
الالئحة األساسية
لألندية الرياضية



الفصل األول: 
التعريفات



المادة )1( التعريفات:

فــي تطبيــق أحــكام هــذا الالئحــة تــدل العبــارات والكلمــات التاليــة علــى التفســير 
والمفهــوم والمعنــى المُوَضَّــح أمامهــا، مــا لم يتضحْ مــن صراحة النــص، أو يقتِض 
ســياُقه غيــر ذلــك، كمــا تنطبــق اإلشــارُة إلــى المفــرد على الجمــع، والعكــس صحيح:

المملكة العربية السعودية . الدولة :     
الرئيس العام لرعاية الشباب . الرئيس العام :      

الرئاسة العامة لرعاية الشباب . الرئاسة :     
وكالة شؤون الرياضة. الوكالة :     

اإلدارة العامة لشئون األندية الرياضية.  اإلدارة المختصة :   
مكتب الرئاسة بالمنطقة أو المحافظة . المكتب :     

الالئحة األساسية لألندية الرياضية . الالئحة :     
مؤسسة رياضية ذات شخصية اعتبارية تساعدها الدولة  االتحاد:     



ماديًا ومعنويًا على تحقيق أهدافها.  .      
النادي :      مؤسسة رياضية ذات شخصية اعتبارية مُرخص له رسميًّا    

من الرئاسة وعضو في االتحاد.    
الجمعية العمومية :  السلطة العليا في النادي.

مجلس اإلدارة :       السلطة التنفيذية في النادي.
مجلس أعضاء الشرف:    المجلس الذي يضم أعضاء شرف النادي.

دورة المجلس:        السنوات األربع التي تبدأ من تاريخ انتخاب مجلس اإلدارة.
الفترة االنتخابية:    المدة التي تبدأ من تاريخ بدء العملية االنتخابية الذي تحدده 

                               اللجنة العامة، وتنتهي بصدور قرار من الرئيس العام بتسمية  
                               أعضاء مجلس اإلدارة.

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

المادة )1( التعريفات:



إدالء عضو الجمعية العمومية  بصوته للتعبير عن رأيه في  التصويت :    
قرارات الجمعية العمومية أو االنتخاب.

 الناخب :         عضو الجمعية العمومية الذي توافرت فيه الشروط المنصوص 
عليها في هذه الالئحة للتمتع بحق االنتخاب، وقيد اسمه في 

جداول قيد الناخبين.
المرشح:          كل ناخب توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الالئحة 

لترشيح نفسه لرئاسة أو عضوية مجلس اإلدارة، وقيد اسمه في 
قائمة المرشحين. 

قائمة المرشحين: قائمة تضم أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة.
اللجنة العامة:   لجنة تشكل في الرئاسة تشرف وتراقب سير انتخابات األندية  
                         الرياضية في الدولة وفق أحكام هذه الالئحة وترتبط بوكيل  

                         الرئيس العام لشؤون الرياضة مباشرة.

المادة )1( التعريفات:



لجنة االنتخاب والفرز:   لجنة تشكل في كل عملية انتخابية ألحد األندية  
                                     الرياضية في الدولة، وتتولى أعمال قيد الناخبين 

                                    وتسجيل المرشحين والفرز والعد واالقتراع، وترتبط 
                                     باللجنة العامة مباشرة.

لجنة الطعون والمخالفات: لجنة تشكل من الرئيس العام وترتبط مباشرة به 
                                     تتولى النظر والفصل في الطعون والمخالفات          

                                     االنتخابية.
االقتراع:                        إدالء الناخبون بأصواتهم الختيار المرشحين لرئاسة 

                                     وعضوية مجلس  اإلدارة في الموعد المحدد لذلك.
ورقة االقتراع:               ورقة أو أي وسيلة تقنية يثبت فيها الناخب اسم من 

                                      اختاره من بين المرشحين لرئاسة أو عضوية مجلس 
                                      اإلدارة.

المادة )1( التعريفات:



موعد الجمعية العمومية:  هو التاريخ المحدد لعقد الجمعية العمومية للنادي 
                                         الرياضي بناء على قرار اللجنة العامة أو عند انتهاء 

                                          دورة المجلس أو بعد استقالته أو حله.
األغلبية المطلقة :         الموافقون بما يزيد على النصف لمجموع األعضاء 

                                           الكلي الذين يحق لهم التصويت. 
األغلبية العادية :                الموافقون بما يزيد على النصف لمجموع األعضاء 

                                           الحاضرين الذين يحق لهم التصويت.
العضو المؤسس :             عضو الجمعية العمومية التأسيسية للنادي . 

العضو الفخري :                 العضو الذي يقرر مجلس اإلدارة منحه العضوية 
                                          الفخرية نظرًا لما أداه للدولة أو النادي من خدمات 

                                          جليلة وتصادق عليه الجمعية العمومية. 

المادة )1( التعريفات:



من ساهم أو يساهم في تقديم خدمات مميزة للنادي. عضو الشرف :    
اإلطار التنظيمي واإلجرائي للنادي.  الالئحة التنفيذية :  

أي لجنة دائمة أو مؤقتة يشكلها مجلس اإلدارة. اللجان العاملة :   
طلب مكتوب يقدم إلى لجنة الطعون والمخالفات ضد قرار  الطعن :   

                                أو إجراء اتخذته اللجنة العامة أو لجنة االنتخاب والفرز.

المادة )1( التعريفات:



الفصل الثاني:
ماهية النادي 

وتأسيسه والتزاماته 
وشعاره وأهدافه  



المادة )2( ماهية 
النادي:

النادي مؤسسة رياضيـة تربوية ثقــافية اجتماعية مرخص له من الرئاسة 
وعضو في االتحاد، ويتمتع بالشخصية االعتبـارية ويخضع إلشراف ومتابعة 

الرئاسة وكل ما تقتضيه المصلحة العامة.



يتكـون النادي  من أفراد ال يقل عددهم عن خمسين عضوًا من األشخاص . 1
الطبيعيين ، الذين ال يستهدفون الكسب المادي.

يُؤسس النـادي بعد صدور قرار الترخيص من مجلس الوزراء بالموافقة . 2
على تأسيسه، واعالنه بقرار يصدر من الرئيس العام.

المادة)3( تكوين 
وتأسيس النادي :



المادة )4( إجراءات 
تأسيس النادي:

ــع . 1 ــة التاب ــر المنطقـ ــى المؤسســين التقــدم ألمي ــادي يجــب عل لتأســيس الن
لهــا النــادي المــراد تأسيســه بطلــب الموافقــة علــى تأســيس النــادي والرفــع 

للرئاســة بطلــب الترخيــص علــى أن يرفــق بطلــب التأســيس اآلتــي:
أ- محضر اجتماع المؤسسين.

ب- الالئحــة األساســية للنــادي موقـــعـــــه مــن المؤسســـين ، ويصـــادق علــى 
ــادي فــي منطقتــه. ــذي يقــع الن ــر المكتــب ال ــوقيعات مدي التـــ

ج- كشــف بأسمـــــاء المؤسســين ، ومهنهــم ومحــال إقامتهــم ، مصحوبــًا بصورة 
مــن الهويــة الوطنيــة وصــورة مــن المؤهــالت العلميــة .

د- مشروع البرنامج السنوي لنشاط النادي وااللعاب المقترحة.
هـ-إقــرار موقــع عليــه مــن جميــع األعضــاء المؤسســين يبيــن أعضــاء اللجنــة 



المادة )4( إجراءات 
تأسيس النادي:

ــادي . ــيس الن ــة تأس ــتتولى متابع ــي س ــة الت المؤقت
و- بيــان باســم النــادي ومقــره ومنطقتــه وشــعاره واأللــوان الخاصــة بــه، وتاريــخ 

التأســيس، أهــداف النــادي، األلعــاب التــي ســيبدأ بهــا نشــاطه.
ز- إقــرار مــن المؤسســين بااللتــزام باألنظمــة واللوائــح والتعليمــات الصــادرة عن 

. الرئاسة 
ح- أي معلومات أو مستندات تطلبها الرئاسة.

2. تقــوم الوكالــة بدراســة الطلــب و مراجعــة المســتندات المرفقة، فــإذا تبيَّن لها 
أن الطلــب اســتوفى جميــع متطلبات التأســيس، فيرفــع بذلك لمجلــس الوزراء 
بطلــب الموافقــة علــى تأســيس النــادي ، وعنــد صــدور قــرار الترخيــص مــن 
مجلــس الــوزراء بالموافقــة علــى تأســيس النــادي فيجــري إعــالن الترخيــص 

بقــرار يصــدر مــن الرئيــس العــام. 



المادة )4( إجراءات 
تأسيس النادي:

3. للرئاســة حــق رفــض طلــب تأســيس النــادي إذا كانــت المنطقــة أو المحافظــة 
ــة أو  ــة المنطق ــد حاج ــر يس ــادي آخ ــود ن ــه ، أو لوجـ ــة لخدمات ــر حاج ــي غي ف
المحافظــة فــي مجــال النشــاط المطلــوب أو ألي أســباب أخــرى تــرى الرئاســة 
ــب   ــض يج ــال الرف ــي ح ــه، وف ــى تأسيس ــة عل ــدم الموافق ــة ع ــن المصلح م

ــر المنطقــة بالرفــض وأســبابه. إخطــار أمي



المادة )5( التزامات 
النادي:

يلتزم النادي بمباشرة  أنشطته وأعماله في إطار السياسة العامة للدولة، . 1
والتقيد بما يصدر عن الرئاسة من لوائح وقرارات وتعليمات.

ينظم نشاط النادي الرسمي األسس والبرامج التي تضعها الرئاسة، . 2
واتحادات األلعاب الرياضية المعنية.



المادة )6( شعار 
النادي: 

ال يجوز للنادي أن يتخذ تسمية أو شعارًا يثير اللبس بينه وبين غيره من . 1
األندية أو أي كيان آخر.

ال يجـوز استعمال شعار النادي من أي جهـة كانت إال بإذن كتابي من مجلس . 2
اإلدارة.

ال يجوز تغيير ألوان النادي أو إضافة ألوان أخرى إال بعد موافقة الرئاسة.. 3
يجب على مجلس إدارة النادي تسجيل شعار النادي كعالمة مسجلة لدى . 4

الجهات الرسمية في الدولة.



 المادة )7( أهداف 
النادي:

يهدف النادي  إلى ممارسة ونشر الرياضة وتهيئة الوسائل والخدمات الالزمة 
لتحقيق أهدافه، بما يعود بالنفع على جميع األعضاء من جميع النواحي 

االجتماعية والشبابية والدينية والترويحية والبدنية والصحية، وتنمية قــدراتهم 
واكتشاف مواهبهم ورعايتهم في إطار السياسة العامة للدولة وخطة الرئاسة.  



المادة )8(
وسائل تحقيق أهداف النادي:

المساهمة في إعداد المواطن الصالح ورعايته واستثمار طاقته وإبداعاته . 1
بما يخدم المصلحة العامة للدولة.

المشاركة في نشر األلعاب الرياضية التنافسية والترويحية بما يعـود على . 2
صحة المواطــن ومستواه التنافسي إيجابًا.

المشاركة في المناسبات الوطنية واالجتماعية والثقافية للدولة.. 3
تهيئة الوسائل وتيسير السبل الستثمار أوقات فراغ األعضاء عن طريق . 4

إقامة األنشطة الرياضية والشبابية بما يسهم في خدمة المجتمع وتطوره 
ونماءه. 

تعميق روح الوالء واالنتماء للوطن بين األعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.. 5

 للنادي اتخاذ كافة الوسائل الممكنة وفق اإلمكانات المتاحة له لتحقيق أهدافه 
وعلى األخص ما يلي :



المشاركة في برامج ونشاطات االتحادات والهيئات الرياضية والشبابية . 6
المعتمدة محليًا وإقليميًا وعربيًا وقاريًا ودوليًا وأولمبيًا.

تنظيم وتنفيذ دورات وندوات ونشاطات رياضية وشبابية واجتماعية  . 7
وثقافية بما يسهم في خدمة المجتمع وتطوره  ونماءه. 

تشجـيع توثيق الصالت والعالقات مع األندية األخرى من خالل تبادل . 8
الخبرات والنشرات الدورية معها والمشاركة في نشاطاتها العامة.

تشكيل لجان دائمة معاونة لتنظيم النشاطات العلمية والفنية والشبابية . 9
والرياضية واالجتماعية  والثقافية بهدف تنمية مواهب األعضاء واستثمار 

أوقات فراغهم . 
تشكيل الفرق الرياضية طبقًا لألنظمة واللوائح المعتمدة .. 10
التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة في كل ما من شأنه رفع . 11

المستوى الرياضي وتفعيل األعمال التطوعية والشبابية. 

المادة )8(
وسائل تحقيق أهداف النادي:



الفصل الثالث:
عضوية النادي وواجباتها 

وحقوقها وتعليقها 
واسقاطها وانتهائها



المادة )9(  فئات 
عضوية النادي: 

يتكون أعضاء النادي من الفئات التالية : . 1
أ-العضو المؤسس: 

هــو عضــو الجمعيــة التأسيســية للنــادي ولــه كافــة الحقــوق العضويــة العاملــة 
الدائمــة، و يعفــى مــن ســـداد رســـوم العضويــة تقديــرًا لجهــوده فــي  تأســيس 

النــادي.
ب-العضو العامل:

وهــو الشــخص الطبيعــي المتمتــع بالجنســية الســعودية الــذي تقبــل عضويتــه 
والمســتوفي لشــروط العضويــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )10( مــن هــذا 
الالئحــة، ويحــق لــه أن يشــترك فــي النــادي ويســهم في جميــع أنشــطته ويتمتع 
بكافــة الحقــوق ويتحمــل جميــع االلتزامــات المترتبــة علــى هــذه العضويــة. وال 

يجــوز الجمــع فــي العضويــة العاملــة ألكثــر مــن نــاد واحــد فــي الوقــت نفســه.



ج-العضو الفخري :  
هــو الشــخص الــذي يقــرر مجلــس إدارة النــادي منحــه هــذه الصفــة مــن 
الشــخصيات العامــة أو االعتباريــة، نظــرًا لمــا أداه للـــدولة أو النـــادي مــن خدمــات 
ــدد  ــد وال يس ــة للتجدي ــدة قابل ــنة واح ــة س ــذه العضوي ــدة ه ــون م ــة. وتك جليل
العضــو الفخــري رســمًا لاللتحــاق، ويكــون لــه الحــق فــي االســتفادة مــن جميــع 
مرافــق وأنشــطة النــادي. ويجــوز لــه حضــور اجتماعــات الجمعيــة العموميــة، وال 
يجــوز لــه بهــذه الصفــة التصويــت أو الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة. ويجــوز 
ــن. ــادي لألعضــاء الفخريي ــة للن ــح رئاســة الفخري ــادي أن يمن ــس إدارة الن لمجل

المادة )9(  فئات 
عضوية النادي: 



د-عضو الشرف :  
وهــو الشــخص الداعــم للنادي بتقديــم خدمات ماديــة ومعنوية ورياضيــة أو قام 
بأعمــال مــن شــأنها رفــع مســتوى النــادي فــي المجــاالت الرياضيــة والشــبابية. 
ــروط  ــتيفاء الش ــع اس ــل م ــو العام ــوق العض ــع حق ــرف بجمي ــو الش ــع عض ويتمت

الــواردة فــي المــادة )10( مــن هــذه الالئحــة.

