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الفصل األول :التعريفات
المادة ( )١التعريفات:
ألغ ــراض تطبي ــق أح ــكام الالئح ــة يقص ــد بالعب ــارات والكلم ــات التالي ــة المعان ــي الموضح ــة أم ــام كل منه ــا ،م ــا ل ــم
يقت ــض س ــياق الن ــص خ ــالف ذل ــك:
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:
ومعنوي ــا عل ــى تحقي ــق أهدافه ــا بم ــا يتواف ــق م ــع
مادي ــا
هيئ ــة رياضي ــة ذات ش ــخصية اعتباري ــة تس ــاعدها الدول ــة
ًّ
ًّ
أنظم ــة اللجن ــة األولمبي ــة الدولي ــة ،واالتح ــادات القاري ــة والدولي ــة.
النادي:
كي ــان رياض ــي ل ــه ش ــخصية اعتباري ــة مس ــتقلة ُمرخ ــص ل ــه م ــن الهيئ ــة وعض ــو ف ــي اتح ــاد رياض ــي أو أكث ــر ،ويخض ــع
إلش ــراف الهيئ ــة ومتابعته ــا ف ــي النواح ــي اإلداري ــة والمالي ــة.
ذوو االحتياجات الخاصة:
الذيــن يعانــون مــن قصــور أو خلــل فــي القــدرات الجســدية أو الذهنيــة تعوقهــم عــن ممارســة بعــض األنشــطة التــي
يقــوم بهــا الفــرد الســليم.
الصم:
نقص ــا ف ــي حاس ــة الس ــمع لدرج ــة ال تس ــمح له ــم باالس ــتجابة الطبيعي ــة لألغ ــراض التعليمي ــة
الذي ــن يعان ــون عج ــزً ا أو ً
واالجتماعي ــة والرياضي ــة إال باس ــتخدام وس ــائل معين ــة.
الالئحة األساسية لألندية الرياضية

5

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:
بدوام كامل.
المسئول في النادي عن إدارته اليومية وإدارة شؤونه أمام مجلس اإلدارة ،والذي يعمل
ٍ
اللجنة العامة النتخابات األندية الرياضية:
لجنــة تشــكل فــي الهيئــة تشــرف وتراقــب ســير انتخابــات األنديــة الرياضيــة ،وأنديــة الصــم وذوي االحتياجــات الخاصــة
وفــق أحــكام هــذه الالئحــة ،وترتبــط بوكيــل رئيــس الهيئــة لشــؤون الرياضــة مباشــرة.
لجنة االنتخاب والفرز:
لجن ــة تش ــكل م ــن قب ــل اللجن ــة العام ــة النتخاب ــات األندي ــة الرياضي ــة وأندي ــة الص ــم وأندي ــة ذوي االحتياج ــات الخاص ــة
ف ــي كل عملي ــة انتخابي ــة لألندي ــة الرياضي ــة ،وتتول ــى أعم ــال قي ــد الناخبي ــن ،وتس ــجيل المرش ــحين ،والف ــرز ،والع ــد،
واالقت ــراع.
لجنة الطعون والمخالفات:
لجنــة تشــكل بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة وترتبــط مباشــرة بــه ،تتولــى النظــر والفصــل فــي الطعــون والمخالفــات
االنتخابيــة.
الفترة االنتخابية:
المــدة التــي تبــدأ مــن تاريــخ بــدء العمليــة االنتخابيــة الــذي تحــدده اللجنــة العامــة لالنتخابــات ،وتنتهــي بصــدور قــرار
مــن الرئيــس بتســمية أعضــاء مجلــس 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:
عضــو الجمعيــة العموميــة الــذي توافــرت فيــه الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة للتمتــع بحــق االنتخــاب،
وقيــد اســمه فــي جــداول قيــد الناخبيــن.
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المرشح:
كل ناخ ــب تواف ــرت في ــه الش ــروط المنص ــوص عليه ــا ف ــي ه ــذه الالئح ــة لترش ــيح نفس ــه لرئاس ــة أو عضوي ــة مجل ــس
اإلدارة ،وقي ــد اس ــمه ف ــي قائم ــة المرش ــحين.
قائمة المرشحين:
قائمة تضم أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة.

االقتراع:
إدالء الناخبين بأصواتهم الختيار المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة.
ورقة االقتراع:
بطاق ــة أو أي وس ــيلة تقني ــة يثب ــت فيه ــا الناخ ــب اس ــم م ــن اخت ــاره م ــن بي ــن القوائ ــم المرش ــحة لرئاس ــة وعضوي ــة
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:
سنويا بمبلـــغ ال يقــل عن ( )100.000مائــة ألف ريال.
عضو يقيد في سجالت النادي يقــدم دعمـــاً
ً
العضو العادي:
ـنويا للن ــادي الرياض ــي بمبل ــغ ( )1000أل ــف ري ــال ،ومبل ــغ ()500
عض ــو يقي ــد ف ــي س ــجالت الن ــادي يدف ــع اش ــتراكاً س ـ ً
خمس ــمائة ري ــال لن ــادي الص ــم واالحتياج ــات الخاص ــة.
اللجنة العليا لألعضاء:
لجنة تضم األعضاء الذهبيين.
الالئحة التنفيذية:
اإلطار التنظيمي واإلجرائي للنادي.
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الفصل الثاني :ماهية النادي
المادة ( )٢التزامات النادي:
يلتزم مجلس إدارة النادي باآلتي:
وفقا لألنظمة واللوائح والقرارات.
ً
 .١مباشرة أنشطته وأعماله في إطار السياسة العامة للدولة
 .٢تنظيم نشاط النادي الرسمي ،والمشاركة في برامج ونشاطات االتحادات والهيئات الرياضية.
 .3يتعين على النادي حضور الجمعيات العمومية للهيئات واالتحادات الرياضية المنضم إليها.
 .4ع ــدم الس ــعي إل ــى تحقي ــق أي غ ــرض غي ــر مش ــروع ،أو التدخ ــل ف ــي أي نزاع ــات ديني ــة ،أو االنضم ــام إل ــى أي
نش ــاط سياس ــي ،أو عرق ــي ،أو طائف ــي.
 .5التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة واالتحادات الرياضية والجهات التابعة لها.
 .6االلتزام بقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

المادة ( )3شعار النادي:
شعارا يثير اللبس بينه وبين غيره من األندية أو أي كيان آخر.
 .١ال يجوز للنادي أن يتخذ تسمية أو
ً
 .٢ال يجوز استعمال شعار النادي من أي جهة كانت إال بإذن كتابي من مجلس اإلدارة.
 .3ال يجوز تغيير ألوان النادي أو إضافة ألوان أخرى وإجراء أي تعديل فيه إال بعد موافقة الهيئة.
 .4يجب على مجلس إدارة النادي تسجيل شعار النادي كعالمة مسجلة لدى الجهات الرسمية في الدولة

المادة ( )4أهداف النادي:
يه ــدف الن ــادي إل ــى ممارس ــة ونش ــر الرياض ــة ،وتهيئ ــة الوس ــائل والخدم ــات الالزم ــة لتحقي ــق أهداف ــه ،بم ــا يع ــود
بالنف ــع عل ــى جمي ــع األعض ــاء ف ــي إط ــار السياس ــة العام ــة للدول ــة وللن ــادي اتخ ــاذ كاف ــة الوس ــائل الممكن ــة وف ــق
اإلمكان ــات المتاح ــة ل ــه لتحقي ــق أهداف ــه ،وعل ــى األخ ــص م ــا يل ــي:
 .١المس ــاهمة ف ــي إع ــداد المواط ــن الصال ــح ،ورعايت ــه ،واس ــتثمار طاقت ــه وإبداعات ــه بم ــا يخ ــدم المصلح ــة العام ــة
للدول ــة.
 .٢المش ــاركة ف ــي نش ــر األلع ــاب الرياضي ــة التنافس ــية ،والمش ــاركة ف ــي البرام ــج الرياضي ــة المجتمعي ــة بم ــا يعـ ــود
إيجاب ــا.
عل ــى صح ــة المواط ــن ومس ــتواه التنافس ــي
ً
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 .3اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية.
 .4المشاركة في المناسبات الوطنية واالجتماعية والثقافية للدولة.
 .5تهيئ ــة الوس ــائل وتيس ــير الس ــبل الس ــتثمار أوق ــات ف ــراغ األعض ــاء ع ــن طري ــق إقام ــة األنش ــطة الرياضي ــة بم ــا
يس ــهم ف ــي خدم ــة المجتم ــع وتط ــوره ونمائ ــه.
 .6تعميق روح الوالء واالنتماء للوطن بين األعضاء ،وإبراز قدراتهم ومهاراتهم ومواهبهم المختلفة.
 .7تنظيم وتنفيذ دورات وندوات ونشاطات رياضية بما يسهم في خدمة المجتمع وتطوره ونمائه.
 .8تشجـــيع وتوثيــق الصــالت والعالقــات مــع األنديــة األخــرى مــن خــالل تبــادل الخبــرات والنشــرات الدوريــة معهــا،
والمشــاركة فــي نشــاطاتها العامــة.
 .9تش ــكيل لج ــان دائم ــة معاون ــة لتنظي ــم النش ــاطات الرياضي ــة به ــدف تنمي ــة مواه ــب األعض ــاء واس ــتثمار أوق ــات
فراغه ــم.
طبقا لألنظمة واللوائح المعتمدة.
ً
 .١0تشكيل الفرق الرياضية
 .١١التعــاون مــع القطاعــات الحكوميــة والخاصــة فــي كل مــا مــن شــأنه رفــع المســتوى الرياضــي وتفعيــل األعمــال
التطوعيــة والشــبابية.
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٩

الفصل الثالث :عضوية النادي
المادة ( )5عضوية النادي:
يتكون أعضاء النادي من الفئتين اآلتيتين:
 .١العضو الذهبي.
ويجــوز للجمعيــة العموميــة للنــادي ـ بعــد موافقــة الهيئــة ـ زيــادة الحــد األدنــى للدعــم المالــي الســنوي الكتســاب
العضويــة الذهبيــة إلــى ( )500,000خمســمائة ألــف ريــال.
 .٢العضو العادي.

المادة ( )6شروط العضوية:
يشترط للحصول على عضوية النادي (العضوية الذهبية والعضوية العادية) التالي:
 .١أن يتقدم بطلب انضمام لعضوية النادي على نموذج االستمارة المعتمدة من الهيئة.
 .٢االلتزام بما تصدره الهيئة من لوائح وقرارات وتعليمات ولوائح النادي.
 .3أن يسدد المقابل المالي للعضوية ،وال يحق له استرداده إال في حالة رفض الطلب.
ـاد رياض ــي آخ ــر ،وأال يك ــون م ــن منس ــوبي
 .4أال يك ــون اس ــم المتق ــدم مقي ــداً ف ــي س ــجالت العضوي ــة ف ــي أي ن ـ ٍ
الهيئــة ،أو أي مــن االتحــادات الرياضيــة أو أي مــن منســوبي اللجنــة األولمبيــة العربيــة الســعودية ،أو منســوبي
اللجن ــة البارالمبي ــة الس ــعودية ،م ــا ل ــم ت ــر الهيئ ــة خ ــالف ذل ــك.
 .5أال يكــون قــد ســبق شــطب اســمه أو اســقطت عضويتــه مــن أحــد االتحــادات أو األنديــة الرياضيــة؛ مــا لــم يكــن
قــد زال عنــه ســبب الشــطب أو اإلســقاط بقــرار مــن الجهــة التــي أصــدرت ذلــك.

المادة ( )7إجراءات طلب العضوية:
ـخصيا  -أو م ــن خ ــالل وكي ــل ش ــرعي مخ ــول صراح ـ ًـة -إل ــى إدارة الن ــادي خ ــالل مواعي ــد
 .١يق ــدم طل ــب العضوي ــة ش ـ
ًّ
العم ــل ،وف ــق النم ــوذج المخص ــص لذل ــك ،ويج ــب أن يرف ــق بالطل ــب المس ــتندات اآلتي ــة:
أ .ص ــورة طب ــق األص ــل م ــن بطاق ــة الهوي ــة الوطني ــة س ــارية الصالحي ــة  /هوي ــة مقي ــم لغي ــر الس ــعودي س ــارية
الصالحي ــة.
ب .عدد ( )٢صور شخصية حديثة.
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 .إيص ــال الس ــداد البنك ــي لقيم ــة المقاب ــل المال ــي للعضوي ــة المق ــررة ف ــي ه ــذه الالئح ــة ،حس ــب م ــا ه ــو مق ــرر
ل ــكل فئ ــة م ــن فئ ــات العضوي ــة ،ش ــريطة أن يك ــون الس ــداد ع ــن طري ــق طال ــب العضوي ــة نفس ــه.
 .٢العنــوان المختــار وفــق النمــوذج المعتمــد مــن الهيئــة يعتبــر هــو وســيلة التواصــل الرســمية مــع النــادي ،والتــي
يترتــب عبرهــا األثــر القانونــي فــي التبليــغ وتحقــق العلــم ،ويتحمــل مقــدم الطلــب المســؤولية القانونيــة عــن أي
تغييــر أو خطــا فــي بيانــات العنــوان.
 .3يحص ــل طال ــب العضوي ــة عل ــى نس ــخة م ــن النم ــوذج المش ــار إلي ــه بالفق ــرة الس ــابقة ،ويحتف ــظ الن ــادي بأص ــل
النمــوذج ،علــى أن ترســل نســخة أخــرى للمكتــب واإلدارة المختصــة خــالل أســبوع؛ للتأكــد مــن عــدم قيــد طالــب
العضوي ــة ب ــأي ن ــاد رياض ــي آخ ــر ،وإخط ــار الن ــادي بنتيج ــة ذل ــك.
 .4تــدرج أســماء طالبــي االلتحــاق بحســب تواريــخ طلباتهــم بســجل إلكترونــي خــاص يعــد لهــذا الغــرض؛ للرجــوع إليــه
عن ــد الحاج ــة ،ويج ــب عل ــى الن ــادي تزوي ــد المكت ــب واإلدارة المختص ــة بنس ــخة محدث ــة م ــن ه ــذا الس ــجل عن ــد
الطل ــب.
 .5يج ــب عل ــى الرئي ــس التنفي ــذي ع ــرض طلب ــات العضوي ــة عل ــى مجل ــس اإلدارة ف ــي أول جلس ــة تالي ــة لتقدي ــم
الطل ــب م ــن تاري ــخ تقدي ــم الطل ــب مصحوب ــة بم ــا ق ــد يق ــدم عن ــه م ــن مالحظ ــات م ــن إدارة الن ــادي ،وف ــي ح ــال
الموافق ــة يعتب ــر عض ـ ًـوا م ــن تاري ــخ إصداره ــا ،ويخط ــر مق ــدم الطل ــب بق ــرار المجل ــس خ ــالل أس ــبوع م ــن تاري ــخ
ص ــدوره بخط ــاب مس ــجل أو بإح ــدى الوس ــائل المح ــددة ف ــي العن ــوان المخت ــار ،وتعل ــق نس ــخة م ــن ه ــذا الق ــرار
ف ــي لوح ــة إعالن ــات الن ــادي.
ـتوف لش ــروط العضوي ــة ،وللمجل ــس تأجي ــل الب ــت ف ــي
ـرارا برف ــض أي طل ــب غي ــر مس ـ ٍ
 .6يص ــدر مجل ــس اإلدارة ق ـ ً
طل ــب العضوي ــة فيم ــا ال يتج ــاوز الم ــدة المح ــددة الجتماعات ــه م ــن تاري ــخ تقدي ــم الطل ــب.
 .7إذا ل ــم يع ــرض الطل ــب عل ــى مجل ــس اإلدارة خ ــالل الموع ــد المذك ــور أو ل ــم يب ــت المجل ــس ف ــي طل ــب العضوي ــة
مســـتوفيا لشـــروط العضويـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة (« )٦شـــروط
مقبـــوال متـــى كان
ً
اعتبـــر الطلـــب
ً
العضوي ــة» م ــن ه ــذه الالئح ــة ،واس ــتكمل اإلج ــراءات المنص ــوص عليه ــا ف ــي الفق ــرة ( )1م ــن ه ــذه الم ــادة.
ـببا ،ولمــن ُرفــض طلبــه الحــق فــي التظلــم أمــام الهيئــة خــالل
 .8فــي حالــة رفــض الطلــب يجــب أن يكــون القــرار مسـ ً
يوم ــا م ــن تاري ــخ إبالغ ــه بق ــرار الرف ــض ،وللهيئ ــة إص ــدار الق ــرار المناس ــب حي ــال طل ــب العضوي ــة،
خمس ــة عش ــر ً
وفقـــا لألحـــكام
ً
مقدمـــا خـــالل فتـــح بـــاب الترشـــح فيكـــون التظلـــم حينهـــا
باســـتثناء إذا كان طلـــب العضويـــة
ً
المنظم ــة إلج ــراءات قي ــد الناخبي ــن والمرش ــحين ال ــواردة ف ــي ه ــذه الالئح ــة ،وف ــي كل األح ــوال يك ــون لصاح ــب
الطل ــب المرف ــوض الح ــق ف ــي اس ــترداد قيم ــة المقاب ــل المال ــي للعضوي ــة الس ــابق ل ــه س ــداده وق ــت تقدي ــم
الطل ــب ،ودون أن يخ ــل ذل ــك بحق ــه ف ــي تقدي ــم طل ــب عضوي ــة جدي ــدة مت ــى زال ــت أس ــباب الرف ــض.
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المادة ( )8واجبات وحقوق األعضاء:
 .١واجبات األعضاء :يلتزم أعضاء النادي بالواجبات اآلتية:
أ .العمل على تحقيق أهداف النادي ،وتجنب كل ما يضر بكيانه ،أو ما يسـيء إلى سمعته.
ب .االلتــزام بأنظمــة النــادي ،ولوائحــه الداخليــة ،وقــرارات الجمعيــة العمـــومية ،ومجلــس اإلدارة ،ومــا أصدرتــه أو
تصــدره الهيئــة مــن لوائــح أو قــرارات أو تعليمــات.
 .سداد االلتزامات المالية المقررة وقت استحقاقها.
ـتعماال حس ــنً ا ،وتحم ــل المس ــؤولية
ً
د .المحافظ ــة عل ــى مراف ــق ومنق ــوالت الن ــادي ومالعب ــه ،واس ــتعمالها اس ـ
القانوني ــة ع ــن أي خل ــل أو إت ــالف كل ــي أو جزئ ــي.
 .عدم مخالفة مبادئ النظام العام واآلداب العامة ،وتجنب إثارة النزاعات.
و .المب ــادرة إل ــى تحدي ــث بيان ــات العضوي ــة ف ــي حال ــة ط ـ َـرأ أي تعدي ــل عليه ــا ،واالس ــتجابة لتعليم ــات الن ــادي
والمكت ــب والهيئ ــة ف ــي ه ــذا الش ــأن.
ز .أي واجبات أخرى تحددها الالئحة الداخلية للنادي.
 .٢حقوق األعضاء :يتمتع األعضاء بالحقوق التالية:
أ .حق الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس اإلدارة.
ب .حق التصويت في الجمعية العمومية.
 .دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.
وفقـــا لألوضـــاع المقـــررة والتعليمـــات
ً
د .اســـتعمال مرافـــق النـــادي ومالعبـــه ،ومزاولـــة األنشـــطة المتنوعـــة
المعم ــول به ــا ف ــي الن ــادي.
 .المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.
و .االطالع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي ذات الصلة باألعضاء.
ز.
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أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية المعتمدة للنادي.
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المادة ( )9تعليق العضوية:
 .١تعلق العضوية في الحاالت التالية:
يوم ــا م ــن تاري ــخ اس ــتحقاقها،
أ .إذا تأخ ــر العض ــو ع ــن س ــداد المقاب ــل المال ــي للعضوي ــة لم ــدة تتج ــاوز الثالثي ــن ً
ويحــق لمجلــس اإلدارة منعــه مــن االنتفــاع بمرافــق النــادي ،كمــا ال يجــوز للعضــو حضــور اجتماعــات الجمعيــة
العموميــة ،وتعــاد العضويــة إلــى مــن ُعلقــت عضويتــه بعــد ســداد المقابــل المالــي المســتحق ،ويحــق للعضــو
حضــور الجمعيــة العموميــة إذا قــام بســداد المقابــل المالــي للعضويــة قبــل إغــالق فتــرة الترشــح ،كمــا يحــق
لــه فــور الســداد االنتفــاع بمرافــق النــادي.
إخـــالال بنظامـــه ،أو
ً
مساســـا بســـمعة النـــادي أو أعضائـــه ،أو
ب .إذا ارتكـــب أحـــد األعضـــاء أيـــة وقائـــع تشـــكل
ً
ـرارا بأموالــه أو متعلقــات األعضــاء ،ويتولــى الرئيــس
مخالفــة األنظمــة واللوائــح والقــرارات ذات العالقــة أو إضـ ً
يومــا مــن
التنفيــذي اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات للتحقيــق الواقعــة ،علــى أن يتــم الفصــل فيهــا خــالل ثالثيــن ً
تاري ــخ اإلب ــالغ به ــا ،وع ــرض نتيج ــة التحقي ــق عل ــى مجل ــس اإلدارة ف ــي أول جلس ــة النعق ــاده؛ لك ــي يتخ ــذ م ــا
ي ــراه ف ــي ه ــذا الش ــأن ويج ــوز للرئي ــس التنفي ــذي أن يأم ــر بإيق ــاف عضوي ــة المخال ــف أثن ــاء التحقي ــق لم ــدة

