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 الهيئة العامة للرياضة  الهيئة:
 نادي الهالل السعودي النادي:

 مجلس إدارة نادي الهالل الرياضي المجلس:
 الرياضي الرئيس التنفيذي لنادي الهالل  الرئيس التنفيذي:

 خزينة النقدية باإلدارة المالية لنادي الهالل الرياضي الخزينة:
  الالئحة األساسية لألندية الرياضية المعتمدة من الهيئة العامة للرياضة الالئحة األساسية:

 

مجلس  وصالحياتالحوكمة الخاصة بالنادي والتي تحدد أدوار ومسئوليات  سياسةميثاق مجلس اإلدارة  يحدد
  النادي في واألنظمة الناديوإدارة  كمةحو في لتنفيذيةا واإلدارةاإلدارة 

 

 مجلس اإلدارة:

 : التكوين

مجلـــس اإلدارة مـــن عـــدد ال يقـــل عـــن )خمســـة( وال يزيـــد علـــى )تســـعة( أشـــخاص  يتكون -1
 لشـــغل المناصـــب التاليـــة: العموميـــة؛تصـــوت عليهـــم الجمعيـــة 

 المجلس.  رئيس -أ

يتــم و   (قائمـــة رئيـــس المجلـــسمالـــم تتـــم تســـميته ابتـــداء فـــي  )نائـــب رئيـــس المجلـــس   -ب
 اختيـــاره بالتزكيـــة أو االنتخـاب مــن قبـــل المجلـــس فـــي االجتمـــاع األول لـــه 

 األعضاء:  -ج

عـــدا منصـــب رئيـــس  ،يجـــوز لمجلـــس اإلدارة إعـــادة توزيـــع المناصـــب بيـــن أعضائـــه -2
تضـــت الضـــرورة ذلـــك بعـــد موافقـــة األغلبيـــة العاديـــة علـــى إعـــادة كلمـــا اق اإلدارةمجلـــس 

توزيـــع المناصـــب، مـــع ضـــرورة أخـــذ موافقـــة الهيئـــة علـــى ذلـــك، وإصـــدار القـــرار 
 الـــالزم فـــي حـــال الموافقـــة. 

ت مجلـــس اإلدارة، دون أن يكـــون لـــه الحـــق فـــي التنفيـــذي حضـــور اجتماعـــا للرئيـــس -3
التصويـــت علـــى قرارتـــه مـــا لـــم يكـــن مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، كمـــا ال يحـــق لـــه 
حضـــور اجتماعاتـــه إذا كان يناقـــش موضوعـــًا لـــه مصلحـــة فيـــه بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر 

 مباشـــرة.

يكـــون لمجلـــس اإلدارة أمينـــا يتولـــى تنظيـــم أعمالـــه، ويحـــدد المجلـــس مهامـــه وواجباتـــه،  -4
 علـــى أن تشـــمل مـــا يلـــي: 

 أ. تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية، ومجلس اإلدارة، وإبالغ الجهات المعنية بها. 

الدعـــوة لألعضـــاء فـــي الجمعيـــة العموميـــة، والمجلـــس، واللجـــان الدائمـــة، أو المؤقتـــة؛ ب. توجيـــه  
 لحضـــور االجتماعـــات بالنـــادي، واتخـــاذ الترتيبـــات الالزمـــة لهـــا.

 

 اإلدارة:أعضاء مجلس  اختيارضوابط 

 توفر الشروط التالية: يشترط في المرشح لرئاسة أو عضوية مجلس اإلدارة

 أن يكون رئيس مجلس اإلدارة المرشح سعودي الجنسية. -1

 أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية. -2

أن يكـــون المرشـــح لرئاســـة مجلـــس اإلدارة حاصـــال علـــى مؤهـــل تعليمـــي، ال يقـــل عـــن  -3

 ــت مـــن خـــارج الدولـــة.درجـــة البكالوريـــوس ومعادلـــة الشـــهادة اذا كانـ

المرشـــح لعضويـــة مجلـــس اإلدارة حاصـــال علـــى مؤهـــل تعليمـــي، ال يقـــل عـــن شـــهادة  -4

 الثانويـــة العامـــة، أن يكـــون أو مـــا يعادلهـــا.
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 ( سنة 65( سنه واال يزيد على ) 25يجب اال يقل عمر المرشح لمجلس اإلدارة عن ) -5

 اد المبالغ المتصلة بعضوية النادي بالطرق النظامية.سد -6

 أن يتقدم للجنة رئيس القائمة المرشحة للرئاسة خالل فترة الترشح المحددة بأحكام هذه الالئحة. -7

 توقيع إقرار خطي بتحمل المسؤولية القانونية عن قراراته وتصرفاته خالل فترة المجلس. -8

 ردة في هذه الالئحة .ُخلوه من أي مانع من موانع الترشح الوا -9

 

 المدة:

 مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه أو تزكيته.

