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 التعريفاتاألول:  الباب

 :التعريفات( 1املادة )

 ، املعاني املبينة أمام كل منها:يقصد باأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه الالئحة 

 .وزارة الرياضة : الوزارة

 .الرياض ي لكل لعبة او نشاط له عالقة بالرياضة االتحاد االتحاد:

 رابطة الدوري السعودي للمحترفين. الرابطة:

 .رابطة الدوري السعودي للمحترفين، االتحاد السعودي لكرة القدم، وزارة الرياضة الجهات ذات العالقة:

 النادي:
 أو شركة ذات شخصية اعتبارية شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ذوكيان رياض ي 

 .الرياضة وزارةمن قبل  وذمة مالية مستقلة، مرخص له

 الالعب:  
بوضعية الهواية أو  الرياض ي تحادفي النادي الرياض ي او املنتسب في اال الالعب املسجلهو 

  .االحتراف

 موظفو النادي: 

سواء بدوام كامل أو جزئي، ويشمل ذلك   - دربالالعب واملباستثناء  -من يعمل في النادي  كل

ومديري  وحدات النادي الطبية والعالجية واإلدارية وغيرها من الوحدات، في املينعال

 .همياالستثمار، ومساعد ياإلعالم، ومسؤول يومسؤولاالحتراف، 

 :باملدر 
الحراس، ، ومدربي اللياقة، ومدربي  املساعدة الفنية الجهاز الفني واألطقممن يعمل في 

 وغيرهم.

 لألندية الرياضية. الكفاءة املالية الئحة الالئحة:

 لألندية الرياضية. لجنة الكفاءة املالية :اللجنة

 :الدعم املالي
 ملعايير، ومتطلبا

ً
، تإعانة تقدمها وزارة الرياضة إلى النادي الرياض ي السعودي وفقا

 واستحقاقات محددة.

 :دعم األندية ةاستراتيجي

تطوير املنظومة  –على سبيل املثال ال الحصر  –برنامج يقوم على عدد من الركائز ويستهدف 

ة رسة األلعاب املختلفمما وتطوير منشآته، ويشجع املمارسين علىللنادي،  واإلدارية املالية 

 ، وزيادة معدالت الحضور الجماهيري.في النادي

 خالل السنة املالية. على مصروفاتهمقدار زيادة إيرادات النادي املالية  الفائض:

 خالل السنة املالية. مصروفاته عنإيرادات النادي املالية  نقصمقدار  العجز:

 الحوكمة: 
م أعمال النادي من أجل تحقيق الشفافية ِّ

 
َنظ

ُ
ه وت ِّ

َوج 
ُ
ْحكم وت

َ
م التي ت

ُ
 فيها مجموعة من الُنظ

 والرقابة عليها، وعلى مصروفاته وعملياته املالية.
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   الشفافية: 
ات وضوح الحالة اإلدارية واملالية للنادي بشكل تام، بالصورة التي هو عليها، من خالل البيان

 لتي ينشرها النادي.ا -ما في حكمها و  -واملعلومات والتقارير 

   اإلفصاح:
 -و عند االقتضاء بشكل دوري أ -إظهار القوائم املالية والكشف عن املعلومات غير املالية 

 التي تهم ذوي الصلة بالنادي واملعنيين بذلك.

 السنة املالية: 
 من 

ً
م الذي العا من يونيو 30يوليو، وتنتهي في  1يخ ر تاالسنة املالية للنادي والتي تبدأ اعتبارا

 .يليه

 املوسم الرياض ي: 
 قبل بداية 

ً
املسابقة، ويبدأ مدة زمنية يحددها االتحاد للمسابقة املحلية الرسمية سنويا

 رسمية.بتاريخ آخر مباراة  تاريخ أول مباراة رسمية وينتهي من املوسم 
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 واختصاصاتها لجنة الكفاءة املالية أهدافالباب الثاني: 

 :لجنةال أهداف( 2املادة )

 ممارسات الحوكمةلتطبيق أفضل  الناديومعايير منظمة إلدارة  قواعد إلى اإلشراف على تطبيقتهدف اللجنة 

 وذلك من خالل مايلي: ونموه وتحقيق أهدافه ناديالقرار لضمان است املالية

 .إنفاق عالية وضبط الصرف املالي إدارة التكاليف بفعالية وكفاءة بمعايير تكفل اتخاذ ما يلزم لتقيد النادي .1