أس ــبوعين ،ويج ــوز تجدي ــد الوق ــف لم ــدة مس ــاوية ب ــإذن م ــن مجل ــس اإلدارة ،ويج ــب دع ــوة العض ــو المخال ــف
لحض ــور التحقي ــق ،ف ــإذا ل ــم يحض ــر يس ــتمر الرئي ــس التنفي ــذي ف ــي اتخ ــاذ اإلج ــراءات ،وإص ــدار الق ــرار المناس ــب.

 .٢الجزاء على المخالفات:
يجوز لمجلس اإلدارة أن يوقع على العضو المخالف واحدة أو أكثر من الجزاءات اآلتية:
أ .لفت النظر.
ب .اإلنذار.
 .اإليقاف عن مزاولة النشاط لمدة ال تتجاوز ستة أشهر.
د .الحرمان من دخول النادي لمدة ال تتجاوز ستة أشهر.
 .إس ــقاط عضوي ــة العض ــو بموافق ــة أغلبي ــة ثلث ــي أعض ــاء مجل ــس اإلدارة الحاضري ــن ويت ــم ع ــرض الق ــرار عل ــى
الجمعي ــة العتم ــاده.

المادة ( )١0إسقاط العضوية:
 .١الجمعيــة العموميــة هــي الجهــة المخولــة بصالحيــة إســقاط عضويــة العضــو ،ومــع ذلــك يجــوز لمجلــس اإلدارة
بع ــد موافق ــة الهيئ ــة -إس ــقاط عضوي ــة أي عض ــو بأث ــر ف ــوري ف ــي أي م ــن الح ــاالت الموضح ــة أدن ــاه ،ويس ــتمره ــذا اإلس ــقاط حت ــى انعق ــاد الجمعي ــة العمومي ــة التالي ــة ،إال إذا ق ــام المجل ــس برف ــع اإلس ــقاط قب ــل موع ــد
انعق ــاد الجمعي ــة ف ــي ح ــال زوال أس ــبابه:
شرطا من شروط العضوية.
ً
أ .إذا فقد
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ب .مخالفــة أحــكام المــادة (« )8واجبــات وحقــوق األعضــاء» مــن هــذه الالئحــة ،علــى أن يســبق ذلــك االســتماع
إلــى وجهــة نظــر العضــو ومبرراتــه.
 .إذا صدر على العضو حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة.
 .٢يصدر قرار اإلسقاط بموافقة أغلبية األصوات للجمعية العمومية للنادي.
العضو الذي يتم إسقاط عضويته حقوق عضويته.
يف ِقد
ْ .3
ُ
 .4فــي األحــوال المقــررة فــي هــذه المــادة ُيرفــع إســقاط العضويــة بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة بنــاء علــى طلــب
مــن العضــو الــذي تــم إســقاط عضويتــه فــي االجتمــاع الــذي يلــي تقديــم الطلــب ،فــي حــال ُثبــوت زوال أســباب
إســقاط العضويــة ،بشــرط ســداد جميــع االلتزامــات الماليــة باعتبــاره عضـ ًـوا جديـ ًـدا.
 .5عــدم ســداد المقابــل المالــي للعضويــة بعــد انتهــاء المــدة المنصــوص عليهــا بالمــادة (« )1/٩تعليــق العضويــة»،
تلقائيــا.
ويكــون اإلســقاط مــن تاريــخ انتهــاء مــدة تعليــق العضويــة
ًّ
 .6وف ــي جمي ــع األح ــوال يج ــوز للعض ــو ال ــذي أس ــقطت عضويت ــه التق ــدم للهيئ ــة للتظل ــم ض ــد ه ــذا الق ــرار خ ــالل
يوم ــا م ــن تاري ــخ إبالغ ــه بالق ــرار ،وف ــق العن ــوان المخت ــار.
م ــدة أقصاه ــا (ً )15

المادة ( )١١انتهاء العضوية:
 .١تنتهي العضوية في أي من الحاالت التالية:
ـميا للن ــادي دون أن
أ .االس ــتقالة المكتوب ــة ،وتعتب ــر مقبول ــة
تلقائي ــا بمض ــي أس ــبوع عم ــل عل ــى تقديمه ــا رس ـ ًّ
ًّ
ـميا بس ــحبها أو الع ــدول عنه ــا ،م ــا ل ــم تك ــن معلق ــة عل ــى ش ــرط ف ــال تعتب ــر مقبول ــة إال
يق ــوم العض ــو رس ـ ًّ
بتحقي ــق ذل ــك الش ــرط.
ب .الوفاة.
 .بانتهاء مدتها دون تجديد  ،مع مراعاة ما ورد في المادة /٩أ (تعليق العضوية).
 .٢ال يجـــوز للعضـــو المســـتقيل أو للورثـــة فـــي حالـــة الوفـــاة الحـــق فـــي اســـترداد أي مبالـــغ يكـــون العضـــو قـــد
ســـددها للنـــادي مقابـــل العضويـــة.
 .3يحق لمن انتهت عضويته في حال االستقالة أن يتقدم بطلب عضوية جديدة بالنادي.
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الفصل الرابع :الهيكل التنظيمي للنادي
المادة ( )١٢الهيكل التنظيمي للنادي:
يتكون الهيكل التنظيمي للنادي من التالي:
 .١الجمعية العمومية.
 .٢مجلس اإلدارة.
 .3الرئيس التنفيذي.
 .4اللجان الدائمة أو المؤقتة.
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الفصل الخامس :الجمعية العمومية للنادي
المادة ( )١3تكوين الجمعية العمومية:
فقــا
 .١تتكــون الجمعيــة العموميــة للنــادي مــن أعضــاء ال يقــل عددهــم عــن ضعــف عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارةَ ،و ً
للتالــي:
أ .األعضاء الذهبيون
ب .األعضاء .العاديون.
ُ .٢يش ــترط ف ــي عض ــو الجمعي ــة اس ــتيفاؤه لش ــروط العضوي ــة المق ــررة ف ــي ه ــذه الالئح ــة ،وم ــن ذل ــك الوف ــاء
وفقـــا ألحـــكام هـــذه الالئحـــة.
ً
بااللتزامـــات الماليـــة

المادة ( )١4اختصاصات الجمعية العمومية للنادي:
تتمتع الجمعية العمومية للنادي باالختصاصات التالية:
 .١مناقشة مجلس اإلدارة عن أدائه ،وفق اإلجراءات الواردة بهذه الالئحة.
 .٢التصوي ــت عل ــى م ــن ت ــم ترش ــيحهم لرئاس ــة وعضوي ــة مجل ــس إدارة الن ــادي ،وف ــق اإلج ــراءات ال ــواردة به ــذه
الالئح ــة.
 .3المصادقة على تعيين مراقب للحسابات «المدقق الخارجي».
مسماه ،ورفعها للهيئة بطلب الموافقة عليها.
 .4اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير شعار النادي ،أو
ّ
 .5النظــر فــي اقتراحــات أعضــاء الجمعيــة العموميــة ومــا أبــدي فــي شــأنها مــن قبــل مجلــس إدارة النــادي ،واتخــاذ
مــا يلــزم حيالهــا.
 .6تعليق أو إسقاط العضوية وفق األحكام المقررة في هذه الالئحة.

المادة ( )١5اجتماعات الجمعية العمومية للنادي:
 .١اجتماع الجمعية العمومية العادية :
أ .تعقــد الجمعيــة العموميــة اجتماعهــا العــادي كل ســنة بعــد نهايــة الســنة الماليــة للنــادي خــالل ثالثــة أشــهر
علــى األكثــر.
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ب .يقــوم مجلــس إدارة النــادي باإلعــالن عــن موعــد انعقــاد الجمعيــة العموميــة فــي لوحــة اإلعالنــات بالنــادي،
العلـــم
والموقـــع اإللكترونـــي ،وحســـاب النـــادي فـــي شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي ،أو أي وســـيلة تحقـــق ِ
لجمي ــع أعض ــاء الجمعي ــة العمومي ــة ،م ــع تزوي ــد الهيئ ــة بالموع ــد الرس ــمي خ ــالل ( )٣ثالث ــة أي ــام م ــن تاري ــخ
اإلع ــالن ع ــن الموع ــد.
 .يج ــب أن ترس ــل الدع ــوة الرس ــمية قب ــل ش ــهر عل ــى األق ــل م ــن موع ــد انعق ــاد الجمعي ــة العمومي ــة ،عل ــى أن
ُيرفــق بهــا جــدول األعمــال ،وتقريــر رئيــس مجلــس اإلدارة ،والتقاريــر الماليــة ،وتقريــر المحاســب القانونــي ،وأي
مســتندات أخــرى.
د .ي ــرأس اجتماع ــات الجمعي ــة العمومي ــة رئي ــس مجل ــس إدارة الن ــادي ،وف ــي ح ــال غياب ــه ي ــرأس االجتم ــاع نائ ــب
ـس..
يفو ُض ــه المجل ـ ُ
رئي ــس مجل ــس اإلدارة ،وف ــي ح ــال غياب ــه ي ــرأس االجتم ــاع َم ــن ِّ
يوق ــع علي ــه رئي ــس االجتم ــاع ،والرئي ــس
ـدون محاض ــر اجتماع ــات الجمعي ــة العمومي ــة ف ــي س ــجل خ ــاص ّ
 .تُ ـ ّ
التنفي ــذي ،عل ــى أن ت ــزود الهيئ ــة بأص ــل محض ــر االجتم ــاع الموق ــع ف ــي الي ــوم التال ــي لالجتم ــاع ،ونس ــخة م ــن
المحضــر لــإدارة المختصــة عبــر البريــد اإللكترونــي المعتمــد ،أو أي وســيلة تقررهــا ،مــع احتفــاظ مجلــس إدارة
الن ــادي بص ــورة م ــن المحض ــر.
و .علــى كل َمــن يرغــب فــي تقديــم أي مقتــرح للجمعيــة العموميــة إرســاله إلــى مجلــس اإلدارة كتابـ ًـة ،مــع شــرح
يومــا علــى األقــل مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العموميــة وعلــى األميــن إعــداد جــدول
موجــز ،وذلــك قبــل (ً )15
ـاء عل ــى االقتراح ــات المقدم ــة م ــن مجلـ ــس اإلدارة واألعــ ــضاء  ،وذل ــك قبــــ ــل (  ) 10أي ــام عل ــى
األعم ــال بن ـ ً
األقــل مــن موعــد انعقــاد الجمعيــة العموميــة مــع إبــداء مــا يــراه مجلــس اإلدارة فــي شــأن أي مقتــرح يقــدم
إلــى الجمعيــة العموميــة ،علــى أن يتــم إخطــار األعضــاء بجــدول االجتمــاع بعــد تحديثــه بنــاء علــى االقتراحــات
المقدمــة ليتــاح لجميــع األعضــاء فرصــة االطــالع علــى جــدول األعمــال المعــدل قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة
العموميــة بثالثــة أيــام علــى األقــل.
ز.

يجب أن يشمل جدول أعمال الجمعية العمومية البنود اإللزامية التالية:
وفقا لالئحة.
ً
 .١إعالن عقد الجمعية العمومية وتشكيلها
 .٢اعتماد جدول األعمال.
 .3خطاب رئيس مجلس اإلدارة.
أقيمت منذ االجتماع السابق).
 .4تقرير رئيس مجلس اإلدارة (يشمل األنشطة التي
ْ
 .5عرض بيان الميزانية بعد مراجعتها ،وتدقيقها.
 .6المصادقة على تعيين مراقب للحسابات «المدقق الخارجي».
المقدمة من األعضاء ،ومجلس اإلدارة.
 .7مناقشة المقترحات
َّ
 .ال ُيســمح للجمعيــة باتخــاذ أي قــرار بشــأن أي موضــوع غيــر مــدرج بجــدول األعمــال ،إال إذا وافــق علــى إدراج
ه ــذا الموض ــوع ع ــدد م ــن األعض ــاء مم ــن له ــم ق ــوة تصويتي ــه تع ــادل ثالث ــة أرب ــاع إجمال ــي ع ــدد األص ــوات
الكل ــي .
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 .٢اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:
أ .يجوز لمجلس اإلدارة الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية في أي وقت.
خطيـــا عـــدد مـــن أعضـــاء الجمعيـــة
ب .يقـــوم مجلـــس اإلدارة بالدعـــوة إلـــى عقـــد االجتمـــاع إذا َطلَ ـــب ذلـــك
ًّ
العموميـــة ،تتجـــاوز القـــوة التصويتيـــة لهـــم مـــا نســـبته (  )٪٢5مـــن اجمالـــي عـــدد األصـــوات الكلـــي
يوم ــا م ــن تاري ــخ
(  )1 + ٪٢5عل ــى أن يبي ــن ف ــي الطل ــب بن ــود ج ــدول األعم ــال ،ويعق ــد االجتم ــاع خ ــالل (ً )٣0
ـاده يح ـ ُّـق لألعض ــاء الذي ــن طالب ــوا ب ــه إخط ــار الهيئ ــة بع ــدم اس ــتجابة
اس ــتالم الطل ــب ،وف ــي ح ــال تع ـ ُّـذر انعق ـ ِ
مجل ــس إدارة الن ــادي لطل ــب عق ــد الجمعي ــة غي ــر العادي ــة.