 

 انتهاء العضوية:

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

 الوفاة.  -أ

إمـــا بقبولهـــا مـــن مجلـــس اإلدارة،  ،االســـتقالة، وتعتبـــر مقبولـــة رســـمياً بعـــد تقديمهـــا -ب
ً  30أو بعـــد مضي )   .( يوماً مـــن تاريـــخ تقديمهـــا رســـميا

ال َتبـــرأ ذمـــة العضـــو المســـتقيل إال بخطـــاب مـــن رئيـــس مجلـــس إدارة النـــادي، بإبـــراء  -ج
( 30ـــى عاتقـــه تجـــاه النـــادي خـــالل مدة )ذمـــة العضـــو مـــن أي التزامـــات ملقـــاة عل

 االستقالة.يوم من تاريخ قبول 

علـــى الرئيـــس التنفيـــذي عـــرض مـــا يفيـــد الوفـــاة أو االســـتقالة علـــى مجلـــس اإلدارة، واثبـــات  -2
 .ذلـــك فـــي محضـــر اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة

 

 المجلس: والتزاماتاختصاص 

 لمجلس إدارة النادي االختصاصات التالية:

 المجلس باإلشراف على شؤون النادي اإلدارية، والمالية، والرياضية.  يقوم -1

 إقرار السياسة العامة للنادي. -2

 اعتماد اللوائح الداخلية للنادي ومصفوفة الصالحيات، وتعديلها.  -3

 اعتماد ميزانية النادي للسنة المالية المقبلة.  -4

 اعتماد الخطط السنوية الكفيلة بتحقيق أهداف النادي.  -5

 .اعتماد التقرير الفني والمالي واإلداري السنوي لمجلس اإلدارة  -6

 . تعيين الرئيس التنفيذي للنادي و إعفاؤه -7

 متابعة أعمال الرئيس التنفيذي في تنفيذ قرارات المجلس، والجمعية العمومية للنادي.  -8

 تشكيل اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة، واللجان المعاونة، وتحديد اختصاصاتها.   -9

 اتخاذ القرار الالزم حيال طلبات االنضمام إلى عضوية النادي. -10

 ين، واإلداريين، والالعبين. َ الفصل في شكاوى األعضاء، والعاملين، والفني -11

 إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية -12

 .مناقشة تقرير الرئيس التنفيذي اإلداري، واتخاذ القرارات الالزمة بشأن ما جاء فيه -13

 

 االستثمار:
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 مناقشة تقرير المدير المالي، والحساب الختامي، ومشروع الميزانية، واتخاذ القرارات الالزمة. -14

 لمالي، واإلداري.اعتماد التقرير الرياضي، وا -15

 اإلعداد والدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.  -16

 االنتساب لالتحادات، ومتابعة االشتراك في نشاطاتها، وااللتزام بها.  -17

تســـمية ممثـــل النـــادي لحضــــور اجتماعـــات، ونــــدوات، ومؤتمـــرات الهيئـــة، واالتحـــادات،  -18
ئـــات األخـــرى ذات العالقـــة بنشـــاطات النـــادي، وفـــق مـــا تقـــرره لوائـــح وقـــرارات والهي

 وتعليمـــات الهيئـــة، واالتحـــاد المعنـــي، ّكل فيمـــا يخصـــه. 

 اتخاذ ما يلزم حيال تنفيذ قرارات وتعليمات الهيئة المتعلقة بالمشاركة في برامجها -19

 لحسابات )محاسب قانوني خارجي(.تعيين مراقـب ا -20

اتخـــاذ القـــرارات المنــــاسبة فـــي األمــــور العاجلـــة التـــي لـــم يـــرد لهـــا نـــص بالالئحـــة،  -21
 ورفعهـــا للهيئـــة بطلـــب الموافقـــة عليهـــا. 

 دراسة اقتراحات األعضاء، واتخاذ القرارات المناسبة حيالها. -22

 .تقارير اللجان الدائمة، أو المؤقتة، أو المعاونة، واتخاذ القرارات المناسبة حيالهادراسة  -23

 .دراسة تقرير مراقب الحسابات )المحاسب القانوني الخارجي( تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية -24

( أربعين الف لاير 40,000صرف ســـلفة مســـتديمة للرئيـــس التنفيـــذي ال تزيـــد عـــن )  -25
 للصرف منها على األمور المستعجــــلة( ويتـــم ســـدادها بعـــد شـــهر مـــن نفـــاد مبلـــغ الســـلفة. )

