات، وخدمات االتصاالت األخرى.. 4

ترميم، وصيانة، وإيجارات المباني.. 5

نفقات تنفيذ األنشطة.. 6

األدوات المكتبية والرياضية، والمطبوعات، واألجهزة، واألثاث، والمستلزمات الخاصة بالنادي.. 7

االشتراكات في االتحادات الرياضية.. 8

بدل الغرامات والجزاءات التي تفرض على النادي.. 9

ا.. ١0 ا وخارجيًّ نفقات تأمين وعالج الالعبين داخليًّ

بدالت تمثيل، وانتقاالت، وإركابات، وسكن، وإعاشة، وانتدابات، ومكافآت.. ١١

تأمين وسائل النقل وقطع الغيار.. ١٢

نثريات.. ١3
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المادة )47( صرف المبالغ:
ال يجـــوز صـــرف المبالـــغ إال  وفقـــا للصالحيـــات المحـــددة فـــي هـــذه الالئحـــة ، وفـــي حـــدود اللوائـــح والقـــرارات 

والتعليمـــات.

المادة )48( آلية الصرف:
ال يصـــرف أي مبلـــغ مالـــي إال للمســـتفيد األول، بأمـــر صـــرف موقـــع مـــن الرئيـــس التنفيـــذي مـــع المديـــر المالـــي، وفـــي 
حـــال اســـتحقاق صـــرف ألي مـــن الرئيـــس التنفيـــذي أو المديـــر المالـــي فـــال يجـــوز توقيـــع مـــن لـــه اســـتحقاق فـــي ذلـــك، 

وتنتقـــل صالحيـــة الموافقـــة علـــى الصـــرف فـــي هـــذه الحالـــة إلـــى مجلـــس اإلدارة.

المادة )49( مرفقات أمر الصرف:
يرفق بأمر الصرف المستندات المؤيدة لصرف المبلغ، وهي:

الفاتـــورة األصليـــة موقعـــة مـــن البائـــع باســـتالم المبلـــغ، ومختومـــة بختـــم المحـــل، وفـــي حـــال تعـــذر الحصـــول . ١
ـــال؛ فيجـــب  ـــا قـــدره )٣000( ثالثـــة آالف ري علـــى فاتـــورة فـــي الحـــاالت الطارئـــة أو الضروريـــة، وبمـــا ال يتجـــاوز مبلًغ

موافقـــة الرئيـــس التنفيـــذي و المديـــر المالـــي بموجـــب محضـــر موقـــع منهمـــا.

استالم ما تم تأمينه، وإدخاله للمستودع.. ٢

مسيرات األجور والمكافآت.. 3

صورة من الشيك.. 4

المادة )50( شراء مستلزمات النادي:
يتم شراء مستلزمات النادي بإحدى الطرق التالية:

الشراء المباشـر بما ال يتجاوز )50.000( خـمـسـين ألـف ريال سعودي.. ١

مـــا زاد علـــى )50.000( خــمســــين ألــــف ريـــال ســـعودي إلـــى )150.000( مائـــة وخمســـين ألـــف ريـــال ســـعودي؛ فيكـــون . ٢
بموجـــب تســـعيرات يؤخـــذ بأقلهـــا ســـعرًا.

مـــا زاد علـــى )150.000( مائـــة وخمســـين ألـــف ريـــال ســـعودي؛ يطـــرح فـــي منافســـة تحـــت إشـــراف المكتـــب، وفـــي . 3
حـــال رأى النـــادي التعاقـــد المباشـــر مـــع مـــزود خدمـــة معيـــن العتبـــارات فنيـــة؛ فيجـــب عليـــه إخطـــار مكتـــب الهيئـــة 
المعنـــي قبـــل إتمـــام التعاقـــد مـــع إيضـــاح مبـــررات التعاقـــد مـــع مـــزود الخدمـــة، وتبيـــان القيمـــة اإلجماليـــة للعقـــد، 

واألصنـــاف المؤمنـــة، وعددهـــا، وكيفيـــة دفـــع مبلغهـــا.

يفضل شراء المنتجات المحلية، مع مراعاة عدم تعارض ذلك مع المصلحة العامة.. 4

الالئحة األساسية لألندية الرياضية ٣٤

المادة )5١( السلفة المستديمة للرئيس التنفيذي :
يجـــوز للرئيـــس التنفيـــذي -بقـــرار مـــن مجلـــس اإلدارة- االحتفـــاظ بســـلفة مستــــديمة ال تزيـــد علـــى )٤0.000( أربعيـــن ألـــف 
ـــدات صـــرف ال تقـــل عـــن )10.000(  ـــم مسـتنـ ـــة، ويمكـــن تعويـــض مـــا صـــرف منهـــا بعـــد تـقديـ ـــال للمصروفـــات الطارئ ري

عشـــــرة آالف ريـــال.

المادة )5٢( السلفة المؤقتة:
ـــل الرحـــالت،  ـــل ذلـــك، مثـ يجـــوز بقـــرار مجلـــس اإلدارة صـــرف ســـلفة مؤقتـــة فـــي الحـــاالت التـــي تقتضـــي طبيعـــة العمـ
ـــه أحـــكام هـــذه الالئحـــة،  ـــت علي ـــا نصـ ـــدود مـ ـــم الصـــرف بحـ ـــة، وغيرهـــا، علـــى أن يت والمعســـكرات، واألنشـــطة الرياضي
بــــشرط أن يتــــم تســـوية حســـابات السلفـــــة فــــور انتهـــاء الغـــرض الـــذي صرفـــت مـــن أجلـــه، وال يتـــم صـــرف ســـلفة أخـــرى 

إال بعـــد تســـوية الســـلفة الســـابقة.

المادة )53( مصروفات المهمات الخاصة:
يتحمل النادي مصروفات مندوبيه في المهمات الخاصة به.

المادة )54( التزامات مجلس إدارة النادي المالية:
االلتزام بجميع القرارات والتعليمات المنظمة لألصول واإلجراءات المحاسبية الصادرة من الهيئة.. ١

االلتـــزام بتمكيـــن ممثلـــي الهيئـــة، والمكتـــب، ومراقـــب الحســـابات مـــن االطـــالع علـــى جميـــع المســـتندات . ٢
والوثائـــق ذات الصلـــة باإليـــرادات، والمصروفـــات، وأي موضوعـــات ماليـــة أخـــرى تســـتلزم المصلحـــة االطـــالع 
عليهـــا، واإلفصـــاح عنهـــا، وإجـــراء الفحـــص، والمراجعـــة، والتدقيـــق، والمراقبـــة لألعمـــال اإلداريـــة والماليـــة للنـــادي.

االلتـــزام بالقـــرارات والتعليمـــات المنظمـــة لالســـتثمار فـــي األنديـــة، وأن أي عقـــد أو اتفاقيـــة توقـــع مـــن الرئيـــس . 3
التنفيـــذي ، أو عضـــو مجلـــس اإلدارة لـــم تصـــدر موافقـــة الهيئـــة عليهـــا لـــن يكـــون لهـــا أي أثـــر قانونـــي فـــي 
مواجهتهـــا، أو مواجهـــة النـــادي، وأن مـــن يقـــوم بالتوقيـــع علـــى تلـــك العقـــود أو االتفاقيـــات ســـيتحمل المســـؤولية 

ـــب عليهـــا مـــن التزامـــات فـــي مواجهـــة الطـــرف اآلخـــر. ـــة، ومـــا يترت ـــة الكامل القانوني

يلتـــزم بخضـــوع جميـــع المعامـــالت الماليـــة للتدقيـــق والمراقبـــة الدوريـــة أو المفاجئـــة مـــن قبـــل ممثلـــي الهيئـــة . 4
والمكتـــب.

االلتزام بتعيين مراقب للحسابات »المدقق الخارجي«.. 5

ــات . 6 ــرادات ومصروفـ ــا اإليـ ــادي، متضمًنـ ــه النـ ــع لـ ــة التابـ ا، لمكتـــب الهيئـ ــهريًّ ــر مالـــي شـ ــع تقريـ ــادي برفـ ــزم النـ يلتـ
ــادي. النـ
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المادة )5١( السلفة المستديمة للرئيس التنفيذي :
يجـــوز للرئيـــس التنفيـــذي -بقـــرار مـــن مجلـــس اإلدارة- االحتفـــاظ بســـلفة مستــــديمة ال تزيـــد علـــى )٤0.000( أربعيـــن ألـــف 
ـــدات صـــرف ال تقـــل عـــن )10.000(  ـــم مسـتنـ ـــة، ويمكـــن تعويـــض مـــا صـــرف منهـــا بعـــد تـقديـ ـــال للمصروفـــات الطارئ ري

عشـــــرة آالف ريـــال.

المادة )5٢( السلفة المؤقتة:
ـــل الرحـــالت،  ـــل ذلـــك، مثـ يجـــوز بقـــرار مجلـــس اإلدارة صـــرف ســـلفة مؤقتـــة فـــي الحـــاالت التـــي تقتضـــي طبيعـــة العمـ
ـــه أحـــكام هـــذه الالئحـــة،  ـــت علي ـــا نصـ ـــدود مـ ـــم الصـــرف بحـ ـــة، وغيرهـــا، علـــى أن يت والمعســـكرات، واألنشـــطة الرياضي
بــــشرط أن يتــــم تســـوية حســـابات السلفـــــة فــــور انتهـــاء الغـــرض الـــذي صرفـــت مـــن أجلـــه، وال يتـــم صـــرف ســـلفة أخـــرى 

إال بعـــد تســـوية الســـلفة الســـابقة.

المادة )53( مصروفات المهمات الخاصة:
يتحمل النادي مصروفات مندوبيه في المهمات الخاصة به.

المادة )54( التزامات مجلس إدارة النادي المالية:
االلتزام بجميع القرارات والتعليمات المنظمة لألصول واإلجراءات المحاسبية الصادرة من الهيئة.. ١

االلتـــزام بتمكيـــن ممثلـــي الهيئـــة، والمكتـــب، ومراقـــب الحســـابات مـــن االطـــالع علـــى جميـــع المســـتندات . ٢
والوثائـــق ذات الصلـــة باإليـــرادات، والمصروفـــات، وأي موضوعـــات ماليـــة أخـــرى تســـتلزم المصلحـــة االطـــالع 
عليهـــا، واإلفصـــاح عنهـــا، وإجـــراء الفحـــص، والمراجعـــة، والتدقيـــق، والمراقبـــة لألعمـــال اإلداريـــة والماليـــة للنـــادي.

االلتـــزام بالقـــرارات والتعليمـــات المنظمـــة لالســـتثمار فـــي األنديـــة، وأن أي عقـــد أو اتفاقيـــة توقـــع مـــن الرئيـــس . 3
التنفيـــذي ، أو عضـــو مجلـــس اإلدارة لـــم تصـــدر موافقـــة الهيئـــة عليهـــا لـــن يكـــون لهـــا أي أثـــر قانونـــي فـــي 
مواجهتهـــا، أو مواجهـــة النـــادي، وأن مـــن يقـــوم بالتوقيـــع علـــى تلـــك العقـــود أو االتفاقيـــات ســـيتحمل المســـؤولية 

ـــب عليهـــا مـــن التزامـــات فـــي مواجهـــة الطـــرف اآلخـــر. ـــة، ومـــا يترت ـــة الكامل القانوني

يلتـــزم بخضـــوع جميـــع المعامـــالت الماليـــة للتدقيـــق والمراقبـــة الدوريـــة أو المفاجئـــة مـــن قبـــل ممثلـــي الهيئـــة . 4
والمكتـــب.

