
 الالئحة األساسـية
 لالتحاد السـعودي
لإلعالم الرياضـي
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البــــــاب األول

االتحـــاد
تأسيسه ــ أهدافه ــ تكوينه
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اإلعــام  تنظيــم  مهمتــه  مســتقلة  اعتباريــة  شــخصية  ذات  هيئــة  االتحــاد  يعتبــر 
الرياضــي والمســاهمة فــي االرتقــاء بــه بمــا يكفــل تحقيــق أهدافــه المرســومة لــه، 
ــا، ويكــون مقــره الرئيــس  وهــو المعنــي بتمثيــل اإلعــام الرياضــي الســعودي خارجيًّ

ــاض. ــة الري ــي مدين ف

تعريف للكلمات والعبارات المستخدمة في هذه الائحة:
االتحاد :  االتحاد العربي السعودي لإلعام الرياضي.

الائحة : الائحة األساسية لاتحاد السعودي لإلعام الرياضي .
الوزارة : وزارة الرياضة.

الجمعية العمومية : الجمعية العمومية لاتحاد
الرئيس : رئيس مجلس إدارة االتحاد
مجلس اإلدارة : مجلس إدارة االتحاد

األغلبية المطلقة : الموافقون بما يزيد على النصف لمجموع األعضاء الكلي
الذين لهم حق التصويت ) 50 ٪ + 1 (

األغلبية العادية : الموافقون بما يزيد على النصف لمجموع األعضاء  
الحاضرين ) 50 ٪ + 1 (

 المادة األولى
التعريفـــــــــــــات

 المادة الثانـية
تأسيس االتحاد

تأســس االتحــاد بنــاًء علــى موافقــة مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 
19/6/1437هـ.

المادة الثالثة
الطبيعة القانونية لالتحاد
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يعمل االتحاد على تحقيق األهداف التالية : 
ــة  ــواد السياس ــادئ وم ــن مب ــا م ــعودي انطاًق ــي الس ــام الرياض ــوض باإلع أ-  النه

ــح. ــة للمملكــة ومــا صــدر لتنفيذهــا مــن أنظمــة ولوائ اإلعامي
ب- رعايــة الكــوادر اإلعاميــة الرياضيــة والعمــل علــى صقــل قدراتهــا وتطويرهــا 

ــا. ــن له ــم الممك ــواع الدع ــة أن ــم كاف وتقدي
جـــ - االرتقــاء بالمســتوى المهنــي للعامليــن فــي المجــال اإلعامــي الرياضــي عــن 

ــدوات تتعلــق باإلعــام الرياضــي. ــق إقامــة دورات متخصصــة  ولقــاءات ون طري
ح-  تهيئة البيئة لإلعاميين الرياضيين  بما يمكنهم من أداء رسالتهم. 

هـــ - العمــل علــى تكريــس مبــدأ حريــة اإلعــام الرياضــي فــي إطــار الثوابــت الدينيــة 
واالجتماعيــة ومــا تقتضيــه آداب المهنــة .

غ- تشــجيع الدراســات الخاصــة باإلعــام الرياضــي التــي تهــدف إلــى تطويــر العمــل 
والهيئــات  والكليــات  الجامعــات  مــع  بالتنســيق  ودعمهــا  الرياضــي  اإلعامــي 

والمؤسســات المتخصصــة فــي اإلعــام.

اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية لاتحــاد ويتــم تحريــر الوثائــق والمســتندات 
ومحاضــر االجتماعــات والمراســات والبيانــات الرســمية بهــذه اللغــة ويجــوز ترجمتهــا 
إلــى اللغــة اإلنجليزيــة أو أي لغــة أخــرى عنــد الحاجــة وفــي حــال االختاف في تفســير 

النصــوص فــإن النــص المــدون باللغــة العربيــة هــو النــص الرســمي المعتمــد .

 يحــدد االتحــاد شــعاره بالتنســيق مــع وزارة الرياضــة وال يجــوز اســتعمال هــذا الشــعار 
مــن أي جهــة أخــرى إال بــإذن خطــي مــن االتحــاد .

المادة الرابعة
اللغة

المادة الخامسة
شعار االتحاد 

المادة السادسة
أهداف االتحاد
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ز – دعــم وتوطيــد العاقــات بيــن العامليــن مــن أعضــاء االتحــاد وبيــن المختصيــن فــي 
مجــال اإلعــام الرياضــي علــى الصعيــد اإلقليمــي والقــاري والدولــي .

حـــ - نشــر الوعــي اإلعامــي وتنســيق الجهــود مــع أجهــزة اإلعــام المختلفــة إلصــدار 
التراخيــص الازمــة ألداء أعمالهــم ذات العاقــة.

ط -  تعميــق الهويــة الوطنيــة مــن خــال مــا يتــم طرحــه إعاميــًا باالبتعــاد عــن االبتذال 
والتعصــب وااللتــزام بــآداب المهنة واألمانــة الصحفية.

ي - اإلشــراف علــى تنظيــم عمــل الوفــود اإلعاميــة الرياضيــة الســعودية عنــد 
. فيهــا  المشــاركة  أو  الرياضيــة  والمســابقات  البطــوالت  اســتضافة 

يتكون االتحاد من :
أ- الجمعية العمومية 

ب- مجلس اإلدارة
جـ -  األعضاء العاملين. 
د- األعضاء المنتسبين.

هـ- العاملين في االتحاد

المادة السابعة
مكونــات االتــحاد
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البــــاب الثانـــــي

العضوية
االنتساب لالتحاد
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ــة االتحــاد، التقــدم رســميًا بطلــب لانضمــام لاتحــاد  يتوجــب للحصــول علــى عضوي
العربــي الســعودي لإلعــام الرياضــي وفقــًا لآلليــة التــى يقرهــا االتحــاد، ولمجلــس 
اإلدارة اتخــاذ مــا يــراه مناســبًا حيــال قبــول العضويــة أو رفضهــا، وفــي حــال الرفــض 

يجــب أن يكــون قــراره مســبًبا. 