 .تعليق العضوية حتى اجتماع الجمعية العمومية القادم -26

يـــة للنـــادي بعـــد موافقـــة الجهـــة المختصـــة، وال تتمتـــع هـــذه األكاديميـــة إنشـــاء أكاديم -27
 بشـــخصية معنويـــة مســـتقلة عـــن النـــادي 

ن المشاركين في مسابقات االتحاد ودوري ييتولى مجلس اإلدارة تنظيم أوضاع وانتقاالت الالعب -28
 .ولوائح االتحاد الدولي ،دوفقاً ألنظمة ولوائح االتحا ،المحترفين

يقوم مجلس اإلدارة بوضع خطة استراتيجية وتشغيلية رسمية ويكون بها استعراض عملي شامل  -29
 .لكيفية عمل النادي ويتم اإلبالغ عن الخطة االستراتيجية داخلياً وخارجياً وفق خطة رسمية فعالة

الخطة االستراتيجية والتشغيلية  يقوم مجلس اإلدارة بوضع مؤشرات األداء الرئيسية لمراقبة تقدم -30
 .ومناقشتها خالل االجتماعات

المخاطر ومراقبة منتظمة للمخاطر الرئيسة وماهي  ةدار إليضع مجلس اإلدارة خطة استراتيجية  -31
 الخطوات المناسبة المتخذة للحد من المخاطر 

لرعاية والشراكات قوم المجلس بالتأكد من وجود خطة استراتيجية تجارية واضحة الصياغة تتعلق باي -32
وتكون كافة المسؤوليات مخصصة في   ،الشركاء واالبقاء عليهم فيما بعد واهداف مالية  إلدارةوخطة  

 النادي ويتم االلتزام بالخطة  

 ،التأكد من وجود استراتيجية دولية واضحة المعالم واالهداف وموثقة إلشراك مشجعي كرة القدم -33
مسؤوليات واضحة   عخارج المملكة العربية السعودية  ووض  هتنمية اسمه التجاري وانتشار   يهتقوم عل

 .للعاملين بالنادي

يتأكد من ان هناك نظام كامل و متين لضوابط وموازين السلطة لكي ال يستحوذ فرد على صالحيات  -34
 .غير محدودة

 .العمليات الخاصة بكرة القدميتأكد من ان هناك فريق عمل واضح المعالم بدوام كامل مسؤوال عن  -35

بحيث تكون اقل من  كامالً  % التزاماً 70يتأكد من ان النادي  يلتزم  بنسبة األجور/الدوران البالغة  -36
 .% فيما يتعلق بكرة القدم او تكون النفقات الفائضة مغطاة مسبقاً من قبل مجلس اإلدارة70

 عن االمتثال )كاالمتثال المالي والقانوني واالمتثال  لإلبالغنظام منتظم وكامل  اإلدارة جلسيضع م -37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
V1                                                                                                                                                                               2019ديسمبر 

 .التشغيلية الموحدة باإلجراءاتبالحوكمة / المعايير وإدارة المخاطر واالمتثال 

 تتم مراجعة أداء مجلس اإلدارة بانتظام ويتم وضع خطة تعاقب خاصة بالمجلس  -38

ع على السجالت والمستندات التعاقد مع مكتب تدقيق حسابات معتمد من الجهات ذات الصلة لالطال -39
وحركات الحسابات المصرفية الخاصة بالموارد المالية للنادي الناتجة عن اإليرادات االستثمارية، 
وتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عبر اآللية المعتمدة، كما يقوم بإعداد تقرير سنوي عن استثماراته 

 وعرضه على مجلس إدارة النادي العتماده.

م المالكين األصليين للحقوق الناتجة عن المسابقات والفعاليات األخرى التي تقع هالنادي االتحاد و -40
تحت صالحياته دون أي قيود فيما يتعلق بالمحتوى والوقت والمكان والنظام وتشمل هذه الحقوق  
على سبيل المثال ال الحصر كل أنواع الحقوق المالية والتسجيالت السمعية والبصرية وحقوق اعادة 

 ’والبث وحقوق الوسائط اإلعالمية المتعددة والتسويق  وحقوق الترويج وحقوق الرعاية اإلنتاج

مثل: الشعارات واالسم والحقوق الناتجة بموجب نظام المطبوعات وحقوق المؤلف باستثناء  
المسابقات والفعاليات التي تملك روابط  دوري المحترفين السعودي وحدها هذه الحقوق حصرياً وفقاً  

 .لهذا النظام

بوضع اللوائح   يحدد مجلس اإلدارة مدى وكيفية استغالل الحقوق التي تقع تحت صالحياته ويقوم -41
كما يتولى إقرار تعديل "ميزان توزيع الحقوق التجارية" الخاص بتحديد  ،الخاصة المنظمة لذلك

وما إذا كانت هذه الحقوق يتم  ،هذه اإليرادات التي توزع على األندية المشاركة بها الحصص من
ً او باالشتراك، مع اطراف أخرى أو تكون جميعها عبر طرف ثالث وفق لهذا  استغاللها حصريا

 النظام.

