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الفصل األول  :التأسٌس
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لرارا اللجنة التأسٌسٌة

وثٌمة النظام
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الفصل الثانً  :التعرٌفات
فً تطبٌك هذا النظام تدل العبارات والكلمات التالٌة على التفسٌر والمفهوم والمعنى الموضح
أمامها مالم ٌتضح من صراحة النص أو تمتضً سٌاله غٌر ذلن  ,كما تنطبك اإلشارة إلى المفرد على
الجمع والعكس صحٌح :


















الدولة  :المملكة العربٌة السعودٌة.
الهٌئة  :الهٌئة العامة للرٌاضة.
اللجنة األولمبٌة  :اللجنة األولمبٌة العربٌة السعودٌة.
اإلتحاد  :اإلتحاد السعودي للرٌاضة المجتمعٌة.
إتحاد المدم  :االتحاد السعودي لكرة المدم ( .) SAFF
الرابطة  :رابطة فرق األحٌاء لكرة المدم فً المملكة العربٌة السعودٌة ( .) NLF
الرابطة الفرعٌة  :رابطة فرق أحٌاء كرة المدم فً المناطك اإلدارٌة والمحافظات المنبثمة من الرابطة.
الفرق  :هً الفرق المرخص لها من لبل الرابطة بعد استكمالها جمٌع الشروط التً تنص فً النظام االساسً
للرابطة.
الالعب  :العب كرة المدم المسجل رسمٌا ً فً الرابطة.
الجمعٌة العمومٌة للرابطة :هً الهٌئة العلٌا للرابطة
مجلس إدارة الرابطة :الهٌئة التنفٌذٌة للرابطة.
األؼلبٌة العادٌة  :الموافمون بما ٌزٌد على النصؾ ( )1+50لمجموع األعضاء الحاضرٌن الذٌن ٌحك لهم
التصوٌت.
األؼلبٌة المطلمة  :الموافمون بما ٌزٌد على النصؾ( )1+50لمجموع جمٌع األعضاء (األعضاء الكلٌٌن)الذٌن
ٌحك لهم التصوٌت.
األمانة العامة  :الهٌئة اإلدارٌة للرابطة.
اللجان الدائمة  :جهاز مساند لمجلس اإلدارة فً أداء مهامه اللجان التً ٌتم تشكٌلها وتحدد اختصاصاتها
بلوائح خاصة طبما ً للنظام األساسً للرابطة.
اللجنة المانونٌة  :هً الجهاز المانونً لرابطة فرق األحٌاء.
المحاكم  :الجهات المضائٌة الرسمٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة.
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الفصل الثالث  :أحكام عامة
المادة ( )1المسمى والممر الرئٌسً والوضع المانونً:
 )1الرابطة هٌئة رٌاضٌة خاصة ذات شخصٌة اعتبارٌة مستملة تأسست وفما ً لمرار االتحاد السعودي لكرة المدم
رلم/6951ق 1/بتارٌخ 1436/8/21هـ الموافك 2014/6/19م لمدة ؼٌر محددة ,وٌباشر مهامه
واختصاصاته المنوطه به بممتضى هذا النظام واألنظمة ذات العاللة بالمملكة.
 )2الممر الرئٌسً للرابطة فً مدٌنة جدة وال ٌجوز نمله إلى مدٌنة أخرى إال بمرار من الجمعٌة العمومٌة بموافمة
ثلثً كامل أعضاء الجمعٌة العمومٌة.
 )3الرابطة تحت مظلة االتحاد السعودي للرٌاضة المجتمعٌة.
 )4اختصار مسمى الرابطة ( .) NLF
 )5شعار الرابطة عبارة عن كرة لدم محددة بخمسة ألوان (اللون البنفسجً والبرتمالً واألزرق الداكن واألحمر
الداكن واألحم الفاتح)داخلها السٌفٌن والنخلة باللوان (األخضر) .
 )6اسم الرابطة باللؽة العربٌة ( رابطة فرق األحٌاء لكرة المدم )
وباللؽة االنجلٌزٌة ( .)Neighborhoods League Of Football
ٌُ )7عد الشعار و االختصار عالمات مسجلة فً الجهات الرسمٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة.
المادة ( )2أهداؾ الرابطة:
تعمل الرابطة على تحمٌك األهداؾ التالٌة:
 )1دعم تحمٌك أهداؾ رؤٌة  2030بزٌادة نسبة الممارسٌن من  %13إلى .%40
 )2تعمٌك اإلنتماء الوطنً وتأصٌل الهوٌة الوطنٌة بٌن أبناء المملكة.
 )3التهٌئة والتحسٌن للعبة كرة المدم وتطوٌر عناصرها فً البٌئة المملكة العربٌة السعودٌة ضمن مسابماتها.
 )4نشر ممارسة لعبة كرة المدم فً ضوء المٌم اإلنسانٌة والثمافٌة والتربوٌة.
 )5تنمٌة وتهٌئة العناصر البشرٌة داخل فرق األحٌاء بالمملكة العربٌة السعودٌة.
 )6تنظٌم مسابماتها التً تتضمن دوري رابطة فرق األحٌاء والبطوالت الخاصة بكرة المدم لفرق االحٌاء التً
تنظمها الرابطة الرئٌسٌة على المستوى الوطنً والمحافظات.
 )7احترام تطبٌك المٌم اإلسالمٌة واألنظمة واللوائح المعمول بها فً المملكة العربٌة السعودٌة.
 )8تنظٌم الدراسات والبحوث والمؤتمرات الخاصة بكرة المدم فً األحٌاء.
 )9المساهمة فً الجوانب االجتماعٌة وتفعٌل الشراكة المجتمعٌة مما ٌعزز االمن لفكري واإلجتماعً.
المادة ( )3الحٌاد وعدم التفرلة ومناهضة العنصرٌة:
 )1تعتبر الرابطة هٌئة محاٌدة فً كل المسائل السٌاسٌة والدٌنٌة.
 )2االمتناع تماما ً عن جمٌع أشكال التفرلة العنصرٌة سوا ًء كانت ضد دولة ما أو شخص معٌن أو مجموعة
أشخاص على أساس عرلً أو جنسً أو لؽوي أو دٌنً أوطائفً أو سٌاسً أو أي سبب آخر  ,وٌعالب علٌها
باإلنذار أو اإلٌماؾ أو الشطب.
المادة ( )4تنمٌة وتعزٌز العاللات الودٌة:
تعمل الرابطة على تنمٌة وتعزٌز عاللات الصدالة الودٌة على النحو التالً:
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 )1توطٌد وتنمٌة وتعزٌز عاللات الصدالة والود بٌن الروابط الفرعٌة وفرلها.
ٌ )2تعٌن على كل شخص أو تنظٌم أو فرٌك معنى برٌاضة كرة المدم لفرق األحٌاء  ,التمٌد بالنظام األساسً
واللوائح ومبادئ اللعب النظٌؾ ولٌم الوالء والنزاهة والروح الرٌاضٌة.
وٌحك
 )3الرابطة هً الجهة المسؤولة عن حل أي نزاع ٌنشأ داخل الرابطة أو الروابط الفرعٌة أو الفرق
للمتضرٌرٌن الرفع التحاد الرٌاضة المجتمعٌة للبت بنماط الخالؾ التً ال تتعلك بالمبارٌات مباشرةً وتعد لرارات
االتحاد نهائٌة ال تمبل االستئناؾ حسب اللوائح التنظٌمة التً ٌمرها مجلس إدارة الرابطة ٌعتمدها اتحاد الرٌاضة
المجتمعٌة.
المادة ( )5الالعبون:
ٌ )1موم مجلس إدارة الرابطة بتنظٌم أوضاع الالعبٌن واألحكام الخاصة بانتمالهم وفما للوائح السارٌة المفعول
الخاصة بأوضاع وانتمال الالعبٌن.
ٌ )2تم تسجٌل الالعبٌن وفما للوائح الرابطة التً تكفل لهم حمولهم وكذلن أندٌتهم والرابطة.
المادة ( )6لوانٌن اللعبة:
تموم الرابطة وجمٌع الفرق األعضاء بممارسة كرة المدم طبما ً لموانٌن ولوائح اللعب المعتمدة لدٌها من مجلس
إدارة الرابطة الرئٌسٌة والمصادق علٌها من اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
المادة ( )7سلون الهٌئات والمسؤولٌن:
على كافة الهٌئات وأعضاء الرابطة وأعضاء الرابطة الفرعٌة واللجان والفرق والالعبٌن والمسؤولٌن االلتزام
والتمٌد بالنظام األساسً وكافة اللوائح والمرارات والمواثٌك والتعامٌم الصادرة عن الرابطة الرئٌسٌة والمصادق
علٌها من اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
المادة ( )8اللؽات الرسمٌة:
 )1تٌعد اللؽة العربٌة اللؽة الرسمٌة للجمعٌة العمومٌة والرابطة وٌتم تحرٌر الوثائك والمستندات ومحاضر
االجتماعات والمراسالت والبٌانات الرسمٌة بهذه اللؽة  ,وٌجوز ترجمتها باللؽة اإلنجلٌزٌة عند الحاجة  ,وفً
حال اختالؾ فً تفسٌر النصوص فإن النص المكتوب باللؽة العربٌة ٌعتبر هو النص الرسمً المعتمد.
ٌ )2عتبر التارٌخ الهجري هو التموٌم المعتمد لدى الرابطة وفما ً للنظام األساسً للحكم.
المادة () 9انحالل الرابطة:
فً حالة أنحلت الرابطة تنمل أمولها و أصولها لإلتحاد السعودي للرٌاضة المجتمعٌة.
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الفصل الرابع  :أحكام العضوٌة
المادة ( )10لبول وتعلٌك وإسماط العضوٌة:
 )1الجمعٌة العمومٌة هً التً تمرر لبول أو تعلٌك أو إسماط العضوٌة وفما ً ألحكام هذا النظام وٌحك للعضو التظلم
التحاد الرٌاضة المجتمعٌة وٌعتبر لرار اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة نهائً وملزم وال ٌمبل اإلستئناؾ.
 )2تمنح العضوٌة لممدم طالب االنتساب فً حالة استٌفاء المتطلبات المنصوص علٌها فً هذا النظام.
 )3تنتهً العضوٌة إما باالنسحاب أو اإلسماط من الرابطة  ,وال ٌعفى انتهاء العضوٌة العضو من التزاماته المالٌة
تجاه الرابطة أو األعضاء اآلخرٌن فً الرابطة ,ولكنها تؤدي إلى إسماط جمٌع حموله لدى الرابطة.
المادة (  )11العضوٌة:
 )1أعضاء الرابطة هم:
أ .فرق كرة المدم فً األحٌاء والمعتمدة والمسجلة بمولع رابطة فرق األحٌاء.
ب .الروابط الفرعٌة المعتمدة لدى رابطة فرق األحٌاء واتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
ٌ )2جب على أي شخص اعتباري أو فرٌك ٌرؼب فً أن ٌكون عضوا ً بالرابطة أو مشاركا ً فً فعالٌاتها أن ٌستوفً
الشروط واألحكام وجمٌع ما تشمله الئحة األعضاء والمشاركٌن المعتمدة من اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
المادة ( )12حموق األعضاء:
ٌ )1تمتع أعضاء الرابطة بالحموق التالٌة:
أ .الحك فً اختٌار من ٌمثلهم فً الجمعٌة العمومٌة.
ب .تمدٌم الممترحات إلدراجها على جدول أعمال الجمعٌة العمومٌة.
ج .انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للروابط الفرعٌة والرابطة الرئٌسٌة وفما ً لإلجراءات الواردة فً هذا النظام.
د .المشاركة فً المسابمات واألنشطة الرٌاضٌة األخرى التً تنظمها الرابطة.
 )2تخضع ممارسة أعضاء الرابطة لهذه الحموق لألحكام الواردة فً هذا النظام األساسً واللوائح الخاصة بتطبٌمه
المعمول بها.
المادة ( )13واجبات األعضاء:
ٌ )1جب على أعضاء الرابطة والمسئولٌن واإلدارٌٌن التابعٌٌن لها االلتزام والتمٌد بالتالً:
أ .االلتزام التام بالنظام األساسً واللوائح والتعلٌمات والمرارات الصادرة عن الرابطة مع ضرورة احترامها