يوم ــا م ــن التاري ــخ
 .يج ــب إش ــعار األعض ــاء بم ــكان عق ــد االجتم ــاع ،وتاريخ ــه ،وج ــدول أعمال ــه ،وذل ــك قب ــل (ً )15
المح ــدد لالجتم ــاع.
د .عن ــد الدع ــوة إل ــى عق ــد اجتم ــاع غي ــر ع ــادي بمب ــادرة م ــن مجل ــس اإلدارة ،يج ــب عل ــى المجل ــس إع ــداد ج ــدول
األعم ــال ،وعن ــد الدع ــوة إل ــى انعقاده ــا بطل ــب م ــن أعض ــاء الجمعي ــة العمومي ــة ،يج ــب أن يحت ــوي ج ــدول
األعم ــال عل ــى الموضوع ــات الت ــي طال ــب به ــا ه ــؤالء األعض ــاء.
 .ال ُيسمح بتعديل جدول أعمال االجتماع غير العادي.
توج ــه الن ــادي بعق ــد اجتم ــاع غي ــر ع ــادي للجمعي ــة العمومي ــة ،إذا اقتض ــت الض ــرورة ذل ــك ،وف ــي
و .للهيئ ــة أن ّ
وفقــا
ً
هــذه الحالــة ُيعـ ّـد االجتمــاع والقــرارات صحيحــة متــى تحققــت الغايــة التــي ُع ِقــدت الجمعيــة مــن أجلهــا
لتقدي ــر الهيئ ــة.

المادة ( )١6النِّ صاب القانوني النعقاد الجمعية العمومية:
 .١يكــون حضــور اجتماعــات الجمعيــة العموميــة لألعضــاء الســارية عضوياتهــم وبلــغ عمــره ( )18عامــاً هجريــاً وقــت
انعقــاد الجمعيــة.
صحيح ــا إذا حض ــره ع ــدد م ــن األعض ــاء تتج ــاوز الق ــوة التصويتي ــة له ــم م ــا
 .٢يك ــون انعق ــاد الجمعي ــة العمومي ــة
ً
نســـبته ( )٪50مـــن إجمالـــي عـــدد األصـــوات الكلـــي (.)1+ ٪50

 .3إذا ل ــم يتحق ــق النِّ ص ــاب القانون ــي ف ــي االجتم ــاع األول تت ــم الدع ــوة لعق ــد جمعي ــة عمومي ــة أخ ــرى خ ــالل مـ ــدة
صحيح ــا إذا حضـ ــره ع ــدد م ــن األعض ــاء تتج ــاوز الق ــوة
ويعتب ــر بعده ــا االجتم ــاع
ً
م ــن ( )٢٤س ــاعة إل ــى أس ــبوعينُ ،
التصويتي ــة له ــم م ــا نس ــبته ( )٪٢5م ــن إجمال ــي ع ــدد األص ــوات الكل ــي ( .)1+٪٢5وإذا ل ــم يتحق ــق ذل ــك يقـ ــوم
المكتــب باتخـــاذ اإلجــراءات التــي يراهــا منـــاسبة.
أي ع ــدد
ـحاب ِّ
ـاع صحـ ـ ً
 .4إذا بـ ــدأ االجتم ـ ُ
ـيحا ف ــال يؤث ــر ف ــي صح ــة الق ــرارات الت ــي تصـ ــدرها الجمعي ــة العمومي ــة انس ـ ُ
وفق ــاً لم ــا ورد ف ــي ه ــذه الم ــادة.
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المادة ( )١7قرارات الجمعية العمومية:
 .١يتــم التصويــت علــى قــرارات الجمعيــة العموميــة مــن أعضـــائها علـــى أســاس احتســاب صــوت واحــد لــكل ()1000
ألــف ريــال ،واحتســاب صــوت واحــد لــكل ( )500خمســمائة ريــال فــي أنديــة الصــم واالحتياجــات الخاصــة.
 .٢تصـــدر قـــرارات الجمعيـــة العموميـــة إذا وافـــق عليهـــا عـــدد مـــن األصـــوات يتجـــاوز ( )٪50مـــن إجمالـــي عـــدد
األصـــوات الكلـــي ( )1+ ٪50وفقـــاً لمـــا ورد فـــي الفقـــرة ( )1مـــن هـــذه المـــادة.
إلكتروني ــا ،وف ــي ح ــال ع ــدم ُوض ــوح احتس ــاب األص ــوات يت ــم
يدوي ــا ،أو
 .3يت ــم التصوي ــت ب ــأي وس ــيلة تثب ــت ذل ــك
ًّ
ًّ
التصوي ــت ع ــن طري ــق من ــاداة الحض ــور باألس ــماء.
واالشـــتراك فـــي التصويـــت إذا كانـــت لـــه مصلحـــة
 .4ال يجـــوز لعضـــو الجمعيـــة العموميـــة حضـــور االجتماعـــات،
ُ
ش ــخصية ف ــي موض ــوع الق ــرار.
 .5ال يجوز ألعضاء مجلس إدارة النادي التصويت على الموضوعات ذات الصلة بأعمال مجلس اإلدارة.
مخالفـــا لألنظمـــة ،واللوائـــح ،والقـــرارات،
ً
 .6للهيئـــة حـــق إلغـــاء أي قـــرار صـــادر عـــن الجمعيـــة العموميـــة إذا كان
تحقيقـــا للمصلحـــة العامـــة.
ً
والتعليمـــات؛
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الفصل السادس :مجلس إدارة النادي
المادة ( )١8تكوين مجلس اإلدارة:
 .١يتكــون مجلــس اإلدارة مــن عــدد ال يقــل عــن (خمســة) وال يزيــد علــى (تســعة) أشــخاص تصــوت عليهــم الجمعيــة
العموميــة؛ لشــغل المناصــب التاليــة:
أ .رئيس المجلس.
ـداء ف ــي قائم ــة رئي ــس المجل ــس -فيت ــم اختي ــاره بالتزكي ــة أو
ب( .نائ ــب رئي ــس المجل ــس) – مال ــم تت ــم تس ــميته ابت ـ ً
االنتخ ــاب م ــن ِقب ــل المجل ــس ف ــي االجتم ــاع األول ل ــه
 .األعضاء.
 .٢أن يش ــتمل مجل ــس إدارة أندي ــة ذوي االحتياج ــات الخاص ــة والص ــم عل ــى ثالث ــة أعض ــاء م ــن ذوي الفئ ــة عل ــى
األق ــل.
 .3يجــوز لمجلــس اإلدارة إعــادة توزيــع المناصــب بيــن أعضائــه -عــدا منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة -كلمــا اقتضــت
الض ــرورة ذل ــك بع ــد موافق ــة األغلبي ــة العادي ــة عل ــى إع ــادة توزي ــع المناص ــب ،م ــع ض ــرورة أخ ــذ موافق ــة الهيئ ــة
عل ــى ذل ــك ،وإص ــدار الق ــرار ال ــالزم ف ــي ح ــال الموافق ــة.
 .4للرئي ــس التنفي ــذي حض ــور اجتماع ــات مجل ــس اإلدارة ،دون أن يك ــون ل ــه الح ــق ف ــي التصوي ــت عل ــى قرارت ــه م ــا
ل ــم يك ــن م ــن أعض ــاء مجل ــس اإلدارة ،كم ــا ال يح ــق ل ــه حض ــور اجتماعات ــه إذا كان يناق ــش موضوع ــاً ل ــه مصلح ــة
في ــه بص ــورة مباش ــرة أو غي ــر مباش ــرة.
 .5يك ــون لمجل ــس اإلدارة أمين ــا يتول ــى تنظي ــم أعمال ــه ،ويح ــدد المجل ــس مهام ــه وواجبات ــه ،عل ــى أن تش ــمل م ــا
يل ــي:
أ .تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية ،ومجلس اإلدارة ،وإبالغ الجهات المعنية بها.
ب .توجيـــه الدعـــوة لألعضـــاء فـــي الجمعيـــة العموميـــة ،والمجلـــس ،واللجـــان الدائمـــة ،أو المؤقتـــة؛ لحضـــور
االجتماعـــات بالنـــادي ،واتخـــاذ الترتيبـــات الالزمـــة لهـــا.

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

المادة ( )٢0شروط الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس اإلدارة:
يشترط في المرشح لرئاسة أو عضوية مجلس اإلدارة توفر الشروط التالية:
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 .١أن يكون رئيس مجلس اإلدارة المرشح سعودي الجنسية.
 .٢أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.
حاصـــال علـــى مؤهـــل تعليمـــي ،ال يقـــل عـــن درجـــة البكالوريـــوس
ً
 .3أن يكـــون المرشـــح لرئاســـة مجلـــس اإلدارة
ومعادلـــة الشـــهادة اذا كانـــت مـــن خـــارج الدولـــة.
 .4أن يكــون المرشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة حاصـ ًـال علــى مؤهــل تعليمــي ،ال يقــل عــن شــهادة الثانويــة العامــة،
أو مــا يعادلهــا.
 .5يجب أال يقل عمر المرشح لمجلس اإلدارة عن ( )٢5سنة وأال يزيد على ( )٦5سنة.
 .6أن يقوم بسداد المبالغ المتصلة بعضوية النادي بالطرق النظامية.
 .7أن يتقدم للجنة رئيس القائمة المرشحة للرئاسة خالل فترة الترشح المحددة بأحكام هذه الالئحة.
بتحمل المسؤولية القانونية عن قراراته وتصرفاته خالل فترة المجلس.
 .8توقيع إقرار خطي
ّ
لوه من أي مانع من موانع الترشح الواردة في هذه الالئحة.
ُ .9خ ّ

المادة ( )٢١موانع الترشح لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة:
يمنع من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة أي من الفئات التالية:
 .١الالعبون والمدربون والحكام المزاولون للنشاط الرياضي.
 .٢العامل ــون بالس ــلك القضائ ــي ،واللج ــان القضائي ــة ،والعامل ــون بالهيئ ــات القضائي ــة ،واللج ــان القضائي ــة الرياضي ــة،
أو الجه ــات العس ــكرية ،إال ب ــإذن مس ــبق م ــن جه ــة عمله ــم.
َ .3من صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في جريمة مخلة بالشرف واألمانة.
 .4من صدر بحقه قرار نافذ من الهيئة بمنعه من الترشح.

المادة ( )٢٢المسؤولية القانونية لمجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي:
ـؤوال مســؤولية تضامنيــة عــن الوفــاء بجميــع االلتزامــات الماليــة المترتبــة علــى أنشــطة النادي،
يكــون مجلــس اإلدارة مسـ ً
بمــا فــي ذلــك تســوية الحقــوق ،وااللتزامــات المترتبــة علــى مخالفتــه أحــكام هــذه الالئحــة ،أو القــرارات ،أو التعليمــات
الصــادرة مــن الهيئــة ،أو تجــاوزه موازنــة النــادي المعتمــدة ،ومــا يلحــق بهــا مــن اعتمــادات إضافيــة ،خــالل فتــرة توليــه إدارة
النــادي ،وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بالمســؤولية التضامنيــة لمجالــس اإلدارات المنتهيــة دورتهــا عــن تســوية أي التزامــات،
أو مديونيــات خــالل فتــرة عملهــا عــن األعمــال المشــار إليهــا ومــع عــدم اإلخــالل بالمســؤولية التضامنيــة ،يكــون كل عضــو
ـؤوال مس ــؤولية ش ــخصية ع ــن الق ــرارات الت ــي أصدره ــا ،أو
م ــن أعض ــاء مجل ــس اإلدارة وكذل ــك الرئي ــس التنفي ــذي مس ـ ً
التصرفــات التــي قــام بهــا إذا كان مــن شــأنها اإلضــرار بمصالــح النــادي ،أو أموالــه ونحوهــا ،ومنهــا:
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 .١توقيع عقود ،أو محررات ،أو مخالصات أو تسويات تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي.
 .٢التنازل عن حقوق مستحقة للنادي حالة أو مستقبلية دون موافقة الهيئة.

المادة ( )٢3اختصاصات مجلس اإلدارة:
لمجلس إدارة النادي االختصاصات التالية:
 .١يقوم المجلس باإلشراف على شؤون النادي اإلدارية ،والمالية ،والرياضية.
 .٢إقرار السياسة العامة للنادي.
 .3اعتماد اللوائح الداخلية للنادي ومصفوفة الصالحيات ،وتعديلها.
 .4اعتماد ميزانية النادي للسنة المالية المقبلة.
 .5اعتماد الخطط السنوية الكفيلة بتحقيق أهداف النادي.
 .6اعتماد التقرير الفني والمالي واإلداري السنوي لمجلس اإلدارة.
 .7تعيين الرئيس التنفيذي للنادي و إعفاؤه .
 .8متابعة أعمال الرئيس التنفيذي في تنفيذ قرارات المجلس ،والجمعية العمومية للنادي.
 .9تشكيل اللجان الدائمة ،واللجان المؤقتة ،واللجان المعاونة ،وتحديد اختصاصاتها.
 .١0اتخاذ القرار الالزم حيال طلبات االنضمام إلى عضوية النادي.
شكاوى األعضاء ،والعاملين ،والفنيين ،واإلداريين ،والالعبين.
 .١١الفصل في
َ
 .١٢إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
 .١3مناقشة تقرير الرئيس التنفيذي اإلداري ،واتخاذ القرارات الالزمة بشأن ما جاء فيه.
 .١4مناقشة تقرير المدير المالي ،والحساب الختامي ،ومشروع الميزانية ،واتخاذ القرارات الالزمة.
 .١5اعتماد التقرير الرياضي ،والمالي ،واإلداري.
 .١6اإلعداد والدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
 .١7االنتساب لالتحادات ،ومتابعة االشتراك في نشاطاتها ،وااللتزام بها.
 .١8تس ــمية ممث ــل الن ــادي لحضـ ــور اجتماع ــات ،ونـ ــدوات ،ومؤتم ــرات الهيئ ــة ،واالتح ــادات ،والهيئ ــات األخ ــرى ذات
كل فيم ــا يخص ــه.
العالق ــة بنش ــاطات الن ــادي ،وف ــق م ــا تق ــرره لوائ ــح وق ــرارات وتعليم ــات الهيئ ــة ،واالتح ــاد المعن ــيّ ،
 .١9اتخاذ ما يلزم حيال تنفيذ قرارات وتعليمات الهيئة المتعلقة بالمشاركة في برامجها.
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 .٢0تعيين مراقـب الحسابات (محاسب قانوني خارجي).
 .٢١اتخــاذ القــرارات المنـــاسبة فــي األمـــور العاجلــة التــي لــم يــرد لهــا نــص بالالئحــة ،ورفعهــا للهيئــة بطلــب الموافقــة
عليهــا.
 .٢٢دراسة اقتراحات األعضاء ،واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
 .٢3دراسة تقارير اللجان الدائمة ،أو المؤقتة ،أو المعاونة ،واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية.
 .٢4دراسة تقرير مراقب الحسابات (المحاسب القانوني الخارجي)؛
ً
 .٢5صــرف ســلفة مســتديمة للرئيــس التنفيــذي ال تزيــد عــن (- )٤0,000أربعيــن ألــف ريــال -للصــرف منهــا علــى األمــور
المستعجـــلة ،ويتــم ســدادها بعــد شــهر مــن نفــاد مبلــغ الســلفة.
 .٢6تعليق العضوية حتى اجتماع الجمعية العمومية القادم.
 .٢7إنشـــاء أكاديميـــة للنـــادي بعـــد موافقـــة الجهـــة المختصـــة ،وال تتمتـــع هـــذه األكاديميـــة بشـــخصية معنويـــة
مســـتقلة عـــن النـــادي.

المـادة ( )٢4اجتماعات مجلس اإلدارة:
االجتماع نائبه.
 .١يرأس رئيس مجلس اإلدارة اجتماعات المجلس ،وفي حال غيابه أو استقالته يرأس
َ
 .٢يعق ــد مجل ــس اإلدارة اجتماعات ــه كل ثالث ــة أش ــهر عل ــى األق ــل أو كلم ــا دع ــت الحاج ــة إل ــى ذل ــك ،وال تج ــوز
اإلنابـــة ،أو الوكالـــة فـــي اجتماعاتـــه.
ـاء عل ــى موافق ــة رئي ــس مجل ــس اإلدارة
ـرة
ـيلة معتب ـ ٍ
 .3يوج ــه أمي ــن المجل ــس الدع ــوة لألعض ــاء ب ــأي وس ـ ٍ
ً
نظام ــا ِبن ـ ً
ـفوعا بهــا جــدول
ـددا المــكان ،والتاريــخ ،والوقــت ،مشـ ً
قبــل أســبوع واحــد علــى األقــل مــن موعــد االجتمــاع ،محـ ً
األعم ــال والمرفق ــات.
ـادي مســببٍ بنــاء علــى طلــب مــن رئيــس مجلــس اإلدارة ،أو بطلــب ثالثــة
 .4يجــوز دعــوة المجلــس الجتمــاع غيــر عـ ٍّ
مــن أعضائــه علــى األقــل.
ـكل عض ــو بمجل ــس اإلدارة تقدي ــم موضوع ــات؛ إلدراجه ــا كبن ــود ف ــي ج ــدول األعم ــال ،ويج ــب أن تُ ق ـ َّـدم
 .5يح ـ ُّـق ل ـ ِّ
لتلق ــى الدع ــوة بحض ــور االجتم ــاع.
ه ــذه الموضوع ــات إل ــى أمي ــن المجل ــس الرئي ــس التنفي ــذي خ ــالل الي ــوم التال ــي َ
أطراف ــا أخ ــرى؛ لحض ــور االجتم ــاع ،وال يح ــق له ــا
ً
 .6تك ــون اجتماع ــات مجل ــس اإلدارة مغلق ــة ،وللمجل ــس أن يدع ـ َـو
ـإذن م ــن المجل ــس.
التصوي ــت؛ ولك ــن ُيس ــمح له ــا فق ــط بالتعبي ــر ع ــن آرائه ــا ب ـ ٍ
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المادة ( )٢5صحة انعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة:
صحيحا إذا حضرته األغلبية المطلقة.
 .١يعتبر اجتماع المجلس
ً
ـيحا إذا حضـ ــره ثل ــث
 .٢إذا ل ــم يكتم ــل النص ــاب القانون ــي يؤج ــل االجتم ــاع لم ــدة ( )٢٤س ــاعة ،ويعــ ــتبر بعــ ــدها صحـ ـ ً
أعض ــاء المجل ــس ،عل ــى أن يك ــون رئي ــس مجل ــس اإلدارة ،أو نائب ــه م ــن بي ــن الحاضري ــن.