 االلتزامات املالية ذات الصلة.سداد ب بنود املصروفات املتعلقة أولوية تحديد .2

 .املرتبطة به الجزاءاتو  واملحلية القضايا الدولية للحد من ناديالتعاون مع ال .3

 .من حيث االلتزام بتطبيق أحكام هذه الالئحة للنادي املالي م األداءيتقي .4

5. .
ً
ا  اتخاذ ما يلزم من أجل استقرار النادي ماليًّ

 .مع مصروفاته اعلى زيادة إيراداته وموازنته الناديتشجيع  .6

7.  
ً
 من وزارة الرياضة. ةللوائح والتعليمات الصادر تشجيع النادي على استثمار األراض ي املخصصة له وفقا

 

 :اللجنة اختصاصات( 3املادة )

 إدارة األنفاق.النادي وتطبيقه ملعايير  الزمة لضمان امتثالواآلليات ال الضوابط واإلجراءاتاقتراح  .1

 على املبادرات. الصرف مسوغاتم يتقي .2

 .مالي دعممن النادي ملا يقدم إليه  أوجه صرفالرقابة املالية على  .3

 .والتعاقدية املالية اللتزاماته الناديمن سداد التأكد  .4

اتخـاذ مــا يلــزم حيـال فــرض الجــزاءات علـى النــادي الــذي ال يلتــزم بتةـحيح أوضــاعه املاديــة، وعلـى مخــالفي أحكــام هــذه  .5

 الالئحة.

ق من أجل تحقي -واملسؤولية ملتمثلة في الشفافية واإلفصاح واملساءلة ا -تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في النادي   .6

 األهداف املرجوة منها.

 ومدى التزامه بأحكام هذه الالئحة، وذلك بشكل شهري. املاليةتقييم كفاءة النادي   .7

 ، وفحص بياناته املالية ومراجعتها.القوائم املالية للنادي متابعة .8
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 إخطــار النــادي الــذي لــم يلتــزم بأحكــام هــذه الالئحــة، ومنحــه مهلــة زمنيــة  .9
ً
 ملــا تقــدره وتــراه مناســبا

ً
تحــددها اللجنــة وفقــا

 .لتةحيح وضعه املالي

. الشهادة صدارإ ، وتحديد مواعيدإصدار شهادة الكفاءة املالية للناديتختص اللجنة ب .10
ً
 ملا تراه مناسبا

ً
 وفقا

 للمعايير املطلوبة،  بتحديد متطلبات شهادة الكفاءة املالية اللجنة تختص .11
ً
وفًقـا ملـا ا او الغائهـا تعديلهبحق الولها وفقا

 .تراه مناسًبا

 

 :نطاق تطبيق الالئحة( 4املادة )

 ملا تراه اللو دعم األندية و في استراتيجية  املعتمد الرياض ي نشاطال مشارك في ناد  كل  تطبق هذه الالئحة على
ً
جنة فقا

 .
ً
 مناسبا
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 مالية النادي: الثالثالباب 

 :السنة املالية( 5املادة )

 من العام الذي يليه. ( يونيو30)ي في ، وتنته( يوليو1) منتبدأ السنة املالية للنادي 

 

 :النادي إيرادات( 6املادة )

 .الوزارةمن  اإلعانة التي تقدم .1

 املبالغ املتصلة بالعضوية )العضوية الذهبية والعضوية العادية(. .2

 دخل املباريات وما قد ينتج عنها من موارد. .3

 موافقة الوزارة. استثمار املمتلكات، كاملنشآت الرياضية، بعد .4

اإلعالن، والتسويق، والنقل التلفزيوني، بعد أخذ موافقة الوزارة مع مراعاة الضوابط  وعوائدحقوق الرعاية،  .5

 واإلجراءات املقررة من الوزارة واالتحاد املعني.

 ليمات.أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة النادي وال تتعارض مع األنظمة، واللوائح، والقرارات والتع .6

مع مراعاة الضوابط ر النادي والزي الخاص به مقابل انتقال أو إعارة الالعبين املحترفين وتسويق اسم وشعا .7

 واإلجراءات املقررة من الوزارة واالتحاد املعني.