 يتوجب على العضو ما يلي : 
1 - العمــل علــى تحقيــق أهــداف االتحــاد والبعــد عمــا يضــر بكيانــه أو يســئ إلــى 

ســمعته.
ــذة  ــة الناف ــعودية واألنظم ــة الس ــة العربي ــة للمملك ــة اإلعامي ــزام بالسياس 2 - االلت

والتعليمــات.
3 - االلتزام بلوائح االتحاد وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة.

4 - احترام المبادئ والقيم والتقاليد والعادات والروح الرياضية.
5 - االلتزام باالشتراك في المناسبات التي يقررها االتحاد.

6 - سداد رسم االشتراك السنوي المعتمد من الجمعية العمومية .

المادة الثامنة
عضـوية االتحـاد

تتألف عضوية االتحاد من : 
أ - العضــو العامــل : وهــم العاملــون المتفرغــون  للعمــل فــي مجــال اإلعــام الرياضي 
، ويكــون العضــو العامــل عضــوًا فــي الجمعيــة العموميــة ولــه الحــق فــي التصويــت 

علــى قــرارات الجمعيــة العموميــة والحــق فــي االنتخــاب والترشــح.
 ب - العضــو المنتســب : وهــم غيــر المتفرغيــن ممــن لهــم خبــرات واهتمامــات 
باإلعــام الرياضــي ومــن يقــدم خدمــات لتحقيــق أهــداف االتحــاد، وال يكــون العضــو 

ــة. ــة العمومي ــي الجمعي ــوًا ف ــب عض المنتس

المادة التاسـعة
طـــلب العضـــوية

 المادة العاشرة
واجبات العضوية
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1/١١ - شروط عضوية االتحاد:
ــون  ــن يزاول ــون الذي ــك المقيم ــن ذل ــتثنى م ــية ، ويس ــعودي الجنس ــون س 1 -  أن يك

ــب.  ــو المنتس ــة العض ــون معامل ــث يعامل ــة بحي ــي المملك ــام ف ــة اإلع مهن
2 - أن يكون ممارسًا في مجال اإلعام الرياضي بصورة نظامية .

3 - أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة البكالوريــوس أو مــا يعادلهــا ويســتثنى مــن ذلــك 
مــا يلــي:

أ- مــن لديــه خبــرة ال تقــل عــن عشــرة أعــوام مــن العمــل فــي اإلعــام الرياضــي 
شــريطة أن ال يقــل مســتواه التعليمــي عــن الثانويــة العامــة.

ب -الاعبون والمدربون العاملون في مجال اإلعام.
4 -  أن يكــون حســن الســيرة والســلوك ولــم يســبق أن صــدر بحقــه قرار أو حكم شــرعي 

فــي جريمــة مخلــة بالشــرف واألمانة أو بــآداب المهنة.
5 -  أال يقل عمره عن )22( اثنين وعشرين عامًا.

6 -  أن يسدد رسوم العضوية المعتمدة.
7 -  أن يكون مستوفيًا لاشتراطات التي يقرها االتحاد لمنح التراخيص.

2/1١ - يجــوز لرئيــس االتحــاد - بعــد موافقــة الــوزارة - اســتثناء مــن يــراه مناســًبا مــن أي 
شــرط مــن شــروط العضويــة. 

المــــــــادة الحاديـــــــة عشـــــــــرة
شروط عضوية الجمعية العمومية
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الباب الثالث

 تكويــــــن الجمعيـــــــة
العمومية وشروطها
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تتكون الجمعية العمومية لاتحاد من اآلتي:
1 -  مجلس إدارة االتحاد، وال يحق ألعضائه التصويت على قرارات الجمعية.

2 - األعضــاء المقيــدون فــي اتحــاد اإلعــام الرياضــي الذيــن تنطبــق عليهــم الشــروط 
المقــررة فــي هــذه الائحــة.

3 -  ثاثــة أعضــاء مــن ذوي الخبــرة فــي التخصصــات المهنيــة واألكاديميــة ) إعامــي 
، قانونــي، أكاديمــي( يتــم ترشــيحهم مــن قبــل وزيــر الرياضــة، ويحــق لهــم التصويــت 

علــى قــرارات الجمعيــة العموميــة والحــق فــي االنتخــاب

تتمتع الجمعية العمومية بالصاحيات التالية :
1 - اعتماد اللوائح الداخلية لاتحاد وتعديلها .

2 -  رسم السياسة العامة لاتحاد.
3 - اعتماد الخطط السنوية الكفيلة بتحقيق أهداف االتحاد.

4 - اعتماد التقرير الفني والمالي واإلداري السنوي لمجلس اإلدارة .
5 - المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لاتحاد .

6 - اعتماد ميزانية االتحاد للسنة المالية المقبلة.
7 -  مناقشة مجلس اإلدارة عن أدائه قياًسا بالخطة السنوية .

8 - التصويــت الختيــار أربــع أشــخاص لعضويــة مجلــس اإلدارة مــن األعضــاء العامليــن، 
وفــق اإلجــراءات الــواردة بهــذه الائحــة.

9 - اعتماد مراقب للحسابات ) المدقق الخارجي ( بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة.
ــماه  ــعاره أو مس ــر ش ــاد أو تغيي ــكات االتح ــع ممتل ــة ببي ــرارات المتعلق ــاذ الق 10 - اتخ

ــا. ــة عليه ــب الموافق ــوزارة بطل ــا لل ورفعه
11 - الموافقــة علــى زيــادة أو تخفيــض رســوم العضويــة وفــق األحــكام المقــررة فــي 

هــذه الائحــة.
12 - دراســة االقتراحــات المقدمــة للمجلــس مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة الذيــن 

يحــق لهــم حضــور االجتمــاع واتخــاذ القــرارات المناســبة حيالهــا .
13 -  اعتمــاد توصيــات مجلــس اإلدارة بطلــب إســقاط عضويــة أي مــن األعضــاء وفــق 

األحــكام المقــررة فــي هــذه الائحــة.

