الئحة انتخابات
مجلس إدارة
االتحاد السعودي لإلعالم الرياضي
1442ه 2021-م

مقدمة
ـاء علــى أحــكام الفقــرة (د) مــن المــادة (الثامنــة عشــرة)
تــم إعــداد هــذه الالئحــة بنـ ً
مــن الالئحــة األساســية لالتحــاد الســعودي لإلعــام الرياضــي والتــي تقضــي بــأن
مجلــس إدارة االتحــاد يتكــون مــن “ أربعــة أعضــاء يتــم انتخابهــم عن طريــق الجمعية
العموميــة ٬غيــر أنــه فــي الــدورة األولــى يتــم تعيينهــم مــن رئيــس االتحــاد” ،حيــث
صــدر قــرار اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة لالتحــاد المنعقــدة فــي 3
ً
ـتنادا إلــى نــص الفقــرة ( )1مــن المــادة (الثانيــة عشــرة )
مــارس 2021م  ،وذلــك اسـ
ودخلــت حيــز الســريان اعتبـ ً
ـارا مــن تاريــخ اعتمادهــا.
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الفصــــــــــل األول

التعريفات
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المادة
التعريفـــات
1

يقصــد باأللفــاظ والعبــارات التاليــة أينمــا وردت فــي هــذه الالئحــة ،المعانــي المبينــة
أمــام كل منهــا ،مــا لــم يقتــض الســياق خــاف ذلــك:
الجمعية العمومية:

الجمعية العمومية لالتحاد

االتحـاد:

االتحاد العربي السعودي لـإلعالم الرياضي

مجلس اإلدارة:

مجلس إدارة االتحاد

اللجنة العامة :

اللجنة العامة لالنتخابات

لجنة الطعون والمخالفات :

اللجنة المختصة بالنظر في الطعون التي

يقدمها الناخبون أو المرشحون أو وكالؤهم  ،والنظر في المخالفات التي قد تعتري
العملية االنتخابية.
الالئحة :
الفترة االنتخابية:

الئحة انتخابات مجلس إدارة االتحاد
المدة الزمنية التي يستغرقها انتخاب مجلس

إدارة االتحاد
العملية االنتخابية:

مراحل اإلجراء والتنفيذ النتخابات مجلس إدارة

االتحاد
الدورة االنتخابية:

الفترة الزمنية لكل مجلس إدارة ومدتها أربع

سنوات
البرنامج الزمني:

المواعيد والفترات المحددة لتنفيذ مراحل

العملية االنتخابية
قائمة المرشحين:

قائمة تضم أسماء المرشحين لعضوية مجلس

إدارة االتحاد
جدول قيد الناخبين:

السجل الذي يضم أسماء الناخبين المعتمدين

من قبل اللجنة العامة
الناخب:

عضو الجمعية العمومية في انتخابات مجلس

إدارة االتحاد الذي يدلي بصوته الختيار المرشحين لشغل عضوية مجلس اإلدارة.
المرشح:

عضو الجمعية العمومية الذي يتقدم بطلبه

لشغل عضوية مجلس اإلدارة.
االقتراع:

إدالء الناخبين بأصواتهم الختيار المرشحين

لعضوية مجلس اإلدارة
موعد االقتراع :

الزمان المحدد إلدالء الناخبين بأصواتهم الختيار

المرشحين لشغل عضوية مجلس اإلدارة.
بطاقة االقتراع :

ورقة يثبت فيها الناخب أسماء من يختارهم من

بين المرشحين
بطاقة الناخب:

أصل الهوية الوطنية الصادرة من جهة االختصاص
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الفصـــــــــل الثانـــــــي

قواعد عامة
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المادة
أهداف الالئحة
2

تهدف الالئحة إلى ما يلي:
 .1تنظيم العملية االنتخابية لعضوية مجلس اإلدارة.
 .2تحديد الشروط والضوابط واإلجراءات المتبعة.
 .3ضمان حسن سير العملية االنتخابية.
 .4تحقيق المتطلبات النظامية الالزمة لحفظ حقوق الناخبين والمرشحين.

المادة
نطاق تطبيق الالئحة
3

يتم تطبيق هذه الالئحة على ما يأتي:
( )1العملية االنتخابية  ،بما يشمل جميع أطرافها وعناصرها.
( )2الناخبين والمرشحين.
( )3اللجنة العامة لالنتخابات .
( )4لجنة الطعون والمخالفات.

المادة
المبادئ العامة للعملية االنتخابية
4

( )1استقاللية العملية االنتخابية.

( )2الشفافية في ممارسة العملية االنتخابية.
( )3ضمان ممارسة الناخبين لحقوقهم في اختيار مرشحيهم.

المادة
عمل اللجان الالئحة
5

( )1يتم تشكيل اللجنة العامة ولجنة الطعون والمخالفات بقرار من مجلس اإلدارة.
( )2يبــدأ عمــل اللجنــة العامــة ولجنــة الطعــون والمخالفــات مــن تاريــخ صــدور قــرار
مجلــس اإلدارة بتشــكيلها ،وينتهــي بعــد اعتمــاد النتائــج النهائيــة لالنتخابــات.

المادة
أحقية الترشيح
6

يقتصر حق االنتخاب والترشح على العضو العامل باالتحاد.
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المادة
الهوية الوطنية
7

يعد أصل الهوية الوطنية المستند إلثبات شخصية الناخب والمرشح.