وااللتزام بها من لبل المسئولٌن واإلدارٌٌن والالعبٌن التابعٌن له مالم تتعارض مع أنظمة ولوائح وتعامٌم
اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
ب .ضمان تشكٌل المشاركة فً انتخابات الرابطة الفرعٌة.
ج .المشاركة فً المسابمات واألنشطة الرٌاضٌة التً تنظمها الرابطة والتً تشرؾ علٌها
د .تسدٌد رسوم اشتران العضوٌة وتجدٌدها.
هـ .احترام لوانٌن ولوائح اللعبة الصادرة عن مجلس إدارة الرابطة.
وٌ .لتزم األعضاء عند حدوث أي نزاع بٌن الروابط الفرعٌة أو الفرق والرابطة الفرعٌة رفعه إلى الرابطة,
وتعتبر المرارات الصادرة من الرابطة نهائٌة وملزمة للطرفٌن مالم تشمل المرارات تعلٌك أو إلؽاء عضوٌة أو
إٌماؾ فرٌك أكثر من ثالث مبارٌات فٌحك للمتضرر استئناؾ المرار لدى اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
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ز .فً حال حدوث نزاع داخلً بٌن فرٌك وآخر ٌرفع للرابطة الفرعٌة لحله وفً حال عدم رضا الفرٌمٌن بالحل
ٌتم رفعة للجنة المانونٌة للرابطة الرئٌسٌة للبت فٌه.
حٌ .جب اعتماد أي تعدٌل بالنظام األساسً واللوائح من لبل اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة وال ٌعتبر التعدٌل أو
التؽٌٌر فاعل حتى لو اعتمدته الجمعٌة العمومٌة دون اعتماده من اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
طٌ .حظر على جمٌع الروابط الفرعٌة وفرق األحٌاء التصرؾ بأي من الحموق التجارٌة من عالمات وشعارات
وحموق نمل وبث ومالبس رٌاضٌة وحموق تسوٌك المبارٌات وأي حك ٌنشأ أو ٌتفرع من الحموق التجارٌة
دون اعتماد الرابطة الرئٌسٌة ممثلة بمجلس اإلدارة واعتماد اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة ممثالً بالرئٌس أو من
ٌنٌبه.
ي .تلتزم جمٌع الفرق المسجلة فً كشوفات الرابطة بإرسال كافة البٌانات (اسماء  -عناوٌن  -أرلام تواصل -
جهة العمل ( إن وجد) ) وتحدٌثها دورٌا ً وفً حال عدم إلتزامها بمسؤولٌاتها ٌحك للرابطة انذارها وفً حال
تكرار عدم تحدٌث البٌانات تعلٌك عضوٌتها لموسم واحد على األلل من مسابمات دوري الرابطة والكأس.
نٌ .لتزم رئٌس الفرٌك أو من ٌمثله بالتأكد من صحة البٌانات وٌكون المسؤول عن صحتها أمام الرابطة
الفرعٌة والجهات ذات العاللة.
ل .االلتزام الكامل بجمٌع الواجبات المترتبة على تطبٌك النظام األساسً واللوائح الصادرة أو المعتمدة لدى
الرابطة أو اإلتحاد السعودي للرٌاضة المجتمعٌة.
م .عدم اإلدالء أو التصرٌح إلى وسائل اإلعالم المرئٌة والمسموعة ولنوات التواصل اإلجتماعً فٌما ٌتعلك
باألمور الرسمٌة التً تخص الرابطة أو الروابط الفرعٌة.
 )2إن اإلخالل بأي من الواجبات المذكورة ٌجعل العضو عرضه للمسائلة المانونٌة والتحمٌك وٌمنح اللجنة المانونٌة
الحك فً إصدار العموبة المناسبة لذلن .
المادة ( )14تعلٌك العضوٌة:
 )1الجمعٌة العمومٌة هً الجهة المسؤولة عن تعلٌك العضوٌة وفما ً لمواد ونصوص النظام األساسً وال ٌعتبر
التعلٌك سارٌا ً مالم ٌتم اعتماده من اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة
ٌ )2جوز لمجلس اإلدارة تعلٌك أي عضوٌة تعلٌما ً مولتا ً فً مسابمات الرابطة الرسمٌة (الدوري والكأس) فً حالة
إخالل ذلن العضو بواجباته المنصوص علٌها بالنظام األساسً ,وٌستمر هذا التعلٌك حتى انعماد الجمعٌة
العمومٌة التالٌة والتً لها حك التعلٌك أو الرفع أو إسماط العضوٌة حسب ما تم ذكره بالنظام األساسً للرابطة
واللوائح المعتمدة من اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
ٌ )3تم التصدٌك على تعلٌك العضوٌة فً اجتماع الجمعٌة العمومٌة باألؼلبٌة العادٌة  ,وٌرفع التعلٌك تلمائٌا ً إذا لم
تتم المصادلة.
ٌ )4فمد العضو الذي ٌتم تعلٌك عضوٌته كافة حموق عضوٌته المنصوص علٌها بالنظام.
المادة ( )15إسماط العضوٌة:
ٌ )1حك للجمعٌة العمومٌة إسماط العضوٌة فً الحاالت التالٌة:
أ .إذا لم ٌوفًِ العضو بواجبات العضو المنصوص علٌها فً المادة (  )14من هذا النظام األساسً أو التزاماته
المالٌة تجاه الرابطة.
ب .الخرق الجسٌم للنظام األساسً أو اللوائح أو التعلٌمات الصادرة من الرابطة أو اإلتحاد السعودي للرٌاضة
المجتمعٌة والتً تحدد بواسطة اللجنة المانونٌة واعتماد مجلس إدارة الرابطة الرئٌسٌة واتحاد الرٌاضة
المجتمعٌة.
ج .إذا فمد أهلٌته أو صدر بحمه حكم لضائً الرتكابه جناٌة أو عموبة مخلة بالشرؾ .
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 )2ال ٌحك للعضو الذي تم إسماط عضوٌته طلب عضوٌة الرابطة مرة أخرى إال بعد مضً سنة واحدة من تارٌخ
إسماط عضوٌته.
 )3ال ٌحك للعضو الذي تم إسماط عضوٌته ادعاء ملكٌة أي جزء من ممتلكات الرابطة ,وٌجب أن ٌرد إلى الرابطة
أي وثائك أو سجالت أو متعلمات بشكل مرتب وبحالة سلٌمة.
ٌ )4حك لرئٌس مجلس اإلدارة بناءا ً على موافمة أؼلبٌة مجلس اإلدارة (  )1+%50األؼلبٌة العادٌة الرفع للجمعٌة
العمومٌة بإسماط عضوٌة أحد أعضاء مجلس اإلدارة وال تسمط العضوٌة اال باعتماد اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
ٌ )5حك لمجلس االدارة التوصٌة بإسماط عضوٌة االعضاء المعٌنٌن من لبل الجهات وذلن بالتصوٌت فً المجلس
حال لٌامهم بأي سلون ٌخالؾ تكلٌفهم فً المجلس او عدم انجازهم لمهامهم المحددة لهم وٌتم الرفع لجهاتهم
بذلن واعتماد ذلن فً الجمعٌة العمومٌة التالٌة وال تسمط العضوٌة اال باعتماد اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
ٌ )6حك للجنة المانونٌة (  )1+%50التوصٌة بإسماط عضوٌة األعضاء المعٌنٌن والمنتخبٌن فً حالة إخاللهم
باألنظمة واللوائح وٌتم الرفع للجمعٌة العمومٌة وال تسمط العضوٌة اال باعتماد اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
المادة ( )16االنسحاب:
ٌ )1جوز للعضو االنسحاب من عضوٌة الرابطة اعتبارا ً من نهاٌة السنة المالٌة التً ٌتمدم فٌها باالنسحاب  ,على
أن ٌصل إشعار االنسحاب لألمانة العامة لبل ثالثة أشهر من نهاٌة السنة المٌالدٌة المالٌة بخطاب مسجل.
 )2ال ٌحك للعضو المنسحب ادعاء ملكٌة أي جزء من ممتلكات الرابطة  ,وٌجب أن ٌرد إلى الرابطة أي وثائك أو
سجالت أو متعلمات بشكل مرتب وبحالة سلٌمة.
المادة ( )17أوضاع الفرق والروابط الفرعٌة:
ٌ )1جب أن تكون الفرق والروابط الفرعٌة تابعة للرابطة ومعترؾ بها من لبلها  ,وٌحدد هذا النظام األساسً مدى
الصالحٌات الممنوحة ألي من هذه الفرق والروابط الفرعٌة ومالها من حموق وما علٌها من واجبات وتعتبر
الئحة الروابط الفرعٌة مكملة لهذا النظام ,وٌجب أن تكون تطبك اللوائح المٌاسٌة المعتمدة من مجلس إدارة
الرابطة الرئٌسٌة واتحاد الرٌاضة المجتمعٌة
 )2على كل الفرق والروابط الفرعٌة اتخاذ لراراتها فٌما ٌخص عضوٌتها باستماللٌة تامة دون تدخل أي جهة
خارجٌة  ,وٌنطبك هذا االلتزام على الجمٌع بؽض النظر عن هٌكلته التنظٌمٌة.
 )3ال ٌسمح فً أي حال من األحوال ألي شخصٌة طبٌعٌة أو اعتبارٌة (بما فً ذلن الشركات المابضة وفروعها )
بممارسة السٌطرة أو السلطة على أكثر من فرٌك أو مجموعة واحدة بحٌث ٌكون من الممكن اإلخالل بنزاهة
أي مباراة أو مسابمة.
المادة ( )18الرئٌس الفخري والعضوٌة الفخرٌة:
ٌ )1حك للجمعٌة العمومٌة منح لمب الرئٌس الفخري أو عضو فخري ألي شخصٌه لماء خدماتها الجلٌلة لفرق
أحٌاء كرة المدم وذلن للرابطة الرئٌسٌة او الروابط الفرعٌة عبر جمعٌاتها العمومٌة وٌجب اعتماد العضوٌة من
اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
ٌ )2تولى مجلس اإلدارة ترشٌحات المناصب الفخرٌة.
ٌ )3حك للرئٌس الفخري حضور الجمعٌة العمومٌة والمشاركة فً مداوالتها دون أن ٌكون له حك التصوٌت.
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الفصل الخامس  :الهٌكل التنظٌمً
المادة ( )19هٌئات الرابطة:
 )1الجمعٌة العمومٌة وهً الهٌئة االستشارٌة والرلابٌة التً تموم وتدعم عمل مجلس ادارة الرابطة .
 )2مجلس اإلدارة وهو الجهة المساندة لعمل االدارة التنفٌذٌة للرابطة (االمانة العامة).
 )3اللجان الدائمة وهً اللجان التً تمدم اإللتراحات والدراسات واإلستشارات لمجلس اإلدارة وكافة المهام
المنصوص علٌها فً النظام والمخولة لها نظاما.
 )4اللجان المؤلته وهً اللجان التً ٌستحتدثها رئٌس مجلس إدارة الرابطة أو من ٌنٌبه ,بشكل مؤلت وتشكل وفما ً
للمواعد التً ٌحددها رئٌس مجلس اإلدارة أو من ٌنٌبه.
 )5األمانة العامة وهً الفرٌك التنفٌذي والهٌئة اإلدارٌة للرابطة.
 )6الهٌئات المضائٌة للرابطة وتختص بالفصل بكافة المنازعات الخاصة بالرابطة وتتألؾ من اللجنة المانونٌة و
لجنة اإلنضباط ولجنة اإلستئناؾ.
ٌ )7تولى مجلس إدارة الرابطة تعٌٌن أعضاء الهٌئات التابعة للرابطة بناءا ً على ترشٌح االدارة التنفٌذٌة للرابطة
واعتماد رئٌس مجلس إدارة الرابطة أو من ٌنٌبه بموجب اإلجراءات الموضحة بهذا النظام األساسً وبشكل
مستمل عن أي جهة خارجٌة وعن الروابط الفرعٌة ورفعها التحاد الرٌاضة المجتمعٌة ألخذ مرئٌاته خالل سبعة
أٌام لبل اعتمادها وتعتبر مرئٌات االتحاد ملزمة ونهائٌة.
 )8االتحاد السعودي للرٌاضة المجتمعة هو الجهة الداعمة والممولة والتً تطبك الحوكمة المالٌة واإلدارٌة
والمانونٌة لبرامج الرابطة.