للقيـــام   ،  فـــي حـــال غيـــاب الرئيـــس التنفيـــذي، فـــإن لمجلـــس اإلدارة تكليـــف أحـــد أعضائـــه -42
 ـــه.أثنـــاء فتـــرة غياب هبمهـــام

ً  ي مسابقةصول على أي تراخيص الزمة ألالحالنادي يجب على  -43 لالئحة تراخيص األندية  وفقا
 السعودية 
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 :مهام المجلس

 مباشرة أنشطته وأعماله في إطار السياسة العامة للدولة وفًقا لألنظمة واللوائح والقرارات. .1

 الثغرات. واكتشافتقييم أعمالها وتطويرها  ومساعدتها فيمساندة اإلدارة التنفيذية  .2

 .تمثيل النادي .3

 ات الرياضية.تنظيم نشاط النادي الرسمي، والمشاركة في برامج ونشاطات االتحادات والهيئ .4

المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد  لالحتياجاتالمراجعة السنوية  .5
 الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

ت دينيـــة، عـــدم الســـعي إلـــى تحقيـــق أي غـــرض غيـــر مشـــروع، أو التدخـــل فـــي أي نزاعـــا .6
 أو االنضمـــام إلـــى أي نشـــاط سياســـي، أو عرقـــي، أو طائفـــي.

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. .7

ضو  التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان الع .8
 يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

 .يتعين على النادي حضور الجمعيات العمومية للهيئات واالتحادات الرياضية المنضم إليها .9

تمكين الشركة من استقطاب اعضاء مجلس ادارة ومدراء تنفيذيين مؤهلين إلدارة اعمال الشركة وتحقيق   .10
 للمساهمين.اهدافها وخلق قيمة مضافة 

 .االلتزام بقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات )وادا(. 11

مراجعة التعامالت مع األطراف ذات الصلة مع الشركة واجراءات اإلفصاح. والتأكد من امتثال اإلدارات   .12
 للقوانين. 
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18 
70 
73 
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 ات التابعة لها.التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة واالتحادات الرياضية والجه .13

 .ال يجوز للنادي ان يتخذ تسمية او شعار يثير اللبس بينة وبين غيرة من األندية أو أي كيان اخر  .14

 .ال يجوز استعمال شعار النادي من أي جهة كانت اال بأذن كتابي من مجلس اإلدارة .15

 .بالمهارات المالئمة ويعمل بفعالية شديدةان يكون مجلس اإلدارة موثق وفعال بالكامل، يتمتع  .16

 النادي او إضافة ألوان أخرى واجراء أي تعديل فيه اال بعد موافقة الهيئة. ألوانال يجوز تغيير  .17

 .يجب على مجلس إدارة النادي تسجيل شعار النادي كعالمة مسجلة لدى الجهات الرسمية في الدولة .18

والجمعية العمومية بتكوين عملية اتخاذ القرارات الرئيسية بطريقة واضحة يقوم مجلس اإلدارة  .19
 .ومالئمة لكافة مجاالت النادي

االدارة اختصاصات رئيس مجلس  

 يمارس رئيس مجلس اإلدارة االختصاصات التالية:

 اجتماعات المجلس، والجمعية العمومية.رئاسة  -1

 دعوة المجلس أو الجمعية العمومية لالجتماعات غير العادية. -2

 يجوز لرئيس مجلس اإلدارة تفويض نائبه، أو أي من أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته. -3

 اإلدارة رئيس مجلس نائب اختصاصات

 استقالتهل غيابه، أو يتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة اختصاصات رئيس المجلس في حا

 :ساسيةاأل

31 

32 

 

 :موانع الترشح لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة

 الالعبون والمدربون والحكام المزاولون للنشاط الرياضي. -1

القضائيـــة، العاملـــون بالســـلك القضائـــي، واللجـــان القضائيـــة، والعاملـــون بالهيئـــات  -2
واللجـــان القضائيـــة الرياضيـــة، أو الجهـــات العســـكرية، إال بـــإذن مســـبق مـــن جهـــة 

 عملهـــم.