المادة ( )٢6صحة قرارات مجلس اإلدارة:
 .١م ــع مراع ــاة األح ــكام المنص ــوص عليه ــا ف ــي الم ــادة (« )٢٤اجتماع ــات مجل ــس اإلدارة» ،والم ــادة (« )٢5صح ــة
انعقــاد اجتماعــات مجلــس اإلدارة» ،مــن هــذه الالئحــة تكــون قــرارات مجلــس اإلدارة صحيحــة ونافــذة بموافقــة
األغلبيــة العاديــة مــن أعضــاء المجلــس ،وفــي حالــة تســاوي األصــوات ُيصبــح صــوت رئيــس الجلســة هــو المرجــح،
وف ــي ح ــال االجتماع ــات المؤجل ــة -لع ــدم اكتم ــال النص ــاب القانون ــي -يج ــب أن تك ــون الق ــرارات بموافق ــة جمي ــع
الحاضريــن.
المراسلة.
 .٢ال يجوز التصويت على القرارات في مجلس اإلدارة بالوكالة ،أو
َ
ـحاب بعـ ِـض األعضــاء
ـاع صحــ ً
 .3فــي حــال بـــدأ االجتمـ ُ
ـيحا ،فــال يؤثــر فــي صحــة القــرارات (التــي يصدرهــا المجلــس) انسـ ُ
مــن االجتمــاع ،علــى أال يقــل عــدد األعضــاء الحاضريــن عــن األغلبيــة العاديــة.
كانـــت هنـــاك
 .4يجـــب علـــى أي عضـــو بمجلـــس اإلدارة االنســـحاب مـــن النقـــاش ،ومـــن عمليـــة اتخـــاذ القـــرار إذا
ْ
لتضـــاربِ المصالـــح.
ُشـــبهة ،أو احتمـــال
ُ
 .5تُ َس ـ َّـجل الق ــرارات المتخ ــذة بمحض ــر االجتم ــاع ،ويج ــب تزوي ــد المكت ــب واإلدارة المختص ــة بنس ــخة م ــن المحض ــر
خ ــالل أس ــبوع م ــن تاري ــخ اجتم ــاع مجل ــس اإلدارة.
 .6تكون القرارات التي يصدرها مجلس اإلدارة نافذة من تاريخ صدورها ما لم يحدد تاريخ آخر لنفاذها.
مخالفا لألنظمة ،واللوائح ،والتعليمات.
ً
 .7للهيئة إلغاء أي قرار صادر من مجلس اإلدارة إذا كان

المادة ( )٢7تعليق العضوية عن عضو مجلس اإلدارة:
 .١تُ علق العضوية عن عضو مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية:
أ .االتهــام بجريمــة مخلّ ــة بالشــرف أو األمانــة إلــى حيــن صــدور قــرار مــن جهــة التحقيــق بحفــظ التحقيــق ،أو إلــى
حيــن صــدور حكــم نهائــي فــي القضيــة.
ب .تواف ــر حال ــة م ــن ح ــاالت اإلس ــقاط ال ــواردة ف ــي الم ــادة (« )٢8إس ــقاط العضوي ــة ع ــن عض ــو مجل ــس اإلدارة»
م ــن ه ــذه الالئح ــة إل ــى حي ــن عرض ــه عل ــى الجمعي ــة العمومي ــة ،وإص ــدار الق ــرار ال ــالزم بحق ــه.
المسبب للتعليق.
 .٢يصدر مجلس اإلدارة قراره بتعليق عضوية عضو مجلس اإلدارة من تاريخ الفعل
ِّ
مخولة له بموجب هذه الالئحة.
 .3يترتب على التعليق وقف نشاط العضو عن ممارسة أي اختصاصات
ّ
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المادة ( )٢8إسقاط العضوية عن عضو مجلس اإلدارة:
ـاص الهيئ ــة بإيق ــاع الج ــزاءات بموج ــب أح ــكام ه ــذه الالئح ــة؛ تَ س ـ ُـق ُط العضوي ـ ُـة ع ــن عض ــو
 .١م ــع مراع ــاة اختص ـ ِ
مجلـــس اإلدارة فـــي أي مـــن الحـــاالت التاليـــة:
أ .إذا فقد أهليته القانونية.
تغيـــب عضـــو مجلـــس اإلدارة عـــن ثالثـــة اجتماعـــات متتاليـــة ،أو ســـتة اجتماعـــات متفرقـــة خـــالل دورة
ب .إذا ّ
المجل ــس ،دون ع ــذر كتاب ــي يقبل ــه مجل ــس اإلدارة وبتطبي ــق أح ــكام ه ــذه الفق ــرة ،تعتب ــر االجتماع ــات الت ــي
تت ــم خ ــالل الش ــهر بمثاب ــة اجتم ــاع واح ــد.
 .إذا صدر بحقه حكم نهائي في جريمة جنائية ،أو جريمة مخلة بالشرف واألمانة.
د .إذا صدر ضده قرار تأديبي عن مخالفة ثبت أنها مخلة بالشرف أو األمانة.
 .إذا فقـــد أي شـــرط مـــن الشـــروط الـــواردة فـــي المـــادة (« )٢0شـــروط الترشـــح لرئاســـة أو عضويـــة مجلـــس
اإلدارة» مـــن هـــذه الالئحـــة.
تخل بأمن الدولة ،أو تسيء إلى ُسمعتها.
و .ارتكاب أو ممارسة أعمال ّ
ز .اإلس ــاءة الجس ــيمة للرياض ــة الس ــعودية ،أو عناصره ــا ،أو رموزه ــا ،أو منس ــوبيها ،أو جهاته ــا العامل ــة ف ــي أي
وس ــيلة ،أو طريق ــة كان ــت.
 .٢يص ــدر مجل ــس اإلدارة ق ــراره بإس ــقاط عضوي ــة عض ــو مجل ــس اإلدارة م ــن تاري ــخ الفع ــل المس ـ ِّـبب لإس ــقاط ،وال
يع ـ ّـد ناف ـ ًـذا إال بع ــد موافق ــة الجمعي ــة العمومي ــة ،وإخط ــار المكت ــب واإلدارة المختص ــة بذل ــك.
وفق ــا ألح ــكام ه ــذه الم ــادة -ترش ــيح نفس ــه لعضوي ــة مجل ــس إدارةً
 .3ال يج ــوز للعض ــو ال ــذي ُأس ـ ِـقطت عضويت ــه
ـاد إال إذا زال ــت أس ــباب اإلس ــقاط ،وموافق ــة الهيئ ــة.
أي ن ـ ٍ

المادة ( )٢9انتهاء العضوية عن عضو مجلس اإلدارة:
 .١تنتهي العضوية عن عضو المجلس في أي من الحاالت التالية:
أ .الوفاة.
يومــا
ـميا بعــد تقديمهــا؛ إمــا بقبولهــا مــن مجلــس اإلدارة ،أو بعــد ُمضــي (ً )٣0
ب .االســتقالة ،وتعتبــر مقبولــة رسـ ً
ـميا.
مــن تاريــخ تقديمهــا رسـ ً
 .ال تَ ب ــرأ ذم ــة العض ــو المس ــتقيل إال بخط ــاب م ــن رئي ــس مجل ــس إدارة الن ــادي ،بإب ــراء ذم ــة العض ــو م ــن أي
يوم ــا م ــن تاري ــخ قب ــول االس ــتقالة.
التزام ــات ملق ــاة عل ــى عاتق ــه تج ــاه الن ــادي خ ــالل م ــدة (ً )٣0
 .٢عل ــى الرئي ــس التنفي ــذي ع ــرض م ــا يفي ــد الوف ــاة أو االس ــتقالة عل ــى مجل ــس اإلدارة ،واثب ــات ذل ــك ف ــي محض ــر
اجتم ــاع مجل ــس اإلدارة.
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المادة ( )30حل مجلس اإلدارة:
 .١يحق للهيئة أن تحل مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية:
أ .إذا خرج عن أهدافه ،أو ارتكب مخالفة جسيمة ألحكام هذه الالئحة.
ب .إذا أصبح عاجزً ا عن الوفاء بتعهداته المالية.
تتنافى مع النظام العام ،أو اآلداب العامة.
َ
أعماال
ً
 .إذا ارتكب تصرفات ،أو ممارسات ،أو
د .ثبوت الفساد والتجاوزات المالية على مجلس اإلدارة.
 .ف ــي ح ــال ع ــدم دع ــوة الجمعي ــة العمومي ــة للن ــادي لعق ــد اجتم ــاع ع ــادي م ــرة واح ــدة ف ــي الس ــنة ،وفق ــاً
لحك ــم الفق ــرة (/1أ) م ــن الم ــادة ( )15م ــن الالئح ــة دون وج ــود ع ــذر مقب ــول.
و .إذا استقال رئيس مجلس إدارة النادي.
ز .إذا تم إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي.
 .إذا نقص العدد المكون لمجلس اإلدارة عن النِّ صاب القانوني المكون لمجلس اإلدارة.
ط .إذا خالــف مجلــس اإلدارة أحــكام هــذه الالئحــة ،أو القــرارات الصــادرة تنفيـ ًـذا لهــا ،أو امتنــع عــن تزويــد الجهــة
المختصــة البيانــات التــي تطلبهــا رســمياً  ،أو امتنــع عــن تنفيــذ قراراتهــا.
 .٢تُ راعى األحكام الواردة في هذه الالئحة لكيفية إدارة النادي بعد صدور قرار الحل.

المادة ( )3١اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة:
يمارس رئيس مجلس اإلدارة االختصاصات التالية:
 .١رئاسة اجتماعات المجلس ،والجمعية العمومية.
 .٢دعوة المجلس أو الجمعية العمومية لالجتماعات غير العادية.
 .3يجوز لرئيس مجلس اإلدارة تفويض نائبه ،أو أي من أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته.

المادة ( )3٢اختصاصات نائب رئيس مجلس اإلدارة:
يتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة اختصاصات رئيس المجلس في حال غيابه ،أو استقالته.
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المادة ( )33اختصاصات الرئيس التنفيذي:
 .١يمارس الرئيس التنفيذي للنادي االختصاصات التالية:
أ .تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس اإلدارة ،وإبالغ الجهات المعنية بها.
ب .اتخــاذ القــرارات الالزمــة حيــال االســتثمار ،وإبــرام العقــود ،واالتفاقيــات ،والتقاضــي ،والمصالحــة باســم النــادي
بعــد اســتيفاء الموافقــة النظاميــة التــي تطلبهــا الهيئــة.
 .توقي ــع جمي ــع العق ــود ،بم ــا ف ــي ذل ــك عق ــود العم ــل لمنس ــوبي الن ــادي وعق ــود االس ــتثمار ،واالتفاقي ــات
الت ــي تُ ب ــرم باس ــم الن ــادي بم ــا يتواف ــق م ــع األنظم ــة واللوائ ــح والتعليم ــات الص ــادرة ف ــي ه ــذا الش ــأن ،وال
يج ــوز للرئي ــس التنفي ــذي التفوي ــض ،أو اإلناب ــة لممارس ــة ه ــذه الصالحي ــة إال وف ــق مصفوف ــة الصالحي ــات
المعتم ــدة.
د .تعيين المدير المالي للنادي.
 .المشاركة مع المدير المالي في إعداد مشروع الميزانية ،وعــرضه على المجلس.
و .التوقيع مع المدير المالي على أوامر الصرف والشيكات.
ز .اختيـــار البنـــك الـــذي تُ ـــودع فيـــه أمـــوال النـــادي بالمدينـــة ،التـــي يوجـــد بهـــا مقـــر النـــادي ،ورفعـــه للهيئـــة؛
للموافقـــة عليـــه.
 .إعداد التقرير الفني ،واإلداري ،وخطة العمل السنوية ،وعرضها على المجلس.
ط .حض ــور اجتماع ــات اللج ــان الدائم ــة ،أو المؤقت ــة (كلم ــا احت ــاج األم ــر ذل ــك) ،ورف ــع توصياته ــا للمجل ــس؛ التخ ــاذ
الق ــرارات المناس ــبة.
ي .تمثيل النادي في االجتماعات الرسمية التي تعقدها ،االتحادات أو الهيئة.
 .تمثيل النادي أمام الجهات القضائية والرسمية ،وله حق تفويض الغير في ذلك.
ل .عـرض طلبات العضوية للنادي على المجلس بعد التأكد من استكمال واستيفاء شروط العضوية.
 .متابعة أعمال النادي ،وحفظ الوثائق ،والعقود ،والمستندات الرسمية ،وتنظيم السجالت ،والملفات.
ن .حفـظ ختـم الـنـادي ،والسجالت اإلداريـة ،وملفـات األعضاء ،والعاملين.
الشكاوى واالقتراحات على المجلس؛ التخاذ القرار المناسب بشأنها.
س .عـرض
َ
ع .إعداد مشروع جدول أعمال المجلس.
ف .تقـديم تقــرير دوري للمجلس بشكل ربـع سنـوي عن ســير أعمـال النادي الفنية واإلدارية.
 .التوقيع على المكاتبات والمراسالت الخاصة بالنادي.
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 .٢لرئي ــس مجل ــس اإلدارة س ــحب بع ــض االختصاص ــات م ــن الرئي ــس التنفي ــذي بموج ــب ق ــرار ص ــادر م ــن مجل ــس
اإلدارة.
 .3فــي حــال غيــاب الرئيــس التنفيــذي ،فــإن لمجلــس اإلدارة تكليــف أحــد أعضائــه؛ للقيــام بمهــام الرئيــس التنفيــذي
أثنــاء فتــرة غيابــه.

المادة ( )34اختصاصات المدير المالي:
يمارس المدير المالي االختصاصات التالية:
 .١إعداد مشروع ميـزانية النادي بالـتعاون مع الرئيس التنفيذي.
 .٢إعـداد التقرير المالي والحساب الختامي للسنة المنتهية ،وعـرضه على الرئيس التنفيذي.
 .3إعداد تقرير ربع سنـوي عن الــوضع المــالي للـنادي ،وعرضه على الرئيس التنفيذي.
طبقا للوائح والتعليمات.
ً
 .4تنفيذ قرارات المجلس المالية ضمن حدود بنود الميزانية
 .5الـتوقيع مـع الرئيس التنفيذي على أوامر الـصرف والشــيكات.
 .6استالم إيرادات النادي بموجب سند قبض ،وإيداعها في حساب النادي ،وتسجيلها في السجالت المالية.
 .7مراجعة وتدقيـق حسابات النادي ،وحفظ مستندات اإليرادات والنفقات في مقر النادي ،وتحت مسؤوليته.
وفقــا لبنودهــا فــي الســجالت المعتمــدة ،وإبــالغ الرئيــس
ً
 .8تســجيل كافــة إيــرادات ومصروفــات النــادي ،ونفقاتــه،
التنفيــذي عــن كل مخالفــة فيهــا.

اطالع مندوبي المكتب ومراقبي الحسابات على كافــة اإليرادات ،والمصروفات ،ومستنداتها عند الطلب.
ّ .9
ـوقع م ــن ِقبل ــه
 .١0ص ــرف أج ــور العاملي ــن ف ــي الن ــادي وف ــق اإلج ــراءات المق ــررة ،ومس ــيرات األج ــور ،عل ــى أن تـ ـ َّ
والرئيـــس التنفيـــذي
طبقا لألصول المالية ،وتحت مسؤوليته.
ً
 .١١تسجيل ممتلكات النادي في سجالت خاصة يحفظها بمقر النادي
 .١٢إعداد وتنظيم السجالت المعتمدة من الهيئة ،وله أن ينظم أية سجالت إضافية يراها ضرورية.
 .١3التوقيــع علــى محضــر االســتالم والتســليم بيــن اإلدارة الســابقة واإلدارة الجديــدة ،ســواء فــي حــال انتهــاء مــدة
مجلــس اإلدارة ،أو االســتقالة ،أو الحــل تحــت إشــراف منــدوب مــن المكتــب.
 .١4ال يجــوز إخــالء طــرف أي موظــف فــي اإلدارة الماليــة بالنــادي ،أو قبــول اســتقالته إال بعــد إعــداد محضــر بإخــالء
طرفــه.
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المادة ( )35اللجان الدائمة والمؤقتة والمعاونة:

 .١تشكيل اللجان:

أُ .يش ــكِّ ل مجل ــس إدارة الن ــادي لجانً ــا دائم ــة ال يزي ــد ع ــدد أعضائه ــا ع ــن خمس ــة أعض ــاء برئاس ــة أح ــد أعض ــاء
مجلـــس اإلدارة.
ب .يش ــكل مجل ــس إدارة الن ــادي لجانً ــا مؤقت ــة ،أو معاون ــة م ــن أعض ــاء الن ــادي ،أو االس ــتعانة بخب ــراء؛ للقي ــام
بمه ــام مح ــددة كلم ــا تطل ــب األم ــر ذل ــك.