االلتزام بتعيين مراقب للحسابات »المدقق الخارجي«.. 5

ــات . 6 ــرادات ومصروفـ ــا اإليـ ــادي، متضمًنـ ــه النـ ــع لـ ــة التابـ ا، لمكتـــب الهيئـ ــهريًّ ــر مالـــي شـ ــع تقريـ ــادي برفـ ــزم النـ يلتـ
ــادي. النـ
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المادة )55( المحظورات المالية على مجلس إدارة النادي والرئيس التنفيذي:
مـــع مراعـــاة وجـــوب امتثـــال مجلـــس إدارة النـــادي بالتعليمـــات الصـــادرة مـــن الهيئـــة، يحظـــر علـــى مجلـــس إدارة النـــادي 

والرئيـــس التنفيـــذي مـــا يلـــي:

االقتــــراض مـــن أي شخـــــص أو جهـــــة كانـــت إال بعـــد الموافقـــة المســـبقة مـــن الهيئـــة مـــع تحمـــل من قـــام باالقتراض . ١
قبـــل موافقـــة الهيئـــة جميـــع التبعـــات القانونيـــة المترتبـــة عـــن القـــرض.

ـــة . ٢ ـــم ســـلفة مالي ـــه- تقدي ـــلس اإلدارة، أو أي شـــخص آخـــر -مهمـــا كانـــت صفت ـــام رئيـــس، أو أي مـــن أعضـــاء مجـ قي
مـــن حســـابهم الخـــاص، والصـــرف منهـــا علـــى احتياجـــات النـــادي إال بعـــد الموافقـــة المســـبقة مـــن الهيئـــة، وبشـــرط 
إيداعهـــا فـــي حســـاب النـــادي البنكـــي، وأي مخالفـــة لهـــذا البنـــد؛ تعـــد تبرعـــًا ال يحـــق لمـــن تقـــدم بالســـلف المطالبـــة 

باســـتردادها، أو اعتبارهـــا دينـــًا علـــى النـــادي.

أن ينفـــق أمـــوال النـــادي فـــي غيـــر األغـــراض التـــي أنشـــئ مـــن أجلهـــا، كمـــا ال يجـــوز لـــه الدخـــول فـــي أيـــة مضاربـــات . 3
ماليـــة، ويجـــوز اســـتغالل فائـــض اإليـــرادات، أو اســـتثمار جـــزء مـــن أموالـــه؛ لضمـــان مـــورد ثابـــت للنـــادي وف مـــا 
قضـــت بـــه هـــذه الالئحـــة علـــى أال يؤثـــر ذلـــك فـــي نشـــاطه، وذلـــك بعـــد الحصـــول علـــى الموافقـــة المســـبقة مـــن 

الهيئـــة.

أن ينتســـب، أو يشـــترك، أو ينضـــم إلـــى جمعيـــة، أو هيئـــة، أو نـــاد مقـــره خـــارج الدولـــة، أو أن يتســـلم منهـــا، أو أن . 4
ـــل الحصـــول علـــى  ـــوع، قب ـــة طريقـــة كانـــت، علـــى نقـــود أو منافـــع مـــن أي ن يحصـــل مباشـــرة، أو بالوســـاطة، أو بأي

ـــة. موافقـــة الهيئ

التصـــرف فـــي األراضـــي أو العقـــارات أو المبانـــي التـــي تخصصهـــا لـــه الدولـــة لالنتفـــاع بهـــا، بالبيـــع، أو الرهـــن، أو . 5
ــار- علـــى أن  ــا النـــادي، أو بـــأي شـــكل مـــن أشـــكال التصـــرف األخـــرى -عـــدا اإليجـ لضمـــان أي ديـــون قـــد يتحملهـ

يكـــون بموافقـــة مســـبقة مـــن الهيئـــة.

إنشـــاء أي مبـــاٍن، أو مالعـــب، أو صـــاالت رياضيـــة، أو غيـــر ذلـــك مـــن اإلنشـــاءات إال بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة . 6
ـــة. الهيئ

المادة )56( تأمين السكن واإلعاشة في المهمات الخاصة بالنادي:
ُيــؤمــن النــادي السكــن، واإلعـــاشـــة، والــتـــنقــالت في مهمــات الـــنــادي.

المادة )57( بدل االنتداب:
يصـــرف النـــادي بـــدل انتـــداب ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة، والســـعوديين المتعاقديـــن، والمتعاونيـــن لليـــوم الواحـــد . ١

ـــي: وفـــق مـــا يل

)٧00( سـبعمـائة ريال ألعـضاء مجـلس اإلدارة خارج الدولة.أ. 

)500( خمسمائة ريال ألعضاء مجـلـس اإلدارة داخل الدولة.ب. 
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)٤00( أربعمائة ريال للمـتعاقدين والمتعاونين خارج الدولة.	. 

)٢50( مائتان وخـمسون ريااًل للمتعاقدين والمتعاونين داخل الدولة.د. 

للهيئة تعديل قيمة بدل االنتداب حسب األحوال والظروف ومقتضيات المصلحة.. ٢

المادة )58( تذاكر السفر:
يصـــــــــرف تذكــــــــــرة ســـفر للمنتدبيـــن فـــي مهمـــات النـــادي بدرجـــة رجـــال األعمـــال لرئيـــس مجلـــس اإلدارة، والدرجـــة 

ــادي. ــاء مجلـــس اإلدارة، ومـــن يتطلـــب ســـفره مـــن النـ ــياحية ألعضـ السـ

المادة )59( السكن واإلقامة للمرافقين:
ُيلـــزم المرافقيـــن لفـــرق النـــادي المختلفـــة )إدارييـــن- مدربيـــن- عمـــال( الســـكن واإلقامـــة فـــي األماكـــن المؤمنـــة لهـــم 

مـــع الفـــرق.

المادة )60( ممتلكات النادي:
الثابتـــة والمنقولـــة، والهبـــات، والوصايـــا، والتبرعـــات، . ١ النـــادي بمـــا فيهـــا االشـــتراكات، والممتلـــكات  أمـــوال 

واإلعانـــات، وغيرهـــا تعتبـــر ملـــكًا للنـــادي، وليـــس لألعضـــاء أي حـــق فيهـــا، وليـــس للعضـــو المنســـحب، أو الـــذي 
فقـــد عضويتـــه، أو ســـقطت عنـــه، أو لورثتـــه أي حـــق فـــي المطالبـــة بهـــذه األمـــوال.

تشـــمل ممتلـــكات النـــادي األمـــوال النقـــــدية، واألمـــوال المودعـــة فـــي البنـــوك، والمبانـــي، والمنشـــآت، والعقـــارات، . ٢
واألجهـــزة، واألدوات، والمالبـــس، واألثـــاث، ووســـائل النقـــل، ومـــا فـــي حكمهـــا.

ال يحق لمجلس إدارة النادي بيع شيء من ممتلكات النادي إال بعد موافقة الهيئة.. 3

ــًا بدفـــع قيمتـــه، أو إصالحـــه . 4 كل مـــن يتســـبب فـــي ضيـــاع أو أتـــالف شـــيء مـــن ممتلـــكات النـــادي يكـــون ملزمـ
ــة،  ــذه الالئحـ ــررة فـــي هـ ــزاءات المقـ ــن الجـ ــع أي مـ ــة توقيـ ــوز للهيئـ ــة، ويجـ ــرار مجلـــس اإلدارة أو الهيئـ حســـب قـ

ــا تـــم إتالفـــه أو إصالحـــه. باإلضافـــة لدفـــع قيمـــة مـ

تسجل جميع ممتلكات النادي حسب تصنيفـها في سجالت معتمــدة، وبأرقام متسلسلة في المستودع.. 5

ــذه . 6 ــن هـ ــارج مـ ــوارد والخـ ــا الـ ــت فيهـ ــة، يثبـ ــد العينيـ ــجالت العهـ ــتودع سـ ــن المسـ ــي وأميـ ــر المالـ ــك المديـ يمسـ
ــد. العهـ

للهيئة تشكيل لجنة لجرد وتصفية ممتلكـات النادي الذي تم حله أو دمجه؛ طبقًا لألنظمة واللوائح.. 7
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)٤00( أربعمائة ريال للمـتعاقدين والمتعاونين خارج الدولة.	. 

)٢50( مائتان وخـمسون ريااًل للمتعاقدين والمتعاونين داخل الدولة.د. 

للهيئة تعديل قيمة بدل االنتداب حسب األحوال والظروف ومقتضيات المصلحة.. ٢

المادة )58( تذاكر السفر:
يصـــــــــرف تذكــــــــــرة ســـفر للمنتدبيـــن فـــي مهمـــات النـــادي بدرجـــة رجـــال األعمـــال لرئيـــس مجلـــس اإلدارة، والدرجـــة 

ــادي. ــاء مجلـــس اإلدارة، ومـــن يتطلـــب ســـفره مـــن النـ ــياحية ألعضـ السـ

المادة )59( السكن واإلقامة للمرافقين:
ُيلـــزم المرافقيـــن لفـــرق النـــادي المختلفـــة )إدارييـــن- مدربيـــن- عمـــال( الســـكن واإلقامـــة فـــي األماكـــن المؤمنـــة لهـــم 

مـــع الفـــرق.

المادة )60( ممتلكات النادي:
الثابتـــة والمنقولـــة، والهبـــات، والوصايـــا، والتبرعـــات، . ١ النـــادي بمـــا فيهـــا االشـــتراكات، والممتلـــكات  أمـــوال 

واإلعانـــات، وغيرهـــا تعتبـــر ملـــكًا للنـــادي، وليـــس لألعضـــاء أي حـــق فيهـــا، وليـــس للعضـــو المنســـحب، أو الـــذي 
فقـــد عضويتـــه، أو ســـقطت عنـــه، أو لورثتـــه أي حـــق فـــي المطالبـــة بهـــذه األمـــوال.

تشـــمل ممتلـــكات النـــادي األمـــوال النقـــــدية، واألمـــوال المودعـــة فـــي البنـــوك، والمبانـــي، والمنشـــآت، والعقـــارات، . ٢
واألجهـــزة، واألدوات، والمالبـــس، واألثـــاث، ووســـائل النقـــل، ومـــا فـــي حكمهـــا.

ال يحق لمجلس إدارة النادي بيع شيء من ممتلكات النادي إال بعد موافقة الهيئة.. 3

ــًا بدفـــع قيمتـــه، أو إصالحـــه . 4 كل مـــن يتســـبب فـــي ضيـــاع أو أتـــالف شـــيء مـــن ممتلـــكات النـــادي يكـــون ملزمـ
ــة،  ــذه الالئحـ ــررة فـــي هـ ــزاءات المقـ ــن الجـ ــع أي مـ ــة توقيـ ــوز للهيئـ ــة، ويجـ ــرار مجلـــس اإلدارة أو الهيئـ حســـب قـ

ــا تـــم إتالفـــه أو إصالحـــه. باإلضافـــة لدفـــع قيمـــة مـ

تسجل جميع ممتلكات النادي حسب تصنيفـها في سجالت معتمــدة، وبأرقام متسلسلة في المستودع.. 5

ــذه . 6 ــن هـ ــارج مـ ــوارد والخـ ــا الـ ــت فيهـ ــة، يثبـ ــد العينيـ ــجالت العهـ ــتودع سـ ــن المسـ ــي وأميـ ــر المالـ ــك المديـ يمسـ
ــد. العهـ

للهيئة تشكيل لجنة لجرد وتصفية ممتلكـات النادي الذي تم حله أو دمجه؛ طبقًا لألنظمة واللوائح.. 7
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الفصل الثامن: العملية االنتخابية

المادة )6١( اللجنة العامة النتخابات األندية الرياضية:
تتكون اللجنة العامة من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد ثالثة أعضاء يصدر بهم قرار من الرئيس.. ١

يجـــب أن يكـــون رئيـــس اللجنـــة العامـــة، أو نائبـــه ممـــن يحمـــل علـــى األقـــل شـــهادة البكالوريـــوس فـــي القانـــون، أو . ٢
مـــا يعادلهـــا. 

يحدد قرار التشكيل اجتماعات اللجنة، وكيفية تنظيم أعمالها، والجهاز اإلداري المساند لها.. 3

ترتبـــط اللجنـــة العامـــة بوكيـــل الهيئـــة لشـــؤون الرياضـــة، ولـــه الحـــق فـــي اإلشـــراف علـــى أعمالهـــا، والرقابـــة عليهـــا، . 4
والرفـــع عـــن أي أمـــور تتعلـــق بهـــا لرئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة.

تباشر اللجنة العامة مهامها وفق االختصاصات التالية:. 5

ـــة، واتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة أ.  ـــة الرياضي ـــة لألندي ـــات العمومي ـــة فـــي الجمعي ـــة االنتخابي ـــى العملي اإلشـــراف عل
لذلـــك.

إصـــدار البرنامـــج الزمنـــي لالنتخابـــات بعـــد اعتمـــاده مـــن وكيـــل رئيـــس الهيئـــة لشـــؤون الرياضـــة، وعقـــد الجمعيـــة ب. 
العموميـــة النتخـــاب وتزكيـــة رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة، المشـــتمل علـــى تحديـــد موعـــد عقـــد الجمعيـــة 

العموميـــة، والتعديـــل علـــى البرنامـــج الزمنـــي حســـب مـــا تقتضيـــه المصلحـــة العامـــة.

تحديـــد موعـــد فتـــح بـــاب الترشـــح لرئاســـة، أو عضويـــة مجلـــس اإلدارة، بالتنســـيق مـــع المكتـــب، والنـــادي 	. 
المعنـــي. 

اإلشراف، والرقابة على فتح باب الترشح، واستقبال ملفات المرشحين لرئاسة، وعضوية مجلس اإلدارة.د. 

اإلشـــراف علـــى إغـــالق بـــاب الترشـــح لرئاســـة، أو عضويـــة مجلـــس اإلدارة، أو اســـتكمال مجلـــس اإلدارة، وإعـــداد 	. 
المحضـــر الـــالزم.

اعتمـــاد القوائـــم األوليـــة، والنهائيـــة للمرشـــحين لرئاســـة، أو عضويـــة مجلـــس اإلدارة بعـــد دراســـتها، والتأكـــد و. 
مـــن اســـتيفائها لكامـــل الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذه الالئحـــة، ونشـــرها وفًقـــا ألحـــكام هـــذه الالئحـــة.

اعتمـــاد القوائـــم األوليـــة، والنهائيـــة ألعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة الذيـــن يحـــق لهـــم حضـــور الجمعيـــة، والتصويـــت ز. 
فـــي يـــوم االنتخـــاب، ونشـــرها وفًقـــا ألحـــكام هـــذه الالئحـــة.

استبعاد من تراه من المرشحين ممن ال تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذه الالئحة.	. 

ـــراه مـــن أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة ممـــن ال تنطبـــق عليهـــم الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي ط.  اســـتبعاد مـــن ت
هـــذه الالئحـــة.

تشكيل لجنة االنتخاب والفرز لكل عملية انتخابية، وتباشر مهامها وفًقا ألحكام هذه الالئحة. ي. 
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تحديد مكان عقد الجمعية العمومية للنادي بالتنسيق مع المكتب، والنادي.	. 

إعداد نماذج العمل للعملية االنتخابية.ل. 

قبول، أو رفض طلب عضوية عضو الجمعية العمومية أثناء فتح باب الترشح.	. 

إعادة فتح باب الترشح لرئاسة، أو عضوية مجلس اإلدارة.ن. 

إيقاف فتح باب الترشح لرئاسة، أو عضوية مجلس اإلدارة.س. 

تحديد وقت بداية عملية االقتراع، وانتهائها.ع. 

المادة )6٢( لجنة االنتخاب والفرز:
تشكل اللجنة العامة لالنتخابات لجنة -أو أكثر- تسمى )لجنة االنتخاب والفرز( في كل عملية انتخابية.. ١

تباشر لجنة االنتخاب والفرز مهامها وفق االختصاصات التالية:. ٢

اإلشراف على عملية االقتراع وإعداد محضر بانتهاء االقتراع.أ. 

ها، وإعداد محضر نهائي بالعد، والفرز.ب.  فرز األصوات، وعدُّ

رفع النتائج النهائية إلى اللجنة العامة العتمادها، والتصديق عليها.	. 

أي اختصاصات أخرى ُتسند لها من اللجنة العامة في حدود اختصاصاتها.د. 

المادة )63( مراحل انتخابات رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة بالنادي:
تتكون مراحل انتخابات رئاسة، وعضوية مجلس اإلدارة بالنادي من المراحل التالية: 

مرحلة فتح باب الترشح لرئاسة، وعضوية مجلس اإلدارة، وإعالن قوائم المرشحين، والناخبين األولية.. ١

مرحلة الطعن على القوائم األولية للمرشحين، والناخبين.. ٢

مرحلة إعالن القوائم النهائية للمرشحين، والناخبين.. 3

مرحلة االقتراع، والتصويت. . 4

مرحلة الطعن على إجراءات االقتراع، والتصويت، وصدور القرار بتسمية أعضاء مجلس اإلدارة.. 5
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تحديد مكان عقد الجمعية العمومية للنادي بالتنسيق مع المكتب، والنادي.	. 

إعداد نماذج العمل للعملية االنتخابية.ل. 

قبول، أو رفض طلب عضوية عضو الجمعية العمومية أثناء فتح باب الترشح.	. 

إعادة فتح باب الترشح لرئاسة، أو عضوية مجلس اإلدارة.ن. 

إيقاف فتح باب الترشح لرئاسة، أو عضوية مجلس اإلدارة.س. 

تحديد وقت بداية عملية االقتراع، وانتهائها.ع. 

المادة )6٢( لجنة االنتخاب والفرز:
تشكل اللجنة العامة لالنتخابات لجنة -أو أكثر- تسمى )لجنة االنتخاب والفرز( في كل عملية انتخابية.. ١

تباشر لجنة االنتخاب والفرز مهامها وفق االختصاصات التالية:. ٢

اإلشراف على عملية االقتراع وإعداد محضر بانتهاء االقتراع.أ. 

ها، وإعداد محضر نهائي بالعد، والفرز.ب.  فرز األصوات، وعدُّ

رفع النتائج النهائية إلى اللجنة العامة العتمادها، والتصديق عليها.	. 

أي اختصاصات أخرى ُتسند لها من اللجنة العامة في حدود اختصاصاتها.د. 

المادة )63( مراحل انتخابات رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة بالنادي:
تتكون مراحل انتخابات رئاسة، وعضوية مجلس اإلدارة بالنادي من المراحل التالية: 

مرحلة فتح باب الترشح لرئاسة، وعضوية مجلس اإلدارة، وإعالن قوائم المرشحين، والناخبين األولية.. ١

مرحلة الطعن على القوائم األولية للمرشحين، والناخبين.. ٢

مرحلة إعالن القوائم النهائية للمرشحين، والناخبين.. 3

مرحلة االقتراع، والتصويت. . 4

مرحلة الطعن على إجراءات االقتراع، والتصويت، وصدور القرار بتسمية أعضاء مجلس اإلدارة.. 5
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المادة )64( البرنامج الزمني لالنتخابات:
ــا فـــي  ــار إليهـ ُتعـــد اللجنـــة العامـــة لالنتخابـــات البرنامـــج الزمنـــي لالنتخابـــات، علـــى أن يشـــمل جميـــع المراحـــل المشـ
المـــادة )٦٣( »مراحـــل انتخابـــات رئاســـة، وعضويـــة مجلـــس اإلدارة بالنـــادي « مـــن هـــذه الالئحـــة، وًيعتمـــد البرنامـــج 
الزمنـــي مـــن وكيـــل الهيئـــة لشـــؤون الرياضـــة، ويعلـــن عنـــه، ســـواء مـــن خـــالل النـــادي، أو عـــن طريـــق الصحـــف اليوميـــة، 
أو مـــن خـــالل الموقـــع اإللكترونـــي، أو أي وســـيلة إلكترونيـــة معتبـــرة نظاًمـــا تحقـــق العلـــم لجميـــع أعضـــاء الجمعيـــة 

العموميـــة.

المادة )65( نظا	 الترشح:
يكون نظام الترشح لرئاسة، وعضوية مجلس إدارة النادي عن طريق القائمة.

المادة )66( موعد عقد الجمعية العمومية:
يتحـــدد تاريـــخ عقـــد الجمعيـــة العموميـــة النتخـــاب رئيـــس، وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة حســـب البرنامـــج الزمنـــي المعـــد مـــن 

اللجنـــة العامـــة النتخابـــات األنديـــة الرياضيـــة.

المادة )67( المدة الزمنية بين بداية الفترة االنتخابية وموعد عقد 
الجمعية العمومية:

يجب أال تزيد المدة الزمنية بين بداية الفترة االنتخابية وموعد عقد الجمعية العمومية للنادي عن )٦0( يوًما.

المادة )68( فتح باب الترشح واإلعالن عنه:
يجـــب تقديـــم ملـــف ترشـــيح مجلـــس إدارة النـــادي ورئيســـه إلـــى اللجنـــة العليـــا لألعضـــاء  )إن وجـــدت( - قبـــل . ١

فتـــح بـــاب الترشـــح – وذلـــك بهـــدف التشـــاور حيـــال ذلـــك، وفـــي حـــال عـــدم وجـــود هـــذه اللجنـــة يتقـــدم أي مـــن 
المرشـــحين إلـــى رئيـــس اللجنـــة العامـــة النتخابـــات األنديـــة الرياضيـــة مباشـــرة.

ـــار رئيســـها، وفـــي حـــال تســـاوي األصـــوات يرأســـها . ٢ ـــا لألعضـــاء فيمـــا بينهـــم علـــى اختي يصـــوت أعضـــاء اللجنـــة العلي
أكثرهـــم دعمـــا للنـــادي خـــالل الســـنة الماليـــة القائمـــة، وتختـــص اللجنـــة بتقديـــم المشـــورة لمجلـــس إدارة النـــادي، 
وفحـــص ملفـــات راغبـــي الترشـــح لرئاســـة مجلـــس إدارة النـــادي واألعضـــاء المنضميـــن لهـــا، والتشـــاور الختيـــار 

األكفـــأ مـــن أي منهـــا

ــاب الترشـــح . 3 ــح بـ ــام، ويتـــم اإلعـــالن عـــن فتـ ــة، وعضويـــة مجلـــس اإلدارة لمـــدة )5( أيـ ــاب الترشـــح لرئاسـ ُيفتـــح بـ
ـــادي، أو عـــن طريـــق الصحـــف اليوميـــة، أو  بالطريقـــة، واآلليـــة التـــي تحددهـــا اللجنـــة العامـــة، ســـواء مـــن خـــالل الن
مـــن خـــالل الموقـــع اإللكترونـــي، أو شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي، أو أي وســـيلة إلكترونيـــة تحقـــق العلـــم لجميـــع 

أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة.

الالئحة األساسية لألندية الرياضية ٤0

المادة )69( وقت تقديم أوراق المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة:
ُتحدد اللجنة العامة لالنتخابات وقت تقديم أوراق المرشحين لرئاسة، وعضوية مجلس اإلدارة.

المادة )70( آلية تقديم أوراق المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة:
يقـــدم المرشـــح لرئاســـة مجلـــس اإلدارة طلـــب ترشـــح قائمتـــه االنتخابيـــة بخطـــاب موجـــه لرئيـــس اللجنـــة العامـــة 
النتخابـــات األنديـــة الرياضيـــة، مرفًقـــا بـــه المســـوغات لترشـــحهم، واســـتيفائهم لشـــروط الترشـــح المنصـــوص عليهـــا 

ــة. ــذه الالئحـ ــن هـ ــس اإلدارة« مـ ــة مجلـ ــة أو عضويـ ــح لرئاسـ ــروط الترشـ ــادة )٢0( »شـ ــي المـ فـ

المادة )7١( سداد المقابل المالي للعضوية للناخبين والمرشحين:
يجـــب ســـداد المقابـــل المالـــي للعضويـــة مـــن ِقَبـــل العضـــو طالـــب العضويـــة بنفســـه عـــن طريـــق الحســـاب البنكـــي 

للنـــادي خـــالل فتـــرة فتـــح بـــاب الترشـــح، حتـــى لـــو كانـــت مـــدة العضويـــة انتهـــت أو ســـتنتهي.

