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 الهيئة العامة للرياضة  الهيئة:
 نادي الهالل السعودي النادي:

 مجلس إدارة نادي الهالل الرياضي المجلس:
 الرئيس التنفيذي لنادي الهالل الرياضي  الرئيس التنفيذي:
  الالئحة األساسية لألندية الرياضية المعتمدة من الهيئة العامة للرياضة الالئحة األساسية:

 

 :التكوينآلية 

أعضـــاء ال يقـــل عددهـــم الجمعية العمومية هي جهاز من اجهزة النادي اإلدارية وتتكون من  .1
 عـــن ضعـــف عـــدد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وفقاً للتالـــي: 

 أ. األعضاء الذهبيون 

 ب. األعضاء العاديون.

األساسية ة المقـــررة فـــي هـــذه يشـــترط فـــي عضـــو الجمعيـــة اســـتيفاؤه لشـــروط العضويـــ .2
 لألندية الرياضية. 
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 :االختصاصات

 تتمتع الجمعية العمومية للنادي باالختصاصات التالية:

 األساسية لألندية الرياضية. ةبالالئحوفق اإلجراءات الواردة ، مناقشة مجلس اإلدارة عن أدائه .1

ترشـــيحهم لرئاســـة وعضويـــة مجلـــس إدارة النـــادي، وفـــق التصويـــت علـــى مـــن تـــم  .2
 .األساسية لألندية الرياضية ةبالالئح الواردة اإلجـــراءات

 المصادقة على تعيين مراقب للحسابات »المدقق الخارجي«.  .3

 يها.اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير شعار النادي، أو مسماة ورفعها للهيئة بطلب الموافقة عل .4

النظـــر فـــي اقتراحـــات أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة ومـــا أبـــدي فـــي شـــأنها مـــن قبـــل   .5
 مجلـــس إدارة النـــادي، واتخـــاذ مـــا يلـــزم حيالهـــا.

 األساسية لألندية الرياضية.  ةفي الالئح تعليق أو إسقاط العضوية وفق األحكام المقررة .6

س اإلدارة والجمعية العمومية بتكوين عملية اتخاذ القرارات الرئيسية بطريقة واضحة يقوم مجل .7
 ومالئمة لكافة مجاالت النادي

يحـــق لـــكل عضـــو فـــي الجمعيـــة العموميـــة تنطبـــق عليـــه شـــروط العضويـــة الترشـــح،  .8
إذا مضـــى علـــى عضويتـــه ثالثـــة   في انتخابات األندية الرياضية والحضـــور، والتصويـــت

أشـــهر فأكثـــر مـــن تاريـــخ قبولـــه كعضـــو فـــي النـــادي حتـــى تاريـــخ عقـــد الجمعيـــة 
 العموميـــة. 
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  1 الفقرة  72

 

 :االجتماعات

 العادية:اجتماع الجمعية العمومية  .1

اجتماعهـــا العـــادي كل ســـنة بعـــد نهايـــة الســـنة الماليـــة للنـــادي خـــالل  تعقـــد الجمعيـــة   .أ
 ثالثـــة أشـــهر علـــى األكثـــر.

فـــي لوحـــة  موعـــد انعقـــاد الجمعيـــةيقـــوم مجلـــس إدارة النـــادي باإلعـــالن عـــن  .ب
اإلعالنـــات بالنادي، والموقـــع اإللكترونـــي، وحســـاب النـــادي فـــي شـــبكات التواصـــل  

، مـــع تزويـــد أعضـــاء الجمعيـــة االجتماعـــي، أو أي وســـيلة تحقـــق اِلعلـــم لجميـــع
 م مـــن تاريـــخ اإلعـــالن عـــن الموعـــد.ثالثـــة أيـــا  3الهيئـــة بالموعـــد الرســـمي خـــالل  

 :ساسيةاأل
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ـن موعـــد انعقـــاد يجـــب أن ترســـل الدعـــوة الرســـمية قبـــل شـــهر علـــى األقـــل مــ .ج
، علـــى أن يرفـــق بهـــا جـــدول األعمـــال، وتقريـــر رئيـــس مجلـــس اإلدارة، الجمعيـــة

 تقريـــر المحاســـب القانونـــي، وأي مســـتندات أخـــرى.والتقاريـــر الماليـــة، و

يـــرأس اجتماعـــات الجمعيـــة رئيـــس مجلـــس إدارة النـــادي، وفـــي حـــال غيابـــه يـــرأس  .د
رأس االجتمـــاع من االجتمـــاع نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة، وفـــي حـــال غيابـــه يـــ

 .يفوضه المجلس

ـــدون محاضـــر اجتماعـــات الجمعيـــة فـــي ســـجل خـــاص يّوقـــع عليـــه رئيـــس ت   .ه
االجتمـــاع، والرئيـــس التنفيـــذي، علـــى أن تـــزود الهيئـــة بأصـــل محضـــر االجتمـــاع 

المحضـــر لـــإدارة المختصـــة الموقـــع فـــي اليـــوم التالـــي لالجتمـــاع، ونســـخة مـــن 
عبـــر البريـــد اإللكترونـــي المعتمـــد، أو أي وســـيلة تقررهـــا، مـــع احتفـــاظ مجلـــس 

 إدارة النـــادي بصـــورة مـــن المحضـــر.

ة على كل مـــن يرغـــب فـــي تقديـــم أي مقتـــرح للجمعيـــة إرســـاله إلـــى مجلـــس اإلدار  .و
 تاريـــخ انعقـــاد الجمعيـــة   يوماً علـــى األقـــل مـــن  15كتابـــةَ مع شرح موجز، وذلـــك قبـــل  

وعلـــى األميـــن إعـــداد جـــدول األعمـــال بنـــاء علـــى االقتراحـــات المقدمـــة مـــن 
ن موعـــد انعقـــاد األقـــل مـــأيام على  10مجلــــس اإلدارة واألعـــــضاء، وذلـــك قبـــــــل 

مـــع إبـــداء مـــا يـــراه مجلـــس اإلدارة فـــي شـــأن أي مقتـــرح يقـــدم إلـــى الجمعيـــة 
، علـــى أن يتـــم إخطـــار األعضـــاء بجـــدول االجتمـــاع بعـــد تحديثـــه بنـــاء  الجمعية

ـــاح لجميـــع األعضـــاء فرصـــة االطـــالع علـــى جـــدول علـــى االقتراحـــات المقدمـــة ليت
 بثالثـــة أيـــام علـــى األقـــل. موعـــد انعقـــاد الجمعيـــة األعمـــال المعـــدل قبـــل

 مومية البنود اإللزامية التالية:يجب أن يشمل جدول أعمال الجمعية الع .ز 

 وتشكيلها.العمومية إعالن عقد الجمعية  (1

 اعتماد جدول األعمال. (2

 خطاب رئيس مجلس اإلدارة.  (3

 تقرير رئيس مجلس اإلدارة )يشمل األنشطة التي أقيمت منذ االجتماع السابق(.  (4

 عرض بيان الميزانية بعد مراجعتها، وتدقيقها. (5

 راقب للحسابات »المدقق الخارجي«.المصادقة على تعيين م (6

 ضاء، ومجلس اإلدارة.مناقشة االقتراحات المقدمة من األع (7

 

ال يســـمح للجمعيـــة باتخـــاذ أي قـــرار بشـــأن أي موضـــوع غيـــر مـــدرج بجـــدول  .ح
األعمـــال، إال إذا وافـــق علـــى إدراج هـــذا الموضـــوع عـــدد مـــن األعضـــاء ممـــن لهـــم 

 الكلـــي. قـــوة تصويتيـــه تعـــادل ثالثـــة أربـــاع إجمالـــي عـــدد األصـــوات

 

