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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:

  مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الرياض  المكتب:

 

 التعريف:

وتدريب وصقل المواهب   فتختص باكتشااعتبارية مستقلة  بشخصيةهي هيئة رياضية  أكاديمية الهالل
 الرياضية في سن مبكرة وفق أفضل وأحدث الطرق والوسائل التعليمية والتدريبية.

 :كاديميةاأل
2 
 
 

 أنواع األكاديميات:  

 .التي ينشئها النادي ويقوم بتشغيلها بنفسهات كاديميوهي األ: ات مملوكة للناديأكاديمي .1

انشتتتتاوها وتشتتتتغيلها بترخيص من النادي لمستتتتتيمر من القطا  أكاديمية يتم  :األكاديميات االستتتتتيمارية .2
 .  الخاص

 :األكاديمية
3 

 

 االسم والشعار:

   .مميزينعلى االكاديمية ان تتخذ لها شعاراً واسماً  .1

  وزارة التجارة واالستيمار.يتم تسجيل واعتماد شعار األكاديمية كعالمة تجارية لدى  .2

 :األكاديمية
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 :الهدف

 :يلي ما إلى االكاديميات تهدف

 اكتشاف المواهب في مختلف األلعاب الرياضية في سن مبكرة. .1

تقديم الرعاية والدعم والتدريب لصتتقل المواهب وتطويرها وفق أستتاليب ومعايير علمية حديية من خالل   .2
 أبنائهم لألكاديمية.لتحاق أولياء األمور على ا حفز خلق بيئة تربوية تعليمية آمنة ترغب الطالب وت

والتعويض عن التدريب   التستتجيلموارد مالية من خالل رستتوم   ة ومقومات النادي لتحقيقاستتتيمار عالم .3
 وأي موارد أخرى مشروعة.

 الجماعي والتنافس الشريف بين الطالب. والعملنشر الروح الرياضية  .4

 رفع الوعي الرياضي والصحي واالجتماعي واليقافي لدى منسوبي األكاديمية. .5

 :األكاديمية
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 :  الواجبات

 :يلي بما االلتزام بنوعيها الهالل أكاديميات على

 .الهيئةااللتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن االتحاد ِأو  .1

الئحتة االكتاديميتات  تنظم عملهتا وبرامجهتا بمتا ال يتعتارض مع لوائح داخليتة تضتتتتتع على االكتاديميتة ان  .2
 الهيئة.عن االتحاد أو  الصادرةوالالئحة 

 تفاقيات التدريبية المبرمة مع أولياء أمور الطالب.الااللتزام با .3

 في الجهاز اإلداري والفني والمجاالت األخرى. والموظفين لعقود المبرمة مع العامليناااللتزام ب .4

 .االكاديميةلطالب  الضروريةيمية واالجتماعية التعلااللتزام بتقديم الرعاية الطبية والغذائية و .5

 :األكاديمية
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ي العالج الطبيعي أينتاء التتدريتب يائصتتتتت طبتاء وأخلحتد الضتتتتتروري من األا على االكتاديميتة ان توفر  .6
 والمسابقات والمباريات لكافة فرق األكاديمية.

البدنية للطالب من حيث النمو المتابعة والمراقبة والرصتتتتد وتستتتتجيل الجوانب ان تقوم باألكاديمية  على .7
 )الطول والوزن والقدرات البدنية( طبقاً للمعايير الطبية.

 إعداد برنامج غذائي متكامل للطالب في أيام التدريب والمسابقات والمباريات. .8

 التقدم الحاصل ألبنائهم. تبينتزويد أولياء أمور الطالب بتقارير دورية كل يالية أشهر  .9

  تقتدم الطالب من النتاحيتةة خالل فترات محتددة لمعرفتة متدى تضتتتتتع األكتاديميتة اختبتارات قيتاس فنيت  .10
 الفنية والمهارية.