المادة

8

المقاعد االنتخابية في عضوية مجلس اإلدارة

تتــم العمليــة االنتخابيــة الختيــار أربعــة أعضــاء لشــغل مقاعــد العضويــة فــي مجلــس
ً
وفقــا لمــا نصــت عليــه الفقــرة (د) مــن المــادة ( )18مــن الالئحــة األساســية
اإلدارة
لالتحــاد.
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الفصـــــل الثالـــــــث

شروط الترشح لعضوية

مجلــــس إدارة االتحـــــاد
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المادة
شروط الترشح
9

يحــق لعضــو الجمعيــة الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة فــي إطــار نظــام الترشــح
الفــردي ،ويشــترط فــي المرشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة توفــر الشــروط التاليــة:
 - 1أن يكون سعودي الجنسية.
 - 2أن يكــون حاصـ ً
ـا علــى شــهادة البكالوريــوس أو مــا يعادلهــا ويســتثنى مــن ذلــك
مــن لديــه خبــرة ال تقــل عــن عشــرة أعــوام مــن العمــل فــي اإلعــام الرياضــي شــريطة
أن ال يقــل مســتواه التعليمــي عــن الثانويــة العامــة ،ويســتثنى مــن مــدة الخبــرة،
الالعبيــن والمدربيــن العامليــن فــي مجــال اإلعــام.
ً
مزاول لمهنة اإلعالم وقت ترشحه.
 - 3أن يكون
 - 4أن يكــون حســن الســيرة والســلوك ،ولــم يســبق أن صــدر بحقــه قــرار أو حكــم
شــرعي فــي جريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة ،أو بــآداب المهنــة .
ً
عاما.
 - 5أن ال يقل عمره عن اثنين وعشرين
 - 6أن يكون من األعضاء العاملين في مجال اإلعالم الرياضي .
ً
متمتعــا بعضويــة االتحــاد ( ســارية المفعــول) وقــت إعــان فتــح بــاب
 - 7أن يكــون
الترشــح.

المادة
موانع الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
10

دون اإلخــال بمــا ورد فــي المــادة ( )9مــن هــذه الالئحــة ٬ال يجــوز لعضــو الجمعيــة
العموميــة الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة فــي الحــاالت التاليــة:
ً
مفصول من وظيفة حكومية للمصلحة العامة.
( )1إذا كان

ً
متهما أو سبق الحكم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف أو األمانة.
 )2إذا كان

المادة
المحظورات على كل مرشح
11

يحظر على كل مرشح أي مما يلي:

( )1تلقي أي شكل من أشكال الدعم المادي من أي شخص أو جهة.
( )2اســتخدام الوســائل غيــر المشــروعة فــي كســب أصــوات الناخبيــن ،كتقديــم
الوعــود الخاصــة ،أو الهدايــا ونحــو ذلــك.
( )٣اإلساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين أو غيرهم.
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المادة
وكيل المرشح
12

ً
وكيــا عنــه (بموجــب وكالــة شــرعية) ومزاولــة كافــة
( )1يحــق للمرشــح أن يختــار
صالحيــات المرشــح .
( )2علــى المرشــح أن يقــدم إلــى اللجنــة العامــة اســم وكيلــه كتابــة وفــق الجــدول
الزمنــي.
( )3ال يجوز للوكيل الحضور ومزاولة مهام المرشح إال في حال غيابه.

المادة
واجبات المرشح
13

يجــب علــى المرشــح احتــرام األنظمــة واللوائــح واألعــراف والتقاليــد الســائدة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،واالبتعــاد عــن كل مــا يثيــر الفتــن والنزاعــات والفرقــة.

المادة
بداية التعريف
14

تبــدأ الفتــرة المحــددة للمرشــحين للتعريف بأنفســهم وبرامجهــم االنتخابيــة للناخبين،
بعــد إعــان القائمــة النهائيــة للمرشــحين ،وتنتهــي فــي اليــوم الــذي يســبق الموعــد
المحــدد لالقتراع .
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الفصـــل الرابــع

الناخبون

14

المادة
شروط الناخب
15

يجب أن تتوفر في الناخب الشروط اآلتية:
ً
ً
عامل.
عضوا
( )1أن يكون
ً
متمتعــا بعضويــة االتحــاد ( ســارية المفعــول) وقــت إعــان فتــح بــاب
( )2أن يكــون
الترشــح.

المادة
وكيل الناخب
16

( )1يحــق للناخــب أن يختــار وكيـ ًـا عنــه (بموجــب وكالة شــرعية) ومزاولة كافــة صالحيات
الناخب .
( )2علــى الناخــب أن يقــدم إلــى اللجنــة العامــة اســم وكيلــه كتابــة وفــق الجــدول
الزمنــي.
( )3ال يجوز للوكيل الحضور ومزاولة مهام الناخب إال في حال غيابه.

المادة
إدالء الناخب بصوته
17

( )1يدلــي الناخبــون بأصواتهــم فــي اليــوم المحــدد لالقتــراع؛ النتخــاب مرشــحيهم
لعضويــة مجلــس اإلدارة  ،بمــا ال يتجــاوز عــدد المقاعــد المحــددة لألعضــاء المــراد
انتخابهــم فــي مجلــس اإلدارة.
( )2يكون للمرشحين ما للناخبين من حق في اإلدالء بأصواتهم.
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الفصل الخامس

اللجان االنتخابية
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المادة
اللجنة العامة لالنتخابات
18

تتولــى اللجنــة العامــة اإلشــراف علــى العمليــة االنتخابيــة لالتحــاد ،ولهــا اتخــاذ كل
ً
تحقيقــا ألهــداف هــذه
مــا يلــزم لضمــان حســن ســيرها والحفــاظ علــى اســتقرارها،
الالئحــة.

