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 الهيئة العامة للرياضة  الهيئة:
 نادي الهالل السعودي النادي:

 السعوديمجلس إدارة نادي الهالل  المجلس:
 السعودي الرئيس التنفيذي لنادي الهالل  الرئيس التنفيذي:

  
  الالئحة األساسية لألندية الرياضية المعتمدة من الهيئة العامة للرياضة الالئحة األساسية:

 

 :اختصاصات الرئيس التنفيذي

 يمارس الرئيس التنفيذي للنادي االختصاصات التالية: 

 تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس اإلدارة، وإبالغ الجهات المعنية بها.  .1

اتخـــاذ القـــرارات الالزمـــة حيـــال االســـتثمار، وإبـــرام العقـــود، واالتفاقيـــات، والتقاضـــي،   .2
 باســـم النـــادي بعـــد اســـتيفاء الموافقـــة النظاميـــة التـــي تطلبهـــا الهيئـــة.   والمصالحـــة

توقيـــع جميـــع العقـــود، بمـــا فـــي ذلـــك عقـــود العمـــل لمنســـوبي النـــادي وعقـــود  .3
بـــرم باســـم النـــادي بمـــا يتوافـــق مـــع األنظمـــة واللوائـــح ت  ـتثمار، واالتفاقيـــات التـــي االســ

والتعليمـــات الصـــادرة فـــي هـــذا الشـــأن، وال يجـــوز للرئيـــس التنفيـــذي التفويـــض، أو 
 اإلنابـــة لممارســـة هـــذه الصالحيـــة إال وفـــق مصفوفـــة الصالحيـــات المعتمـــدة. 

 تعيين المدير المالي للنادي.  .4

 المشاركة مع المدير المالي في إعداد مشروع الميزانية، وعــرضه على المجلس. .5

ومعرفة جميع المخالفات حول كافة  التوقيع مع المدير المالي على أوامر الصرف والشيكات .6
 .مصروفات وإيرادات النادي

المنتهية والتقرير الربع سنوي لألوضاع   اإلشراف على التقرير المالي والحساب الختامي للسنة .7
 المالية للنادي الذي يقدم من المدير المالي.

ـــودع فيـــه أمـــوال النـــادي بالمدينـــة التـــي يوجـــد بهـــا مقـــر ت  اختيـــار البنـــك الـــذي   .8
 النـــادي، ورفعـــه للهيئـــة؛ للموافقـــة عليـــه. 

 إعداد التقرير الفني، واإلداري، وخطة العمل السنوية، وعرضها على المجلس. .9

لمـــا احتـــاج األمـــر ذلـــك(، ورفـــع حضـــور اجتماعـــات اللجـــان الدائمـــة، أو المؤقتـــة )ك .10
 توصياتهـــا للمجلـــس؛ التخـــاذ القـــرارات المناســـبة.

للرئيس التنفيذي الحق في اقتراح جدول أعمال اللجان أو إضافة فقرات لجدول أعمالها بالتنسيق مع  .11
 رئيس اللجنة.

أمام الجهات القضائية ، وادات أو الهيئةاالتح االجتماعات الرسمية التي تعقدهاتمثيل النادي في   .12
 والرسمية، وله حق تفويض الغير في ذلك.

 عـرض طلبات العضوية للنادي على المجلس بعد التأكد من استكمال واستيفاء شروط العضوية.  .13

 متابعة أعمال النادي، وحفظ الوثائق، والعقود، والمستندات الرسمية، وتنظيم السجالت، والملفات.  .14

 ـم الـنـادي، والسجالت اإلداريـة، وملفـات األعضاء، والعاملين. حفـظ خت .15

 .س؛ التخاذ القرار المناسب بشأنهاعـرض الشكاوى واالقتراحات على المجل .16

 إعداد مشروع جدول أعمال المجلس.  .17

 تقـديم تقــرير دوري للمجلس بشكل ربـع سنـوي عن ســير أعمـال النادي الفنية واإلدارية.   .18

 التوقيع على المكاتبات والمراسالت الخاصة بالنادي. .19

لرئيـــس مجلـــس اإلدارة ســـحب بعـــض االختصاصـــات مـــن الرئيـــس التنفيـــذي بموجـــب  .20
 إلدارة.قـــرار صـــادر مـــن مجلـــس ا

 :ساسيةاأل
33 
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فـــي حـــال غيـــاب الرئيـــس التنفيـــذي، فـــإن لمجلـــس اإلدارة تكليـــف أحـــد أعضائـــه؛ للقيـــام  .21
 بمهـــام الرئيـــس التنفيـــذي أثنـــاء فتـــرة غيابـــه.