 ألكاديمية.في ابرامج يقافية واجتماعية وترفيهية للطالب بتنظيم  األكاديميةتقوم  .11

 ترفع األكاديمية تقارير فنية مفصلة عن أداء الطالب إلدارة النادي أو المستيمر كل يالية أشهر. .12

 تأمين المالبس والتجهيزات واألدوات الخاصة للتدريب والمسابقات والمباريات. .13

تقوم األكاديميتة بععداد ستتتتتجالت تشتتتتتمتل بيتانات ومعلومات عن الطالب من النتاحيتة البتدنيتة والفنية  .14
 والطبية يطلع عليها أولياء األمور.

ولياء أمور الطالب للحضتتتتور لألكاديمية لمشتتتتاهدة أبنائهم واالطال  على البرامج  أل إتاحة المجال .15
 التي يحصلون عليها في األكاديمية. 

 حقوق األكاديمية:  

  نادي الهالل.موهوبين البارزين في لألكاديمية األولوية في تسجيل الطالب ال .1

الحصتول على تعويض عن التدريب عند الستماح بانتقال طالب المنح من األكاديمية إلى يحق لألكاديمية  .2
 في االتفاق الموقع بين الطرفين. يردأكاديميات أخرى أو أندية وفق ما 

لحصتتتتول على تعويض من أولياء أمور الطالب المتستتتتببين بشتتتتكل متعمد في إحداث  يحق لألكاديمية ا .3
دوات والمنشتتت باألكاديمية ويكون مقدار التعويض بمقدار درجة الضترر أضترار وتلفيات لألجهزة واأل

   الحاصل.

 :األكاديمية
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 واجبات الطالب: 

 .الهيئةااللتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن األكاديمية واالتحاد وعلى الطالب يجب  .1

 األكاديمية.بمواعيد التدريب المحددة من لتزام االيجب على الطالب  .2

بحضتتتتتور البرامج الغتذائيتة والطبيتة واالجتمتاعيتة واليقتافيتة والترفيهيتة التي  االلتزاميجتب على الطالب  .3
 األكاديمية. تحددها

 المشاركة في المسابقات والمباريات التي تنظمها أو تشارك فيها األكاديمية.على الطالب يجب  .4

 واألدوات التابعة لألكاديمية. المحافظة على المنشتت واألجهزة يجب على الطالب  .5

 :األكاديمية
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 حقوق الطالب: 

 الحصول على المالبس والتجهيزات واألدوات الخاصة بالتدريب والمسابقات والمباريات.للطالب  .1

الحصتول على وستائل النقل بواستطة ستيارات مخصتصتة لهذا الغرض من منازلهم إلى األكاديمية ذهاباً  .2
 وإياباً.

 الحصول على الرعاية الطبية والغذائية والتعليمية واالجتماعية داخل األكاديمية.  .3

 

 :األكاديمية
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 ألكاديمية:  ا التسجيل فيشروط  

 يعتبر التاريخ الميالدي هو التاريخ المعتمد عند التسجيل في تحديد عمر الطالب. .1

 عمر الطالب عن يماني سنوات وال يزيد عن سبع عشرة سنة. ليجب أال يق .2

يجب حضتور ولي أمر الطالب شتخصتياً عند التقدم بطلب التستجيل في األكاديمية والتوقيع على االستتمارة   .3
 الخاصة بالتسجيل.

  اجتياز الفحص الطبي واالختبارات األخرى التي تقررها األكاديمية. .4

 :األكاديمية
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 الطالب في األكاديمية:   التسجيلرسوم 

 للطالب:بوضع فئتين تقوم األكاديمية 

 الفئة األولى: طالب يدفعون رسوم انتساب لألكاديمية وال يسجلون ضمن طالب األكاديمية لدى المكتب. .1

الفئة اليانية: طالب يتم إبرام اتفاقية منح تدريبية معهم وهوالء الطالب يستتتجلون في كشتتتوف األكاديمية  .2
 المكتب. لدى

 تحدد األكاديمية رسوم انتساب الطالب. .3

الطالب الذي ال يدفع أو يتأخر في دفع رستتوم االنتستتاب وإستتقاط استتمه من  تستتجيل يحق لألكاديمية إلغاء  .4
 كشوف التسجيل لديها.  