المادة
تشكيل اللجنة العامة لالنتخابات
19

تتكــون اللجنــة العامــة مــن خمســة أعضــاء (رئيــس ،ونائــب للرئيــس ،وثالثــة أعضــاء)
يصــدر بهــم قــرار مــن مجلــس إدارة االتحــاد ،علــى أن يكــون أحــد أعضائهــا يحمــل علــى
األقــل شــهادة البكالوريــوس فــي القانــون ،أو مــا يعادلهــا.

المادة
مهام واختصاصات اللجنة العامة لالنتخابات
20

تباشر اللجنة العامة مهامها وفق االختصاصات التالية:
( )1اإلشراف على العملية االنتخابية  ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.
( )2تطبيق أحكام هذه الالئحة في حدود اختصاصاتها.
( )3إصــدار البرنامــج الزمنــي لالنتخابــات بعــد اعتمــاده مــن مجلــس اإلدارة  ،المشــتمل
علــى تحديــد مــكان وموعــد ووقــت االقتــراع ،والتعديــل علــى البرنامــج الزمني حســب
مــا تقتضيــه المصلحــة.
( )4اعتمــاد ونشــر القوائــم األوليــة ،والنهائيــة للمرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة
بعــد دراســتها ،والتأكــد مــن اســتيفائها لكامــل الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هذه
الالئحــة.
( )5اعتمــاد ونشــر قوائــم الناخبيــن الذيــن يحــق لهــم الحضــور والتصويــت فــي يــوم
االنتخــاب.
( )6اســتبعاد مــن تــراه مــن المرشــحين ممــن ال تنطبــق عليهــم الشــروط المنصــوص
عليهــا فــي هــذه الالئحــة.

ً
وفقا ألحكام هذه الالئحة.
( )7تشكيل لجنة العد والفرز  ،التي تباشر مهامها
( )8إعداد نماذج العمل للعملية االنتخابية.
( )9إعادة فتح باب الترشح  ،أو أي مرحلة من مراحل العملية االنتخابية.
( )10إيقاف فتح باب الترشح.
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( )11تحديد وقت بداية عملية االقتراع ،وانتهائها.
( )12تنفيذ االقتراع في المكان المحدد وفق البرنامج الزمني المعتمد.
( )13إلغاء فوز مرشح أو إعادة االقتراع ،عند االقتضاء.
( )14متابعــة نشــاطات المرشــحين فــي أثنــاء حمــات االنتخــاب وأيــام االقتــراع،
ومنــع التجــاوزات والمخالفــات االنتخابيــة وتســجيلها وإحالتهــا إلــى لجنــة الطعــون
والمخالفــات.
( )15البــت فــي أي قضيــة أو خــاف أو تفســير أو إشــكالية تنشــأ قبــل وأثنــاء فتــرة
العمليــة االنتخابيــة.
( )16اعتماد االستمارات.
( )17اإلشراف ومباشرة إجراءات االقتراع.
( )18مراقبة صحة إجراءات االقتراع ودقتها.
( )19اإلشراف على عد وفرز األصوات .
( )20اتخاذ القرارات الالزمة في بطاقات االقتراع الباطلة وغير الصالحة.
( )21اتخاذ القرار الالزم عند ظهور ورقة انتخاب زائدة عن عدد المصوتين .
( )22إعالن نتائج االنتخابات فور انتهائها.
( )23وضــع اإلشــارات الالزمــة لتنظيــم االنتخابــات ،وإعــداد المطبوعــات واألدلــة
التنظيميــة واإلجــراءات للعمليــة االنتخابيــة.
( )24توعية المرشحين والناخبين بحقوقهم وواجباتهم االنتخابية.
( )25إخطــار كافــة األطــراف بالتعليمــات والقــرارات والمعلومــات واألنظمــة ،وفــق
الوســائل المحــددة للعمليــة االنتخابيــة.
( )26كافــة المهــام والقــرارات األخــرى المتممــة للعمليــة االنتخابيــة والتــي تخــرج عــن
اختصاصــات الجمعيــة العموميــة أو لجنــة الطعــون والمخالفــات.

المادة
مراحل انتخابات عضوية مجلس اإلدارة
21

تتكون مراحل انتخابات عضوية مجلس اإلدارة مما يلي:
( )1فتح باب الترشح وإعالن القوائم األولية للمرشحين.
( )2الطعن على القوائم األولية للمرشحين.
( )3إعالن القوائم النهائية للمرشحين.
( )4االقتراع والتصويت.
( )5الطعن على إجراءات االقتراع ،والتصويت .
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المادة
البرنامج الزمني لالنتخابات
22

ُتعــد اللجنــة العامــة البرنامــج الزمنــي لالنتخابــات ،علــى أن يشــمل جميــع المراحــل
المشــار إليهــا فــي المــادة (« )21مراحــل انتخابــات عضويــة مجلــس اإلدارة» مــن هــذه
الالئحــة ،ويعتمــد البرنامــج الزمنــي مــن مجلــس اإلدارة .