المادة )9(  فئات 
عضوية النادي: 



هـ-العضو الرياضي :   
 وهــو العضــو المنتمــي ألحــد فــرق النــادي، والمقيــد أســمه في ســجالت االتحاد 
الرياضــي، وال يحــق لــه حضــور الجمعيــة العموميــة، وال يجــوز لــه بهــذه الصفــة 
التصويــت أو الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة كمــا ال يحــق لــه أن يكــون عضوًا 
عامــاًل بأنديــة رياضيــة أخــرى. وللعضــو الرياضــي أن يتقــدم بطلــب العضويــة 
العاملــة بالنــادي فــي حالــة اعتزالــه اللعــب نهائيــًا وعــدم إدراج اســمه مــن قبــل 
ناديــه فــي ســجالت االتحــاد الرياضيــة. ويكــون لــه حقــوق العضــو العامــل بعــد 

اســتيفاء الشــروط الــواردة فــي المــادة )10( مــن هــذه الالئحــة.

المادة )9(  فئات 
عضوية النادي: 



و-العضو المنتسب :
 وهــو الــذي يلتحــق بالنــادي لمــدة مؤقتــة، ويســدد رســم االشــتراك المقرر ســواء 
أكان مــن الســعوديين أم مــن غيرهــم، بمــا فــي ذلــك مــن تقــل أعمارهــم عــن 
ــي  ــة ول ــرط موافق ــم بش ــن غيره ــاء أو م ــاء األعض ــن أبن ــا م ــر عام ــة عش ثماني
ــع العضــو  ــذي سيمارســه، ويتمت ــًا لنــوع النشــاط ال أمــره، وأن يكــون الئقــًا طبي
المنتســب بجميــع الحقــوق والمزايــا التــي يتمتــع بهــا العضــو العامل ، عــدا حضور 

اجتماعــات الجمعيــة العموميــة أو الترشــح لمجلــس اإلدارة.

المادة )9(  فئات 
عضوية النادي: 



2. ال يجــوز التغييــر مــن أحــد فئــات العضويــة إلــى أي فئــة أخــرى إال بقــرار مــن 
مجلــس اإلدارة مــع التزام العضـــو بســداد الرســوم المقررة للعضوية الســابقة 

والجديــدة واســتيفائه لشــروطها وإشــعار الرئاســة بذلــك.

المادة )9(  فئات 
عضوية النادي: 



المادة )10( شروط 
العضوية:

أن يكون طالب العضوية حسن السيرة والسلوك. . 1
أن يتقدم بطلب انضمام لعضوية النادي على نموذج االستمارة المعتمدة من الرئاسة.. 2
أن يتعهــد بااللتــزام بنظــم ولوائــح النــادي ومــا أصدرتــه او تصــدره الرئاســة مــن . 3

لوائــح وقــرارات وتعليمــات. 
أن يكون الئقًا طبيًا لنوع النشاط الذي سيمارسه. . 4
أال يقــل عمــره عــن )18( عامــًا ميالديــًا )باســتثناء بعــض األعضــاء المشــار إليهــم . 5

فــي المــادة )9( مــن هــذه الالئحــة(.
أن يســدد جميــع االلتزامــات الماليــة المترتبــة عــن العضوية حســب الفئــات المقررة . 6

فــي هــذه الالئحة. 
أن ال يكــون قــد ســبق شــطبه أو إســقاط عضويتــه مــن أحــد األنديــة أو االتحــادات . 7

الرياضيــة مــا لــم يكــن قــد زال عنــه ســبب اإلســقاط . 

يشترط للحصول على عضوية النادي التالي: 



المادة )11( إجراءات 
طلب العضوية:

يقدم طلب العضوية شخصيًا أو بموجب وكالة شرعية باسم أمين عام . 1
النادي إلى إدارة النادي خالل مواعيد العمل الرسمية، وذلك على النموذج 

المخصص لذلك والمعتمد من الرئاسة، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات 
اآلتية:

أ- صورة طبق األصل من بطاقة الهوية الوطنية.
ب- عدد )3( صور شخصية حديثة.

ج- إقرار موقع من مقدم الطلب بعدم قيده عضوًا عاماًل أو رياضيا بأي ناد 
رياضي آخر.

د- إيصال السداد البنكي لقيمة رسوم العضوية المقررة في هذه الالئحة، حسب 
ما هو مقرر لكل فئة من فئات العضوية.



المادة )11( إجراءات 
طلب العضوية:

هـ-العنوان المختار وفق النموذج المعتمد من الرئاسة الذي يعتبر هو وسيلة 
التواصل الرسمية مع النادي، ويتحمل مقدم الطلب المسئولية القانونية عن أي 

تغيير أو خطأ في بيانات العنوان.
ــرة . 2 ــه بالفق ــخة مــن النمــوذج المشــار إلي ــى نس ــة عل ــب العضوي يحصــل طال

ــرى  ــخة أخ ــل نس ــى أن ترس ــوذج عل ــل النم ــادي بأص ــظ الن ــابقة ويحتف الس
للمكتــب واإلدارة المختصــة خــالل أســبوع للتأكــد مــن عــدم قيــد طالــب 

ــك. ــة ذل ــادي بنتيج ــار الن ــر، وإخط ــي آخ ــاد رياض ــأي ن ــة ب العضوي
ــي . 3 ــخ طلباتهــم بســجل الكترون ــي االلتحــاق بحســب تواري ــدرج أســماء طالب ت

خــاص يعــد لهــذا الغــرض للرجــوع إليــه عند الحاجــة، ويجب علــى النــادي تزويد 
المكتــب واإلدارة المختصــة بنســخة محدثــة مــن هــذا الســجل عنــد الطلــب.



المادة )11( إجراءات 
طلب العضوية:

يجــب علــى األميــن العــام عــرض طلبــات العضويــة علــى مجلــس اإلدارة فــي . 4
أول جلســة تاليــة لتقديــم الطلــب وبمــا ال يتجــاوز  ثالثيــن يومــًا مصحوبة بما 
قــد يقــدم عنــه مــن مالحظــات مــن إدارة النــادي، وفــي حــال الموافقــة يعتبــر 
عضــوا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، ويخطــر مقــدم الطلــب بقــرار المجلــس 
خــالل أســبوع مــن تاريــخ صــدوره بخطــاب مســجل أو بإحــدى الوســائل 
المحــددة فــي العنــوان المختــار، وتعلــق نســخة مــن هــذا القــرار فــي لوحــة 

إعالنــات النــادي . 
لمجلــس اإلدارة الحــق فــي رفــض أي طلــب غيــر مســتوفٍ لشــروط العضويــة . 5

العاملــة أو تأجيلــه ووضعه في ســجل االنتظــار على أنه يتعين البــت في الطلبات 
المقدمــة بالموافقــة خــالل شــهر مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، وفــي األحــوال التي 
يتــم فيهــا تأجيــل البــت فــي الطلــب فيتعيــن أن ال تزيــد مــدة التأجيــل عــن شــهر 

أخــر ، مــع مراعــاة حالــة تقديــم الطلــب فــي نهايــة الموســم الرياضــي.



المادة )11( إجراءات 
طلب العضوية:

إذا لــم يعــرض الطلــب علــى مجلــس اإلدارة خــالل الموعــد المذكــور ُاعْتُِبــر . 6
الطلــب مقبــواًل متــى كان مســتوفيًا شــروط العضويــة المنصــوص عليهــا فــي 
المادتيــن )9-10( مــن هــذا الالئحــة، واســتكمل اإلجــراءات المنصــوص عليهــا 

فــي البنــد )1( مــن هــذه المــادة.
فــي حالــة رفــض الطلــب يجــب أن يكــون القــرار مســببًا، ولمــن رُفــض طلبــه . 7

الحــق فــي التظلــم أمــام الرئاســة خــالل خمســة عشــر يومــًا مــن تاريــخ إبالغه 
ــة،  ــب العضوي ــال طل ــب حي ــرار المناس ــدار الق ــة إص ــض، وللرئاس ــرار الرف بق
ــة  ــه الحــق فــي اســترداد قيمــة رســوم العضوي وفــي حــال الرفــض يكــون ل
ــك بحقــه فــي  ــب، ودون أن يخــل ذل ــه ســدادها وقــت تقديــم الطل الســابق ل

تقديــم طلــب عضويــة جديــدة متــى زالــت أســباب الرفــض.



المادة )12( واجبات 
وحقوق األعضاء:

1( يلتزم أعضاء النادي بالواجبات اآلتية :

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

ب-االلتزام بأنظمة النادي ولوائحه الداخلية وقرارات الجمعية العمـومية ومجلس 
اإلدارة، وما أصدرته أو تصدره الرئاسة من لوائح أو قرارات أو تعليمات.

ج-سداد االلتزامات المالية المقررة وقت استحقاقها .
د- المحافظة على مرافق ومنقوالت النادي ومالعبه واستعمالها استعمااًل حسنًا، 

وتحمل المسئولية القانونية عن أي خلل أو إتالف كلي أو جزئي.



هـ-عدم مخالفة مبادئ النظام العام واآلداب العامة وتجنب إثارة النزاعات .
و-المبادرة إلى تحديث بيانات العضوية في حالة طرأ أي تعديل عليها 

واالستجابة لتعليمات النادي والمكتب والرئاسة في هذا الشأن .
2( يتمتع األعضاء بالحقوق اآلتية :

أ- حق الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس اإلدارة مع مراعاة األحكام الواردة في 
المادتين )9-10( من هذه الالئحة.

ب-حق التصويت في الجمعية العمومية.
ج-دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي .

المادة )12( واجبات 
وحقوق األعضاء:



د-استعمال مرافق النادي ومالعبه ومزاولة األنشطة المتنوعة وفقًا لألوضاع 
المقررة والتعليمات المعمول بها في النادي .

هـ-المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه .
و- االطالع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي ذات الصلة 

باألعضاء.
ز- حضور الجمعية العمومية للنادي والمشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو 

في االنتخابات.
ح-أي حقوق وواجبات تحددها اللوائح الداخلية المعتمدة للنادي .

المادة )12( واجبات 
وحقوق األعضاء:



ــاوز  ــدة تتج ــة لم ــم العضوي ــداد رس ــن س ــو ع ــر العض ــة إذا تأخ ــق العضوي تُعل
الثالثيــن يومــًا مــن تاريــخ اســتحقاقها، ويحــق لمجلــس اإلدارة منعــه مــن 
ــة.  ــة العمومي ــور الجمعي ــو حض ــوز للعض ــا ال يج ــادي، كم ــق الن ــاع بمراف االنتف
ــتحقة  ــوم المس ــداد الرس ــد س ــه بع ــت عضويت ــن علق ــى م ــة إل ــاد العضوي وتع
ــة تعــادل 100% للرســوم  ــى غرامــة مالي ــة باإلضافــة إل عــن الســنوات الماضي
ــة إذا قــام بســداد رســم  ــة العمومي المســتحقة، ويحــق للعضــو حضــور الجمعي
ــاع  ــداد االنتف ــور الس ــه ف ــق ل ــا يح ــح ، كم ــرة الترش ــالق فت ــل إغ ــة قب العضوي

ــادي. ــق الن بمراف

المادة )13( تعليق 
العضوية:



الجمعيــة العموميــة هــي الجهــة المســؤولة عــن اســقاط عضويــة العضــو، . 1
ــوري  ــر ف ــو بأث ــة أي عض ــقاط عضوي ــس اإلدارة اس ــوز لمجل ــك يج ــع ذل وم
فــي أي مــن الحــاالت الموضحــة أدنــاه ، ويســتمر هــذا االســقاط حتــى انعقــاد 
الجمعيــة العموميــة التاليــة، إال إذا قــام المجلــس برفــع االســقاط قبــل موعــد 

انعقــاد الجمعيــة فــي حــال زوال أســبابه:
أ-إذا فقد شرطًا من شروط العضوية .

ب-مخالفــة أحــكام الفقــرات )أ، ب، د، هـــ، و( من المــادة )1/12( من هذه الالئحة 
علــى أن يســبق ذلــك االســتماع إلى وجهــة نظر العضــو ومبرراته.

ــنوات  ــالث س ــن أو ث ــنتين متتاليتي ــدة س ــة لم ــوم العضوي ــداد رس ــدم س ج-ع
ــة. متفرق

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

المادة )14( اسقاط 
العضوية: 



يصــدر قــرار االســقاط بموافقــة األغلبيــة المطلقــة للجمعيــة العموميــة . 2
للنــادي.

يْفقِد العضوُ الذي يتم اسقاط عضويته حقوق عضويته.. 3
فــي األحــوال المقــررة فــي هــذه المــادة يُرفــع اســقاط العضويــة بقــرار مــن . 4

الجمعيــة العموميــة بنــاًء علــى طلــب مــن العضــو الــذي تــم اســقاط عضويتــه 
فــي االجتمــاع الــذي يلــي تقديــم الطلب، في حــال ُثبوت زوال أســباب اســقاط 

العضوية.

المادة )14( اسقاط 
العضوية: 



تنتهي العضوية في أي من الحالتين التاليتين :. 1
ــى  ــبوع عمــل عل ــي أس ــًا بمض ــة تلقائي ــر مقبول ــة وتعتب ــتقالة المكتوب أ-االس
ــادي دون أن يقــوم العضــو رســميا بســحبها أو العــدول  ــا رســميا للن تقديمه
عنهــا مــا لــم تكــن معلقــة علــى شــرط فــال تعتبــر مقبولــة إال بتحقــق ذلــك 

ــرط.  الش
ب-الوفاة.

ال يجــوز للعضــو المســتقيل  أو للورثــة فــي حالــة الوفــاة الحــق فــي اســترداد . 2
أي مبالــغ يكــون العضــو قــد ســددها للنــادي مقابــل العضويــة.

يحــق لمــن ُأنهيــت عضويتــه فــي حــال االســتقالة أن يتقــدم بطلــب عضويــة . 3
جديــدة بالنــادي بشــرط ســداد جميــع االلتزامــات الماليــة الســابقة والجديــدة.

المادة )15( انتهاء 
العضوية :



الفصل الرابع:
الهيكل التنظيمي 

للنادي



يتكون الهيكل التنظيمي للنادي من التالي:

الجمعية العمومية وهي الهيئُة التشريعيُة والسُّْلطة العليا في النادي.. 1
مجلس اإلدارة وهو الهيئُة التنفيذية للنادي.. 2
اللجان الدائمة أو المؤقتة وهي التي تقدم المشورة والعون لمجلس اإلدارة . 3

أثناء قيامه بالمهام الموكلة له، ويضع مجلس اإلدارة  اللوائح الخاصة بها.
األمانة العامة وهي الهيئة اإلدارية للنادي.. 4

المادة )16( الهيكل 
التنظيمي للنادي:



الفصل الخامس:
الجمعية العمومية 

للنادي



المادة )17( تكوين 
الجمعية العمومية:

تتكون الجمعية العمومية للنادي من التالي :

األعضاء المؤسسون.. 1
األعضاء العاملون -وكل من ينطبق عليه هذا الوصف كأعضاء الشرف . 2

واألعضاء الرياضيون - الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه 
الالئحة  بشرط أن يكونوا قد قاموا بالوفاء بالتزاماتهم المالية وفقا ألحكام 

هذه الالئحة.