 للقواعد والتعليمات ذات الصلة. .8
ً
 التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس اإلدارة وفقا

 

 :النادي مصروفات (7املادة )

 األجور. .1

  جراءات املنظمة لذلك.ل عقود الالعبين واملدربين والعاملين، وفًقا ل .2

 .املياه والكهرباء واملحروقات  .3

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

 .ترميم، وصيانة، وإيجارات املباني  .5

 .نفقات تنفيذ األنشطة .6

  .واملطبوعات، واألجهزة، واألثاث، واملستلزمات الخاصة بالنادياألدوات املكتبية والرياضية،   .7

  .االشتراكات في االتحادات الرياضية  .8

 بدل الغرامات والجزاءات التي تفرض على النادي.  .9

 الالعبين داخلي وعالجنفقات تأمين  .10
ً
  أو ا

ً
 .خارجيا

 .ل تمثيل، وانتقاالت، وإركابات، وسكن، وإعاشة، وانتدابات، ومكافآتبد  .11

 وسائل النقل وقطع الغيار. تأمين  .12

 نثريات. .13
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 الدعم املاليالباب الرابع: 

 :لية الدعم املاليآ (8املادة )

  املعتمدفي النشاط الرياض ي  املشارك للناديقدم الدعم املالي ي
ً
 ،املعتمدةضوابط للفي استراتيجية دعم األندية وفقا

 أو كل الدعم و حسمأ ويجوز للجنة إيقاف
ً
 يا

ً
ي و ملخالفة النادأعلى مقتضيات املصلحة العامة  ناءً أي وقت ب فيجزئيا

 أحكام هذه الالئحة.

 

 :الدعم املالي أولويات صرف (9املادة )

 لآلتي:يجب على 
ً
  النادي االلتزام بصرف ما يقدم له من دعم مالي، وفقا

 .واالداري  الدفع لجميع الالعبين والجهاز الفني والطبي املستحقة األجور والرواتبسداد  .1

 .واالداري  الالعبين والجهاز الفني والطبي العقود املستحقة الدفع لجميع مقدماتسداد  .2

القضائية  كتسبة للقطعية الصادرة من الجهاتلقرارات القضائية املوااألحكام املستحقات املالية الناتجة عن  سداد .3

 محلي املختصةوالرياضية 
ً
 دوليأو  ا

ً
 . ا

ات بدل انتقال، املساهم) على سبيل املثال ال الحصر مثل نتيجة انتقال الالعب األخر لناديلاملبالغ املستحقة  سداد .4

 ، بدل تدريب(.التضامنية

 .بصفه مباشرة النادياملتعاقدين مع  وسطاءالنظامية لل ستحقاتاملسداد  .5

 .الناديفي أجور ورواتب العاملين سداد  .6

بقية  لهذا الدعم أو املحققةنادي بصرف كامل الدعم الناتج عن األلعاب املختلفة على االلتزامات تجاه اللعبة اليلتزم  .7

يحق  و تجاه بقية االلعاب املختلفة األخرى أاللعبة و/ب ةتعلقم التزاماتااللعاب املختلفة األخرى، وفي حال عدم وجود 

 حسب أولويات 
ً
 الصرف.للنادي صرفها فيما يراه مناسبا

 تضاء.ا تراه مناسًبا بحسب االقم أن تقدر أولوية الصرف وفق -ا ذكر في ضوء م -وللجنة 
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 النادي التزامات: خامسالالباب 

 :الناديالتزامات  (10املادة )

 التي واملستندات املعلومات والبياناتجميع وتقديم ، العالقةالجهات ذات و  اللجنةالتعاون التام مع  يجب على النادي

 :ال الحصر سبيل املثال علىومنها  مهماتهافي أي وقت في سبيل أداء  ةناللج تطلبها

 .يةلكل سنة مال يوليو كحد أقص ى 1تاريخ  إليراداته ومصروفاته في موازنة تقديريةب اللجنة تزويديجب على النادي  .1

األداء  مع مراعاة مؤشرات اإليرادات التي يحققها خالل السنة املاليةالتزاماته املالية تتجاوز  أال يجب على النادي .2

 السنوية املعتمدة في هذا النطاق.