المادة
نظام الترشح
23

يكون نظام الترشح لعضوية مجلس اإلدارة عن طريق الترشح الفردي.

المادة
موعد االقتراع
24

تحــدد اللجنــة العامــة تاريــخ االقتــراع وفــق البرنامــج الزمنــي النتخابات عضويــة مجلس
إدارة االتحاد.

المادة
فتح باب الترشح واإلعالن عنه
25

ُيفتــح بــاب الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة وفــق البرنامــج الزمنــي ويتــم اإلعــان عــن
فتــح بــاب الترشــح بالطريقــة ،واآلليــة التــي تحددهــا اللجنــة العامــة ،ســواء مــن خــال
االتحــاد ،أو عــن طريــق الصحــف اليوميــة ،أو مــن خــال المنصــات اإللكترونيــة لالتحــاد
 ،أو أي وســيلة إلكترونيــة أخــرى.

المادة
وقت تقديم أوراق المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة
26

ُتحدد اللجنة العامة وقت تقديم أوراق المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة.
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المادة
آلية تقديم أوراق المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة
27

يقــدم المرشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة طلــب ترشــحه بخطــاب موقــع منــه موجــه
ً
مرفقــا بــه مســوغات ترشــحه ،والمســتندات
لرئيــس اللجنــة العامــة لالنتخابــات،
الالزمــة التــي تثبــت اســتيفائه لشــروط الترشــح المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة

المادة
إعداد ونشر القائمة األولية للمرشحين
28

تعــد لجنــة االنتخــاب والفــرز القائمــة األوليــة للمرشــحين بعــد إغــاق بــاب الترشــح،
ً
موضحــا فيهــا تاريــخ ورودهــا ،وترفــع القائمــة للجنــة العامــة فــي الوقــت الــذي
تحــدده ،وتعلــن عنهــا مــن خالل الموقــع اإللكترونــي لالتحــاد  ،أو أي وســيلة إلكترونية

المادة
نشر القائمة النهائية للمرشحين
29

ُتعلــن اللجنــة العامــة القائمــة النهائيــة للمرشــحين بعــد اعتمادهــا وفــق البرنامــج
الزمنــي لالنتخابــات ،ويعلــن عنهــا مــن خــال الموقــع اإللكترونــي ،أو أي وســيلة
إلكترونيــة أخــرى.

المادة
االنسحاب من الترشح
30

يجــوز للمرشــح أن يســحب ترشــحه ،بموجــب خطــاب موقــع منــه  ،موجــه إلــى رئيــس
اللجنــة العامــة شــريطة أال يكــون االنســحاب بعــد إعــان القائمــة األوليــة.

المادة
فتح باب الترشح مرة أخرى
31

يتم فتح باب الترشح مرة أخرى في أي من األحوال التالية:
( )1إذا لــم يتقــدم للترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة ممــن تنطبــق عليهــم شــروط
الترشــح.
( )2إذا لــم تســتكمل العمليــة االنتخابيــة انتخابــات كامــل المقاعــد الشــاغرة فــي
عضويــة مجلــس إدارة االتحــاد.
( )3إذا قــررت اللجنــة العامــة لالنتخابــات إعــادة فتــح بــاب الترشــح وفــق صالحياتهــا
الــواردة فــي هــذه الالئحــة.
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المادة
االقتراع واالنتخاب
32

( )1تحــدد اللجنــة العامــة آليــات وطــرق االقتــراع ،واالنتخــاب ومــن بينهــا الوســائل
اإللكترونيــة.
ً
وفقــا لمــا
( )2تكــون عمليــة االنتخــاب باالقتــراع الســري وتبــدأ إجــراءات االقتــراع
تحــدده اللجنــة العامــة .
( )3فــي حــال إجــراء االنتخابــات ،وعمليــة االقتــراع بالوســائل اإللكترونيــة يجــب أن
تتســم بالشــفافية ،والوضــوح ،مــع تحديــد جميــع الخطــوات التنفيذيــة لذلــك.
( )4فــي حــال إجــراء االنتخابــات ،وعمليــة االقتــراع بالوســائل الورقيــة يجــب أن تقــوم
لجنــة االنتخــاب والفــرز قبــل البــدء فــي االقتــراع بالتأكــد مــن خلــو صناديــق االقتــراع،
ثــم قفلهــا ،وختمهــا ،ووضعهــا فــي المــكان المخصــص لالقتــراع.
( )5يتــم وضــع كبائــن االقتــراع بالقــرب مــن صناديــق االقتــراع ؛ حتــى يتمكــن الناخبــون
مــن تعبئــة بطاقــات االقتــراع الخاصــة بهــم بشــكل ســري.
( )6تصــدر اللجنــة العامــة بطاقــات االقتــراع ،ويجــب أن تكــون مطبوعــة بشــكل واضــح
ومقروء.

المادة
شرح عملية االقتراع
33

يجــوز لرئيــس اللجنــة العامــة أو نائبــه قبــل عمليــة االقتــراع ،أن يشــرح للناخبيــن
إجــراءات االنتخــاب كالفــرز واألغلبيــة المطلوبــة ومــا يتعلــق بصناديــق االقتــراع
وبطاقــات االقتــراع الصالحــة وغيــر الصالحــة.