المادة )18( صالحيات 
الجمعية العمومية للنادي: 

تتمتع الجمعية العمومية للنادي بالصالحيات التالية :
اعتماد اللوائح الداخلية للنادي وتعديلها ورفعها للرئاسة للمصادقة . 1

عليها.
رسم السياسة العامة للنادي . . 2
اعتماد الخطط السنوية الكفيلة بتحقيق أهداف النادي.. 3
اعتماد التقرير الفني والمالي واإلداري السنوي لمجلس اإلدارة . . 4
المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية للنادي . . 5
اعتماد ميزانية النادي للسنة المالية المقبلة. . 6



مناقشة مجلس اإلدارة  عن أدائه، قياسًا بالخطة السنوية .. 7
انتخاب رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة،  وفق اإلجراءات الواردة بهذا . 8

الالئحة.
تعيين مراقب للحسابات » المدقق الخارجي » بناء على اقتراح مجلس . 9

اإلدارة.
اتخاذ القرارات المتعلقة بدمج النادي أو بيع ممتلكاته أو تغيير شعاره أو . 10

مسماه ورفعها للرئاسة بطلب الموافقة عليها.
الموافقة على زيادة أو تخفيض رسوم العضوية وفق األحكام المقررة . 11

في هذه الالئحة.

المادة )18( صالحيات 
الجمعية العمومية للنادي: 



دراسة االقتراحات المقدمة للمجلس من أعضـاء الجمعيـة العمـومية . 12
الذين يحق لهم حضور االجتماع واتخاذ القرارات المناسبة حيالها . 

تعليق أو إسقاط العضوية وفق األحكام المقررة في هذه الالئحة.. 13
اعتماد تشكيل مجلس اإلدارة للجان الدائمة والمعاونة للنشاطات.. 14

المادة )18( صالحيات 
الجمعية العمومية للنادي: 



المادة )19( اجتماعات 
الجمعية العمومية للنادي: 

تعقد الجمعية العمومية للنادي نوعين من االجتماعات هما:
1( اجتماعات عادية. )الجمعية العمومية العادية(.

2( اجتماعات غير عادية. )الجمعية العمومية غير العادية(.



المادة )20( الجمعية 
العمومية العادية:

تُعقد الجمعيُة العموميُة العادية كل سنة، وبحد أقصى ثالثة أشهر من . 1
نهاية الموسم الرياضي.

يقوم مجلس إدارة النادي بتحديد مكان االجتماع وتاريخه، ويتم إخطار . 2
األعضاء – على العنوان المختار المعتمد - بذلك خطيًّا قبل الموعد 

بشهرين على األقل.
يجب أن ترسل الدعوة الرسمية خطيًّا قبل شهر على األقل من موعد . 3

انعقاد الجمعية العمومية، على أن يرفق بها جدول األعمال، وتقرير 
الرئيس، والتقارير المالية، وتقرير المحاسب القانوني، وأي مستندات 

أخرى.



يرأس اجتماعات الجمعية العمـومية رئيس مجـلس إدارة النادي ، وفي . 4
حال غيابه يرأس االجتماع نائب الرئيس وفي حال غيابه يـرأس االجتماع 

أكبر أعضاء المجلس سنًا.
تـدون محاضر اجتماعات الجمـعية العمـومية في سجل خاص يوقع عليه . 5

رئـيس االجتمـاع واألمين العـام وممثـل الرئاسة، على أن يزود المكـتب 
بأصل محضر االجتمـاع المـوقع في اليوم التالي لالجتماع، ونسخة من 
المحضر لإلدارة المختصة عبر البريد االلكتروني المعتمد أو أي وسيلة 

تقررها، مع احتفاظ مجلس إدارة النادي بصورة من  المحضر .

المادة )20( الجمعية 
العمومية العادية:



يتولــى األميــن العــام إعــداد جــدول األعمــال بنــاًء علــى االقتراحــات المقدَّمــة . 1
مــن مجلــس اإلدارة، واألعضــاء، وعلــى كل مَــن يرغــب فــي تقديــم أي 
ــة، مــع شــرح  ــة العامــة كتاب ــى األمان ــة إرســاله إل ــة العمومي ــرح للجمعي مقت
ــة  ــاد الجمعي ــخ انعق ــن تاري ــل م ــى األق ــا عل ــل )15( يومً ــك قب ــز، وذل موج
العموميــة، علــى أن يتــم اإلعــالن عــن موعــد انعقــاد الجمعيــة العموميــة فــي 
لوحــة اإلعالنــات بالنــادي والموقــع االلكترونــي وحســاب النــادي فــي شــبكات 
ــة  ــاء الجمعي ــع أعض ــم لجمي ــق العل ــيلة تحق ــي أو أي وس ــل االجتماع التواص
ــد المكتــب واإلدارة المختصــة بالموعــد الرســمي خــالل  ــة مــع تزوي العمومي

)72( ســاعة مــن تاريــخ اإلعــالن عــن الموعــد.

 المادة )21( اجتماع الجمعية 
العمومية العادية:



 المادة )21( اجتماع الجمعية 
العمومية العادية:

يجب أن يشمل جدول أعمال الجمعية العمومية البنود اإللزامية التالية: 
 أ-إعالن بأن الجمعية العمومية تم عقدُها وتشكيلها، وفًقا لالئحة.

 ب-اعتماد جدول األعمال.
 ج-خطاب الرئيس.

 د-تعليق أو إسقاط العضوية )إذا وجدت(.
 هـ-المصادقة على محضر االجتماع السابق للجمعية العمومية.

 و-تقرير الرئيس؛ )يشمل األنشطة التي أقيمتْ منذ االجتماع السابق(.
 ز-عرض بيان الميزانية بعد مراجعتها وتدقيقها.



 ح-المصادقة على التقرير المالي.
 ط-اعتماد الميزانية للسنة القادمة.

 ي-مناقشة المقترحات المقدَّمة من األعضاء ومجلس اإلدارة.
 ك-تعييــن المحاســب القانونــي المســتقل )إن وجــد( بنــاًء علــى اقتــراح مجلس 

اإلدارة.
 ل-انتخاب رئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة )إن وجد(.

3(. ال يســمح للجمعيــة اتخــاذ أي قــرار بشــأن أي موضــوع غيــر مــدرج بجــدول 
ــاء  ــاع األعض ــة أرب ــوع ثالث ــذا الموض ــى إدراج ه ــق عل ــال، إال إذا واف األعم

الحاضريــن ممــن لهــم حــق التصويــت.

 المادة )21( اجتماع الجمعية 
العمومية العادية:



يجــوز لمجلــس اإلدارة الدعــوة إلــى عْقــد جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة فــي . 1
أي وقــت. 

يقــوم مجلــس اإلدارة بالدعــوة إلــى عقــد جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة إذا . 2
طلــب ذلــك خطيًّــا األغلبيــُة المطلقــة مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة، على 
أن يبيــن فــي الطلــب بنــود جــدول األعمــال، ويعقــد االجتمــاع خــالل )60( 
ر انعقــاده يحــقُّ لألعضــاء  يومــًا مــن تاريــخ اســتالم الطلــب، وفــي حــال تعــذُّ
ــر  ــة غي ــة العمومي ــد الجمعي ــب عق ــة لطل ــع للرئاس ــه الرف ــوا ب ــن طالب الذي

العاديــة.
يجــب إشــعار األعضــاء بمــكان عقــد الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة . 3

وتاريخهــا وجــدول أعمالهــا، وذلــك قبــل شــهر مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة 
ــة.  ــر العادي ــة غي العمومي

المـادة )22( اجتماع الجمعية 
العمومية غير العادية:



ــس . 4 ــن مجل ــادرة م ــة بمب ــر عادي ــة غي ــة عمومي ــد جمعي ــى عق ــوة إل ــد الدع عن
اإلدارة، يجــب علــى المجلــس إعداد جــدول األعمــال، وعند الدعوة إلــى انعقادها 
بطلــب مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة، فيجــب أن يحتــوي جــدول األعمــال على 

الموضوعــات التــي أثارهــا هــؤالء األعضــاء.
ال يسمح بتعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.. 5
للرئاســة دعــوة الجمعيــة العموميــة الجتمــاع غيــر عــادي إذا اقتضــت الضــرورة  . 6

ذلــك .

المـادة )22( اجتماع الجمعية 
العمومية غير العادية:



المادة )23( النِّصاب القانوني 
الجتماعات الجمعية العمومية :

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية صحيحًا إذا حضره . 1
األغلبية المطلقة ألعضائها.

إذا لم يتحقق النِّصاب القانوني في االجتماع األول، فيتم عقد جمعية عمومية . 2
أخرى خالل مـدة من )24( ساعة إلى أسبوعين، ويعتبر بعدها االجتماع 
صحيحًا إذا حضـره ربع عدد األعـضاء الحاضرين، وإذا لم يحضر العـدد 

المطلوب ، يقـوم المكتب واإلدارة المختصة باتخـاذ اإلجراءات التي يراها 
منـاسبة.

إذا بـدأ االجتماع صحـيحًا فال يؤثر في صحة القرارات التي تصـدرها الجمعية . 3
العمومية انسحاب أي عدد من الحاضرين .  

ال يجوز للعضو توكيل من ينوب عنه في حضور الجمعية العمومية أو . 4
التصويت أو االنتخاب.



المادة )24(
قرارات الجمعية العمومية:

تعتبــر األغلبيــة العاديــة مــن األعضــاء الحاضريــن كافيــة إلجــراء تصويــت . 1
صحيــح علــى قــرارات الجمعيــة العموميــة، وتتحــدد األغلبيــة المطلوبــة بعــدد 
األصــوات الصحيحــة. وفــي حالــة تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت 
ــه أو  ــع ممتلكات ــادي أو بي ــج الن ــرارات دم ــتثناء ق ــاع باس ــس االجتم ــه رئي مع
إسقاط العضوية إذ يجب أن تصــدر بأغــــلبية ثــــالثة أربــــاع عــدد أصـــوات 

األعضـــاء الحاضريــن وموافقــة الرئاســة.
ــال . 2 ــي ح ــة، وف ــيلة إلكتروني ــدي أو أي وس ــع األي ــطة رف ــت بواس ــم التصوي يت

عــدم وُضــوح احتســاب األصــوات يتــم التصويــت عــن طريــق منــاداة الحضــور 
ــدي. ــب األبج ــب الترتي ــماء حس باألس

ــا . 3 ــور اجتماعاته ــي حض ــره ف ــب غي ــة أن يني ــة العمومي ــو الجمعي ــوز لعض ال يج
ــا. ــى قراراته ــت عل والتصوي



ــي . 4 ــتراك ف ــات واالش ــور االجتماع ــة حض ــة العمومي ــو الجمعي ــوز لعض ال يج
ــرار . ــوع الق ــي موض ــخصية ف ــة ش ــه مصلح ــت إذا كان ل التصوي

يحــق لــكل عضــو في الجمعيــة العموميــة حق الحضــور والتصويــت إذا مضى . 5
علــى عضويتــه مــن ثالثــة أشــهر فأكثــر مــن تاريــخ قبولــه كعضــو عامــل 
فــي النــادي حتــى تاريــخ عقــد الجمعيــة العموميــة أو موعــد عقــد الجمعيــة 

العموميــة شــريطة ســداد االلتزامــات الماليــة المترتبــة عليــه.
للرئاســة حــق إلغــاء أي قــرار صــادر عــن الجمعيــة العموميــة إذا كان مخالفــًا . 6

لألنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات.

المادة )24(
قرارات الجمعية العمومية:



الفصل السادس:
مجلس إدارة النادي



المادة )25(
تكوين مجلس اإلدارة:

يتكون مجلس اإلدارة من )5-9( أعضاء  تنتخبهم الجمعية العمومية لشغل . 1
المناصب التالية: 

أ-الرئيس .           
ب-] نائب الرئيس / األمين العام / أمين الصندوق [ ويتم اختيارهم بالتزكية 

أو االنتخاب من قبل المجلس في االجتماع األول له. 
ج-األعضاء. 

يجوز لمجلس اإلدارة إعادة توزيع المناصب بين أعضائه عدا الرئيس كلما . 2
اقتضت الضرورة ذلك مع تحديد وتوضيح المبررات شريطة الحصول على 

موافقة الرئاسة على إعادة توزيع المناصب .



المادة )26(
مدة مجلس اإلدارة: 

مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه أو تزكيته وصدور قرار 
الرئيس العام.



المادة )27( شروط الترشح لرئاسة 
أو عضوية مجلس اإلدارة: 

يشترط في المرشح لرئاسة أو عضوية مجلس اإلدارة توفر الشروط التالية 
أن يكون سعودي الجنسية.. 1
أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية العاملين.. 2
أن يكــون حاصــاًل علــى مؤهــل تعليمــي ال يقــل عــن شــهادة الثانويــة أو مــا . 3

يعادلهــا بالنســبة ألعضــاء مجلــس اإلدارة، ودرجــة البكالوريــوس بالنســبة 
لرئيــس مجلــس اإلدارة، ويســتثنى مــن ذلــك مــن لديــه خبــرة ال تقــل عــن 
خمســة عشــر عامــًا فــي األنديــة شــريطة أن ال يقــل مســتواه التعليمــي عــن 

الثانويــة العامــة. 
ــد عمــر عضــو مجلــس اإلدارة عــن )65( ســنة، وأال يقــل عــن . 4 يجــب أال يزي

ــنة. )25( س



المادة )27( شروط الترشح لرئاسة 
أو عضوية مجلس اإلدارة: 

أن يقــوم بســداد رســوم العضويــة بالنــادي بالطــرق النظاميــة حتــى تاريــخ . 5
موعــد الجمعيــة العموميــة.

ــو . 6 ــب العض ــس أو لمنص ــب الرئي ــيحه لمنص ــب ترش ــادي بطل ــدم للن أن يتق
خــالل فتــرة الترشــح  المحــددة بأحــكام هــذه الالئحــة وتزويــد المكتــب  

ــك. ــن ذل ــورة م ــة بص واإلدارة المختص
أن يكــون مقيمــًا بصفــة دائمــة فــي المدينــة أو المحافظــة التــي بهــا مقــر . 7

ــرًا . ــادي )50( كيلومت ــه عــن الن ــى أن ال تتجــاوز مســافة إقامت ــادي عل الن
أن ال يكون من العاملين بالنادي بأجر وقت الترشح .. 8
أن ال يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه فــي جريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة مــا . 9

لــم يكــن رُد إليــه اعتبــاره.



المادة )27( شروط الترشح لرئاسة 
أو عضوية مجلس اإلدارة: 

ــول . 10 ــاط أو دخ ــة النش ــن مزاول ــه م ــطبه أو منع ــبق ش ــد س ــون ق أن ال يك
ــس اإلدارة  أو  ــة مجل ــة أو عضوي ــح لرئاس ــة أو الترش ــآت الرياضي المنش
ــب  ــى التقــدم بطل ــع ســنوات الســابقة عل ــه خــالل األرب اســقاط عضويت

ــح. الترش
أن ال يكــون عضــوًا فــي مجلــس إدارة نــادي آخــر  أو عضــوًا فــي جمعيــة . 11

عموميــة فــي نــادي أخــر  أو عضــوًا فــي مجلــس إدارة أي مــن االتحــادات 
الرياضيــة أو عضــوًا فــي أي مــن جمعياتهــا العموميــة. 

أن ال يكون موظفًا في الرئاسة أو اللجنة األولمبية أو متعاقدا معهما.. 12
أن يقــدم قبــل إغــالق بــاب الترشــح مــا يفيــد موافقة جهــة عملــه األصلية . 13

ــة أو يعمــل فــي أي  ــات القضائي ــى الترشــح إذا كان مــن أعضــاء الهيئ عل
جهــة عســكرية.



المادة )28( المسئولية القانونية 
لمجلس اإلدارة:

يتولــى مجلــس اإلدارة جميــع شــئون النادي، ويكون المجلس مســئوال مســؤولية 
تضامنيــة عــن الوفــاء بجميــع االلتزامــات الماليــة المترتبــة على أنشــطة النادي، 
بمــا فــي ذلــك تســوية الحقــوق وااللتزامــات المترتبة علــى مخالفته أحــكام هذه 
ــة  ــة، أو تجــاوزه موازن ــن الرئاس ــادرة م ــات الص ــرارات أو التعليم الالئحــة أو الق
النــادي المعتمــدة، ومــا يلحــق بهــا مــن اعتمــادات إضافيــة، خــالل فتــرة توليــه 
إدارة النــادي، وذلــك مــع عدم اإلخالل بالمســؤولية التضامنيــة لمجالس اإلدارات 
المنتهيــة دورتهــا، عــن تســوية أي التزامــات أو مديونيــات خــالل فتــرة عملهــا 
عــن األعمــال المشــار إليهــا. ومــع عــدم اإلخــالل بالمســئولية التضامنيــة يكــون 
كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والجهــاز اإلداري مســئوال عــن القــرارات 
التــي يصدرهــا إذا كان مــن شــأنها اإلضــرار بمصالــح النــادي أو أموالــه ونحوهــا.



المادة )29(
صالحيات مجلس اإلدارة: 

لمجلس إدارة النادي الصالحيات التالية:
يقوم المجلس بتسيير شؤون النادي الفنية واإلدارية والمالية .. 1
متابعة أعمال أمين عام النادي في تنفيذ قرارات المجلس والجمعية . 2

العمومية للنادي.
تشكيل اللجان الدائمة واللجان المؤقتة واللجان المعاونة وتحديد . 3

اختصاصاتها.
اتخاذ القرار الالزم حيال طلبات االنضمام إلى عضوية النادي. . 4
الفصل في شكاوي األعضاء والعاملين والفنيين واإلداريين والالعبين. . 5
إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية. . 6



المادة )29(
صالحيات مجلس اإلدارة: 

اتخاذ القرارات الالزمة حيال االستثمار وإبرام العقود واالتفاقيات . 7
والتقاضي والمصالحة باسم النادي بعد موافقة الرئاسة. 

مناقشة تقرير األمين العام الفني واإلداري واتخاذ القرارات الالزمة بشأن . 8
ما جاء فيه. 

مناقشة تقرير أمين الصندوق والحساب الختامي ومشروع الميزانية . 9
واتخاذ القرارات الالزمة. 

إعداد التقرير الفني والمالي واإلداري وعرضه على الجمعية العمومية . 10
العتماده. 

اإلعداد والدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية. . 11
االنتساب لالتحادات ومتابعة االشتراك في نشاطاتها وااللتزام بها . . 12



المادة )29(
صالحيات مجلس اإلدارة: 

تسمية ممثل النادي لحضـور اجتماعات ونـدوات ومؤتمرات الرئاسة . 13
واالتحادات والهيئات األخرى ذات العالقة بنشاطات النادي وفق ما تقرره 

لوائح وقرارات وتعليمات الرئاسة واالتحاد المعني كل فيما يخصه . 
تنفيذ قرارات وتعليمات الرئاسة المتعلقة بالمشاركة في برامجها . . 14
تعيين مراقـب الحسابات )محاسب قانوني خارجي( وعرضه على الجمعية . 15

العمومية في أول اجتماع لها للمصادقة عليه. 
تعيين العاملين والفنيــين واإلداريين الالزمين لتسيير أعمال النادي . 16

وتحديد مكافآتهم وأجورهم وفق لوائح الرئاسة. 
وضع الخطة السنوية للنادي وبرامجه وعرضها على الجمعية العمومية . 17

العتمادها . 



المادة )29(
صالحيات مجلس اإلدارة: 

تنفيذ خطط وبرامج النادي المعتمدة من الجمعية العمومية. . 18
إعداد اللـوائح الداخلية المنظمة ألعمال النادي ولوائح اللجان الدائمة  . 19

أو المعاونة بما ال يتعارض مع أنظمــة ولـوائح الرئاسة وعـرضـها على 
الجمعية العمـومية العتمـادها في أول اجتماع لها . 

اتخاذ القرارات المنـاسبة في األمـور العاجلة التي لم يرد لها نص . 20
بالالئحة، ورفعها للرئاسة بطلب الموافقة عليها. 

منح العضـوية الفخرية أو الرئاسة الفخرية  وعرضهـا على الجمعية . 21
العمــومية للمصادقة عليها في أقرب جمعية عمومية يعقدها النادي . 

الدعوة لتشكيل مجلس أعضاء الشرف.. 22
دراسة اقتراحات األعضاء واتخاذ القرارات المناسبة حيالها. . 23



المادة )29(
صالحيات مجلس اإلدارة: 

دراسة تقارير اللجان الدائمة أو المؤقتة أو المعاونة واتخاذ القرارات . 24
المناسبة حيالها. 

دراسة تقرير مراقب الحسابات )المحاسب القانوني الخارجي( تمهيدًا . 25
لعرضه على الجمعية العمومية . 

اختيار البنك الذي تودع فيه أموال النادي بالمدينة التي يوجد بها مقر . 26
النادي ورفعه للرئاسة للموافقة عليه . 

تحـديد رسم العضوية للعضو المنتسب بما ال يزيد عن )1000 ريال( . 27
وال تقل عن )500 ريال( مع ضرورة موافقة الجمعية العمومية في حال 

الزيادة عن الحد األدنى أو التخفيض عن الحد األعلى في حال إقرارها 
مع مراعاة أن رسوم العضوية فور اعتماد هذه الالئحة ستكون تلقائيا 

بمبلغ )500 ريال( . 



المادة )29(
صالحيات مجلس اإلدارة: 

تحـديد رسم العضوية للعضو العامل بما ال يزيد عن )3000 ريال( وال . 28
تقل عن )1000 ريال( مع ضرورة موافقة الجمعية العمومية في حال 

الزيادة عن الحد األدنى أو التخفيض عن الحد األعلى في حال إقرارها مع 
مراعاة أن رسوم العضوية فور اعتماد هذه الالئحة ستكون تلقائيا بمبلغ 

)1000 ريال( .
صرف سلفه مستديمة ألمين الصندوق قدرها )20.000 ريال( عشــرون . 29

ألف ريال للصرف منها على األمور المستعجـلة و يتم تعويضها إذا تجاوز 
ما تم صرفه منها )%50(. 

تعليق العضوية حتى اجتماع الجمعية العمومية القادم.. 30



المـادة )30(
اجتماعات مجلس اإلدارة:

ــتقالته . 1 ــه أو اس ــال غياب ــي ح ــس ،  وف ــات المجل ــس اجتماع ــرأس الرئي ي
ــتقالتهما ،  ــا أو اس ــال غيابهم ــي ح ــس، وف ــب الرئي ــاع نائ ــرأس االجتم ي

ــنًا. ــس س ــاء المجل ــر أعض ــاع  أكب ــرأس االجتم ي
ــى األقــل كل شــهر،  وال . 2 ــًا مــرة واحــده عل يعقــد المجلــس اجتماعــًا عادي

ــه . ــة  فــي اجتماعات ــة أو الوكال تجــوز اإلناب
يوجــه األمـــين العــام الدعــوة لألعضــاء كتابيــًا بنــاء علــى موافقــة الرئيس . 3

ــكان  ــددًا الم ــاع ، مح ــد االجتم ــن موع ــل م ــى األق ــد عل ــبوع واح ــل أس قب
والتاريــخ والوقــت مشــفوعًا بهــا جــدول األعمــال والمرفقــات . 



يجــوز دعــوة المجلــس الجتمــاع غيــر عــادي مســبب بنــاء علــى طلــب مــن . 4
الرئيــس أو بطلــب ثالثــة مــن أعضائــه علــى األقــل . 

يحــقُّ لــكلِّ عضــو بمجلــس اإلدارة تقديــم موضوعــات إلدراجهــا كبنود في . 5
جــدول األعمــال، ويجــب أن تقــدَّم هــذه الموضوعــات إلــى األمانــة العامــة 

خــالل اليــوم التالــي لتلقــى الدعــوة بحضــور االجتمــاع.
ال يجــوز عقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة فــي العَلــن، وللمجلــس أن يدعــوَ . 6

ــا ثالثــة لحضــور االجتمــاع، وال يحــق لهــا التصويــت، ولكــن يســمح  أطراًف
لهــا فقــط بالتعبيــر عــن آرائهــا بــإذنٍ مــن المجلــس.

المـادة )30(
اجتماعات مجلس اإلدارة:



المادة )31( صحة انعقاد 
اجتماعات مجلس اإلدارة: 

يعتبر اجتماع المجلس صحيحًا إذا حضرته األغلبية المطلقة . . 1
ــاعة . 2 ــدة )24( س ــاع لم ــل االجتم ــي يؤج ــاب القانون ــل النص ــم يكتم إذا ل

ويعــــتبر بعــــدها صحـــيحًا إذا حضـــره ثلث أعضاء المجلس على أن يكون 
الرئيــس أو نائبــه واألميــن العــام وأميــن الصنــدوق مــن بيــن الحاضريــن. 



المادة )32(
صحة قرارات مجلس اإلدارة: 

ــن . 1 ــن )30-31( م ــي المادتي ــا ف ــوص عليه ــكام المنص ــاة األح ــع مراع م
هــذه الالئحــة تكــون قــرارات مجلــس اإلدارة صحيحــة ونافــذة بموافقــة 
ــة تســاوي األصــوات  ــة مــن أعضــاء المجلــس، وفــي حال ــة العادي األغلبي
يُصبــح صــوت الرئيــس هــو المرجــح، وفــي حــال االجتماعــات المؤجلــة 
ــة  ــرارات بموافق ــون الق ــب أن تك ــي فيج ــاب القانون ــال النص ــدم اكتم لع

ــن.  ــع الحاضري جمي
أو . 2 القــرارات فــي مجلــس اإلدارة بالوكالــة  ال يجــوز التصويــت علــى 

المراسَــلة.
فــي حــال بـــدأ االجتمــاع صحـــيحًا فــال يؤثــر فــي صحــة القــرارات التــي . 3

يصدرهــا المجلــس انســحاب بعــض األعضــاء مــن االجتمــاع علــى أال يقــل 



عــدد األعضــاء الحاضريــن عــن األغلبيــة العاديــة . 
يجــب عــل أي عضــو بمجلــس اإلدارة االنســحاب مــن النقاش ومــن عملية . 4

اتخــاذ القــرار؛ إذا كانــتْ هناك شــبهة أو احتمــال لتضــارُب المصالح.
تُسَــجَّل القــرارات المتخــذة بمحضــر االجتمــاع، ويجــب تزويــد المكتــب . 5

واإلدارة المختصــة بنســخة مــن المحضــر خالل أســبوع من تاريــخ اجتماع 
اإلدارة. مجلس 

تســري القــرارات التــي يتخذهــا مجلــس اإلدارة فــورًا مــا لــم يقــرر . 6
المجلــس خــالفَ ذلــك.

للرئاســة إلغــاء أي قــرار صادر مــن مجلــس اإلدارة إذا كان مخالفًا لألنظمة . 7
واللوائح والتعليمات .

المادة )32(
صحة قرارات مجلس اإلدارة: 



تُعلق العضوية عن عضو مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية:. 1
أ-االتهــام بجريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة إلــى حيــن صــدور قــرار مــن جهــة 

التحقيــق بحفــظ التحقيــق أو إلــى حيــن صــدور حكــم  نهائــي فــي القضيــة.
ب-توافــر حالــة مــن حــاالت االســقاط الواردة فــي المــادة )34( من هــذه الالئحة 

إلــى حيــن عرضــه على الجمعيــة العموميــة وإصــدار القرار الــالزم بحقه.
يصــدر مجلــس اإلدارة قــراره بتعليــق عضويــة عضــو مجلــس اإلدارة مــن . 2

تاريــخ الفعــل المســبب للتعليق.
يترتــب علــى التعليــق وقــف نشــاط العضــو عــن ممارســة أي صالحيــات . 3

مخولــة لــه بموجــب هــذه الالئحــة.

المادة )33( تعليق العضوية عن 
عضو مجلس اإلدارة:



المادة )34( اسقاط العضوية عن 
عضو مجلس اإلدارة:

تسقط العضوية عن عضو مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية: . 1
أ-إذا تغيب عضو مجلس اإلدارة عن ثالث اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات 

متفرقة دون عذر كتابي يقبله مجلس اإلدارة، وبتطبيق أحكام هذه الفقرة 
تعتبر االجتماعات التي تتم خالل الشهر بمثابة اجتماع واحد.

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

ج-إذا صدر ضده قرار تأديبي عن مخالفة ثبت انها مخلة بالشرف أو األمانة.
د-إذا فقد أي شرط من الشروط الواردة في المادة )27( من هذه الالئحة.

هـ-ارتكاب أو ممارسة أعمال تخل بأمن المملكة أو تسئ إلى سمعتها.

المادة )34( اسقاط العضوية عن 
عضو مجلس اإلدارة:



ح-اإلساءة الجسيمة للرياضة السعودية أو عناصرها أو رموزها أو منسوبيها أو 
جهاتها العاملة في أي وسيلة كانت.

يصدر مجلس اإلدارة قراره بإسقاط عضوية عضو مجلس اإلدارة من تاريخ . 2
الفعل المسبب لإلسقاط، وال يعد نافذا إال بعد موافقة الجمعية العمومية، 

واخطار المكتب واإلدارة المختصة بذلك.
ال يجوز للعضو الذي ُأسقطت عضويته وفقًا ألحكام هذه المادة ترشيح . 3

نفسه لعضوية مجلس إدارة أي نادي إال إذا زالت أسباب االسقاط وموافقة 
الرئاسة.

