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 التعريفات األول: الفصل

 

 صي احة من يتضي    لم ما أمامها،  المَوضيح  والمعنى والمفهوم التفسيي   على التالية والكلمات العبارات تدل النظام  هذا أحكام تطبيق في

  :صحي  والعكس الجمع، على المف د إلى اإلشارةُ  تنطبق كما ذلك، غي  سياقُه يقتض   أو النص،

 .السعودية الع بية المملكة :المملكة .1

 (.SAFF) القدم لك ة السعودي االتحاد :االتحاد .2

 (.FIFA) القدم لك ة الدولي االتحاد :الدولي االتحاد .3

 (.AFC) القدم لك ة اآلسيوي االتحاد :اآلسيوي االتحاد .4

 مظلة  تحت وتعمل وتنظيميا   وماليا    داريا  إ مسيييتقلة اعتبارية شييية يييية وهي للمحت فين،  السيييعودي  دوريال رابطة  ال ابطة: .5

 القدم لك ة السعودي االتحاد

 .االتحاد في وعضو لل ياضة العامة الهيئة من رسميا   له ُم خص اعتبارية، شة ية ذات رياضية مؤسسة :النادي .6

  ومسييئولي ومسيياعديهم، والمدربو  ،ومسيياعديهم  والحكام  واللجا ، اإلدارة، مجلس  أعضييا  جميع :اإلداريو   /المسييؤولو  .7

 .واألندية وال ابطة، االتحاد في واإلدارية والطبية الفنية الشؤو 

ل القدم ك ة العب :الالعب .8  .االتحاد في رسميا   المسجح

 .ال ابطة في العليا والسلطة التش يعية الهيئة :ال ابطة إدارة مجلس .9

 .الت ويت لهم يحق الذين الحاض ين األعضا  لمجموع الن ف على يزيد بما الموافقو  :العادية األغلبية .10

 .الت ويت لهم يحق الذين الكلي األعضا  لمجموع الن ف على يزيد بما الموافقو  :المطلقة األغلبية .11

لَق األعضا  مجموع من محددة بنسبة الموافقو  :النسبية األغلبية .12  .الُمط 

 لل ابطة. رئيسا   المنتةب الشةص :ال ئيس .13

 لل ابطة. تنفيذيا   مدي ا   المعين الشةص :التنفيذي المدي  .14

 .ال ابطة أهداف لتحقيق له المساندة الةدمات ويؤدو  فيذيالتن المدي  إدارة تحت يعملو  الذين األشةاص :اإلداري الف يق .15

 .محددة تشغيلية أو است اتيجية أمور لمناقشة مؤقتة أو دائمة ب ورة تجتمع لجا  هي :المؤقتة أو الدائمة اللجنة .16

 .للمحت فين الممتاز الدوري في مشاركين جميعهم ناديا   (16) :األعضا  األندية .17

 .عضو ناد   عن بالنيابة ليتحدث ال ابطة في عضويته بحكم ناديه قبل من اختياره ميت شةص :العضو النادي ممثل .18

 على   للح يول ،لألندية  الالزمة واإلج ا ات المعايي  من فئات  عدة من تتكو  التي التنظيمية الالئحة  :األندية ت اخيص الئحة .19

 .سعودي ناد   رخ ة

 .األساسي النظام هذا ألحكام يةضع الذي الدوري وهو القدم؛ لك ة دوري أكب  :الممتازة الدرجة دوري .20

 .واالستئنافية واألخالقية االنضباطية بالقضايا والمةتص االتحاد في القضائي الجهاز :القضائية الهيئات .21

ل تَن ُظ  التي الدولة محاكم :العادية المحاكم .22  .والةاصة العامة المناَزعات في وتَف   

 .المحل  ي المستوى على ال ياضية المنازعات جميع في والف ل بالنظ  المةت ة الجهة :السعودي ال ياضي تحكيمال م كز .23

  االتحاد مجلس من  ال يادرة اللعبة قوانين وفق  الدولي، االتحاد عليها ويُشي ف يُدي ها التي  اللعبة :النظامية القدم ك ة  رياضية .24

 .الدولي

 (.IFAB) الدولي لالتحاد ش يعيالت المجلس :الدولي االتحاد مجلس .25
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 .القدم لك ة اآلسيوي االتحاد ينظمها سنوية قارية قدم ك ة مسابقة :القدم لك ة اآلسيوي االتحاد بطوالت .26

 .المماثلة المعامالت أو البث أو ال عاية مثل تجارية، بأنشطة متعلق ،ال ابطة قبل من مب م عقد أي :التجاري العقد .27

 .به التنبؤ أو عليه السيط ة المستحيل من يعتب  الذي التأثي  أو الحدث :القاه ة القوة .28

 

 عامة أحكام :الثاني الفصل

 

 :القانوني والوضع الرئيسي والَمقَر   المسمى (1) المادة

 

 أ  ولها المسييتقلة،  المالية  والذمة االعتبارية  الشيية ييية لها ويكو   .األعضييا  لألندية الممثل  الدائم القانوني  الكيا   ال ابطة تُعد (1

 ذات واألنظمة الشيي كات لنظام وفقا   الشيي كات وتأسيييس مواردها اسييتثمار ذلك سييبيل  في ولها تجارية، ب ييفة أعمالها تمارس

 العالقة.

 .السعودية القدم لك ة الممتازة الدرجة دوري سابقةم على فقط يطبق لل ابطة األساسي النظام (2

 مجلس  وم ييادقة األعضييا  األندية  موافقة بدو  ال ياض من المق  نقل يجوز وال ال ياض، مدينة في  لل ابطة ال ئيسييي المق  (3

 .االتحاد إدارة

 التالية: األهداف تحقيق على ال ابطة تعمل (4

 الةاصية التنظيمية  واللوائ   والقواعد لالتحاد  األسياسيي النظام مع يتفق بما عوديةالسي   القدم لك ة الممتازة  الدرجة دوري  إدارة -أ

 التحتية والبنية التنظيم حيث من التقنية  الوسيييائل  أفضيييل ووفق ،(AFC) اآلسييييوي واالتحاد (FIFA)  الدولي االتحاد من بكل

 والتجهيزات.

