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. التعاريف والسبادئ واألحكام: الفرل األول
.  التعريفات ( أ

، كيعسل بو بعج إقخاره مغ قبل (بالشطاـ األساسي لمجشة االكلسبية الفمدصيشية)ُيدّسى ىحا الشطاـ  :١السادة
  .الجسعية العسػمية

يكػف لمكمسات كالعبارات اآلتية حيثسا كردت في ىحا الشطاـ السعاني السخررة ليا أدناه ما  :2/1 السادة
: لع تجؿ القخيشة عمى غيخ ذلظ

.  دكلة فمدصيغ:الدولة

  . السجمذ األعمى لمذباب كالخياضة:السجلس األعلى

.  المجشة األكلسبية الفمدصيشية:اللجشة

  . الجسعية العسػمية لمجشة:الجسعية

.  مجمذ إدارة المجشة:السجلس

.  السكتب التشفيحؼ لمجشة:السكتب التشفيذي

. رئيذ السكتب التشفيحؼ/ رئيذ السجمذ/  رئيذ المجشة :الرئيس

ىػ الذخز الحؼ يسشح ىحه الرفة بتدكية مغ مجمذ االدارة كمرادقة  :الرئيس أو العزه الفخري 
الجسعية العسػمية عمى اساس مػقع اعتبارؼ مخمػؽ عمى السدتػػ الػششي أك الجكلي أك لتقجيسو خجمة 

 .مادية أك معشػية لمخياضة ججيخة بالتقجيخ

.  أميغ عاـ المجشة:األمين العام
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، كمغ تشصبق عميو معاييخ المجشة  أؼ العب شارؾ في أّؼ مغ دكرات األلعاب األكلسبية:الالعب األولسبي
  . االكلسبية الجكلية ضسغ لعبتو الكتداب ىحه الرفة

 مجسػعة القػانيغ كاألنطسة كالتعميسات كاألحكاـ الرادرة عغ المجشة األكلسبية الجكلية، :السيثاق االولسبي
  .كأؼ تعجيل يصخأ عمييا كفق األصػؿ

.  االتحاد الخياضي أك الشػعي الحؼ ُيذّكل بسقتزى الشطاـ الرادر كفقا ألحكاـ ىحا القانػف :االتحاد

كحيثسا كانت الييئة  (عامل، مخاقب، فخخؼ ) الذخز الصبيعي أك االعتبارؼ كبالرفة السحجدة:العزه
القانػنية التي يتبعيا، كيجػز لمعزػ السخاقب أك الفخخؼ حق االقتخاح كالشقاش كال يجػز ليسا الترػيت 

. عمى القخارات

 مجالذ اإلدارة، عزػ المجشة أك السكتب التشفيحؼ، عزػ االتحاد، الحكع، السجيخكف الفشيػف، :السدسهلهن 
كالسجربػف كغيخىع مغ أصحاب السياـ الخسسية في المجشة االكلسبية الجكلية أك الػششية أك االتحادات 

. الخ .. الجكلية أك القارية أك الػششية أك األنجية كالخكابط األعزاء 

 السحكسة السخترة بفّس السشازعات الستعمقة بالخياضة الفمدصيشية بيغ :السحكسة الرياضية الهطشية
. األشخاؼ الستشازعة كعمى السدتػػ الػششي، كتشذأ بقخار مغ المجشة األكلسبية الفمدصيشية

 الييئات كالمجاف القزائية السدتقمة التابعة لمجشة االكلسبية، أك التحاد المعبة :الهيسات واللجان القزائية
لجشة االنزباط، كلجشة األخالؽ، كلجشة االستئشاؼ، كلجاف التحكيع الخاصة، كأّؼ لجشة : السعشي مسثّمة ب

. ُتذّكل برػرة مؤقتة ليحا الغخض

(.  CAS) محكسة التحكيع الخياضي في لػزاف بدػيدخا كيخمد ليا :محكسة الكاس
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  : -إلى كل مسا يأتي (االتحاد الرياضي)ُتفهم عبارة  لسقاصد هذا الشظام :2/2 السادة