 :التوقيعنماذج 

يقـــوم الرئيـــس التنفيـــذي فـــور اعتمـــاد مجلـــس اإلدارة أو تكليـــف مجلـــس إدارة مؤقـــت مـــن قبـــل 
رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة، بإرســـال نمـــاذج مـــن توقيعـــه وتوقيـــع المديـــر المالـــي إلـــى المكتـــب؛ 

 العتمادهـــا، وإرســـالها إلـــى البنـــك.

 :ساسيةاأل
43  

 

 السلفة المستديمة:

أربعين  40,000االحتفاظ بسلفة مستديمة ال تزيـد على  يجـوز للرئيـس التنفيذي بقرار من مجلس اإلدارة
تقل عن ، ويمكن تعويض ما صرف منها بعد تـقديم مسـتندات صرف ال ةالف لاير للمصروفات الطارئـ

 .عشـــــرة آالف ريـــال 10,000

 :ساسيةاأل
51  

 المحظورات المالية: 

 الرئيـــس التنفيـــذي مـــا يلـــي:  علـــىيحظـــر 

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

 القـــرض.

ن ينفـــق أمـــوال النـــادي فـــي غيـــر األغـــراض التـــي أنشـــئ مـــن أجلهـــا، كمـــا ال يجـــوز لـــه . أ2
ماليـــة، ويجـــوز اســـتغالل فائـــض اإليـــرادات، أو اســـتثمار الدخـــول فـــي أيـــة مضاربـــات 

مـــا قضـــت بـــه هـــذه الالئحـــة علـــى   قجـــزء مـــن أموالـــه؛ لضمـــان مـــورد ثابـــت للنـــادي وف
 ـــبقة مـــن الهيئـــة. أال يؤثـــر ذلـــك فـــي نشـــاطه، وذلـــك بعـــد الحصـــول علـــى الموافقـــة المس 

أن ينتســـب، أو يشـــترك، أو ينضـــم إلـــى جمعيـــة، أو هيئـــة، أو نـــاد مقـــره خـــارج الدولـــة، أو . 3
أن يتســـلم منهـــا، أو أن يحصـــل مباشـــرة، أو بالوســـاطة، أو بأيـــة طريقـــة كانـــت، علـــى نقـــود 

 ن أي نـــوع، قبـــل الحصـــول علـــى موافقـــة الهيئـــة. أو منافـــع مـــ

. التصـــرف فـــي األراضـــي أو العقـــارات أو المبانـــي التـــي تخصصهـــا لـــه الدولـــة لالنتفـــاع بهـــا، 4
شـــكل مـــن أشـــكال  بالبيـــع، أو الرهـــن، أو لضمـــان أي ديـــون قـــد يتحملهـــا النـــادي، أو بـــأي

 .علـــى أن يكـــون بموافقـــة مســـبقة مـــن الهيئـــة-عـــدا اإليجـــار -التصـــرف األخـــرى 

. إنشـــاء أي مبـــان أو مالعـــب، أو صـــاالت رياضيـــة، أو غيـــر ذلـــك مـــن اإلنشـــاءات إال بعـــد 5
 . الحصـــول علـــى موافقـــة الهيئة

 :ساسيةاأل

55 

 : المحترفيندوري  مسابقةالنادي في وحقوق التزامات 

 يعمل الرئيس التنفيذي والجهاز التنفيذي للنادي على االلتزام بما يلي:

اللوائح  االلتزامات المنصوص عليها في األنظمة األساسية لالتحاد والرابطة وجميع اإللتزام بجميع  .1
 والقرارات والتعاميم الصادرة من الرابطة و/أو االتحاد.