 من صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في جريمة مخلة بالشرف واألمانة. -3

 .من صدر بحقه قرار نافذ من الهيئة بمنعه من الترشح -4

 األساسية:

21 

 مجلس اإلدارة: وصحة قراراتالتصويت 

تكـــون قـــرارات مجلـــس اإلدارة صحيحـــة ونافـــذة بموافقـــة األغلبية العاديـــة مـــن  -1
أعضـــاء المجلـــس، وفـــي حالـــة تســـاوي األصـــوات يصبـــح صـــوت رئيـــس الجلســـة 

 - لعـــدم اكتمـــال النصـــاب القانونـــي-االجتماعـــات المؤجلـــة هـــو المرجـــح، وفـــي حـــال 
 يجـــب أن تكـــون القـــرارات بموافقـــة جميـــع الحاضريـــن .

 .ال يجوز التصويت على القرارات في مجلس اإلدارة بالوكالة، أو المراسلة -2

في حـــال بــــدأ االجتمـــاع صحيحاً فال يؤثـــر فـــي صحـــة القـــرارات )التـــي يصدرهـــا  -3
المجلـــس( انســـحاب ً بعض األعضاء مـــن االجتمـــاع، علـــى أال يقـــل عـــدد األعضـــاء 

 الحاضريـــن عـــن األغلبيـــة العاديـــة. 

ـس اإلدارة االنســـحاب مـــن النقـــاش، ومـــن عمليـــة اتخـــاذ يجـــب علـــى أي عضـــو بمجلــ -4
 القـــرار إذا كانـــت شبهه او احتمال لتضارب المصالـــح. 

تسجل القـــرارات المتخـــذة بمحضـــر االجتمـــاع، ويجـــب تزويـــد المكتـــب واإلدارة   -5
 ـبوع مـــن تاريـــخ اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة.المختصـــة بنســـخة مـــن المحضـــر خـــالل أســ

تكون القرارات التي يصدرها مجلس اإلدارة نافذة من تاريخ صدورها ما لم يحدد تاريخ آخر  -6
 لنفاذها. 

 األساسية:

26 
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 .للهيئة إلغاء أي قرار صادر من مجلس اإلدارة إذا كان مخالًفا لألنظمة، واللوائح، والتعليمات -7

 صحة انعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة:

 يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضرته األغلبية المطلقة . -1

( ساعة ويعـــــتبر بعـــــدها  24إذا لـــم يكتمـــل النصـــاب القانونـــي يؤجـــل االجتمـــاع لمـــدة ) -2
يكـــون رئيـــس مجلـــس اإلدارة، أو صحــــحاً اذا حضره ثلث أعضـــاء المجلـــس، علـــى أن 

 نائبـــه مـــن بيـــن الحاضريـــن

 األساسية:

25 

 اللجان الدائمة والمؤقتة والمعاونة:

 اللجان: . تشكيل١

أ . يُشـــِكل مجلـــس إدارة النـــادي لجاًنـــا دائمـــة ال يزيـــد عـــدد أعضائهـــا عـــن خمســـة أعضـــاء 
 برئاســـة أحـــد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة. 

ب. يشـــكل مجلـــس إدارة النـــادي لجاًنـــا مؤقتـــة، أو معاونـــة مـــن أعضـــاء النـــادي، أو االســـتعانة 
 بخبـــراء؛ للقيـــام بمهـــام محـــددة كلمـــا تطلـــب األمـــر ذلـــك. 

 . اجتماعات اللجان:2

 ضوابط يحددها مجلس اإلدارة.تجتمع هذه اللجان كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق أ. 

تعقــــد كل لجنـــة اجتماعــــاتها بدعـــــوة مـــن رئيـــس اللجنـــة بعـــد إشعــــار الرئيـــس التنفيـــذي، ب.  
 ويكـــون االجتمـــاع بحضـــور األغلبيـــة المطلقـــة، وتكـــون توصياتهـــا بموافقـــة األغلبيـــة العاديـــة. 

ــمي رئيـــس اللجنـــة فـــي أول اجتمـــاع لهـــا نــــائب ليتــــولى رئاســـة االجتماعـــات فـــي يسـج. 
  الجلســـات.حالـــة غيابـــه، كــــما ً يســــمي مقـــــرر لتدويـــن محاضــــر 

 يجوز للرئيس التنفيذي حضور اجتماعات اللجان.د. 

ــق فـــي اقتـــراح جـــدول أعمـــال اللجـــان، أو إضافـــة فقـــرات لجـــدول هـ . للرئيـــس التنفيـــذي الحـ
 أعمالهـــا بالتنســـيق مـــع رئيـــس اللجنـــة. 

 و. تــرفع كـل لجنة محضر اجتماعها للرئيس التنفيذي؛ لعرضه على المجلس، واتخاذ القرار المناسب. 

 ازاتها كل ثالثة أشهر؛ لعرضه على المجـلس.تعد كـل لجنة تقرير عن أعمالها وإنجي. 

 . اختصاصات اللجان:3

أ . اقتراح خطة عمل نشاط اللجنة على ضوء التـزامات النادي محلياً وخارجياً ا، وفي ضوء اإلمكانات 
 المتاحة .

ي تنظمهـــا ب. التنســـيق بيـــن نشـــاط اللجنـــة واللجـــان األخـــرى فـــي إطـــار النشـــاطات التـــ
 االتحـــادات، والجهـــة المختصـــة. 

 ج . متابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة المعتمدة.

 األساسية:

35 

 التنفيذي:المحظورات المالية على مجلس إدارة النادي والرئيس 

مـــع مراعـــاة وجـــوب امتثـــال مجلـــس إدارة النـــادي بالتعليمـــات الصـــادرة مـــن الهيئـــة، يحظـــر 
 علـــى مجلـــس إدارة النـــادي والرئيـــس التنفيـــذي مـــا يلـــي: 

االقتــــراض مـــن أي شخـــــص أو جهـــــة كانـــت إال بعـــد الموافقـــة المســـبقة مـــن الهيئـــة   .1
مـــع تحمـــل من قـــام باالقتراض قبـــل موافقـــة الهيئـــة جميـــع التبعـــات القانونيـــة المترتبـــة  

 عـــن القـــرض. 

 األساسية:

55 
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ــاء مجــــلس اإلدارة، أو أي شـــخص آخـــر مهمـــا كانـــت قيـــام رئيـــس، أو أي مـــن أعضـ .2
تقديـــم ســـلفة ماليـــة مـــن حســـابهم الخـــاص، والصـــرف منهـــا علـــى احتياجـــات   صفتـــه

ـادي النـــادي إال بعـــد الموافقـــة المســـبقة مـــن الهيئـــة، وبشـــرط إيداعهـــا فـــي حســـاب النــ
تعـــد تبرعـــًا ال يحـــق لمـــن تقـــدم بالســـلف المطالبـــة    ،البنكـــي، وأي مخالفـــة لهـــذا البنـــد

 .باســـتردادها، أو اعتبارهـــا دينـــًا علـــى النـــادي
مـــا ال أن ينفـــق أمـــوال النـــادي فـــي غيـــر األغـــراض التـــي أنشـــئ مـــن أجلهـــا، ك .3

يجـــوز لـــه الدخـــول فـــي أيـــة مضاربـــات ماليـــة، ويجـــوز اســـتغالل فائـــض 
لضمـــان مـــورد ثابـــت للنـــادي وف مـــا   ،اإليـــرادات، أو اســـتثمار جـــزء مـــن أموالـــه

ـــاطه، وذلـــك بعـــد الحصـــول قضـــت بـــه هـــذه الالئحـــة علـــى أال يؤثـــر ذلـــك فـــي نش 
 علـــى الموافقـــة المســـبقة مـــن الهيئـــة. 

أن ينتســـب، أو يشـــترك، أو ينضـــم إلـــى جمعيـــة، أو هيئـــة، أو نـــاد مقـــره خـــارج  .4
ـة طريقـــة  الدولـــة، أو أن يتســـلم منهـــا، أو أن يحصـــل مباشـــرة، أو بالوســـاطة، أو بأيــ

 كانـــت، علـــى نقـــود أو منافـــع مـــن أي نـــوع، قبـــل الحصـــول علـــى موافقـــة الهيئـــة. 
التصـــرف فـــي األراضـــي أو العقـــارات أو المبانـــي التـــي تخصصهـــا لـــه الدولـــة  .5

أي ديـــون قـــد يتحملهـــا النـــادي، أو بـــأي لالنتفـــاع بهـــا، بالبيـــع، أو الرهـــن، أو لضمـــان  
علـــى أن يكـــون بموافقـــة  -عـــدا اإليجـــار -شـــكل مـــن أشـــكال التصـــرف األخـــرى 

 مســـبقة مـــن الهيئـــة 
إال  إنشـــاء أي مبـــان أو مالعـــب، أو صـــاالت رياضيـــة، أو غيـــر ذلـــك مـــن اإلنشـــاءات .6

 بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة الهيئة 

   : السلفة المؤقتة

يجـــوز بقـــرار مجلـــس اإلدارة صـــرف ســـلفة مؤقتـــة فـــي الحـــاالت التـــي تقتضـــي طبيعـــة العمــــل ذلـــك، 
واألنشـــطة الرياضيـــة، وغيرهـــا، علـــى أن يتـــم الصـــرف بحــــدود مــــا مثــــل الرحـــالت، والمعســـكرات، 

نصــــت عليـــه أحـــكام هـــذه الالئحـــة، بــــشرط أن يتــــم تســـوية حســـابات السلفـــــة فــــور انتهـــاء الغـــرض 
 ة أخـــرى إال بعـــد تســـوية الســـلفة الســـابقة.الـــذي صرفـــت مـــن أجلـــه، وال يتـــم صـــرف ســـلف

 األساسية:

52 

 بدل االنتداب: 

 يصـــرف النـــادي بـــدل انتـــداب ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة، لليـــوم الواحـــد وفـــق مـــا يلـــي:. -1

 الدولة.سـبعمـائة لاير ألعـضاء مجـلس اإلدارة خارج  (700) -2

 .( خمسمائة لاير ألعضاء مجـلـس اإلدارة داخل الدولة500)  -3

 األساسية:

57 

 تذاكر السفر: 

يصـــــــــرف تذكــــــــــرة ســـفر للمنتدبيـــن فـــي مهمـــات النـــادي بدرجـــة رجـــال األعمـــال 
الســـياحية ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة، ومـــن يتطلـــب ســـفره لرئيـــس مجلـــس اإلدارة، والدرجـــة 

 مـــن النـــادي.

 األساسية:

58 

 ممتلكات النادي:

 ال يحق لمجلس إدارة النادي بيع شيء من ممتلكات النادي إال بعد موافقة الهيئة.  .1
كل من يتسبب في ضياع او اتالف شـــيء مـــن ممتلـــكات النـــادي يكـــون ملزمـــًا بدفـــع قيمتـــه،  .2

أو إصالحـــه حســـب قـــرار مجلـــس اإلدارة أو الهيئـــة، ويجـــوز للهيئـــة توقيـــع أي مـــن 
 .إصالحهاو  إتالفهفـــع قيمـــة مـــا تـــم الجـــزاءات المقـــررة فـــي هـــذه الالئحـــة، باإلضافـــة لد

 األساسية:

 4-3الفقرة  60

 المكافآت والبدالت:

لجنة بدل حضور عن كل جلسة من جلسات اللجنة وكذلك مصاريف السفر اليستحق عضو  -1
 .واإلقامة على أال يتجاوز ذلك البدالت المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة

 



8 
V1                                                                                                                                                                               2019ديسمبر 

ام بأعباء ومسؤوليات عضوية اللجنة، ولمجلس اإلدارة ياللجنة مكافأة نظير القكما يستحق عضو  -2
 المكافأة.تحديد قيمة 

توجب أن تبقى سياسات وإجراءات اللجنة مرنة لكي تقوم بواجباتها ومسؤولياتها، وتصبح في ي -3
ثل. مركز يسمح لها بالتعامل مع الظروف أو األوضاع والتفاعل معها واالستجابة لها بشكل أم

وتندرج الواجبات والمسؤوليات التالية ضمن صالحيات اللجنة، ويجب على اللجنة أداء هذه 
الواجبات والمسؤوليات بما يتماشى مع القوانين واألنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد 

 وهيئة السوق المالية. 

 :العضوية عن عضو مجلس اإلدارة تعليق

 مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية:تعلق العضوية عن عضو / 1ُ

أ. االتهـــام بجريمـــة مّخلـــة بالشـــرف أو األمانـــة إلـــى حيـــن صـــدور قـــرار مـــن جهـــة  
 التحقيـــق بحفـــظ التحقيـــق، أو إلـــى حيـــن صـــدور حكـــم نهائـــي فـــي القضيـــة. 

المـــادة  حة األساسية لألندية الرياضيةالالئ  ب توافر حالـــة مـــن حـــاالت اإلســـقاط الـــواردة فـــي
28 . 

 يصدر مجلس اإلدارة قراره بتعليق عضوية عضو مجلس اإلدارة من تاريخ الفعل المسبب للتعليق. / 2 

 يترتب على التعليق وقف نشاط العضو عن ممارسة أي اختصاصات مخولة له بموجب هذه الالئحة/ 3

 األساسية:

27 

 :العضوية عن عضو مجلس اإلدارةإسقاط 

ط الالئحة االساسية تسقـب أحـــكام مـــع مراعـــاة اختصـــِاص الهيئـــة بإيقـــاع الجـــزاءات بموجــ  
 عـــن عضـــو مجلـــس اإلدارة فـــي أي مـــن الحـــاالت التاليـــة: العضويـــة

 . إذا فقد أهليته القانونية .1

اذا تغيب عضـــو مجلـــس اإلدارة عـــن ثالثـــة اجتماعـــات متتاليـــة، أو ســـتة اجتماعـــات  .2

مجلـــس اإلدارة وبتطبيـــق أحـــكام متفرقـــة خـــالل دورة المجلس دون عـــذر كتابـــي يقبلـــه 

 هـــذه الفقـــرة، تعتبـــر االجتماعـــات التـــي تتـــم خـــالل الشـــهر بمثابـــة اجتمـــاع واحـــد.