المادة )7٢( حق الترشح والحضور والتصويت في االنتخابات:
يحـــق لـــكل عضـــو فـــي الجمعيـــة العموميـــة تنطبـــق عليـــه شـــروط العضويـــة الترشـــح، والحضـــور، والتصويـــت إذا . ١

ــة  ــد الجمعيـ ــخ عقـ ــادي حتـــى تاريـ ــي النـ ــو فـ ــه كعضـ ــخ قبولـ ــن تاريـ ــر مـ ــهر فأكثـ ــة أشـ ــه ثالثـ مضـــى علـــى عضويتـ
العموميـــة.

يحـــق لـــكل شـــخص طبيعـــي يرغـــب فـــي االنضمـــام لعضويـــة النـــادي عنـــد فتـــح بـــاب الترشـــح الحضـــور، والتصويـــت، . ٢
والترشـــح إذا قـــام بســـداد المقابـــل المالـــي للعضويـــة لمـــدة أربـــع ســـنوات قادمـــة، ويعتبـــر عضـــًوا اعتبـــاًرا مـــن 

ـــة. ـــي للعضوي ـــل المال ـــخ ســـداده المقاب تاري

المادة )73( إعداد ونشر القائمة األولية للناخبين والمرشحين:
ـــخ  ـــا فيهـــا تاري ـــاب الترشـــح، موضًح ـــن، والمرشـــحين بعـــد إغـــالق ب ـــة للناخبي ـــة االنتخـــاب والفـــرز القائمـــة األولي تعـــد لجن
ورودهـــا، علـــى أن تكـــون القائمـــة األوليـــة للرئاســـة والعضويـــة، كلٌّ علـــى حـــدة، وترفـــع القائمـــة للجنـــة العامـــة فـــي 
الوقـــت الـــذي تحـــدده، وتعلـــن عنهـــا بلوحـــة اإلعالنـــات بالنـــادي، أو مـــن خـــالل الموقـــع اإللكترونـــي للنـــادي، أو أي 
وســـيلة إلكترونيـــة معتبـــرة نظاًمـــا تحقـــق العلـــم لجميـــع أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة، وذلـــك خـــالل )5( أيـــام وفـــق 

البرنامـــج الزمنـــي لالنتخابـــات.



الالئحة األساسية لألندية الرياضية ٤0

المادة )69( وقت تقديم أوراق المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة:
ُتحدد اللجنة العامة لالنتخابات وقت تقديم أوراق المرشحين لرئاسة، وعضوية مجلس اإلدارة.

المادة )70( آلية تقديم أوراق المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة:
يقـــدم المرشـــح لرئاســـة مجلـــس اإلدارة طلـــب ترشـــح قائمتـــه االنتخابيـــة بخطـــاب موجـــه لرئيـــس اللجنـــة العامـــة 
النتخابـــات األنديـــة الرياضيـــة، مرفًقـــا بـــه المســـوغات لترشـــحهم، واســـتيفائهم لشـــروط الترشـــح المنصـــوص عليهـــا 

ــة. ــذه الالئحـ ــن هـ ــس اإلدارة« مـ ــة مجلـ ــة أو عضويـ ــح لرئاسـ ــروط الترشـ ــادة )٢0( »شـ ــي المـ فـ

المادة )7١( سداد المقابل المالي للعضوية للناخبين والمرشحين:
يجـــب ســـداد المقابـــل المالـــي للعضويـــة مـــن ِقَبـــل العضـــو طالـــب العضويـــة بنفســـه عـــن طريـــق الحســـاب البنكـــي 

للنـــادي خـــالل فتـــرة فتـــح بـــاب الترشـــح، حتـــى لـــو كانـــت مـــدة العضويـــة انتهـــت أو ســـتنتهي.

المادة )7٢( حق الترشح والحضور والتصويت في االنتخابات:
يحـــق لـــكل عضـــو فـــي الجمعيـــة العموميـــة تنطبـــق عليـــه شـــروط العضويـــة الترشـــح، والحضـــور، والتصويـــت إذا . ١

ــة  ــد الجمعيـ ــخ عقـ ــادي حتـــى تاريـ ــي النـ ــو فـ ــه كعضـ ــخ قبولـ ــن تاريـ ــر مـ ــهر فأكثـ ــة أشـ ــه ثالثـ مضـــى علـــى عضويتـ
العموميـــة.

يحـــق لـــكل شـــخص طبيعـــي يرغـــب فـــي االنضمـــام لعضويـــة النـــادي عنـــد فتـــح بـــاب الترشـــح الحضـــور، والتصويـــت، . ٢
والترشـــح إذا قـــام بســـداد المقابـــل المالـــي للعضويـــة لمـــدة أربـــع ســـنوات قادمـــة، ويعتبـــر عضـــًوا اعتبـــاًرا مـــن 

ـــة. ـــي للعضوي ـــل المال ـــخ ســـداده المقاب تاري

المادة )73( إعداد ونشر القائمة األولية للناخبين والمرشحين:
ـــخ  ـــا فيهـــا تاري ـــاب الترشـــح، موضًح ـــن، والمرشـــحين بعـــد إغـــالق ب ـــة للناخبي ـــة االنتخـــاب والفـــرز القائمـــة األولي تعـــد لجن
ورودهـــا، علـــى أن تكـــون القائمـــة األوليـــة للرئاســـة والعضويـــة، كلٌّ علـــى حـــدة، وترفـــع القائمـــة للجنـــة العامـــة فـــي 
الوقـــت الـــذي تحـــدده، وتعلـــن عنهـــا بلوحـــة اإلعالنـــات بالنـــادي، أو مـــن خـــالل الموقـــع اإللكترونـــي للنـــادي، أو أي 
وســـيلة إلكترونيـــة معتبـــرة نظاًمـــا تحقـــق العلـــم لجميـــع أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة، وذلـــك خـــالل )5( أيـــام وفـــق 

البرنامـــج الزمنـــي لالنتخابـــات.



٤1الالئحة األساسية لألندية الرياضية

المادة )74( قيد الناخبين:
تتولى اللجنة العامة لالنتخابات اعتماد قوائم الناخبين األولية، والنهائية وفق اإلجراءات التالية:

تحدد اللجنة العامة فترة قيد الناخبين في البرنامج الزمني المعتمد وفق أحكام هذه الالئحة.. ١

تعـــد اللجنـــة العامـــة القائمـــة األوليـــة لجـــدول الناخبيـــن بعـــد إغـــالق بـــاب الترشـــح، ويعلـــن عنهـــا مـــن خـــالل النـــادي، . ٢
أو مـــن خـــالل الموقـــع اإللكترونـــي للنـــادي، أو أي وســـيلة إلكترونيـــة معتبـــرة نظاًمـــا تحقـــق العلـــم لجميـــع أعضـــاء 

الجمعيـــة العموميـــة.

ُتعلـــن اللجنـــة العامـــة القائمـــة النهائيـــة للناخبيـــن بعـــد اعتمادهـــا خـــالل )٣( أيـــام وفـــق البرنامـــج الزمنـــي لالنتخابـــات، . 3
ــا، ســـواء مـــن خـــالل النـــادي، أو مـــن خـــالل الموقـــع اإللكترونـــي، أو أي وســـيلة إلكترونيـــة معتبـــرة  ويعلـــن عنهـ

ـــا تحقـــق العلـــم لجميـــع أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة. نظاًم

المادة )75( نشر القائمة النهائية للمرشحين:
ُتعلـــن اللجنـــة العامـــة لالنتخابـــات القائمـــة النهائيـــة للمرشـــحين بعـــد اعتمادهـــا خـــالل )٣( أيـــام وفـــق البرنامـــج الزمنـــي 
لالنتخابـــات، ويعلـــن عنهـــا، ســـواء مـــن خـــالل النـــادي، أو مـــن خـــالل الموقـــع اإللكترونـــي للنـــادي، أو أي وســـيلة 

إلكترونيـــة معتبـــرة نظاًمـــا تحقـــق العلـــم لجميـــع أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة.

المادة )76( االنسحاب من الترشح:
ا قبـــل إقفـــال بـــاب الترشـــح، وإذا . ١ يجـــوز للمرشـــح أن يســـحب ترشـــيحه، وذلـــك بموجـــب كتـــاب خطـــي منـــه شـــخصيًّ

أدى هـــذا االنســـحاب إلـــى اســـتحالة اســـتكمال العـــدد الـــالزم لمجلـــس اإلدارة فـــإن للجنـــة العامـــة فتـــح بـــاب 
الترشـــح مـــرة أخـــرى لمـــدة مماثلـــة.

ــاء . ٢ ــل أو أثنـ ــة مجلـــس اإلدارة قبـ ــة، وعضويـ ــحة لرئاسـ ــة المرشـ ــاء القائمـ ــحاب كل أو بعـــض أعضـ ــة انسـ ــي حالـ فـ
ـــة مجلـــس اإلدارة إال  ـــة، فـــال يحـــق ألي منهـــم إعـــادة ترشـــيح نفســـه لرئاســـة، وعضوي ـــة العمومي انعقـــاد الجمعي

بعـــد مـــرور الـــدورة االنتخابيـــة التـــي انســـحبوا فيهـــا.

إذا انسحب رئيس القائمة المرشحة لرئاسة، وعضوية مجلس اإلدارة يتم استبعاد هذه القائمة من الترشح.. 3

إذا انســـحب بعـــض المرشـــحين لعضويـــة مجلـــس اإلدارة مـــن القائمـــة، وأدى ذلـــك إلـــى عـــدم اســـتكمال العـــدد . 4
ن لمجلـــس اإلدارة يتـــم اســـتبعاد هـــذه القائمـــة مـــن الترشـــح. النظامـــي المكـــوَّ

المادة )77( فتح باب الترشح مرة أخرى:
فـــي حـــال لـــم يتقـــدم للترشـــح لرئاســـة، وعضويـــة مجلـــس اإلدارة أي قائمـــة بالعـــدد الـــالزم بعـــد إغـــالق بـــاب الترشـــح، 
يفتـــح بـــاب الترشـــح مـــرة أخـــرى لمـــدة مماثلـــة وفـــي حـــال لـــم يكتمـــل العـــدد الـــالزم فـــي المـــرة الثانيـــة، فإنـــه يحـــق 
للهيئـــة أن تقـــرر مـــا تـــراه مناســـًبا بتكليـــف مجلـــس اإلدارة الحالـــي، أو مجلـــس إدارة جديـــد لمـــدة مـــن ثالثـــة أشـــهر إلـــى 

ســـنة واحـــدة ويجـــوز تمديدهـــا لمـــدة، أو مـــدد مماثلـــة.

الالئحة األساسية لألندية الرياضية ٤٢

المادة )78( االقتراع واالنتخاب:
ـــراع، واالنتخـــاب شـــريطة اســـتخدام أســـلوب التصويـــت التراكمـــي فـــي . ١ ـــات وطـــرق االقت ـــد آلي ـــة العامـــة تحدي للجن

انتخـــاب رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة. 

فـــي حـــال إجـــراء االنتخابـــات، وعمليـــة االقتـــراع بالوســـائل اإللكترونيـــة يجـــب أن تتســـم بالشـــفافية، والوضـــوح، مـــع . ٢
تحديـــد جميـــع الخطـــوات التنفيذيـــة لذلـــك.

ـــى أســـاس احتســـاب صـــوت . 3 ـــة علـ ـــة العمومي ـــاء الجمعي ـــع أعضـ ـــم التصويـــت علـــى قائمـــة المرشـــحين مـــن جمي  يت
واحـــد لـــكل )1000( ألـــف ريـــال، واحتســـاب صـــوت واحـــد لـــكل )500( خمســـمائة ريـــال فـــي أنديـــة الصـــم واالحتياجـــات 

الخاصـــة. 

في حال إجراء االنتخابات، وعملية االقتراع بالوسائل الورقية يجب االلتزام باإلجراءات التالية:. 4

تقـــوم لجنـــة االنتخـــاب والفـــرز قبـــل البـــدء فـــي االقتـــراع بالتأكـــد مـــن خلـــو صناديـــق االقتـــراع، ثـــم قفلهـــا، أ. 
وختمهـــا، ووضعهـــا فـــي المـــكان المخصـــص لالقتـــراع.

على لجنة االنتخاب والفرز التحقق من التالي:. 5

إحكام أقفال الصناديق، وختمها، ووضعها في المكان المخصص، وإعداد محضر بذلك.أ. 

ــكان ب.  ــى المـ ــه إلـ ــه أن يتجـ ــراع، وعليـ ــة االقتـ ــليمه ورقـ ــم تسـ ــة، ثـ ــة العموميـ ــو الجمعيـ ــة عضـ ــن هويـ ــد مـ التأكـ
المخصـــص للتصويـــت داخـــل القاعـــة، وأن يثبـــت اختيـــاره علـــى الورقـــة، ويضعهـــا فـــي صنـــدوق االقتـــراع.

يدلـــي أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة بأصواتهـــم فـــي اليـــوم المحـــدد لالقتـــراع النتخـــاب القوائـــم المرشـــحة 	. 
للرئاســـة وعضويـــة مجلـــس األنديـــة، أو عضويـــة مجلـــس اإلدارة بمـــا ال يتجـــاوز، أو يقـــل عـــن العـــدد المحـــدد 

ــي كل مجلـــس. ــم فـ ــراد انتخابهـ ــاء المـ لألعضـ

فـــي حـــال عـــدم اســـتطاعة عضـــو الجمعيـــة العموميـــة إثبـــات اختيـــاره بنفســـه فـــي ورقـــة االقتـــراع بســـبب تقتنـــع د. 
ـــراع، ثـــم يودعهـــا فـــي  ا للجنـــة االنتخـــاب والفـــرز، فتقـــوم بإثبـــات رأيـــه فـــي ورقـــة االقت ـــه اللجنـــة يبديـــه شـــفهيًّ ب

صنـــدوق االقتـــراع.

تعتبـــر ورقـــة االقتـــراع المتضمنـــة ترشـــيح أكثـــر مـــن قائمـــة مـــن القوائـــم المتقدمـــة للترشـــح، أو وضـــع إشـــارة 	. 
غيـــر اإلشـــارة المحـــددة بورقـــة االقتـــراع باطلـــة.

تبـــدأ عمليـــة االقتـــراع وفـــق محضـــر إثبـــات يوقـــع مـــن أعضـــاء لجنـــة االنتخـــاب والفـــرز يوضـــح فيـــه وقـــت بـــدء و. 
عمليـــة االقتـــراع الفعليـــة، ووقـــت انتهائهـــا، ويتـــم اإلعـــالن عنـــه بالطـــرق، واآلليـــة التـــي تحددهـــا اللجنـــة العامـــة.

يقفل مركز االقتراع في الموعد المحدد لذلك.ز. 

ــراع، ويحـــق 	.  ــاء عمليـــة االقتـ ــا مباشـــرة بعـــد انتهـ ــرز أصـــوات الناخبيـــن، وعدهـ ــرز فـ ُتنهـــي لجنـــة االنتخـــاب والفـ
ــا. ــوات، وعدهـ ــرز األصـ ــة فـ ــور عمليـ ــم- حضـ ــحين -أو وكالئهـ للمرشـ

تعـــد لجنـــة االنتخـــاب والفـــرز محضـــًرا يتضمـــن أســـماء القوائـــم المرشـــحة، وعـــدد األصـــوات التـــي حصلـــت عليهـــا ط. 



الالئحة األساسية لألندية الرياضية ٤٢

المادة )78( االقتراع واالنتخاب:
ـــراع، واالنتخـــاب شـــريطة اســـتخدام أســـلوب التصويـــت التراكمـــي فـــي . ١ ـــات وطـــرق االقت ـــد آلي ـــة العامـــة تحدي للجن

انتخـــاب رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة. 

فـــي حـــال إجـــراء االنتخابـــات، وعمليـــة االقتـــراع بالوســـائل اإللكترونيـــة يجـــب أن تتســـم بالشـــفافية، والوضـــوح، مـــع . ٢
تحديـــد جميـــع الخطـــوات التنفيذيـــة لذلـــك.

ـــى أســـاس احتســـاب صـــوت . 3 ـــة علـ ـــة العمومي ـــاء الجمعي ـــع أعضـ ـــم التصويـــت علـــى قائمـــة المرشـــحين مـــن جمي  يت
واحـــد لـــكل )1000( ألـــف ريـــال، واحتســـاب صـــوت واحـــد لـــكل )500( خمســـمائة ريـــال فـــي أنديـــة الصـــم واالحتياجـــات 

الخاصـــة. 

في حال إجراء االنتخابات، وعملية االقتراع بالوسائل الورقية يجب االلتزام باإلجراءات التالية:. 4

تقـــوم لجنـــة االنتخـــاب والفـــرز قبـــل البـــدء فـــي االقتـــراع بالتأكـــد مـــن خلـــو صناديـــق االقتـــراع، ثـــم قفلهـــا، أ. 
وختمهـــا، ووضعهـــا فـــي المـــكان المخصـــص لالقتـــراع.

على لجنة االنتخاب والفرز التحقق من التالي:. 5

إحكام أقفال الصناديق، وختمها، ووضعها في المكان المخصص، وإعداد محضر بذلك.أ. 

ــكان ب.  ــى المـ ــه إلـ ــه أن يتجـ ــراع، وعليـ ــة االقتـ ــليمه ورقـ ــم تسـ ــة، ثـ ــة العموميـ ــو الجمعيـ ــة عضـ ــن هويـ ــد مـ التأكـ
المخصـــص للتصويـــت داخـــل القاعـــة، وأن يثبـــت اختيـــاره علـــى الورقـــة، ويضعهـــا فـــي صنـــدوق االقتـــراع.

يدلـــي أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة بأصواتهـــم فـــي اليـــوم المحـــدد لالقتـــراع النتخـــاب القوائـــم المرشـــحة 	. 
للرئاســـة وعضويـــة مجلـــس األنديـــة، أو عضويـــة مجلـــس اإلدارة بمـــا ال يتجـــاوز، أو يقـــل عـــن العـــدد المحـــدد 

ــي كل مجلـــس. ــم فـ ــراد انتخابهـ ــاء المـ لألعضـ

فـــي حـــال عـــدم اســـتطاعة عضـــو الجمعيـــة العموميـــة إثبـــات اختيـــاره بنفســـه فـــي ورقـــة االقتـــراع بســـبب تقتنـــع د. 
ـــراع، ثـــم يودعهـــا فـــي  ا للجنـــة االنتخـــاب والفـــرز، فتقـــوم بإثبـــات رأيـــه فـــي ورقـــة االقت ـــه اللجنـــة يبديـــه شـــفهيًّ ب

صنـــدوق االقتـــراع.

تعتبـــر ورقـــة االقتـــراع المتضمنـــة ترشـــيح أكثـــر مـــن قائمـــة مـــن القوائـــم المتقدمـــة للترشـــح، أو وضـــع إشـــارة 	. 
غيـــر اإلشـــارة المحـــددة بورقـــة االقتـــراع باطلـــة.

تبـــدأ عمليـــة االقتـــراع وفـــق محضـــر إثبـــات يوقـــع مـــن أعضـــاء لجنـــة االنتخـــاب والفـــرز يوضـــح فيـــه وقـــت بـــدء و. 
عمليـــة االقتـــراع الفعليـــة، ووقـــت انتهائهـــا، ويتـــم اإلعـــالن عنـــه بالطـــرق، واآلليـــة التـــي تحددهـــا اللجنـــة العامـــة.

يقفل مركز االقتراع في الموعد المحدد لذلك.ز. 

ــراع، ويحـــق 	.  ــاء عمليـــة االقتـ ــا مباشـــرة بعـــد انتهـ ــرز أصـــوات الناخبيـــن، وعدهـ ــرز فـ ُتنهـــي لجنـــة االنتخـــاب والفـ
ــا. ــوات، وعدهـ ــرز األصـ ــة فـ ــور عمليـ ــم- حضـ ــحين -أو وكالئهـ للمرشـ

تعـــد لجنـــة االنتخـــاب والفـــرز محضـــًرا يتضمـــن أســـماء القوائـــم المرشـــحة، وعـــدد األصـــوات التـــي حصلـــت عليهـــا ط. 



٤٣الالئحة األساسية لألندية الرياضية

ــا مـــن  ــا تـــراه بشـــأن اعتمادهـ ــرر مـ ــا، وترفعـــه إلـــى اللجنـــة العامـــة لتقـ ــا مـــن جميـــع أعضائهـ كل قائمـــة موقًعـ
عدمـــه.

تفـــوز بمنصـــب رئاســـة وعضويـــة مجلـــس اإلدارة القائمـــة التـــي تحصـــل علـــى أكثـــر األصـــــوات عـــدًدا، وفـــي ي. 
ـــل لجنـــة  ـــويت مـــرة أخـــرى، وإذا اســـتمر التعـــادل تجـــرى القرعـــة مـــن ِقَب حـــال التعـــادل فـــي األصـــوات يعـــاد التصـ

االنتخـــاب والفـــرز.

ــا، أو 	.  ــى انتخابهـ ــم التصويـــت علـ ــة مجلـــس اإلدارة يتـ ــة، وعضويـ ــح لرئاسـ ــر- للترشـ ــة -أو أكثـ إذا تقدمـــت قائمـ
تزكيتهـــا مـــن ِقَبـــل أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة.

ــاد ل.  ــاء انعقـ ــا أثنـ ــرز األصـــوات، وعدهـ ــزة باالنتخـــاب بعـــد فـ ــرز أســـماء القائمـــة الفائـ تعلـــن لجنـــة االنتخـــاب والفـ
ــك. ــر بذلـ ــداد محضـ ــة، وإعـ ــة العموميـ الجمعيـ

إذا كان فـــوز مجلـــس اإلدارة باالنتخـــاب، أو التزكيـــة يعـــوض المنصـــب الشاغــــر بالتعييـــن مـــن ِقَبـــل مجلـــس إدارة 	. 
النـــادي بعـــد موافقـــة الجهـــة المختصـــة، علـــى أن يتـــم إشـــعار الجمعيـــة العموميـــة بذلـــك فـــي أول اجتمـــاع لهـــا.

المادة )79( إجراءات ما بعد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد:
ــماء . ١ ــى أسـ ــة إلـ ــارف المرخصـ ــي البنـــوك والمصـ ــادي فـ ــة للنـ ــابات الخاصـ ــع الحسـ ــع فـــي جميـ ــر التواقيـ ــم تغييـ يتـ

ــة. ــذه الالئحـ ــي هـ ــة فـ ــات الموضحـ ــب الصالحيـ ــدد حسـ ــن الجـ المخوليـ

تضـــع الهيئـــة الضوابـــط واإلجـــراءات الالزمـــة لمجلـــس اإلدارة المنتهيـــة مدتـــه، أو المنحـــل، أو المســـتقيل، أو الـــذي . ٢
ســـقطت، أو انتهـــت عضويتـــه؛ إلنهـــاء كافـــة االلتزامـــات الماليـــة لألعضـــاء، أو لغيرهـــم، مـــع عـــدم اإلخـــالل بمـــا جـــاء 

فـــي هـــذه الالئحـــة مـــن أحـــكام بمـــا يترتـــب فـــي ذمـــة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة مـــن مســـؤولية قانونيـــة.

المادة )80( لجنة الطعون والمخالفات:
تتكـــون لجنـــة الطعـــون والمخالفـــات مـــن رئيـــس، وعضويـــن، أحدهمـــا ممثـــل عـــن اللجنـــة األولمبيـــة العربيـــة . ١

الســـعودية، ويصـــدر بهـــم قـــرار مـــن الرئيـــس.

يجب أن يكون أعضاء اللجنة ممن يحملون على األقل شهادة البكالوريوس في القانون، أو ما يعادلها.. ٢

يحدد قرار التشكيل اجتماعات اللجنة، وكيفية تنظيم أعمالها، والجهاز اإلداري المساند لها.. 3

ترتبط لجنة الطعون والمخالفات بالرئاسة، وله حق اإلشراف على أعمالها، والرقابة عليها.. 4

تباشر لجنة الطعون والمخالفات مهامها وفق االختصاصات التالية:. 5

المخالفات االنتخابية التي تحيلها اللجنة العامة ضد الناخبين، أو المرشحين.أ. 

الطعون التي تقدم ضد قرارات، أو إجراءات اللجنة العامة.ب. 

الطعون التي تقدم ضد نتائج االنتخابات.	. 
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المادة )8١( قرارات لجنة الطعون والمخالفات:
للجنة الطعون والمخالفات أن تقرر التالي:

استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين.. ١

استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين.. ٢

إلغاء فوز أي مرشح.. 3

تأييد قرارات، أو إجراءات اللجنة العامة في قائمة المرشحين، أو جدول الناخبين.. 4

حرمان المرشح من الترشح، أو الناخب من التصويت لمدة ال تزيد عن دورتين انتخابيتين.. 5

إيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة، أو إلغاؤه.. 6

إلغاء أي قرار، أو إجراء صدر عن اللجان العامة.. 7

إعادة االقتراع في االنتخابات محل الطعن عند االقتضاء.. 8

المادة )8٢( حق الطعن ومدة البت فيه:
ـــدأ مـــن . ١ ـــام تب ـــة الطعـــون والمخالفـــات خـــالل )٣( أي ـــه مصلحـــة، الطعـــن أمـــام لجن ـــن ل ـــكل مرشـــح، أو ناخـــب، أو َم ل

ـــة: ـــن فـــي أي مـــن الحـــاالت التالي ـــة، أو إعـــالن جـــدول الناخبي ـــخ إعـــالن القائمـــة األولي ـــي لتاري ـــوم التال الي

شطب اسم ناخب من جدول قيد الناخبين.أ. 

قْيد َمن ال تنطبق عليه شروط الناخبين.ب. 

قْيد ناخب بعد انتهاء المدة المحددة.	. 

رفض تسجيل مرشح في قائمة المرشحين.د. 

تسجيل من ال تنطبق عليه شروط الترشح في قائمة المرشحين.	. 

إسقاط اسم مرشح من قائمة المرشحين.و. 

تسجيل مرشح بعد انتهاء المدة للترشح.ز. 

وعلـــى لجنـــة الطعـــون والمخالفـــات البـــت فـــي الطعـــن خـــالل )5( أيـــام تبـــدأ مـــن اليـــوم التالـــي مـــن تاريـــخ اليـــوم األخيـــر 
للمـــدة المحـــددة للطعـــن.

لـــكل ذي مصلحـــة الطعـــن علـــى فـــوز أي مرشـــح فـــي االنتخابـــات أمـــام لجنـــة الطعـــون والمخالفـــات خـــالل )٣( أيـــام . ٢
تبـــدأ مـــن اليـــوم التالـــي لتاريـــخ إعـــالن النتيجـــة النهائيـــة لالنتخابـــات فـــي أي مـــن الحـــاالت التاليـــة:



الالئحة األساسية لألندية الرياضية ٤٤

المادة )8١( قرارات لجنة الطعون والمخالفات:
للجنة الطعون والمخالفات أن تقرر التالي:

استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين.. ١

استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين.. ٢

إلغاء فوز أي مرشح.. 3

تأييد قرارات، أو إجراءات اللجنة العامة في قائمة المرشحين، أو جدول الناخبين.. 4

حرمان المرشح من الترشح، أو الناخب من التصويت لمدة ال تزيد عن دورتين انتخابيتين.. 5

إيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة، أو إلغاؤه.. 6

إلغاء أي قرار، أو إجراء صدر عن اللجان العامة.. 7

إعادة االقتراع في االنتخابات محل الطعن عند االقتضاء.. 8

المادة )8٢( حق الطعن ومدة البت فيه:
ـــدأ مـــن . ١ ـــام تب ـــة الطعـــون والمخالفـــات خـــالل )٣( أي ـــه مصلحـــة، الطعـــن أمـــام لجن ـــن ل ـــكل مرشـــح، أو ناخـــب، أو َم ل

ـــة: ـــن فـــي أي مـــن الحـــاالت التالي ـــة، أو إعـــالن جـــدول الناخبي ـــخ إعـــالن القائمـــة األولي ـــي لتاري ـــوم التال الي

شطب اسم ناخب من جدول قيد الناخبين.أ. 

قْيد َمن ال تنطبق عليه شروط الناخبين.ب. 

قْيد ناخب بعد انتهاء المدة المحددة.	. 

رفض تسجيل مرشح في قائمة المرشحين.د. 

تسجيل من ال تنطبق عليه شروط الترشح في قائمة المرشحين.	. 

إسقاط اسم مرشح من قائمة المرشحين.و. 

تسجيل مرشح بعد انتهاء المدة للترشح.ز. 

وعلـــى لجنـــة الطعـــون والمخالفـــات البـــت فـــي الطعـــن خـــالل )5( أيـــام تبـــدأ مـــن اليـــوم التالـــي مـــن تاريـــخ اليـــوم األخيـــر 
للمـــدة المحـــددة للطعـــن.

لـــكل ذي مصلحـــة الطعـــن علـــى فـــوز أي مرشـــح فـــي االنتخابـــات أمـــام لجنـــة الطعـــون والمخالفـــات خـــالل )٣( أيـــام . ٢
تبـــدأ مـــن اليـــوم التالـــي لتاريـــخ إعـــالن النتيجـــة النهائيـــة لالنتخابـــات فـــي أي مـــن الحـــاالت التاليـــة:
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فوز أي مرشح في االنتخابات.أ. 

إذا لم يرد اسم مرشح ضمن الفائزين لوجود خلل في إجراءات االقتراع، أو الفرز، أو العد.ب. 

إذا كان يعتقـــد أن هنـــاك خطـــأ فـــي ترتيـــب مرشـــح ضمـــن الفائزيـــن فـــي االنتخابـــات نتيجـــة لخلـــل فـــي إجـــراءات 	. 
ـــراع، أو الفـــرز، أو العـــد. االقت

السماح لغير الناخب المسجل باإلدالء بصوته في االنتخابات.د. 

السماح لناخب باإلدالء بصوته بعد انتهاء فترة االقتراع المحددة، أو تكرار التصويت.	. 

عدم تمكين ناخب من اإلدالء بصوته في يوم االقتراع.و. 

قبول ورقة اقتراع باطلة.ز. 

استبعاد ورقة اقتراع صحيحة.	. 

إذا لم يراَع في نتائج االنتخابات ما سبق أن أصدرته لجنة الطعون والمخالفات من قرارات.ط. 

وعلـــى لجنـــة الطعـــون والمخالفـــات البـــت فـــي الطعـــن خـــالل )5( أيـــام تبـــدأ مـــن اليـــوم التالـــي مـــن تاريـــخ اليـــوم األخيـــر 
للمـــدة المحـــددة للطعـــن.

يحق لكل ذي مصلحة االعتراض على قرارات لجنة الطعون والمخالفات مباشرة أمام ديوان المظالم.. 3

المادة )83( آليات ممارسة لجنة الطعون والمخالفات الختصاصاتها:
للجنة الطعون والمخالفات -وفًقا الختصاصاتها- التالي:

مخاطبة الجهات المختصة بالهيئة، وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة.. ١

طلـــب أي مـــن أعضـــاء اللجنـــة العامـــة، أو لجنـــة االنتخـــاب والفـــرز بشـــأن أي مـــن الطعـــون المقدمـــة لهـــا،أو . ٢
المخالفـــات المحالـــة إليهـــا، ويجـــوز للجنـــة الطعـــون والمخالفـــات االكتفـــاء باإلفـــادة الخطيـــة.

سماع أقوال األطراف في المخالفات المحالة إليها، والطعون المقدمة لها.. 3

المادة )84( شروط قبول الطعون:
يشترط لقبول النظر في الطعون والمخالفات التالي:

تقديم الطعن إلى لجنة الطعون والمخالفات باسم رئيس اللجنة خالل المواعيد المحددة.. ١

إبراز بطاقة الهوية الوطنية -عند الطلب-، أو أي وسيلة للتحقق من مقدم الطلب لدى سكرتارية اللجنة.. ٢

تعبئة النموذج المعتمد من اللجنة، مع بيان العنوان المختار لمقدم الطعن.. 3
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المادة )85( المخالفات أثناء نظر الطعن:
إذا ظهـــر للجنـــة الطعـــون والمخالفـــات أثنـــاء نظـــر المخالفـــة وجـــود شـــق جنائـــي، فلهـــا إحالـــة هـــذا الشـــق إلـــى اللجنـــة 
العامـــة الســـتكمال اإلجـــراءات النظاميـــة إلحالتهـــا إلـــى الجهـــة المختصـــة، واالســـتمرار فـــي نظـــر الطعـــن حســـب 

مقتضيـــات الطعـــن.

المادة )86( المخالفات االنتخابية:
استخدام القوة، أو التهديد إلعاقة إجراءات االنتخابات، أو منع العاملين في االنتخابات من أداء عملهم.. ١

وجود أدلة ثبوتية على حالة شراء أصوات الناخبين لكسب تأييدهم.. ٢

اإلضرار بمرافق العملية االنتخابية، أو أجهزتها الفنية، أو التشغيلية.. 3

انتحال شخصية الغير في التصويت.. 4

تكرار التصويت.. 5

تقديم بيانات، أو معلومات غير صحيحة للجنة العامة، أو لجنة االنتخاب والفرز، أو لجنة الطعون والمخالفات.. 6
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المادة )85( المخالفات أثناء نظر الطعن:
إذا ظهـــر للجنـــة الطعـــون والمخالفـــات أثنـــاء نظـــر المخالفـــة وجـــود شـــق جنائـــي، فلهـــا إحالـــة هـــذا الشـــق إلـــى اللجنـــة 
العامـــة الســـتكمال اإلجـــراءات النظاميـــة إلحالتهـــا إلـــى الجهـــة المختصـــة، واالســـتمرار فـــي نظـــر الطعـــن حســـب 

مقتضيـــات الطعـــن.

المادة )86( المخالفات االنتخابية:
استخدام القوة، أو التهديد إلعاقة إجراءات االنتخابات، أو منع العاملين في االنتخابات من أداء عملهم.. ١

وجود أدلة ثبوتية على حالة شراء أصوات الناخبين لكسب تأييدهم.. ٢

اإلضرار بمرافق العملية االنتخابية، أو أجهزتها الفنية، أو التشغيلية.. 3

انتحال شخصية الغير في التصويت.. 4

تكرار التصويت.. 5

تقديم بيانات، أو معلومات غير صحيحة للجنة العامة، أو لجنة االنتخاب والفرز، أو لجنة الطعون والمخالفات.. 6
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الفصل التاسع: الشكاوى

المادة )87( الشكاوى:
لمـــن لـــه مصلحـــة )ســـواء مـــن أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة الذيـــن يحـــق لهـــم حضورهـــا، والتصويـــت فيهـــا، أو مـــن أعضـــاء 
الجمعيـــة العموميـــة اآلخريـــن، أو مـــن المتعامليـــن مـــع النـــادي( تتعلـــق بأحـــكام هـــذه الالئحـــة التقـــدم بالشـــكوى علـــى 

اإلدارة المختصـــة؛ لمعالجتهـــا علـــى أن يراعـــى فـــي الشـــكوى األحـــوال التاليـــة:

إذا كانـــت الشـــكوى ضـــد رئيـــس أو أي مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، وتتعلـــق باألمـــور اإلداريـــة، أو الفنيـــة، أو . ١
الماليـــة فـــي النـــادي؛ فيشـــترط لقبـــول الشـــكوى التالـــي:

أن تقـــدم أواًل إلدارة النـــادي عبـــر البريـــد اإللكترونـــي الرســـمي، مـــع تزويـــد المكتـــب بصـــورة منهـــا خـــالل )٣( أيـــام أ. 
مـــن تاريـــخ تقديمهـــا إلدارة النـــادي.

ـــد المكتـــب ب.  ـــخ اســـتالم الشـــكوى، مـــع تزوي ـــرد علـــى الشـــكوى خـــالل أســـبوعين مـــن تاري ـــادي بال تقـــوم إدارة الن
ـــرد. ـــخ ال ـــام مـــن تاري ـــرد خـــالل )٣( أي بصـــورة مـــن ال

ـــى الشـــكوى خـــالل المـــددة المحـــددة فـــي هـــذه المـــادة؛ فيجـــوز التقـــدم 	.  ـــادي عل ـــة عـــدم رد إدارة الن فـــي حال
بهـــا للمكتـــب التخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لمعالجـــة الشـــكوى، إمـــا إلـــزام إدارة النـــادي بمعالجـــة ســـبب الشـــكوى 
-إذا كان لهـــا موجـــب- أو عرضهـــا علـــى الجمعيـــة العموميـــة فـــي أول اجتمـــاع لهـــا؛ لتقـــرر بشـــأنها مـــا تـــراه 

حســـب اختصاصهـــا، أو توجيـــه المشـــتكي للجهـــة صاحبـــة الصالحيـــة فـــي النظـــر والفصـــل فـــي الشـــكوى.

إذا كانـــت الشـــكوى حـــول العمليـــة االنتخابيـــة واإلجـــراءات المتخـــذة فيهـــا؛ فيجـــب تقديـــم الشـــكوى للجـــان . ٢
االنتخابيـــة كل حســـب اختصاصـــه، ســـواء اللجنـــة العامـــة، أو لجنـــة الطعـــون والمخالفـــات خـــالل الفتـــرة الزمنيـــة 
لمباشـــرة تلـــك اللجـــان الختصاصهـــا، ولـــن يتـــم النظـــر فـــي أي شـــكوى تتعلـــق بهـــذا الموضـــوع، مـــع أحقيـــة 
المشـــتكي فـــي التقـــدم لديـــوان المظالـــم فـــي االعتـــراض مـــن قـــرار الهيئـــة، أو اللجـــان العامـــة، أو لجنـــة الطعـــون 

والمخالفـــات.

إذا كانـــت الشـــكوى تتعلـــق بنشـــاط اللعبـــة؛ فيجـــب التقـــدم بالشـــكوى علـــى االتحـــاد الرياضـــي المعنـــي؛ للنظـــر . 3
والفصـــل فيهـــا فـــي ضـــوء لوائحـــه.
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الفصل العاشر: المخالفات والجزاءات

المادة )88( المخالفات والجزاءات:
للهيئـــة وفـــق صالحيتهـــا ومقتضياتهـــا وللمصلحـــة العامـــة أن توقـــع جـــزاءات إداريـــة علـــى أي مـــن منســـوبي . ١

النـــادي، أو أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة، أو أعضـــاء مجلـــس اإلدارة فـــي حـــال ارتكابهـــم مخالفـــة أو أكثـــر مـــن 
المخالفـــات التاليـــة:

اإلســـاءة، أو التجريـــح، أو اإلهانـــة، أو التحريـــض بشـــكل شـــفهي، أو مكتـــوب، أو باســـتخدام أي وســـيلة إعالميـــة، أ. 
أو عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت، أو شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي.

عـــدم تنفيـــذ مـــا يصـــدر عـــن الهيئـــة مـــن تعاميـــم، أو قـــرارات، أو تعليمـــات، أو عـــدم التجـــاوب مـــع خطاباتهـــا، أو ب. 
عـــدم تنفيـــذ مـــا يصـــدر عـــن الجهـــات ذات االختصـــاص القضائـــي مـــن أحـــكام، أو قـــرارات، أو طلبـــات.

اإلخـــالل بالنظـــام العـــام واآلداب العامـــة، إمـــا بارتـــكاب فعـــل، أو التهـــاون فـــي اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن تدابيـــر أو 	. 
إجـــراءات، بحســـب موقـــع الشـــخص، ومهامـــه الموكلـــة.

امتهـــان أي شـــخص أو مجموعـــة أشـــخاص باســـتخدام عبـــارات االزدراء، أو التمييـــز، أو أيـــة ممارســـات تتعلـــق د. 
بالعـــرق، أو الجنـــس، أو اللـــون، أو الثقافـــة، أو اللغـــة، أو الديـــن.

إتالف، أو تخريب، أو المساس بما يضر أو يؤثر على سالمة الممتلكات، أو المنشآت التابعة للهيئة.	. 

ــن . ٢ ــا مـ ـ ــاء مجلـــس اإلدارة أيًّ ــة أو أعضـ ــة العموميـ ــو الجمعيـ ــادي أو عضـ ــوبي النـ ــال ارتـــكاب أي مـــن منسـ فـــي حـ
المخالفـــات المشـــار إليهـــا فـــي الفقـــرة الســـابقة مـــن هـــذه المـــادة يحـــق للهيئـــة إيقـــاع الجـــزاءات التاليـــة أو أي 

منهـــا، وذلـــك دون إخـــالل بـــأي جـــزاء مقـــرر نظامـــًا:

ــرى؛ أ.  ــة أخـ ــكاب مخالفـ ــال ارتـ ــي حـ ــه فـ ــة، وأنـ ــرار المخالفـ ــدم تكـ ــد بعـ ــذ التعهـ ــع أخـ ــي، مـ ــذار الخطـ ــه اإلنـ توجيـ
ــد. ــزاء أشـ ــازى بجـ فيجـ

المنع من مزاولة النشاط.ب. 

المنع من دخول النادي، أو المنشآت الرياضية التابعة للهيئة، أو بهما معًا.	. 

ا.د.  ا وخارجيًّ المنع من مرافقة فرق النادي داخليًّ

المنع من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة.	. 

إسقاط العضوية.و. 

ال يجوز إيقاع أي جزاء على مخالفة مضى على ارتكابها سنتان أو أكثر.. 3
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الفصل العاشر: المخالفات والجزاءات

المادة )88( المخالفات والجزاءات:
للهيئـــة وفـــق صالحيتهـــا ومقتضياتهـــا وللمصلحـــة العامـــة أن توقـــع جـــزاءات إداريـــة علـــى أي مـــن منســـوبي . ١

النـــادي، أو أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة، أو أعضـــاء مجلـــس اإلدارة فـــي حـــال ارتكابهـــم مخالفـــة أو أكثـــر مـــن 
المخالفـــات التاليـــة:

اإلســـاءة، أو التجريـــح، أو اإلهانـــة، أو التحريـــض بشـــكل شـــفهي، أو مكتـــوب، أو باســـتخدام أي وســـيلة إعالميـــة، أ. 
أو عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت، أو شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي.

عـــدم تنفيـــذ مـــا يصـــدر عـــن الهيئـــة مـــن تعاميـــم، أو قـــرارات، أو تعليمـــات، أو عـــدم التجـــاوب مـــع خطاباتهـــا، أو ب. 
عـــدم تنفيـــذ مـــا يصـــدر عـــن الجهـــات ذات االختصـــاص القضائـــي مـــن أحـــكام، أو قـــرارات، أو طلبـــات.

اإلخـــالل بالنظـــام العـــام واآلداب العامـــة، إمـــا بارتـــكاب فعـــل، أو التهـــاون فـــي اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن تدابيـــر أو 	. 
إجـــراءات، بحســـب موقـــع الشـــخص، ومهامـــه الموكلـــة.

امتهـــان أي شـــخص أو مجموعـــة أشـــخاص باســـتخدام عبـــارات االزدراء، أو التمييـــز، أو أيـــة ممارســـات تتعلـــق د. 
بالعـــرق، أو الجنـــس، أو اللـــون، أو الثقافـــة، أو اللغـــة، أو الديـــن.

إتالف، أو تخريب، أو المساس بما يضر أو يؤثر على سالمة الممتلكات، أو المنشآت التابعة للهيئة.	. 

ــن . ٢ ــا مـ ـ ــاء مجلـــس اإلدارة أيًّ ــة أو أعضـ ــة العموميـ ــو الجمعيـ ــادي أو عضـ ــوبي النـ ــال ارتـــكاب أي مـــن منسـ فـــي حـ
المخالفـــات المشـــار إليهـــا فـــي الفقـــرة الســـابقة مـــن هـــذه المـــادة يحـــق للهيئـــة إيقـــاع الجـــزاءات التاليـــة أو أي 

منهـــا، وذلـــك دون إخـــالل بـــأي جـــزاء مقـــرر نظامـــًا:

ــرى؛ أ.  ــة أخـ ــكاب مخالفـ ــال ارتـ ــي حـ ــه فـ ــة، وأنـ ــرار المخالفـ ــدم تكـ ــد بعـ ــذ التعهـ ــع أخـ ــي، مـ ــذار الخطـ ــه اإلنـ توجيـ
ــد. ــزاء أشـ ــازى بجـ فيجـ

المنع من مزاولة النشاط.ب. 

المنع من دخول النادي، أو المنشآت الرياضية التابعة للهيئة، أو بهما معًا.	. 

ا.د.  ا وخارجيًّ المنع من مرافقة فرق النادي داخليًّ

المنع من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة.	. 

إسقاط العضوية.و. 
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ال يجـــوز توقيـــع أي جـــزاء علـــى أي عضـــو –عـــدا اإلنـــذار الخطـــي– قبـــل تمكينـــه مـــن تقديـــم دفاعـــه، إمـــا بإجـــراء . 4
ـــوت امتناعـــه، أو تخلفـــه، أو  ـــة- أو ثب ـــاره الهيئ ـــذي تخت ـــا لألســـلوب ال ـــة، أو بالمراســـلة -وفًق ـــق، أو بالمكاتب التحقي
ـــأي وســـيلة  ـــك بعـــد إشـــعاره ب ـــة، وذل ـــه مـــن الهيئ ـــة الممنوحـــة ل ـــى انقضـــاء المهل ـــم دفوعـــه حت ـــه عـــن تقدي تراخي

تحقـــق علمـــه.

يجـــوز ألي عضـــو صـــدر ضـــده قـــرار مـــن الهيئـــة بـــأي مـــن الجـــزاءات المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذه المـــادة االعتـــراض . 5
أمـــام ديـــوان المظالـــم اإلداري وفًقـــا لألنظمـــة واللوائـــح ذات الصلـــة.
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الفصل الحادي عشر: أحكا	 عامة

المادة )89( أحكا	 عامة:
للهيئـــة إصـــدار قـــرار لفئـــات معينـــة مـــن األنديـــة -حســـب تصنيفهـــا أو درجاتهـــا- بإضافـــة أو حـــذف شـــروط أو أحـــكام . ١

خاصـــة بالترشـــح لرئاســـة وعضويـــة مجالـــس إدارات األنديـــة، وكذلـــك فيمـــا يتعلـــق بإجـــراءات انتخاباتهـــا، واألحـــكام 
التـــي تنظـــم شـــؤونها الماليـــة واإلداريـــة.