المادة
صحة االقتراع
34

يصــح االقتــراع إذا حضــرت األغلبيــة المطلقــة ألعضــاء الجمعيــة العموميــة لالتحــاد ،
فــاذا لــم يكتمــل هــذا العــدد يؤجــل االجتمــاع إلــى جلســة أخــرى تعقــد بعــد مضــي
ً
صحيحــا بحضــور ثلــث األعضــاء مــن المجمــوع الكلــي
ســاعة واحــدة ،ويكــون االجتمــاع
ألعضــاء الجمعيــة العموميــة.
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المادة
إجراءات االقتراع
35

ًّ
هجائيــا علــى كل ناخــب
( )1يجــوز أن تقــوم اللجنــة العامــة أو مــن تخولــه بالمنــاداة
يحــق لــه التصويــت ،ويطلــب منــه التقــدم إلــى مقدمــة القاعــة ،حيــث يتــم التحقــق
مــن هويتــه وإنهــاء إجــراءات االقتــراع.
( )2يتقــدم الناخــب ويتــم تدقيــق معلوماتــه ويتســلم بطاقــة االقتــراع بعــد توقيعــه
فــي جــدول الناخبيــن ،ويتجــه ألداء التصويــت ويثبــت اختيــاره للمرشــح وفــق الطريقــة
المحــددة.
( )3يقوم الناخب بعد ذلك بوضع بطاقة االقتراع في صندوق االقتراع.
( )4يوقع الناخب في سجل إتمام االنتخاب بعد انتهائه من االقتراع.

المادة
قفل باب مقر االقتراع
36

يقفــل بــاب مقــر االقتــراع فــي الموعــد المحــدد ،وفــي حالــة وجــود ناخبيــن داخــل
القاعــة تســتمر عمليــة االقتــراع حتــى يتمكــن الناخبــون الموجــودون مــن اإلدالء
بأصواتهــم.

المادة
لجنة االنتخاب والفرز
37

( )1تشــكل اللجنــة العامــة لالنتخابــات لجنــة منبثقــة عنهــا ،تســمى (لجنــة االنتخــاب
والفــرز) فــي كل عمليــة انتخابيــة.
( )2تباشر لجنة االنتخاب والفرز مهامها وفق االختصاصات التالية:
أ -اإلشراف على عملية االقتراع وإعداد محضر بانتهاء االقتراع.
ب -رفع النتائج النهائية إلى اللجنة العامة العتمادها ،والتصديق عليها.
ت -أي اختصاصات أخرى ُتسند لها من اللجنة العامة في حدود اختصاصاتها.
( )3على لجنة االنتخاب والفرز التحقق والمتابعة فيما يلي:
 - 1فتح صندوق االقتراع وعرضه على ممثلي الناخبين ثم إغالقه.
 - 2أن تكــون صناديــق االقتــراع شــفافة وتوضــع فــي مــكان مرئــي ،تحــت إشــراف
أعضــاء اللجنــة العامــة.
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 - 3يتولــى أعضــاء اللجنــة العامــة أو مــن تخولــه مراقبــة صناديــق االقتــراع فــي أثنــاء
عمليــة التصويــت.
 - 4إحــكام أقفــال الصناديــق ،وختمهــا ،ووضعهــا فــي المــكان المخصــص ،وإعــداد
محضــر بذلــك.
 - 5التأكــد مــن هويــة الناخــب ،ثم تســليمه ورقــة االقتــراع ،وعليه أن يتجه إلــى المكان
المخصــص للتصويــت داخــل القاعــة ،وأن يثبــت اختيــاره علــى الورقــة ،ويضعهــا فــي
صنــدوق االقتراع.
 - 6يدلــي الناخبــون بأصواتهــم فــي اليــوم المحــدد لالقتــراع النتخــاب القوائــم
المرشــحة لعضويــة مجلــس بمــا ال يتجــاوز ،أو يقــل عــن العــدد المحــدد لألعضــاء المــراد
انتخابهــم فــي كل مجلــس.
 - 7تعتبر بطاقات االقتراع باطلة في الحاالت التالية:
أ -إذا تضمنــت البطاقــة ترشــيح أكثــر مــن قائمــة مــن القوائــم المتقدمــة للترشــح ،أو
وضــع إشــارة غيــر اإلشــارة المحــددة ببطاقــة االقتــراع.
ب -ال تتســبب األخطــاء اإلمالئيــة فــي إلغــاء بطاقــة االقتــراع ،إال إذا كانــت األخطــاء
مؤثــرة فــي معرفــة المرشــحين المختاريــن.
ت -إذا كان عــدد بطاقــات االقتــراع داخــل الصنــدوق أكثــر مــن عــدد الناخبيــن
ً
فــورا
المقترعيــن الموقعيــن بالجــدول ،فإنــه يتــم إعــان بطــان االقتــراع وإعادتــه
وفــق اإلجــراءات المذكــورة بهــذه الالئحــة.
ث-

بطاقــات االقتــراع التــي ال تحمــل العالمــات الرســمية المميــزة التــي تحددهــا