المادة )34( اسقاط العضوية عن 
عضو مجلس اإلدارة:



تنتهي العضوية عن عضو المجلس في أي من الحاالت التالية : . 1
أ-الوفاة. 

ب-االستقالة . 
على األمين العام عرض ما يفيد الوفاة واالستقالة على مجلس اإلدارة . 2

واثبات ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة. 

المادة )35( انتهاء العضوية عن 
عضو مجلس اإلدارة:



للرئاسة أن تصدر قرارًا بحل مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية:. 1
أ-إذا خرج عن أهدافه، أو أرتكب مخالفة جسيمة ألحكام هذه الالئحة.

ب-إذا أصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته المالية.
ج-إذا أرتكب تصرفات أو ممارسات أو أعمال تتنافى مع النظام العام أو اآلداب 

العامة.
د-  ثبوت الفساد والتجاوزات المالية الجسيمة على مجلس اإلدارة.

هـ-في حال عدم دعوة الجمعية العمومية للنادي لعقد اجتماع عادي مرتين 
متتاليتين أو متفرقتين بال سبب نظامي مبرر.

تراعى األحكام الواردة في الفصل السابع من هذه الالئحة لكيفية إدارة . 2
النادي بعد صدور قرار الحل.

المادة )36(
حل مجلس اإلدارة:



المادة )37( صالحيات رئيس 
مجلس اإلدارة:

 يمارس رئيس مجلس اإلدارة الصالحيات التالية : 
رئاسة اجتماعات المجلس والجمعـية العمومية . . 1
التوقيع مع أمين الصندوق على أوامر الصرف والشيكات، مع مراعاة عدم . 2

التوقيع على أي شيكات يكون استحقاقها بعد نهاية فترة رئاسته ألي سبب 
كان إال بعد موافقة الرئاسة.

توقيع جميع العقـود واالستثمارات واالتفاقيات التي تبرم باسم النادي مع . 3
مراعاة ما يستلزم موافقة الرئاسة عليها وفقًا لألنظمة واللوائح والقرارات 

والتعليمات الصادرة في هذا الشأن . 
التوقيع على المكاتبات والمراسالت حسب التعــليمات المعتمدة من . 4

الرئاسة. 



دعوة المجلس أو الجمعية العمومية لالجتماعات غير العادية . . 5
تمثيل النادي في االجتماعات الرسمية التي تعقدها أو توافق عليها . 6

الرئاسة. 
تمثيل النادي أمام الجهات القضائية والرسمية، وله حق تفويض الغير  في . 7

ذلك. 
يجوز للرئيس تفويض نائب الرئيس في بعض اختصاصاته.. 8

المادة )37( صالحيات رئيس 
مجلس اإلدارة:



المادة )38( صالحيات نائب رئيس 
مجلس اإلدارة :

 يتولى نائب الرئيس صالحيات الرئيس في حال غيابه أو استقالته .



1( يمارس األمين العام للنادي الصالحيات التالية: 
أ-تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة وإبالغ  الجهات 

المعنية بها .
ب-توجيه الدعوة لألعضاء في الجمعية العمومية والمجلس واللجان الدائمة أو 

المؤقتة لحضور االجتماعات بالنادي واتخاذ الترتيبات الالزمة لها. 
ج-تدوين محاضر االجتماعات في السجالت المخصصة لها والتوقيع عليها مع 

رئيس االجتماع . 
د-إعداد التقرير الفني واإلداري وخطة العمل السنوية وعرضها على المجلس . 

هـ-المشاركة مع أمـين الصندوق في إعداد مشروع الميزانية وعــرضه على 
المجلس.

المادة )39( صالحيات األمين 
العام: 



و-حضور اجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة )كلما احتاج األمر ذلك( ورفع 
توصياتها للمجلس التخاذ القرارات المناسبة . 

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

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

ط-حفـظ ختـم الـنـادي والسجالت اإلداريـة وملفـات األعضاء والعاملين . 
ي-عـرض الشكاوي واالقتراحات على المجلس التخاذ القرار المناسب بشأنها. 

ك-إعداد مشروع جدول أعمال المجلس ووثائق جدول أعمال الجمعية 
العمومية. 

المادة )39( صالحيات األمين 
العام: 



ل-تقـديم تقــرير دوري ربـع سنـوي عن ســير أعمـال النادي الفنية واإلدارية 
للمجلس. 

م-ترشيح من يراه مناسبـًا لـشغل وظيـفة السكـرتير المـتفرغ . 
ن-وضع الضـوابط التي تحدد أعمال واختصاصات السكرتير المتفرغ بما ال 

يتعارض مع أحكام هذه الالئحة .
2( لرئيس مجلس اإلدارة سحب بعض الصالحيات من األمين العام بموجب 

قرار صادر من مجلس اإلدارة. 
3( في حال غياب األمين العام فإن لمجلس اإلدارة تكليف أحد أعضائه للقيام 

بمهام األمين العام أثناء فترة غيابه.

المادة )39( صالحيات األمين 
العام: 



1( يمارس أمين الصندوق الصالحيات التالية : 
أ-إعداد مشروع ميـزانية النادي بالـتعاون مع األمين العام . 

ب-إعـداد التقرير المالي والحساب الختامي للسنة المنتهية وعـرضه على 
المجلس.

ج-إعداد تقرير ربع  سنـوي عن الــوضع المــالي للـنادي وعرضه على المجلس  
د-تنفيذ قرارات المجلس المالية ضمن حدود بنود الميزانية طبقًا للوائح 

والتعليمات. 
هـ-الـتوقيع مـع رئـيس المجلس على أوامر الـصرف والشــيكات .

و-استالم إيرادات النادي بموجب سند قبض وإيداعها في حساب النادي 
وتسجيلها في السجالت المالية.

المادة )40( صالحيات أمين 
الصندوق: 



ز-مراجعة وتدقيـق حسابات النادي وحفظ مستندات اإليرادات والنفقات في 
مقر النادي وتحت مسئوليته. 

ح-تسجيل كافة إيرادات ومصروفات النادي ونفقاته وفقًا لبنودها في 
السجالت المعتمدة وإبالغ المجلس عن كل مخالفة فيها. 

ط-إطالع  مندوبي المكتب ومراقبي الحسابات على كافــة اإليرادات 
والمصروفات ومستنداتها عند الطلب. 

ي-صرف رواتب العاملين في النادي وفق اإلجراءات المقررة و مسيرات  
الرواتب على أن تـوقع من قبله مع الرئيس  واألمين العام . 

ك- تسجيل ممتلكات النادي في سجالت خاصة يحفظها بمقر النادي طبقًا 
لألصول المالية وتحت مسئوليته . 

ل-إعداد وتنظيم السجالت المعتمدة من الرئاسة ، وله أن ينظم أية سجالت 
إضافية يراها ضرورية. 

المادة )40( صالحيات أمين 
الصندوق: 



المادة )40( صالحيات أمين 
الصندوق: 

م-التوقيع على محضر االستالم والتسليم بين اإلدارة السابقة واإلدارة الجديدة 
سواء في حال انتهاء مدة مجلس اإلدارة أو االستقالة أو الحل تحت أشراف 

مندوب من المكتب والرئاسة.
2( ال يجوز مباشرة العمل لموظف اإلدارة المالية بالنادي إال بعد التوقيع على 

نموذج التعهد المعتمد من اإلدارة المختصة وتزويد المكتب واإلدارة المختصة 
بصورة خالل )72( ساعة  من تاريخ توقيع النموذج.

3( ال يجوز إخالء طرف أي موظف في اإلدارة المالية بالنادي أو قبول استقالته 
إال بعد إعداد محضر بإخالء طرفه وفق النموذج المعتمد من اإلدارة المختصة 

شريطة توقيع الموظف المختص بالمكتب وتزويد اإلدارة المختصة بصورة من 
النموذج خالل )72( ساعة  من تاريخ توقيع موظف المكتب.



المادة )41( اللجان الدائمة 
والمؤقتة والمعاونة:

1( تشكيل اللجان :
أ-تشـكل لجـان دائمـة ال يزيد عدد أعضاءها عن خمسة أعضاء برئاسة أحد 

أعضاء مجلس اإلدارة. 
ب-للمجلس الحق في تشكيل لجان مؤقتة من أعضاء النادي أو االستعانة 

بخبراء للقيام بمهام محددة كلما تطلب األمر ذلك .
ج-يشكل في النادي اللجان المعاونة التالية : 

1-لجنة النشاط الرياضي.                                                 
2-لجنة ثقافة الشباب. 

3-لجنة الهيئة الشبابية.                                              



4-اللجنة الطبية. 
5-لجنة العالقات العامة .                                                      

6-لجنة االستثمار.
7-أي لجنة أخرى يراها المجلس ضرورية .

المادة )41( اللجان الدائمة 
والمؤقتة والمعاونة:



2( اجتماعات اللجان :
أ-تجتمع هذه اللجان كلما اقتضت الحاجة لذلك.

ب-تعقـد كل لجنة اجتماعـاتها بدعــوة من رئيس اللجنة بعد إشعـار األمين 
العـام ، ويكون االجتماع صحيحًا إذا حضرته األغلبية وتكون توصياتها بموافقة 

األغلبية العادية .
ج- يسمي رئيس اللجنة – في أول اجتماع لها – نـائبًا له ليتـولى رئاسة 

االجتماعات في حـالـة غيـابه ،  كـما يسـمي مقــررًا لتدوين محاضـر الجلسات .
د- يجوز ألمين عام النادي حضور اجتماعات اللجان.

هـ-لألمانة العامة الحق باقتراح جدول أعمال اللجان أو إضافة فقرات لجدول 

المادة )41( اللجان الدائمة 
والمؤقتة والمعاونة:



أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة  .
و-تــرفع كـل لجنة محضر اجتماعها لألمين العام لعرضه على المجلس 

التخاذ القرار المناسب.
ز-تعـد كـل لجنة تقريرًا عن أعمالها وإنجازاتها كل ثالث أشهر لعرضه على 

المجـلس . 

المادة )41( اللجان الدائمة 
والمؤقتة والمعاونة:



3( اختصاصات اللجان:
أ-اقتراح خطة عمل نشاط اللجنة على ضوء التـزامات النادي محليًا وخارجيًا وفي 

ضوء اإلمكانات المتاحة . 
ب-التنسيق بين نشاط اللجنة واللجان األخرى في إطار النشاطات التي تنظمها 

االتحادات والجهة المختصة . 
ج-متابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة المعتمدة . 

المادة )41( اللجان الدائمة 
والمؤقتة والمعاونة:



الفصل السابع :
اللجان المختصة بالعملية 
االنتخابية وأحكام الترشح 

واالنتخاب



تتكــون اللجنــة العامــة مــن رئيــس ونائــب للرئيس وعــدد )3( أعضــاء يصدر . 1
بهــم قــرار مــن الرئيــس العام.

يجــب أن يكــون رئيــس اللجنــة العامــة أو نائــب الرئيــس ممــن يحمل شــهادة . 2
البكالوريــوس فــي القانــون أو مــا يعادلها.

يحــدد قــرار التشــكيل اجتماعــات اللجنــة وكيفيــة تنظيــم أعمالهــا والجهــاز . 3
اإلداري المســاند لهــا.

ترتبــط اللجنــة العامــة بوكيــل الرئيــس العــام لشــؤون الرياضــة ولــه الحــق . 4
فــي اإلشــراف علــى أعمالهــا والرقابــة عليهــا والرفــع عــن أي أمــور تتعلــق 

بهــا للرئيــس العــام.
تباشر اللجنة العامة مهامها وفق الصالحيات التالية:. 5

المادة )42(
اللجنة العامة :



أ-إصــدار البرنامــج الزمنــي لالنتخابــات بعــد اعتمــاده مــن وكيــل الرئيــس العــام 
لشــؤون الرياضــة وعقــد الجمعيــة العموميــة النتخــاب الرئيــس وأعضــاء 

ــة. ــة العمومي ــد موعــد الجمعي ــى تحدي مجلــس اإلدارة ، المشــتمل عل
ب-تحديــد موعــد فتــح بــاب الترشــح لرئاســة أو عضويــة مجلــس اإلدارة أو 
اســتكمال مجلــس إدارة النــادي بالتنســيق مــع المكتــب التابع للنــادي والنادي 

المعنــي. 
ج-اإلشراف والرقابة على فتح باب الترشح واستقبال ملفات المرشحين.

ــس اإلدارة أو  ــة مجل ــة أو عضوي ــح لرئاس ــاب الترش ــالق ب ــى إغ ــراف عل د-االش
ــالزم . ــر ال ــداد المحض ــس اإلدارة واع ــتكمال مجل اس

هـ-اعتمــاد القوائــم األوليــة والنهائيــة  للمرشــحين لرئاســة أو عضويــة مجلــس 
االدارة بعــد دراســتها والتأكــد مــن اســتيفائها لكامــل الشــروط المنصــوص 

المادة )42(
اللجنة العامة :



عليهــا فــي هــذه الالئحــة، ونشــرها وفقــًا ألحــكام هــذه الالئحــة.
و-اعتمــاد القوائــم األوليــة والنهائيــة ألعضــاء الجمعيــة العموميــة الذيــن يحــق 
لهــم حضــور الجمعيــة والتصويــت فــي يــوم االنتخــاب، ونشــرها وفقــًا ألحــكام 

هــذه الالئحــة.
الشــروط  عليهــم  تنطبــق  ال  ممــن  المرشــحين  مــن  تــراه  مــن  ز-اســتبعاد 

الالئحــة. هــذه  فــي  عليهــا  المنصــوص 
ح-اســتبعاد مــن تــراه مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة ممــن ال تنطبــق عليهــم 

الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة .
ط-متابعة نشاطات المرشحين ومنع التجاوزات أو المخالفات. 

ي-تشــكيل لجنــة االنتخــاب والفــرز لــكل عمليــة انتخابيــة ألحــد األنديــة، وتباشــر 

المادة )42(
اللجنة العامة :



مهامهــا وفقــًا ألحــكام هــذه الالئحة. 
ك-تحديــد مــكان عقــد الجمعيــة العموميــة للنــادي بالتنســيق مــع النــادي 

ــه.   ــع ل ــب التاب والمكت
ل-إعداد األدلة التنظيمية واإلجرائية ونماذج العمل للعملية االنتخابية.

م-توعية الناخبين والمرشحين بحقوقهم وواجباتهم.
ن-وضع اإلرشادات الالزمة لتنظيم عقد الجمعية العمومية للنادي المعني.

ض-تشــكيل لجنــة مكونــة مــن ثالثــة أعضــاء لعقــد الجمعيــة العموميــة فــي 
ــة، أو تفويــض الصالحيــة فــي  ــادي بالتزكي حــال انتخــاب مجلــس إدارة الن

ذلــك للمكتــب تحــت إشــراف اللجنــة العامــة.

المادة )42(
اللجنة العامة :



المادة )43(
لجنة االنتخاب والفرز:

تشكل اللجنة العامة  لجنة أو أكثر تسمى ) لجنة االنتخاب والفرز ( في كل . 1
عملية انتخابية ألحد األندية.

تباشر لجنة االنتخاب والفرز مهامها وفق الصالحيات التالية:. 2
أ-إعداد القوائم األولية للمرشحين والناخبين ورفعها إلى اللجنة العامة.

ب-اإلشراف على عملية االقتراع وإعداد محضر بانتهاء االقتراع.
ج-فرز األصوات وعدها وإعداد محضر نهائي بالعد والفرز.

د-رفع النتائج النهائية إلى اللجنة العامة العتمادها والتصديق عليها.
هـ-أي اختصاصات أخرى تُسند لها من اللجنة العامة في حدود صالحياتها.



المادة )44( مراحل انتخابات رئاسة 
وعضوية مجلس اإلدارة بالنادي:

تتكون مراحل  انتخابات رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة بالنادي من المراحل 
التالية: 

مرحلة فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة وإعالن قائمة . 1
المرش

مرحلة الطعون على المرشحين وإعالن قائمة المرشحين النهائية.. 2
مرحلة قيد الناخبين وإعالن القائمة األولية .. 3
مرحلة الطعون على القائمة النهائية للناخبين وإعالن القائمة النهائية.. 4
مرحلة يوم االنتخابات.. 5
مرحلة الطعون ما بعد االنتخابات وصدور القرار بتسمية أعضاء مجلس . 6

اإلدارة.



المادة )45( البرنامج الزمني 
لالنتخابات:

تُعد اللجنة العامة البرنامج الزمني لالنتخابات قبل )15( يومًا من بداية 
الفترة االنتخابية على أن تشمل جميع المراحل المشار إليها في المادة )44( 
من هذه الالئحة، ويًعتمد البرنامج الزمني من وكيل الرئيس العام لشؤون 

الرياضة، ويعلن عنه سواء من خالل النادي أو عن طريق  الصحف اليومية 
أو من خالل الموقع االلكتروني أو شبكات التواصل االجتماعي أو أي وسيلة 

تحقق العلم لجميع أعضاء الجمعية العمومية.



المادة )46(
الترشح الفردي:

يجب أن يكون الترشح لعضوية مجلس اإلدارة فرديا، وال يجوز االتفاق بين 
المرشحين على قوائم انتخابية .



المادة )47(
موعد الجمعية العمومية :

يتحدد تاريخ عقد الجمعية العمومية النتخاب رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
في اليوم التالي لموعد الجمعية العمومية للنادي أو في التاريخ الذي تحدده 

اللجنة العامة وفق مقتضيات المصلحة العامة للنادي.



المادة )48( المدة الزمنية بين بداية الفترة 
االنتخابية وموعد الجمعية العمومية:

يجب أن ال تزيد المدة الزمنية بين بداية الفترة االنتخابية وموعد عقد 
الجمعية العمومية للنادي عن )60( ستين يومًا.



المادة )49( فتح باب الترشح 
واالعالن عنه:

يُفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة لمدة )15( يومًا، ويتم 
االعالن عن فتح باب الترشح بالطريقة واآللية التي تحددها اللجنة العامة 

سواء من خالل النادي أو عن طريق  الصحف اليومية أو من خالل الموقع 
االلكتروني أو شبكات التواصل االجتماعي أو أي وسيلة تحقق العلم لجميع 

أعضاء الجمعية العمومية. 



المادة )50( وقت تقديم أوراق 
المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة:

تُحدد اللجنة العامة وقت تقديم أوراق المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس 
اإلدارة، شريطة أن يكون المرشح مستوفيًا لشروط الترشح المنصوص عليها 

في المادة )27( من هذه الالئحة.



المادة )51( آلية تقديم أوراق المرشحين 
لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة:

تُقــدم أوراق المرشــحين لرئاســة وعضويــة مجلــس اإلدارة وفــق النمــوذج 
ــة التــي  ــا وباآللي ــات المحــددة مــن قبله ــة العامــة أو البيان المعتمــد مــن اللجن
تحددهــا ســواء مــن خــالل الوســائل االلكترونيــة أو التســليم المباشــر للجنــة 
االنتخــاب والفــرز فــي المــكان الــذي يحــدد فــي اإلعــالن عند فتــح باب الترشــح.



المادة )52(
سداد رسوم العضوية للمرشحين:

مع عدم اإلخالل بما نصت عليه المادة )12( من هذه الالئحة يجب سداد 
رسوم العضوية عن طريق الحساب البنكي للنادي خالل فترة فتح باب 

الترشح حتى لو كانت مدة العضوية انتهت أو ستنتهي حتى موعد الجمعية 
العمومية.



المادة )53(
حق الحضور والتصويت في االنتخابات:

يحق لكل عضو في الجمعية العمومية -من غير المتقدمين للترشح- حق 
الحضور والتصويت إذا مضى على عضويته من ثالثة أشهر فأكثر من تاريخ 

قبوله كعضو عامل في النادي حتى تاريخ عقد الجمعية العمومية أو موعد 
عقد الجمعية العمومية. 



المادة )54(  إعداد ونشر
القائمة األولية للمرشحين:

ــاب  ــالق ب ــد إغ ــحين  بع ــة للمرش ــة األولي ــرز القائم ــاب والف ــة االنتخ ــد لجن تع
الترشــح موضحــًا فيهــا  تاريــخ ورودهــا علــى أن تكــون القائمة األولية للرئاســة 
والعضويــة كٌل علــى حــده، وترفــع القائمــة للجنــة العامــة فــي الوقــت الــذي 
تحــدده، وتعلــن عنهــا ســواء مــن خــالل النــادي أو عــن طريــق  الصحــف اليومية 
أو مــن خــالل الموقــع االلكترونــي أو شــبكات التواصــل االجتماعــي أو أي وســيلة 
تحقــق العلــم لجميــع أعضــاء الجمعيــة العموميــة، وذلــك خــالل )15( خمســة 

عشــر يومــًا تبــدأ مــن اليــوم التالــي إلغــالق بــاب الترشــح. 



المادة )55( نشر
القائمة النهائية للمرشحين:

تُعلــن اللجنــة العامــة القائمــة النهائيــة للمرشــحين بعــد اعتمادهــا خــالل )10( 
أيــام مــن تاريــخ المــدة المحــددة للبــت فــي الطعــون والمخالفــات، ويعلــن عنهــا 
ســواء مــن خــالل النــادي أو عــن طريــق  الصحــف اليوميــة أو مــن خــالل الموقــع 
االلكترونــي أو شــبكات التواصــل االجتماعــي أو أي وســيلة تحقــق العلــم لجميــع 

أعضــاء الجمعيــة العمومية.



المادة )56(
االنسحاب من الترشح:

 فــي حالــة انســحاب كل أو بعــض المرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة  قبــل أو 
أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العموميــة فــال يجــوز ألي منهــم إعــادة ترشــيح نفســه 
لعضويــة مجلــس اإلدارة إال بعــد مــرور الــدورة االنتخابيــة التــي انســحبوا فيهــا. 
ويجــوز للمرشــح أن يســحب ترشــيحه وذلــك بموجــب كتــاب خطي منه شــخصيًا  
قبــل إقفــال بــاب الترشــح. وإذا أدى هــذا االنســحاب إلــى اســتحالة اســتكمال 
العــدد الــالزم لمجلــس اإلدارة فللجنــة العامــة فتــح بــاب الترشــح مــرة أخــرى 



المادة )57( فتح باب
 الترشح مرة أخرى:

ــالزم  ــدد ال ــس اإلدارة  الع ــاب مجل ــي انتخ ــح ف ــدم للترش ــم يتق ــال ل ــي ح ف
ــاب الترشــح مــرة أخــرى  ــاب الترشــح ، يفتــح ب لمجلــس اإلدارة بعــد اغــالق ب
لمــدة مماثلــة. وفــي حــال لــم يكتمــل العــدد الــالزم لمجلــس اإلدارة فــي المــرة 
الثانيــة للرئاســة أن تقــرر مــا تــراه مناســب حســب مقتضيــات المصلحــة العامة 
للنــادي إمــا تكليــف مجلــس اإلدارة الحاليــة أو مجلــس إدارة جديــد لمــدة مــن 

ثالثــة أشــهر إلــى ســنة واحــدة يجــوز تمديدهــا لمــدة أو مــدد مماثلــة، 



المادة )58(
قيد الناخبين:

تتولــى اللجنــة العامــة اعتمــاد قوائــم الناخبيــن األوليــة والنهائيــة وفــق . 1
اإلجــراءات التاليــة:

تحــدد اللجنــة العامــة فتــرة قيــد الناخبيــن في البرنامــج الزمنــي المعتمد . 2
وفــق أحــكام هــذه الالئحة.

يتــم االعــالن عــن إجــراءات قيــد الناخبيــن بالطريقــة واآلليــة التــي . 3
تحددهــا اللجنــة العامــة ســواء مــن خــالل النــادي أو عــن طريــق  الصحــف 
اليوميــة أو مــن خالل الموقــع االلكتروني أو شــبكات التواصل االجتماعي 

أو أي وســيلة تحقــق العلــم لجميــع أعضــاء الجمعيــة العموميــة.
يجــب أن يكــون الناخــب مســتوفي لجميــع الشــروط المنصــوص عليهــا . 4

فــي هــذه الالئحــة لقيــد اســمه فــي جــدول الناخبيــن.



تعــد لجنــة االنتخــاب والفــرز القائمــة األوليــة لجــدول الناخبين بعــد اغالق . 5
بــاب الترشــح، وترفــع القائمــة للجنــة العامــة فــي الوقــت الــذي تحــدده، 
وتعلــن عنهــا ســواء مــن خــالل النــادي أو عــن طريــق  الصحــف اليوميــة 
أو مــن خــالل الموقــع االلكترونــي أو شــبكات التواصــل االجتماعــي أو أي 

وســيلة تحقــق العلــم لجميــع أعضــاء الجمعيــة العموميــة.
تُعلــن اللجنــة العامــة القائمــة النهائيــة للناخبيــن بعــد اعتمادهــا خــالل . 6

)10( أيــام مــن تاريــخ المــدة المحــددة للبــت فــي الطعــون والمخالفــات، 
ويعلــن عنهــا ســواء مــن خــالل النــادي أو عــن طريــق  الصحــف اليوميــة 
أو مــن خــالل الموقــع االلكترونــي أو شــبكات التواصــل االجتماعــي أو أي 

وســيلة تحقــق العلــم لجميــع أعضــاء الجمعيــة العموميــة.

المادة )58(
قيد الناخبين:



تعــد لجنــة االنتخــاب والفــرز القائمــة األوليــة لجــدول الناخبين بعــد اغالق . 1
بــاب الترشــح، وترفــع القائمــة للجنــة العامــة فــي الوقــت الــذي تحــدده، 
وتعلــن عنهــا ســواء مــن خــالل النــادي أو عــن طريــق  الصحــف اليوميــة 
أو مــن خــالل الموقــع االلكترونــي أو شــبكات التواصــل االجتماعــي أو أي 

وســيلة تحقــق العلــم لجميــع أعضــاء الجمعيــة العموميــة.
تُعلــن اللجنــة العامــة القائمــة النهائيــة للناخبيــن بعــد اعتمادهــا خــالل . 2

)10( أيــام مــن تاريــخ المــدة المحــددة للبــت فــي الطعــون والمخالفــات، 
ويعلــن عنهــا ســواء مــن خــالل النــادي أو عــن طريــق  الصحــف اليوميــة 
أو مــن خــالل الموقــع االلكترونــي أو شــبكات التواصــل االجتماعــي أو أي 

وســيلة تحقــق العلــم لجميــع أعضــاء الجمعيــة العموميــة.

المادة )59(
االقتراع واالنتخاب:



ــوك . 1 ــادي فــي البن ــع الحســابات الخاصــة للن ــع فــي جمي ــر التواقي ــم تغيي يت
والمصــارف المرخصــة حســب الضوابــط التــي تصدرهــا الوكالــة إلــى أســماء 

مجلــس اإلدارة الجديــد بعــد انتهــاء فتــرة مجلــس اإلدارة الســابق.
تضــع الوكالــة الضوابــط واإلجــراءات الالزمــة لمجلــس اإلدارة المنتهيــة . 2

مدتــه أو المنحــل أو المســتقيل أو الــذي ســقطت او انتهــت عضويتــه إلنهــاء 
كافــة االلتزامــات الماليــة لألعضــاء أو لغيرهــم، مــع عــدم اإلخــالل بمــا جــاء 
فــي هــذا الالئحــة مــن أحــكام بمــا يترتــب فــي ذمــة أعضــاء مجلــس  اإلدارة 

مــن مســؤولية قانونيــة.

المادة )60( إجراءات ما بعد الجمعية 
العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد:



تتكــون لجنــة الطعــون والمخالفــات مــن رئيــس وعضويــن أحدهمــا ممثل . 1
عــن اللجنــة األولمبيــة العربيــة الســعودية يصــدر بهــم قــرار مــن الرئيس 

العام.
يجــب أن يكــون أعضــاء اللجنــة ممــن يحملــون شــهادة البكالوريــوس فــي . 2

القانــون أو مــا يعادلهــا.
يحــدد قــرار التشــكيل اجتماعــات اللجنــة وكيفية تنظيــم أعمالهــا والجهاز . 3

اإلداري المســاند لها.
ترتبــط لجنــة الطعــون والمخالفــات بالرئيــس العــام ولــه حــق اإلشــراف . 4

علــى أعمالهــا والرقابــة عليهــا.
تُعد قرارات لجنة الطعون والمخالفات نهائية .. 5
تباشر لجنة الطعون والمخالفات مهامها وفق الصالحيات التالية:. 6

المادة ) 61( لجنة الطعون 
والمخالفات:



أو  الناخبيــن  ضــد  العامــة  اللجنــة  تحيلهــا  التــي  االنتخابيــة  أ-المخالفــات 
المرشــحين.

ب-الطعون التي تقدم ضد قرارات أو إجراءات اللجنة العامة.
ج-الطعون التي تقدم ضد نتائج االنتخابات.

المادة ) 61( لجنة الطعون 
والمخالفات:



للجنة الطعون والمخالفات  أن تقرر  التالي:
استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين.. 1
استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين.. 2
إلغاء فوز أي مرشح.. 3
تأييــد قــرارات أو إجــراءات اللجنــة العامــة فــي قائمــة المرشــحين أو جدول . 4

الناخبين.