للهيئـــة أتمتـــة اإلجـــراءات الخاصـــة بهـــذه الالئحـــة، وتعتبـــر اإلجـــراءات اإللكترونيـــة المعتمـــدة مـــن الهيئـــة محققـــة . ٢
لصحـــة اإلجـــراء الـــوارد فـــي أحـــكام هـــذه الالئحـــة..

يجـــوز تأســـيس أنديـــة رياضيـــة فـــي شـــكل شـــركات متوافقـــة مـــع نظـــام الشـــركات، علـــى أن يراعـــى فـــي ذلـــك أخـــذ . 3
ـــة  ـــة األنشـــطة الرياضي ـــة مالكهـــا أو المســـاهمين فيهـــا مزاول ـــة، وفـــي حـــال رغب الموافقـــات المســـبقة مـــن الهيئ
تحـــت مظلـــة أي مـــن االتحـــادات الرياضيـــة المختصـــة وشـــمولها لألحـــكام الـــواردة فـــي هـــذه الالئحـــة، فعليهـــا 
التقـــدم إلـــى الهيئـــة الســـتكمال مـــا يلـــزم حيـــال ذلـــك، وتضـــع الهيئـــة األحـــكام والضوابـــط التـــي تطبـــق علـــى هـــذه 

ـــة بمـــا ال يتعـــارض مـــع نظـــام الشـــركات.  األندي

ال يحـــق للنـــادي إجـــراء أي مفــــاوضات أو اتــــصاالت مـــع أفـــراد أو هيئـــات خـــارج الدولـــة إال بموافقـــة الهيئـــة، أو . 4
بموافقـــة مـــن اتحـــاد محلـــي معيـــن فـــي الموضوعـــات ذات الصلـــة باختصـــاص االتحـــاد.

ال يحق للنادي إيفاد أي ممثل له ألي مهمة خارجية إال بموافقة الهيئة.. 5

يجوز للنادي إقامة أي نشاط خالف النشاطات المقررة له بالتنسيق مع مكتب الهيئة.. 6

يجـــب علـــى النـــادي حضـــور اجتماعـــات وتلبيـــة دعـــوات الهيئـــة العامـــة للرياضـــة، أو الهيئـــات الرسـمـيــــة واالتحـــادات . 7
الرياضيـــة.

إذا انتهـــت مـــدة مجلـــس اإلدارة النظاميـــة يســـتمر فـــي أداء عملـــه إلـــى أن يتـــم انتخـــاب مجلـــس إدارة جديـــد أو . 8
يتـــم التمديـــد للمجلـــس الحالـــي، أو تكليـــف مجلـــس إدارة للنـــادي بنـــاء علـــى قـــرار مـــن رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة. 

للهيئـــة الحـــق فـــي عـــدم قبـــول ترشـــح مـــن ســـبق لهـــم رئاســـة أو عضويـــة مجالـــس إدارات األنديـــة لمـــدة زيـــد عـــن . 9
دورتيـــن انتخابيتيـــن متصلتيـــن أو متقطعتيـــن .

يجـــوز للهيئـــة تكليـــف مـــن تـــراه مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة؛ لتســـيير أمـــور النـــادي، أو تكليـــف مجلـــس إدارة جديـــد . ١0
ـــة، أو حـــل المجلـــس ألي ســـبب مـــن األســـباب  ـــاء مـــدة مجلـــس اإلدارة النظامي ـــادي بعـــد انتهــ مؤقـــت إلدارة الن
المقـــررة فـــي هـــذه الالئحـــة، وذلـــك لمـــدة تبـــدأ مـــن شـــهر وحتـــى ســـنة أو أكثـــر، ويتولـــى مجلـــس اإلدارة المؤقـــت 
كافـــة اختصاصـــات مجلـــس اإلدارة المنتخـــب، ويجـــب عليـــه العمـــل علـــى إزالـــة المخالفـــات التـــي أدت إلـــى حـــل 
المجلـــس الســـابق، وتوجيـــه الدعـــوة لعقـــد اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة )غيـــر العاديـــة( النتخـــاب مجلـــس إدارة 
جديـــد فـــي الوقـــت الـــذي تقـــرره الهيئـــة، كمـــا يجـــب عليـــه أن يعـــرض علـــى الجمعيـــة العموميـــة تقريـــرًا مفصـــاًل عـــن 

ـــة النـــادي، ومـــا قـــام بـــه مـــن أعمـــال خـــالل فتـــرة إدارتـــه لـــه . حال
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الفصل الحادي عشر: أحكا	 عامة

المادة )89( أحكا	 عامة:
للهيئـــة إصـــدار قـــرار لفئـــات معينـــة مـــن األنديـــة -حســـب تصنيفهـــا أو درجاتهـــا- بإضافـــة أو حـــذف شـــروط أو أحـــكام . ١

خاصـــة بالترشـــح لرئاســـة وعضويـــة مجالـــس إدارات األنديـــة، وكذلـــك فيمـــا يتعلـــق بإجـــراءات انتخاباتهـــا، واألحـــكام 
التـــي تنظـــم شـــؤونها الماليـــة واإلداريـــة.

للهيئـــة أتمتـــة اإلجـــراءات الخاصـــة بهـــذه الالئحـــة، وتعتبـــر اإلجـــراءات اإللكترونيـــة المعتمـــدة مـــن الهيئـــة محققـــة . ٢
لصحـــة اإلجـــراء الـــوارد فـــي أحـــكام هـــذه الالئحـــة..

يجـــوز تأســـيس أنديـــة رياضيـــة فـــي شـــكل شـــركات متوافقـــة مـــع نظـــام الشـــركات، علـــى أن يراعـــى فـــي ذلـــك أخـــذ . 3
ـــة  ـــة األنشـــطة الرياضي ـــة مالكهـــا أو المســـاهمين فيهـــا مزاول ـــة، وفـــي حـــال رغب الموافقـــات المســـبقة مـــن الهيئ
تحـــت مظلـــة أي مـــن االتحـــادات الرياضيـــة المختصـــة وشـــمولها لألحـــكام الـــواردة فـــي هـــذه الالئحـــة، فعليهـــا 
التقـــدم إلـــى الهيئـــة الســـتكمال مـــا يلـــزم حيـــال ذلـــك، وتضـــع الهيئـــة األحـــكام والضوابـــط التـــي تطبـــق علـــى هـــذه 

ـــة بمـــا ال يتعـــارض مـــع نظـــام الشـــركات.  األندي

ال يحـــق للنـــادي إجـــراء أي مفــــاوضات أو اتــــصاالت مـــع أفـــراد أو هيئـــات خـــارج الدولـــة إال بموافقـــة الهيئـــة، أو . 4
بموافقـــة مـــن اتحـــاد محلـــي معيـــن فـــي الموضوعـــات ذات الصلـــة باختصـــاص االتحـــاد.

ال يحق للنادي إيفاد أي ممثل له ألي مهمة خارجية إال بموافقة الهيئة.. 5

يجوز للنادي إقامة أي نشاط خالف النشاطات المقررة له بالتنسيق مع مكتب الهيئة.. 6

يجـــب علـــى النـــادي حضـــور اجتماعـــات وتلبيـــة دعـــوات الهيئـــة العامـــة للرياضـــة، أو الهيئـــات الرسـمـيــــة واالتحـــادات . 7
الرياضيـــة.

إذا انتهـــت مـــدة مجلـــس اإلدارة النظاميـــة يســـتمر فـــي أداء عملـــه إلـــى أن يتـــم انتخـــاب مجلـــس إدارة جديـــد أو . 8
يتـــم التمديـــد للمجلـــس الحالـــي، أو تكليـــف مجلـــس إدارة للنـــادي بنـــاء علـــى قـــرار مـــن رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة. 

للهيئـــة الحـــق فـــي عـــدم قبـــول ترشـــح مـــن ســـبق لهـــم رئاســـة أو عضويـــة مجالـــس إدارات األنديـــة لمـــدة زيـــد عـــن . 9
دورتيـــن انتخابيتيـــن متصلتيـــن أو متقطعتيـــن .

يجـــوز للهيئـــة تكليـــف مـــن تـــراه مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة؛ لتســـيير أمـــور النـــادي، أو تكليـــف مجلـــس إدارة جديـــد . ١0
ـــة، أو حـــل المجلـــس ألي ســـبب مـــن األســـباب  ـــاء مـــدة مجلـــس اإلدارة النظامي ـــادي بعـــد انتهــ مؤقـــت إلدارة الن
المقـــررة فـــي هـــذه الالئحـــة، وذلـــك لمـــدة تبـــدأ مـــن شـــهر وحتـــى ســـنة أو أكثـــر، ويتولـــى مجلـــس اإلدارة المؤقـــت 
كافـــة اختصاصـــات مجلـــس اإلدارة المنتخـــب، ويجـــب عليـــه العمـــل علـــى إزالـــة المخالفـــات التـــي أدت إلـــى حـــل 
المجلـــس الســـابق، وتوجيـــه الدعـــوة لعقـــد اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة )غيـــر العاديـــة( النتخـــاب مجلـــس إدارة 
جديـــد فـــي الوقـــت الـــذي تقـــرره الهيئـــة، كمـــا يجـــب عليـــه أن يعـــرض علـــى الجمعيـــة العموميـــة تقريـــرًا مفصـــاًل عـــن 

ـــة النـــادي، ومـــا قـــام بـــه مـــن أعمـــال خـــالل فتـــرة إدارتـــه لـــه . حال
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يجـــوز للهيئـــة منـــع بعـــض أو كل أعضـــاء مجلـــس اإلدارة المنحـــل، أو المســـتقيل، أو الـــذي ســـقطت عضويتـــه مـــن . ١١
الترشـــح لعضويـــة مجلـــس اإلدارة بالنـــادي، أو أي نـــاٍد ريــــاضي آخـــــر لفتـــرة تحددهـــا بقـــرار يصـــدر مـــن رئيـــس مجلـــس 

إدارة الهيئـــة.

تعتبر اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من الهيئة -بعد نفاذ هذه الالئحة- جزًءا مكماًل لهذه الالئحة.. ١٢

تختـــصُّ الهيئـــة بتفســـير وتعديـــل أحـــكام هـــذه الالئحـــة، ولهـــا الحـــق فـــي اتخـــاذ القـــرارات الالزمـــة فـــي كل مـــا لـــم . ١3
يـــرد بشـــأنه نـــصٌّ فـــي هـــذه الالئحـــة، وفقـــًا لمـــا تقتضيـــه المصلحـــة العامـــة.

تســـري أحـــكام الالئحـــة الصـــادرة بالقـــرار رقـــم )1٧50٩( وتاريـــخ 1٤٣٦/1٢/٢٢هــــ علـــى الحـــاالت التـــي ُفتـــح فيهـــا بـــاب . ١4
الترشـــح، وُأنهيـــت إجـــراءات انعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة قبـــل نفـــاذ هـــذه الالئحـــة.

تطبق هذه الالئحة على جميع األندية الرياضية، وأندية االحتياجات الخاصة، وأندية الصم.. ١5

وتاريـــخ . ١6  )10٣٤( رقـــم  بالقـــرار  الصـــادرة  الصـــم  بأنديـــة  الخاصـــة  الالئحـــة  أحـــكام  الالئحـــة  هـــذه  أحـــكام  تلغـــي 
1٤01/0٣/٢٩هــــ.

تسري هذه الالئحة من تاريخ صدورها، مع مراعاة األحكام الواردة في هذه المادة.. ١7
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