االتحاد الفمدصيشي لمعبة الخياضية السعتسجة كالسجرجة في الجكرات األكلسبية، كىػ : االتحاد االولسبي .1
  .عزػ في اتحاد دكلي تعتخؼ بو المجشة األكلسبية الجكلية

االتحاد الفمدصيشي لمعبة رياضية دكلية غيخ مجرجة في االلعاب األكلسبية، : االتحاد شبه االولسبي .2
. كىػ عزػ في اتحاد دكلي تعتخؼ بو المجشة األكلسبية الجكلية

االتحاد الفمدصيشي لمعبة رياضية دكلية غيخ معتسجة أك مجرجة في الجكرات : االتحاد غير االولسبي  .3
  .األكلسبية، كىػ عزػ في اتحاد دكلي ال تعتخؼ بو المجشة األكلسبية الجكلية

 االتحاد الحؼ ُيعشي بشذاط رياضي اختراصي مختبط بفئة ذات مػاصفات نػعية :االتحاد الشهعي .4
محجدة، كيداىع في دعع الحخكة األكلسبية في مجاؿ ثقافي أك رياضي محجد، كيػافق السجمذ عمى 

 .عزػيتو في المجشة، كقج يكػف عزػا في اتحاد دكلي تعتخؼ بو المجشة االكلسبية الجكلية
 .وتعترف به اللجشة االولسبية الفلدطيشية (محلية)االتحاد السشظم لرياضة شعبية : االتحاد الذعبي .5

 

: مبادئ، وأحكام أساسية ( ب

تتستع بكياف قانػني مدتقل، كىي السخجعية العميا المجشة االكلسبية الفمدصيشية ىيئة أىمية : 3السادة
كمغ كاجباتيا رعاية الحخكة . لمحخكة الخياضية الفمدصيشية، كيسثميا رئيذ المجشة األكلسبية الفمدصيشية

 قيسيا كأخالقياتيا بسا يتػافق كالسيثاؽ ، كحسايتيا كتصػيخىا، كنذخ كتخسيخاألكلسبية في دكلة فمدصيغ
: وهي كذلكاألكلسبي، كبسا يشدجع كقيع العجالة كالسداكاة كحقػؽ اإلنداف، 

 تؤكج االلتداـ بقػانيغ كمبادغ السيثاؽ األكلسبي كقخارات المجشة األكلسبية الجكلية كقػانيغ الػكالة: 1:3
، كقػانيغ حقػؽ االنداف  "CAS"العالسية لسكافحة السشذصات كمحكسة التحكيع الخياضية الجكلية 

. كأعزائيا كتابعييعكاالحتخاـ الجائع ليا، كتخفس مخالفتيا مغ أؼٍّ كاف مغ مكػناتيا 
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تؤمغ بأف األكلسبياد تسثل فمدفة حياة تجسع بذكل متػازف بيغ الجدع كاإلرادة كالعقل، كتتحّقق : 2:3
، كخمق شخيقة لمحياة كالفخح ثانية ىة، كالثقافة كالتخبية كالتعميع مغ ججيةعبخ السدج بيغ الخياضة مغ 

. كالستعة نتيجة بحؿ الجيج كتكػيغ القجكة الحدشة، كاحتخاـ السبادغ كالقيع األخالقية الجامعة كالدامية

تمتـد بالتخكيج لمقيع األساسية لمحخكة األكلسبية في فمدصيغ، كتذجيع البخامج التعميسية  : 3:3
كالتثقيفية األكلسبية في السجارس، كمعاىج التخبية الخياضية كالبجنية، كالجامعات كاالتحادات الػششية 

كاألنجية الخياضية كافة، كالبخامج التعاكنية كالتصػعية مع السجتسع، كبسا يخجـ تعديد اإلرادة كاالنتساء 
لمػشغ، كالتشسية الذاممة كنبح العشف كتدخيخ الخياضة لخجمة البذخية مغ خالؿ مجتسع سمسي متشػر 

. ممتـد بالحفاظ عمى كخامة اإلنداف كحقػقو كحخياتو

تؤمغ بأف مسارسة الخياضة حقٌّ إنداني كلمجسيع، كيجب أف تتػافخ لكل فخد إمكانية مسارسة  : 4:3
الخياضية عمى قاعجة التفاىع الستبادؿ كركح الرجاقة كالتزامغ كالمعب الشطيف كدكف أؼ نػع مغ  