 .٢اجتماعات اللجان:
أ .تجتمع هذه اللجان كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق ضوابط يحددها مجلس اإلدارة.
ب .تعقـ ــد كل لجن ــة اجتماعـ ــاتها بدعــ ــوة م ــن رئي ــس اللجن ــة بع ــد إشعـ ــار الرئي ــس التنفي ــذي ،ويك ــون االجتم ــاع
صحيحـــا بحضـــور األغلبيـــة المطلقـــة ،وتكـــون توصياتهـــا بموافقـــة األغلبيـــة العاديـــة.
ً
ـائبا ل ــه؛ ليتـ ــولى رئاس ــة االجتماع ــات ف ــي حال ــة غياب ــه ،كـ ــما
 .يس ــمي رئي ــس اللجن ــة –ف ــي أول اجتم ــاع له ــا نـ ـ ً
ـررا؛ لتدوي ــن محاضـ ــر الجلس ــات.
يسـ ــمي مقــ ـ ً
د .يجوز للرئيس التنفيذي حضور اجتماعات اللجان.
 .للرئيــس التنفيــذي الحــق فــي اقتــراح جــدول أعمــال اللجــان ،أو إضافــة فقــرات لجــدول أعمالهــا بالتنســيق مــع
رئيــس اللجنــة.
و .تــرفع كـل لجنة محضر اجتماعها للرئيس التنفيذي؛ لعرضه على المجلس ،واتخاذ القرار المناسب.
تقريرا عن أعمالها وإنجازاتها كل ثالثة أشهر؛ لعرضه على المجـلس.
تعـد كـل لجنة
ز.
ً
ّ

 .3اختصاصات اللجان:
وخارجيا ،وفي ضوء اإلمكانات المتاحة.
محليا
أ .اقتراح خطة عمل نشاط اللجنة على ضوء التـزامات النادي
ً
ً
ب .التنســـيق بيـــن نشـــاط اللجنـــة واللجـــان األخـــرى فـــي إطـــار النشـــاطات التـــي تنظمهـــا االتحـــادات ،والجهـــة
المختصـــة.
 .متابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة المعتمدة.
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الفصل السابع :مالية النادي
المادة ( )36الفترة المالية للنادي:
تبدأ السنة المالية للنادي من بداية شهر يوليو ،وتنتهي في نهاية شهر يونيو.

المادة ( )37ميزانية النادي:
تتكون ميزانية النادي من األبواب التالية:
 .١الباب األول :يشمل األجور ،والبدالت ،والمكافآت ،واالنتدابيات.
 .٢الب ــاب الثان ــي :يش ــمل تأمي ــن وس ــائل النق ــل وصيانته ــا ،والمحروق ــات ،وصيان ــة األجه ــزة والمع ــدات ،والبري ــد،
والهات ــف ،واألث ــاث ،والمس ــتلزمات المكتبي ــة.

 .3الباب الثالث :يـشمل نفقات النشاطات المختلفة ومستلزماتها.
 .4الباب الرابع :يشمل الصيانة ،والترميم ،والمـشاريع المعتمدة.

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

المادة ( )39النقل من بند إلى بند في نفس باب الميزانية:
يجوز لمجلس اإلدارة النقل من بند إلى آخر في نفس باب الميزانية ،وفق اآلتي:
 .١تعزيز البند من بند إلى آخر مرة واحدة ،وبنسبة ( )٪ 50من أصل اعتماده.
 .٢تعزيز البند بأكثر من ( ،)٪50فيستلزم األمر موافقة الهيئة.

مادة ( )40النقل بين أبواب الميزانية:
ال يتم النقل بين أبواب الميزانية إال بموافقة الهيئة.
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المادة ( )4١إيداع أموال النادي النقدية:
يجــب علــى الـــنادي أن يــودع أموالــه النقديــة باســمه فــي أحــد البنــوك فــي المدينــة التــي يقــع بهــا النــادي ،أو أقــرب
محافظ ــة ل ــه إذا تع ــذر ذل ــك ،وعل ــى الن ــادي أن يخط ــر الهيئ ــة باس ــم البن ــك ،والف ــرع ،ورق ــم الحس ــاب ،واآليب ــان ،وال
يجــوز تغييــر البنــك إال بموافقتهــا.

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

المادة ( )43نماذ تواقيع الرئيس التنفيذي و المدير المالي:
يقــوم الرئيــس التنفيــذي فــور اعتمــاد مجلــس اإلدارة أو تكليــف مجلــس إدارة مؤقــت مــن قبــل رئيــس مجلــس إدارة
الهيئــة ،بإرســال نمــاذج مــن توقيعــه وتوقيــع المديــر المالــي إلــى المكتــب؛ العتمادهــا ،وإرســالها إلــى البنــك.

المادة ( )44إيرادات النادي:
 .١تتكون إيرادات النادي من الموارد التالية:
أ .اإلعانة التي تقدم من الهيئة.
ب .المبالغ المتصلة بالعضوية (العضوية الذهبية والعضوية العادية).
 .دخل المباريات وما قد ينتج عنها من موارد.
د .استثمار الممتلكات ،كالمنشآت الرياضية ،والصاالت بعد موافقة الهيئة.
 .حق ــوق الرعاي ــة ،وعوائ ــد اإلع ــالن ،والتس ــويق ،والنق ــل التليفزيون ــي ،بع ــد أخ ــذ موافق ــة الهيئ ــة م ــع مراع ــاة
الضواب ــط واإلج ــراءات المق ــررة م ــن الهيئ ــة واالتح ــاد المعن ــي.
و .أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس اإلدارة ،وال تتعارض مع األنظمة ،واللوائح ،والقرارات ،والتعليمات.
ز .مقاب ــل انتق ــال أو إع ــارة الالعبي ــن المحترفي ــن ،وتس ــويق اس ــم وش ــعار الن ــادي وال ــزي الخ ــاص ب ــه ،م ــع مراع ــاة
الضواب ــط واإلج ــراءات المق ــررة م ــن الهيئ ــة واالتح ــاد المعن ــي.
 .التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس اإلدارة ،على أن تكون وفقاً للقواعد اآلتية:
 .١أال يترتب على التبرع مخالفة للنظام العام.
 .٢أال يترتب على التبرع مخالفة لألنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة.
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 .3يكــون التبــرع للنــادي بموجــب حوالــة بنكيــة ،وإذا تعــذر ذلــك فيكــون دفــع قيمتــه بشــيك مــن المتبــرع
باســم النــادي ،ويعطــى المتبــرع إيصــال تســلم بذلــك.
 .4يخص ــص س ــجل إحصائ ــي س ــنوي ف ــي الن ــادي ،ت ــدون في ــه جمي ــع التبرع ــات ،وت ــزود الهيئ ــة بنس ــخة م ــن
ه ــذا الس ــجل ف ــي نهاي ــة كل س ــنه ميالدي ــة.
 .5يخضع من يخالف هذه القواعد للمساءلة وفقاً لما تقضي به األنظمة.
 .٢يجنــب النــادي مــا نســبته ٪10علــى األقــل مــن الفوائــض الماليــة الســنوية إلعــادة اســتثماره مــن خــالل صناديــق
اســتثمارية لــدى المؤسســات الماليــة المرخصــة فــي المملكــة ،مــع إحاطــة الهيئــة بذلــك.

المادة ( )45تحصيل إيرادات النادي:
يجــب أن يكــون تحصيــل إيــرادات النــادي مــن خــالل الوســائل البنكيــة ،كالشــيكات المصرفيــة ،أو البنكيــة ،أو التحويــل
المصرفــي ،أو اإليــداع البنكــي المباشــر ،ويمنــع تحصيــل األمــوال نقــدا ،وفــي جميــع األحــوال يجــب االلتــزام باألصــول
واإلجــراءات المحاســبية عنــد تســجيل وتقييــد إيــرادات النــادي مــن قبــل المديــر المالــي .

المادة ( )46مصروفات النادي:
تتكون مصروفات النادي من:
 .١األجور.
وفقا لإجراءات المنظمة لذلك.
ً
 .٢عقود الالعبين والمدربين والعاملين،
 .3المياه والكهرباء والمحروقات.
 .4البريد ،والهاتف ،والبرقيات ،وخدمات االتصاالت األخرى.
 .5ترميم ،وصيانة ،وإيجارات المباني.
 .6نفقات تنفيذ األنشطة.
 .7األدوات المكتبية والرياضية ،والمطبوعات ،واألجهزة ،واألثاث ،والمستلزمات الخاصة بالنادي.
 .8االشتراكات في االتحادات الرياضية.
 .9بدل الغرامات والجزاءات التي تفرض على النادي.
وخارجيا.
داخليا
 .١0نفقات تأمين وعالج الالعبين
ًّ
ًّ
 .١١بدالت تمثيل ،وانتقاالت ،وإركابات ،وسكن ،وإعاشة ،وانتدابات ،ومكافآت.
 .١٢تأمين وسائل النقل وقطع الغيار.
 .١3نثريات.
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المادة ( )47صرف المبالغ:
ال يجـــوز صـــرف المبالـــغ إال وفقـــا للصالحيـــات المحـــددة فـــي هـــذه الالئحـــة  ،وفـــي حـــدود اللوائـــح والقـــرارات
والتعليمـــات.

المادة ( )48آلية الصرف:
ال يصــرف أي مبلــغ مالــي إال للمســتفيد األول ،بأمــر صــرف موقــع مــن الرئيــس التنفيــذي مــع المديــر المالــي ،وفــي
حــال اســتحقاق صــرف ألي مــن الرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالــي فــال يجــوز توقيــع مــن لــه اســتحقاق فــي ذلــك،
وتنتقــل صالحيــة الموافقــة علــى الصــرف فــي هــذه الحالــة إلــى مجلــس اإلدارة.

المادة ( )49مرفقات أمر الصرف:
يرفق بأمر الصرف المستندات المؤيدة لصرف المبلغ ،وهي:
 .١الفات ــورة األصلي ــة موقع ــة م ــن البائ ــع باس ــتالم المبل ــغ ،ومختوم ــة بخت ــم المح ــل ،وف ــي ح ــال تع ــذر الحص ــول
مبلغ ــا ق ــدره ( )٣000ثالث ــة آالف ري ــال؛ فيج ــب
ً
عل ــى فات ــورة ف ــي الح ــاالت الطارئ ــة أو الضروري ــة ،وبم ــا ال يتج ــاوز
موافق ــة الرئي ــس التنفي ــذي و المدي ــر المال ــي بموج ــب محض ــر موق ــع منهم ــا.
 .٢استالم ما تم تأمينه ،وإدخاله للمستودع.
 .3مسيرات األجور والمكافآت.
 .4صورة من الشيك.

المادة ( )50شراء مستلزمات النادي:
يتم شراء مستلزمات النادي بإحدى الطرق التالية:
 .١الشراء المباشـر بما ال يتجاوز ( )50.000خـمـسـين ألـف ريال سعودي.
 .٢مــا زاد علــى ( )50.000خــمســـين ألـــف ريــال ســعودي إلــى ( )150.000مائــة وخمســين ألــف ريــال ســعودي؛ فيكــون
بموجــب تســعيرات يؤخــذ بأقلهــا ســعراً.
 .3مــا زاد علــى ( )150.000مائــة وخمســين ألــف ريــال ســعودي؛ يطــرح فــي منافســة تحــت إشــراف المكتــب ،وفــي
حــال رأى النــادي التعاقــد المباشــر مــع مــزود خدمــة معيــن العتبــارات فنيــة؛ فيجــب عليــه إخطــار مكتــب الهيئــة
المعنــي قبــل إتمــام التعاقــد مــع إيضــاح مبــررات التعاقــد مــع مــزود الخدمــة ،وتبيــان القيمــة اإلجماليــة للعقــد،
واألصنــاف المؤمنــة ،وعددهــا ،وكيفيــة دفــع مبلغهــا.
 .4يفضل شراء المنتجات المحلية ،مع مراعاة عدم تعارض ذلك مع المصلحة العامة.
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المادة ( )5١السلفة المستديمة للرئيس التنفيذي :
يجــوز للرئيــس التنفيــذي -بقــرار مــن مجلــس اإلدارة -االحتفــاظ بســلفة مستـــديمة ال تزيــد علــى ( )٤0.000أربعيــن ألــف
ري ــال للمصروف ــات الطارئ ــة ،ويمك ــن تعوي ــض م ــا ص ــرف منه ــا بع ــد تـقديـ ــم مسـتنـ ــدات ص ــرف ال تق ــل ع ــن ()10.000
عشــــرة آالف ريــال.

المادة ( )5٢السلفة المؤقتة:
يج ــوز بق ــرار مجل ــس اإلدارة ص ــرف س ــلفة مؤقت ــة ف ــي الح ــاالت الت ــي تقتض ــي طبيع ــة العمـ ــل ذل ــك ،مثـ ــل الرح ــالت،
والمعس ــكرات ،واألنش ــطة الرياضي ــة ،وغيره ــا ،عل ــى أن يت ــم الص ــرف بحـ ــدود مـ ــا نصـ ــت علي ــه أح ــكام ه ــذه الالئح ــة،
بـــشرط أن يتـــم تســوية حســابات السلفــــة فـــور انتهــاء الغــرض الــذي صرفــت مــن أجلــه ،وال يتــم صــرف ســلفة أخــرى
إال بع ــد تس ــوية الس ــلفة الس ــابقة.

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

المادة ( )54التزامات مجلس إدارة النادي المالية:
 .١االلتزام بجميع القرارات والتعليمات المنظمة لألصول واإلجراءات المحاسبية الصادرة من الهيئة.
 .٢االلتـــزام بتمكيـــن ممثلـــي الهيئـــة ،والمكتـــب ،ومراقـــب الحســـابات مـــن االطـــالع علـــى جميـــع المســـتندات
والوثائ ــق ذات الصل ــة باإلي ــرادات ،والمصروف ــات ،وأي موضوع ــات مالي ــة أخ ــرى تس ــتلزم المصلح ــة االط ــالع
عليه ــا ،واإلفص ــاح عنه ــا ،وإج ــراء الفح ــص ،والمراجع ــة ،والتدقي ــق ،والمراقب ــة لألعم ــال اإلداري ــة والمالي ــة للن ــادي.
 .3االلت ــزام بالق ــرارات والتعليم ــات المنظم ــة لالس ــتثمار ف ــي األندي ــة ،وأن أي عق ــد أو اتفاقي ــة توق ــع م ــن الرئي ــس
التنفيـــذي  ،أو عضـــو مجلـــس اإلدارة لـــم تصـــدر موافقـــة الهيئـــة عليهـــا لـــن يكـــون لهـــا أي أثـــر قانونـــي فـــي
مواجهتهــا ،أو مواجهــة النــادي ،وأن مــن يقــوم بالتوقيــع علــى تلــك العقــود أو االتفاقيــات ســيتحمل المســؤولية
القانوني ــة الكامل ــة ،وم ــا يترت ــب عليه ــا م ــن التزام ــات ف ــي مواجه ــة الط ــرف اآلخ ــر.
 .4يلت ــزم بخض ــوع جمي ــع المعام ــالت المالي ــة للتدقي ــق والمراقب ــة الدوري ــة أو المفاجئ ــة م ــن قب ــل ممثل ــي الهيئ ــة
والمكت ــب.
 .5االلتزام بتعيين مراقب للحسابات «المدقق الخارجي».
ـهريا ،لمكت ــب الهيئ ــة التاب ــع ل ــه الن ــادي ،متضمنً ــا اإلي ــرادات ومصروف ــات
 .6يلت ــزم الن ــادي برف ــع تقري ــر مال ــي ش ـ ًّ
الن ــادي.
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المادة ( )55المحظورات المالية على مجلس إدارة النادي والرئيس التنفيذي:
مــع مراعــاة وجــوب امتثــال مجلــس إدارة النــادي بالتعليمــات الصــادرة مــن الهيئــة ،يحظــر علــى مجلــس إدارة النــادي
والرئيــس التنفيــذي مــا يلــي:
 .١االقتـــراض مــن أي شخــــص أو جهــــة كانــت إال بعــد الموافقــة المســبقة مــن الهيئــة مــع تحمــل من قــام باالقتراض
قبــل موافقــة الهيئــة جميــع التبعــات القانونيــة المترتبــة عــن القــرض.
 .٢قي ــام رئي ــس ،أو أي م ــن أعض ــاء مجـ ــلس اإلدارة ،أو أي ش ــخص آخ ــر -مهم ــا كان ــت صفت ــه -تقدي ــم س ــلفة مالي ــة
مــن حســابهم الخــاص ،والصــرف منهــا علــى احتياجــات النــادي إال بعــد الموافقــة المســبقة مــن الهيئــة ،وبشــرط
إيداعهــا فــي حســاب النــادي البنكــي ،وأي مخالفــة لهــذا البنــد؛ تعــد تبرعــاً ال يحــق لمــن تقــدم بالســلف المطالبــة
باســتردادها ،أو اعتبارهــا دينــاً علــى النــادي.
 .3أن ينفــق أمــوال النــادي فــي غيــر األغــراض التــي أنشــئ مــن أجلهــا ،كمــا ال يجــوز لــه الدخــول فــي أيــة مضاربــات
مالي ــة ،ويج ــوز اس ــتغالل فائ ــض اإلي ــرادات ،أو اس ــتثمار ج ــزء م ــن أموال ــه؛ لضم ــان م ــورد ثاب ــت للن ــادي وف م ــا
قضــت بــه هــذه الالئحــة علــى أال يؤثــر ذلــك فــي نشــاطه ،وذلــك بعــد الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن
الهيئ ــة.
 .4أن ينتس ــب ،أو يش ــترك ،أو ينض ــم إل ــى جمعي ــة ،أو هيئ ــة ،أو ن ــاد مق ــره خ ــارج الدول ــة ،أو أن يتس ــلم منه ــا ،أو أن
يحص ــل مباش ــرة ،أو بالوس ــاطة ،أو بأي ــة طريق ــة كان ــت ،عل ــى نق ــود أو مناف ــع م ــن أي ن ــوع ،قب ــل الحص ــول عل ــى
موافق ــة الهيئ ــة.
 .5التص ــرف ف ــي األراض ــي أو العق ــارات أو المبان ــي الت ــي تخصصه ــا ل ــه الدول ــة لالنتف ــاع به ــا ،بالبي ــع ،أو الره ــن ،أو
لضم ــان أي دي ــون ق ــد يتحمله ــا الن ــادي ،أو ب ــأي ش ــكل م ــن أش ــكال التص ــرف األخ ــرى -ع ــدا اإليج ــار -عل ــى أن
يك ــون بموافق ــة مس ــبقة م ــن الهيئ ــة.
ـان ،أو مالع ــب ،أو ص ــاالت رياضي ــة ،أو غي ــر ذل ــك م ــن اإلنش ــاءات إال بع ــد الحص ــول عل ــى موافق ــة
 .6إنش ــاء أي مب ـ ٍ
الهيئ ــة.