التقيد وااللتزام بقوانين اللعبة المنصوص عليها من قبل مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم والتي يتم  .2
 نشرها من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم.  

ة بالمسابقة يتم تسويتها عن طريق أن جميع األمور اإلدارية واالنضباطية والتحكيمية المتعلق قبول .3
 االتحاد و/أو الرابطة وفقاً لألنظمة واللوائح لكل أمر واختصاص كالً منهما. 

االلتزام بتحقيق كافة المعايير واالشتراطات االحترافية الموضوعة من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة  .4
 القدم.   

 والمتعلقة بالمسابقة مع أي طرف. بطةاااللتزام التام بكافة العقود الموقعة من قبل الر  .5

 االعتراف بمركز التحكيم الرياضي.  .6

محترفين ي الدور

6 

22  

23 

31 
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% للنادي  70)المباراة وهي االلتزام بمراعاة النسبة المقررة لمقاعد الجماهير المنتسبة لكل ناٍد في  .7
 للنادي الضيف(، ما لم يتفق الفريقان طرفي المباراة على غير ذلك.  %30 و المستضيف

 النظيف والروح الرياضية. مراعاة مبادئ اللعب  .8

 عدم تواجد األشخاص غير المصرح لهم بالتواجد داخل الملعب وغرف تبديل المالبس. .9

 ومسؤوليه ومشجعيه وأي شخص يمثل النادي طوال المسابقة. العبي الناديتحمل مسؤولية سلوك   .10

 سيء أو يؤثر على النزاهة.أو مسؤوليه بأي نشاط قد ي العبي الناديضمان عدم مشاركة أي من  .11

 تسليم قائمة بداية المباراة والقائمة الرسمية للمسؤولين وفقا هذه الالئحة. .12

 بطة و/أو االتحاد. ار قبول جميع الترتيبات التي يتم عملها عن طريق ال  .13

الحضور والمشاركة في جميع األنشطة والفعاليات الرسمية وتشمل على سبيل المثال ال الحصر أي  .14
اجتماع فني أو تنظيمي والمؤتمرات الصحفية واألنشطة اإلعالمية والتسويقية واالحتفاالت وفقا 

 للتعليمات الصادرة عن الرابطة

أن يقدم للرابطة خالل المدة التي تحددها احصائيات وصور الالعبين والمسؤولين التابعين للنادي    .15
 طلبها الرابطة.وكذلك المعلومات المتعلقة بالنادي وأي بيانات أخرى ت

في حال إقامة حفل رسمي لتوزيع الجوائز من قبل الرابطة أو أي طرف آخر يتم اعتماده من قبلها  .16
تخلف أي منهم عن  وعدمفيجب على جميع الالعبين والمسئولين الذين يتم اختيارهم الحضور للحفل 

 الحضور.

 
تسعين دقيقة كحد أقصى قائمة الالعبين   90أن يسلم لمراقب المباراة قبل بدايتها بـ    مدير الفريقيجب على   .17

تسعة  9 والالعبين االحتياطيين وعددهم ،أحد عشر العبا 11األساسيين المشاركين في المباراة وعددهم 
حق لهم العبين مع تحديد قائد الفريق وحارس المرمى  في المباراة والجهاز الفني واإلداري الذين ي

أحد عشر شخص كحد اقصى وذلك من خالل النظام االلكتروني   11الجلوس على مقاعد البدالء وعددهم  
(SPLIS ). 

18.  
19.  

يتولى مدير الفريق كافة األمور اإلدارية المتعلقة بالمباراة، فيما يتولى المنسق اإلعالمي كافة األمور  .20
 المتعلقة باإلعالم، ويكونا هما المسؤولين عن التواصل والتنسيق مع الرابطة ومسؤولي المباراة.
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 إختصارها إسم الالئحة

 األساسية الالئحة األساسية لألندية الرياضية. -

 اإلستثمار  الئحة إستثمار األراضي المخصصة لألندية الرياضية. -

 دوري المحترفين الئحة  دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين -


