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الفصل األول :التعريفات
ض%%ح أم%ام%ها ،م%ا ل%م ي%تضحْ
ف%ي ت%طبيق أح%كام ه%ذا ال%نظام ت%دل ال%عبارات وال%كلمات ال%تال%ية ع%لى ال%تفسير وامل%فهوم وامل%عنى املَ %و َّ % %
ِ
يقتض سيا ُقه غير ذلك ،كما تنطبق اإلشارةُ إلى املفرد على الجمع ،والعكس صحيح:
من صراحة النص ،أو
 .1اململكة :اململكة العربية السعودية.
 .2االتحاد :االتحاد السعودي لكرة القدم ).(SAFF
 .3االتحاد الدولي :االتحاد الدولي لكرة القدم ).(FIFA
 .4االتحاد اآلسيوي :االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ).(AFC
 .5ال %%راب %%طة  :راب %%طة دوري امل %%حترف %%ني ال %%سعودي ،وه %%ي ش %%خصية اع %%تباري %%ة مس %%تقلة اداري %%ا وم %%ال %%يا وت %%نظيميا وت %%عمل ت %%حت
مظلة االتحاد السعودي لكرة القدم
 .6النادي :مؤسسة رياضية ذات شخصية اعتبارية ُمرخص له رسميا ً من الرئاسة وعضو في االتحاد.
 .7امل %%سؤول %%ون /اإلداري %%ون :ج %%ميع أع %%ضاء مج %%لس اإلدارة ،وال %%لجان ،وال %%حكام وم %%ساع %%دوه %%م ،وامل %%درب %%ون وم %%ساع %%دوه %%م،
ومسؤولو الشؤون الفنية والطبية واإلدارية في االتحاد والرابطة ،واألندية.
املسجل رسميا ً في االتحاد.
 .8الالعب :العب كرة القدم
َّ
 .9مجلس إدارة الرابطة :الهيئة التشريعية والسلطة العليا في الرابطة.
 .10األغلبية العادية :املوافقون بما يزيد على النصف ملجموع األعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت.
 .11األغلبية املطلقة :املوافقون بما يزيد على النصف ملجموع األعضاء الكلي الذين يحق لهم التصويت.
 .12األغلبية النسبية :املوافقون بنسبة محددة من مجموع األعضاء املُطْ َلق.
 .13الرئيس :الشخص املنتخب رئيسا ً للرابطة .
 .14املدير التنفيذي :الشخص املعني مديرا ً تنفيذيا ً للرابطة .
 .15ال%فري%ق اإلداري :األش%خاص ال%ذي%ن ي%عملون ت%حت إدارة امل%دي%ر ال%تنفيذي وي%ؤدون الخ%دم%ات امل%سان%دة ل%ه ل%تحقيق أه%داف
الرابطة.
 .16اللجنة الدائمة أو املؤقتة :هي لجان تجتمع بصورة دائمة أو مؤقتة ملناقشة أمور استراتيجية أو تشغيلية محددة.
 .17األندية األعضاء (١٤) :ناديا ً جميعهم مشاركني في الدوري املمتاز للمحترفني.
ٍ
 .18ممثل النادي العضو :شخص يتم اختياره من قبل ناديه بحكم عضويته في الرابطة ليتحدث بالنيابة عن ناد عضو.
 .19الئ%حة ت%راخ%يص األن%دي%ة :ال%الئ%حة ال%تنظيمية ال%تي ت%تكون م%ن ع%دة ف%ئات م%ن امل%عاي%ير واإلج%راءات ال%الزم%ة ل%ألن%دي%ة ل%لحصول
على رخصة ٍ
ناد سعودي.
 .20دوري الدرجة املمتازة :أكبر دوري لكرة القدم ؛ وهو الدوري الذي يخضع ألحكام هذا النظام األساسي.
 .21الهيئات القضائية :الجهاز القضائي في االتحاد واملختص بالقضايا االنضباطية واألخالقية واالستئنافية.
 .22املحاكم العادية :محاكم الدولة التي تَنْظُر وتَفْ ِ
صل في املنازَعات العامة والخاصة.
 .23م%%رك%%ز ال%%تحكيم ال%%ري%%اض%%ي ال%%سعودي :ال%%جهة امل%%ختصة ب%%ال%%نظر وال%%فصل ف%%ي ج%%ميع امل%%نازع%%ات ال%%ري%%اض%%ية ع%%لى املس%%توى
املح ِّلي.
 .24ري %%اض %%ة ك %%رة ال %%قدم ال %%نظام %%ية :ال %%لعبة ال %%تي يُ %%دي %%ره %%ا ويُش %%رف ع %%ليها االت %%حاد ال %%دول %%ي ،وف %%ق ق %%وان %%ني ال %%لعبة ال %%صادرة م %%ن
مجلس االتحاد الدولي.
 .25مجلس االتحاد الدولي :املجلس التشريعي لالتحاد الدولي ).(IFAB
 .26بطوالت االتحاد اآلسيوي لكرة القدم :مسابقة كرة قدم قارية سنوية ينظمها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
 .27العقد التجاري :أي عقد مبرم من قبل الرابطة متعلق بأنشطة تجارية ،مثل الرعاية أو البث أو املعامالت املماثلة.
 .28القوة القاهرة :الحدث أو التأثير الذي يعتبر من املستحيل السيطرة عليه أو التنبؤ به.
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الفصل الثاني :أحكام عامة
املادة) (1املسمى وامل َ َق ُّر الرئيسي والوضع القانوني:
 (1تُ%عد ال%راب%طة ال%كيان ال%قان%ون%ي ال%دائ%م امل%مثل ل%ألن%دي%ة األع%ضاء .وي%كون ل%ها ال%شخصية االع%تباري%ة وال%ذم%ة امل%ال%ية املس%تقلة ،
ول%ها أن ت%مارس أع%مال%ها ب%صفة ت%جاري%ة ،ول%ها ف%ي س%بيل ذل%ك اس%تثمار م%وارده%ا وت%أس%يس الش%رك%ات وف%قا ً ل%نظام الش%رك%ات
واألنظمة ذات العالقة ..
 (2النظام األساسي للرابطة يطبق فقط على مسابقة دوري الدرجة املمتازة لكرة القدم السعودية.
 (3امل%%قر ال%%رئ%%يسي ل%%لراب%%طة ف%%ي م%%دي%%نة ال%%ري%%اض ،وال ي%%جوز ن%%قل امل%%قر م%%ن ال%%ري%%اض ب%%دون م%%واف%%قة األن%%دي%%ة األع%%ضاء وم%%صادق%%ة
مجلس إدارة االتحاد.
 (4تعمل الرابطة على تحقيق األهداف التالية :
أ -إدارة دوري ال %%درج %%ة امل %%متازة ل %%كرة ال %%قدم ال %%سعودي %%ة ب %%ما ي %%تفق م %%ع ال %%نظام األس %%اس %%ي ل %%الت %%حاد وال %%قواع %%د وال %%لوائ %%ح
ال%%تنظيمية ال%%خاص%%ة ب%%كل م%%ن االت%%حاد ال%%دول%%ي ) (FIFAواالت%%حاد اآلس%%يوي ) ،(AFCووف%%ق أف%%ضل ال%%وس%%ائ%%ل ال%%تقنية م%%ن
حيث التنظيم والبنية التحتية والتجهيزات .
ب -تطوير البيئة االستثمارية ملسابقة دوري الدرجة املمتازة  ،وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار فيها.
ج -امل %%ساه %%مة ف %%ي ت %%طوي %%ر ك %%اف %%ة ع %%ناص %%ر ال %%لعبة م %%ن إداري %%ني وف %%نيني وح %%كام والع %%بني ع %%بر امل %%حاض %%رات وورش ال %%عمل
والندوات .
د -تحقيق العدالة الرياضية والنزاهة والشفافية بني جميع األندية املشاركة في الدوري وفي كافة تعامالتها ومهامها.
هـ  -زيادة الوعي وتشجيع القطاع الخاص واألندية للمشاركة في املسئولية االجتماعية.
و -ض %%مان إق %%ام %%ة امل %%ساب %%قات ف %%ي أج %%واء م %%ثال %%ية ري %%اض %%يا ً وف %%نيا ً وال %%عمل م %%ع ال %%جهات ذات ال %%عالق %%ة ل %%ضمان أم %%ن وس %%الم %%ة
الجماهير والالعبني واإلداريني والحكام أثناء سير املباريات.
 (5ش%عار ال%راب%طة ع%بارة ع%ن :دائ%رة ع%لى ش%كل ك%رة ق%دم ب%داخ%له خ%طوط ع%لى ش%كل م%ثلث ،ب%ال%لون ال%ذه%بي وخ%ط داخ%لهما
باللون األخضر ،على يسار شكل الكرة اسم رابطة دوري املحترفني باللغتني العربية واإلنجليزية.
 (6اختصار اسم الرابطة باللغة اإلنجليزية ).(SPL
س َّجلة في الجهات الرسمية باململكة .
 (7إن الشعار واالختصار هي عالمات ُم َ
املادة ) (2الحياد وحماية املصالح املشتركة لألندية األعضاء:
 (1تُع ُّد الرابطة ُمحايدة في كل املسائل السياسية والدينية.
 (2تقوم الرابطة على حماية املصالح املشتركة لألندية األعضاء وتسعى إلى التمسك بمبادئ اللعب النظيف.
املادة ) (3سلوك الرابطة واألندية األعضاء:
 (1ي%%جب ع%%لى ال%%راب%%طة واألن%%دي%%ة األع%%ضاء ف%%يها االل%%تزام ال%%تام ب%%ال%%نظام األس%%اس%%ي ،وال%%لوائ%%ح ،وال%%قرارات ،وامل%%واث%%يق األخ%%الق%%ية،
الصادرة من االتحاد ) (SAFFواألتحاد اآلسيوي ) (AFCو األتحاد الدولي ).(FIFA
 (2تضمن الرابطة أمتثال األندية األعضاء فيها لقوانني اللعبة الصادرة عن مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ).(IFAB
 (3يجب أن تسعى الرابطة واألندية األعضاء فيها للعمل وفقا ً ألعلى املعايير في جميع األوقات.
املادة ) (4اللغات الرسمية:
ال%%لغة ال%%عرب%%ية ه%%ي ال%%لغة ال%%رس%%مية ل%%لراب%%طة  ،وي%%تم تح%%ري%%ر ال%%وث%%ائ%%ق واملس%%تندات وم%%حاض%%ر االج%%تماع%%ات وامل%%راس%%الت وال%%بيان%%ات
ال%رس%مية به%ذه ال%لغة ،وي%جوز ت%رج%متها ب%ال%لغة اإلنج%ليزي%ة ع%ند ال%حاج%ة ،وف%ي ح%ال االخ%تالف ف%ي ت%فسير ال%نصوص ف%إن ال%نص
املكتوب باللغة العربية ُي َع ُّد هو النص الرسمي املعت َ َمد.
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الفصل الثالث :عالقة الرابطة باالتحاد واختصاصات الرابطة
املادة ) (5عالقة الرابطة باالتحاد:
 (1تعمل الرابطة بالتنسيق مع االتحاد على تطوير كرة القدم في اململكة ،وتنظيم وإدارة دوري الدرجة املمتازة.
 (2ي%جب ع%لى ال%راب%طة واألن%دي%ة واألع%ضاء االل%تزام ب%ال%نظام األس%اس%ي وال%لوائ%ح وال%قرارات وامل%واث%يق األخ%الق%ية ال%صادرة م%ن
االتحاد السعودي لكرة القدم ).(SAFF
 (3تقديم تقرير نصف سنوي عن أداء الرابطة املالي واالداري والتسويقي لالتحاد السعودي لكرة القدم.
 (4ت %%لتزم ال %%راب %%طة ب %%مراع %%اة ج %%ميع االت %%فاق %%يات وال %%تعاق %%دات ال %%تي ي %%برم %%ها االت %%حاد م %%ع ش %%رك %%ائ %%ه س %%واء ف %%يما ي %%تعلق ب %%ال %%حقوق
التجارية أو الرعاية أو تنظيم املسابقات األخرى .
املادة ) (6اختصاصات الرابطة:
تختص الرابطة بالتالي:
 (1التنظيم واإلدارة والتسويق لدوري الدرجة املمتازة.
 (2إن%%شاء ونش%%ر وت%%عدي%%ل ال%%قواع%%د وال%%تنظيمات ال%%خاص%%ة ب%%ال%%عمليات ف%%ي دوري ال%%درج%%ة امل%%متازة وات%%خاذ ك%%اف%%ة الخ%%طوات ل%%فرض
القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة.
 (3تمثيل األندية األعضاء والتصرف فيما يحقق مصلحتهم في جميع األوقات.
 (4ت%قدي%م الخ%دم%ات ال%توج%يهية واالس%تشاري%ة ل%ألن%دي%ة األع%ضاء حس%ب ال%ضرورة ل%لمساع%دة ف%ي ت%نميتها .وق%د ي%شمل ذل%ك ال%ورش
أو التوجيه أو أي شكل مناسب آخر من أشكال الدعم.
 (5تكليف املراقبني واملنسقني ملباريات دوري الدرجة املمتازة وفق املعمول به في دوري أبطال أسيا.
 (6ال %%تفاوض وب %%يع ج %%ميع ال %%عقود ال %%تجاري %%ة ف %%يما ي %%خص دوري ال %%درج %%ة امل %%متازة .وت %%ملك ال %%راب %%طة س %%لطة ت %%عيني ج %%هة خ %%ارج %%ية
إلدارة العملية إذا كان ذلك مناسبا.
 (7إدارة وتشغيل الخدمات اإلعالمية املالئمة لدوري الدرجة املمتازة.
 (8توزيع املخصصات املالية على األندية األعضاء.
 (9تطوير أنشطة املسؤولية االجتماعية لألندية األعضاء والشركات الخاصة بدوري الدرجة املمتازة.
 (10تطبيق الئحة تراخيص األندية السعودية ،حسب السلطات التي يفوضها االتحاد للرابطة .
 (11ال%تعاون م%ع االت%حاد ومج%لس االت%حاد ال%دول%ي ل%كرة ال%قدم واألط%راف األخ%رى امل%عنية ف%ي امل%ملكة ف%ي ك%ل األم%ور امل%تعلقة
باملنافسات الدولية وقوانني اللعبة.
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الفصل الرابع :أعضاء الرابطة وحقوقهم وواجباتهم
املادة ) (7أعضاء الرابطة :
 (1أع%%ضاء ال%%راب%%طة ه%%م األن%%دي%%ة األع%%ضاء وال%%ذي%%ن ي%%مثلون )  ( ١٤ن%%ادي %ا ً ت%%تناف%%س م%%عا ً ف%%ي دوري ال%%درج%%ة امل%%متازة ف%%ي وق %تٍ
واحد.
 (2ت%%نتقل ال%%عضوي%%ة دون أي ق%%يد م%%ن األن%%دي%%ة ال%%تي ته%%بط م%%ن دوري ال%%درج%%ة امل%%متازة إل%%ى األن%%دي%%ة ال%%تي ت%%صعد إل%%يه م%%ن دوري
الدرجة األولى مع مراعاة األحكام التالية:
أ -ف%%ي ح%%ال ث%%بوت ه%%بوط أي ن%%ادي ع%%ضو ف%%ي ال%%راب%%طة م%%ن دوري ال%%درج%%ة امل%%متازة إل%%ي دوري ال%%درج%%ة األول%%ى ي%%سقط ح%%قه
ف%ي ح%ضور م%مثله الج%تماع%ات مج%لس إدارة ال%راب%طة أو ال%تصوي%ت ف%يه م%ع م%راع%اة أح%كام ن%صاب االج%تماع%ات وال%قرارات
الخاصة به نتيجة لذلك.
ب -ف %%ي ح %%ال ث %%بوت ص %%عود أي ن %%ادي م %%ن دوري ال %%درج %%ة األول %%ى إل %%ى دوري ال %%درج %%ة امل %%متازة وع %%دم ث %%بوت ه %%بوط أي ن %%ادي
ع%%ضو ف%%ي ال%%راب%%طة م%%ن دوري ال%%درج%%ة امل%%متازة إل%%ي دوري ال%%درج%%ة األول%%ى ف%%ال ي%%ثبت ل%%لنادي ال%%صاع%%د ال%%حق ف%%ي ال%%حضور
والتصويت في مجلس إدارة الرابطة إال بعد نهاية املوسم الرياضي أو بعد ثبوت هبوط أي نادي عضو.
ج -ي%%جب ورود خ%%طاب م%%ن األم%%ان%%ة ال%%عام%%ة ل%%الت%%حاد م%%بني ف%%يه أس%%ماء األن%%دي%%ة ال%%هاب%%طة واألن%%دي%%ة ال%%صاع%%دة الع%%تماد ان%%تقال
العضوية.
املادة ) (8حقوق األندية األعضاء:
 (1تتمتع األندية األعضاء بالحقوق التالية:
أ -حضور اجتماعات مجلس إدارة الرابطة.
ب -التصويت على األمور املطروحة في مجلس إدارة الرابطة.
ج -تقديم مقترحات إلى الرابطة إلدراجها بجدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الرابطة.
د -البقاء على علم بأي أمر من أمور الرابطة املتعلقة باألندية األعضاء.
 (2ت%%خضع م%%مارس%%ة أع%%ضاء ال%%راب%%طة له%%ذه ال%%حقوق ل%%ألح%%كام ال%%واردة ف%%ي ه%%ذا ال%%نظام األس%%اس%%ي وال%%لوائ%%ح ال%%خاص%%ة ب%%تطبيقه
املعمول بها.
املادة ) (9واجبات األندية األعضاء:
 (1يجب على األندية األعضاء االلتزام والتقيد بالتالي:
أ -االم%تثال ب%شك ٍل ت%ام ل%لنظام األس%اس%ي وال%لوائ%ح وال%قرارات ال%صادرة ع%ن ال%راب%طة واالت%حاد واالت%حاد اآلس%يوي واالت%حاد
الدولي في جميع األوقات ،والتأكيد على احترام أعضائها ومسؤوليها والعبيها لكل ذلك.