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

المادة ( )57بدل االنتداب:
 .١يص ــرف الن ــادي ب ــدل انت ــداب ألعض ــاء مجل ــس اإلدارة ،والس ــعوديين المتعاقدي ــن ،والمتعاوني ــن للي ــوم الواح ــد
وف ــق م ــا يل ــي:
أ )٧00( .سـبعمـائة ريال ألعـضاء مجـلس اإلدارة خارج الدولة.
ب )500( .خمسمائة ريال ألعضاء مجـلـس اإلدارة داخل الدولة.
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 )٤00( .أربعمائة ريال للمـتعاقدين والمتعاونين خارج الدولة.
رياال للمتعاقدين والمتعاونين داخل الدولة.
د )٢50( .مائتان وخـمسون ً
 .٢للهيئة تعديل قيمة بدل االنتداب حسب األحوال والظروف ومقتضيات المصلحة.

المادة ( )58تذاكر السفر:
يصــــــ ــرف تذكـــــــ ــرة س ــفر للمنتدبي ــن ف ــي مهم ــات الن ــادي بدرج ــة رج ــال األعم ــال لرئي ــس مجل ــس اإلدارة ،والدرج ــة
الس ــياحية ألعض ــاء مجل ــس اإلدارة ،وم ــن يتطل ــب س ــفره م ــن الن ــادي.

المادة ( )59السكن واإلقامة للمرافقين:
ُيلــزم المرافقيــن لفــرق النــادي المختلفــة (إدارييــن -مدربيــن -عمــال) الســكن واإلقامــة فــي األماكــن المؤمنــة لهــم
مــع الفــرق.

المادة ( )60ممتلكات النادي:
 .١أمـــوال النـــادي بمـــا فيهـــا االشـــتراكات ،والممتلـــكات الثابتـــة والمنقولـــة ،والهبـــات ،والوصايـــا ،والتبرعـــات،
واإلعان ــات ،وغيره ــا تعتب ــر مل ــكاً للن ــادي ،ولي ــس لألعض ــاء أي ح ــق فيه ــا ،ولي ــس للعض ــو المنس ــحب ،أو ال ــذي
فقـــد عضويتـــه ،أو ســـقطت عنـــه ،أو لورثتـــه أي حـــق فـــي المطالبـــة بهـــذه األمـــوال.
 .٢تشــمل ممتلــكات النــادي األمــوال النقــــدية ،واألمــوال المودعــة فــي البنــوك ،والمبانــي ،والمنشــآت ،والعقــارات،
واألجهــزة ،واألدوات ،والمالبــس ،واألثــاث ،ووســائل النقــل ،ومــا فــي حكمهــا.
 .3ال يحق لمجلس إدارة النادي بيع شيء من ممتلكات النادي إال بعد موافقة الهيئة.
 .4كل م ــن يتس ــبب ف ــي ضي ــاع أو أت ــالف ش ــيء م ــن ممتل ــكات الن ــادي يك ــون ملزم ــاً بدف ــع قيمت ــه ،أو إصالح ــه
حس ــب ق ــرار مجل ــس اإلدارة أو الهيئ ــة ،ويج ــوز للهيئ ــة توقي ــع أي م ــن الج ــزاءات المق ــررة ف ــي ه ــذه الالئح ــة،
باإلضاف ــة لدف ــع قيم ــة م ــا ت ــم إتالف ــه أو إصالح ــه.
 .5تسجل جميع ممتلكات النادي حسب تصنيفـها في سجالت معتمــدة ،وبأرقام متسلسلة في المستودع.
 .6يمس ــك المدي ــر المال ــي وأمي ــن المس ــتودع س ــجالت العه ــد العيني ــة ،يثب ــت فيه ــا ال ــوارد والخ ــارج م ــن ه ــذه
العه ــد.
 .7للهيئة تشكيل لجنة لجرد وتصفية ممتلكـات النادي الذي تم حله أو دمجه؛ طبقاً لألنظمة واللوائح.
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الفصل الثامن :العملية االنتخابية
المادة ( )6١اللجنة العامة النتخابات األندية الرياضية:
 .١تتكون اللجنة العامة من رئيس ،ونائب للرئيس ،وعدد ثالثة أعضاء يصدر بهم قرار من الرئيس.
 .٢يجــب أن يكــون رئيــس اللجنــة العامــة ،أو نائبــه ممــن يحمــل علــى األقــل شــهادة البكالوريــوس فــي القانــون ،أو
مــا يعادلهــا.
 .3يحدد قرار التشكيل اجتماعات اللجنة ،وكيفية تنظيم أعمالها ،والجهاز اإلداري المساند لها.
 .4ترتبــط اللجنــة العامــة بوكيــل الهيئــة لشــؤون الرياضــة ،ولــه الحــق فــي اإلشــراف علــى أعمالهــا ،والرقابــة عليهــا،
والرفــع عــن أي أمــور تتعلــق بهــا لرئيــس مجلــس إدارة الهيئــة.
 .5تباشر اللجنة العامة مهامها وفق االختصاصات التالية:
أ .اإلش ــراف عل ــى العملي ــة االنتخابي ــة ف ــي الجمعي ــات العمومي ــة لألندي ــة الرياضي ــة ،واتخ ــاذ اإلج ــراءات الالزم ــة
لذل ــك.

ب .إصــدار البرنامــج الزمنــي لالنتخابــات بعــد اعتمــاده مــن وكيــل رئيــس الهيئــة لشــؤون الرياضــة ،وعقــد الجمعيــة
العمومي ــة النتخ ــاب وتزكي ــة رئي ــس وأعض ــاء مجل ــس اإلدارة ،المش ــتمل عل ــى تحدي ــد موع ــد عق ــد الجمعي ــة
العمومي ــة ،والتعدي ــل عل ــى البرنام ــج الزمن ــي حس ــب م ــا تقتضي ــه المصلح ــة العام ــة.
 .تحديـــد موعـــد فتـــح بـــاب الترشـــح لرئاســـة ،أو عضويـــة مجلـــس اإلدارة ،بالتنســـيق مـــع المكتـــب ،والنـــادي
المعنـــي.
د .اإلشراف ،والرقابة على فتح باب الترشح ،واستقبال ملفات المرشحين لرئاسة ،وعضوية مجلس اإلدارة.
 .اإلشــراف علــى إغــالق بــاب الترشــح لرئاســة ،أو عضويــة مجلــس اإلدارة ،أو اســتكمال مجلــس اإلدارة ،وإعــداد
المحضــر الــالزم.
و .اعتم ــاد القوائ ــم األولي ــة ،والنهائي ــة للمرش ــحين لرئاس ــة ،أو عضوي ــة مجل ــس اإلدارة بع ــد دراس ــتها ،والتأك ــد
وفق ــا ألح ــكام ه ــذه الالئح ــة.
م ــن اس ــتيفائها لكام ــل الش ــروط المنص ــوص عليه ــا ف ــي ه ــذه الالئح ــة ،ونش ــرها ً
ز .اعتمــاد القوائــم األوليــة ،والنهائيــة ألعضــاء الجمعيــة العموميــة الذيــن يحــق لهــم حضــور الجمعيــة ،والتصويــت
وفقــا ألحــكام هــذه الالئحــة.
ً
فــي يــوم االنتخــاب ،ونشــرها
 .استبعاد من تراه من المرشحين ممن ال تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذه الالئحة.
ط .اس ــتبعاد م ــن ت ــراه م ــن أعض ــاء الجمعي ــة العمومي ــة مم ــن ال تنطب ــق عليه ــم الش ــروط المنص ــوص عليه ــا ف ــي
ه ــذه الالئح ــة.
وفقا ألحكام هذه الالئحة.
ً
ي .تشكيل لجنة االنتخاب والفرز لكل عملية انتخابية ،وتباشر مهامها
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 .تحديد مكان عقد الجمعية العمومية للنادي بالتنسيق مع المكتب ،والنادي.
ل .إعداد نماذج العمل للعملية االنتخابية.
 .قبول ،أو رفض طلب عضوية عضو الجمعية العمومية أثناء فتح باب الترشح.
ن .إعادة فتح باب الترشح لرئاسة ،أو عضوية مجلس اإلدارة.
س .إيقاف فتح باب الترشح لرئاسة ،أو عضوية مجلس اإلدارة.
ع .تحديد وقت بداية عملية االقتراع ،وانتهائها.

المادة ( )6٢لجنة االنتخاب والفرز:
 .١تشكل اللجنة العامة لالنتخابات لجنة -أو أكثر -تسمى (لجنة االنتخاب والفرز) في كل عملية انتخابية.
 .٢تباشر لجنة االنتخاب والفرز مهامها وفق االختصاصات التالية:
أ .اإلشراف على عملية االقتراع وإعداد محضر بانتهاء االقتراع.
وعدها ،وإعداد محضر نهائي بالعد ،والفرز.
ب .فرز األصوات،
ُّ
 .رفع النتائج النهائية إلى اللجنة العامة العتمادها ،والتصديق عليها.
د .أي اختصاصات أخرى تُ سند لها من اللجنة العامة في حدود اختصاصاتها.

المادة ( )63مراحل انتخابات رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة بالنادي:
تتكون مراحل انتخابات رئاسة ،وعضوية مجلس اإلدارة بالنادي من المراحل التالية:
 .١مرحلة فتح باب الترشح لرئاسة ،وعضوية مجلس اإلدارة ،وإعالن قوائم المرشحين ،والناخبين األولية.
 .٢مرحلة الطعن على القوائم األولية للمرشحين ،والناخبين.
 .3مرحلة إعالن القوائم النهائية للمرشحين ،والناخبين.
 .4مرحلة االقتراع ،والتصويت.
 .5مرحلة الطعن على إجراءات االقتراع ،والتصويت ،وصدور القرار بتسمية أعضاء مجلس اإلدارة.
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المادة ( )64البرنامج الزمني لالنتخابات:
تُ ع ــد اللجن ــة العام ــة لالنتخاب ــات البرنام ــج الزمن ــي لالنتخاب ــات ،عل ــى أن يش ــمل جمي ــع المراح ــل المش ــار إليه ــا ف ــي
ويعتم ــد البرنام ــج
الم ــادة (« )٦٣مراح ــل انتخاب ــات رئاس ــة ،وعضوي ــة مجل ــس اإلدارة بالن ــادي » م ــن ه ــذه الالئح ــةً ،
الزمنــي مــن وكيــل الهيئــة لشــؤون الرياضــة ،ويعلــن عنــه ،ســواء مــن خــالل النــادي ،أو عــن طريــق الصحــف اليوميــة،
نظام ــا تحق ــق العل ــم لجمي ــع أعض ــاء الجمعي ــة
أو م ــن خ ــالل الموق ــع اإللكترون ــي ،أو أي وس ــيلة إلكتروني ــة معتب ــرة
ً
العمومي ــة.

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

المادة ( )66موعد عقد الجمعية العمومية:
يتحــدد تاريــخ عقــد الجمعيــة العموميــة النتخــاب رئيــس ،وأعضــاء مجلــس اإلدارة حســب البرنامــج الزمنــي المعــد مــن
اللجنــة العامــة النتخابــات األنديــة الرياضيــة.

المادة ( )67المدة الزمنية بين بداية الفترة االنتخابية وموعد عقد
الجمعية العمومية:
يوما.
يجب أال تزيد المدة الزمنية بين بداية الفترة االنتخابية وموعد عقد الجمعية العمومية للنادي عن (ً )٦0

المادة ( )68فتح باب الترشح واإلعالن عنه:
 .١يج ــب تقدي ــم مل ــف ترش ــيح مجل ــس إدارة الن ــادي ورئيس ــه إل ــى اللجن ــة العلي ــا لألعض ــاء (إن وج ــدت)  -قب ــل
فت ــح ب ــاب الترش ــح – وذل ــك به ــدف التش ــاور حي ــال ذل ــك ،وف ــي ح ــال ع ــدم وج ــود ه ــذه اللجن ــة يتق ــدم أي م ــن
المرش ــحين إل ــى رئي ــس اللجن ــة العام ــة النتخاب ــات األندي ــة الرياضي ــة مباش ــرة.
 .٢يص ــوت أعض ــاء اللجن ــة العلي ــا لألعض ــاء فيم ــا بينه ــم عل ــى اختي ــار رئيس ــها ،وف ــي ح ــال تس ــاوي األص ــوات يرأس ــها
أكثرهــم دعمــا للنــادي خــالل الســنة الماليــة القائمــة ،وتختــص اللجنــة بتقديــم المشــورة لمجلــس إدارة النــادي،
وفح ــص ملف ــات راغب ــي الترش ــح لرئاس ــة مجل ــس إدارة الن ــادي واألعض ــاء المنضمي ــن له ــا ،والتش ــاور الختي ــار
األكف ــأ م ــن أي منه ــا
ُ .3يفت ــح ب ــاب الترش ــح لرئاس ــة ،وعضوي ــة مجل ــس اإلدارة لم ــدة ( )5أي ــام ،ويت ــم اإلع ــالن ع ــن فت ــح ب ــاب الترش ــح
بالطريق ــة ،واآللي ــة الت ــي تحدده ــا اللجن ــة العام ــة ،س ــواء م ــن خ ــالل الن ــادي ،أو ع ــن طري ــق الصح ــف اليومي ــة ،أو
مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي ،أو شــبكات التواصــل االجتماعــي ،أو أي وســيلة إلكترونيــة تحقــق العلــم لجميــع
أعض ــاء الجمعي ــة العمومي ــة.
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المادة ( )69وقت تقديم أوراق المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة:
تُ حدد اللجنة العامة لالنتخابات وقت تقديم أوراق المرشحين لرئاسة ،وعضوية مجلس اإلدارة.

المادة ( )70آلية تقديم أوراق المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة:
يقـــدم المرشـــح لرئاســـة مجلـــس اإلدارة طلـــب ترشـــح قائمتـــه االنتخابيـــة بخطـــاب موجـــه لرئيـــس اللجنـــة العامـــة
مرفق ــا ب ــه المس ــوغات لترش ــحهم ،واس ــتيفائهم لش ــروط الترش ــح المنص ــوص عليه ــا
ً
النتخاب ــات األندي ــة الرياضي ــة،
ف ــي الم ــادة (« )٢0ش ــروط الترش ــح لرئاس ــة أو عضوي ــة مجل ــس اإلدارة» م ــن ه ــذه الالئح ــة.

المادة ( )7١سداد المقابل المالي للعضوية للناخبين والمرشحين:
يج ــب س ــداد المقاب ــل المال ــي للعضوي ــة م ــن ِق َب ــل العض ــو طال ــب العضوي ــة بنفس ــه ع ــن طري ــق الحس ــاب البنك ــي
للن ــادي خ ــالل فت ــرة فت ــح ب ــاب الترش ــح ،حت ــى ل ــو كان ــت م ــدة العضوي ــة انته ــت أو س ــتنتهي.

المادة ( )7٢حق الترشح والحضور والتصويت في االنتخابات:
 .١يح ــق ل ــكل عض ــو ف ــي الجمعي ــة العمومي ــة تنطب ــق علي ــه ش ــروط العضوي ــة الترش ــح ،والحض ــور ،والتصوي ــت إذا
مض ــى عل ــى عضويت ــه ثالث ــة أش ــهر فأكث ــر م ــن تاري ــخ قبول ــه كعض ــو ف ــي الن ــادي حت ــى تاري ــخ عق ــد الجمعي ــة
العمومي ــة.
 .٢يحــق لــكل شــخص طبيعــي يرغــب فــي االنضمــام لعضويــة النــادي عنــد فتــح بــاب الترشــح الحضــور ،والتصويــت،
والترش ــح إذا ق ــام بس ــداد المقاب ــل المال ــي للعضوي ــة لم ــدة أرب ــع س ــنوات قادم ــة ،ويعتب ــر عض ـ ًـوا اعتب ـ ًـارا م ــن
تاري ــخ س ــداده المقاب ــل المال ــي للعضوي ــة.