 .فيها لالستثمار الةاص القطاع وتشجيع الممتازة، الدرجة دوري لمسابقة االستثمارية البيئة تطوي  -ب

 والندوات. العمل وورش المحاض ات عب  والعبين وحكام وفنيين إداريين من اللعبة عناص  كافة تطوي  في المساهمة -ج

 .ومهامها تعامالتها كافة وفي الدوري في المشاركة األندية جميع بين والشفافية والنزاهة ال ياضية العدالة تحقيق -د

 .االجتماعية المسئولية في للمشاركة واألندية الةاص القطاع وتشجيع الوعي زيادة - هي

 الجماهي  وسيييالمة أمن  لضيييما   العالقة ذات الجهات مع والعمل وفنيا   رياضييييا   مثالية أجوا   في المسيييابقات إقامة  ضيييما  -و

 .المباريات سي  أثنا  والحكام واإلداريين والالعبين

 واالزرق األخضييي و األحم  باللو  ،دائ ة شيييكل  على خطوط  بداخله  قدم ك ة شيييكل  على دائ ة  :عن رةعبا  ال ابطة شيييعار (5

 .والب تقالي

 (.SPL) اإلنجليزية باللغة ال ابطة اسم اخت ار (6

لة عالمات هي واالخت ار الشعار إ  (7  بالمملكة. ال سمية الجهات في ُمَسجح

 

  :األعضاء لألندية المشتركة المصالح وحماية الحياد (2) المادة

 

 .والدينية السياسية المسائل كل في ُمحايدة ال ابطة تُعد   (1

 .النظيف اللعب بمبادئ سكالتم إلى وتسعى األعضا  لألندية المشت كة الم ال  حماية على ال ابطة تقوم (2
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  :األعضاء واألندية الرابطة سلوك (3) المادة

 

 ال يادرة  األخالقية، والمواثيق والق ارات،  واللوائ ، األسياسيي، بالنظام التام االلتزام فيها األعضيا  واألندية  ال ابطة  على يجب (1

 (.FIFA) الدولي واالتحاد (AFC) اآلسيوي واالتحاد (SAFF) االتحاد من

 (.IFAB) القدم لك ة الدولي االتحاد مجلس عن ال ادرة اللعبة لقوانين فيها األعضا  األندية امتثال ال ابطة تضمن (2

 .األوقات جميع في المعايي  ألعلى وفقا   للعمل فيها األعضا  واألندية ال ابطة تسعى أ  يجب (3

 

 :الرسمية اللغات (4) المادة

 

 ال سيمية  والبيانات والم اسيالت االجتماعات ومحاضي  والمسيتندات الوثائق تح ي  ويتم  لل ابطة، ال سيمية  اللغة هي الع بية  اللغة 

 بياللغية المكتوب النص فين  الن ييييوص تفسييييي  في االختالف  حيال وفي  الحياجية، عنيد اإلنجليزيية بياللغية ت جمتهيا ويجوز اللغية، بهيذه

 .المعتََمد  سميال النص هو يُعَد   الع بية

 

 الرابطة واختصاصات باالتحاد الرابطة عالقة الثالث: الفصل

 

 :باالتحاد الرابطة عالقة (5) المادة

 

 .الممتازة الدرجة دوري وإدارة وتنظيم المملكة، في القدم ك ة تطوي  على االتحاد مع بالتنسيق ال ابطة تعمل (1

  االتحاد من  ال يادرة األخالقية والمواثيق  والق ارات واللوائ   األسياسيي بالنظام  االلتزام واألعضيا  واألندية  ال ابطة  على يجب (2

 (.(SAFF القدم لك ة السعودي

 .القدم لك ة السعودي لالتحاد والتسويقي واالداري المالي ابطةال  أدا  عن سنوي ن ف تق ي  تقديم (3

 أو  التجياريية بيالحقوق يتعلق فيميا سييييوا  شيييي كيائيه مع االتحياد يب مهيا التي والتعياقيدات االتفياقييات جميع بم اعياة ال ابطية تلتزم (4

 األخ ى. المسابقات تنظيم أو ال عاية

 

 :الرابطة اختصاصات (6) المادة

 

 :بالتالي ال ابطة تةتص

 .الممتازة الدرجة لدوري والتسويق واإلدارة التنظيم (1

 القواعد  لف ض الةطوات كافة واتةاذ الممتازة  الدرجة  دوري في بالعمليات  الةاصيية والتنظيمات  القواعد وتعديل ونشيي  إنشييا  (2

 .ال لة ذات التنظيمية واللوائ 

 .األوقات جميع في م لحتهم ققيح فيما والت  ف األعضا  األندية تمثيل (3

 التوجيه أو  الورش ذلك يشيمل وقد .تنميتها في  للمسياعدة الضي ورة حسيب  األعضيا  لألندية واالسيتشيارية التوجيهية  الةدمات تقديم (4

 .الدعم أشكال من آخ  مناسب شكل أي أو

 .آسيا أبطال دوري في هب المعمول وفق الممتازة الدرجة دوري لمباريات والمنسقين الم اقبين تكليف (5
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 العملية إلدارة  خارجية  جهة تعيين  سلطة  ال ابطة وتملك .الممتازة  الدرجة  دوري يةص فيما  التجارية  العقود جميع وبيع التفاوض  (6

 .مناسبا   ذلك كا  إذا

 .الممتازة الدرجة لدوري المالئمة اإلعالمية الةدمات وتشغيل إدارة (7

 .األعضا  األندية على المالية المة  ات توزيع (8

 .الممتازة الدرجة بدوري الةاصة والش كات األعضا  لألندية االجتماعية المسؤولية أنشطة تطوي  (9

 لل ابطة. االتحاد يفوضها التي السلطات حسب السعودية، األندية ت اخيص الئحة تطبيق (10

 المتعلقيية األمور كييل في المملكيية في المعنييية األخ ى واألط اف القييدم ك ةل الييدولي االتحيياد ومجلس االتحيياد مع التعيياو  (11

 .اللعبة وقوانين الدولية بالمنافسات

 

 وواجباتهم وحقوقهم الرابطة أعضاء الرابع: الفصل

 

 الرابطة: أعضاء (7) المادة

 

 .واحد وقت   في الممتازة الدرجة دوري في معا   تتنافس ناديا   (16) يمثلو  والذين األعضا  األندية هم ال ابطة أعضا  (1

 الدرجة دوري من  إليه ت ييييعد  التي األندية  إلى الممتازة  الدرجة دوري من تهبط التي األندية من قيد  أي دو  العضييييوية تنتقل (2

 :التالية األحكام م اعاة مع األولى

 في حقيه يسييييقط ،األولى  اليدرجية دوري إلى الممتيازة اليدرجية دوري من ال ابطية في عضييييو نيادي أي هبوط ثبوت حيال في -أ

 به  الةاصية  والق ارات االجتماعات ن ياب أحكام م اعاة مع ،فيه الت يويت أو  ال ابطة إدارة مجلس الجتماعات ممثله حضيور

 .لذلك نتيجة

 في  عضو نادي  أي هبوط ثبوت  وعدم الممتازة  الدرجة  دوري  إلى  األولى  الدرجة دوري  من نادي  أي  صعود ثبوت حال  في -ب

 في والت يييويت  الحضيييور في الحق  ال ييياعد  للنادي يثبت فال األولى  الدرجة دوري  إلى الممتازة  الدرجة دوري من  ال ابطة

 .عضو ناد   أي هبوط ثبوت بعد وأ ال ياضي الموسم نهاية بعد إال ال ابطة إدارة مجلس

 .العضوية انتقال العتماد ال اعدة واألندية الهابطة األندية أسما  فيه مبين ،لالتحاد العامة األمانة من خطاب ورود يجب -ج

 

 :األعضاء األندية حقوق (8) المادة

 

 :التالية بالحقوق األعضا  األندية تتمتع (1

 .ال ابطة إدارة مجلس اجتماعات حضور -أ

 .ال ابطة إدارة مجلس في المط وحة األمور على الت ويت -ب

 .ال ابطة إدارة مجلس اجتماع أعمال بجدول إلدراجها ال ابطة إلى مقت حات تقديم -ج

 .األعضا  باألندية المتعلقة ال ابطة أمور من أم  بأي علم على البقا  -د

 .بها المعمول بتطبيقه الةاصة واللوائ  األساسي النظام هذا في الواردة ملألحكا الحقوق لهذه ال ابطة أعضا  ممارسة تةضع (2
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 :األعضاء األندية واجبات (9) المادة

 

 :بالتالي والتقيد االلتزام األعضا  األندية على يجب (1

 جميع في  الدولي واالتحاد اآلسييييوي واالتحاد ال ابطة  عن  ال يييادرة  والق ارات واللوائ  األسييياسيييي للنظام تام بشيييكل   االمتثال -أ

 .ذلك لكل والعبيها ومسؤوليها أعضائها احت ام على والتأكيد األوقات،

 .ال ابطة تنظمها التي األخ ى والنشاطات المسابقات في المشاركة -ب

 .الدولي االتحاد مجلس ق بل من المحددة اللعبة قوانين احت ام -ج

 .ال ابطة لمتطلبات الكامل واالمتثال المعايي  من ممكن مستوى ألعلى للوصول السعي-د

 ملزمة اتفاقيات بتوقيع  المفوضين واألشةاص المسؤولين وقائمة ولوائحه األساسي نظامه  على يط أ تعديل بأي  ال ابطة إبالغ -هييييي 

 .آخ  ط ف أي مع

  والتعليمات  واللوائ  األسييياسيييي بالنظام يتعلق م أ في  أخ ى، أط اف مع  له التابعين  أحد أو العضيييو بين نزاع    أي ُحدُوث  عند -و

بُ  - اآلسييوي االتحاد أو الدولي االتحاد أو ال ابطة أو االتحاد  عن ال يادرة  والق ارات  التحكيمية أو القضيائية الهيئات إلى إحالتُه يَج 

 .العادية المحاكم أمام التقاضي لىإ اللجو  فيها ويحظ  االخت اص، حسب السعودي ال ياضي التحكيم م كز أو باالتحاد، المةت ة

 عضيويته تعليق تم باالتحاد  عضيو   أي مع أو بها، معت ف   غي  جهات أي مع رياضيية طبيعة  ذات عالقات أي  إقامة  عن االمتناع -ز

 .إسقاطها أو

 في ذليك على لنصوا النظيف، اللعيب روح عن كتعبي    القويم،  ال يياضييييي والسييييلو  والنزاهية االنتميا  مبيادئ وم اعياة احت ام -ح

 .ولوائحه األساسي نظامه

 األسيياسييي النظام في عليها المن ييوص للعقوبات ُع ضيية المةالف العضييو يجعل أعاله المذكورة الواجبات من بأي اإلخالل  إ  (2

 .الحالة حسب ولوائحه لالتحاد

 

 التنظيمي الهيكل الخامس: الفصل

 

 :التنظيمي الهيكل (10) المادة

 

 .لل ابطة التش يعية الهيئة وهو اإلدارة مجلس -أ

 المن ييييوص النحو على األوقيات، جميع في ال ابطية إدارة مجلس يمثيل أ  ويجيب لل ابطية، األعلى الممثيل وهو ال ابطية رئيس -ب

 .األساسي النظام هذا من (22) المادة في عليه

 هذا من (24) المادة  في المبين النحو على  اإلدارة، ف يق من بدعم  لل ابطة، اليومية العمليات  عن المسيييؤول هو التنفيذي  المدي  - ج

 .األساسي النظام

 .له الموكلة بالمهام قيامه أثنا  ال ابطة إدارة لمجلس والعو  المشورة تقدم التي وهي المؤقتة أو الدائمة اللجا  - د
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 ال ابطة إدارة مجلس (األول الف ع)

 

 :وتشكيله الرابطة إدارة مجلس تعريف (11) المادة

 

 .ال ابطة في الق ار صناعة به المنوط ال ئيسي الكيا  هو ال ابطة إدارة مجلس (1

  .االتحاد وممثل ال ابطة رئيس إلي إضافة عضو ناد   (16) من ال ابطة إدارة مجلس يتكو  (2

 .الت ويت حق له ليس ولكن ال ابطة، إدارة مجلس اجتماعات حضور لل ابطة التنفيذي للمدي  يحق (3

 األحكيام وفق اإلدارة مجلس اجتمياع ومكيا  وقيت بتحيدييد ال ئيس ويقوم عيادي، غي  أو عيادي بشييييكيل   يجتمع أ  اإلدارة لمجلس (4

 .األساسي النظام هذا في عليها المن وص

 .التنفيذي المدي  لهمح يحل غيابه حال وفي لالجتماع، الموضوعة للنُظم وفق ا اإلدارة، مجلس اجتماع بندارة ال ئيس يقوم (5

 .الت ويت أو المناقشة حق   لهم يكو َ  أ  بدو  م اقبين، تعيين اإلدارة لمجلس يحق (6

 

 األعضاء: لألندية الممثلون (12) المادة

 

 .ال ابطة إدارة مجلس اجتماعات لحضور واحدا   ممثال   ي ش  أ  عضو ناد   كل على يجب (1

 لحضيور التنفيذي ال ئيس أو نائبه ال ئيس يفوض  الحضيور تعذر  حال وفي اإلدارة، مجلس الجتماع النادي رئيس  حضيور يجب (2

 اجتماعات في الت ييويت حق يفوضييه من أو ولل ئيس اإلدارة، لمجلس رئاسييته فت ة طيلة التفويض  هذا ويسيي ي .بالنيابة االجتماع

 .ال ابطة ادارة مجلس

 .يمثله الذي العضو النادي عن التعبي  ليستطيع صالحياته بكامل ممثلال يتمتع أ  يجب (3

 .اإليقاف فت ة خالل صفة بأي العضو النادي يمثل أ  تأديبية ألسباب توقيفه تم شةص ألي يمكن ال (4

 الميدي  أو ال ئيس قبيل من أهليتهم من التحقق بعيد إال ال ابطية إدارة مجلس اجتمياعيات في األعضييييا  األنيديية ممثلي قبول يتم ال (5

 لل ابطة. التنفيذي

 

 :الرابطة إدارة مجلس صالحيات (13) المادة

 

  :التالية بال الحيات ال ابطة إدارة مجلس يتمتع

  .النظام هذا من ٣٩ المادة في عليه المن وص النحو على لل ابطة األساسي النظام اعتماد -أ

 .األساسي النظام هذا على مقت حة تعديالت أو تغيي ات أي اعتماد -ب

 .ولوائحها ال ابطة قواعد اعتماد -ج

 .ولوائحها ال ابطة قواعد على مقت حة وتعديالت تغيي ات أي اعتماد -د

 .السابق ال ابطة إدارة مجلس اجتماع محض  اعتماد-هي

 .لل ابطة السنوية المالية والقوائم المالية الموازنة اعتماد -و

 .لل ابطة السنوية المالية القوائم لم اجعة (الةارجي الم اجع) المستقل المدقق تعيين اعتماد -ز