الفرع األول
الجمعٌة العمومٌة
المادة ( )20الجمعٌة العمومٌة وتشكٌلها:
 )1الجمعٌة العمومٌة التً تتألؾ من جمٌع أعضاء الرابطة وتعمد اجتماعاتها بشكل عادي أو ؼٌر عادي وتعتبر
لراراتها نهائٌة وملزمة.
ٌ )2موم رئٌس مجلس اإلدارة بإدارة أعمال الجمعٌة العمومٌة وفما ً للنظم الموضوعة لإلجتماع  ,وفً حالة ؼٌابه
ٌحل محله نائب رئٌس مجلس اإلدارة  ,وفً حال ؼٌابه ٌتولى إدارة اإلجتماع العضو األلدم خدمة فً المجلس
 .أما إذا ؼاب هؤالء جمٌعا ً فٌتولى أكبر الحاضرٌن سنا ً من أعضاء مجلس اإلدارة للمٌام بأعمال رئٌس الجمعٌة
العمومٌة.
 )3الجمعٌة العمومٌة الؽٌر عادٌة تعمد بناء على طلب رئٌس مجلس إدارة الرابطة أو ثلثً أعضاء الجمعٌة
العمومٌة وٌجب موافمة اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
ٌ )4حك للجمعٌة العمومٌة اإلستعانة بخبراء من كافة الجهات الحكومٌة أو المطاع الخاص وٌكون لهم حك
المنالشة دون حك التصوٌت ,كما ٌحك للجمعٌة العمومٌة تعٌٌن مرالبٌن دون أن ٌكون لهم حك المنالشة
والتصوٌت.
ٌ )5سمح بحضور الرئٌس الفخري و األعضاء الفخرٌٌن فً الجمعٌة العمومٌة والمشاركة فً النماشات ولكن بدون
حك التصوٌت.
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المادة ( )21الممثلون واألصوات:
 )1تتألؾ الجمعٌة العمومٌة من (  )67عضو لابلٌن للزٌادة بحسب زٌادة اعداد الفرق فً الروابط الفرعٌة بحسب
التالً :
أ )16( .عضو ٌمثلون مكاتب الهٌئة العامة للرٌاضة بالمملكة بعد انشاء روابط فرعٌة فً مناطمهم
ب  )16( .عضو ٌمثلون الروابط الفرعٌة بالمملكة.
ج )16( .عضو ٌمثلون فرق األحٌاء (فرٌك من كل منطمة إدارٌة)+ممثل لكل مائة فرٌك زٌادة فً المنطمة او
المحافظة او المدٌنة.
د)1(.عضو ٌمثل اللجنة األولمبٌة العربٌة السعودٌة.
هـ )8(.أعضاء مجلس ادارة تشمل ( )7اعضاء مجلس ادارة الرابطة المنتخبٌن )1( +األمٌن العام للرابطة .
و)6(.عضو ٌمثلون اإلتحاد السعودي للرٌاضة المجتمعٌة .
ز )1(.عضو ٌمثل االتحاد السعودي لكرة المدم
ح)5(.أعضاء ٌمثلون الجهات الرسمٌة التالٌة :
 وزارة الداخلٌة. هٌئة الرٌاضة. وزارة التعلٌم. وزارة الشؤون البلدٌة والمروٌة. وزارة الشؤون اإلجتماعٌة.ٌ )2جب أن ٌكون ممثلوا الفرق تم اختٌارهم فً الجمعٌة العمومٌة للروابط الفرعٌة التابعة للرابطة.
ٌ )3جب أن ٌكون مندوبوا الجمعٌة العمومٌة الذٌن ٌمثلون الروابط الفرعٌة أعضا ًء بمجالس إدارة تلن الروابط او
رؤساء الفرق من الجمعٌة العمومٌة للروابط الفرعٌة ؼٌر صادر فً حمهم لرار انضباطً أو تعلٌك ولت عمد
اجتماع الجمعٌة العمومٌة.
ٌ )4شترط فً أعضاء الجمعٌة العمومٌة ان ٌكون العضو سعودي الجنسٌة وأن الٌكون صدر ضده أي حكم شرعً
أو لضائً مخل بالشرؾ واألمانة والنزاهة.
ٌ )5تمتع كل عضو فً الجمعٌة العمومٌة بصوت واحد  ,والٌجوز التصوٌت لؽٌر الحاضرٌن من ممثلً األعضاء
,وال ٌسمح التصوٌت باإلنابة أو المراسلة.
المادة ( )22صالحٌات الجمعٌة العمومٌة:
تتمتع الجمعٌة العمومٌة بالصالحٌات التالٌة:
 )1اعتماد أو تعدٌل النظام األساسً واللوائح التنفٌذٌة لبل رفعها التحاد الرٌاضة المجتمعٌة العتمادها النهائً.
 )2المصادلة على محضر اجتماع الجمعٌة العمومٌة .
 )3انتخاب رئٌس مجلس اإلدارة واألعضاء العادٌٌن وفك اإلجراءات الواردة بهذا النظام األساسً.
 )4اختٌار وتشكٌل أعضاء لجنة اإلنتخابات لإلشراؾ على انتخابات مجلس اإلدارة العتمادها من اتحاد الرٌاضة
المجتمعٌة.
 )5ترشٌح المرالبٌن المستملٌن لالنتخابات العتمادهم من اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
 )6منالشة وإعتماد المٌزانٌة لبل رفعها التحاد الرٌاضة المجتمعٌة لالعتماد النهائً.
 )7منالشة وإعتماد تمرٌر النشاط الممدم من رئٌس مجلس إدارة الرابطة عن نشاط المجلس واللجان الدائمة
واألمانة العامة ,والخطة اإلستراتٌجٌة وتنفٌذها.
 )8منالشة مجلس إدارة الرابطة عن أدائه لٌاسا ً بالخطة اإلستراتٌجٌة.
 )9تعٌٌن محاسب لانونً خارجً بنا ًء على التراح مجلس اإلدارة.
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 )10تحدٌد لٌمة اشتراكات العضوٌة.
 )11منح لمب الرئٌس الفخري أو العضو الفخري بنا ًء على ترشٌح مجلس اإلدارة.
 )12لبول عضو أو تعلٌك أو إسماط عضوٌته بناءا ً على التراح رئٌس مجلس اإلدارة.
 )13حجب الثمة عن مجلس إدارة الرابطة وٌشترط فً ذلن موافمة ثلثً أعضاء الجمعٌة العمومٌة وفما ً للحاالت
المنصوص علٌها فً المادة ( )63من هذا النظام.
 )14تفوٌض بعض الصالحٌات الممنوحة من الجمعٌة العمومٌة لرئٌس مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة.
 )15تعلٌك أو إسماط عضوٌة أحد أعضاء الجمعٌة العمومٌة وفما ً ألحكام المادتٌن ()16-15من هذا النظام .
 )16اعتماد الئحة اإلنتخابات التً تشمل انتخابات رئٌس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة.
المادة ( )23النصاب المانونً للجمعٌة العمومٌة:
 )1تسري المرارات التً ٌتم إجازاتها بواسطة الجمعٌة العمومٌة فمط إذا كانت األؼلبٌة المطلمة من األعضاء
الذٌن ٌحك لهم التصوٌت ممثلة فً اجتماع الجمعٌة العمومٌة .
 )2إذا لم ٌتحمك النصاب المانونً ٌ ,جب عمد اجتماع ثان للجمعٌة العمومٌة خالل  48ساعة التالٌة أو فً أي
موعد تحدده الجمعٌة على أن الٌتجاوز مدة شهر وبنفس جدول األعمال وفً هذه الحالة ال ٌتطلب لعمد
االجتماع الثانً نصابا ً لانونٌا ً ما لم ٌتضمن جدول األعمال أي بند بتعدٌل النظام األساسً للجمعٌة أو انتخاب
الرئٌس أو أعضاء مجلس اإلدارة أو إسماط عضوٌة عضو أو أكثر من أعضاء الجمعٌة.
المادة ( )24لرارات الجمعٌة العمومٌة:
ما لم ٌرد نص بخالؾ ذلن فً النظام األساسً  ,تكون األؼلبٌة العادٌة كافٌة لصحة التصوٌت ٌ .مرر عدد األصوات
السارٌة المحسوبة هً األؼلبٌة  ,وٌتم تجاهل أٌة استمارات تصوٌت تالفة أو فارؼة أو أي أشكال أخرى من
االمتناع من التصوٌت فً حساب األؼلبٌة.
المادة ( )25االنتخابات:
ٌ )1جب أن تجري االنتخابات بواسطة االلتراع السري .
 )2بالنسبة للشخص الذي سٌتم انتخابه  ,تكون األؼلبٌة المطلمة (  )1+%50من األصوات المسجلة والصحٌحة
الضرورٌة فً االلتراع األول .وفً االلتراع الثانً أو أي التراع أخر ضروري  ,تكون األؼلبٌة العادٌة من
األصوات المسجلة كافٌة .
 )3إذا كان هنان أكثر من مرشحٌن اثنٌن لعضوٌة واحدة متوفرة  ,فان المرشح الذي ٌحصل على أدنى عدد من
األصوات سٌتم إلصاؤه ابتداء من االلتراع الثانً حتى ٌبمى فمط مرشحان .
 )4تلؽى أي ورلة التراع بها نمص أو زٌادة من العدد المحدد للترشح.
المادة ( )26الجمعٌة العمومٌة العادٌة:
 )1تنعمد الجمعٌة العمومٌة العادٌة مرة واحدة بالسنة .
ٌ )2جب أن ٌحدد مجلس اإلدارة المكان والتارٌخ  .وٌجب إخطار األعضاء كتابة لبل شهر على األلل .
ٌ )3جب أن تتم الدعوة الرسمٌة كتابة لبل شهرٌن على األلل من تارٌخ انعماد الجمعٌة العمومٌة على البرٌد
اإللكترونً المسجل بماعدة بٌانات الرابطة بمولع الرابطة اإللكترونً.
 )4فً حال تعذر انعماد جلسة اجتماع الجمعٌة العمومٌة فً التارٌخ المحدد لظروؾ لاهرة ٌ ,موم مجلس اإلدارة
بتحدٌد تارٌخ جدٌد واإلخطار بأسباب ذلن فً موعد ألصاه شهرٌن(ٌ60وم) .
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المادة ( )27جدول اعمال الجمعٌة العمومٌة العادٌة:
ٌ )1عد األمٌن العام جدول األعمال بناء على الممترحات من مجلس اإلدارة وأعضاء الجمعٌة العمومٌة .وٌجب أن
ترسل االلتراحات إلى األمٌن العام خالل مدة التزٌد عن شهر من تارٌخ انعماد الجمعٌة العمومٌة .
ٌ )2جب أن ٌشمل جدول أعمال الجمعٌة العمومٌة البنود التالٌة :
أ .اإلعالن بأن الجمعٌة العمومٌة لد تم عمدها وتشكٌلها وفك النظام األساسً للجمعٌة .
ب .اعتماد جدول األعمال .
ج .خطاب رئٌس مجلس اإلدارة .
د .تعٌٌن األعضاء لمراجعة محضر االجتماع .
هـ .إٌماؾ عضو إذا كان ذلن مطروحا ً على جدول األعمال .
و .اعتماد محضر الجمعٌة العمومٌة السابك .
ز .تمرٌر نشاط الرئٌس والذي ٌتضمن األنشطة منذ اجتماع الجمعٌة العمومٌة السابك .
ح .لبول عضوٌة أي أعضاء جدد إذا كان ذلن مطروحا ً على جدول األعمال .
ط .التصوٌت حول ممترحات تعدٌالت النظام األساسً  ,واألنظمة التً تحكم تطبٌك النظام األساسً
ي .إجراءات العمل للجمعٌة إذا كان ذلن مطروحا على جدول األعمال .
ن .منالشة الممترحات الممدمة من لبل أعضاء الجمعٌة ومجلس اإلدارة .
ل .إسماط عضوٌة أي عضو من الجمعٌة العمومٌة إذا كان ذلن مطروحا ً على جدول األعمال .
ٌ )3جب أن ال تتخذ الجمعٌة العمومٌة أي لرار حول أٌة نمطة لم تضمن لً جدول األعمال.
ٌ )4مكن منالشة ماٌستجد من أعمال بموافمة األؼلبٌة العادٌة.
المادة ( )28الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة:
ٌ )1حك لمجلس اإلدارة طلب عمد جمعٌة عمومٌة ؼٌر عادٌة فً أي ولت .
ٌ )2مكن عمد جمعٌة عمومٌة ؼٌر عادٌة إذا تمدمت األؼلبٌة المطلمة من إجمالً أعضاء الجمعٌة العمومٌة بطلب
إلى رئٌس مجلس اإلدارة وٌجب على الرئٌس الموافمة على عمد اإلجتماع خالل مدة التزٌد عن شهرٌن من
تارٌخ تمدٌم الطلب .
ٌ )3تعٌن إخطار األعضاء بالمكان والتارٌخ وجدول األعمال لبل شهر على األلل من تارٌخ الجمعٌة العمومٌة ؼٌر
العادٌة .
 )4عندما ٌتم عمد الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة بمبادرة من مجلس اإلدارة فانه ٌجب علٌه وضع جدول األعمال .
وعندما ٌتم عمد الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة بطلب من األعضاء فٌجب أن ٌتضمن جدول األعمال النماط
المطروحة من لبلهم .
 )5ال ٌجوز تعدٌل جدول أعمال الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة .
المادة ( )29محضر االجتماع:
ٌ )1كون األمٌن العام مسئوال ً عن تسجٌل محضر اجتماع الجمعٌة العمومٌة  .وٌتم عرض محضر االجتماع على
أعضاء الجمعٌة العمومٌة والمصادلة علٌه.
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ٌ )2تم تسلٌم أعضاء الجمعٌة العمومٌة نسخة من محضر االجتماع خالل شهر واحد من تارٌخ نهاٌة االجتماع .
المادة ( )30سرٌان لرارات الجمعٌة العمومٌة
تسري المرارات الصادرة عن الجمعٌة العمومٌة على األعضاء بعد ثالثٌن ( ٌ)30وما ً من انتهاء الجمعٌة العمومٌة
ما لم تحدد الجمعٌة العمومٌة تارٌخا ً آخر لسرٌان المرار .

الفرع الثانً
مجلس اإلدارة
المادة ( )31تشكٌل مجلس االدارة:
ٌتكون مجلس إدارة الرابطة من رئٌس و ( )17عضو بحسب التالً:
( )8أعضاء مجلس ادارة تشمل (  )6اعضاء مجلس ادارة الرابطة المنتخبٌن الٌزٌد عن عضوٌن من اي منطمةاو محافظة  )1( +رئٌس مجلس اإلدارة )1( +األمٌن العام للرابطة )
 ()1عضو ٌمثل اإلتحاد السعودي للرٌاضة المجتمعٌة للشئون المانونٌة. ( )1عضو ٌمثل اإلتحاد السعودي للرٌاضة المجتمعٌة للشئون اإلدارٌة. ( )1عضو ٌمثل اإلتحاد السعودي للرٌاضة المجتمعٌة للشئون المالٌة. ( )1عضو ٌمثل اإلتحاد السعودي للرٌاضة المجتمعٌة للشئون الفنٌة. ( )5أعضاء ٌمثلون الجهات الرسمٌة التالٌة : الهٌئة العامة للرٌاضة وزارة الداخلٌة. وزارة التعلٌم. وزارة الشؤون البلدٌة والمروٌة. وزارة الشؤون اإلجتماعٌةٌ )1تم انتخاب رئٌس مجلس االدارة ونائبه من أعضاء المجلس المنتخبٌن والمعٌنٌن من الجمعٌة العمومٌة .
ٌ )2جب أن ٌكون المرشح لمنصب الرئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة أعضاء فً الجمعٌة العمومٌة .
 )3مدة والٌة مجلس اإلدارة أربع سنوات .
ٌ )4جب أن ال ٌمل عمر عضو مجلس اإلدارة عن ثالثٌن ( )30سنة  ,وٌجب أن ٌكون له نشاط سابك فً مجال كرة
المدم  ,ولم ٌسبك أن حكم علٌة فً لضٌة جنائٌة أو أخاللٌة أو مخلة بالشرؾ واألداب العامة وممٌم بالمملكة
العربٌة السعودٌة ولدٌة خبرة رٌاضٌة فً مجال كرة المدم .
ٌ )5جب أال ٌجمع الرئٌس أو األمٌن العام أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة بٌن منصبه وعضوٌة أي رابطة فرعٌة
أخرى أو رئاسة أي من اللجان بدون موافمة اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
)6األمٌن العام للرابطة ٌعٌن من لبل اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة .
 )7تشكٌل مجلس ادارة الرابطة الفرعٌة -:
ٌتكون مجلس ادارة الرابطة الفرعٌة من رئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة ( )13بحسب التالً:
( )8أعضاء مجلس ادارة تشمل (  )7اعضاء مجلس ادارة الرابطة المنتخبٌن )1 ( +األمٌن العام للرابطة المعٌنمن الرابطة الرئٌسٌة واعتماد اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة .
 ( )5أعضاء ٌمثلون الجهات الرسمٌة التالٌة :18