المادة ( )73إعداد ونشر القائمة األولية للناخبين والمرشحين:
موضح ــا فيه ــا تاري ــخ
تع ــد لجن ــة االنتخ ــاب والف ــرز القائم ــة األولي ــة للناخبي ــن ،والمرش ــحين بع ــد إغ ــالق ب ــاب الترش ــح،
ً
كل عل ــى ح ــدة ،وترف ــع القائم ــة للجن ــة العام ــة ف ــي
وروده ــا ،عل ــى أن تك ــون القائم ــة األولي ــة للرئاس ــة والعضوي ــةٌّ ،
الوق ــت ال ــذي تح ــدده ،وتعل ــن عنه ــا بلوح ــة اإلعالن ــات بالن ــادي ،أو م ــن خ ــالل الموق ــع اإللكترون ــي للن ــادي ،أو أي
نظام ــا تحق ــق العل ــم لجمي ــع أعض ــاء الجمعي ــة العمومي ــة ،وذل ــك خ ــالل ( )5أي ــام وف ــق
وس ــيلة إلكتروني ــة معتب ــرة
ً
البرنام ــج الزمن ــي لالنتخاب ــات.
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المادة ( )74قيد الناخبين:
تتولى اللجنة العامة لالنتخابات اعتماد قوائم الناخبين األولية ،والنهائية وفق اإلجراءات التالية:
 .١تحدد اللجنة العامة فترة قيد الناخبين في البرنامج الزمني المعتمد وفق أحكام هذه الالئحة.
 .٢تعــد اللجنــة العامــة القائمــة األوليــة لجــدول الناخبيــن بعــد إغــالق بــاب الترشــح ،ويعلــن عنهــا مــن خــالل النــادي،
نظامــا تحقــق العلــم لجميــع أعضــاء
أو مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي للنــادي ،أو أي وســيلة إلكترونيــة معتبــرة
ً
الجمعيــة العموميــة.
 .3تُ علــن اللجنــة العامــة القائمــة النهائيــة للناخبيــن بعــد اعتمادهــا خــالل ( )٣أيــام وفــق البرنامــج الزمنــي لالنتخابــات،
ويعل ــن عنه ــا ،س ــواء م ــن خ ــالل الن ــادي ،أو م ــن خ ــالل الموق ــع اإللكترون ــي ،أو أي وس ــيلة إلكتروني ــة معتب ــرة
نظام ــا تحق ــق العل ــم لجمي ــع أعض ــاء الجمعي ــة العمومي ــة.
ً

المادة ( )75نشر القائمة النهائية للمرشحين:
تُ علــن اللجنــة العامــة لالنتخابــات القائمــة النهائيــة للمرشــحين بعــد اعتمادهــا خــالل ( )٣أيــام وفــق البرنامــج الزمنــي
لالنتخابـــات ،ويعلـــن عنهـــا ،ســـواء مـــن خـــالل النـــادي ،أو مـــن خـــالل الموقـــع اإللكترونـــي للنـــادي ،أو أي وســـيلة
نظام ــا تحق ــق العل ــم لجمي ــع أعض ــاء الجمعي ــة العمومي ــة.
إلكتروني ــة معتب ــرة
ً

المادة ( )76االنسحاب من الترشح:
ـخصيا قب ــل إقف ــال ب ــاب الترش ــح ،وإذا
 .١يج ــوز للمرش ــح أن يس ــحب ترش ــيحه ،وذل ــك بموج ــب كت ــاب خط ــي من ــه ش ـ
ًّ
أدى ه ــذا االنس ــحاب إل ــى اس ــتحالة اس ــتكمال الع ــدد ال ــالزم لمجل ــس اإلدارة ف ــإن للجن ــة العام ــة فت ــح ب ــاب
الترش ــح م ــرة أخ ــرى لم ــدة مماثل ــة.
 .٢ف ــي حال ــة انس ــحاب كل أو بع ــض أعض ــاء القائم ــة المرش ــحة لرئاس ــة ،وعضوي ــة مجل ــس اإلدارة قب ــل أو أثن ــاء
انعق ــاد الجمعي ــة العمومي ــة ،ف ــال يح ــق ألي منه ــم إع ــادة ترش ــيح نفس ــه لرئاس ــة ،وعضوي ــة مجل ــس اإلدارة إال
بع ــد م ــرور ال ــدورة االنتخابي ــة الت ــي انس ــحبوا فيه ــا.
 .3إذا انسحب رئيس القائمة المرشحة لرئاسة ،وعضوية مجلس اإلدارة يتم استبعاد هذه القائمة من الترشح.
 .4إذا انس ــحب بع ــض المرش ــحين لعضوي ــة مجل ــس اإلدارة م ــن القائم ــة ،وأدى ذل ــك إل ــى ع ــدم اس ــتكمال الع ــدد
النظام ــي المك ـ َّـون لمجل ــس اإلدارة يت ــم اس ــتبعاد ه ــذه القائم ــة م ــن الترش ــح.

المادة ( )77فتح باب الترشح مرة أخرى:
فــي حــال لــم يتقــدم للترشــح لرئاســة ،وعضويــة مجلــس اإلدارة أي قائمــة بالعــدد الــالزم بعــد إغــالق بــاب الترشــح،
يفت ــح ب ــاب الترش ــح م ــرة أخ ــرى لم ــدة مماثل ــة وف ــي ح ــال ل ــم يكتم ــل الع ــدد ال ــالزم ف ــي الم ــرة الثاني ــة ،فإن ــه يح ــق
للهيئــة أن تقــرر مــا تــراه مناسـ ًـبا بتكليــف مجلــس اإلدارة الحالــي ،أو مجلــس إدارة جديــد لمــدة مــن ثالثــة أشــهر إلــى
س ــنة واح ــدة ويج ــوز تمديده ــا لم ــدة ،أو م ــدد مماثل ــة.
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المادة ( )78االقتراع واالنتخاب:
 .١للجن ــة العام ــة تحدي ــد آلي ــات وط ــرق االقت ــراع ،واالنتخ ــاب ش ــريطة اس ــتخدام أس ــلوب التصوي ــت التراكم ــي ف ــي
انتخ ــاب رئي ــس وأعض ــاء مجل ــس اإلدارة.
 .٢فــي حــال إجــراء االنتخابــات ،وعمليــة االقتــراع بالوســائل اإللكترونيــة يجــب أن تتســم بالشــفافية ،والوضــوح ،مــع
تحديــد جميــع الخطــوات التنفيذيــة لذلــك.
 .3يت ــم التصوي ــت عل ــى قائم ــة المرش ــحين م ــن جمي ــع أعضـ ــاء الجمعي ــة العمومي ــة علـ ــى أس ــاس احتس ــاب ص ــوت
واحــد لــكل ( )1000ألــف ريــال ،واحتســاب صــوت واحــد لــكل ( )500خمســمائة ريــال فــي أنديــة الصــم واالحتياجــات
الخاصــة.
 .4في حال إجراء االنتخابات ،وعملية االقتراع بالوسائل الورقية يجب االلتزام باإلجراءات التالية:
أ .تق ــوم لجن ــة االنتخ ــاب والف ــرز قب ــل الب ــدء ف ــي االقت ــراع بالتأك ــد م ــن خل ــو صنادي ــق االقت ــراع ،ث ــم قفله ــا،
وختمهـــا ،ووضعهـــا فـــي المـــكان المخصـــص لالقتـــراع.
 .5على لجنة االنتخاب والفرز التحقق من التالي:
أ .إحكام أقفال الصناديق ،وختمها ،ووضعها في المكان المخصص ،وإعداد محضر بذلك.
ب .التأك ــد م ــن هوي ــة عض ــو الجمعي ــة العمومي ــة ،ث ــم تس ــليمه ورق ــة االقت ــراع ،وعلي ــه أن يتج ــه إل ــى الم ــكان
المخص ــص للتصوي ــت داخ ــل القاع ــة ،وأن يثب ــت اختي ــاره عل ــى الورق ــة ،ويضعه ــا ف ــي صن ــدوق االقت ــراع.
 .يدلـــي أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة بأصواتهـــم فـــي اليـــوم المحـــدد لالقتـــراع النتخـــاب القوائـــم المرشـــحة
للرئاس ــة وعضوي ــة مجل ــس األندي ــة ،أو عضوي ــة مجل ــس اإلدارة بم ــا ال يتج ــاوز ،أو يق ــل ع ــن الع ــدد المح ــدد
لألعض ــاء الم ــراد انتخابه ــم ف ــي كل مجل ــس.
د .فــي حــال عــدم اســتطاعة عضــو الجمعيــة العموميــة إثبــات اختيــاره بنفســه فــي ورقــة االقتــراع بســبب تقتنــع
ـفهيا للجن ــة االنتخ ــاب والف ــرز ،فتق ــوم بإثب ــات رأي ــه ف ــي ورق ــة االقت ــراع ،ث ــم يودعه ــا ف ــي
ب ــه اللجن ــة يبدي ــه ش ـ ًّ
صنــدوق االقتــراع.
 .تعتب ــر ورق ــة االقت ــراع المتضمن ــة ترش ــيح أكث ــر م ــن قائم ــة م ــن القوائ ــم المتقدم ــة للترش ــح ،أو وض ــع إش ــارة
غي ــر اإلش ــارة المح ــددة بورق ــة االقت ــراع باطل ــة.
و .تب ــدأ عملي ــة االقت ــراع وف ــق محض ــر إثب ــات يوق ــع م ــن أعض ــاء لجن ــة االنتخ ــاب والف ــرز يوض ــح في ــه وق ــت ب ــدء
عملي ــة االقت ــراع الفعلي ــة ،ووق ــت انتهائه ــا ،ويت ــم اإلع ــالن عن ــه بالط ــرق ،واآللي ــة الت ــي تحدده ــا اللجن ــة العام ــة.
ز .يقفل مركز االقتراع في الموعد المحدد لذلك.
 .تُ نه ــي لجن ــة االنتخ ــاب والف ــرز ف ــرز أص ــوات الناخبي ــن ،وعده ــا مباش ــرة بع ــد انته ــاء عملي ــة االقت ــراع ،ويح ــق
للمرش ــحين -أو وكالئه ــم -حض ــور عملي ــة ف ــرز األص ــوات ،وعده ــا.
ط .تعــد لجنــة االنتخــاب والفــرز محضـ ًـرا يتضمــن أســماء القوائــم المرشــحة ،وعــدد األصــوات التــي حصلــت عليهــا
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موقع ــا م ــن جمي ــع أعضائه ــا ،وترفع ــه إل ــى اللجن ــة العام ــة لتق ــرر م ــا ت ــراه بش ــأن اعتماده ــا م ــن
كل قائم ــة
ً
عدم ــه.
ـددا ،وف ــي
ي .تف ــوز بمنص ــب رئاس ــة وعضوي ــة مجل ــس اإلدارة القائم ــة الت ــي تحص ــل عل ــى أكث ــر األصــ ــوات ع ـ ً
ح ــال التع ــادل ف ــي األص ــوات يع ــاد التصـ ــويت م ــرة أخ ــرى ،وإذا اس ــتمر التع ــادل تج ــرى القرع ــة م ــن ِق َب ــل لجن ــة
االنتخ ــاب والف ــرز.
 .إذا تقدم ــت قائم ــة -أو أكث ــر -للترش ــح لرئاس ــة ،وعضوي ــة مجل ــس اإلدارة يت ــم التصوي ــت عل ــى انتخابه ــا ،أو
تزكيته ــا م ــن ِق َب ــل أعض ــاء الجمعي ــة العمومي ــة.
ل .تعل ــن لجن ــة االنتخ ــاب والف ــرز أس ــماء القائم ــة الفائ ــزة باالنتخ ــاب بع ــد ف ــرز األص ــوات ،وعده ــا أثن ــاء انعق ــاد
الجمعي ــة العمومي ــة ،وإع ــداد محض ــر بذل ــك.
 .إذا كان فــوز مجلــس اإلدارة باالنتخــاب ،أو التزكيــة يعــوض المنصــب الشاغـــر بالتعييــن مــن ِق َبــل مجلــس إدارة
النــادي بعــد موافقــة الجهــة المختصــة ،علــى أن يتــم إشــعار الجمعيــة العموميــة بذلــك فــي أول اجتمــاع لهــا.

المادة ( )79إجراءات ما بعد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد:
 .١يت ــم تغيي ــر التواقي ــع ف ــي جمي ــع الحس ــابات الخاص ــة للن ــادي ف ــي البن ــوك والمص ــارف المرخص ــة إل ــى أس ــماء
المخولي ــن الج ــدد حس ــب الصالحي ــات الموضح ــة ف ــي ه ــذه الالئح ــة.
 .٢تضــع الهيئــة الضوابــط واإلجــراءات الالزمــة لمجلــس اإلدارة المنتهيــة مدتــه ،أو المنحــل ،أو المســتقيل ،أو الــذي
ســقطت ،أو انتهــت عضويتــه؛ إلنهــاء كافــة االلتزامــات الماليــة لألعضــاء ،أو لغيرهــم ،مــع عــدم اإلخــالل بمــا جــاء
فــي هــذه الالئحــة مــن أحــكام بمــا يترتــب فــي ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مســؤولية قانونيــة.

المادة ( )80لجنة الطعون والمخالفات:
 .١تتكـــون لجنـــة الطعـــون والمخالفـــات مـــن رئيـــس ،وعضويـــن ،أحدهمـــا ممثـــل عـــن اللجنـــة األولمبيـــة العربيـــة
الســـعودية ،ويصـــدر بهـــم قـــرار مـــن الرئيـــس.
 .٢يجب أن يكون أعضاء اللجنة ممن يحملون على األقل شهادة البكالوريوس في القانون ،أو ما يعادلها.
 .3يحدد قرار التشكيل اجتماعات اللجنة ،وكيفية تنظيم أعمالها ،والجهاز اإلداري المساند لها.
 .4ترتبط لجنة الطعون والمخالفات بالرئاسة ،وله حق اإلشراف على أعمالها ،والرقابة عليها.
 .5تباشر لجنة الطعون والمخالفات مهامها وفق االختصاصات التالية:
أ .المخالفات االنتخابية التي تحيلها اللجنة العامة ضد الناخبين ،أو المرشحين.
ب .الطعون التي تقدم ضد قرارات ،أو إجراءات اللجنة العامة.
 .الطعون التي تقدم ضد نتائج االنتخابات.
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المادة ( )8١قرارات لجنة الطعون والمخالفات:
للجنة الطعون والمخالفات أن تقرر التالي:
 .١استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين.
 .٢استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين.
 .3إلغاء فوز أي مرشح.
 .4تأييد قرارات ،أو إجراءات اللجنة العامة في قائمة المرشحين ،أو جدول الناخبين.
 .5حرمان المرشح من الترشح ،أو الناخب من التصويت لمدة ال تزيد عن دورتين انتخابيتين.
 .6إيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة ،أو إلغاؤه.
 .7إلغاء أي قرار ،أو إجراء صدر عن اللجان العامة.
 .8إعادة االقتراع في االنتخابات محل الطعن عند االقتضاء.

المادة ( )8٢حق الطعن ومدة البت فيه:
 .١ل ــكل مرش ــح ،أو ناخ ــب ،أو َم ــن ل ــه مصلح ــة ،الطع ــن أم ــام لجن ــة الطع ــون والمخالف ــات خ ــالل ( )٣أي ــام تب ــدأ م ــن
الي ــوم التال ــي لتاري ــخ إع ــالن القائم ــة األولي ــة ،أو إع ــالن ج ــدول الناخبي ــن ف ــي أي م ــن الح ــاالت التالي ــة:
أ .شطب اسم ناخب من جدول قيد الناخبين.
قيد َمن ال تنطبق عليه شروط الناخبين.
بْ .
قيد ناخب بعد انتهاء المدة المحددة.
ْ .
د .رفض تسجيل مرشح في قائمة المرشحين.
 .تسجيل من ال تنطبق عليه شروط الترشح في قائمة المرشحين.
و .إسقاط اسم مرشح من قائمة المرشحين.
ز .تسجيل مرشح بعد انتهاء المدة للترشح.
وعلــى لجنــة الطعــون والمخالفــات البــت فــي الطعــن خــالل ( )5أيــام تبــدأ مــن اليــوم التالــي مــن تاريــخ اليــوم األخيــر
للمــدة المحــددة للطعــن.
 .٢لــكل ذي مصلحــة الطعــن علــى فــوز أي مرشــح فــي االنتخابــات أمــام لجنــة الطعــون والمخالفــات خــالل ( )٣أيــام
تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتاريــخ إعــالن النتيجــة النهائيــة لالنتخابــات فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:
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أ .فوز أي مرشح في االنتخابات.
ب .إذا لم يرد اسم مرشح ضمن الفائزين لوجود خلل في إجراءات االقتراع ،أو الفرز ،أو العد.
 .إذا كان يعتق ــد أن هن ــاك خط ــأ ف ــي ترتي ــب مرش ــح ضم ــن الفائزي ــن ف ــي االنتخاب ــات نتيج ــة لخل ــل ف ــي إج ــراءات
االقت ــراع ،أو الف ــرز ،أو الع ــد.
د .السماح لغير الناخب المسجل باإلدالء بصوته في االنتخابات.
 .السماح لناخب باإلدالء بصوته بعد انتهاء فترة االقتراع المحددة ،أو تكرار التصويت.
و .عدم تمكين ناخب من اإلدالء بصوته في يوم االقتراع.
ز .قبول ورقة اقتراع باطلة.
 .استبعاد ورقة اقتراع صحيحة.
يراع في نتائج االنتخابات ما سبق أن أصدرته لجنة الطعون والمخالفات من قرارات.
ط .إذا لم َ
وعلــى لجنــة الطعــون والمخالفــات البــت فــي الطعــن خــالل ( )5أيــام تبــدأ مــن اليــوم التالــي مــن تاريــخ اليــوم األخيــر
للمــدة المحــددة للطعــن.
 .3يحق لكل ذي مصلحة االعتراض على قرارات لجنة الطعون والمخالفات مباشرة أمام ديوان المظالم.