 .لالتحاد ي فع الذي السنوي ن ف التق ي  اعتماد-ح
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 .لل ئيس المقدمة المكافأة اعتماد - ط

 والةطية التنفييذي، لميدي وا ال ابطية إدارة ومجلس ال ئيس نشييييياط عن ال ئيس من المقيدم النشييييياط تق ي  واعتمياد منياقشييييية -ي

 .وتنفيذها االست اتيجية

 .ال ابطة إدارة مجلس أعضا  يقت حه الذي النحو على األخ ى الموضوعات - 

 .واإلش اف لالعتماد الةاضعة مسؤولياتها بكل ال ابطة وفا  ضما  -ل

 مناسبا . ي اه ما وفق خارجية لجهة أو التنفيذي للمدي  اخت اصه ضمن تقع مهام أي تفويض -م

 .تطبيقها من والتأكد بال ابطة الةاصة واللوائ  القواعد إعداد - 

 .مناسبا   ذلك يكو  حسبما مهام أي إج ا  من التنفيذي المدي  وتمكين ال ابطة است اتيجية تحديد -ض

 .لل ابطة االست اتيجية األهداف تحقيق على الت كيز استم ار لضما  اإلداري والف يق التنفيذي دي الم أدا  م اقبة -ع

 .باالتحاد القضائية للهيئات لذلك مةالفات أي وإحالة ال ابطة، في بها المعمول واللوائ  والقواعد األساسي للنظام االمتثال م اقبة -غ

  .التجارية ودوالعق االتفاقيات إب ام على الموافقة -ف

 .ال ابطة عن نيابة   الواجبات من مجموعة لتنفيذ أشةاص مجموعة أو شةص أي تعيين -ق

 

 :اإلدارة مجلس ألعضاء التصويت أحقية (14) المادة

 

 :التالي النحو على هي ال ابطة إدارة مجلس ألعضا  الت ويت وأحقية الحضور

 .الت ويت له يحق وال ال ابطة رئيس -أ

 .األصوات تساوي عند م جحا صوته ويكو  الت ويت له ويحق القدم لك ة السعودي االتحاد ممثل -ب

 .واحد صوت عضو ولكل للمحت فين، الممتاز الدوري في مشاركين جميعهم ناديا (16) عدد -ج

 

 :الرابطة إدارة مجلس الجتماعات القانوني الن ِّصاب (15) المادة

 

 .ألعضائها المطلقة األغلبية حض ها إذا صحيحة العادية غي  أو العادية ال ابطة إدارة مجلس اجتماعات تكو  (1

 القانوني الن   ياب لتحقق يشيت ط وال األعمال، جدول بنفس  سياعة  24 خالل أخ  اجتماع عقد يتم القانوني، الن   ياب يتحقق لم  إذا (2

  توزيع  آلية أو  اللوائ  أو األسييياسيييي النظام بتعديل اقت احات  أي األعمال جدول يتضيييمن لم ما الثاني،  ال ابطة مجلس الجتماع

 .بنودها تعديل أو فسةها أو التجارية العقود وإب ام األعضا ، لألندية المالية المة  ات

 آلية  عدا ما  ال ابطة،  إدارة مجلس  ق ارات  على صيحي  ت يويت إلج ا  كافية الحاضي ين  األعضيا  من العادية  األغلبية تعتب   (3

 أعضيا  ثلثي موافقة فيشيت ط بنودها تعديل أو فسيةها أو التجارية العقود وإب ام  األعضيا ، لألندية  المالية  المة ي يات توزيع

 .ال حيحة األصوات بعدد المطلوبة األغلبية وتتحدد ال ابطة إدارة مجلس

 ط يق  عن الت يويت يتم األصيوات احتسياب ُوضيوح عدم  حال وفي إلكت ونية، سييلةو أي أو األيدي  رفع بواسيطة الت يويت يتم  (4

 .األبجدي الت تيب حسب باألسما  الحضور مناداة
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 :العادي الرابطة إدارة مجلس اجتماع (16) المادة

 

 السنة. في اجتماعات (4) العادي ال ابطة إدارة مجلس اجتماع ين عَق د (1

 .األقل على يوما   (15) بي الموعد قبل خطيا   باالجتماع األعضا  إخطار ويتم وتاريةه، االجتماع مكا  بتحديد ال ئيس يقوم (2

 .اإلعالم لوسائل مناسبة ي اها التي المعلومات توفي  وحده لل ئيس ويجوز ،علنية غي ال ابطة إدارة مجلس اجتماعات تكو  (3

 

 :العادي الرابطة إدارة مجلس اجتماع أعمال جدول (17) المادة

 

 أي تقيديم في ي غيب َمن كيل وعلى األعضييييا ، من المقيدحمية االقت احيات على بنيا    األعميال جيدول إعيداد التنفييذي الميدي  يتولى (1

 .االجتماع انعقاد تاريخ من أسبوع قبل وذلك موجز، ش ح مع كتابة، التنفيذي المدي  إلى إرساله ال ابطة إدارة لمجلس مقت ح

  :التالية اإللزامية البنود السنوي االجتماع أعمال جدول يشمل أ  يجب (2

 .لل ابطة األساسي للنظام وفق ا عقدُه تم االجتماع بأ  إعال  . أ

 .األعمال جدول اعتماد .ب

 .يسال ئ خطاب .ج

 .المستقلين الم اقبين تعيين .د

 .ال ابطة إدارة لمجلس السابق االجتماع محض  على الم ادقة .ه

 (.السابق االجتماع منذ أقيمت التي األنشطة يشمل) ال ئيس تق ي  .و

ب  وبيا  وتدقيقها، م اجعتها بعد الميزانية بيا  ع ض .ز  (.المالية السنة نهاية) والةسارة ال   

 .المالي التق ي  على الم ادقة .ح

 .الميزانية اعتماد .ط

 (.وجدت إ ) واللوائ  األساسي النظام تعديل مقت حات على الت ويت .ي

 األعضا . من المقدحمة المقت حات مناقشة .ك

 (.وجد إ ) المستقل يالقانون المحاسب تعيين . ل

 (.وجد إ ) ال ئيس انتةاب .م

 هذا  إدراج  على وافق  إذا إال  األعمال، بجدول مدرج غي  موضيييوع أي بشيييأ  ق ار  أي باتةاذ ال ابطة  إدارة لمجلس يسيييم  ال (3

 .الت ويت حق لهم ممن الحاض ين األعضا  أرباع ثالثة الموضوع

 

 :العادي غير الرابطة إدارة مجلس اجتماع (18) المادة

 

  .وقت أي في عادي غي  ال ابطة إدارة لمجلس اجتماع عق د إلى الدعوة لل ئيس يجوز (1

 على  ال ابطة،  إدارة مجلس  أعضييا  من المطلقة األغلبيةُ  خطيا   ذلك طلب  إذا  العادي غي  االجتماع عقد  إلى بالدعوة ال ئيس يقوم (2