المادة )62( قرارات لجنة الطعون 
والمخالفات:



ايقــاع عقوبــة الغرامــة الماليــة التــي ال تزيــد عــن )100.000 ريــال( مائــة . 5
ألــف ريــال علــى أي ناخــب أو مرشــح فــي حالــة ارتكــب  أي مــن المخالفــات 
التــي تختــص بهــا، ويجــوز لهــا حرمــان المرشــح أو الناخــب مــن الترشــح 

أو التصويــت لمــدة ال تزيــد عــن دورتيــن انتخابيتيــن .
5( إيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة أو إلغاؤه.. 6
6( إلغاء أي قرار أو إجراء صدر عن اللجان العامة.. 7
7( إعادة االقتراع في االنتخابات محل الطعن عند االقتضاء.. 8

المادة )62( قرارات لجنة الطعون 
والمخالفات:



لــكل مرشــح أو ناخــب أو مــن لــه مصلحــة، الطعــن أمــام لجنــة الطعــون . 1
والمخالفــات خــالل )3( ثالثــة أيــام تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتاريــخ إعــالن 

القائمــة أو إعــالن جــدول الناخبيــن فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:
أ-شطب اسم ناخب من جدول قيد الناخبين.
ب-قيد من ال تنطبق عليه شروط الناخبين.

ج-قيد ناخب بعد انتهاء المدة المحددة.
د-رفض تسجيل مرشح في قائمة المرشحين.

هـ-تسجيل من ال تنطبق عليه شروط الترشح في قائمة المرشحين .
و-اسقاط اسم مرشح من قائمة المرشحين.
ز-تسجيل مرشح بعد انتهاء المدة للترشح.

المادة )63( حق الطعن
ومدة البت فيه:



ح-السماح لغير الناخب المسجل باإلدالء بصوته في االنتخابات.
ــراع المحــددة  أو  ــرة االقت ــاء فت ــه بعــد انته ــاإلدالء بصوت ط-الســماح لناخــب ب

تكــرار التصويــت.
ي-عدم تمكين ناخب من اإلدالء بصوته في يوم االقتراع.

ك-قبول ورقة اقتراع باطلة.
ــام  ــبعة أي ــالل )7( س ــن خ ــي الطع ــت ف ــات الب ــون والمخالف ــة الطع ــى لجن وعل

ــر للمــدة المحــددة للطعــن. ــوم األخي ــوم التالــي مــن تاريــخ الي ــدا مــن الي تب
2(  لــكل مــن لــه مصلحــة الطعــن فــي فــوز أي مرشــح فــي االنتخابــات أمــام 
ــخ  ــي لتاري ــوم التال ــن الي ــدأ م ــام تب ــالل )3( أي ــات خ ــون والمخالف ــة الطع لجن

ــة: ــاالت التالي ــن الح ــي أي م ــات ف ــة لالنتخاب ــة النهائي ــالن النتيج إع

المادة )63( حق الطعن
ومدة البت فيه:



أ-فوز أي مرشح في االنتخابات.
ب-إذا لــم يــرد اســم مرشــح ضمــن الفائزيــن لوجــود خلل فــي إجــراءات االقتراع 

أو الفــرز أو العد.
ــي  ــن ف ــن الفائزي ــح ضم ــب مرش ــي ترتي ــأ ف ــاك خط ــد أن هن ج-إذا كان يعتق

ــد. ــرز أو الع ــراع أو الف ــراءات االقت ــي إج ــل ف ــة لخل ــات نتيج االنتخاب
ــون  ــة الطع ــه لجن ــبق أن أصدرت ــا س ــات م ــج االنتخاب ــي نتائ ــراع ف ــم ي د-إذا ل

ــرارات. ــن ق ــات م والمخالف
 وعلــى لجنــة الطعــون والمخالفــات  البــت فــي الطعــن خــالل )7( ســبعة أيــام 

تبــدا مــن اليــوم التالــي مــن تاريــخ اليــوم األخيــر للمــدة المحــددة للطعــن.

المادة )63( حق الطعن
ومدة البت فيه:



للجنة الطعون والمخالفات وفقًا لصالحياتها التالي:
مخاطبــة الجهــات المختصــة بالرئاســة،  وطلــب المعلومــات والبيانات ذات . 1

الصلة.
طلــب أي مــن أعضــاء اللجنــة العامــة أو لجنــة االنتخــاب والفــرز   بشــأن . 2

أي مــن الطعــون المقدمــة لهــا أو المخالفــات المحالــة إليهــا، ويجــوز للجنــة 
الطعــون والمخالفــات االكتفــاء باإلفــادة الخطيــة.

ســماع أقــوال األطــراف فــي المخالفــات المحالــة إليهــا والطعــون المقدمــة . 3
. لها

المادة )64( آليات ممارسة لجنة 
الطعون والمخالفات لصالحياتها:



يشترط لقبول النظر في الطعون والمخالفات التالي:
تقديــم الطعــن إلــى لجنــة الطعــون والمخالفــات باســم رئيــس اللجنــة . 1

ــد المحــددة. خــالل المواعي
إبــراز بطاقــة الهويــة الوطنيــة – عنــد الطلــب – أو أي وســيلة للتحقــق من . 2

مقــدم الطلــب لــدى ســكرتارية اللجنــة .
تعبئــة النمــوذج المعتمــد مــن اللجنــة مــع بيــان العنــوان المختــار لمقــدم . 3

الطعــن.

المادة )65(
شروط قبول الطعون:



إذا ظهــر للجنــة الطعــون والمخالفــات  أثنــاء نظــر المخالفــة وجــود شــق جنائــي، 
ــة  ــراءات النظامي ــتكمال اإلج ــة الس ــة العام ــى اللجن ــق إل ــذا الش ــة ه ــا إحال فله
إلحالتهــا إلــى الجهــة المختصــة، واالســتمرار فــي نظــر الطعــن حســب مقتضيات 

الطعــن.

المادة )66( المخالفات
أثناء نظر الطعن:



اســتخدام القــوة أو التهديــد إلعاقــة إجــراءات االنتخابــات، أو منــع العامليــن . 1
فــي االنتخابــات مــن أداء عملهــم.

شراء أصوات الناخبين بأي كيفية أو وسيلة لكسب تأييدهم.. 2
االضرار بمرافق العملية االنتخابية أو أجهزتها الفنية أو التشغيلية.. 3
انتحال شخصية الغير في التصويت.. 4
تكرار التصويت.. 5
تقديــم بيانــات أو معلومــات غيــر صحيحــة للجنــة العامــة أو لجنــة االنتخــاب . 6

والفــرز أو لجنــة الطعــون والمخالفــات.

المادة )67(
المخالفات االنتخابية:



الفصل الثامن :
مالية النادي



تبــدأ الســنة الماليــة للنــادي مــع بدايــة الســنة الماليــة للرئاســة وتنتهــي 
بانتهائهــا.

المادة )68(
الفترة المالية للنادي :



تتكون ميزانية النادي من األبواب التالية:  
الباب األول :  يشمل الرواتب واألجور والبدالت والمكافآت واالنتدابات. . 1
ــات . 2 ــا والمحروق ــل وصيانته ــائل النق ــن وس ــمل تأمي ــي : يش ــاب الثان الب

ــتلزمات  ــاث والمس ــف واألث ــد والهات ــدات  والبري ــزة والمع ــة األجه وصيان
ــة . المكتبي

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

المادة )69(
ميزانية النادي:



ال يجــوز بعــد التصديــق علــى الميزانيــة صــرف أي مبلــغ مــن غيــر البــاب 
المخصــص لــه.

المادة )70(
الصرف من أبواب أخرى:



يجوز لمجلس اإلدارة النقل من بند إلى آخر داخل الباب الواحد وفق اآلتي: 
ــى آخــر مــرة واحــدة وبنســبة )50%( مــن  ــد إل ــد مــن بن ــز البن ــمكن تعزي 1( يـ

ــاده .  ــل اعتم أص
2( عندمــا تدعــو الحاجــة إلــى تعزيــز البنــد بأكثــر مــن )50%( فيســتلزم األمــر 

موافقــة الرئاســة.

المادة )71(  النقل من بند إلى بند 
في نفس باب الميزانية:



 ال يتم النقل بين أبواب الميزانية إال بموافقة الرئاسة.

المادة )72( النقل بين أبواب 
الميزانية:



ــه النقديــة باســمه فــي أحــد البنــوك فــي  ــنادي أن يــودع أموال ــى الـ  يجــب عل
ــه إذا تعــذر ذلــك، وعلــى  المدينــة التــي يقــع بهــا النــادي أو أقــرب محافظــة ل
النــادي أن يخطــر الرئاســة باســم البنــك والفــرع ورقــم الحســاب و اإليبــان وال 

ــا. ــر البنــك إال بموافقته يجــوز تغيي

المادة )73(
إيداع أموال النادي النقدية:



يجــب علــى األنديــة التــي تطبــق االحتــراف فتــح حســاب بنكــي لالحتــراف بعــد 
موافقــة الرئاســة . 

المادة )74( فتح حساب بنكي 
لالحتراف:



ال يجوز  للنادي فتح حساب أخر جديد  إال بموافقة الرئاسة.

المادة )75(
فتح حساب جديد:



ــف  ــس اإلدارة أو تكلي ــام لمجل ــس الع ــاد الرئي ــور اعتم ــام ف ــن الع ــوم األمي يق
ــن  ــه وأمي مجلــس إدارة مؤقــت  بإرســال نمــاذج مــن توقيعــات الرئيــس ونائب

ــك. ــى البن ــالها إل ــا وإرس ــب العتماده ــى المكت ــدوق إل الصن

المادة )76( نماذج تواقيع رئيس 
مجلس اإلدارة ونائبه وأمين الصندوق:



تتكون إيرادات النادي من الموارد التالية :
االعانة التي تقدم من الرئاسة.                                                     . 1
رسوم العضوية .. 2
دخل المباريات. . 3
استثمار الممتلكات كالمنشآت الرياضية والصاالت بعد موافقة الرئاسة. . 4
التبرعــات والهبــات التــي يوافــق عليهــا مجلــس اإلدارة ، وفقــًا لقــرار مجلس . 5

الــوزراء رقــم )365( وتاريــخ 1436/8/14هـــ الخــاص بالقواعــد التــي تنظــم 
وتحكــم الرقابــة علــى تلقــي الجهــات الحكوميــة هبــات وتبرعــات.

المادة )77(
ايرادات النادي: 



حقــوق الرعايــة وعوائــد اإلعــالن والتســويق والنقــل التلفزيونــي مــع . 6
مراعــاة الضوابــط واإلجــراءات المقــررة مــن الرئاســة واالتحــاد المعنــي.

أي مــوارد أخــرى يوافــق عليهــا مجلــس  اإلدارة وال تتعــارض مــع األنظمــة . 7
واللوائــح والقــرارات والتعليمــات .

ــعار . 8 ــم وش ــويق اس ــن، وتس ــن المحترفي ــارة الالعبي ــال أو إع ــل انتق مقاب
النــادي والــزي الخــاص بــه مــع مراعــاة الضوابــط واإلجــراءات المقــررة مــن 

ــي. ــاد المعن ــة واالتح الرئاس

المادة )77(
ايرادات النادي: 



األصــل أن يكــون تحصيــل إيــرادات النــادي مــن خــالل الوســائل البنكيــة 
ــي  ــداع البنك ــي أو االي ــل المصرف ــة أو التحوي ــة أو البنكي ــيكات المصرفي كالش
المباشــر، ويجــوز فــي الحــاالت العاجلــة تحصيــل إيـــرادات النــادي نقــدًا، وفــي 
جميــع األحــوال يجــب االلتــزام باألصــول واإلجــراءات المحاســبية  عنــد تســجيل 

ــدوق. ــن الصن ــل أمي ــادي مــن قب ــرادات الن ــد إي وتقيي

المادة )78(
تحصيل ايرادات النادي:



تتكون مصروفات النادي من :
الرواتب واألجور .                                                                       . 1
المياه والكهرباء والمحروقات . . 2
البريد والهاتف والبرقيات وخدمات االتصاالت األخرى.                 . 3
ترميم وصيانة وإيجارات المباني.. 4
نفقات تنفيذ األنشطة . . 5
األدوات المكتبيــة والرياضيــة والمطبوعــات واألجهــزة واألثــاث والكــؤوس . 6

والميداليــات واألعــالم الخاصــة بالنــادي.
االشتراكات في االتحادات الرياضية.                                            . 7

المادة )79(
مصروفات النادي: 



اشتراكات الصحف واالنترنت والموقع االلكتروني )ان وجدت(.. 8
بدل الغرامات والعقوبات التي تفرض على النادي.                          . 9

نفقات تأمين وعالج الالعبين داخليًا وخارجيًا .. 10
بدالت تمثيل وانتقاالت وإركابات وسكن وإعاشة وانتدابات ومكافآت.. 11
تأمين وسائل النقل وقطع الغيار.                              . 12
نثريات.. 13

المادة )79(
مصروفات النادي: 



ال يجــوز صــرف أي مبلــغ مالــي إال بقــرار مــن مجلــس إدارة النــادي وفــي حــدود 
اللوائــح والقــرارات والتعليمــات.

المادة )80(
صرف المبالغ:



المادة )81(
آلية الصرف:

 ال يصــرف أي مبلــغ مالــي إال بأمــر صــرف موقــع مــن رئيــس النــادي أو نائبــه 
وأميــن الصنــدوق.



المادة )82(
مرفقات أمر الصرف: 

يرفق بأمر الصرف المستندات المؤيدة لصرف المبلغ وهي :
ــم - 1 ــة بخت ــغ ومختوم ــتالم المبل ــع باس ــن البائ ــة م ــة موقع ــورة األصلي الفات

ــة  ــاالت الطارئ ــي الح ــورة ف ــى فات ــول عل ــذر الحص ــال تع ــي ح ــل، وف المح
ــال( فيجــب موافقــة  ــغ وقــدره )3000 ري أو الضروريــة وبمــا ال يتجــاوز مبل

ــا. ــع منهم ــر موق ــب محض ــدوق بموج ــن الصن ــس اإلدارة وأمي رئي
استالم ما تم تأمينه وإدخاله للمستودع.- 2
مسيرات الرواتب والمكافآت.- 3

4-صورة من الشيك.
5-صورة من محضر مجلس اإلدارة بالموافقة على الصرف.



المادة )83(
شراء مستلزمات النادي:

 يتم شراء مستلزمات النادي بأحد الطرق التالية :
الشراء المباشـر بما ال يتجاوز )50.000( خـمـسـون ألـف ريال سعودي .- 1
ما زاد عن )50.000( خــمســـون ألـــف ريال ســعودي إلى )150.000( مائة - 2

ــا  ــذ بأقله ــعيرات يؤخ ــب تس ــون بموج ــعودي فيك ــال س ــف ري ــون أل وخمس
ســعرًا .

ــال ســعودي يطــرح فــي - 3 ــف ري ــة وخمســون أل مــا زاد عــن )150.000( مائ
ــة. ــراف الرئاس ــت إش ــة تح منافس

ــع - 4 ــك م ــارض ذل ــدم تع ــاة ع ــع مراع ــة م ــات المحلي ــراء المنتج ــل ش يفض
العامــة.  المصلحــة 



المادة )84( السلفة
المستديمة ألمين الصندوق:

يجــوز ألميــن الصنــدوق بقرار مــن مجلــس اإلدارة االحتفاظ بســلفه مستـــديمة 
ــن  ــة ويمك ــات الطارئ ــال للمصروف ــف ري ــرين أل ــن  )20.000( عش ــد ع ال تزي
تعويــض مــا صرف منها بعد تـقديـــم مسـتنـــدات صرف ال تقــل عن )10.000( 

عشــــرة آالف ريال .