اللجنــة العامــة.
ح -بطاقات االقتراع غير المقروءة.
خ -بطاقــات االقتــراع التــي تحمــل أو تتضمــن إشــارة أو داللــة أو عالمــة محــددة
للتعــرف علــى شــخصية الناخــب.
د -بطاقــات االقتــراع التــي تحتــوي علــى اختيــار عــدد مــن المرشــحين أكثــر مــن عــدد
األعضــاء المــراد انتخابهــم.
 - 8يحــق للناخــب لمــرة واحــدة قبــل وضــع الورقــة فــي الصنــدوق أن يتراجــع ويغيــر
فــي خياراتــه ويســتبدلها ،ويشــترط لذلــك إبــاغ رئيــس اللجنــة العامــة بذلك ويســلمه
ورقــة التصويــت القديمــة التــي يرغــب فــي إلغائهــا؛ التخــاذ الــازم نحوهــا.
 - 9بعــد تلبيــة طلــب الناخــب بإلغــاء ورقــة التصويــت واســتبدالها ،يعيــد الناخــب
خطــوات التصويــت الســابقة نفســها.
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 - 10يكتــب رئيــس اللجنــة العامــة علــى ظهــر أي بطاقــات اقتــراع تــم إلغاؤهــا أو تــم
اســتبدالها لفــظ ملغــاة باللــون األحمــر ،وأســباب عــدم صالحيــة تلــك الورقــة ،ويؤكــد
ذلــك بتوقيعــه عليهــا.
 - 11يقفــل بــاب مقــر االقتــراع فــي الموعــد المحــدد لذلــك ،وفــي حالــة وجــود ناخبيــن
داخــل القاعــة تســتمر عمليــة االقتــراع حتــى يتمكــن الناخبــون الموجودون مــن اإلدالء
بأصواتهــم ،ويجــب تأكــد أعضــاء اللجنــة العامــة مــن عــدم وجــود أحــد الناخبيــن خــارج
المقــر االنتخابــي قبــل إغــاق األبــواب بالطــرق المتاحــة.
 - 12تبــدأ عمليــة االقتــراع وفــق محضــر إثبــات يوقــع مــن أعضــاء لجنــة االنتخــاب والفرز
يوضــح فيــه وقــت بــدء عمليــة االقتــراع الفعليــة ،ووقــت انتهائهــا ،ويتــم اإلعــان
عنــه بالطــرق ،واآلليــة التــي تحددهــا اللجنــة العامــة.
 - 13تبــدأ عمليــة فــرز األصــوات بعــد انتهــاء الوقــت المخصــص للتصويــت مباشــرة ،أما
إذا تبيــن أن كافــة الناخبيــن المعتمديــن في جدول قيــد الناخبين قد أدلــوا بأصواتهم؛
فتتــم عمليــة الفــرز والعــدد قبــل أن ينتهــي الوقــت المخصــص للتصويــت ،ويتــم فتــح
الصنــدوق وإفــراغ جميــع البطاقــات أمــام الحاضريــن؛ ليبدأ فــرز األصوات.
ُ - 14تنهــي لجنــة االنتخــاب والفــرز فــرز أصــوات الناخبيــن ،وعدهــا مباشــرة بعــد انتهــاء
عمليــة االقتــراع ،ويحــق للمرشــحين -أو وكالئهــم -حضــور عمليــة فــرز األصــوات،
وعدهــا.
بنــاء علــى بطاقــات االقتــراع الصحيحــة المقيــدة بمجــرد
 - 15تحســب نتائــج االقتــراع
ً
فتــح صنــدوق االقتــراع ،فــي أي مرحلــة مــن مراحــل االنتخــاب.
 - 16يقــوم أعضــاء اللجنــة العامــة أو المخولــون منهــم ّ
بعــد بطاقــات االقتــراع بصــوت
ـال ،والتأكــد مــن صحتهــا وتوافقهــا مــع عــدد المصوتيــن.
عـ ٍ
ً
ـاويا أو أقــل مــن عــدد الناخبيــن المقترعيــن،
 - 17إذا كان عــدد بطاقــات االقتــراع مسـ
فــإن عمليــة االقتــراع صحيحــة.
 - 18تعــد لجنــة االنتخــاب والفــرز محضـ ً
ـرا يتضمــن أســماء المرشــحين  ،وعــدد األصــوات
التــي حصــل عليهــا كل مرشــح  ،وترفعــه إلــى اللجنــة العامــة لتقــرر مــا تــراه بشــأن
اعتمادهــا مــن عدمــه.
ً
 - 19إذا كان عــدد المرشــحين  -المســتوفين لالشــتراطات النظاميــة  -مســاويا لعــدد
المقاعــد االنتخابيــة  ،؛ فــإن كل منهــم يعــد فائـ ً
ـزا بالتزكيــة.
 - 20يفــوز بمنصــب عضويــة مجلــس اإلدارة المرشــحين األربعــة الحاصليــن علــى أكثــر
ـددا ،وفــي حــال تعــادل مرشــح أو أكثــر فــي األصــوات يعــد فائـ ً
األصــــوات عـ ً
ـزا األســبق
فــي تاريــخ الحصــول علــى عضويــة االتحــاد.
 - 21تعلــن لجنــة االنتخــاب والفــرز األســماء الفائــزة باالنتخــاب بعــد فــرز األصــوات،
وعدهــا أمــام المرشــحين ووكالئهــم بعــد االنتهـــــاء مــن عمليــــة االقتــــراع ،وتعــــد
ً
محضرا بذلك.
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المادة
البت وإعالن النتائج النهائية
38

( )1فــي حــال حــدوث نــزاع فيمــا يتعلق بصحــة أو عدم صحــة بطاقة أو أكثر مــن بطاقات
االقتــراع ،أو أهليــة التصويــت مــن عدمــه ،أو تســجيل المحضــر أو إعــان النتائــج ،أو أي
ًّ
ً
نهائيــا،
قــرارا
أمــر آخــر متعلــق .بعمليــة العــد والفــرز؛ فــإن قــرار اللجنــة العامــة يعــد
ويحــرر محضــر بذلــك ،يوقعــه رئيــس اللجنــة العامــة ونائبــه وجميــع أعضائهــا
(ُ )2تعتمــد األســماء الفائــزة لعضويــة مجلــس اإلدارة بعــد انتهــاء مرحلــة الطعــون
والبــت فيهــا ،وتعلــن اللجنــة العامــة نتائــج الفائزيــن فــي مقــر االتحــاد ومــن خــال
الموقــع اإللكترونــي ،أو أي وســيلة إلكترونيــة أخــرى.

المادة
لجنة الطعون والمخالفات
39

 - 1تتكون لجنة الطعون والمخالفات من ثالثة أعضاء (رئيس وعضوين)
 - 2يجــب أن يكــون أعضــاء اللجنــة ممــن يحملــون علــى األقــل شــهادة البكالوريــوس
فــي القانــون ،أو مــا يعادلهــا.
 - 3يحــدد قــرار التشــكيل اجتماعــات اللجنــة ،وكيفيــة تنظيــم أعمالها ،والجهــاز اإلداري
المســاند لها.
 - 4تباشر لجنة الطعون والمخالفات مهامها وفق االختصاصات التالية:
أ -المخالفات االنتخابية التي تحيلها اللجنة العامة ضد الناخبين ،أو المرشحين.
ب  -الطعون التي تقدم ضد قرارات ،أو إجراءات اللجنة العامة.

ت  -الطعون التي تقدم ضد نتائج االنتخابات.

المادة
قرارات لجنة الطعون والمخالفات
40

للجنة الطعون والمخالفات أن تقرر التالي:
 - 1استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين.
 - 2إلغاء فوز أي مرشح.
 - 3تأييد قرارات ،أو إجراءات اللجنة العامة في قائمة المرشحين.
 - 4حرمان المرشح من الترشح.
 - 5حرمان الناخب من التصويت لمدة ال تزيد عن دورتين انتخابيتين.
 - 6إيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة ،أو إلغاؤه.
 - 7إلغاء أي قرار ،أو إجراء صدر عن اللجان العامة.
 - 8إعادة االقتراع في االنتخابات محل الطعن عند االقتضاء.
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المادة
حق الطعن ومدة البت فيه
41

( )1لــكل مرشــح ،أو ناخــب ،أو َمــن لــه مصلحة ،الطعن أمــام لجنة الطعــون والمخالفات
خــال المــدة المحــددة بالبرنامــج الزمنــي والتــي تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتاريــخ إعــان
القائمــة األوليــة فــي أي مــن الحــاالت التالية:
أ  -رفض تسجيل مرشح في قائمة المرشحين.
ب -تسجيل من ال تنطبق عليه شروط الترشح في قائمة المرشحين.
ت  -إسقاط اسم مرشح من قائمة المرشحين.
ث -تسجيل مرشح بعد انتهاء المدة للترشح.
( )2علــى لجنــة الطعــون والمخالفــات البــت فــي الطعــن خــال المــدة المحــددة
بالبرنامــج الزمنــي والتــي تبــدأ مــن اليــوم التالــي مــن تاريــخ اليــوم األخيــر للمــدة
المحــددة للطعــن.
( )3لــكل ذي مصلحــة الطعــن علــى فوز أي مرشــح فــي االنتخابات أمــام لجنة الطعون
والمخالفــات خــال المــدة المحــددة بالبرنامــج الزمنــي والتــي تبــدأ مــن اليــوم التالــي
لتاريــخ إعــان النتيجــة النهائيــة لالنتخابــات في أي مــن الحــاالت التالية:
أ  -فوز أي مرشح في االنتخابات.
ب -إذا لــم يــرد اســم مرشــح ضمــن الفائزيــن لوجــود خلــل فــي إجــراءات االقتــراع ،أو
الفــرز ،أو العــد.
ت  -إذا كان يعتقــد أن هنــاك خطــأ فــي ترتيــب مرشــح ضمــن الفائزيــن فــي االنتخابات

نتيجــة لخلــل فــي إجــراءات االقتــراع ،أو الفــرز ،أو العد.
ث  -السماح لغير الناخب المسجل باإلدالء بصوته في االنتخابات.
ج  -الســماح لناخــب بــاإلدالء بصوتــه بعــد انتهــاء فتــرة االقتــراع المحــددة ،أو تكــرار

التصويــت.
ح  -عدم تمكين ناخب من اإلدالء بصوته في يوم االقتراع.
خ -قبول ورقة اقتراع باطلة.
د  -استبعاد ورقة اقتراع صحيحة.
ذ  -إذا لــم يـ َ
ـراع فــي نتائــج االنتخابــات مــا ســبق أن أصدرته لجنــة الطعــون والمخالفات
من قــرارات.
وعلــى لجنــة الطعــون والمخالفــات البــت فــي الطعــن خــال المــدة المحــددة
بالبرنامــج الزمنــي والتــي تبــدأ مــن اليــوم التالــي مــن تاريــخ اليــوم األخيــر للمــدة
المحــددة للطعــن.
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المادة
آليات ممارسة لجنة الطعون والمخالفات الختصاصاتها
42

ً
وفقا الختصاصاتها -التالي:للجنة الطعون والمخالفات
 - 1مخاطبة االتحاد وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة.
 - 2طلــب أي مــن أعضــاء اللجنــة العامــة ،أو لجنــة العــد والفرز بشــأن أي مــن الطعون
المقدمــة لهــا أو المخالفــات المحالــة إليهــا ،ويجــوز للجنــة الطعــون والمخالفــات
االكتفــاء باإلفــادة الخطيــة.
 - 3سماع أقوال األطراف في المخالفات المحالة إليها ،والطعون المقدمة لها.