 .التسييد أك الغبغ كعمى أؼ اساس كاف
أؼ شكل مغ أشكاؿ التسييد العشرخؼ فيسا يتعمق بجكلة أك مجسػعة أك - كتجّخـ–  تخفس:5:3

شخز، كعمى أساس الجشذ أك الجيغ أك العخؽ أك الدياسة أك الفكخ أك المغة كخالفو، كمغ قبل أؼٍّ 
 .كاف سػاء في الخياضة أك في أؼٍّ مغ مجاالت الحياة كافة

 تمتـد بتعديد قيع الػحجة كالدالـ كالسبادغ كالسثل األكلسبية العميا كتخكيجيا، كالسذاركة في كافة :6:3
مغ )األنذصة الخياضية كاألكلسبية، كتستمظ الحق في اختيار كاعتساد السسثميغ كالػفػد األكلسبية 

الالعبيغ كاإلدارييغ كالفشييغ كغيخه، لتسثيل دكلة فمدصيغ في دكرات األلعاب األكلسبية كالقارية 
 .كاإلقميسية، أك في أؼ مشافدات متعجدة األلعاب عمى نصاؽ إقميسّي، أك قارّؼ، أك دكلّي، أك أكلسبيّ 

تؤمغ المجشة بالسداكاة بيغ السخأة كالخجل كتمتـد بيا، كبالحّق الكامل لمسخأة بالتستع كالسذاركة في  : 7:3

. كافة الخياضات كبسا يعدز دكرىا في العسل األكلسبي، كمسارسة حقػقيا كحخياتيا دكف عػائق
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 تمتـد المجشة األكلسبية الفمدصيشية ككافة أركاف الحخكة األكلسبية في دكلة فمدصيغ بالتسدظ :8:3
كالحفاظ الجائع عمى استقالؿ قخاراتيا كمػاقفيا، كمقاكمة كافة الزغػط ميسا كاف نػعيا أك شكميا بسا 

الزغػط الدياسية أك القانػنية أك الجيشية أك االقترادية، - عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ- في ذلظ 
كمغ أؼ جية كانت، كالتي تتعارض كالتداميا الكامل بالسيثاؽ األكلسبي كبقػانيغ المجشة األكلسبية 

 .الجكلية كاالتحادات الخياضية الجكلية كلػائحيا
، كتحقيقًا -باعتبارىا مخجعية عميا لمحخكة الخياضية الفمدصيشية– لمجشة األكلسبية الفمدصيشية : 9:3

ألىجافيا كرسالتيا التعاكف مع مختمف الييئات السذخكعة الحكػمية كغيخ الحكػمية، مغ خالؿ إقامة 
عالقات مشدجسة معيا دكف أف تختبط بأؼ نذاط يخالف السيثاؽ األكلسبي، كالقػانيغ الػششية الدارية، 

كتمتـد باحتخاـ الجكر كالرالحيات القانػنية لمجيات الػششية الخسسية عمى قاعجة احتخاـ السيثاؽ 
 .األكلسبي، كعجـ السداس بأحكامو السمدمة

تمتـد بتدػية الشداعات الخياضية كافة كما يختبط بيا بأؼٍّ شكل مغ األشكاؿ كفقًا لمسيثاؽ : 10:3
األكلسبي، كُنطع المجشة األكلسبية كاالتحادات الخياضية الجكلية كلػائحيا، كيسشع نيائيًا المجػء إلى 

السحاكع العادية في الذأف الخياضي ما لع يقتزي كاقع الحاؿ كيدتػجب القانػف، كتمتـد كحلظ بأؼ 
، كسا تتعيج بزساف (كاس )قخارات صادرة عغ المجشة االكلسبية الجكلية أك السحكسة الخياضية الجكلية

 .إدراج ىحا االلتداـ في الشطع كالمػائح األساسية ألعزائيا كتابعييع
مغ االتحادات "تزسغ المجشة االكلسبية الفمدصيشية التداـ أعزائيا كأعزاء جسعيتيا العسػمية :  11:3

بالسيثاؽ األكلسبي " الخياضية الػششية كأعزائيع مغ الييئات الخياضية، كأؼ ىيئات رياضية مشتدبة 
كالشطاـ األساسي لمجشة األكلسبية الجكلية كالشطع األساسية لالتحادات الخياضية الجكلية، كسا تزسغ 

تػافق أنطستيا األساسية مع أحكاـ السيثاؽ األكلسبي كمع األنطسة األساسية لالتحادات الخياضية 
.  الجكلية كالقػانيغ الػششية الدارية
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. االختراصات– األهداف،-الرسالة،-الذكل القانهني،: الفرل الثاني

المجشة األكلسبية الفمدصيشية مشطسة أىمية كششية ذات شخرية اعتبارية مدتقمة، كليذ ليا أؼ : 4السادة 
شابع سياسي أك ديشي أك تجارؼ؛ تع تأسيديا كاالعتخاؼ بيا أكؿ مّخة مغ المجشة األكلسبية الجكلية عاـ 

ـ أثشاء دكرة أثيشا، ثع تػقف نذاشيا قدخيا بدبب االنتجاب البخيصاني كمغ ثع االحتالؿ اإلسخائيمي 1934
 بسػجب 18/9/1993بتاريخ  (في مػناكػ)101لفمدصيغ الى أف أُعيج االعتخاؼ رسسيا بيا في الجكرة 

 السيثاؽ األكلسبي، كىي مدجمة كمخخز ليا كفق القػانيغ الػششية، كعزػ في المجشة األكلسبية الجكلية
 .كالسجمذ األكلسبي األسيػؼ كاتحاد المجاف األكلسبية العخبية، كاالتحاد الخياضي لمتزامغ اإلسالمي

لمجشة األكلسبية الفمدصيشية عمع كشعار كرمد مدجّمة، تتسّثل في العمع برػرة عمع أبيس يتػسصو : 1:4
الفمدصيشي، كيتسثل الذعار بجرع بيزاكؼ ذؼ خمفية بيزاء  العمعُيجّدج درع نرف بيزاكؼ الذكل؛ 

تعمػه الجكائخ الخسدة لمعمع األكلسبي، كمحتزغ  يتػسصو درٌع بيزاكؼ مساثل بألػاف العمع الفمدصيشي
، كىي معتسجة مغ المجشة األكلسبية (C.O. P)بغرشّي زيتػف، كيتحيل القاعجة رمد المجشة السخترخ 

الجكلية، كمدجّمة لجػ كزارة الجاخمية كمخخرة لجػ السجمذ األعمى، كاستخجاميا حرخؼ بالمجشة األكلسبية 
.  الفمدصيشية، كمحسيٌّ بسػجب القانػف كأحكاـ السيثاؽ األكلسبي

.  القجس ىي السقخ الجائع لمجشة األكلسبية الفمدصيشية، كليا مقّخاف فخعّياف في مجيشتْي راـ هللا كغدة:2:4

تتكّػف المجشة مغ اتحادات األلعاب الخياضية األكلسبية كالجكلية األعزاء القائسة كالسعتخؼ بيا، بسا : 3:4
فييا أيزا االتحادات الشػعية، كما قج تتكػف مدتقبال، بغخض تشطيع كرعاية الشذاط الخياضي في فمدصيغ 
ضسغ إشار الدياسات العامة التي تزعيا الجكلة كالسجمذ األعمى لمذباب كالخياضة، كفي إشار البخامج 
كالخصط التي تقّخىا المجشة األكلسبية كاالتحادات الخياضية السعشية؛ كاليادفة إلى نذخ األلعاب الخياضية، 

كتصػيخىا، كتشطيسيا، كحسايتيا، كإعجاد اإلنداف الفمدصيشي في ضػء القّيع كالسبادغ كاألخالقيات األكلسبية، 
. كالجكر السشػط كالستػقع مشيا في مديخة التحّخر كاإلبجاع الػششي
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  :الرسالة: 5السادة 

 رعاية الحخكة األكلسبية الفمدصيشية كحسايتيا كتصػيخىا كتشطيسيا؛ بسػجب السيثاؽ األكلسبي، كتجعيع أثخ 
األلعاب األكلسبية كتعسيقو إيجابيا كبرػرة شاممة في السجتسع الفمدصيشي مغ خالؿ مشطػمة االتحادات 

كالسشطسات الخياضية السخترة، كقيادة المجشة كالحخكة األكلسبية الفمدصيشية لمتحميق عمى الرعيج الجكلي، 
. كالتأثيخ اإليجابي الستسيد كبسا يخجـ تعديد الحقػؽ العادلة لذعبشا في الحخية كالكخامة

 أهداف اللجشة : 6السادة 
 : تدعى المجشة األكلسبية الفمدصيشية إلى تحقيق األىجاؼ اآلتية- 
 .بث كتشسية الخكح الخياضية كالقيع األخالقية األكلسبية في اإلنداف الفمدصيشي مغ خالؿ الخياضة (1
 .تجعيع ركح التفاىع كالتعاشف كالسحبة كالرجاقة مغ خالؿ الخياضة بيغ الذباب، كلمجشديغ (2
نذخ السبادغ كالقيع الخياضية في أرجاء دكلة فمدصيغ، كعمى مدتػػ الذخائح السجتسعية كاّفة،  (3

 .كالشيػض بسدتػػ األداء الذامل، كتعديد السثل الدامية كالسبادغ اإلندانية كالػششية الشبيمة
تعديد ركابط اإلخػة كالرجاقة كاالحتخاـ بيغ رياضيي فمدصيغ كأقخانيع مغ الجكؿ األخخػ مغ خالؿ  (4

. األنذصة كالسباريات الخياضية التي تقاـ بيشيع
االىتساـ بالبشية التحتية لمخياضة الفمدصيشية كعمى صعيج األرض كاإلنداف، في إشار التػاصل مع  (5

. أبشاء الذعب الفمدصيشي في كافة أماكغ تػاججه، كتأميغ فخص السشافدة كالسذاركة لمجسيع دكف تسييد
.    إدماج الفئات األقل حطًا، كرعاية السػىػبيغ، في إشار ديسقخاشي تعجدؼ (6
.    االىتساـ كاإلسياـ بالسحافطة عمى البيئة، كمكافحة العشف في الخياضة، كالترّجؼ آلفة السشذصات(7
 

  :-السهام واالختراصات اآلتية- في سبيل تحقيق أهدافها-تتهلى اللجشة  :7السادة

رعاية الحخكة األكلسبية في دكلة فمدصيغ، كالحفاظ عمى القػاعج األكلسبية كفقا لمسيثاؽ االكلسبي،  -1
. كالتعاكف الجائع مع مختمف الجيات الػششية كالجكلية ذات العالقة لتأميغ الجعع الكامل كاإلسشاد األمثل

 .دعع الشذاط األكلسبي في دكلة فمدصيغ، كحساية الخياضة كتحريغ أركانيا  -2
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 . تشطيع الجكرات كالمقاءات األكلسبية كاإلقميسية في فمدصيغ في حجكد القػاعج األكلسبية كالجكلية -3
 .الحفاظ عمى حقػؽ ممكية اسع كشعار كرمد المجشة، كاإلذف باستعساليا بسا يتفق كالسيثاؽ األكلسبي -4
 .التحزيخ السشاسب لأللعاب األكلسبية أك اإلقميسية، كالسذاركة فييا بفعالية   -5
 . في الجكرات الجكلية كالقارية كاإلقميسية عمى السدتػػ الػششيةاختيار رؤساء البعثات كالػفػد السذارؾ -6
 .اعتساد إدارات االتحادات السختمفة كمسثمييا عمى مدتػػ الػشغ كالخارج؛ ككفق األصػؿ الشطامية -7
التعاكف مع االتحادات الخياضية لتصػيخ أدائيا كتشديق أعساليا كتدػية ما قج يشذأ مغ خالؼ  -8

 . كبيشياكمشازعات فييا
 .مداعجة االتحادات الخياضية السختمفة لتحزيخ البخامج كاألنذصة الخياضية الخسسية السقخرة، كتشفيحىا -9