المادة )85(
السلفة المؤقتة: 

يجــوز بقــرار مجلــس اإلدارة صــرف ســلفه مؤقتــة فــي الحــاالت التــي تقتضــي 
طبيعــة العمـــل ذلك مثـــل الرحالت والمعســكرات واألنشــطة الرياضية وغيرها 
علــى أن يتــم الصرف بحـــدود مـــا نصـــت عليــه أحكام هــذه الالئحة بـــشرط أن 
يتـــم تســوية حســابات السلفــــة فـــور انتهــاء الغــرض الــذي صرفــت مــن أجلــه 

وال يتــم صــرف ســلفه أخــرى إال بعــد تســوية الســلفة الســابقة.



المادة )86(
مصروفات المهمات الخاصة :

يتحمل النادي مصروفات مندوبيه في المهمات الخاصة به.



المادة )87(
التزامات النادي المالية:

يجــب علــى النــادي االلتــزام بجميــع القــرارات والتعليمــات المنظمــة . 1
لألصــول واإلجــراءات المحاســبية الصــادرة مــن الرئاســة.

يجــب علــى النــادي تمكيــن ممثلــي المكتب والرئاســة ومراقب الحســابات . 2
مــن االطــالع علــى جميــع المســتندات والوثائــق ذات الصلــة باإليــرادات 
والمصروفــات وأي موضوعــات ماليــة أخــرى تســتلزم المصلحــة االطــالع 
لألعمــال  والمراقبــة  والتدقيــق  والمراجعــة  الفحــص  عليهــا، وإجــراء 
ــن  ــة م ــب والرئاس ــن المكت ــب تمكي ــا يج ــادي. كم ــة للن ــة والمالي اإلداري

الجــرد الســنوي أ و الجــرد المفاجــئ.



يجــب علــي النــادي االلتــزام بالقــرارات والتعليمــات المنظمــة لالســتثمار . 3
ــس إدارة  ــس مجل ــن رئي ــع م ــة توق ــد أو اتفاقي ــة وأن أي عق ــي األندي ف
النــادي أو عضــو مجلــس اإلدارة لــم تصــدر عليهــا موافقــة الرئاســة عليها 
لــن يكــون لهــا أي أثــر قانونــي فــي مواجهتهــا أو مواجهــة النــادي، وأن من 
يقــوم بالتوقيــع علــى تلــك العقــود أو االتفاقيــات ســيتحمل المســئولية 
القانونيــة الكاملــة ومــا يترتــب عليهــا مــن التزامــات فــي مواجهــة الطــرف 

األخر.
تخضــع جميــع المعامــالت المالية للتدقيــق والمراقبة الدوريــة أو المفاجئة . 4

مــن قبل ممثلــي  المكتب والرئاســة.
ال يجــوز لمجلــس إدارة النادي االقتـــراض من أي شخــــص أو جهــــة كانت . 5

إال بعــد الموافقــة المســبقة مــن الرئاســة مــع تحمــل مــن قــام باالقتراض 
قبــل موافقــة الرئاســة جميــع التبعــات القانونيــة المترتبــة عــن القرض.

المادة )87(
التزامات النادي المالية:



ال يجــوز لرئيــس أو أي مــن أعضــاء مجـــلس اإلدارة أو أي شــخص آخــر مهما . 6
كانــت صفتــه تقديــم ســلفة ماليــة مــن حســابهم الخــاص والصــرف منهــا 
علــى احتياجــات النــادي إال بعــد الموافقــة المســبقة مــن الرئاســة وبشــرط 
إيداعهــا حســاب النــادي البنكــي وأي مخالفــة لهــذا البنــد فتعــد تبرعــًا ال 
يحــق لمــن تقــدم بالســلف المطالبــة باســتردادها أو اعتبارهــا دينــًا علــى 

النــادي.
ال يجــوز لمجلــس اإلدارة أن ينفــق أمــوال النــادي فــي غيــر األغــراض التــي . 7

أنشــئ مــن أجلهــا، كمــا ال يجــوز لــه الدخــول فــي أيــة مضاربــات ماليــة، 
ويجــوز اســتغالل فائــض اإليــرادات أو اســتثمار جــزء مــن أموالــه لضمــان 
مــورد ثابــت للنــادي علــى أال يؤثــر ذلــك فــي نشــاطه، وذلك بعــد الحصول 

علــى الموافقــة المســبقة مــن الرئاســة.

المادة )87(
التزامات النادي المالية:



ــى . 8 ــم، إل ــترك أو ينض ــب أو يش ــادي أن ينتس ــس إدارة الن ــوز لمجل ال يج
ــا أو أن  ــلم منه ــة، أو أن يتس ــارج الدول ــره خ ــاد مق ــة أو ن ــة أو هيئ جمعي
ــود أو  ــى نق ــت، عل ــة كان ــة طريق ــاطة أو بأي ــرة أو بالوس ــل مباش يحص

ــة. ــة الرئاس ــى موافق ــول عل ــل الحص ــوع، قب ــن أي ن ــع م مناف
ــارات أو . 9 ــي أو العق ــي األراض ــرف ف ــادي التص ــس إدارة الن ــوز  لمجل ال يج

المبانــي التــي تخصصهــا لــه الدولــة لالنتفــاع بهــا، بالبيــع أو الرهــن أو 
لضمــان أي ديــون قــد يتحملهــا النــادي، أو بأي شــكل من أشــكال التصرف 

األخــرى، عــدا اإليجــار علــى أن يكــون بموافقــة مســبقة مــن اللجنــة.

المادة )87(
التزامات النادي المالية:



المادة )88( تأمين السكن واإلعاشة 
في المهمات الخاصة بالنادي: 

يُــؤمــن النــادي السكــن واإلعـــاشـــة والــتـــنقــالت في مهمــات الـــنــادي .



1( يصــرف النــادي بدل انتــداب ألعضاء مجلس اإلدارة والســعوديين المتعاقدين  
والمتعاونيــن لليــوم الواحــد وفق مــا يلي  : 

أ-)700( سـبعمـائة ريال ألعـضاء مجـلس اإلدارة خارج المملكة .
ب-)500( خمسمائة ريال ألعضاء مجـلـس اإلدارة داخل الممـلكة .
ج-)400( أربعمائة ريال للمـتعاقدين والمتعاونين خارج المملكة .

د-)250( مائتان وخـمسون رياال للمتعاقدين والمتعاونين داخل المملكة .
2( للرئاســة تعديــل قيمــة بــدل االنتــداب حســب األحــوال والظــروف ومقتضيات 

المصلحة. 

المادة )89(
بدل االنتداب:



يصــــــــرف تذكـــــــــرة ســفر للمنتدبيــن فــي مهمــات النــادي بالدرجــة األولــى 
للرئيــس والدرجــة الســياحية ألعضــاء مجلــس اإلدارة ومــن يتطلــب ســفره مــن 

النــادي.

المادة )90(
تذاكر السفر:



يُلــزم المرافقيــن لفــرق النــادي المختلفــة )إدارييــن ـ مدربيــن ـ عمــال( الســكن 
واإلقامــة فــي  األماكــن المؤمنــة لهــم مــع الفــرق .

المادة )91(
السكن واالقامة للمرافقين: 



ــة . 1 ــة والمنقول ــكات الثابت ــتراكات والممتل ــا االش ــا فيه ــادي بم ــوال الن أم
والهبــات والوصايــا والتبرعــات واإلعانــات وغيرهــا تعتبــر ملــكًا للنــادي، 
وليــس لألعضــاء أي حــق فيهــا، وليــس للعضــو المنســحب أو الــذي فقــد 
عضويتــه أو ســقطت عنــه أو لورثتــه أي حــق فــي المطالبــة بهــذه األمــوال.

شــمل ممتلــكات النــادي األموال النقــــدية واألمــوال المودعة فــي البنوك . 2
والمبانــي والمنشــآت والعقــارات واألجهــزة  واألدوات والمالبــس واألثــاث 

ووســائل النقــل ومــا فــي حكمهــا.
ال يحــق لمجلــس إدارة النــادي بيــع شــيء مــن ممتلــكات النــادي إال بعــد . 3

موافقــة الرئاســة.
كل مــن يتســبب فــي ضيــاع أو أتــالف شــيء مــن ممتلــكات النــادي يكــون . 4

المادة )92(
ممتلكات النادي:



ملزمــًا بدفــع قيمتــه أو إصالحــه حســب قــرار مجلــس اإلدارة أو الرئاســة. 
ــة  ــذه الالئح ــي ه ــررة ف ــات المق ــن العقوب ــع أي م ــة توقي ــوز للرئاس ويج

باإلضافــة لدفــع قيمــة مــا تــم اتالفــه أو اصالحــه.
تســجل جميــع ممتلــكات النــادي حســب تصنيفـــها فــي ســجالت معتمــــدة . 5

وبأرقــام متسلســلة فــي المســتودع.
يمســك أميــن الصنــدوق وأميــن المســتودع المكلــف مــن مجلــس اإلدارة . 6

ســجالت العهــد العينيــة يثبــت فيهــا الــوارد والخــارج مــن هــذه العهــد .
للرئاســة تشــكيل لجنــة لجــرد وتصفيــة ممتلكـــات النــادي الــذي تــم  حلــه . 7

أو دمجــه طبقــًا لألنظمــة واللوائــح

المادة )92(
ممتلكات النادي:



الفصل التاسع:
الشكاوى والمخالفات

و العقوبات



ــم  ــق له ــن يح ــة الذي ــة العمومي ــاء الجمعي ــن اعض ــواء م ــة )س ــه مصلح ــن ل لم
حضورهــا والتصويــت فيهــا أو مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة األخريــن أو مــن 
المتعامليــن مــع النــادي( تتعلــق بأحــكام هــذه الالئحــة التقــدم بالشــكوى علــى 

ــة: ــوال التالي ــكوى األح ــي الش ــى ف ــى أن يراع ــا عل ــة لمعالجته اإلدارة المختص
ــق  ــس اإلدارة وتتعل ــاء مجل ــن اعض ــس أو أي م ــد رئي ــكوى ض ــت الش 1( إذا كان
ــكوى  ــول الش ــترط لقب ــادي فيش ــي الن ــة ف ــة أو المالي ــة أو الفني ــور اإلداري باألم

ــي: التال
أ-أن تقــدم أواًل إلدارة النــادي عبــر البريــد االلكترونــي الرســمي مــع تزويــد اإلدارة 

المختصــة بصــورة منهــا خــالل )72( ســاعة مــن تاريــخ تقديمهــا إلدارة النــادي.
ب-تقــوم إدارة النــادي بالــرد علــى الشــكوى خــالل أســبوعين مــن تاريــخ اســتالم 
الشــكوى مــع تزويــد اإلدارة المختصــة بصــورة مــن الــرد خــالل )72( ســاعة مــن 

تاريــخ الــرد.

المادة )93(
الشكاوى :



ج-فــي حــال عــدم رد إدارة النــادي علــى الشــكوى خــالل المــددة المحــددة فــي 
هــذه المــادة فيجــوز التقــدم بهــا لــإلدارة المختصــة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
لمعالجــة الشــكوى إمــا بإلــزام إدارة النــادي بمعالجــة ســبب الشــكوى إذا كان لها 
موجــب أو عرضهــا علــى الجمعيــة العموميــة فــي أول اجتمــاع لهــا لتقرر بشــأنها 
مــا تــراه حســب اختصاصهــا أو  توجيــه المشــتكي للجهــة صاحبــة الصالحيــة في 

النظــر والفصــل فــي الشــكوى.
ــا  ــذة فيه ــراءات المتخ ــة وإلج ــة االنتخابي ــول العملي ــكوى ح ــت الش 2( إذا كان
فيجــب تقديــم الشــكوى للجــان االنتخابيــة كل حســب اختصاصــه ســواء اللجنــة 
العامــة او لجنــة الطعــون والمخالفــات خــالل الفتــرات الزمنيــة لمباشــرة تلــك 
اللجــان الختصاصهــا، ولــن يتــم النظــر فــي أي شــكوى تتعلــق بهــذا الموضــوع 
مــع أحقيــة المشــتكي فــي التقــدم للجهــات القضائيــة المختصــة فــي التظلــم 

المادة )93(
الشكاوى :



مــن قــرار الرئيــس العــام أو اللجــان العامــة أو لجنــة الطعــون والمخالفــات.
3( إذا كانــت الشــكوى تتعلــق بنشــاط اللعبــة فيجــب التقــدم بالشــكوى علــى 

االتحــاد المعنــي للنظــر والفصــل فيهــا فــي ضــوء لوائحــه.

المادة )93(
الشكاوى :



1( للرئاسة وفق صالحيتها ومقتضيات المصلحة العامة أن توقع عقوبات على 
أي من أعضاء الجمعية العمومية أو أعضاء مجلس اإلدارة في حال ارتكابهم 

مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية:
أ-اإلساءة أو التجريح أو االهانة أو التحريض باستخدام أي وسيلة إعالمية أو 

عبر شبكة االنترنت أو شبكات التواصل االجتماعي.
ب-امتهان أي شخص أو مجموعة أشخاص باستخدام عبارات االزدراء أو التمييز 

أو أية ممارسات تتعلق بالعرق أو الجنس أو اللون أو الثقافة أو اللغة أو الدين.
ج-اتالف أو تخريب أو المساس بما يضر أو يؤثر علي سالمة الممتلكات أو 

المنشآت التابعة للرئاسة.

المادة )94(
المخالفات والعقوبات :



2( في حال ارتكاب عضو الجمعية العمومية أو أعضاء مجلس اإلدارة أيًّا من 
المُخاَلفات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يحق للرئاسة 

إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
أ- توجيه االنذار الخطي مع أخذ التعهد بعد تكرار المخالفة وأنه في حال 

ارتكاب مخالفة أخرى فيعاقب بعقوبة أشد.
ب- المنع من مزاولة النشاط.

ج- المنع من دخول النادي أو المنشآت الرياضية التابعة للرئاسة أو بهما معًا 
د- المنع من مرافقة فرق النادي داخليًا وخارجيًا.

هـ- المنع من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة.

المادة )94(
المخالفات والعقوبات :



و-إسقاط العضوية.
3( ال يجوز توقيع أي عقوبة على أي عضو-عدا االنذار الخطي- قبل إجراء 

تحقيـق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثـبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق 
بعد ابالغه رسميًا على العنوان المختار المثبت لدى النادي.  

4( يجوز  ألي عضو صدر ضده قرار من الرئاسة بأي من العقوبات المنصوص 
عليها في هذه المادة التظلم من القرار الصادر وفق األحكام المنصوص عليها 

في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة )94(
المخالفات والعقوبات :



مركز التحكيم الرياضي السعودي

نلتقي على خير ان شاء اهلل ،،،