 إذا صدر بحقه حكم نهائي في جريمة جنائية، أو جريمة مخلة بالشرف واألمانة .3

 بالشرف أو األمانة.إذا صدر ضده قرار تأديبي عن مخالفة ثبت أنها مخلة  .4

الالئحة األساسية لألندية  ( من20المادة )فـــي   اذا فقـــد أي شـــرط مـــن الشـــروط الـــواردة .5

 .الرياضية

  سمعتها.ارتكاب أو ممارسة أعمال تّخل بأمن الدولة، أو تسيء إلى   .6

ـــا، أو منســـوبيها، أو اإلســـاءة الجســـيمة للرياضـــة الســـعودية، أو عناصرهـــا، أو رموزه .7

 جهاتهـــا العاملـــة فـــي أي وســـيلة، أو طريقـــة كانـــت.

يصـــدر مجلـــس اإلدارة قـــراره بإســـقاط عضويـــة عضو مجلـــس اإلدارة مـــن تاريـــخ  .8

يـــة، وإخطـــار إال بعـــد موافقـــة الجمعيـــة العموم يعد نافـــذاً الفعـــل المســـبب لألسقاط وال 

 المكتـــب واإلدارة المختصـــة بذلـــك 

نفســـه لعضويـــة مجلـــس إدارة أي نـــٍاد  ترشـــيحال يجوز للعضو الذي ســـقطت عضويتـــه  .9
 . إال إذا زالـــت أســـباب اإلســـقاط، وموافقـــة الهيئـــة

 األساسية:

28 

 اإلدارة:اجتماعات مجلس 

 .يرأس رئيس مجلس اإلدارة اجتماعات المجلس، وفي حال غيابه أو استقالته يرأس االجتماع نائبة -1

يعقـــد مجلـــس اإلدارة اجتماعاتـــه كل ثالثـــة أشـــهر علـــى األقـــل أو كلمـــا دعـــت الحاجـــة  -2
 الوكالـــة فـــي اجتماعاتـــه.إلـــى ذلـــك، وال تجـــوز اإلنابـــة، أو 

 األساسية:

24 
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ً بناء علـــى  -3 يوجـــه أميـــن المجلـــس الدعـــوة لألعضـــاء بـــأي وســـيٍلة معتبـــٍرة نظاما
موافقـــة رئيـــس مجلـــس اإلدارة قبل أســـبوع واحـــد علـــى األقـــل مـــن موعـــد االجتمـــاع، 

 والوقـــت، مشـــفوعاً بها جدول األعمـــال والمرفقـــات. محـــدداً المـــكان، والتاريـــخ،

يجـــوز دعـــوة المجلـــس الجتمـــاع غيـــر عـــادي مســـبٍب بنـــاء علـــى طلـــب مـــن رئيـــس  -4
 مـــن أعضائـــه علـــى األقـــل. ةمجلـــس اإلدارة، او بطلب ثالث

ل عضـــو بمجلـــس اإلد -5 إلدراجهـــا كبنـــود فـــي جـــدول   ،ارة تقديـــم موضوعـــاتيحـــُّق لـــّكِ
األعمـــال، ويجـــب أن ُتقـــدم هـــذه الموضوعـــات إلـــى أميـــن المجلـــس الرئيـــس التنفيـــذي 

 خـــالل اليـــوم التالـــي لتلَقـــى الدعـــوة بحضـــور االجتمـــاع

 ،أطراًفـــا أخـــرى إلدارة مغلقـــة، وللمجلـــس أن يدعـــوتكـــون اجتماعـــات مجلـــس ا -6
لحضـــور االجتمـــاع، وال يحـــق لهـــا التصويت ولكن يســـمح لهـــا فقـــط بالتعبيـــر عـــن 

 .آرائهـــا بـــإذن من المجلس

 

 ضر االجتماعات:امح

أعمالها. وبعد قيام أعضاء اللجنة بمراجعة المحضر يجب إعداد محضر لكل من اجتماعات اللجنة لتوثيق 
وإبداء المالحظات عليه، يتم وضع محضر اجتماع كل لجنة بصيغته النهائية وإرساله إلى سكرتير المجلس 

 لحفظه بشكل دائم في سجل محاضر اجتماعات الشركة.
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 إختصارها إسم الالئحة

 األساسية الالئحة األساسية لألندية الرياضية. -

 االستثمار  األراضي المخصصة لألندية الرياضية. استثمار الئحة  -

 الدليل  دليل استراتيجية دعم األندية الرياضية -

 االتحاد االساسي النظام األساسي لالتحاد السعودي لكرة القدم -