المادة ( )83آليات ممارسة لجنة الطعون والمخالفات الختصاصاتها:
وفقا الختصاصاتها -التالي:ً
للجنة الطعون والمخالفات
 .١مخاطبة الجهات المختصة بالهيئة ،وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة.
 .٢طلـــب أي مـــن أعضـــاء اللجنـــة العامـــة ،أو لجنـــة االنتخـــاب والفـــرز بشـــأن أي مـــن الطعـــون المقدمـــة لهـــا،أو
المخالفـــات المحالـــة إليهـــا ،ويجـــوز للجنـــة الطعـــون والمخالفـــات االكتفـــاء باإلفـــادة الخطيـــة.
 .3سماع أقوال األطراف في المخالفات المحالة إليها ،والطعون المقدمة لها.

المادة ( )84شروط قبول الطعون:
يشترط لقبول النظر في الطعون والمخالفات التالي:
 .١تقديم الطعن إلى لجنة الطعون والمخالفات باسم رئيس اللجنة خالل المواعيد المحددة.
 .٢إبراز بطاقة الهوية الوطنية -عند الطلب ،-أو أي وسيلة للتحقق من مقدم الطلب لدى سكرتارية اللجنة.
 .3تعبئة النموذج المعتمد من اللجنة ،مع بيان العنوان المختار لمقدم الطعن.
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المادة ( )85المخالفات أثناء نظر الطعن:
إذا ظه ــر للجن ــة الطع ــون والمخالف ــات أثن ــاء نظ ــر المخالف ــة وج ــود ش ــق جنائ ــي ،فله ــا إحال ــة ه ــذا الش ــق إل ــى اللجن ــة
العامـــة الســـتكمال اإلجـــراءات النظاميـــة إلحالتهـــا إلـــى الجهـــة المختصـــة ،واالســـتمرار فـــي نظـــر الطعـــن حســـب
مقتضي ــات الطع ــن.

المادة ( )86المخالفات االنتخابية:
 .١استخدام القوة ،أو التهديد إلعاقة إجراءات االنتخابات ،أو منع العاملين في االنتخابات من أداء عملهم.
 .٢وجود أدلة ثبوتية على حالة شراء أصوات الناخبين لكسب تأييدهم.
 .3اإلضرار بمرافق العملية االنتخابية ،أو أجهزتها الفنية ،أو التشغيلية.
 .4انتحال شخصية الغير في التصويت.
 .5تكرار التصويت.
 .6تقديم بيانات ،أو معلومات غير صحيحة للجنة العامة ،أو لجنة االنتخاب والفرز ،أو لجنة الطعون والمخالفات.
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الفصل التاسع :الشكاوى
المادة ( )87الشكاوى:
لمــن لــه مصلحــة (ســواء مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة الذيــن يحــق لهــم حضورهــا ،والتصويــت فيهــا ،أو مــن أعضــاء
الجمعيــة العموميــة اآلخريــن ،أو مــن المتعامليــن مــع النــادي) تتعلــق بأحــكام هــذه الالئحــة التقــدم بالشــكوى علــى
اإلدارة المختصــة؛ لمعالجتهــا علــى أن يراعــى فــي الشــكوى األحــوال التاليــة:
 .١إذا كانـــت الشـــكوى ضـــد رئيـــس أو أي مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة ،وتتعلـــق باألمـــور اإلداريـــة ،أو الفنيـــة ،أو
الماليـــة فـــي النـــادي؛ فيشـــترط لقبـــول الشـــكوى التالـــي:
أوال إلدارة النــادي عبــر البريــد اإللكترونــي الرســمي ،مــع تزويــد المكتــب بصــورة منهــا خــالل ( )٣أيــام
أ .أن تقــدم ً
مــن تاريــخ تقديمهــا إلدارة النــادي.
ب .تق ــوم إدارة الن ــادي بال ــرد عل ــى الش ــكوى خ ــالل أس ــبوعين م ــن تاري ــخ اس ــتالم الش ــكوى ،م ــع تزوي ــد المكت ــب
بص ــورة م ــن ال ــرد خ ــالل ( )٣أي ــام م ــن تاري ــخ ال ــرد.
 .ف ــي حال ــة ع ــدم رد إدارة الن ــادي عل ــى الش ــكوى خ ــالل الم ــددة المح ــددة ف ــي ه ــذه الم ــادة؛ فيج ــوز التق ــدم
بهــا للمكتــب التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لمعالجــة الشــكوى ،إمــا إلــزام إدارة النــادي بمعالجــة ســبب الشــكوى
إذا كان له ــا موج ــب -أو عرضه ــا عل ــى الجمعي ــة العمومي ــة ف ــي أول اجتم ــاع له ــا؛ لتق ــرر بش ــأنها م ــا ت ــراهحس ــب اختصاصه ــا ،أو توجي ــه المش ــتكي للجه ــة صاحب ــة الصالحي ــة ف ــي النظ ــر والفص ــل ف ــي الش ــكوى.
 .٢إذا كانـــت الشـــكوى حـــول العمليـــة االنتخابيـــة واإلجـــراءات المتخـــذة فيهـــا؛ فيجـــب تقديـــم الشـــكوى للجـــان
االنتخابي ــة كل حس ــب اختصاص ــه ،س ــواء اللجن ــة العام ــة ،أو لجن ــة الطع ــون والمخالف ــات خ ــالل الفت ــرة الزمني ــة
لمباشـــرة تلـــك اللجـــان الختصاصهـــا ،ولـــن يتـــم النظـــر فـــي أي شـــكوى تتعلـــق بهـــذا الموضـــوع ،مـــع أحقيـــة
المشــتكي فــي التقــدم لديــوان المظالــم فــي االعتــراض مــن قــرار الهيئــة ،أو اللجــان العامــة ،أو لجنــة الطعــون
والمخالفـــات.
 .3إذا كان ــت الش ــكوى تتعل ــق بنش ــاط اللعب ــة؛ فيج ــب التق ــدم بالش ــكوى عل ــى االتح ــاد الرياض ــي المعن ــي؛ للنظ ــر
والفص ــل فيه ــا ف ــي ض ــوء لوائح ــه.
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الفصل العاشر :المخالفات والجزاءات
المادة ( )88المخالفات والجزاءات:
 .١للهيئـــة وفـــق صالحيتهـــا ومقتضياتهـــا وللمصلحـــة العامـــة أن توقـــع جـــزاءات إداريـــة علـــى أي مـــن منســـوبي
النـــادي ،أو أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة ،أو أعضـــاء مجلـــس اإلدارة فـــي حـــال ارتكابهـــم مخالفـــة أو أكثـــر مـــن
المخالفـــات التاليـــة:
أ .اإلســاءة ،أو التجريــح ،أو اإلهانــة ،أو التحريــض بشــكل شــفهي ،أو مكتــوب ،أو باســتخدام أي وســيلة إعالميــة،
أو عبــر شــبكة اإلنترنــت ،أو شــبكات التواصــل االجتماعــي.
ب .ع ــدم تنفي ــذ م ــا يص ــدر ع ــن الهيئ ــة م ــن تعامي ــم ،أو ق ــرارات ،أو تعليم ــات ،أو ع ــدم التج ــاوب م ــع خطاباته ــا ،أو
ع ــدم تنفي ــذ م ــا يص ــدر ع ــن الجه ــات ذات االختص ــاص القضائ ــي م ــن أح ــكام ،أو ق ــرارات ،أو طلب ــات.
 .اإلخ ــالل بالنظ ــام الع ــام واآلداب العام ــة ،إم ــا بارت ــكاب فع ــل ،أو الته ــاون ف ــي اتخ ــاذ م ــا يل ــزم م ــن تدابي ــر أو
إج ــراءات ،بحس ــب موق ــع الش ــخص ،ومهام ــه الموكل ــة.
د .امته ــان أي ش ــخص أو مجموع ــة أش ــخاص باس ــتخدام عب ــارات االزدراء ،أو التميي ــز ،أو أي ــة ممارس ــات تتعل ــق
بالع ــرق ،أو الجن ــس ،أو الل ــون ،أو الثقاف ــة ،أو اللغ ــة ،أو الدي ــن.
 .إتالف ،أو تخريب ،أو المساس بما يضر أو يؤثر على سالمة الممتلكات ،أو المنشآت التابعة للهيئة.
 .٢ف ــي ح ــال ارت ــكاب أي م ــن منس ــوبي الن ــادي أو عض ــو الجمعي ــة العمومي ــة أو أعض ــاء مجل ــس اإلدارة ًّأي ــا م ــن
المخالف ــات المش ــار إليه ــا ف ــي الفق ــرة الس ــابقة م ــن ه ــذه الم ــادة يح ــق للهيئ ــة إيق ــاع الج ــزاءات التالي ــة أو أي
منه ــا ،وذل ــك دون إخ ــالل ب ــأي ج ــزاء مق ــرر نظام ــاً :
أ .توجي ــه اإلن ــذار الخط ــي ،م ــع أخ ــذ التعه ــد بع ــدم تك ــرار المخالف ــة ،وأن ــه ف ــي ح ــال ارت ــكاب مخالف ــة أخ ــرى؛
فيج ــازى بج ــزاء أش ــد.
ب .المنع من مزاولة النشاط.
 .المنع من دخول النادي ،أو المنشآت الرياضية التابعة للهيئة ،أو بهما معاً.
وخارجيا.
داخليا
د .المنع من مرافقة فرق النادي
ًّ
ًّ
 .المنع من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة.
و .إسقاط العضوية.
 .3ال يجوز إيقاع أي جزاء على مخالفة مضى على ارتكابها سنتان أو أكثر.
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 .4ال يج ــوز توقي ــع أي ج ــزاء عل ــى أي عض ــو –ع ــدا اإلن ــذار الخط ــي– قب ــل تمكين ــه م ــن تقدي ــم دفاع ــه ،إم ــا بإج ــراء
وفق ــا لألس ــلوب ال ــذي تخت ــاره الهيئ ــة -أو ثب ــوت امتناع ــه ،أو تخلف ــه ،أوً
التحقي ــق ،أو بالمكاتب ــة ،أو بالمراس ــلة
تراخي ــه ع ــن تقدي ــم دفوع ــه حت ــى انقض ــاء المهل ــة الممنوح ــة ل ــه م ــن الهيئ ــة ،وذل ــك بع ــد إش ــعاره ب ــأي وس ــيلة
تحق ــق علم ــه.
 .5يجــوز ألي عضــو صــدر ضــده قــرار مــن الهيئــة بــأي مــن الجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة االعتــراض
وفقــا لألنظمــة واللوائــح ذات الصلــة.
ً
أمــام ديــوان المظالــم اإلداري
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الفصل الحادي عشر :أحكا عامة
المادة ( )89أحكا عامة:
 .١للهيئــة إصــدار قــرار لفئــات معينــة مــن األنديــة -حســب تصنيفهــا أو درجاتهــا -بإضافــة أو حــذف شــروط أو أحــكام
خاصــة بالترشــح لرئاســة وعضويــة مجالــس إدارات األنديــة ،وكذلــك فيمــا يتعلــق بإجــراءات انتخاباتهــا ،واألحــكام
التــي تنظــم شــؤونها الماليــة واإلداريــة.
 .٢للهيئ ــة أتمت ــة اإلج ــراءات الخاص ــة به ــذه الالئح ــة ،وتعتب ــر اإلج ــراءات اإللكتروني ــة المعتم ــدة م ــن الهيئ ــة محقق ــة
لصح ــة اإلج ــراء ال ــوارد ف ــي أح ــكام ه ــذه الالئح ــة..
 .3يجــوز تأســيس أنديــة رياضيــة فــي شــكل شــركات متوافقــة مــع نظــام الشــركات ،علــى أن يراعــى فــي ذلــك أخــذ
الموافق ــات المس ــبقة م ــن الهيئ ــة ،وف ــي ح ــال رغب ــة مالكه ــا أو المس ــاهمين فيه ــا مزاول ــة األنش ــطة الرياضي ــة
تح ــت مظل ــة أي م ــن االتح ــادات الرياضي ــة المختص ــة وش ــمولها لألح ــكام ال ــواردة ف ــي ه ــذه الالئح ــة ،فعليه ــا
التقــدم إلــى الهيئــة الســتكمال مــا يلــزم حيــال ذلــك ،وتضــع الهيئــة األحــكام والضوابــط التــي تطبــق علــى هــذه
األندي ــة بم ــا ال يتع ــارض م ــع نظ ــام الش ــركات.

 .4ال يح ــق للن ــادي إج ــراء أي مفـ ــاوضات أو اتـ ــصاالت م ــع أف ــراد أو هيئ ــات خ ــارج الدول ــة إال بموافق ــة الهيئ ــة ،أو
بموافق ــة م ــن اتح ــاد محل ــي معي ــن ف ــي الموضوع ــات ذات الصل ــة باختص ــاص االتح ــاد.
 .5ال يحق للنادي إيفاد أي ممثل له ألي مهمة خارجية إال بموافقة الهيئة.
 .6يجوز للنادي إقامة أي نشاط خالف النشاطات المقررة له بالتنسيق مع مكتب الهيئة.
 .7يجــب علــى النــادي حضــور اجتماعــات وتلبيــة دعــوات الهيئــة العامــة للرياضــة ،أو الهيئــات الرسـمـيـــة واالتحــادات
الرياضيــة.
 .8إذا انته ــت م ــدة مجل ــس اإلدارة النظامي ــة يس ــتمر ف ــي أداء عمل ــه إل ــى أن يت ــم انتخ ــاب مجل ــس إدارة جدي ــد أو
يت ــم التمدي ــد للمجل ــس الحال ــي ،أو تكلي ــف مجل ــس إدارة للن ــادي بن ــاء عل ــى ق ــرار م ــن رئي ــس مجل ــس إدارة الهيئ ــة.
 .9للهيئــة الحــق فــي عــدم قبــول ترشــح مــن ســبق لهــم رئاســة أو عضويــة مجالــس إدارات األنديــة لمــدة زيــد عــن
دورتيــن انتخابيتيــن متصلتيــن أو متقطعتيــن .
 .١0يجــوز للهيئــة تكليــف مــن تــراه مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة؛ لتســيير أمــور النــادي ،أو تكليــف مجلــس إدارة جديــد
مؤق ــت إلدارة الن ــادي بع ــد انتهــ ــاء م ــدة مجل ــس اإلدارة النظامي ــة ،أو ح ــل المجل ــس ألي س ــبب م ــن األس ــباب
المقــررة فــي هــذه الالئحــة ،وذلــك لمــدة تبــدأ مــن شــهر وحتــى ســنة أو أكثــر ،ويتولــى مجلــس اإلدارة المؤقــت
كاف ــة اختصاص ــات مجل ــس اإلدارة المنتخ ــب ،ويج ــب علي ــه العم ــل عل ــى إزال ــة المخالف ــات الت ــي أدت إل ــى ح ــل
المجل ــس الس ــابق ،وتوجي ــه الدع ــوة لعق ــد اجتم ــاع الجمعي ــة العمومي ــة (غي ــر العادي ــة) النتخ ــاب مجل ــس إدارة
جديــد فــي الوقــت الــذي تقــرره الهيئــة ،كمــا يجــب عليــه أن يعــرض علــى الجمعيــة العموميــة تقريــراً مفصـ ًـال عــن
حال ــة الن ــادي ،وم ــا ق ــام ب ــه م ــن أعم ــال خ ــالل فت ــرة إدارت ــه ل ــه .
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 .١١يجــوز للهيئــة منــع بعــض أو كل أعضــاء مجلــس اإلدارة المنحــل ،أو المســتقيل ،أو الــذي ســقطت عضويتــه مــن
ـاد ريـــاضي آخــــر لفتــرة تحددهــا بقــرار يصــدر مــن رئيــس مجلــس
الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة بالنــادي ،أو أي نـ ٍ
إدارة الهيئــة.
مكمال لهذه الالئحة.
ً
جزءا
 .١٢تعتبر اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من الهيئة -بعد نفاذ هذه الالئحةً -
 .١3تخت ـ ُّـص الهيئ ــة بتفس ــير وتعدي ــل أح ــكام ه ــذه الالئح ــة ،وله ــا الح ــق ف ــي اتخ ــاذ الق ــرارات الالزم ــة ف ــي كل م ــا ل ــم
ي ــرد بش ــأنه ن ـ ٌّـص ف ــي ه ــذه الالئح ــة ،وفق ــاً لم ــا تقتضي ــه المصلح ــة العام ــة.
 .١4تســري أحــكام الالئحــة الصــادرة بالقــرار رقــم ( )1٧50٩وتاريــخ 1٤٣٦/1٢/٢٢هـــ علــى الحــاالت التــي ُفتــح فيهــا بــاب
الترشــحُ ،
وأنهيــت إجــراءات انعقــاد الجمعيــة العموميــة قبــل نفــاذ هــذه الالئحــة.
 .١5تطبق هذه الالئحة على جميع األندية الرياضية ،وأندية االحتياجات الخاصة ،وأندية الصم.
 .١6تلغـــي أحـــكام هـــذه الالئحـــة أحـــكام الالئحـــة الخاصـــة بأنديـــة الصـــم الصـــادرة بالقـــرار رقـــم ( )10٣٤وتاريـــخ
1٤01/0٣/٢٩هـــ.
 .١7تسري هذه الالئحة من تاريخ صدورها ،مع مراعاة األحكام الواردة في هذه المادة.
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