 .الطلب استالم تاريخ من يوما   (21) خالل االجتماع ويعقد األعمال، جدول بنود الطلب في يبين أ 
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 (15) بييي   الموعد قبل وذلك  أعماله،  وجدول وتاريةه  العادي غي   ال ابطة  إدارة مجلس اجتماع عقد بمكا   األعضا  إشعار يجب (3

  .األقل على يوما  

 اليدعوة وعنيد األعميال، جيدول إعيداد التنفييذي الميدي  على يجيب ال ئيس، من بمبيادرة العيادي غي  االجتمياع عقيد إلى اليدعوة عنيد (4

 هؤال  أثارها التي الموضييييوعات  على األعمال  جدول يحتوي  أ  فيجب  ال ابطة،  إدارة مجلس أعضييييا  من بطلب انعقادها  إلى

 .األعضا 

 .العادي غي  ال ابطة إدارة مجلس اجتماع أعمال جدول بتعديل يسم  ال (5

 

 واللوائح: األساسي النظام تعديل (19) المادة

 

 النظام. اهذ من 39 رقم المادة في جا  كما واللوائ  األساسي النظام تعديل عن المسؤول هو ال ابطة إدارة مجلس (1

ن التنفيذي المدي   إلى لها موجز شي ح مع كتابيا ، األسياسيي  النظام تعديل حول مقت حات أي تقديم يجب (2  ال ئيس، أو  العضيو ق بَل م 

 .ال ابطة إدارة مجلس قبل من عليها الت ويت تم حال في سارية المقدحمة المقت حات وتكو 

 ال ابطة،  إدارة مجلس  أعضييا  ثلثي حضيي ه  إذا صييحيحا   األسيياسييي النظام بتعديل  الةاص  ال ابطة  إدارة مجلس اجتماع يكو  (3

 .طةال اب إدارة مجلس أعضا  ثلثي ُموافقة األساسي النظام بتعديل ال ابطة إدارة مجلس ق ار ل حة ويشت ط

ن التنفيذي المدي  إلى لها موجز ش ح مع ،كتابيا   اللوائ  تعديل حول مقت حات أي تقديم يجب (4  .ال ئيس أو العضو ق بَل م 

 العادية األغلبية وموافقة  المجلس، ألعضيا  المطلقة  األغلبية حضيور  ،اللوائ  بتعديل  ال ابطة  إدارة مجلس  ق ار  ل يحة يشيت ط (5

 .التعديل ق ار على ال ابطة إدارة مجلس ألعضا 

 

 :االجتماع محضر (20) المادة

 

 .ال ابطة إدارة لمجلس التالية الجلسة في ويُعت مدُ  االجتماع، محض  تسجيل مسؤولية التنفيذي المدي  يتولى (1

 االجتماع. نهاية تاريخ من يوما   (21) خالل االجتماع محض  من نسةة ال ابطة إدارة مجلس أعضا  يستلمَ  أ  يجب (2

 

 :الرابطة إدارة مجلس قرارات سريان (21) المادة

 

 .الق ار إلنفاذ آخ  تاريةا   يُحدد لم ما صدورها، فور ال ابطة إدارة مجلس عن ال ادرة الق ارات تس ي

 

 

 ال ابطة رئيس الثاني( )الف ع

 الرئيس: (22) المادة

 

 أمام  الت افع مسييييائل في الغي  تفويض  له ويحق  والدولي،  المحلي ال ييييعيدين  على قانونية  ب ييييفة بتمثيلها ال ابطة رئيس يقوم (1

 ،والعمال  العمل مكاتب  على يقت يي  وال يشييمل بما ،الحكومية والجهات البنو  مع والتعامل ،بالمملكة  المةت يية القضييائية الجهات

 ،واإليداع والسيييحب  ،الشييييكا وإصيييدار ،البنو  لدى أنواعها بكافة  الم ييي فية الحسيييابات فت   على التوقيع  له ويحق  .والجوازات

 الحسابات  وفت   ،الم  فية المعامالت وكافة ،والشيكات المستنداتو  واألوراق واالتفاقيات والوثائق  العقود أنواع  كافة  على والتوقيع
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 ،العمل  مكاتب من التأشيييي ات طلب  له يحق كما  .لل ابطة  المدفوعة المبالغ واسيييتالم ،البنو   كافة لدى  ال ابطة باسيييم االسيييتثمارية

 وعمل ،عنها والتنازل الكفاالت ونقل ،النهائي والة وج والعودة الة وج تأشيي ات  ال ابطة مكفولي ومن   ،ال ابطة باسيم واالسيتقدام

 أو  عمل مباشييي ة في غي هم من أو  اإلدارة مجلس أعضيييا  من أكث  أو واحدا   يفوض أو يوكل  أ   وله .الطبية والشيييهادات اإلقامات

  .وخارجها المملكة داخل معينة أعمال

 :عن المسؤول هو األول المقام وفي (2

 ال ابطة. إدارة مجلس اجتماعات رئاسة -أ

 ال ابطة. إدارة مجلس ق ارات تنفيذ على اإلش اف-ب

 .األساسي النظام هذا في المحددة األهداف لتحقيق فعال بشكل ال ابطة أجهزة عمل ضما -ج

 واألجهزة ،السيييعودية الع بية األولمبية واللجنة  ،الدولي واالتحاد األسييييوي واالتحاد واالتحاد وأعضيييائها  ال ابطة بين العالقات-د

 .األخ ى والمنظمات الحكومية

ن الُمعَد   األعمال جدول على اإلش اف -هي  .ال ابطة إدارة مجلس الجتماعات التنفيذي المدي  ق بَل م 

ن اعتمادها بعد التجارية واالتفاقيات العقود على التوقيع -و  .ال ابطة إدارة مجلس بَلق   م 

 .نشاطه على بالتبعية ويش ف وي اقب التنفيذي المدي  اختيار -ز

 .المجلس ق ارات على الت ويت لل ئيس يحق ال (3

 في المملكة في المحت فين  قدم ك ة  لم يلحة العمل من  له بد وال  لل ابطة، اليومية العمليات  في فاعال    دورا   لل ئيس يكو   أ  يجب (4

 بين بقوة  الجماعي العمل أخالقيات لنشي  يسيعى وأ  االتحاد، رئيس مع قوية  عمل عالقات إلنشيا  يسيعى  أ  ويجب وقات،األ جميع

 ال ابطة. عمل ف يق أعضا  كل

 .ال ابطة إدارة مجلس ق بل من ال ابطة ل ئيس السنوية المكافأة تُعتمد (5

 :التالية الحاالت في ال ابطة رئيس رئاسة تنتهي (6

 .من به من استقالته -أ

 .وسمعته ونزاهته ش فه يشوه مما أخالقيا   إدانته إلى يؤدي ج ما   ارتكابه -ب

 .وفاته -ج

ا 6٥ سن بلوغه -د  .عام 

 .جديد رئيس انتةاب لحين مؤقتا   ال ئيس بأعمال القيام التنفيذي المدي  يتولى ال ابطة رئيس رئاسة انتهت إذا (7

 

 :الرئيس لمنصب الُمَرشَّحون (23) المادة

 

 انتةبيه، اليذي ال ابطية إدارة مجلس اجتمياع نهيايية بعيد واليتيه وتبيدأ سيييينوات، أربع لفت ة ال ئيس ال ابطية إدارة مجلس ينتةيب (1

 .ال ئيس انتةاب بنعادة ويسم 

 (.آخ ين عضوين ناديين من بدعم) عضو ناد   قبل من ال ابطة رئيس لدور م شحين ت شي  يتم (2

 .ال ابطة رئيس انتةاب في واحد صوت االجتماع يحض  ال ابطة إدارة مجلس أعضا  من عضو لكل (3

 .االنابة أو بالوكالة بالت ويت يُسم  وال اليد، ب فع الت ويت يحتسب (4

 االقت اع  جولة في وال ييحيحة  المسييجلة األصييوات من  ال ابطة  إدارة مجلس أعضييا  ثلثي  على ح ييوله يجب ال ئيس النتةاب (5

 أكث  وجود حال وفي  كافية، األصيييوات من  المطلقة األغلبية فتعتب  مطلوبة أخ ى  جولة أي أو الثانية االقت اع جولة  في أما األولى،
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 حتى العملية وتسيتم  لالقت اع، الثانية الجولة من بداية األصيوات من  عدد  أقل على  الحاصيل الم شي  اسيتبعاد يتم اثنين م شيحين من

 .فقط اثنا  م شحا  يتبقى

ا (21) قبل رئيس لمن يب المتقدمين بأسيما   ال ابطة مجلس  أعضيا  بنشيعار التنفيذي  المدي  يقوم (6  تاريخ من  األقييييييييييل  على يوم 

 .ال ئيس النتةاب ال ابطة إدارة مجلس اجتماع

  .القدم لك ة السعودي االتحاد ممثل بنش اف االقت اع صندوق خالل ومن س ي بشكل لل ئيس الت ويت مليةع تتم (7

  :التالية الش وط تواف  العامة الم لحة م اعاة مع ال ابطة رئيس لمن ب الم ش  في يشت ط (8

 .عاما   (65) عن يزيد وال عاما   (30) عن عم ه يقل أال -أ

 .الجنسية سعودي يكو  أ -ب

 .يعادلها ما أو الجامعية الشهادة على حاصل-ج

 .وكتابته تحدثا   االنجليزية اللغة إجادة -د

 المملكة. في الدائمة االقامة-هي

ل خلو -و ج   والنزاهة. واألمانة بالش ف مةلة أخيالقية سابقة أي من له المدنية الحالة س 

 أو  ال ياضييية الهيئات أو االتحادات أو األندية أحد من المنع أو  الف ييل أو اإلسييقاط، أو الشييطب عقوبة بحقه صييدر  قد يكو  أال -ز

 .األخ ى الجهات

 .اإلدارة مجال في سنوات (5) عن تقل ال خب ة لديه يكو  أ  -ح

 حكوميا . موظفا   يكو  أال -ط

 أو  الشييي فية  للعضيييوية حامال   أو نادي ألي اإلدارة مجلس في  عضيييوا   أو األندية أحد  في عمل  وأي  ال ابطة في العمل يجمع أال -ي

 .ناد   ألي العمومية الجمعية في العضوية

 

 لل ابطة التنفيذي المدي  الثالث( )الف ع

 

 :التنفيذي المدير (24) المادة

 

 لل ابطة. اليومية العمليات عن المسؤول وهو ال ابطة، لدى كامل بدوام موظف ا التنفيذي المدي  يعتب  (1

 .السعودي العمل نظام ألحكام وفق ا ويُعين ال ئيس، ق بل من التنفيذي المدي  اختيار يتم (2

 :التالية الش وط لل ابطة التنفيذي المدي  لتعيين يشت ط (3

 .عاما   (65) عن يزيد وال عاما   (30) عن عم ه يقل أال -أ

 .الجنسية سعودي يكو  أ -ب

 .يعادلها ما أو الجامعية الشهادة على حاصل-ج

 .وكتابته تحدثا   االنجليزية اللغة إجادة -د

 المملكة. في الدائمة االقامة-هي

ل خلو -و ج   .والنزاهة واألمانة بالش ف مةلة أخيالقية سابقة أي من له المدنية الحالة س 
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 أو  ال ياضييية الهيئات أو االتحادات أو األندية  أحد من  الف ييل أو  العضييوية، إسييقاط أو  الشييطب عقوبة بحقه  صييدر  قد يكو  أال -ز

 .األخ ى الجهات

 .اإلدارة مجال في سنوات (5) عن تقل ال خب ة لديه يكو  أ -ح

 حكوميا . موظفا   يكو  أال -ط

 .ال ياضية الهيئات أو االتحادات أو األندية أحد في أخ ى وظيفة أو عمل وأي ال ابطة في العمل بين يجمع أال -ي

ل (4  .ال ابطة رئيس إش اف تحت ال ابطة إدارة مجلس عن ال ادرة الق ارات بتنفيذ التنفيذي المدي  يةوح

 :التالية المسؤوليات التنفيذي المدي  يتولى (5

 .ال ابطة إدارة مجلس به يكلفه لعم بأي القيام -أ

 .ال ابطة رئيس مع ق ب عن العمل -ب

 .لل ابطة قوي مستقبل لضما  است اتيجية خطة وتنفيذ ال ابطة إي ادات لزيادة العام الهدف أجل من العمل -ج

 .ال ابطة على تؤث  والتي ،(البث حقوق فيها بما) التجارية بالعقود الةاصة المفاوضات كل حضور-د

 .الت ويت حق له يكو  أ  دو  ال ابطة إدارة مجلس اجتماعات حضور-هي

 .ال ابطة إدارة مجلس اجتماعات محاض  جميع وإعداد تسجيل من التأكد-ز

 لل ابطة. المالية التقاري  إعداد عمليات إدارة-ح

 االتحاد. إلى لتقديمه السنوي ن ف التق ي  إعداد على اإلش اف-ط

 .األعضا  األندية مع للتواصل واضحة إج ا ات وضع-ي

 األعضييا  األندية مع  ال ابطة  عالقة  على  لإلشيي اف ضيي ورية،  ال ابطة رئيس  ي اها التي االجتماعات جميع  في  ال ابطة تمثيل - 

 .والدولية والقارية اإلقليمية الةارجية ال ياضية والمنظمات واالتحاد

 .ييوم بشكل   لل ابطة التشغيلية بالمسؤوليات الوفا  على قادر الكفا ة عالي إداري ف يق وقيادة تعيين -ل

 ال ابطة. أنشطة لجميع المناسبة بالسجالت االحتفاظ-م

 .لالتحاد العامة األمانة مع قوية عمل عالقة تطوي - 

 العمومية الجمعية اجتماع حضييور عند  له وتع يف ا من ييبه  على دليال   يقدم  أ   على لالتحاد، العمومية الجمعية في  ال ابطة تمثيل-ض

 لالتحاد.

 حامال   أو اإلدارة بمجلس  عضيييوا   أو ناد    أي في موظف أو كمدي  آخ  لمن يييب  شييياغال   أو مدي ا   التنفيذي المدي  يكو  أال يجب (6

 .فيها عضو هو التي اللجا  في من به باستثنا  ناد   ألي العمومية الجمعية في العضوية أو الش فية للعضوية

 أو االتحيادات أو األندية  أحد في  أخ ى وظيفية أو  عميل وأي  ال ابطية في العميل بين التنفييذي للميدي   اإلداري الف يق يجمع أال يجيب (7

 .ناد   ألي العمومية الجمعية في العضوية أو الش فية للعضوية حامال   أو اإلدارة بمجلس عضوا   أو ال ياضية الهيئات
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 بال ابطة  اللجا  أف ع

 :اللجان (25) المادة

 

  .محددة بأمور يتعلق فيما لمساعدته مؤقتة أو دائمة لجنة تكوين اقت اح ال ابطة إدارة لمجلس يجوز (1

 .ال ابطة إدارة مجلس اجتماعات في لمناقشتها مقت حات تقديم المؤقتة أو الدائمة للجنة يجوز (2

 .عملها وط يقة أهدافها ووضع المؤقتة أو الدائمة اللجنة تكوين آلية ال ابطة إدارة مجلس يضع (3

 

 للرابطة المالية واألوضاع األعضاء لألندية المالية المخصصات وتوزيع المنافسة هيكل السادس: الفصل

 

 :المنافسة هيكل (26) المادة

 

 يشيار   عضيو ناد   كل  الدوري، من موسيم كل وفي  .عضيوا   نادي ا  (16) من المملكة في  القدم لك ة الممتازة  الدرجة دوري يتكو  (1

 (.ملعبه خارج وم ة ملعبه على م ة) م تين آخ  عضوا   ناد   كل يواجه الممتازة الدرجة في

 .للةاس  شي  وال للمتعادل وواحدة للفائز نقاط ثالث فيه تُمن  النقاط على قائم نظام خالل من الممتازة الدرجة دوري يكو  (2

 .األولى الدرجة دوري إلى عش  والسادس عش  والةامس عش ة ال ابعة الم تبة تحتل التي األندية تهبط موسم، كل نهاية في (3

 تسييييقط وبالتالي الممتازة،  الدرجة دوري في  المشيييياركة في تلقائيا    النادي حق يسييييقط الممتازة،  الدرجة  دوري من الهبوط عقب (4

 .األعضا  األندية من تلقائي ا ت ب  الممتازة الدرجة لدوري تتأهل التي األندية أما .ال ابطة في عضويته

 .الممتازة الدرجة دوري إلى ال عود بعد ال ابطة في ناد   عضوية على الح ول االتحاد أعضا  لكل يحق (5

 

 :التجارية العقود (27) المادة

 

 االتحياد بين الت خيص اتفياقيية خالل من الممتيازة اليدرجية بيدوري المتعلقية التجياريية العقود وبيع التفياوض في ال ابطية حق يتحيدد

 .الض ورة عند والمبيعات التفاوض عملية إلدارة خارجية جهة تعيين سلطة ال ابطة وتملك .وال ابطة

 

 :األعضاء لألندية المالية المخصصات (28) المادة

 

 :يلي لما وفقا   التجارية العقود من الواردة األموال من سنويا   ال ابطة تدفع (1

 العقود  عن الناتجة األموال مجموع من  ٪٨ يعادل مبلغ  إلى وت يل بالتزاماتها بالوفا   ال يلة ذات السيارية التشيغيل ونفقات التكاليف-أ

 .الجاري العام في التجارية

 .الجاري العام في التجارية العقود عن الناتجة األموال مجموع من ٪10 يعادل مبلغ ا لالتحاد يدفع -ب

 .ال ابطة إدارة مجلس تمدهيع آخ  مبلغ أي-ج

 رصيييد توزيع يتم (وجدت إ ) المسييوق ونسييبة المادة هذه من (1) رقم الفق ة في عليها  المن ييوص  المة يي ييات  خ ييم بعد (2

 :للتالي وفقا   للدوري، موسم بأي يتعلق فيما األعضا  األندية على التجارية العقود من المكتسبة األموال

 .األعضا  األندية بين بالتساوي ٪٤0 توزيع يتم -أ
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 :التالي النحو على العضو للنادي النهائي الت تيب على اعتمادا   ٪٤0 توزيع يتم -ب

 (سهم 136 =16+15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1) االندية أسهم مجموع

 وعدد النسييب وتكو  للم اكز  ال عاية من المة ييص  المبلغ (136/األسييهم) أسيياس  على محسييوبا   مبلغ  على  ناد   كل يح ل

 التالي: النحو على األسهم

 

 المركز في دوري الدرجة الممتازة عدد األسهم النسبة المستحقة من الرعاية

0.118 16 1 

0.110 15 2 

0.103 14 3 

0.096 13 4 

0.088 12 5 

0.081 11 6 

0.074 10 7 

0.066 9 8 

0.059 8 9 

0.051 7 10 

0.044 6 11 

0.037 5 12 

0.029 4 13 

0.022 3 14 

0.015 2 15 

0.007 1 16 

 

 .األسيوي الت خيص على الحاصلة لألندية %10 توزيع يتم-ج

 .القدم ك ة في والناشئين الشباب لفئة دعم ب امج تنفذ التي لألندية %10 توزيع يتم-د

 بعد األساسي  النظام هذا  في  المحدد النحو  على  له مستحقة  أموال أي من  مة  ات  على  الح ول  في بحقه محتفظا   ناد    أي يظل (3

 .الممتازة الدرجة دوري من الهبوط نتيجة النادي عضوية انتها 
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 المالية: الفترة (29) المادة

 

 .الفت ة هذه لل ابطة المالي التق ي  ويشمل يونيو، 30 في وتنتهي يوليو، شه  من اعتبارا   لل ابطة المالية السنة تبدأ (1

  األسياسيية بالتزاماتها  ال ابطة قيام ضيما  ويجب  المالية، الفت ة لتغطية  ال ابطة وم ي وفات لعوائد  المالية الموازنة  إعداد يجب (2

  .االلتزامات بهذه للوفا  كاف   احتياطي توفي  خالل من مستقبال  

 من األولى ،سييينويا   م تين وملحقاتها لل ابطة المالية الموازنة  إعداد مسيييؤوليةَ  بال ابطة التنفيذي المدي  مع المالي المدي  يتولى (3

 .يونيو 30 وحتى يناي  1 من والثانية ،ديسمب  31 وحتى يوليو بداية

 .التنفيذي المدي  افإش  تحت صحيحة ب ورة المحاسبية السجالت حفظ المالي المدي  على يجب (4

 وفقا   منه، وي ي ف به،  ال ابطة أموال  كافة إيداع ويتم  ال ابطة، باسيم السيعودية الع بية المملكة بنو   أحد في بنكي حسياب يفت  (5

 .لل ابطة المالية لالئحة

 الةارجي  المالي  المدقق ويتولى المنتهي، للعام الةتامية الحسيابات  إعداد المالية  السينة نهاية  في بال ابطة  المالي المدي   على يجب (6