ب -املشاركة في املسابقات والنشاطات األخرى التي تنظمها الرابطة.
ج -احترام قوانني اللعبة املحددة من ِقبل مجلس االتحاد الدولي.
د-السعي للوصول ألعلى مستوى ممكن من املعايير واالمتثال الكامل ملتطلبات الرابطة.
هـ -إب%الغ ال%راب%طة ب%أي ت%عدي%ل ي%طرأ ع%لى ن%ظام%ه األس%اس%ي ول%وائ%حه وق%ائ%مة امل%سؤول%ني واألش%خاص امل%فوض%ني ب%توق%يع ات%فاق%يات
ملزمة مع أي طرف آخر.
ح ُ %دوث أي ن %%زاع ٍ ب %%ني ال %%عضو أو أح %%د ال %%تاب %%عني ل %%ه م %%ع أط %%راف أخ %%رى ،ف %%ي أم %%ر ي %%تعلق ب %%ال %%نظام األس %%اس %%ي وال %%لوائ %%ح
و -ع %%ند ُ %
ِ
ب إح%ال%تُه إل%ى ال%هيئات
وال%تعليمات وال%قرارات ال%صادرة ع%ن االت%حاد أو ال%راب%طة أو االت%حاد ال%دول%ي أو االت%حاد اآلس%يوي  -يَ%ج ُ
ال%قضائ%ية أو ال%تحكيمية امل%ختصة ب%االت%حاد ،أو م%رك%ز ال%تحكيم ال%ري%اض%ي ال%سعودي حس%ب االخ%تصاص ،ويح%ظر ف%يها ال%لجوء
إلى التقاضي أمام املحاكم العادية.
ٍ
%عترف ب%%ها ،أو م%%ع أي ع%%ض ٍو ب%%االت%%حاد ت%%م ت%%عليق
ز -االم%%تناع ع%%ن إق%%ام%%ة أي ع%%الق%%ات ذات ط%%بيعة ري%%اض%%ية م%%ع أي ج%%هات غ%%ير م%
عضويته أو إسقاطها.
ح -اح%%ترام وم%%راع%%اة م%%بادئ االن%%تماء وال%%نزاه%%ة والس%%لوك ال%%ري%%اض%%ي ال%%قوي%%م ،ك%%تعبي ٍر ع%%ن روح ال%%لعب ال%%نظيف ،وال%%نص ع%%لى ذل%%ك
في نظامه األساسي ولوائحه.
 (2إن اإلخ %%الل ب %%أي م %%ن ال %%واج %%بات امل %%ذك %%ورة أع %%اله ي %%جعل ال %%عضو امل %%خال %%ف ُع%%رض %%ة ل %%لعقوب %%ات امل %%نصوص ع %%ليها ف %%ي ال %%نظام
األساسي لالتحاد ولوائحه حسب الحالة.
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الفصل الخامس :الهيكل التنظيمي
املادة ) (10الهيكل التنظيمي:
أ -مجلس اإلدارة وهو الهيئة التشريعية للرابطة.
ب -رئ %%يس ال %%راب %%طة وه %%و امل %%مثل األع %%لى ل %%لراب %%طة  ،وي %%جب أن ي %%مثل مج %%لس إدارة ال %%راب %%طة ف %%ي ج %%ميع األوق %%ات ،ع %%لى ال %%نحو
املنصوص عليه في املادة ) (22من هذا النظام األساسي.
ج  -امل%دي%ر ال%تنفيذي ه%و امل%سؤول ع%ن ال%عمليات ال%يوم%ية ل%لراب%طة  ،ب%دع%م م%ن ف%ري%ق اإلدارة ،ع%لى ال%نحو امل%بني ف%ي امل%ادة )(24
من هذا النظام األساسي.
د  -اللجان الدائمة أو املؤقتة وهي التي تقدم املشورة والعون ملجلس إدارة الرابطة أثناء قيامه باملهام املوكلة له.
الفرع األول
مجلس إدارة الرابطة
املادة ) (11تعريف مجلس إدارة الرابطة وتشكيله:
 (1مجلس إدارة الرابطة هو الكيان الرئيسي املنوط به صناعة القرار في الرابطة.
 (2يتكون مجلس إدارة الرابطة من )ٍ (١٤
ناد عضو إضافة إلي رئيس الرابطة وممثل االتحاد.
 (3يحق للمدير التنفيذي للرابطة حضور اجتماعات مجلس إدارة الرابطة ،ولكن ليس له حق التصويت.
 (4ملج%لس اإلدارة أن ي%جتمع ب%شك ٍل ع%ادي أو غ%ير ع%ادي ،وي%قوم ال%رئ%يس بتح%دي%د وق%ت وم%كان اج%تماع مج%لس اإلدارة وف%ق
األحكام املنصوص عليها في هذا النظام األساسي.
 (5ي %%قوم ال %%رئ %%يس ب %%إدارة اج %%تماع مج %%لس اإلدارة  ،وف ً %قا ل %%لنظُم امل %%وض %%وع %%ة ل %%الج %%تماع ،وف %%ي ح %%ال غ %%ياب %%ه يح %%ل مح %%له امل %%دي %%ر
التنفيذي.
 (6يحق ملجلس اإلدارة تعيني مراقبني ،بدون أن يكو َن لهم حقُّ املناقشة أو التصويت.
املادة ) (12املمثلون لألندية األعضاء :
 (1يجب على كل ٍ
ناد عضو أن يرشح ممثالً واح ًدا لحضور اجتماعات مجلس إدارة الرابطة.
 (2ي %%جب ح %%ضور رئ %%يس ال %%نادي الج %%تماع مج %%لس اإلدارة ،وف %%ي ح %%ال ت %%عذر ال %%حضور ي %%فوض ال %%رئ %%يس ن %%ائ %%به أو األم %%ني ال %%عام
ل%حضور االج%تماع ب%ال%نياب%ة .ويس%ري ه%ذا ال%تفوي%ض ط%يلة ف%ترة رئ%اس%ته ملج%لس اإلدارة ،ول%لرئ%يس أو م%ن ي%فوض%ه ح%ق ال%تصوي%ت
في اجتماعات مجلس ادارة الرابطة.
 (3يجب أن يتمتع املمثل بكامل صالحياته ليستطيع التعبير عن النادي العضو الذي يمثله.
 (4ال يمكن ألي شخص تم توقيفه ألسباب تأديبية أن يمثل النادي العضو بأي صفة خالل فترة اإليقاف.
 (5ال ي%تم ق%بول م%مثلي األن%دي%ة األع%ضاء ف%ي اج%تماع%ات مج%لس إدارة ال%راب%طة إال ب%عد ال%تحقق م%ن أه%ليتهم م%ن ق%بل ال%رئ%يس أو
املدير التنفيذي للرابطة .
املادة ) (13صالحيات مجلس إدارة الرابطة:
يتمتع مجلس إدارة الرابطة بالصالحيات التالية:
أ -اعتماد النظام األساسي للرابطة على النحو املنصوص عليه في املادة  ٣٩من هذا النظام.
ب -اعتماد أي تغييرات أو تعديالت مقترحة على هذا النظام األساسي.
ج -اعتماد قواعد الرابطة ولوائحها.
د -اعتماد أي تغييرات وتعديالت مقترحة على قواعد الرابطة ولوائحها.
هـ-اعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الرابطة السابق.
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و -اعتماد املوازنة املالية والقوائم املالية السنوية للرابطة.
ز -اعتماد تعيني املدقق املستقل )املراجع الخارجي( ملراجعة القوائم املالية السنوية للرابطة.
ح-اعتماد التقرير نصف السنوي الذي يرفع لالتحاد.
ط-اعتماد املكافأة املقدمة للرئيس.
ي -م%%ناق%%شة واع%%تماد ت%%قري%%ر ال%%نشاط امل%%قدم م%%ن ال%%رئ%%يس ع%%ن ن%%شاط ال%%رئ%%يس ومج%%لس إدارة ال%%راب%%طة وامل%%دي%%ر ال%%تنفيذي ،والخ%%طة
اإلستراتيجية وتنفيذها.
ك -املوضوعات األخرى على النحو الذي يقترحه أعضاء مجلس إدارة الرابطة.
ل -ضمان وفاء الرابطة بكل مسؤولياتها الخاضعة لالعتماد واإلشراف.
م -تفويض أي مهام تقع ضمن اختصاصه للمدير التنفيذي أو لجهة خارجية وفق ما يراه مناسبا ً .
ن -إعداد القواعد واللوائح الخاصة بالرابطة والتأكد من تطبيقها.
ض -تحديد استراتيجية الرابطة وتمكني املدير التنفيذي من إجراء أي مهام حسبما يكون ذلك مناسبا ً.
ع -مراقبة أداء املدير التنفيذي والفريق اإلداري لضمان استمرار التركيز على تحقيق األهداف االستراتيجية للرابطة.
غ -م %%راق %%بة االم %%تثال ل %%لنظام األس %%اس %%ي وال %%قواع %%د وال %%لوائ %%ح امل %%عمول ب %%ها ف %%ي ال %%راب %%طة  ،وإح %%ال %%ة أي م %%خال %%فات ل %%ذل %%ك ل %%لهيئات
القضائية باالتحاد.
ف  -املوافقة علي إبرام االتفاقيات والعقود التجارية.
ق  -تعيني أي شخص أو مجموعة أشخاص لتنفيذ مجموعة من الواجبات نياب ًة عن الرابطة.
املادة ) (14أحقية التصويت ألعضاء مجلس اإلدارة:
الحضور وأحقية التصويت ألعضاء مجلس إدارة الرابطة هي على النحو التالي:
أ -رئيس الرابطة وال يحق له التصويت.
ب -ممثل االتحاد السعودي لكرة القدم ويحق له التصويت ويكون صوته مرجحا عند تساوي األصوات.
ج -عدد ) (14ناديا جميعهم مشاركني في الدوري املمتاز للمحترفني ،ولكل عضو صوت واحد.
املادة ) (15النِّصاب القانوني الجتماعات مجلس إدارة الرابطة:
 (1تكون اجتماعات مجلس إدارة الرابطة العادية أو غير العادية صحيحة إذا حضرها األغلبية املطلقة ألعضائها.
 (2إذا ل %%م ي %%تحقق ال %نِّصاب ال %%قان %%ون %%ي ،ي %%تم ع %%قد اج %%تماع أخ %%ر خ %%الل  24س %%اع %%ة ب %%نفس ج %%دول األع %%مال ،وال يش %%ترط ل %%تحقق
ال% %نِّصاب ال %%قان %%ون %%ي الج %%تماع مج %%لس ال %%راب %%طة ال %%ثان %%ي ،م %%ا ل %%م ي %%تضمن ج %%دول األع %%مال أي اق %%تراح %%ات ب %%تعدي %%ل ال %%نظام
األس%اس%ي أو ال%لوائ%ح أو آل%ية ت%وزي%ع امل%خصصات امل%ال%ية ل%ألن%دي%ة األع%ضاء ،وإب%رام ال%عقود ال%تجاري%ة أو ف%سخها أو ت%عدي%ل
بنودها.
 (3ت%عتبر األغ%لبية ال%عادي%ة م%ن األع%ضاء ال%حاض%ري%ن ك%اف%ية إلج%راء ت%صوي%ت ص%حيح ع%لى ق%رارات مج%لس إدارة ال%راب%طة  ،م%ا
ع %%دا آل %%ية ت %%وزي %%ع امل %%خصصات امل %%ال %%ية ل %%ألن %%دي %%ة األع %%ضاء ،وإب %%رام ال %%عقود ال %%تجاري %%ة أو ف %%سخها أو ت %%عدي %%ل ب %%نوده %%ا فيش %%ترط
موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة الرابطة وتتحدد األغلبية املطلوبة بعدد األصوات الصحيحة.
 (4ي%تم ال%تصوي%ت ب%واس%طة رف%ع األي%دي أو أي وس%يلة إل%كترون%ية ،وف%ي ح%ال ع%دم ُوض%وح اح%تساب األص%وات ي%تم ال%تصوي%ت ع%ن
طريق مناداة الحضور باألسماء حسب الترتيب األبجدي.
املادة ) (16اجتماع مجلس إدارة الرابطة العادي:
(1ين ْ َع ِقد اجتماع مجلس إدارة الرابطة العادي ) (4اجتماعات في السنة .
(2ي%%قوم ال%%رئ%%يس بتح%%دي%%د م%%كان االج%%تماع وت%%اري%%خه ،وي%%تم إخ%%طار األع%%ضاء ب%%االج%%تماع خ%%طيا ً ق%%بل امل%%وع%%د بـ ) (15ي%%وم %ا ً ع%%لى
األقل.
(3ت%%كون اج%%تماع%%ات مج%%لس إدارة ال%%راب%%طة غ%%ير ع%%لنيه ،وي%%جوز ل%%لرئ%%يس وح%%ده ت%%وف%%ير امل%%علوم%%ات ال%%تي ي%%راه%%ا م%%ناس%%بة ل%%وس%%ائ%%ل
اإلعالم.
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املادة ) (17جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الرابطة العادي:
 (1ي%تول%ى امل%دي%ر ال%تنفيذي إع%داد ج%دول األع%مال ب%نا ًء ع%لى االق%تراح%ات امل%ق َّدم%ة م%ن األع%ضاء ،وع%لى ك%ل َم%%ن ي%رغ%ب ف%ي ت%قدي%م
أي م%قترح ملج%لس إدارة ال%راب%طة إرس%ال%ه إل%ى امل%دي%ر ال%تنفيذي ك%تاب%ة ،م%ع ش%رح م%وج%ز ،وذل%ك ق%بل أس%بوع م%ن ت%اري%خ ان%عقاد
االجتماع.
 (2يجب أن يشمل جدول أعمال االجتماع السنوي البنود اإللزامية التالية:
ا .إعالن بأن االجتماع تم عق ُده وف ًقا للنظام األساسي للرابطة.
ب .اعتماد جدول األعمال.
ج .خطاب الرئيس.
د .تعيني املراقبني املستقلني.
ه .املصادقة على محضر االجتماع السابق ملجلس إدارة الرابطة.
و .تقرير الرئيس )يشمل األنشطة التي أقيمت منذ االجتماع السابق(.
الربح والخسارة )نهاية السنة املالية(.
ز .عرض بيان امليزانية بعد مراجعتها وتدقيقها ،وبيان ِّ
ح .املصادقة على التقرير املالي.
ط .اعتماد امليزانية.
ي .التصويت على مقترحات تعديل النظام األساسي واللوائح )إن وجدت(.
ﯾﺎ .مناقشة املقترحات املق َّدمة من األعضاء .
ﯾب.تعيني املحاسب القانوني املستقل )إن وجد( .
ﯾﺞ .انتخاب الرئيس )إن وجد(.
 (3ال ي%سمح ملج%لس إدارة ال%راب%طة ب%ات%خاذ أي ق%رار ب%شأن أي م%وض%وع غ%ير م%درج بج%دول األع%مال ،إال إذا واف%ق ع%لى إدراج
هذا املوضوع ثالثة أرباع األعضاء الحاضرين ممن لهم حق التصويت.
املادة ) (18اجتماع مجلس إدارة الرابطة غير العادي:
 (1يجوز للرئيس الدعوة إلى ع ْقد اجتماع ملجلس إدارة الرابطة غير عادي في أي وقت.
 (2ي %%قوم ال %%رئ %%يس ب %%ال %%دع %%وة إل %%ى ع %%قد االج %%تماع غ %%ير ال %%عادي إذا ط %%لب ذل %%ك خ %%طيا ً األغ %%لبي ُة امل %%طلقة م %%ن أع %%ضاء مج %%لس إدارة
الرابطة ،على أن يبني في الطلب بنود جدول األعمال ،ويعقد االجتماع خالل ) (21يوما ً من تاريخ استالم الطلب.
 (3ي%جب إش%عار األع%ضاء ب%مكان ع%قد اج%تماع مج%لس إدارة ال%راب%طة غ%ير ال%عادي وت%اري%خه وج%دول أع%مال%ه ،وذل%ك ق%بل امل%وع%د بـ
) (15يوما ً على األقل.
 (4ع%ند ال%دع%وة إل%ى ع%قد االج%تماع غ%ير ال%عادي ب%مبادرة م%ن ال%رئ%يس ،ي%جب ع%لى امل%دي%ر ال%تنفيذي إع%داد ج%دول األع%مال ،وع%ند
ال%%دع%%وة إل%%ى ان%%عقاده%%ا ب%%طلب م%%ن أع%%ضاء مج%%لس إدارة ال%%راب%%طة ،ف%%يجب أن ي%%حتوي ج%%دول األع%%مال ع%%لى امل%%وض%%وع%%ات ال%%تي
أثارها هؤالء األعضاء.
 (5ال يسمح بتعديل جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الرابطة غير العادي.
املادة) (19تعديل النظام األساسي واللوائح :
 (1مجلس إدارة الرابطة هو املسؤول عن تعديل النظام األساسي واللوائح كما جاء في املادة رقم  39من هذه الالئحة.
 (2ي%جب ت%قدي%م أي م%قترح%ات ح%ول ت%عدي%ل ال%نظام األس%اس%ي ك%تاب%ياً ،م%ع ش%رح م%وج%ز ل%ها إل%ى امل%دي%ر ال%تنفيذي ِ%م%ن ِق%بَل ال%عضو
أو الرئيس ،وتكون املقترحات املق َّدمة سارية في حال تم التصويت عليها من قبل مجلس إدارة الرابطة.
 (3ي%كون اج%تماع مج%لس إدارة ال%راب%طة ال%خاص ب%تعدي%ل ال%نظام األس%اس%ي ص%حيحا ً إذا ح%ضره ث%لثي أع%ضاء مج%لس إدارة
ال %%راب %%طة ،ويش %%ترط ل %%صحة ق %%رار مج %%لس إدارة ال %%راب %%طة ب %%تعدي %%ل ال %%نظام األس %%اس %%ي ُم %%واف %%قة ث %%لثي أع %%ضاء مج %%لس إدارة
الرابطة.
ِ
ِ
 (4ي %%جب ت %%قدي %%م أي م %%قترح %%ات ح %%ول ت %%عدي %%ل ال %%لوائ %%ح ك %%تاب %%ياً ،م %%ع ش %%رح م %%وج %%ز ل %%ها إل %%ى امل %%دي %%ر ال %%تنفيذي م%%ن %ق %بَل ال %%عضو أو
الرئيس.
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 (5يش %%ترط ل %%صحة ق %%رار مج %%لس إدارة ال %%راب %%طة ب %%تعدي %%ل ال %%لوائ %%ح ح %%ضور األغ %%لبية امل %%طلقة ألع %%ضاء املج %%لس ،وم %%واف %%قة األغ %%لبية
العادية ألعضاء مجلس إدارة الرابطة على قرار التعديل.

املادة ) (20محضر االجتماع:
 (1يتولى املدير التنفيذي مسؤولية تسجيل محضر االجتماع ،ويعتمد في الجلسة التالية ملجلس إدارة الرابطة.
 (2يجب أن يستل َم أعضاء مجلس إدارة الرابطة نسخة من محضر االجتماع خالل ) (21يوما ً من تاريخ نهاية االجتماع .
املادة ) (21سريان قرارات مجلس إدارة الرابطة:
تسري القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الرابطة فور صدورها ،ما لم يُحدد تاريخا ً آخر إلنفاذ القرار.
الفرع الثاني
رئيس الرابطة
املادة ) (22الرئيس :
 (1ي%قوم رئ%يس ال%راب%طة ب%تمثيلها ب%صفة ق%ان%ون%ية ع%لى ال%صعيدي%ن املح%لي وال%دول%ي ،وي%حق ل%ه ت%فوي%ض ال%غير ف%ي م%سائ%ل ال%تراف%ع
أم%ام ال%جهات ال%قضائ%ية امل%ختصة ب%امل%ملكة وال%تعام%ل م%ع ال%بنوك وال%جهات ال%حكوم%ية ب%ما ي%شمل وال ي%قتصر ع%لى م%كات%ب ال%عمل
وال%عمال وال%جوازات .وي%حق ل%ه ال%توق%يع ع%لى ف%تح ال%حساب%ات امل%صرف%ية ب%كاف%ة أن%واع%ها ل%دى ال%بنوك وإص%دار ال%شيكات وال%سحب
واإلي%%داع وال%%توق%%يع ع%%لى ك%%اف%%ة أن%%واع ال%%عقود وال%%وث%%ائ%%ق واالت%%فاق%%يات واألوراق واملس%%تندات وال%%شيكات وك%%اف%%ة امل%%عام%%الت امل%%صرف%%ية
وف%تح ال%حساب%ات االس%تثماري%ة ب%أس%م ال%راب%طة ل%دى ك%اف%ة ال%بنوك واس%تالم امل%بال%غ امل%دف%وع%ة ل%لراب%طة .ك%ما ي%حق ل%ه ط%لب ال%تأش%يرات
م %%ن م %%كات %%ب ال %%عمل واالس %%تقدام ب %%أس %%م ال %%راب %%طة وم %%نح م %%كفول %%ي ال %%راب %%طة ت %%أش %%يرات الخ %%روج وال %%عودة والخ %%روج ال %%نهائ %%ي ون %%قل
ال%كفاالت وال%تنازل ع%نها وع%مل اإلق%ام%ات وال%شهادات ال%طبية .ول%ه أن ي%وك%ل أو ي%فوض واح%دا ً أو أك%ثر م%ن أع%ضاء مج%لس اإلدارة
أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة داخل اململكة وخارجها.
 (2وفي املقام األول هو املسؤول عن:
أ -رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الرابطة .
ب-اإلشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارة الرابطة .
ج-ضمان عمل أجهزة الرابطة بشكل فعال لتحقيق األهداف املحددة في هذا النظام األساسي.
د-ال%عالق%ات ب%ني ال%راب%طة وأع%ضائ%ها واالت%حاد واالت%حاد األس%يوي واالت%حاد ال%دول%ي وال%لجنة األومل%بية ال%عرب%ية ال%سعودي%ة واألجه%زة
الحكومية واملنظمات األخرى.
ِ
ِ
هـ -اإلشراف على جدول األعمال امل ُ َع ّد من قبَل املدير التنفيذي الجتماعات مجلس إدارة الرابطة.
و -التوقيع على العقود واالتفاقيات التجارية بعد اعتمادها ِمن ِقبَل مجلس إدارة الرابطة.
ز -اختيار املدير التنفيذي ويراقب ويشرف بالتبعية على نشاطه.
 (3ال يحق للرئيس التصويت على قرارات املجلس.
 (4ي%%جب أن ي%%كون ل%%لرئ%%يس دورا ً ف%%اع %الً ف%%ي ال%%عمليات ال%%يوم%%ية ل%%لراب%%طة ،وال ب%%د ل%%ه م%%ن ال%%عمل مل%%صلحة ك%%رة ق%%دم امل%%حترف%%ني ف%%ي
امل%%ملكة ف%%ي ج%%ميع األوق%%ات ،وي%%جب أن ي%%سعى إلن%%شاء ع%%الق%%ات ع%%مل ق%%وي%%ة م%%ع رئ%%يس االت%%حاد ،وأن ي%%سعى لنش%%ر أخ%%الق%%يات
العمل الجماعي بقوة بني كل أعضاء فريق عمل الرابطة .
 (5تُعتمد املكافأة السنوية لرئيس الرابطة من ِقبل مجلس إدارة الرابطة.
 (6تنتهي رئاسة رئيس الرابطة في الحاالت التالية:
أ -استقالته من منصبه.
ب -ارتكابه جرما ً يؤدي إلى إدانته أخالقيا ً مما يشوه شرفه ونزاهته وسمعته.
ج -وفاته.
د -بلوغه سن  ٦٥عا ًما.
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 (7إذا انتهت رئاسة رئيس الرابطة يتولي املدير التنفيذي القيام بأعمال الرئيس مؤقتا ً لحني انتخاب رئيس جديد.
املادة ) (23امل ُ َر َّ
شحون ملنصب الرئيس:
 (1ي %%نتخب مج %%لس إدارة ال %%راب %%طة ال %%رئ %%يس ل %%فترة أرب %%ع س %%نوات ،وت %%بدأ والي %%ته ب %%عد ن %%هاي %%ة اج %%تماع مج %%لس إدارة ال %%راب %%طة ال %%ذي
انتخبه ،ويسمح بإعادة انتخاب الرئيس.
ٍ
 (2يتم ترشيح مرشحني لدور رئيس الرابطة من قبل ناد عضو )بدعم من ناديني عضوين آخرين(.
 (3لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الرابطة يحضر االجتماع صوت واحد في انتخاب رئيس الرابطة.
 (4يحتسب التصويت برفع اليد ،وال ُيسمح بالتصويت بالوكالة أو االنابة.
 (5الن %%تخاب ال %%رئ %%يس ي %%جب ح %%صول %%ه ع %%لى ث %%لثي أع %%ضاء مج %%لس إدارة ال %%راب %%طة م %%ن األص %%وات املسج %%لة وال %%صحيحة ف %%ي ج %%ول %%ة
االق%تراع األول%ى ،أم%ا ف%ي ج%ول%ة االق%تراع ال%ثان%ية أو أي ج%ول%ة أخ%رى م%طلوب%ة ف%تعتبر األغ%لبية امل%طلقة م%ن األص%وات ك%اف%ية ،وف%ي
ح%%ال وج%%ود أك%%ثر م%%ن م%%رش%%حني اث%%نني ي%%تم اس%%تبعاد امل%%رش%%ح ال%%حاص%%ل ع%%لى أق%%ل ع%%دد م%%ن األص%%وات ب%%داي%%ة م%%ن ال%%جول%%ة ال%%ثان%%ية
لالقتراع ،وتستمر العملية حتى يتبقى مرشحان اثنان فقط.
 (6ي%%قوم امل%%دي%%ر ال%%تنفيذي ب%%إش%%عار أع%%ضاء مج%%لس ال%%راب%%طة ب%%أس%%ماء امل%%تقدم%%ني مل%%نصب رئ%%يس ق%%بل ) (21ي%%و ًم%%ا ع%%لى األقــ%%ل م%%ن
تاريخ اجتماع مجلس إدارة الرابطة النتخاب الرئيس.
 (7تتم عملية التصويت للرئيس بشكل سري ومن خالل صندوق االقتراع باشراف ممثل االتحاد السعودي لكرة القدم.
 (8يشترط في املرشح ملنصب رئيس الرابطة مع مراعاة املصلحة العامة توافر الشروط التالية:
أ -أن ال يقل عمره عن ) (30عاما ً وال يزيد عن ) (65عاما ً.
ب-أن يكون سعودي الجنسية.
ج-حاصل على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
د -إجادة اللغة االنجليزية تحدثا ً وكتابت ًة.
هـ-االقامة الدائمة في اململكة .
و -خلو ِ
سجِل الحالة املدنية له من أي سابقة أخـالقية مخلة بالشرف واألمانة والنزاهة .
ز -أال ي %%كون ق %%د ص %%در ب %%حقه ع %%قوب %%ة الش %%طب أو اإلس %%قاط  ،أو ال %%فصل أو امل %%نع م %%ن أح %%د األن %%دي %%ة أو االت %%حادات أو ال %%هيئات
الرياضية أو الجهات األخرى.
ح -أن يكون لديه خبرة ال تقل عن ) (5سنوات في مجال اإلدارة.
ط -أال يكون موظفا ً حكوميا ً .
ي -أال يج%%مع ب%%ني ال%%عمل ف%%ي ال%%راب%%طة وأي ع%%مل أو وظ%%يفة أخ%%رى ف%%ي أح%%د األن%%دي%%ة أو االت%%حادات أو ال%%هيئات ال%%ري%%اض%%ية أو
عضوا ً بمجلس اإلدارة أو حامالً للعضوية الشرفية أو العضوية في الجمعية العمومية ألي ٍ
ناد.
الفرع الثالث
املدير التنفيذي للرابطة
املادة ) (24املدير التنفيذي:
 (1يعتبر املدير التنفيذي موظفًا بدوام كامل لدى الرابطة ،وهو املسؤول عن العمليات اليومية للرابطة .
 (2يتم اختيار املدير التنفيذي من ِقبل الرئيس ،ويُعني وف ًقا ألحكام نظام العمل السعودي.
 (3يشترط لتعيني املدير التنفيذي للرابطة الشروط التالية:
أ -أن ال يقل عمره عن ) (30عاما ً وال يزيد عن ) (65عاما ً.
ب-أن يكون سعودي الجنسية.
ج-حاصل على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
د -إجادة اللغة االنجليزية تحدثا ً وكتابت ًة.
هـ-االقامة الدائمة في اململكة .
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و -خلو ِ
سجِل الحالة املدنية له من أي سابقة أخـالقية مخلة بالشرف واألمانة والنزاهة.
ز -أال ي %%كون ق %%د ص %%در ب %%حقه ع %%قوب %%ة الش %%طب أو إس %%قاط ال %%عضوي %%ة ،أو ال %%فصل م %%ن أح %%د األن %%دي %%ة أو االت %%حادات أو ال %%هيئات
الرياضية أو الجهات األخرى.
ح-أن يكون لديه خبرة ال تقل عن ) (5سنوات في مجال اإلدارة.
ط -أال يكون موظفا ً حكوميا ً .
ي -أال يجمع بني العمل في الرابطة وأي عمل أو وظيفة أخرى في أحد األندية أو االتحادات أو الهيئات الرياضية.
 (4يخ َّول املدير التنفيذي بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الرابطة تحت إشراف رئيس الرابطة.
 (5يتولى املدير التنفيذي املسؤوليات التالية:
أ -القيام بأي عمل يكلفه به مجلس إدارة الرابطة.
ب -العمل عن قرب مع رئيس الرابطة.
ج -العمل من أجل الهدف العام لزيادة إيرادات الرابطة وتنفيذ خطة استراتيجية لضمان مستقبل قوي للرابطة.
د-حضور كل املفاوضات الخاصة بالعقود التجارية )بما فيها حقوق البث( ،والتي تؤثر على الرابطة.
هـ-حضور اجتماعات مجلس إدارة الرابطة دون أن يكون له حق التصويت.
ز-التأكد من تسجيل وإعداد جميع محاضر اجتماعات مجلس إدارة الرابطة.
ح-إدارة عمليات إعداد التقارير املالية للرابطة .
ط-اإلشراف على إعداد التقرير نصف السنوي لتقديمه إلى االتحاد .
ي-وضع إجراءات واضحة للتواصل مع األندية األعضاء.
ك -ت%%مثيل ال%%راب%%طة ف%%ي ج%%ميع االج%%تماع%%ات ال%%تي ي%%راه%%ا رئ%%يس ال%%راب%%طة ض%%روري%%ة ،ل%%إلش%%راف ع%%لى ع%%الق%%ة ال%%راب%%طة م%%ع األن%%دي%%ة
األعضاء واالتحاد واملنظمات الرياضية الخارجية األقليمية والقارية والدولية.
ل -تعيني وقيادة فريق إداري عالي الكفاءة قادر على الوفاء باملسؤوليات التشغيلية للرابطة بشك ٍل يومي.
م-االحتفاظ بالسجالت املناسبة لجميع أنشطة الرابطة .
ن-تطوير عالقة عمل قوية مع األمانة العامة لالتحاد.
ض-ت %%مثيل ال %%راب %%طة ف %%ي الج %%معية ال %%عموم %%ية ل %%الت %%حاد ،ع %%لى أن ي %%قدم دل %%يالً ع %%لى م %%نصبه وت %%عري% %فًا ل %%ه ع %%ند ح %%ضور اج %%تماع
الجمعية العمومية لالتحاد .
ٍ
 (6ي%جب أال ي%كون امل%دي%ر ال%تنفيذي م%دي%را ً أو ش%اغ%الً مل%نصب آخ%ر ك%مدي%ر أو م%وظ%ف ف%ي أي ن%اد أو ع%ضوا ً بمج%لس اإلدارة أو
حامالً للعضوية الشرفية أو العضوية في الجمعية العمومية ألي ٍ
ناد بإستثناء منصبه في اللجان التي هو عضو فيها.
 (7ي%%جب أال يج%%مع ال%%فري%%ق اإلداري ل%%لمدي%%ر ال%%تنفيذي ب%%ني ال%%عمل ف%%ي ال%%راب%%طة وأي ع%%مل أو وظ%%يفة أخ%%رى ف%%ي أح%%د األن%%دي%%ة أو
االت%حادات أو ال%هيئات ال%ري%اض%ية أو ع%ضوا ً بمج%لس اإلدارة أو ح%ام%الً ل%لعضوي%ة الش%رف%ية أو ال%عضوي%ة ف%ي الج%معية ال%عموم%ية
ألي ٍ
ناد .
الفرع الرابع
اللجان بالرابطة
املادة ) (25اللجان:
 (1يجوز ملجلس إدارة الرابطة اقتراح تكوين لجنة دائمة أو مؤقتة ملساعدته فيما يتعلق بأمور محددة.
 (2يجوز للجنة الدائمة أو املؤقتة تقديم مقترحات ملناقشتها في اجتماعات مجلس إدارة الرابطة.
 (3يضع مجلس إدارة الرابطة آلية تكوين اللجنة الدائمة أو املؤقتة ووضع أهدافها وطريقة عملها.
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الفصل السادس :هيكل املنافسة وتوزيع املخصصات املالية لألندية األعضاء واألوضاع املالية للرابطة
املادة ) (26هيكل املنافسة:
ٍ
 (1ي%تكون دوري ال%درج%ة امل%متازة ل%كرة ال%قدم ف%ي امل%ملكة م%ن ) (١٤ن%اديً%ا ع%ضوا ً .وف%ي ك%ل م%وس%م م%ن ال%دوري ،ك%ل ن%اد ع%ضو
يشارك في الدرجة املمتازة يواجه كل ٍ
ناد عضو آخر مرتني )مرة على ملعبه ومرة خارج ملعبه(.
 (2ي%%كون دوري ال%%درج%%ة امل%%متازة م%%ن خ%%الل ن%%ظام ق%%ائ%%م ع%%لى ال%%نقاط تُ%%منح ف%%يه ث%%الث ن%%قاط ل%%لفائ%%ز وواح%%دة ل%%لمتعادل وال ش%%يء
للخاسر.
 (3فيي نهاية كل موسم ،تهبط األندية التي تحتل املرتبة الثالثة عشرة والرابعة عشرة إلى دوري الدرجة األولى.
 (4ي%خوض ال%نادي ال%عضو ال%ذي ي%حتل امل%رت%بة ال%ثان%ية عش%رة م%ناف%سة م%ع ال%نادي ال%ذي ي%حتل امل%رك%ز ال%ثال%ث ف%ي دوري ال%درج%ة
األولى في مباراتني بنظام )الذهاب واألياب( بحسب الئحة املسابقات في االتحاد .
 (5ع%%قب اله%%بوط م%%ن دوري ال%%درج%%ة امل%%متازة ،ي%%سقط ح%%ق ال%%نادي ت%%لقائ%%يا ً ف%%ي امل%%شارك%%ة ف%%ي دوري ال%%درج%%ة امل%%متازة ،وب%%ال%%تال%%ي
تسقط عضويته في الرابطة .أما األندية التي تتأهل لدوري الدرجة املمتازة تصبح تلقائيًا من األندية األعضاء.
 (6يحق لكل أعضاء االتحاد الحصول على عضوية ٍ
ناد في الرابطة بعد الصعود إلى دوري الدرجة املمتازة.
املادة ) (27العقود التجارية:
يتح%%دد ح%%ق ال%%راب%%طة ف%%ي ال%%تفاوض وب%%يع ال%%عقود ال%%تجاري%%ة امل%%تعلقة ب%%دوري ال%%درج%%ة امل%%متازة م%%ن خ%%الل ات%%فاق%%ية ال%%ترخ%%يص ب%%ني
االتحاد والرابطة .وتملك الرابطة سلطة تعيني جهة خارجية إلدارة عملية التفاوض واملبيعات عند الضرورة.
املادة ) (28املخصصات املالية لألندية األعضاء:
 (1تدفع الرابطة سنويا ً من األموال الواردة من العقود التجارية وفقا ً ملا يلي:
أ-ال %%تكال %%يف ون %%فقات ال %%تشغيل ال %%ساري %%ة ذات ال %%صلة ب %%ال %%وف %%اء ب %%إل %%تزام %%ات %%ها وت %%صل إل %%ى م %%بلغ ي %%عادل  ٪٨م %%ن مج %%موع األم %%وال
الناتجة عن العقود التجارية في العام الجاري.
ب -يدفع لالتحاد مبلغًا يعادل  ٪10من مجموع األموال الناتجة عن العقود التجارية في العام الجاري.
ج-أي مبلغ آخر يعتمده مجلس إدارة الرابطة.
 (2ب %%عد خ %%صم امل %%خصصات امل %%نصوص ع %%ليها ف %%ي ال %%فقرة رق %%م ) (1م %%ن ه %%ذه امل %%ادة ونس %%بة امل %%سوق )إن وج %%دت( ي %%تم ت %%وزي %%ع
رصيد األموال املكتسبة من العقود التجارية على األندية األعضاء فيما يتعلق بأي موسم للدوري ،وفقا ً للتالي:
أ -يتم توزيع  ٪٤٠بالتساوي بني األندية األعضاء.
ب -يتم توزيع  ٪٤٠اعتمادا ً على الترتيب النهائي للنادي العضو على النحو التالي:
مجموع أسهم االندية ) 105 =14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1سهم(
ي%حصل ك%ل ن%ادي ع%لى م%بلغ م%حسوب%ا ً ع%لى أس%اس )األس%هم(105/امل%بلغ امل%خصص م%ن ال%رع%اي%ة ل%لمراك%ز وت%كون النس%ب وع%دد
األسهم على النحو التالي :
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اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ دوري اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزة

ﻋدد اﻻﺳﮭم

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ

1

14

13.33%

2

13

12.38%

3

12

11.43%

4

11

10.48%

5

10

9.52%

6

9

8.57%

7

8

7.62%

8

7

6.67%

9

6

5.71%

10

5

4.62%

11

4

3.81%

12

3

2.86%

13

2

1.90%

14

1

0.95%

ج-يتم توزيع  %10لألندية الحاصلة على الترخيص األسيوي.
د-يتم توزيع  %10لألندية التي تنفذ برامج دعم لفئة الشباب والناشئني في كرة القدم.
 (3ي%ظل أي ن ٍ
%اد م%حتفظا ً ب%حقه ف%ي ال%حصول ع%لى م%خصصات م%ن أي أم%وال مس%تحقة ل%ه ع%لى ال%نحو املح%دد ف%ي ه%ذا ال%نظام
األساسي بعد انتهاء عضوية النادي نتيجة الهبوط من دوري الدرجة املمتازة.
املادة ) (29الفترة املالية :
 (1تبدأ السنة املالية للرابطة اعتبارا ً من شهر يوليو ،وتنتهي في  30يونيو ،ويشمل التقرير املالي للرابطة هذه الفترة.
 (2ي%%جب إع%%داد امل%%وازن%%ة امل%%ال%%ية ل%%عوائ%%د وم%%صروف%%ات ال%%راب%%طة ل%%تغطية ال%%فترة امل%%ال%%ية ،وي%%جب ض%%مان ق%%يام ال%%راب%%طة ب%%ال%%تزام%%ات%%ها
ٍ
كاف للوفاء بهذه االلتزامات.
األساسية مستقبالً من خالل توفير احتياطي
 (3ي%تول%ى امل%دي%ر امل%ال%ي م%ع امل%دي%ر ال%تنفيذي ب%ال%راب%طة م%سؤول%ي َة إع%داد امل%وازن%ة امل%ال%ية ل%لراب%طة وم%لحقات%ها م%رت%ني س%نوي%ا ً األول%ى
من بداية يوليو وحتى  31ديسمبر والثانية من  1يناير وحتى  30يونيو.
 (4يجب على املدير املالي حفظ السجالت املحاسبية بصورة صحيحة تحت إشراف املدير التنفيذي.
(5ي%فتح ح%ساب ب%نكي ف%ي أح%د ب%نوك امل%ملكة ال%عرب%ية ال%سعودي%ة ب%اس%م ال%راب%طة ،وإي%داع ك%اف%ة أم%وال ال%راب%طة ب%ه ،وي%صرف م%نه،
وف ًقا لالئحة املالية للرابطة.
 (6ي%جب ع%لى امل%دي%ر امل%ال%ي ب%ال%راب%طة ف%ي ن%هاي%ة ال%سنة امل%ال%ية إع%داد ال%حساب%ات ال%ختام%ية ل%لعام امل%نتهي ،وي%تول%ى امل%دق%ق امل%ال%ي
الخارجي إعداد تقرير يعرض على مجلس إدارة الرابطة العتماده.
 (7ي%ضع مج%لس إدارة ال%راب%طة ال%الئ%حة امل%ال%ية ل%لراب%طة ،وال%تي ي%جب أن تح%دد آل%ية ت%حصيل اإلي%رادات وب%نود ال%صرف وامل%خول
لهم التوقيع على أوامر الصرف والشيكات وحدود الصرف املسموح به ،وضوابط املناقالت بني بنود امليزانية.
 (8يكون للرابطة مراقب مالي داخلي ،يُ َع َّني من قبل مجلس إدارة الرابطة ،وتحدد صالحياته ضمن الالئحة املالية للرابطة.
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املادة ) (30اإليرادات:
تكون مصادر وإيرادات الرابطة من خالل التالي:
 (1األموال التي يعتمدها االتحاد كدعم للرابطة إن وجدت.
 (2رسوم االشتراكات إن وجدت.
 (3كافة املبالغ الناتجة عن تسويق الحقوق والعقود التجارية.
 (4ما تحققه الرابطة من ممارسة نشاطها ،وما ينتج من ريع أمالكها ودخل استثماراتها.
 (5التبرعات والهبات التي يتم تحصيلها بموافقة مجلس إدارة الرابطة.
 (6اإليرادات الناجمة عن أية استثمارات ألموال الرابطة يوافق عليها مجلس إدارة الرابطة.
املادة ) (31املصروفات:
تتحمل الرابطة املصروفات املالية وفق ما تقرر الالئحة املالية للرابطة.
املادة ) (32املدققون املستقلون )املراجع الخارجي(:
 (1ي%%قوم مج%%لس إدارة ال%%راب%%طة ب%%تعيني امل%%دق%%قني املس%%تق ِّلني )ك%%مراج%%ع خ%%ارج%%ي( مل%%دة س%%نة واحـ%%دة ق%%اب%%لة ل%%لتمدي%%د ،بحـ%%د أق%%صى
ثالث سنوات ،ويجوز ملجلس إدارة الرابطة تغيير املدققني املستقلني طبقا ً للمصلحة العامة.
 (2ي%%تول%%ى امل%%حاس%%بون ال%%قان%%ون%%يون املس%%تقلون م%%راج%%عة ال%%حساب%%ات ال%%تي ي%%قوم ب%%إع%%داده%%ا امل%%دي%%ر امل%%ال%%ي ب%%االش%%تراك م%%ع امل%%دي%%ر
التنفيذي ،وف ًقا للمبادئ واملعايير املحاسبية املعتبرة باململكة قبل عرضها على مجلس إدارة الرابطة.
 (3ي%%جب ع%%لى امل%%دي%%ر امل%%ال%%ي وامل%%دي%%ر ال%%تنفيذي ت%%مكني امل%%دق%%ق امل%%ال%%ي م%%ن االط%%الع ع%%لى ك%%اف%%ة ال%%بيان%%ات وامل%%علوم%%ات واملس%%تندات
والوثائق التي يحتاجها لتأدية مهامه.
َسوية الحسابات:
املادة ) (33ت ْ
سوي%%ة أي%%ة م%%بال%%غ م%%طلوب دف%%عها،
ي%%حق ل%%لراب%%طة خ%%صم أي م%%بال%%غ م%%ال%%ية مس%%تحقة ع%%لى األع%%ضاء م%%ن ح%%ساب%%ات%%هم ل%%دى ال%%راب%%طة ل%ت َ ْ
سوية الحسابات ضمن الالئحة املالية للرابطة.
ويجب على الرابطة إدراج موضوع تَ ْ
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الفصل السابع  :تراخيص األندية األعضاء واملسائل االنضباطية والتأديبية
املادة ) (34ترخيص األندية السعودية:
 (1ي%تول%ى ال%قسم امل%ختص ب%تراخ%يص األن%دي%ة ف%ي ال%راب%طة م%سئول%ية األم%ور امل%تعلقة ب%الئ%حة ت%راخ%يص األن%دي%ة ال%سعودي%ة حس%ب
قرار االتحاد السعودي في احالة هذه املهمة للرابطة.
 (2يجب منح جميع األندية املشاركة في دوري أبطال آسيا ترخيص ٍ
ناد سعودي من البداية كحد أدنى.
 (3ب%%داي%%ة م%%ن م%%وس%%م  2017/2018ي%%لزم ع%%لى ج%%ميع األن%%دي%%ة األع%%ضاء ال%%حصول ع%%لى رخ%%صة م%%شارك%%ة ف%%ي دوري امل%%حترف%%ني
السعودي صادرة من أدارة تراخيص األندية .

املادة ) (35املسائل االنضباطية والتأديبية:
 (1ي%%حتفظ مج%%لس إدارة ال%%راب%%طة ب%%ال%%حق ف%%ي إح%%ال%%ة نٍ %
%اد ع%%ضو إل%%ى االت%%حاد ب%%شأن ق%%ضية ان%%ضباط%%ية أو ت%%أدي%%بية ت%%نشأ ف%%يما
يتعلق بهذا النظام األساسي.
 (2ج%%ميع امل%%سائ%%ل االن%%ضباط%%ية أو ال%%تأدي%%بية امل%%تعلقة ب%%األن%%دي%%ة األع%%ضاء ،ب%%ما ف%%يها اح%%ترام ه%%ذا ال%%نظام األس%%اس%%ي ،ي%%تم ال%%بت
فيها من قبل الهيئات القضائية في االتحاد ووفقا ً للوائحه.
 (3الجمعية العمومية لالتحاد هي الجهة الوحيدة املنوط بها سلطة تعليق واسقاط عضوية ٍ
ناد عضو.
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الفصل الثامن :أحكام ختامية
املادة ) (36تفسير الالئحة:
ينبغي إحالة أي نزاع يتعلق بتفسير هذا النظام األساسي إلى مجلس إدارة الرابطة للنظر فيه.
املادة ) (37الحاالت الطارئة والقوة القاهرة:
أي أمور طارئة لم ترد في هذا النظام األساسي ،وفي حاالت القوة القاهرة ،يتولى مجلس إدارة الرابطة البت فيها.
املادة ) (38سحب الثقة والحل:
 (١ي%جوز ملج%لس إدارة ال%راب%طة أن ي%قرر س%حب ال%ثقة م%ن رئ%يس ال%راب%طة أو امل%دي%ر ال%تنفيذي ف%ي ح%ال ح%دوث ح%ال%ة واح%دة أو
أكثر مما يلي:
أ-في حالة ثبوت الفساد واملخالفات املالية الجسيمة.
ب-عدم الدعوة لعقد اجتماع مجلس إدارة الرابطة ملرتني متتاليتني دون مبرر.
ج-أي تعليق للرابطة من قبل االتحاد اآلسيوي أو الدولي لكرة القدم.
 (2أي ق%رار ي%تعلق ب%سحب ال%ثقة م%ن رئ%يس ال%راب%طة و/أو امل%دي%ر ال%تنفيذي ل%لراب%طة ي%تطلب أغ%لبية ال%ثلثني ع%لى األق%ل م%ن ج%ميع
أع%ضاء مج%لس إدارة ال%راب%طة ال%تي ي%جب ال%حصول ع%ليها ف%ي اج%تماع مج%لس إدارة ال%راب%طة غ%ير ال%عادي امل%نعقد خ%صيصاً
لهذا الغرض.
والس َريان:
املادة ) (39النفاذ
َّ
 (1ت%م اع%تماد هــ%ذا ال%نظام األس%اس%ي ف%ي اج%تماع مج%لس إدارة ال%راب%طة امل%نعقـد ب%مدي%نة )ال%ري%اض( ي%وم األح%د ب%تاري%خ /7 /3
1437هـ امل %%واف %%ق 2016/ 4 /10م  ،وي %%صبح ن %%اف %%ذا ً وس %%اري امل %%فعول ب %%عد امل %%صادق %%ة ع %%ليه م %%ن ق %%بل مج %%لس إدارة االت %%حاد
السعودي لكرة القدم بحسب ماورد في املادة  17.1من النظام األساسي لالتحاد السعودي لكرة القدم .
 (2يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أنظمة أو قرارات ،وال يعمل بأي نص يتعارض معه.
*

املفوضون من قبل أعضاء مجلس إدارة الرابطة على التوقيع بالنيابة عن بقية األعضاء هم:

التوقيع

االسم
األستاذ /عبدالرحمن النمر
األستاذ /عبداهلل القريني
األستاذ /فهد املدلج

وافق عليه
رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم

أوصى به
ممثل مجلس ادارة االتحاد السعودي لكرة القدم

األستاذ /أحمد بن عيد الحربي

املهندس /عبدالعزيز بن عبدالرحمن القرينيس
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