 اجتماع الجمعية العمومية غير العادية: .2

 في أي وقت. لى عقد اجتماع غير عادي للجمعيةيجوز لمجلس اإلدارة الدعوة إ -أ

ً عـــدد طلـــى عقـــد االجتمـــاع إذا يقـــوم مجلـــس اإلدارة بالدعـــوة إ -ب لـــب ذلـــك خطيـــا
من اجمالي  25مـــن أعضـــاء الجمعيـــة تتجـــاوز القـــوة التصويتيـــة لهـــم مـــا نســـبته 

( علـــى أن يبيـــن فـــي الطلـــب بنـــود جـــدول األعمـــال،   1% +    25عدد األصوات الكلي )
خ اســـتالم الطلـــب، وفـــي حـــال تعـــُّذر يوم من تاري 30ويعقـــد االجتمـــاع خـــالل 

انعقـــِاده يحـــُّق لألعضـــاء الذيـــن طالبـــوا بـــه إخطـــار الهيئـــة بعـــدم اســـتجابة مجلـــس 
 إدارة النـــادي لطلـــب عقـــد الجمعيـــة غيـــر العاديـــة. 

جتمـــاع، وتاريخـــه، وجـــدول أعمالـــه، يجـــب إشـــعار األعضـــاء بمـــكان عقـــد اال -ج
 يوم من التاريخ المحـــدد لالجتمـــاع. 15وذلـــك قبـــل 
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عنـــد الدعـــوة إلـــى عقـــد اجتمـــاع غيـــر عـــادي بمبـــادرة مـــن مجلـــس اإلدارة، يجـــب  -د
ـوة إلـــى انعقادهـــا بطلـــب مـــن علـــى المجلـــس إعـــداد جـــدول األعمـــال، وعنـــد الدعــ

يجـــب أن يحتـــوي جـــدول األعمـــال علـــى الموضوعـــات التـــي   الجمعيـــة،أعضـــاء 
 طالـــب بهـــا هـــؤالء األعضـــاء. 

 .ال يسمح بتعديل جدول أعمال االجتماع غير العادي -ه

، إذا اقتضـــت الضـــرورة غيـــر عـــادي للجمعيـــةــاع للهيئة ان توجه النـــادي بعقـــد اجتمـ -و
ذلـــك، وفـــي هذه الحالة يعد االجتمـــاع والقـــرارات صحيحـــة متـــى تحققـــت الغايـــة 

 .التـــي عقدت الجمعية من اجلها وفقاً لتقدير الهيئة

 : النصاب القانوني

 18بلـــغ عمـــره  ممن  عضوياتهـــم  يكـــون حضـــور اجتماعـــات الجمعيـــة لألعضـــاء الســـارية   .1

 وقت انعقـــاد الجمعيـــة. 

ً  يكـــون انعقـــاد الجمعيـــة .2 حضره عدد من األعضاء تتجاوز القوة التصويتية لهم ما  إذاصحيحا

 .ـــي عـــدد األصـــوات الكلـــيمـــن إجمال %50 نسبته

إذا لـــم يتحقـــق الِّنصـــاب القانونـــي فـــي االجتمـــاع األول تتـــم الدعـــوة لعقـــد جمعيـــة   .3

 إذابعدهـــا االجتمـــاع صحيحاً  ويعتبر  عيناسبوساعة الى  24عموميـــة أخـــرى خـــالل مدة من 

من اجمالي عدد  %25التصويتيـــة لهـــم مـــا نســـبته  القوةحضرة عدد من األعضاء تتجاوز 

لم يتحقق ذلك يقوم المكتـــب باتخــــاذ اإلجـــراءات التـــي  وإذا( 1% + 25)األصوات الكلي 

 يراهـــا منــــاسبة.

إذا بــــدأ االجتمـــاع صحــــيحاً فـــال يؤثـــر فـــي صحـــة القـــرارات التـــي تصــــدرها الجمعيـــة  .4

 دة.العموميـــة انســـحاب أي عدد وفقـــًا لمـــا ورد فـــي هـــذه المـــا
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 : القرارات

تم التصويـــت علـــى قـــرارات الجمعيـــة مـــن أعضــــائها علــــى أســـاس احتســـاب صـــوت ي .1

 ريـــال. 500ريـــال واحتساب صوت واحد لكل  ألف 1000واحـــد لـــكل 

% مـــن 50مـــن األصـــوات يتجـــاوز تصـــدر قـــرارات الجمعيـــة إذا وافـــق عليهـــا عـــدد  .2

 .اجمالي عدد األصوات الكلي

ً وفي حال عدم وضوح احتساب   .3 ً او الكترونيا يتم التصويـــت بـــأي وســـيلة تثبـــت ذلـــك يدويا

 اة الحضـــور باألســـماء. األصوات يتم التصويـــت عـــن طريـــق منـــاد

ال يجـــوز لعضـــو الجمعيـــة حضـــور االجتماعـــات، واالشـــتراك في التصويت اذا كانت له  .4

 مصلحة شـــخصية فـــي موضـــوع القـــرار.

ال يجوز ألعضاء مجلس إدارة النادي التصويت على الموضوعات ذات الصلة بأعمال مجلس   .5

 اإلدارة.

ـــق إلغـــاء أي قـــرار صـــادر عـــن الجمعيـــة إذا كان مخالًفـــا لألنظمـــة، واللوائـــح،  للهيئـــة ح  .6
 والقـــرارات، والتعليمـــات؛ تحقيًقـــا للمصلحـــة العامـــة. 

 :ساسيةاأل

17 

 :موعد عقد الجمعية

وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة حســـب يتحـــدد تاريـــخ عقـــد الجمعيـــة النتخـــاب رئيـــس،  -1
 البرنامـــج الزمنـــي المعـــد مـــن اللجنـــة العامـــة النتخابـــات األنديـــة الرياضيـــة. 

  60يجب أال تزيد المدة الزمنية بين بداية الفترة االنتخابية وموعد عقد الجمعية العمومية للنادي عن   -2
 يوم.
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 سداد المقابل المالي للعضوية للناخبين والمرشحين:

العضويـــة بنفســـه عـــن يجـــب ســـداد المقابـــل المالـــي للعضويـــة مـــن ِقبـــل العضـــو طالـــب 
طريـــق الحســـاب البنكـــي للنـــادي خـــالل فتـــرة فتـــح بـــاب الترشـــح، حتـــى لـــو كانـــت مـــدة 

 العضويـــة انتهـــت أو ســـتنتهي.
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 :حق الترشح والحضور والتصويت في االنتخابات

عضـــو فـــي الجمعيـــة العموميـــة تنطبـــق عليـــه شـــروط العضويـــة الترشـــح، يحـــق لـــكل 
والحضـــور، والتصويـــت إذا مضـــى علـــى عضويتـــه ثالثـــة أشـــهر فأكثـــر مـــن تاريـــخ قبولـــه 

 . كعضـــو فـــي النـــادي حتـــى تاريـــخ عقـــد الجمعيـــة العموميـــة

يحـــق لـــكل شـــخص طبيعـــي يرغـــب فـــي االنضمـــام لعضويـــة النـــادي عنـــد فتـــح بـــاب 
الترشـــح الحضـــور، والتصويـــت والترشيح إذا قـــام بســـداد المقابـــل المالـــي للعضويـــة لمـــدة  

 اريـــخ ســـداده المقابـــل المالـــي للعضويـــة. أربـــع ســـنوات قادمـــة، ويعتبـــر عضـــو اعتباراً من ت

 ألساسية:

72 

 فتح باب الترشيح مرة أخرى:

فـــي حـــال لـــم يتقـــدم للترشـــح لرئاســـة، وعضويـــة مجلـــس اإلدارة أي قائمـــة بالعـــدد الـــالزم 
بـــاب الترشـــح مـــرة أخـــرى لمـــدة مماثلـــة وفـــي حـــال بعـــد إغـــالق بـــاب الترشـــح، يفتـــح 

لـــم يكتمـــل العـــدد الـــالزم فـــي المـــرة الثانيـــة، فإنـــه يحـــق للهيئة بتكليـــف مجلـــس اإلدارة 
حـــدة ويجـــوز تمديدهـــا الحالـــي، أو مجلـــس إدارة جديـــد لمـــدة مـــن ثالثـــة أشـــهر إلـــى ســـنة وا

 .لمـــدة، أو مـــدد مماثلـــة

 األساسية:

77 

 وى :الشك

لمـــن لـــه مصلحـــة ســـواء مـــن أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة الذيـــن يحـــق لهـــم حضورهـــا، 
العموميـــة اآلخريـــن، أو مـــن المتعامليـــن مـــع والتصويـــت فيهـــا، أو مـــن أعضـــاء الجمعيـــة 

لمعالجتهـــا علـــى أن يراعـــى فـــي الشـــكوى  ،النـــادي( التقـــدم بالشـــكوى علـــى اإلدارة المختصـــة
 األحـــوال التاليـــة:

ارة، وتتعلـــق باألمـــور إذا كانـــت الشـــكوى ضـــد رئيـــس أو أي مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلد/ 1 
 اإلداريـــة، أو الفنيـــة، أو الماليـــة فـــي النـــادي؛ فيشـــترط لقبـــول الشـــكوى التالـــي: 

أن تقـــدم أوال إلدارة النـــادي عبـــر البريـــد اإللكترونـــي الرســـمي، مـــع تزويـــد المكتـــب  -أ 
 أيـــام مـــن تاريـــخ تقديمهـــا إلدارة النـــادي 3بصـــورة منهـــا خـــالل 

تقوم إدارة النادي بالرد على الشكاوى خالل أسبوعين من تاريخ استالم الشكاوى مع تزويد المكتب -ب
 أيام من تاريخ الرد  3بصورة من الرد خالل 

المحددة في هذه المادة فيجوز التقدم فـــي حالـــة عـــدم رد إدارة النـــادي علـــى الشـــكوى خـــالل المدة  -ج
بهـــا للمكتـــب التخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لمعالجـــة الشـــكوى، إمـــا إلـــزام إدارة النـــادي 

عرضهـــا علـــى الجمعيـــة العموميـــة فـــي أول   أو-موجـــببمعالجـــة ســـبب الشـــكوى إذا كان لهـــا 
ــا؛ لتقـــرر بشـــأنها مـــا تـــراه حســـب اختصاصهـــا، أو توجيـــه المشـــتكي للجهـــة اجتمـــاع لهـ

 صاحبـــة الصالحيـــة فـــي النظـــر والفصـــل فـــي الشـــكوى. 

يـــم فيجـــب تقد ،إذا كانـــت الشـــكوى حـــول العمليـــة االنتخابيـــة واإلجـــراءات المتخـــذة فيهـــا /2
الشـــكوى للجـــان االنتخابيـــة كل حســـب اختصاصـــه، ســـواء اللجنـــة العامـــة، أو لجنـــة الطعـــون 
والمخالفـــات خـــالل الفتـــرة الزمنيـــة لمباشـــرة تلـــك اللجـــان الختصاصهـــا، ولـــن يتـــم النظـــر 

وضـــوع، مـــع أحقيـــة المشـــتكي فـــي التقـــدم لديـــوان المظالـــم فـــي أي شـــكوى تتعلـــق بهـــذا الم
 فـــي االعتـــراض مـــن قـــرار الهيئـــة، أو اللجـــان العامـــة، أو لجنـــة الطعـــون والمخالفـــات. 

وى علـــى االتحـــاد فيجـــب التقـــدم بالشـــك ،إذا كانـــت الشـــكوى تتعلـــق بنشـــاط اللعبـــة /3
 للنظـــر والفصـــل فيهـــا فـــي ضـــوء لوائحـــه. ،الرياضـــي المعنـــي
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