 .العتماده ال ابطة إدارة مجلس على يع ض تق ي  إعداد

 لهم  والمةول  ال يي ف وبنود ،اإلي ادات تح يييل  آلية تحدد  أ  يجب والتي  لل ابطة،  المالية الالئحة  ال ابطة  إدارة مجلس يضييع (7

 .الميزانية بنود بين المناقالت وضوابط به، لمسموحا ال  ف وحدود ،والشيكات ال  ف أوام  على التوقيع

 .لل ابطة المالية الالئحة ضمن صالحياته وتحدد ال ابطة، إدارة مجلس قبل من يُعَيحن داخلي، مالي م اقب لل ابطة يكو  (8

 

 :اإليرادات (30) المادة

 

 :التالي خالل من ال ابطة وإي ادات م ادر تكو 

 .وجدت إ  لل ابطة كدعم االتحاد يعتمدها التي األموال (1

 .وجدت إ  االشت اكات رسوم (2

 .التجارية والعقود الحقوق تسويق عن الناتجة المبالغ كافة (3

 .استثماراتها ودخل أمالكها ريع من ينتج وما نشاطها، ممارسة من ال ابطة تحققه ما (4

 .ال ابطة إدارة مجلس بموافقة تح يلها يتم التي والهبات التب عات (5

 .ال ابطة إدارة مجلس عليها يوافق ال ابطة ألموال استثمارات أية عن الناجمة اإلي ادات (6

 

 :المصروفات (31) المادة

 

 .لل ابطة المالية الالئحة تق ر ما وفق المالية الم  وفات ال ابطة تتحمل
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 (:الخارجي المراجع) المستقلون المدققون (32) المادة

 

 ثالث  أق ييى بحييييييد للتمديد،  قابلة واحييييييدة سيينة لمدة (خارجي كم اجع) المسييتقل  ين  المدققين بتعيين  ال ابطة  إدارة مجلس يقوم (1

 .العامة للم لحة طبقا   المستقلين المدققين تغيي  ال ابطة إدارة لمجلس ويجوز سنوات،

 وفقا   التنفيذي، المدي  مع باالشيت ا  المالي  المدي  بنعدادها يقوم التي حسياباتال م اجعة المسيتقلو  القانونيو  المحاسيبو  يتولى (2

 .ال ابطة إدارة مجلس على ع ضها قبل بالمملكة المعتب ة المحاسبية والمعايي  للمبادئ

 والمسييييتنيدات لومياتوالمع البييانيات كيافية على االطالع من الميالي الميدقق تمكين ،التنفييذي والميدي  الميالي الميدي  على يجيب (3

 .مهامه لتأدية يحتاجها التي والوثائق

 

 :الحسابات تَْسوية (33) المادة

 

وية  ال ابطة لدى حسياباتهم من األعضيا   على مسيتحقة مالية مبالغ أي  خ يم  لل ابطة يحق  على ويجب دفعها، مطلوب مبالغ أية لتَسي 

 .لل ابطة المالية الالئحة ضمن الحسابات تَس وية موضوع إدراج ال ابطة

 

 والتأديبية االنضباطية والمسائل األعضاء األندية تراخيص السابع: الفصل

 

 :السعودية األندية ترخيص (34) المادة

 

 ق ار حسيييب  السيييعودية األندية ت اخيص بالئحة المتعلقة األمور مسيييئولية  ال ابطة في األندية بت اخيص المةتص القسيييم يتولى (1

 .لل ابطة المهمة هذه إحالة في السعودي االتحاد

 .أدنى كحد البداية من سعودي ناد   ت خيص آسيا أبطال دوري في المشاركة األندية جميع من  يجب (2

 ت اخيص  إدارة من صيادرة للمحت فين السيعودي  الدوري في مشياركة رخ ية  على  الح يول األعضيا  األندية ميعج  على يلزم (3

  األندية.

 

 :والتأديبية االنضباطية المسائل (35) المادة

 النظام بهذا يتعلق فيما تنشيأ تأديبية أو انضيباطية قضيية بشيأ  االتحاد إلى عضيو ناد    إحالة  في بالحق  ال ابطة إدارة مجلس يحتفظ (1

 .األساسي

 قبل من فيها البت يتم األسيياسييي، النظام هذا  احت ام فيها بما األعضييا ، باألندية المتعلقة التأديبية أو االنضييباطية المسييائل جميع (2

 .للوائحه ووفقا   االتحاد في القضائية ئاتالهي

 .عضو ناد   عضوية وإسقاط تعليق سلطة بها المنوط الوحيدة الجهة هي لالتحاد العمومية الجمعية (3
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 ختامية أحكام الثامن: الفصل

 

 :الالئحة تفسير (36) المادة

 .فيه للنظ  ال ابطة إدارة مجلس إلى األساسي النظام هذا بتفسي  يتعلق نزاع أي إحالة ينبغي

 

 :القاهرة والقوة الطارئة الحاالت (37) المادة

 .فيها البت ال ابطة إدارة مجلس يتولى القاه ة، القوة حاالت وفي األساسي، النظام هذا في ت د لم طارئة أمور أي

 

 :والحل الثقة سحب (38) المادة

 أكث  أو واحدة حالة حدوث حال في التنفيذي المدي  أو ال ابطة رئيس من الثقة سحب يق ر أ  ال ابطة إدارة لمجلس يجوز (１

 :يلي مما

 .الجسيمة المالية والمةالفات الفساد ثبوت حالة في-أ

 .مب ر دو  متتاليتين لم تين ال ابطة إدارة مجلس اجتماع لعقد الدعوة عدم-ب

 .القدم لك ة الدولي أو اآلسيوي االتحاد قبل من طةلل اب تعليق أي-ج

 أعضييا  جميع من  األقل  على الثلثين أغلبية يتطلب  لل ابطة التنفيذي المدي  أو/و  ال ابطة رئيس من  الثقة بسييحب يتعلق ق ار  أي (2

 .الغ ض لهذا  ي ا  خ المنعقد العادي غي  ال ابطة إدارة مجلس اجتماع في عليها الح ول يجب التي ال ابطة إدارة مجلس

 

 :والسََّريان النفاذ (39) المادة

 بتاريخ األحد يوم (ال ياض) بمدينة المنعقيييييييد ال ابطة إدارة مجلس اجتماع في األسييياسيييي النظام  هييييييييييييييذا اعتماد تم (1

 االتحاد  إدارة مجلس قبل من  عليه  الم ادقة بعد المفعول وساري  نافذا   وأصب   م،2016/ 4  /10 الموافق  هيييي 3/7/1437

 القدم. لك ة السعودي لالتحاد األساسي النظام من 17.1 المادة في ورد ما بحسب ،القدم لك ة السعودي

 بتاريخ الثالثا  يوم (ال ياض) بمدينة المنعقيييييييد  ال ابطة  إدارة مجلس اجتماع في  األسيياسييي النظام  هييييييييييييييذا تعديل تم (2

 .م2016/ 11 /٨ الموافق هي8/2/1438
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