 ، وأالمع الالعب هتعاقدعند  االتحاد السعودي لكرة القدم مننماذج العقود املعتمدة بااللتزام  النادي يجب على .3

 .التزامات مالية على النادي معه يرتبيدخل في أي اتفاق جانبي 

 بنسخة من كل عقد  .4
ً
 عب أو مدرب سواء كان تعاقد جديدمع أي ال  يوقعهيجب على النادي تزويد اللجنة فورا

ً
أو ا

 ثناء سريانه.أي تضاف إلى العقد وقت توقيعه أو تجديد عقد، ويشمل ذلك ملحقات العقد الت

املدعي، صفة املدعي،  اسم عن: اإلفصاحمن خالل  جديدةوال القديمة قضاياال يجب على النادي اإلفصاح عن .5

 حالة القضية. ،، املبلغ املطالب بهسبب القضية

 .يفاء املوافقات النظامية الالزمةتزم النادي بتزويد اللجنة بجميع عقود الرعاية واالستثمار بعد استيل .6

 مع عقد عقد، سواء كان ح عن القيمة اإلجمالية لكليجب على النادي اإلفصا .7
ً
األجر  بما يشمل أو العب مدربا

آخر، ت املشروطة، وأي بدل آالسكن، وبدل املواصالت، واملكاف الشهري، ومقدار مقدم العقد إن وجد، وبدل

 ، وغير ذلك.ورسوم االنتقال أو اإلعارة

 الخارجي. الحسابات دققم معاملوقع  عقداليجب على النادي تزويد اللجنة بنسخة من  .8

 (31)في تاريخ  الخارجي الحسابات مدقق مناملدققة واملعتمدة  يةالسنو  تقديم القوائم املالية يجب على النادي .9

 :ويجب أن تتضمن تلك القوائم كحد أدنى ما يليى كحد أقص  أغسطس

 قائمة املركز املالي.  .أ

 حساب األرباح والخسائر.  .ب

 بيان التدفقات النقدية.  .ت

 .همةملخص السياسات املحاسبية امل اإليضاحات التي تضم .ث

 اإليضاحات التفسيرية األخرى.  .ج

 . السنوي  تقرير مجلس اإلدارةيجب على النادي تزويد اللجنة ب   .10

و أ اتفي شأنها قرار  ةيا املنظورة والصادر وحالة القضا املستحقةااللتزامات  تقاريرب اللجنةتزويد يجب على النادي  .11

 . ومحدث شهري  حكام بشكلأ

 .على النادي تقديم املعلومات والبيانات واملستندات املطلوبة في األوقات التي تحددها اللجنةيجب  .12

ة ي اململكواملعايير املحاسبية املعتمدة فاألنظمة، واللوائح، والقرارات، والتعليمات  جميعيجب على النادي االلتزام ب .13

 .العربية السعودية

والتعليمات والتعاميم الصادرة من الجهات ذات  األنظمة واللوائحب األحوال االلتزام جميعيجب على النادي في  .14

 العالقة.
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 الكفاءة املالية للنادي:( شهادة 11املادة )

ته الذي تكون إيرادا للنادي ،الالعبين تسجيلفترتي  أو خالل قبل مرتين في السنة تمنح اللجنة شهادة الكفاءة املالية

  قاقهافي وقت استح الوفاء بالتزاماته التعاقدية واملاليةب يكون ملتزًماأو و/ املاليةالسنة  خالل متوازنة مع مصروفاته
ً
 وفقا

النادي على  وفي حال لم يحصل ،ألحكام هذه الالئحة واألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العالقة

 ( من هذه الالئحة.20عليها في املادة رقم ) صالجزاءات املنصو  إيقاع أحديحق للجنة  شهادة الكفاءة املالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 ؤوليات والواجباتاملسالباب السادس: 

 :والرئيس التنفيذي جلس إدارة الناديمل القانونية سؤوليةامل (21املادة )

 
ً
، بمـا فـي النادي مسـؤولية تضامنيـة عـن الوفـاء بجميـع االلتزامات املاليـة املترتبـة علـى أنشـطة يكـون مجلـس اإلدارة مسؤوال

مـن  لصـادرةاذلـك تسـوية الحقـوق، وااللتزامات املترتبـة علـى مخالفتـه أحـكام هـذه الالئحة، أو القـرارات، أو التعليمـات 

 ـادي، وذلـكارة النتمـدة، ومـا يلحـق بهـا مـن اعتمـادات إضافيـة، خالل فتـرة توليـه إدالوزارة، أو تجـاوزه موازنـة النـادي املع

الل فتـرة خونيـات مـع عـدم اإلخالل باملسـؤولية التضامنيـة ملجالـس اإلدارات املنتهيـة دورتهـا عـن تسـوية أي التزامـات، أو مدي

دارة ــس اإل خالل باملسـؤولية التضامنيـة، يكـون كل عضـو مــن أعضــاء مجلعملهـا عـن األعمال املشـار إليهـا ومـع عـدم اإل 

 وكذلـ
ً
إذا كان  ـام بهـاقمســؤولية شــخصية عــن القــرارات التــي أصدرهــا، أو التصرفـات التـي  ـك الرئيــس التنفيــذي مسؤوال

 ا:مـن شـأنها اإلضرار بمصالـح النـادي، أو أموالـه ونحوهـا، ومنهـ

 توقيع عقود، أو محررات، أو مخالصات أو تسويات تفوق املوازنة املالية السنوية للنادي. .1

 ة للنادي حالة أو مستقبلية دون موافقة الوزارة.التنازل عن حقوق مستحق .2

  :خارجي تدقيق الحساباتمكتب  (31املادة )

 الشروط التالية: ب التقيد خارجيال حساباتال قيدقمكتب تمع التعاقد  عند النادييجب على 

 أال يكون من أعضاء النادي.  .1

 له من الهيئة السعودي .2
ً
 .للمحاسبين القانونيين ةأن يكون مرخصا

 .محاسبة ومراجعة قانونيةأن يكون شركة  .3

 أال يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مصالح النادي. .4

عالقة تعاقدية مع أحد أعضاء مجلس إدارة  أيأال تجمعه أي صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو  .5

 النادي. 

 :خارجيتدقيق الحسابات مكتب واجبات ( 41املادة )

د إلعدا للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية القوائم املالية املدققة بناًء على املعايير الدولية مراجعة .1

 .التقارير املالية

مراجعة حسابات النادي السنوية، وإعداد التقارير التي توضح ما إذا كانت القوائم املالية للنادي تعبر بوضوح  .2

 وعدالة عن املركز املالي للنادي وأدائه من النواحي الجوهرية.

 (.Management Lettersخطاب اإلدارة ) إعداد .3

 عن تعويض الضرر الذي يصيب النادي أو األعضاء أو بأداء العناية الكافية بذل  .4
ً
بسبب غيرهم عمله، ويكون مسؤوال

 امن.األخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد املحاسبون القانونيون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتض

ولى لتت ،سائل املثيرة للشبهة التي يطرحهاحال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء املناسب بشأن امل في الوزارة إبالغ .5

 الوزارة اتخاذ ما يلزم بحكم اختصاصها أو إحالة املوضوع إلى الجهات املختصة متى تطلب األمر ذلك.
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 داخلي: دققم (51املادة )

والتدقيق على كافة اإلدارات واألقسام الداخلية  يقوم بالتحقق مستقل داخلي مدققتعيين  النادييجب على 

 تقييم الوثائقتحليل و و  مراقبة مدى التزام النادي بالخطط املالية،و  ،وحصر املخالفات واإلبالغ عنها )إن وجدت(

 تقديم االقتراحات ذات الصلةة، و إدارة املخاطر والرقابة على جميع عمليات التدقيق الداخليو  املالية، والقوائم

 .راجعةللجنة امل تقرير دوري وإعداد ،باملخاطر املالية واإلدارية والتكاليف املترتبة عليها

 

 :لجنة الكفاءة املاليةهيكلة  (61املادة )

 واالتحاد السعودي الرياضة رةاوز  عددهم عن أربعة يمثلون ال يقل  تتكون لجنة الكفاءة املالية من رئيس وأعضاء .1

 وزيرمن  بتشكيلها وتسمية رئيسها وأعضائها قراريصدر  وأمين سر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ورابطة

 .الرياضة

 للمشرف العام على استراتيجية دعم األندية. اترفع اللجنة تقاريره .2

 باملحاسبة أو القانون. كون رئيس اللجنة من ذوي االختصاصي .3

 ة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها.أعضاء اللجنة ممن يحملون على األقل شهاد أحد يكون   .4

 أعضاء اللجنة ممن يحملون على األقل شهادة البكالوريوس في املحاسبة. أحد يكون    .5

 .لها ةاملساندوالكوادر اإلدارية اجتماعاتها، وكيفية تنظيم أعمالها،  مواعيد تقوم اللجنة بتحديد .6

 عـــاجتما (وعشـــرين )أربعـــة اللجنـــةتجتمـــع  .7
ً
لـــى ذلـــك بحســـب مـــا يقـــدره رئـــيس ، أو كلمـــا دعـــت الحاجـــة إاملاليـــة فـــي الســـنةا

 ات العالقـةذأن ينيـب مـن يـراه مـن ممثلـي الجهـات  لجنـةلـرئيس العلـى األقـل. و  ا، أو إذا طلب ذلك ثلـث أعضـائهلجنةال

 لرئاسة االجتماعات في حال غيابه. لجنةفي ال

ـــ لجنــــةمــــن فــــيهم رئــــيس الحضــــور أغلبيــــة األعضــــاء، ب لجنــــةجتمــــاع اليشــــترط لةــــحة ا .8 رارات أو مــــن ينيبــــه، وتصــــدر القـ

 الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع. لجنةبأغلبية أصوات أعضاء ال

ـــه ال يجــــوز للعضــــو االمتنــــاع عــــن التصــــويت أو تفــــويض عضــــو آخــــر للتصــــويت نيابــــة عنــــه، وللعضــــو تســــجيل  .9 اعتراضـ

 .لجنةوأسباب االعتراض ضمن محضر قرارات ال

 .الحديثة لالجتماع باستخدام أي من وسائل االتصال اأعضائه كلأو  قبل حضور بعضتأن جنة لل .10

 االســـتةجال عـــن طريـــققـــرار بصـــفة العلـــى لجنـــة أخـــذ موافقـــة أعضـــاء الســـتةجلة املحـــاالت الفـــي  لجنـــةجـــوز لـــرئيس الي .11

  خرى،األ تصال الوسائل ا من البريد اإللكتروني أو أي التمرير بواسطة
ً
  ويكون هذا القرار ساريا

ً
 ةأغلبيبموافقة  ونافذا

 .للتصديق عليهاا أول اجتماع له في للجنة، على أن تعرض هذه القرارات على الجنةأعضاء ال

العضـــو إذا تغيـــب أربـــع اجتماعـــات متتاليـــة أو ســـتة اجتماعـــات متفرقـــة فـــي  الحـــق فـــي إســـقاط عضـــوية زير الرياضـــةو لـــ .12

 .ذلكاملصلحة املوسم الرياض ي الواحد دون عذر مقبول، أو أذا اقتضت 
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 :املالية الكفاءةاستقاللية لجنة  (71املادة )

 باستقاللية تامة. وتوصياتهاقراراتها  اللجنة تتخذ .1

  .األنديةمن منسوبي أن يكونوا  اللجنةعلى أعضاء يحظر  .2

  :السرية (81املادة )

ليها من خالل عملهم عتم االطالع   - كانتبأي وسيلة   -أي معلومات سرية  نشر أو إفشاء اللجنةأعضاء و  رئيس يحظر على

 .اللجنةفي 

 :تعارض املصالح (19املادة )

 في األحوال التالية: اللجنة املشاركة في اجتماعات اللجنةأعضاء و  رئيس يحظر على .1

 لدى العضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في نتائج موضوع االجتماع. تإذا كان .أ

 حتى الدرجة الثانية ألي من أطراف املوضوع املطروح .ب
ً
 .تعاقدية عالقةأو تربطه  إذا كان قريبا

 وح للنقاش أو التصويت.وضوع املطر إذا تحققت ظروف أو عوامل أخرى من شأنها التأثير على حياد العضو في امل .ت

 ه.أحوال يمكن أن تؤثر على حياد عن أي اللجنةيجب على العضو إشعار رئيس  .2

 لرئيس أي عضو حياد يجوز لألطراف املعنية االعتراض على .3
ً
( 48خالل ) اللجنة، على أن يتم تقديم االعتراض خطيا

 ساعة من تاريخ العلم بمسوغات االعتراض. 

.72في االعتراض خالل ) اللجنةيفصل رئيس  .4
ً
 ( ساعة من تاريخ تقديم االعتراض، على أن يكون القرار مسببا
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 حكامهاوأ الجزاءات :السابع الباب

 الجزاءات: (02املادة )

املستندات  واملعلومات أ و عدم تقديمأ، مخالفة أحكام هذه الالئحةب من منسوبيهأو أحد  قام النادي في حال .1

باملواعيد  االلتزامو تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو عدم التعاون مع اللجنة، أو عدم أاملطلوبة، 

 ملا تراه  اللجنةاملالية؛ تقوم شهادة الكفاءة الحصول على أو عدم ، لتقديم ما يطلب منه املحددة
ً
 وفقا

ً
إيقاع ب مناسبا

 من الجزاءات التالية: أكثرجزاء أو 

 .إنذار خطي .أ

م يحق للجنة إحالة أي من منسوبي النادي للدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الرياضة في حال مخالفته ألحكا .ب

 حسب املواعيد املحددة. املستندات املطلوبةو تقديم املعلومات و عدم أالالئحة أو التأخر 

 تجديدها.يجوز و  ملدة محدودة بصفة مؤقتة من مبلغ الدعم املالي دفعةإيقاف  .ت

ا. من مبلغ الدعم املقدم للنادي حسمال .ث ا أو جزئيًّ  كليًّ

 بعد إصدارها. للنادي شهادة الكفاءة املاليةإلغاء تعليق أو   .ج

2.  
ً
يحق لعضو اللجنة طلب املستندات ذات العالقة باملخالفة املعروضة عليه الستكمال ما يلزم من إجراءات وفقا

 الختصاصات الجهة التي يمثلها. 

بحكم اختصاصها أن تصدر قرارات تةحيحية في الحاالت التي ال تقتض ي اتخاذ جزاءات بشأنها، وذلك بهدف للجنة  .3

 تدارك األخطاء، وإرشاد األطراف ذوي العالقة بما يستوجب فعله أو تالفيه لالرتقاء بجودة العمل.

 ( اإلخطار بالقرارات:12املادة )

  التي تصدرها. بالقراراتالعالقة  ذاتاألطراف  بإخطارتختص اللجنة   .1

 بمجرد اإلخطار بها.  نافذة تصبح القرارات .2

  .هامحققة آلثارها القانونية بمجرد إرسال لكتروني املعتمد للناديالبريد اإل إلىتعد القرارات والخطابات املرسلة  .3

 

 :طلب إعادة النظر في القرار( 22املادة )

 به إذاأيام من تاريخ اإلخطار  3خالل مدة ال تتجاوز  عن اللجنةيحق ألي من األطراف طلب مراجعة القرار الصادر  .1

أال يكون الطرف قد تراخى  بشرط القرار،إليها قبل صدور  الوصول  يتسن اكتشافها أوحقائق أو أدلة لم  تاكتشف

 .عن تقديم هذه األدلة أو الحقائق، أو كان بوسعه تقديمها في حينه

. اويكون قرارهمن عدمه  طلب املراجعةقبول املتعلق ب القرار اللجنة صدرت .2
ً
 وملزما

ً
 نهائيا

 

 :نهائية القرارات( 32املادة )

مركز  ( تعد القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وملزمة، وال يجوز االعتراض عليها أمام24مع مراعاة ما ورد في املادة )

 التحكيم الرياض ي.
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 أحكام عامة: الباب الثامن

 :لم يرد به نص فيمااإلجراءات واجبة االتباع  (42املادة )

مع وبما يتفق  باألنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة رشادالالئحة، فإن للجنة االست فيفي حال عدم وجود نص  .1

 طبيعة الحاالت املعروضة على اللجنة.

و ة أو العرف أللجنة أن تنظر وتقرر الحالة التي ال يوجد فيها نص على ضوء القوانين واللوائح املحلية أو الدولي .2

 السوابق القضائية.

 

 :اللغة املعتمدة (52املادة )

 اإلجراءات واملستندات املنصوص عليها في هذه الالئحة، وعلى أي طرف جميعتعد اللغة العربية هي اللغة املعتمدة في 

 أن يرفق معها ترجمة معتمدة لها باللغة العربية. خرى ي تقديم مستندات مكتوبة بلغة أيرغب ف

 

 :اعتماد الالئحة وسريانها (62املادة )

 .رئيس اللجنة األوملبية العربية السعودية وزير الرياضةتصدر هذه الالئحة بقرار من  .1

ان تاريخ نشرها م -اعتمادها وصدورها  -بعد  يسري العمل بهذه الالئحة .2  بأي من وسائل النشر. إلكترونيًّ

 