 :األكاديمية
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 للتسجيل:  من الطالب المستندات المطلوبة 

 الخاصة بالتسجيل. الرسمية تعبئة االستمارة .1

 العائلة أو بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة مع األصل للمطابقة. سجلصورة  .2

 سم. 6×  4صور مقاس  4صور شخصية رياضية عدد  .3

   إقرار من طالب المنحة وولي أمره بأنه غير مسجل في أي أكاديمية أخرى أو ناد. .4

 :األكاديمية
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   االكاديمية:في  شروط التسجيل

نية ست كشتوف تستجيل منفصتلة حستب الفئة ال يجب تستجيل طالب األكاديمية )طالب المنح( لدى المكتب في .1
 الالعبين في األندية وتسمى كشوفات طالب األكاديميات. تسجيلوتكون غير مرتبطة بكشوف 

 .يصدرها المكتبحصل طالب المنح المسجلين في األكاديميات على بطاقات تسجيل ي .2
  االكاديمية.الئحة  هددتح ما يجب أن يكون الحد األعلى لعدد الطالب المسجلين في األكاديمية حسب .3
على موافقة األكاديمية  دون الحصتتول طالب منحة مستتجل في أكاديمية أخرىال يحق لألكاديمية تستتجيل  .4

 المسجل بهِا.

 يجب أن يحصل طالب المنح الذين ينتقلون للتسجيل في أكاديمية أخرى أو ناد على موافقة األكاديمية. .5

العدد المستتموح لكل   يحق لألكاديمية تستتجيل طالب مستتتجدين في أي وقت خالل العام بشتترط أال يتعدى .6
  .أكاديمية بتسجيله

اكاديميات االتصال بشكل مباشر أو غير مباشر بالطالب المسجلين في   ات الناديأكاديميمن ال يحق ألي   .7
 .  ألي من أكاديميات الهالل بغرض االنتقال أخرى

 :األكاديمية
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   شروط المنح التدريبية:

 تقوم األكاديمية بتوقيع اتفاق المنح التدريبية مع أولياء أمور الطالب الموهوبين. .1

 األكاديمية.ية مع باالتفاقيجب أن يلتزم طالب المنحة التدريبية  .2

الطرفين بتاتفتاق المنحتة التتدريبيتة الموقعتة بين األكتاديميتة وولي أمر الطتالتب فيحتل الخالف  إذا أختل أحتد  .3
 وفق ما ورد في االتفاق الموقع بينهم وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء لالتحاد لحل الخالف.

 :األكاديمية

14 
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اق يحق لألكتاديميتة إلغتاء اتفتاقيتة المنحتة التتدريبيتة الموقعتة مع ولي أمر الطتالتب إذا أختل الطتالتب بتاالتفت  .4
 الموقع معها. 

 :  شروط االنتقاالت

دون أي آخر أو ناد أخرى يحق لطالب الرستوم المستجلين في األكاديمية االنتقال للتستجيل في أي أكاديمية  .1

 قيود تمنع ذلك.

وفق االتفاق المبرم آخر ينتقلون بعد موافقة األكاديمية إلى أكاديمية أخرى أو ناد ، فطالب المنحبالنستتتبة ل .2

 بين الطرفين.

طالب المنحة الذي يصتتتل عمره ستتتن االحتراف ويوقع عقد احتراف مع أي ناد داخل أو خارج المملكة  .3

يب في تحصتتتل األكاديمية، على تعويض عن التدريب مستتتتحق الدفع عن الفترة التي قضتتتاها في التدر 

األكتاديميتة. ويتم تحتديتد المبلم وعمر الالعتب التذي يتوقف عنتده التعويض عن التتدريتب وفق متا ورد في 

 الئحة االحتراف باالتحاد.  

 :األكاديمية
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 التدريب:  

 تقوم األكاديمية بتصنيف الطالب المسجلين لديها إلى فئات سنية وفق تصنيف األعمار لكل اتحاد. .1

 الهيئة طويلة األجل لمختلف الفئات الستتنية. وتزود قصتتيرة ويجب أن يضتتع الجهاز الفني خطط التدريب  .2
 واالتحاد بصورة منها.