المادة  الثانية عشرة
 اختصاصات الجمعية العمومية

 المادة الثالثة عشرة
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1 - تعقــد الجمعيــة العموميــة اجتماعــًا عاديــًا مــرًة كل عــام فــي موعــد يحــدده مجلــس 
اإلدارة خــال األشــهر الثاثــة التاليــة النتهــاء الســنة الماليــة.

2 - يتولــى رئيــس االتحــاد رئاســة اجتماعــات الجمعيــة العموميــة ، وعنــد غيابــه 
يتــرأس االجتمــاع نائبــه وعنــد تعــذر حضــور أي منهمــا يكلــف رئيــس االتحــاد مــن يــرأس 

ــاع. االجتم
ــة  ــة العمومي ــاع الجمعي ــور اجتم ــوة بحض ــه الدع ــذي بتوجي ــر التنفي ــوم المدي 3 -  يق
العاديــة قبــل موعــد االنعقــاد بثاثيــن يومــًا علــى األقــل بنــاًء علــى طلــب مجلــس 

اإلدارة.
ــد  ــل موع ــال قب ــدول األعم ــاع وج ــف االجتم ــال مل ــذي بإرس ــر التنفي ــوم المدي 4 - يق
ــل  ــى األق ــًا عل ــر )15( يوم ــة عش ــة بخمس ــة العادي ــة العمومي ــاع الجمعي ــاد اجتم انعق

ــي: ــن التال ويتضم
أ-  تسجيل الحضور للتأكد من النصاب القانوني.

ب-  كلمة رئيس االتحاد.
جـــ - تشــكيل لجنــة صياغــة محضــر االجتمــاع بحيــث ال تزيــد عــن ثاثــة أعضــاء مــن بيــن 

أعضــاء الجمعيــة العموميــة.
د - المصادقة على محضر االجتماع السابق.

هـــ - االطــاع علــى بيــان متابعــة تنفيــذ قــرارات الجمعيــة العموميــة فــي اجتماعهــا 
الســابق .

ــرة الســابقة لاجتمــاع والمصادقــة  ــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الفت و - عــرض تقري
عليــه.

ز - عرض التقرير المالي والحساب الختامي للفترة السابقة للمصادقة عليه.
حـ  - مناقشة المقترحات المقدمة من مجلس اإلدارة وأعضاء االتحاد.

ط -  مناقشة المقترحات المقدمة بشأن تعديل اللوائح.
ي -  مناقشة واعتماد خطة العمل للفترة القادمة.

ك - دراسة مشروع الميزانية للفترة القادمة واعتماده.
ث- ال يجــوز للجمعيــة العموميــة أن تنظــر فــي غيــر الموضوعــات المدرجــة علــى 

جــدول األعمــال المعتمــد.
خ-  إذا تضمــن جــدول األعمــال انتخــاب مجلــس إدارة جديــد فيجــب أن تتضمــن الدعــوة 

فتــح بــاب الترشــيح لتلقــي الطلبــات.

المادة  الرابعة عشرة
اجتماعات الجمعية العمومية
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ــة التــي يقرهــا االتحــاد  ــة بحســب اآللي ــة العادي ــة العمومي 1 -  يكــون اجتمــاع الجمعي
صحيحــُا إذا حضــرت األغلبيــة المطلقــة ألعضائهــا مــن العــدد الكلــي، فــاذا لــم يكتمــل 
ــدة،  ــاعة واح ــي س ــد مض ــد بع ــرى تعق ــة أخ ــى جلس ــاع   إل ــل االجتم ــدد يؤج ــذا الع ه
ويكــون االجتمــاع صحيحــًا بحضــور ثلــث عــدد األعضــاء مــن مجمــوع األعضــاء الكلــي.

ــة  ــر فــي صحــة القــرارات التــي تصدرهــا الجمعي ــدأ االجتمــاع صحيحــًا فــا يؤث 2 - إذا ب
ــن. ــن الحاضري ــدد م ــحاب أي ع انس

3 -  إذا لــم تتوافــر نســبة ُثلــث األعضــاء فيحــق للــوزارة تكليــف مجلــس اإلدارة باتخــاذ 
القــرارات واإلجــراءات لحيــن عقــد أول اجتمــاع للجمعيــة العموميــة خــال )90( يومــًا.

4 - إذا لــم تنعقــد الجمعيــة العموميــة بســبب عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي 
وكان علــى جــدول األعمــال انتخــاب مجلــس اإلدارة ، فيســتمر مجلــس اإلدارة الحالــي 
بممارســة اختصاصــات الجمعيــة العموميــة لحيــن اجتمــاع الجمعيــة العموميــة فــي 

مــدة ال تتجــاوز )90 ( يومــُا. 
5 -إذا لــم تنعقــد الجمعيــة العموميــة خــال المــدة المشــار إليهــا فــي الفقــرة 
الســابقة، فيصــدر وزيــر الرياضــة  قــرارًا بتكليــف مجلــس إدارة جديــد للفتــرة المتبقيــة 

ــة. ــدورة االنتخابي ــن ال م
6 -  يكــون التصويــت فــي الجمعيــة العموميــة حضوريــًا وعلنيــًا باســتثناء االنتخابــات، 
فيكــون التصويــت فيهــا ســريًا، ويجــوز لعضــو الجمعيــة العموميــة أن ينيــب غيــره مــن 

األعضــاء العامليــن فــي الحضــور أو التصويــت علــى قراراتهــا.
7 - تكــون قــرارات الجمعيــة العموميــة العاديــة صحيحــة باألغلبيــة العاديــة ألصــوات 

الحاضريــن ، وفــي حــال تعــادل األصــوات يرجــح جانــب رئيــس الجلســة.

ــة  ــة العمومي ــص الجمعي ــة تخت ــة العادي ــة العمومي ــات الجمعي ــى اختصاص ــة إل إضاف
غيــر العاديــة باآلتــي:

ــا  ــص به ــي ال تخت ــات الت ــة أو الموضوع ــة أو الطارئ ــة أو العاجل ــائل المهم 1 - المس
ــة. ــة العادي ــة العمومي الجمعي

2 - إعادة النظر في ميزانية االتحاد وحسابه الختامي إذا اقتضى األمر.
3 - إعفــاء أو إســقاط أو اســتبدال أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المنتخبيــن عن طريق 

الجمعيــة واعتمــاد أعضــاء جدد.

المادة الخامسة عشرة
نصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية والتصويت

المادة السادسة عشرة
اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
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17/ 1 - تعقد الجمعية العمومية غير العادية اجتماعها وفقًا لما يلي:
أ- إذا طلبت األغلبية المطلقة بمجلس اإلدارة.

ب- إذا طلب ثلث أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت.
17/ 2 - يتولــى رئيــس االتحــاد رئاســة اجتماعــات الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة 
وعنــد غيابــه يــرأس االجتمــاع نائبــه وعنــد غيابهمــا يــرأس االجتمــاع مــن يكلفــه رئيــس 

ــس اإلدارة. مجل
17 /3 - يقــوم المديــر التنفيــذي بتوجيــه الدعــوة لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 

غيــر العاديــة قبــل موعــد االنعقــاد بخمســة عشــر يومــًا علــى األقــل.
17 /4 - يقــوم المديــر التنفيــذي بإرســال ملــف االجتمــاع وجــدول األعمــال قبــل موعــد 

انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة بعشــرة أيــام علــى األقــل متضمًنــا
 اآلتي :

أ- تسجيل الحضور للتأكد من النصاب القانوني.
ب- كلمة رئيس الجمعية العمومية.

جـــ - تشــكيل لجنــة صياغــة محضــر اجتمــاع الجمعيــة العموميــة بحيــث تكــون مشــكلة 
مــن ثاثــة أشــخاص مــن بيــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة.

د - الطلب المقدم لعقد االجتماع.
هـ - شغل المراكز الشاغرة في مجلس اإلدارة ) إن وجد ( .

17/ 5 -  يجــب إخطــار وزارة الرياضــة بصــورة مــن الدعــوة وبنــود جــدول األعمــال 
ــا  والمرفقــات وتســمي الــوزارة ممثلهــا لإلشــراف علــى االجتماعــات بصفتــه مراقًب

ــت. ــق التصوي ــه ح ــس ل ولي
ــي  ــة ف ــات المدرج ــر الموضوع ــي غي ــر ف ــة أن تنظ ــة العمومي ــوز للجمعي 17/ 6 - ال يج

ــد. ــال المعتم ــدول األعم ج
17/ 7 -  إذا لــم يوجــه مجلــس اإلدارة الدعــوة النعقــاد االجتمــاع خــال الفتــرة المحــددة 
بنــاًء علــى الطلــب المقــدم إليــه يجــوز للــوزارة توجيــه الدعــوة لعقــد االجتمــاع خــال 

خمســة عشــر يومــًا.
ــة  ــة بالجمعي ــكام خاص ــن أح ــة م ــذه الائح ــي ه ــاء ف ــا ج ــال بم ــدم اإلخ ــع ع 17 /8 - م
العموميــة غيــر العاديــة يتبــع فــي اجتماعاتهــا ذات اإلجــراءات التــي تتبــع فــي شــأن 

ــة. ــة العادي ــة العمومي الجمعي

المادة  السابعة عشرة
اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية



14

الباب الرابع

 مجلس اإلدارة
تشكيله ـ اختصاصاته - مدته

ـ اجتماعاته - خلو المركز
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يتكــون االتحــاد مــن مجلــس إدارة ال يقــل عــدد أفــراده عــن )9( أعضــاء تحــدد مراكزهــم  
علــى النحــو التالــي:

أ-  الرئيس ويتم تعيينه من قبل وزير الرياضة بالتشاور مع وزير اإلعام.
ب- )نائب الرئيس( ويتم تعيينه من قبل رئيس المجلس في االجتماع األول له.

جـــ - )4( أربعــة أعضــاء ممثليــن عــن الجهــات التاليــة  )عضــو مــن وزارة الرياضــة، وعضــو 
ــة  ــن الهيئ ــو م ــعوديين، وعض ــن الس ــة الصحفيي ــن هيئ ــو م ــام، وعض ــن وزارة اإلع م

العامــة لإلعــام المرئــي والمســموع ( .
ــي  ــه ف ــر أن ــة، غي ــة العمومي ــق الجمعي ــن طري ــم ع ــم انتخابه ــاء يت ــة أعض د- )4( أربع

ــاد. ــس االتح ــن رئي ــم م ــم تعيينه ــى يت ــدورة األول ال

1/19 - يختص مجلس اإلدارة بالتالي : 
1 - النظر في تعليق أو إسقاط العضوية.

2 - إصــدار قائمــة معلنــة باإلعامييــن المرخــص لهــم بالعمــل فــي اإلعــام الرياضــي 
ويجــري تحديثهــا بشــكل دوري، مــع إصــدار البطاقــات الازمــة لمزاولــة أعمالهــم.

ــن  ــة أي م ــوت مخالف ــال ثب ــي ح ــة ف ــة المهن ــات مزاول ــحب بطاق ــق أو س 3 - تعلي
ــة. ــذه الائح ــي ه ــكام ف أح

4 - الموافقــة علــى مشــاركة اإلعامييــن المرخــص لهم فــي المنتديــات والمؤتمرات 
ــا وقاريًا ودوليــًا واعتماد  ــا وإقليميَّ والــدورات المتخصصــة فــي اإلعــام الرياضــي محليًّ
ترشــيح األعضــاء لمرافقــة للمنتخبــات واألنديــة الســعودية فــي المشــاركات الدوليــة 

والتمثيــل الخارجي.
5 - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية كل فيما يخصه.

6 -  اقتــراح اللوائــح التنظيميــة الداخليــة لضمــان ســير االتحاد ، ووضــع البرامج والخطط 
لتحقيــق أهدافــه وعرضها علــى الجمعية العموميــة العتمادها.

7 -  اعتمــاد البرامــج الزمنيــة الخاصــة بأنشــطة االتحــاد الداخليــة والخارجيــة بالتنســيق 
مــع اللجنــة األولمبيــة.

  المادة  الثامنة عشرة
تكويــــن مجلــس اإلدارة

المادة  التاسعة عشرة
اختصاصات مجلس اإلدارة
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8 - اعتماد الهيكل التنظيمي واللجان العاملة مع تحديد اختصاصاتها وصاحياتها.
9 -  دراســة اقتراحــات أعضــاء االتحــاد وإبــداء الــرأي حولهــا قبــل عرضها علــى الجمعية 

العمومية.
10 - البت في التوصيات المرفوعة له وإصدار القرارات المناسبة حيالها.

11 - النظــر فــي طلبــات االنضمــام لعضويــة االتحــاد والبــت فيهــا وفــي حــال رفــض 
أي مــن الطلبــات يكــون القــرار مســببًا .

12 -  إعــداد مشــروع الميزانيــة الســنوية والتقريــر المالــي والحســاب الختامــي ورفعــه 
للجمعيــة العموميــة العتماده..

13 -  تحديد مكان وزمان اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
14 -  الدعــوة لعقــد اجتمــاع غيــر عــادي للجمعيــة العموميــة وفقــًا لآلليــة الموضحــة 

فــي هــذه الائحــة.
15 -  اختيــار المرشــحين للتمثيــل الخارجــي وعضويــة اللجــان التنظيميــة الخليجيــة 
واالتحــادات اإلقليميــة والقاريــة والدوليــة ، وأن يراعــى فــي االختيــار الكفــاءة والخبرة 

والقــدرة ، وذلــك بعــد موافقــة الــوزارة .

- 2/19  جميــع القــرارات واالقتراحــات التــي تســتوجب الائحــة عرضهــا علــى الجمعيــة 
العموميــة تعــد موقوفــة مــا لــم يــَر مجلــس مجلــس اإلدارة ضــرورة العمــل بهــا، فتعــد 
بذلــك نافــذة بمجــرد صدورهــا إلــى حيــن عرضهــا علــى الجمعيــة العموميــة التخــاذ مــا 

تــراه بشــأنها. 

 1/20 - يجب أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس اإلدارة الشروط التالية:
1 - أن يكون سعودي الجنسية.

2 - أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة البكالوريــوس أو مــا يعادلهــا ويســتثنى مــن ذلــك 
مــن لديــه خبــرة ال تقــل عــن عشــرة أعــوام مــن العمــل فــي اإلعــام الرياضــي شــريطة 
ــرة،  ــدة الخب ــن م ــتثنى م ــة، ويس ــة العام ــن الثانوي ــي ع ــتواه التعليم ــل مس أن ال يق

الاعبيــن والمدربيــن العامليــن فــي مجــال اإلعــام.
3 - أن يكون مزاواًل لمهنة اإلعام وقت ترشحه.

4 - أن يكــون حســن الســيرة والســلوك ولــم يســبق أن صــدر بحقــه قــرار أو حكم شــرعي 
فــي جريمــة مخلة بالشــرف واألمانــة أو بــآداب المهنة.

المادة العشرون
شروط عضوية مجلس اإلدارة
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5 - أن ال يقل عمره عن اثنين وعشرين عامًا.
6 - أن يكــون مــن العامليــن المتفرغيــن فــي مجــال اإلعــام الرياضــي )باســتثناء 

ممثلــي الجهــات الحكوميــة(.
7 - أن يكون متمتعًا بعضوية االتحاد العربي السعودي لإلعام الرياضي.

2/20 -  يجــوز لرئيــس االتحــاد بعــد موافقــة الــوزارة اســتثناء مــن يــراه مناســًبا مــن أي 
شــرط مــن شــروط العضويــة.

يصدر وزير الرياضة قرارًا باعتماد تشكيل أعضاء مجلس إدارة االتحاد .

يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع  بالتصويــت علــى توزيــع المهــام علــى 
ــعار  ــم إش ــس اإلدارة ويت ــاء مجل ــن أعض ــن بي ــار م ــذا االختي ــري ه ــاء ويج ــة األعض بقي

الــوزارة بذلــك .

ــخ اعتمــاد تشــكيله بقــرار مــن  ــدأ مــن تاري ــع ســنوات تب تبلــغ مــدة دورة المجلــس أرب
وزيــر الرياضــة، ويجــوز تجديــد العضويــة ألعضــاء المجلــس كلهــم أو بعضهم بالتنســيق 

مــع الجهــات التابعيــن لهــا.

  المادة الحادية والعشرون
اعتماد تشكيل مجلس اإلدارة

 المادة الثانية والعشرون
توزيع مهام أعضاء مجلس اإلدارة

 المادة الثالثة والعشرون
دورة مجلس اإلدارة
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أ-  إذا خــا مركــز الرئيــس ألي ســبب كان يتولــى نائــب الرئيــس أعمالــه حتــى يســمي 
وزيــر الرياضــة بالتشــاور مــع وزيــر اإلعــام رئيســًا آخــر يكمــل المــدة المتبقيــة لمجلــس 

اإلدارة.
ب- إذا خــا مركــز أحــد األعضــاء مــن ممثلــي الجهــات الحكوميــة )غيــر الرئيــس( 

بديــل. عضــو  لترشــيح  الــوزارة  المجلــس  فيخاطــب 
جـــ - إذا خــا مركــز أحــد األعضــاء المنتخبيــن فيرفــع المجلــس للجمعيــة العموميــة 

النتخــاب عضــو بديــل .
د - إذا اســتقال أغلبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة يســتمر المجلــس بمــا تبقى مــن أعضائه 
ــوزارة بتكليفهــم بالمهــام الشــاغرة إلــى حيــن اكتمــال تشــكيل المجلــس  وتقــوم ال

وفــق اآلليــة الموضحــة فــي هــذه الائحــة.

ــًا علــى األقــل مــرة واحــدة كل شــهر فــي مقــر  يجتمــع مجلــس اإلدارة اجتماعــًا عادي
ــال  ــي مج ــبات ف ــش المناس ــى هام ــره عل ــارج مق ــاع خ ــه االجتم ــوز ل ــا يج ــاد كم االتح
اختصاصــه ويجــوز لــه أن يجتمــع اجتماعــًا غيــر عــادي فــي أي وقــت بنــاًء علــى دعــوة 
ــور  ــًا بحض ــاع صحيح ــر االجتم ــاء ويعتب ــث األعض ــب ثل ــى طل ــاء عل ــس أو بن ــن الرئي م
األغلبيــة المطلقــة علــى أن يكــون الرئيــس أو نائبــه أو مــن يكلفــه رئيــس المجلــس 
مــن بيــن الحاضريــن وتصــدر القــرارات باألغلبيــة العاديــة وفــي حــال تعــادل األصــوات 

يرجــح جانــب رئيــس الجلســة.

 المادة الرابعة والعشرون
 اجتماعات مجلس اإلدارة

المادة الخامسة والعشرون
شغور أي من المقاعد
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الباب الخامس

 اختصاصـات رئيــس
المجلس والعاملين
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ــوكل  ــا ي ــه وكل م ــال غياب ــي ح ــس ف ــات الرئي ــع اختصاص ــس جمي ــب الرئي ــى نائ يتول
ــال. ــن أعم ــس م ــس اإلدارة أو الرئي ــن مجل ــه م إلي

ــا، يشــترط فيه اإلقامــة الدائمة فــي مدينة الريــاض، وأن  يعيــن المجلــس مديــّرا تنفيذيَّ
يكــون علــى قــدر كاف مــن التأهيــل فــي مجــال اإلعــام، ويختــص المديــر التنفيــذي 

بمــا يلــي :

أ- تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة .
ب- إعداد جدول األعمال والوثائق الازمة الجتماعات المجلس.

ــس  ــا الرئي ــع عليه ــك ويوق ــاص بذل ــر خ ــأول بدفت ــات أواًل ب ــر الجلس ــم محاض ج- تنظي
والمديــر التنفيــذي وتختــم بختــم االتحــاد وتــزود جهــات االختصــاص بالــوزارة وأعضــاء 

المجلــس بنســخة مــن المحضــر.

يختص رئيس االتحاد بما يلي  : 
ــال  ــى أعم ــراف عل ــس اإلدارة واإلش ــة ومجل ــة العمومي ــات الجمعي ــة اجتماع أ- رئاس

االتحــاد مــن جميــع النواحــي.
ب- تمثيل االتحاد أمام الجهات الرسمية.

جـ - التوقيع على االتفاقيات وفق األنظمة المعمول بها في المملكة 
د - توقيع العقود التي يبرمها االتحاد بعد موافقة مجلس اإلدارة عليها.

ــدات  ــيكات والتعمي ــرف والش ــر الص ــى أوام ــاد عل ــب االتح ــع محاس ــع م هـــ - التوقي
ــة. المالي

و – تعيين نائب رئيس االتحاد والمدير التنفيذي ومحاسب االتحاد .

 يحــدد االتحــاد شــعاره بالتنســيق مــع وزارة الرياضــة وال يجــوز اســتعمال هــذا الشــعار 
مــن أي جهــة أخــرى إال بــإذن خطــي مــن االتحــاد .

المادة السادسة والعشرون

المادة  السابعة والعشرون
اختصاص نائب رئيس مجلس اإلدارة

المادة الثامنة والعشرون
اختصاصات المدير التنفيذي
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ــد  ــاء بع ــس اإلدارة واألعض ــة ومجل ــة العمومي ــات الجمعي ــوة الجتماع ــه الدع د- توجي
التنســيق مــع الرئيــس .

هـ - متابعة أعمال اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة والتنسيق فيما بينها.
و- اقتــراح التعاقــد مــع الفنييــن والموظفيــن والعامليــن باالتحــاد وفقــًا للوائــح 

المنظمــة لذلــك.
ز- رفع تقرير دوري إلى المجلس عن أعمال االتحاد من النواحي الفنية واإلدارية.

ح- عــرض الموضوعــات التــي تتقــدم بهــا اللجــان المعاونــة لاتحــاد أو المؤسســات أو 
الهيئــات اإلعاميــة على مجلــس اإلدارة.

ط- عــرض طلبــات المؤسســات والهيئــات واألفــراد لانضمــام لعضويــة االتحــاد علــى 
مجلــس اإلدارة.

ي- حفظ الملفات والسجات والعقود وجميع المستندات الرسمية.
ك – التوقيع على جميع المراسات ما عدا تلك التي يختص الرئيس بتوقيعها .

ل – االحتفــاظ بســلفة مســتديمة يحددهــا مجلــس اإلدارة للصــرف منهــا علــى األمــور 
العاجلــة لاتحــاد.

م – إعداد التقرير الفني واإلداري وخطة العمل السنوية وعرضها على المجلس 
ن- تعيين محاسب خاص باالتحاد.

يختص محاسب االتحاد بما يلي : 
أ- التوقيع مع الرئيس على أوامر الصرف والشيكات والتعميدات الرسمية.

ب-  إيداع أموال االتحاد في المصرف المعتمد رسميًا من قبل مجلس اإلدارة.
جـــ - إعــداد مشــروع الميزانيــة  والتقريــر المالــي والحســاب الختامــي بالتنســيق مــع 

ــر التنفيــذي وعرضهــا علــى المجلــس . المدي
د- اإلشــراف علــى لجنــة الجــرد الســنوي لممتلــكات االتحــاد مع أميــن العهــدة باالتحاد 

ويتــم تدوينهــا لســجل العهد.
هـــ- رفــع تقريــر مالــي كل أربعــة أشــهر لمجلــس اإلدارة وتزويــد الــوزارة بنســخة منــه 

وتكــون مختومــة بختــم االتحــاد.
و- حفظ المستندات والسجات المالية في مقر االتحاد.

 المادة التاسعة والعشرون
اختصاصات محاسب االتحاد
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ز- التأكد من مطابقة النفقات لبنود الميزانية والتعليمات المالية حسب اللوائح.
ح- تدقيق ومراجعة السلف المالية ومتابعة تسديدها.

ط- تحصيل جميع إيرادات االتحاد.
ــة  ــراج الخاص ــال واإلخ ــرات اإلدخ ــى مذك ــع عل ــجات والتوقي ــى الس ــراف عل ك- اإلش

ــذي. ــر التنفي ــع المدي ــيق م ــتودعات بالتنس بالمس
ل- تنفيذ قرار المجلس المالية ضمن حدود بنود الميزانية.

يقوم كل مختص باألعمال التي توكل إليه من مجلس اإلدارة.

 المادة الثالثون
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الباب السادس

لجان مناطق االتحاد
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يجــوز لمجلــس اإلدارة تكويــن لجــان فــي مختلــف مناطــق المملكــة لمســاعدته فــي 
تســيير أعمالــه ويحــدد المجلــس قواعــد تشــكيل هــذه اللجــان واختصاصاتهــا بائحــة 

خاصــة بهــا.

 المادة الحادية والثالثون
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الباب السابع

تعليق وإسقاط
العضوية



26

يصــدر مجلــس اإلدارة قــراًرا بتعليــق عضويــة أي مــن أعضــاء االتحــاد مــن تاريــخ الفعــل 
المســبب للتعليــق علــى أن يتــم إخطــاره بالقــرار خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ صــدوره 

وفًقــا للحــاالت التاليــة:
ــددة  ــعار المح ــرة اإلش ــاء فت ــد انته ــنوية بع ــتراكات الس ــوم االش ــداد رس ــدم س 1 -  ع

ــًا. ــر يوم ــة عش ــن خمس ــل ع ــي ال تق والت
2 -  عــدم التجــاوب مــع مكاتبــات أو مخاطبــات االتحــاد خــال ثاثيــن يومــًا مــن تاريــخ 
أول مكاتبــة أو مخاطبــة ويشــمل ذلــك المراســات التــي تتــم بالبريــد اإللكترونــي، أو 

بــأي وســيلة تحقــق علــم المخاطــب.
ــدم  ــم يتق ــا ل ــل م ــم كام ــدة موس ــاد لم ــاط االتح ــي نش ــو ف ــاركة العض ــدم مش 3 -  ع

ــاد. ــا االتح ــباب يقبله بأس
4 - إذا لــم يبــادر العضــو إلــى إزالــة أســباب تعليــق العضويــة خــال خمســة عشــر يومــًا 
ــع  ــه والرف ــق عضويت ــرار بتعلي ــدار ق ــس اإلدارة إص ــق فلمجل ــرار التعلي ــاره بق ــن إخط م

بذلــك للجمعيــة العموميــة للنظــر فــي إســقاطها.
ــى  ــة ، إل ــآداب المهن ــة  أو ب ــرف واألمان ــق بالش ــات تتعل ــكاب مخالف ــه بارت 5 - اتهام

حيــن صــدور حكــم قطعــي فــي الدعــوى المقامــة ضــده.
6 - إذا صــدر بحقــه قــرار مــن مجلــس اإلدارة بإســقاط عضويتــه إلــى حيــن عقــد الجمعية 

. العمومية 

 المادة الثانية والثالثون 
حاالت تعليق العضوية
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هـ -  إذا صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة.
و - إذا صــدر بحقــه قــرار تأديبــي مــن جهــة حكومية ألســباب تمــس بالشــرف أو األمانة، 

أو بــآداب المهنة.
ز - إذا ثبــت فقــده أي شــرط مــن الشــروط الــواردة فــي المــادة ) الحاديــة عشــرة ( مــن 

هــذه الائحــة.
حـ - ارتكاب أعمال أو ممارسات تخل بأمن المملكة أو تسئ إلى سمعتها.

ط - اإلساءة الجسيمة للرياضة السعودية أو عناصرها أو رموزها أو جهاتها العاملة.

تسقط العضوية في إحدى الحاالت اآلتية:
أ- حل اتحاد اإلعام الرياضي

ــى  ــث عل ــة أو تح ــام للمملك ــام الع ــة للنظ ــال مخالف ــي أعم ــو ف ــاركة العض ب- مش
الفرقــة أو التعصــب أو العنــف أو العنصريــة أو الســماح بممارســتها .

جـــ - إذا ارتكــب العضــو مخالفــة تســتوجب تعليــق العضوية وقد ســبق تعليــق عضويته 
لمرتين ســابقتين.

د - إذا صــدر بحقــه قــرار بتعليــق عضويتــه ولــم يبــادر العضــو إلــى إزالــة أســباب تعليــق 
العضويــة فــي المــدة المحــددة فــي المــادة ) الثانيــة والثاثــون ( .

 المادة  الثالثة والثالثون
حاالت إسقاط العضوية
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الباب الثامن

 حاالت إسقاط عضوية
مجلس اإلدارة
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تسقط عضوية مجلس اإلدارة في أي من األحوال التالية :
ــة  ــادة ) الثالث ــي الم ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــن المخالف ــو أي م ــب العض 1 - إذا ارتك

ــة. ــذه الائح ــن ه ــون ( م والثاث
2 -  إذا تغيــب عضــو مجلــس اإلدارة ثاثــة اجتماعــات متتاليــة أو ســتة اجتماعــات 

متفرقــة دون عــذر كتابــي يقبلــه مجلــس اإلدارة.
3 - إذا فقد أي شرط من الشروط الواردة في المادة ) العشرون ( من هذه الائحة.

المادة الرابعة والثالثون
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الباب التاسع

قــــــرار إسقــــــاط
العضوية ونفاذه
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1/35 يجري إسقاط العضوية وفقا لآلتي:
أ- بالنســبة ألعضــاء مجلــس اإلدارة فتســقط العضويــة بنــاًء علــى قــرار مجلــس اإلدارة 

وال يعــد نافــذًا إال بعــد موافقــة الجمعيــة العموميــة وإشــعار الــوزارة بذلــك .
ب- بالنســبة لبقيــة أعضــاء االتحــاد فتســقط العضويــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة ويعــد 

نافــًذا مــن تاريــخ صــدوره.

2/35 - يجــوز لمــن أســقطت عضويتــه التظلــم مــن قــرار المجلــس أمــام الــوزارة خــال 
ثاثــون يومــًا مــن تاريــخ إخطــاره بالقــرار.

3/35 - ال يجــوز للعضــو الــذي أســقطت عضويتــه وفقــًا ألحــكام هــذه المــادة ترشــيح 
نفســه لعضويــة إدارة أي اتحــاد إال إذا رد إليــه اعتبــاره أو زالــت أســباب اإلســقاط.

 المادة  الخامسة والثالثون
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الباب العاشر

انتهاء العضوية
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  المادة السادسة والثالثون
تنتهي عضوية أي من أعضاء االتحاد وفقًا للحاالت التالية :

1 -  انتهاء مدة العضوية .  
2 -  الوفاة .  

3 -  االستقالة.  
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الباب الحادي عشر

لوائح االتحاد
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تعتمد الجمعية العمومية اللوائح بعد اقتراحها من قبل مجلس اإلدارة  ومنها:

1 - الائحــة الماليــة : وتتضمــن ميزانيــة االتحــاد والتقاريــر الماليــة وأوجــه الصــرف 
ومكافــآت العامليــن وآليــة تأميــن االحتياجــات.

2 - الائحــة الداخليــة : وتتضمــن نظــام العمــل باالتحــاد وتنظيــم مراســاته وســجاته 
والقواعــد الخاصــة بتعييــن الموظفيــن ومكافآتهــم والجــزاءات أو العقوبــات .

ــروط  ــد والش ــن القواع ــبات : وتتضم ــرات والمناس ــي المؤتم ــاركة ف ــة المش 3 - الئح
التــي تنظــم بموجبهــا المشــاركة  فــي المؤتمــرات والمناســبات وتغطيــة األحــداث 

الرياضيــة محليــًا وخارجيــًا.
4 - الئحــة الشــكاوى والجــزاءات : وتتضمــن طريقــة تقديــم الشــكاوى واإلجــراءات 
التــي تتبــع حيــن دراســتها والبــت فيهــا وأوجــه المخالفــات والعقوبــات المقــررة لهــا 
5 - الئحــة اللجــان : وتتضمــن مهــام كل لجنــة وأهدافهــا وآليــة تشــكيلها وصاحيــات 

أعضاءهــا والقواعــد الازمــة للقيــام بمهامهــا.

 المادة  السابعة والثالثون
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الباب الثاني عشر

مالية االتحاد
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 تبدأ وتنتهي السنة المالية لاتحاد تبًعا لميزانية الدولة.

تتكون إيرادات االتحاد من :
أ ـ اإلعانات الرسمية من الدولة

ب ـ رسوم العضوية السنوية
جـ ـ موارد اإلعان والتسويق

د ـ التبرعات والهبات المشروعة.
هـ ـ أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس االتحاد وفق األحكام المنظمة لذلك.

تحدد بنود المصروفات وفق الائحة الخاصة باالتحاد.

 المادة  الثامنة والثالثون
بداية السنة المالية ونهايتها

المادة التاسعة والثالثون
إيرادات االتحاد

المادة  األربعون
بنود الصرف
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يودع االتحاد أمواله النقدية باسمه لدى مصرف نظامي يعتمده مجلس اإلدارة        
ــات  ــب مقتضي ــرى بحس ــابات أخ ــح حس ــاد فت ــوز لاتح ــا يج ــوزارة، كم ــك ال ــر بذل وتخط

ــة . المصلح

 ال يجوز لاتحاد أن ينفق أمواله في غير األغراض التي أنشئ من أجلها.

يراجــع حســابات االتحــاد محاســب قانونــي معتمــد ويجــوز لمجلــس اإلدارة دعوتــه 
لحضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة وجميــع اللجــان المنبثقــة عنــه إلبــداء الــرأي فــي 

ــة . ــة المطروح ــائل المالي المس

 المادة  الحادية واألربعون
الحساب البنكي

 المادة  الثانية واألربعون
أوجه الصرف

 المادة الثالثة واألربعون 
مراجعة الحسابات
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الباب الثالث عشر

لجان االتحاد



40

المادة  الرابعة واألربعون

المادة الخامسة واألربعون
 لاتحاد تشكيل لجان داخلية وفقا لمقتضيات العمل.

ــد رؤســاء تلــك  يقــوم مجلــس إدارة االتحــاد بتســمية اللجــان العاملــة باالتحــاد وتحدي
اللجــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ويجــوز االســتعانة برؤســاء أو أعضــاء تلــك اللجــان 

مــن خــارج مجلــس اإلدارة ومــن ذوي الخبــرة فــي مجــال عمــل تلــك اللجــان .
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الباب الرابع عشر

أحكام عامة
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ال يجــوز لاتحــاد إجــراء أي مفاوضــات أو اتصــاالت مــع أي جهــة خــارج المملكــة إال بعــد 
موافقــة الــوزارة وفقــًا لألنظمــة المعمــول بهــا  فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

يعمل بأحكام هذه الائحة من تاريخ نشره .

يقــوم االتحــاد بتزويــد الجهــات ذات العاقــة بقائمــة اإلعامييــن المرخــص لهــم 
بمزاولــة العمــل فــي اإلعــام الرياضــي لمراعاتهــا عنــد ممارســة اختصاصاتهــا.

 المادة السادسة واألربعون

ال يحق لاتحاد إيفاد أي ممثل له ألي مهمة خارجية إال بموافقة الوزارة 

المادة السابعة واألربعون

المادة الثامنة واألربعون 

المادة التاسعة واألربعون
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