المادة
شروط قبول الطعون
43

يشترط لقبول النظر في طلب الطعن ما يلي:
 - 1تقديــم الطعــن إلــى لجنــة الطعــون والمخالفــات باســم رئيــس اللجنــة خــال
المواعيــد المحــددة.
 - 2إبــراز بطاقــة الهويــة -عنــد الطلــب ،-أو أي وســيلة للتحقــق مــن مقــدم الطلــب
لــدى ســكرتارية اللجنــة.
 - 3تعبئة النموذج المعتمد ،مع بيان العنوان المختار لمقدم الطعن.
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المادة
المخالفات أثناء نظر الطعن
44

إذا ظهــر للجنــة الطعــون والمخالفــات أثنــاء نظــر المخالفــة وجــود شــق جنائــي ،فلهــا
إحالــة هــذا الشــق إلــى اللجنــة العامــة الســتكمال اإلجــراءات النظاميــة إلحالتهــا إلــى
الجهــة المختصــة ،واالســتمرار فــي نظــر الطعــن حســب مقتضيــات الطعــن.

المادة
المخالفات االنتخابية
45

( )1اســتخدام القــوة ،أو التهديــد إلعاقــة إجــراءات االنتخابــات ،أو منــع العامليــن فــي
االنتخابــات مــن أداء عملهــم.
( )2وجود أدلة ثبوتية على حالة شراء أصوات الناخبين لكسب تأييدهم.
( )3اإلضرار بمرافق العملية االنتخابية ،أو أجهزتها الفنية ،أو التشغيلية.
( )4انتحال شخصية الغير في التصويت.
( )5تكرار التصويت.
( )6تقديــم مســتندات أو بيانــات أو معلومــات غيــر صحيحــة للجنــة العامــة ،أو لجنــة
االنتخــاب والفــرز ،أو لجنــة الطعــون والمخالفــات.
( )7الوقــوع فــي أي مــن محظــورات العمليــة االنتخابيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه
ا لال ئحة

المادة
القرارات النهائية
46

تعــد قــرارات لجنــة الطعــون والمخالفــات نهائيــة ونافــذه ،وال يجــوز اســتئنافها أمــام
مركــز التحكيــم الرياضــي.
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الفصل السادس

أحكام ختامية
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المادة
الوسائل اإللكترونية
47

يجــوز أتمتــة اإلجــراءات الــواردة فــي هــذه الالئحــة أو بعضهــا ،وتعــد اإلجــراءات
اإللكترونيــة صحيحــة ومحققــة آلثارهــا النظاميــة متــى حققــت الغايــة مــن تطبيــق
الحكــم أو اإلجــراء.

المادة
بداية اليوم وانتهاؤه
48

لغــرض احتســاب المــدد الــواردة فــي هــذه الالئحــة؛ يبــدأ احتســاب اليــوم فــي تمــام
الســاعة 12ص ،وينتهــي اليــم عنــد الســاعة 11:59م .

المادة
حفظ النظام
49

اللجنــة العامــة هــي المســؤولة عــن حفــظ النظــام فــي أيــام االقتــراع ،ولهــا فــي
ســبيل ذلــك أن تســتعين بمــن تــراه مــن الجهــات المختصــة.

المادة
العمل بأحكام الالئحة
50

يعمل بأحكام هذه الالئحة من تاريخ المصادقة عليها من الجمعية العمومية.
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المادة
تسليم الوثائق
51

تقــوم اللجنــة العامــة بعــد انتهــاء أعمالها بتســليم كافــة الوثائــق الرســمية المتعلقة
باالنتخابــات إلــى األمانــة العامــة لالتحــاد ،التــي تعد مســؤولة عــن حفظهــا بالطريقة
الالزمة.

المادة
تفسير نصوص الالئحة
52

للجنــة العامــة الصالحيــة فــي تفســير أحــكام هــذه الالئحــة ،ولهــا تطبيــق األحــكام
المتممــة فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص فــي هــذه الالئحــة.

المادة
التعارض بين النصوص
53

فــي حــال وجــود أي تعــارض فــي النصــوص بيــن مــا ورد فــي هــذه الالئحــة وغيــره مــن
اللوائــح أو القــرارات فتطبــق النصــوص الــواردة فــي هــذه الالئحــة بشــأن مــا يتصــل
بالعمليــة االنتخابيــة لالتحــاد.

المادة
اعتماد الالئحة ونفاذها
54

بنــاء علــى الصالحيــات
اعتمــدت هــذه الالئحــة بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة وذلــك
ً
المخولــة لــه ،وتعــد نافــذة مــن تاريــخ المصادقــة عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة .
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