 الهٌئة العامة للرٌاضة وزارة الداخلٌة (االمارة او المحافظة). وزارة التعلٌم. وزارة الشؤون البلدٌة والمروٌة. وزارة الشؤون اإلجتماعٌةٌ )1تم انتخاب الرئٌس ونائبه وأعضاء مجلس اإلدارة من الجمعٌة العمومٌة وذلن من المنتخبٌن من الفرق او من
أعضاء مجالس اإلدارة حسب الالئحة التنظٌمٌة للروابط الفرعٌة والتً تصدرها الرابطة الرئٌسٌة وٌعتمدها
اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
 )2مدة دورة المجلس سنتان من تارٌخ انتخابهم من الجمعٌة العمومٌة
المادة ( )32اجتماعات مجلس إدارة الرابطة:
ٌ )1عمد مجلس اإلدارة اثنى عشر اجتماعا ً فً كل عام بحسب الحاجة .
ٌ )2جب على الرئٌس عمد اجتماعات مجلس اإلدارة فً حالة طلب  %50من أعضاء المجلس عمد االجتماع وٌجب
على الرئٌس عمده خالل ٌ 14وما ً .
ٌ )3موم األمٌن العام بالتشاور مع الرئٌس فً وضع بنود جدول األعمال  ,وٌجوز ألي عضو بمجلس اإلدارة التراح
بنود لتضمٌنها فً جدول األعمال  ,كما ٌجب على أعضاء مجلس اإلدارة تمدٌم النماط التً ٌرؼبون تضمٌنها
فً جدول أعمال االجتماع إلى األمٌن العام خالل أربعة عشر (  )5أٌام على األلل لبل االجتماع  .وٌجب إرسال
جدول األعمال إلى أعضاء المجلس لبل أربعة أٌام على األلل عن موعد االجتماع .
المادة ( )33صالحٌات مجلس االدارة:
ٌكون لمجلس اإلدارة الصالحٌات التالٌة :
 )1تسٌٌر عمل الرابطة وأنشطتها واإلشراؾ على تسٌٌر عمل وأنشطة الروابط الفرعٌة
)2إصدار المرارات فً كافة الحاالت التً ال تمع ضمن نطاق مسئولٌة الجمعٌة العمومٌة أو هٌئات أخرى وفما ً
لألنظمة وتعامٌم اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة أو بموجب هذا النظام األساسً.
 )3تحضٌر وعمد الجمعٌة العمومٌة العادٌة وؼٌر العادٌة .
 )4التراح رؤساء ونواب وأعضاء اللجان الدائمة العتمادها من لبل اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
ٌ )5حك لمجلس اإلدارة تفوٌض مهام تمع ضمن نطاق صالحٌاته إلى لجان أخرى فً الجمعٌة أو أطراؾ ثالثة
بعد موافمة الرابطة الرئٌسٌة و اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
المادة ( )34لرارات مجلس االدارة:
 )1ال ٌباشر مجلس اإلدارة منالشة أي موضوع بصورة نظامٌة إال بحضور نصؾ أعضائه.
 )2تصدر لرارات مجلس اإلدارة باألؼلبٌة العادٌة (  )1+%50من األعضاء الحاضرٌن .وفً حالة تعادل األصوات
ٌعتبر صوت الرئٌس هو الصوت المرجح  .وال ٌسمح بالتصوٌت عن طرٌك الوكالة أو بخطاب تفوٌض.
ٌ )3تم لٌد المرارات التً ٌتم اتخاذها فً محضر االجتماع.

19

الفرع الثالث
رئٌس مجلس اإلدارة
المادة ( )35مهام الرئٌس:
ٌ )1مثل الرئٌس الرابطة لانونٌا ورسمٌا لدى كافة الجهات ذات العاللة ً.
ٌ )2كون الرئٌس مسؤوال بصورة أساسٌة عن اآلتً :
أ .متابعة تطبٌك المرارات التً ٌصدرها مجلس اإلدارة .
ب .اإلشراؾ على عمل األمانة العامة .
ج .الحفاظ على العاللات بٌن الرابطة وأعضائها والروابط الفرعٌة.
ٌ )3موم الرئٌس برئاسة اجتماعات الجمعٌة العمومٌة ومجلس اإلدارة.
ٌ )4كون للرئٌس صوت عادي فً مجلس اإلدارة وعند تساوي األصوات ٌكون له الصوت المرجح .
 )5فً حالة ؼٌاب الرئٌس أوعدم وجوده ٌنوب نائب رئٌس مجلس االدارة واذا لم ٌوجد ٌنوب عنه االمٌن العام.
ٌ )6تصرؾ الرئٌس وفك الصالحٌات الممنوحة له و إضافة أٌة صالحٌات إضافٌة ٌتم منحها عن طرٌك الجمعٌة
العمومٌة .
 )7تكلٌؾ وإعفاء رؤساء اللجان وأعضائها بموافمة مجلس اإلدارة.
 )8إلتراح تشكٌل للجان الفرعٌة
)9إختٌار المستشارٌن وتكلٌؾ الجهاز اإلداري بالمهام التً تسهم فً تسٌٌر أعمال الرابطة
المادة ( : )36المرشحون لمنصب الرئٌس
 1ـ تنتخب الجمعٌة العمومٌة الرئٌس لفترة أربع سنوات وتبدأ والٌته بعد نهاٌة الجمعٌة العمومٌة التً انتخبته .
 2ـ النتخاب الرئٌس ٌجب حصوله على اكثر عدد من أصوات أعضاء الجمعٌة العمومٌة بااللتراع السري بٌنهم من
األصوات المسجلة والصحٌحة فً جولة االلتراع حسب ما ٌتم ذكره بالئحة االنتخابات المعتمدة من اتحاد
الرٌاضة المجتمعٌة.
 3ـ ٌموم األمٌن العام بإشعار أعضاء الجمعٌة العمومٌة بأسماء المتمدمٌن لمنصب الرئٌس خالل فترة ال تزٌد عن
(ٌ )30وما ً على االلل من تارٌخ الجمعٌة العمومٌة لالنتخاب.
 4ـ فً حالة عجز الرئٌس عن اداء مهامه بصفة دائمة وثبوت ذلن بتمرٌر طبً صادر من وزارة الصحة ٌ ,نوب
عنه نائب الرئٌس واذا تعذر ٌنوب عنه االمٌن العام فً العمل حتى تارٌخ اجتماع الجمعٌة العمومٌة المادم
,ومن ثم إنتخاب رئٌس لمجلس اإلدارة وانتخاب مجلس إدارة جدٌد.
ٌ -5جب ان ٌكون الرئٌس حاصل على شهادة الثانوٌة العامة على األلل ولد مارس العمل الرٌاضً فً رٌاضة
األحٌاء (العب او إداري أو مدرب ) وذلن لمدة عامٌن على األلل أو ما تذكره الئحة االنتخابات.
المادة ( )37التمثٌل والتولٌع:
ٌمثل الرئٌس نظاما ًوهو مخول بالتولٌع نٌابة عن الرابطة حسب الصالحٌات المحددة من الرابطة .وٌحك لمجلس
اإلدارة فً حالة تؽٌب الرئٌس عن أربع جلسات وضع لوائح تنظٌمه داخلٌة تحدد التولٌع المشترن بواسطة نائب
الرئٌس او األمٌن العام وأحد األعضاء وال ٌعد بهذه اللوائح دون اعتمادها من اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.

20

الفرع الرابع
األمانة العامة
المادة ( )38األمانة العامة:
تتولى األمانة العامة تنفٌذ كافة األعمال اإلدارٌة بالرابطة  ,وٌلتزم العاملٌن لً األمانة العامة باللوائح التنظٌمٌة
الداخلٌة للرابطة وتأدٌة مهامهم على أفضل وجه.
المادة ( )39األمٌن العام:
 )1األمٌن العام هو المدٌر التنفٌذي للرابطة.
ٌ )2جب أن تكون لدٌة المؤهالت العلمٌة والمهنٌة وٌكون لدٌه مؤهل بكالورٌوس على األلل وٌجب ان ٌكون ممٌما
فً مدٌنة الممر.
 )3وتتلخص مسؤولٌات األمٌن العام فً :
أ .تنفٌذ المرارات الصادرة عن الجمعٌة العمومٌة ومجلس اإلدارة وفك توجٌهات الرئٌس.
ب .متابعة تنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة.
ج .المساهمة فً تسوٌك حموق الرابطة التجارٌة.
د .تنظٌم اجتماعات الجمعٌة العمومٌة ومجلس اإلدارة والهٌئات الألخرى.
هـ .اإلشراؾ على محاضر اجتماعات الجمعٌة العمومٌة ومجلس اإلدارة واللجان الدائمة والمؤلتة.
و .إدارة حسابات الرابطة وحفظها.
ز .اإلشراؾ العام على المولع اإللكترونً.
ح .رفع تمرٌر نصؾ سنوي لرئٌس مجلس اإلدارة عن األعمال واإلنجازات واألنشطة وسٌر العمل للرابطة
والروابط الفرعٌة.
ي .رفع التمارٌر عن األداء الوظٌفً للعاملٌن فً األمانة.
ن .رفع تمرٌر عن أعمال اللجان الدائمة والمؤلتة فً الرابطة.
ل .رفع الموازنة السنوٌة التً تصدر من مجلس اإلدارة لبل نهاٌة السنة المالٌة أو من ٌكلؾ بها.
م .التنظٌم واإلشراؾ العام على األعمال التنفٌذٌة للرابطة .
ن .العمل وفك النظم المالٌة واإلدارٌة المتبعة لإلتحاد السعودي للرٌاضة المجتمعٌة.
 )4األمٌن العام عضوا ً بالجمعٌة العمومٌة ومجلس اإلدارة وعلى أال ٌكون عضوا ً أو رئٌسا ً لهٌئات أو لجان دائمة
أو مؤلتة.

الفرع الخامس
اللجان الدائمة والهٌئات األخرى
المادة ( )40اللجان الدائمة:
 )1تتكون الرابطة من اللجان الدائمة التالٌة :
أ .اللجنة المالٌة والتسوٌك.
ب .لجنة المسابمات .
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ج .اللجنة الفنٌة .
د .لجنة الحكام الرئٌسة.
هـ .لجنة اإلعالم والعاللات العامة واالحصاء.
و .اللجنة المانونٌة
ز .لجنة شؤون الالعبٌن
ح.لجنة التطوٌر والتدرٌب
ٌ )2جب أن ٌكون رؤساء اللجان الدائمة من خارج مجلس اإلدارة وٌتم تعٌٌن أعضاء اللجان الدائمة من لبل رئٌس
مجلس اإلدارة حسب التوصٌة الممدمة من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء الجمعٌة العمومٌة واعتمادها من
اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
ٌ )3مثل كل رئٌس لجنة دائمة لجنته وٌؤدي عمله وفما ً للوائح التنظٌمٌة ذات الصلة التً ٌصدرها مجلس اإلدارة
وتحدد دورة اللجان لمدة  9أشهر تجدد بتوصٌة من مجلس إدارة الرابطة الرئٌسٌة واعتماد االتحاد.
ٌ )4حدد كل رئٌس لجنة مواعٌد اجتماعات اللجنة بالتعاون مع األمٌن العام والتأكد من تنفٌذ كل المهام وٌمدم
محضرا ً مولع من األعضاء باجتماعات اللجنة بذلن إلى مجلس اإلدارة .
ٌ )5حك لكل لجنة تمدٌم التراح تعدٌالت على لوائحها إلى مجلس اإلدارة لرفعها لالتحاد لالعتماد.
ٌ )6عٌن مجلس اإلدارة مشرفٌن من أعضاء المجلس على اللجان المؤلتة
 ) 12اجتماعا فً الدورة الواحدة فٌما عدا اللجنة
)7تجتمع اللجان الدائمة كلما التضت الحاجة وبحد أعلى(
المانونٌة التً ٌجوز لها عمد اجتماعات كلما التضت الحاجة بموافمة مجلس االدارة وبحد الٌزٌد عن (  )18اجتماعا
فً الدورة
المادة ( : )41اللجان المؤلتة:
 1ـ لمجلس اإلدارة الحك فً تشكٌل لجان مؤلتة لمهام خاصة ولفترة محدودة وألؼراض ومهام محددة.
2ـ ٌعٌن رئٌس مجلس اإلدارة رئٌس وأعضاء تلن اللجان بعد اعتمادها من االتحاد.
3ـ ٌتم تحدٌد مهام ووظائؾ تلن اللجان فً لوائح خاصة.
4ـ ترفع اللجنة المؤلتة تمرٌرها الى رئٌس مجلس اإلدارة.
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الفرع السادس
اللجنة المانونٌة
المادة ( )42اللجنة المانونٌة:
 )1تعتبر اللجنة المانونٌة لجنة مستملة لها إرتباط مباشر باالتحاد.
 )2هً الجهة الرسمٌة الوحٌدة المختصة فً نظر كافة المسائل والمواضٌع المانونٌة داخل الرابطة وفروعها ضمن
النظام األساسً واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الرابطة واالتحاد .

المادة ( )43عضوٌة اللجنة المانونٌة:
 )1تتكون اللجنة المانونٌة من رئٌس وثالثة أعضاء وٌشترط فً أعضائها لدٌهم على األلل بكالورٌوس فً الحموق
أو المانون.
ٌ )2شترط فً رئٌس اللجنة المانونٌة أو نائبه أن ٌكون لدٌهم خبرة لانونٌة مدة ال تمل عن خمسة سنوات.
ٌ )3تم تشكٌل اللجنة المانونٌة بمرار من االتحاد بناء على توصٌة من مجلس إدارة الرابطة .وفً حال عدم وجود
توصٌة ٌتم تكلٌؾ خبراء لعضوٌة ورئاسة اللجنة.
المادة ( )44اختصاصات اللجنة المانونٌة:
 )1دراسة وصٌاؼة كافة العمود والتصرفات والمخاطبات المتعلمة بالرابطة.
 )2تمدٌم اإلستشارات المانونٌة للرابطة.
 )3مراجعة وصٌاؼة األنظمة واللوائح.
 )4دراسة وتطوٌر وتعدٌل االنظمة بناءا ً على طلب رئٌس مجلس االدارة .
 )5التحمٌك فً كافة المضاٌا والمنازعات وكذلن بالمٌام بالتحمٌك مع العاملٌن أو أحد منسوبً الرابطة أو الرابطة
الفرعٌة أو أعضاء مجلس اإلدارة بناء على توجٌه من رئٌس مجلس اإلدارة .
 )6النظر والفصل فً طلبات االستئناؾ ضد لرارات لجنة االنضباط خالل مدة ( )48ساعة من تارٌخ صدور المرار
أو العموبة.
 )7النظر فً الطعون االنتخابٌة للرابطة الرئٌسٌة والرابطة الفرعٌة.
 )8مرالبة التصرفات الؽٌر لانونٌة للجان الرابطة الدائمة والمؤلته وذلن من خالل رفع تمرٌر نصؾ سنوي لرئٌس
مجلس اإلدارة أو تمرٌر عاجل إذا ألتضت الحاجة.
ٌ )9حك للجنة المانونٌة بعد موافمة رئٌس مجلس اإلدارة تشكٌل لجان مؤلتة أو تحوٌل المضاٌا المانونٌة لمكاتب أو
جهات استشارات لانونٌة.
المادة ( )45لجنة اإلنضباط المؤلته:
 )1هً لجنة لضائٌة مؤلته للنظر فً المخالفات التً تحدث أثناء البطوالت والمسابمات التً تنظمها الرابطة
ولراراتها ؼٌر نهائٌة لابلة لإلستئناؾ.
ٌ )2تم تشكٌل لجنة االنضباط بنا ًء على التراح اللجنة المانونٌة وموافمة رئٌس مجلس اإلدارة.
 )3تعمل لجنة االنضباط وفما ً للوائح والتعلٌمات الصادرة أو المتعمدة من اللجنة المانونٌة.
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المادة ( )46عضوٌة لجنة اإلنضباط:
 )1أن ٌكون لدٌهم الخبرة المانونٌة أو الرٌاضٌة.
ٌ )2شترط فً أعضاء لجنة اإلنضباط أن ٌكونوا محاٌٌدٌن أو ؼٌر منتسبٌن للفرق المشاركة فً البطولة.

الفصل السادس  :الموضوعات المالٌة
المادة ( )47الفترة المالٌة :
 )1تبدأ السنة المالٌة للرابطة مع السنة المالٌة للدولة وٌشمل التمرٌر المالً للرابطة هذه الفترة.
ٌ )2جب إعداد الموازنة المالٌة لعوائد ومصروفات الرابطة لتؽطٌة الفترة المالٌة وٌجب ضمان لٌام الرابطة
بالتزاماتها األساسٌة مستمبالً من خالل توفٌر احتٌاطً كافً للوفاء بهذه االلتزامات.
ٌ )3جب على المدلك المالً ومدٌر الشؤون المالٌة والمحاسب أمٌن الصندوق بالرابطة فً نهاٌة السنة المالٌة
إعداد الحسابات الختامٌة للعام المنتهً وٌتم عرض الحسابات الختامٌة على مكتب محاسب لانونً معتمد
لمراجعتها ومن ثم تعرض على مجلس اإلدارة للموافمة علٌها ومن ثم عرضها على اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة
لإلعتماد الرسمً لبل إعداد تمرٌر ٌعرض على الجمعٌة العمومٌة العتماده.
ٌ )4جب على مدٌر الشؤون المالٌة والمحاسب أمٌن الصندوق حفظ السجالت المحاسبٌة بصورة صحٌحة تحت
إشراؾ المدلك المالً واألمٌن العام.
ٌ )5جب فتح حساب بنكً فً أحد بنون المملكة العربٌة السعودٌة باسم الرابطة وإٌداع كافة األموال التً ترد
للرابطة به وٌصرؾ منه حسب الالئحة المالٌة للرابطة المعتمدة من االتحاد.
ٌ )6جب على المدلك المالً ومدٌر الشؤون المالٌة والمحاسب أمٌن الصندوق بالرابطة فً نهاٌة السنة المالٌة
إعداد الحسابات الختامٌة للعام المنتهً  ,وٌتولى المدلك المالً عرضها على مجلس اإلدارة للموافمة علٌها ,
كما ٌموم بإعداد تمرٌر ٌعرض على الجمعٌة العمومٌة العتماده.
ٌ )7موم المدلك المالً ومدٌر الشؤون المالٌة والمحاسب أمٌن الصندوق بالرابطة وبالتنسٌك مع أمٌن الرابطة
بإعداد ومراجعة الالئحة المالٌة للرابطة والتً ٌجب أن تحدد آلٌة تحصٌل اإلٌرادات وبنود الصرؾ والمخول لهم
التولٌع على أومر الصرؾ والشٌكات وحدود الصرؾ المسموح به وضوابط المنالالت بٌن بنود المٌزانٌة.
 )8تعرض الالئحة المالٌة للرابطة على اللجنة المانونٌة لمراجعتها ومن ثم عرضها على مجلس اإلدارة فً حالة
موافمة مجلس اإلدارة علٌها ٌتم اعتمادها من الجمعٌة العمومٌة.
 )9تعٌن الرابطة مدلك مالً ؼٌر متفرغ وٌتم تعٌنه من لبل مجلس إدارة الرابطة وتحدد صالحٌته ضمن الالئحة
المالٌة للرابطة.
المادة ( )48االٌرادات:
بٌع الحموق  +الرعاٌة  +رسوم اشتران الفرق  +الدعم من اإلتحاد السعودي للرٌاضة المجتمعٌة والجهات
الرسمٌة ذات العاللة والهبات المشروعة وأٌة موارد أخرى ٌوافك علٌها مجلس إدارة الرابطة وٌتم اعتمادها من
االتحاد.

المادة ( )49المصروفات:
كل ماٌتم صرفه من المبالػ حسب اللوائح واالنظمة المالٌة.
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المادة ( )50المدلمون المستملون (المراجع الخارجً) :
ٌ )1موم مجلس اإلدارة بترشٌح المحاسب المانونً ( كمراجع خارجً ) لمدة سنة واحدة لابلة للتمدٌد بحد ألصى
ثالث سنوات وٌتم اعتمادها من لبل الجمعٌة العمومٌة  ,وٌجوز لمجلس اإلدارة رفع توصٌة للجمعٌة العمومٌة
بطلب تؽٌٌر المدلمون المستملون.
ٌ )2تولى المحاسب المانونً المستمل مراجعة الحسابات التً ٌموم بإعدادها المدلك المالً ومدٌر الشؤون المالٌة
والمحاسب أمٌن الصندوق باإلشتران مع األمٌن العام وفما ً للمبادئ والمعاٌٌر المحاسبٌة المعتبرة بالمملكة لبل
عرضها على مجلس اإلدارة والجمعٌة العمومٌة.
ٌ )3جب على المدلك المالً ومدٌر الشؤون المالٌة والمحاسب أمٌن الصندوق واألمٌن العام بالرابطة تمكٌن
المحاسب المانونً من االطالع على كافة البٌانات والمعلومات والمستندات والوثائك التً ٌحتاجها لتأدٌة مهامه
وعلى المحاسب المانونً تمدٌم خطاب ٌتعهد بااللتزام بسرٌة المعلومات والبٌانات التً ٌطلع علٌها.

المادة ( )51تسوٌة الحسابات:
فً نهاٌة السنة المالٌة بالتزامن مع الجمعٌة العمومٌة.

الفصل السابع  :المسابمات والحموق فً المسابمات والمناسبات
المادة ( : )52المسابمات:
 )1تموم اللجنة بتنظٌم المسابمات الخاصة بالرابطة وفما ً ألحكام النظام األساسً واللوائح المطبمة على تلن
المسابمات واإلشراؾ على تلن المسابمات .
 )2الدورات والبطوالت المعتمدة للرابطة فً المملكة
 دوري الرابطة (دوري على مدار العام او بحسب كل رابطة فرعٌة)
 بطولة كاس االبطال للمناطك فً المملكة
 بطولة منتخبات المناطك لفرق احٌاء المملكة
 )3تضع الرابطة المواعد والشروط الخاصة بنظام المسابمات والبطوالت وذلكـ فٌما ٌتعلك بإدارتها وطرق إجرائها
او العموبات الخاصة بها  .ولها ان تمرر استحداث مسابمات ترى من الضروري إلامتها .
 )4تمنح الرابطة ألماب الجدارة والجوائز عن هذه المسابمات والبطوالت وذلكـ بجانب إشرافها ورلبتها على جمٌع
نشاطات كرة المدم التً تمام بجمٌع احٌاء المملكة وفما ً لما تمرره النظم واللوائح والمرارات الخاصة بذلكـ .
 )5تصدر الرابطة لرارا ً لتحدٌد عدد البطوالت والمسابمات لبل بداٌة كل موسم لكل رابطة فرعٌة .
 )6تضع لجنة المسابمات جداول المسابمات والبطوالت التً تنظمها وتشرؾ على إلامتها الرابطة والروابط الفرعٌة
ولها ان تعدلها إذا رأت ضرورة لذلن .
)7على الفرق االشتران فً جمٌع المسابمات والبطوالت التً تنظمها الرابطة و تنفٌذ جمٌع التعلٌمات الصادرة عن
الرابطة واللجان الفرعٌة فً المناطك والمحافظات حسب اللوائح .
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المادة ( )53الحموق :
 )1الرابطة والروابط الفرعٌة هم المالكون الوحٌدون إلى بموجب لانون المطبوعات للحموق التجارٌة واألدبٌة.
 )2لمجلس إدارة الرابطة وضع ضوابط استؽالل الحموق وتحدٌد اإلٌرادات التً توزع على الروابط الفرعٌة
المشاركة بها وما إذا كانت هذه الحموق ٌتم استؽاللها حصرٌا ً أو باالشتران مع أطراؾ أخرى أو تكون جمٌعها
عبر طرؾ ثالث وفما ً لهذا النظام .وٌجب اعتماد جمٌع التعالدات من االتحاد لبل تفعٌلها وال تعتبر ملزمة اال بعد
االعتماد والتوثٌك
المادة ( )54الترخٌص :
تتحمل الرابطة وأعضائها المسؤولٌة الحصرٌة للترخٌص بتوزٌع الصورة والصوت واألدوات األخرى التً تنمل
بٌانات مبارٌات كرة المدم والمسابمات والفعالٌات التً تمع ضمن اختصاصهم دون أي لٌود فٌما ٌتعلك بالمحتوى
والولت والمكان والنواحً الفنٌة والمانونٌة بعد اعتمادها من االتحاد.

الفصل الثامن  :المسابمات والمبارٌات
المادة ( )55المسابمات والمبارٌات:
تموم لجنة المسابمات بتنظٌم المسابمات الخاصة بالرابطة وفما ً ألحكام هذا النظام األساسً والئحة المسابمات
المعتمدة على مسابمات الرابطة .
المادة ( )56االتصال :
ٌجب على الرابطة عدم لعب أي مباراة دولٌة أو إلامة أي اتصاالت رٌاضٌة مع أي روابط مماثلة إال بموافمة اإلتحاد
السعودي لكرة المدم بعد الرفع لالتحاد السعودي للرٌاضة المجتمعٌة والجهات ذات العاللة .
المادة ( )57الموافمة :
ال ٌحك للروابط الفرعٌة وكل مجموعات فرق األحٌاء األخرى التً تتبع للرابطة االنضمام إلى أي روابط أخرى أو
المشاركة فً المسابمات فً النطاق الجؽرافً لرابطة أخرى دون تصدٌك من الرابطة .

الفصل التاسع  :أحكام ختامٌة
المادة ( )58الحاالت الطارئة والماهرة:
 1ـ ٌكون لمجلس االدارة اصدار لرارات فً األمور الطارئة ؼٌر المتولعة واالحداث الماهرة التً لم ٌرد بشأنها نص
فً هذا النظام بعد اعتمادها من االتحاد.
2ـ باستثناء الحاالت الواردة بالفمرة (ٌ )1جوز لمجلس االدارة عرض الحاالت ؼٌر الطارئة باألمور التً لم ٌرد
ذكرها بهذا النظام وٌتطلب اتخاذ لرار تصوٌت اكبر عدد من اعضاء المجلس بعد اعتمادها من االتحاد.
المادة ()59سحب الثمة من مجلس اإلدارة وحل الرابطة:
 )1للجمعٌة العمومٌة الحك فً إصدار لرار بسحب الثمة من مجلس اإلدارة فً األحوال التالٌة :
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أ .ثبوت الفساد أو التجاوزات المالٌة الجسٌمة على مجلس اإلدارة بناء على تمرٌر من اللجنة المانونٌة للرابطة
أو أي جهة حكومٌة ذات صلة.
ب .تعذر استكمال النصاب المانونً الجتماعات مجلس اإلدارة أربع جلسات متتالٌة أو ثمان جلسات متفرلة فً
السنة.
ج .فً حال عدم دعوة الجمعٌة العمومٌة لعمد اجتماع عادي مرتٌن متتالٌة أو متفرلة بالسبب نظامً مبرر.
د .سحب اعتراؾ اإلتحاد السعودي للرٌاضة المجتمعٌة للرابطة أو تجمٌده أو حجب مشاركته.
 )2أي لرار ٌتعلك بسحب الثمة من مجلس اإلدارة ٌتطلب تأٌٌد ثلثً أعضاء الجمعٌة العمومٌة الكلً والتً أن ٌتم
الحصول علٌها فً أي جمعٌة عمومٌة ؼٌر عادٌة تنعمد خصٌصا ً لهذا الؽرض وتعمد تلن الجلسة بما التزٌد عن
شهرٌن من تارٌخ تمدٌم الطلب.
 )3فً حالة سحبت الثمة من مجلس إدارة الرابطة تنتمل أمواله وأصوله إلى اإلتحاد السعودي للرٌاضة المجتمعٌة
وٌموم االتحاد بتكلٌؾ مجلس إدارة مؤلت لمدة ال تزٌد عن  36شهرا ً لحٌن عمد انتخابات.
 )4لالتحاد الحك فً حل مجلس إدارة الرابطة الرئٌسٌة أو أي من الروابط الفرعٌة فً حالة عدم تحمٌمهم األهداؾ
العامة للرابطة أو تجاوزهم لصالحٌاتهم.
المادة ( )60احكام انتمالٌة:
فً حال إٌماؾ الرابطة او تعلٌك عملها او إٌماؾ أي من الجهات التأسٌسٌة لها مجلس اإلدارة او الجمعٌة العمومٌة
او اللجنة التنفٌذٌة وٌموم االتحاد بتكلٌؾ مجلس إدارة مؤلت لمدة ال تزٌد عن  36شهرا ً أو لحٌن عمد انتخابات.
المادة ( )61النفاذ والسرٌان:
1ـ ٌتم اعتماد والرار التعدٌالت على هذا النظام األساسً فً اجتماع الجمعٌة العمومٌة العادٌة المنعمدة وبعد
اعتمادها خطٌا ً من االتحاد.
 2ـ ٌلؽً هذا النظام كل ماٌتعارض معه انظمة أو لرارات إال ما صدر من اتحاد الرٌاضة المجتمعٌة.
المادة ( )62حال خلو المناصب:
فً حال خلو احد المنصاب على النحو:
أ  -إذا خال مركز الرئٌس ألي سبب كان ٌتولى نائب الرئٌس أعماله حتى تارٌخ اجتماع الجمعٌة العمومٌة المادم
,ومن ثم إنتخاب رئٌس لمجلس اإلدارة
ب -إذا خال مركز أحد األعضاء (ؼٌر الرئٌس) وكانت المدة المتبمٌة لمجلس اإلدارة ألل من سنه فٌخاطب
المجلس الجهة لترشٌح عضو بدٌل.
جـ  -إذا استمال أؼلبٌة أعضاء مجلس اإلدارة ألي سبب كان اعتبر المجلس كله مستمٌالً وٌموم االتحاد بتكلٌؾ
مجلس إدارة مؤلت لمدة ال تزٌد عن  36شهرا ً أو لحٌن عمد انتخابات.
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