 تحدد األكاديمية عدد ساعات التدريب حسب الفئة السنية. .3

 .والترفيهيجب أِن تقدم األكاديمية برامج وأنشطة متعددة ومتنوعة تتضمن برامج للتدريب  .4

 يجوز لألكاديمية زيادة عدد مرات وفترات التدريب خالل اإلجازات المدرسية. .5

 تقوم األكاديمية بتحديد مواعيد وفترات توقف البرامج التدريبية خالل العام.  .6

 :األكاديمية

16 

 المشاركة في المنافسات:  

 المدارس التي يدرسون بها.يسمح للطالب بالمشاركة في التدريب والمسابقات والمباريات مع  .1
ال يحق لطالب األكاديمية المشتتتاركة في مستتتابقات أو مباريات ودية معه أكاديميات أو أندية أخرى دون   .2

 الحصول على موافقة األكاديمية المسجلين بها.
يجوز مشتاركة األكاديميات في مستابقات وبطوالت االتحادات أو المناطق والمحافظات )داخلياً وخارجياً(   .3

 واالتحاد على ذلك. الهيئةب الفئات السنية بعد موافقة حس 
يجب أال يقل عدد المستتابقات والمباريات التي يشتتارك فيها الطالب مع األكاديمية عن عشتتر مستتابقات أو  .4

   مباريات في السنة.

 :األكاديمية
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 مجلس إدارة األكاديمية:  الهيكل التنظيمي ل

، يشتتتتترف على جميع أكتاديميتات النتادي يشتتتتتكتل الرئيس التنفيتذي للنتادي مجلس إدارة األكتاديميتة .1
 وعالقاته مع االكاديميات االستيمارية

 يكون مجلس إدارة األكاديمية مستقالً وله نظامه الخاص. .2

 .في عضوية المجلسلنادي الهالل التمييل األعلى كون ييجب أن  .3

 بتشكيل مجلس إدارة األكاديمية. الهيئةزود ت .4

 تضع األكاديمية ميزانية سنوية ويصادق عليها مجلس اإلدارة. .5

 :األكاديمية
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 .أشهر  3محاسب قانوني معتمد من النادي يراجع الحسابات كل األكاديمية تعيين  .6

 النادي ببيان عن الحساب الختامي. يقوم مجلس اإلدارة بتزويد .7

الرئيس أو األعضتتتتتاء أو غيرهم بيع أو تتأجير شتتتتتيء من ممتلكتات  اإلدارة أوال يحق لمجلس  .8
  األكاديمية إال بموافقة خطية من النادي.

ة الخاص بكل  فيجب أن يميل النادي والمستتيمر في مجلس اإلدار  بالنستبة لألكاديميات االستتيمارية، .9
 منها حسب الحال.

 األجهزة اإلدارية والتدريبية:  

تحدد األكاديمية عدد العاملين في األجهزة اإلدارية والفنية والمستتتتاندة ذلك وفق ما يتناستتتتب مع حجم عملها  
 وبرامجها على أن يكون من ضمن العاملين في تلك األجهزة:  

 مدير لألكاديمية. .1

 مدير للشوون الفنية. .2

 بالنادي بهذه المهام.، ويجوز تكليف األجهزة المختصة مدير للشوون اإلدارية والمالية .3

 مشرف اجتماعي. .4

( 12-10متدربو المهتارات يتم تحتديتد عتددهم وفق عتدد الطالب المستتتتتجلين في األكتاديميتة وذلتك بمعتدل ) .5
 طالباً للمدرب الواحد في الفترة التدريبية الواحدة.

 مدرب للياقة البدنية لكل فرق األكاديمية. .6

 لكل فرق األكاديمية لكرة القدم واليد والماء.مدرب حراس المرمى  .7

 أخصائي عالج طبيعي يتم تحديد العدد )وفق حجم العمل(. .8

 كشافون يتم تحديد العدد )وفق حاجة العمل(.  .9

 :األكاديمية

19 

 المؤهالت والخبرات:  

والمدرب في   (B)بدرجة ال تقل عن مستتوى   ييجب أن يكون مدرب كرة القدم مصتنف من االتحاد القار  .1
 األلعاب األخرى حاصالً على دورة متقدمة في مجال تدريب اللعبِة.

 على األكاديميات أن تختار بعناية أفضل الكفاءات الفنية التدريبية. .2

يجب أن يكون في األكاديميات نظام فعال الكتشتتتتاف المواهب من خالل كشتتتتافين ذوي خبرة واستتتتعة   .3
 يستطيعون اكتشاف المواهب الواعدة في سن مبكرة. 

 :األكاديمية
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 :  الشؤون المالية لألكاديمية

 اإليرادات. .1

 .عائدات الرعاية واإلعالن 1/1
 عائدات االستيمار والتسويق. 1/2
 عائدات التعويض عن التدريب. 1/3
 رسوم انتساب الطالب. 1/4
 التبرعات والهبات. 1/5
 أي إيرادات أخرى مشروعة. 1/6

 المصروفات. .2

 المصروفات الواردة في الميزانية السنوية. 2/1
 المصروفات المقرة من مجلس اإلدارة. 2/2
 له.   ةالممنوحالمصروفات الموافق عليها من رئيس مجلس اإلدارة وفق الصالحيات  2/3

 :األكاديمية

21 
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 ممتلكات األكاديمية:  

 تشمل الممتلكات األموال النقدية والمباني والمنشتت واألجهزة واألدوات واألياث ووسائل النقل. .1

الرئيس أو األعضتاء أو غيرهم بيع أو تأجير شتيء من ممتلكات األكاديمية إال   اإلدارة أوال يحق لمجلس  .2
 بموافقة خطية من النادي.

 األكاديمية يكون ملزماً بدفع قيمته أو إصالحه. تكل شخص يتسبب في ضيا  أو إتالف شيء من ممتلكا .3

 تسجل ممتلكات األكاديمية في سجالت معتمدة وبأرقام متسلسلة في سجالت المستود .   .4

 :األكاديمية

25 

 شروط إنشاء األكاديميات االستثمارية المشتركة: 

يطبق عليها ضتوابط استتيمار   الهيئةاألراضتي المخصتصتة للنادي ومستجلة باستم أمالك الدولة لمصتلحة  .1
  الهيئةاألراضي المخصصة لألندية الرياضية الصادرة عن 

األراضتتي التي تملكها األندية ملكية خاصتتة فيتم اعتماد وتوييق العقود االستتتيمارية الخاصتتة بها من قبل  .2
 .الهيئة

 في عضوية مجلس إدارة األكاديمية. المستيمر يجب أن يميل  .3
 يالية أشهر. 3يراجع حساب األكاديمية محاسب قانوني مكلف من قبل المستيمر كل  .4
 تزويد المستيمر ببيان عن الحساب الختامي. .5
 ال يجوز بيع أو تأجير شيء من ممتلكات األكاديمية إال بعد موافقة خطية من المستيمر.   .6

 :األكاديمية

32 

 :ختامية أحكام

 .ذلك على الهيئة موافقة بعد إال األكاديمية حل أو النشاط إيقاف األكاديمية لمالك يحق ال .1
 الطرفين بين الموقع االتفاق عليه ينص ما وفق إال المشتركة االستيمارية األكاديمية حل يجوز  ال .2
  مستتتيمر  هناك كان إذا أما للنادي  األكاديمية ممتلكات تعود النادي أكاديمية وحل الترخيص إلغاء حالة في .3

  وجود حتالتة وفي والمستتتتتتيمر، النتادي بين  الموقع االتفتاق عليته  ينص متا وفق الممتلكتات فتعود النتادي مع
 .للمستيمر  الممتلكات فتعود مستقلة استيمارية أكاديمية

 والمتابعة واإلشتتراف والتشتتغيل  التنفيذ رخص إجراءات  بعنهاء المعنية الجهة هي المختصتتة الجهة تعتبر  .4
 .الرياضية األكاديميات أعمال على

  لم التي الحاالت في للفصتتل المرجع وهي الالئحة هذه  ونصتتوص أحكام وتعديل تفستتير  في الحق للهيئة .5
 الالئحة هذه في نص لها يرد
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