السذاركة الفاعمة مع االتحادات الػششية لػضع القػاعج كاألسذ لمشيػض بسدتػػ التجريب كالتأىيل  -10
 .لمفخؽ السحمية، كضبط الذخكط كالسؤىالت الفشية كاإلدارية الػاجب تػافخىا في االتحادات السختمفة

السرادقة عمى الخصط الفشية كالتذغيمية كالقخارات الستخحة مغ االتحادات الػششية بخرػص  -11
 .نذاشيا السحمي، كالسذاركة في الفعاليات الخياضية الخارجية، كتقجيع السداعجة الالزمة ضسغ الستاح

 .اعتساد االتحادات الػششية الججيجة كإداراتيا، كاالشخاؼ عمى ترػيب أكضاع مختمف االتحادات -12
اختيار الالعبيغ الحيغ يسثمػف الػشغ في األلعاب االكلسبية كفقا لألسذ السعتسجة في المجشة  -13

 .االكلسبية الجكلية، كاعتساد تدجيميع بتشديق مع االتحادات ذات العالقة
 .متابعة كرعاية الالعبيغ الحيغ يسثمػف الػشغ عمى الرعيج الخياضي الجكلي، كمتابعة شؤكنيع -14
 .السذاركة في اختيار السجف التي يعيج إلييا بتشطيع األلعاب االكلسبية -15
 التػاصل الفاعل مع المجشة األكلسبية الجكلية كالمجاف األكلسبية األخخػ كالمجاف السشطسة لأللعاب  -16

الجكلية كالقارية كاإلقميسية، كتقجيع تقاريخ دكرّية عغ األنذصة السشجدة لمجسعية العسػمية، كلمجشة 
  .األكلسبية الجكلية
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. العزهية؛ شروطها وقبهلها: الفرل الثالث

كل اتحاد يخيج االنزساـ لمجشة الذخكط القانػنية السشرػص عمييا في يجب أن تتهافر في : 8 السادة 
القانػف كالشطاـ األساسي لمجشة، عمى أف يتقجـ بصمب االنزساـ لمجشة عبخ األمانة العامة مخفقًا بو 

 :السدتشجات اآلتية

 .بياف بسقخ االتحاد كالعشػاف كتاريخ تأسيدو، كصػرة عغ شيادة التدجيل كالتخخيز الخسسيتيغ  .1
 عجد الييئات األعزاء، كبسا ال يقل عغ خسدة ىيئات فاعمة مدجمة كمخخز ليا رسسيا، أك ما ال  .2

.  كادرا مخترا في المعبة25يقل عغ 
 .بياف بأسساء رئيذ كأعزاء مجمذ اإلدارة، أك الييئة التأسيدية  .3
 .مغ الشطاـ األساسي لالتحاد، كآخخ محزخ اجتساع لمجسعية العسػمية (2)ندخة بعجد  .4
 .ديشار أردني (100)دفع رسع مالي غيخ مدتخد بقيسة  .5

 يػما مغ 90يعخض الصمب عمى مجمذ إدارة المجشة األكلسبية، كيرجر القخار بذأنو في غزػف - 
تقجيسو، كفي حاؿ رفس شمب عزػية أؼ اتحاد يتع إخصاره كتابيًا بحلظ مع إبجاء أسباب الخفس، كيحق 

 .لالتحاد إعادة شمب العزػية إذا زالت األسباب التي أدت إلى قخار الخفس الدابق

 ال يعتبخ أؼ اتحاد عزػًا عامال في المجشة األكلسبية إال بعج التدكية الخصية مغ مجمذ إدارة :9السادة 
. المجشة، كالسرادقة عمى القخار مغ الجسعية العسػمية عشج االنعقاد

يجػز لسجمذ اإلدارة تجسيج عزػية أؼ اتحاد يخالف القػانيغ أك المػائح أك إحكاـ السيثاؽ : 10السادة  
ثمثْي أعزاء مجمذ إدارة بتأييد االكلسبي عغ قرج كتعسج كُيثبت ذلظ بالتحقيق، عمى أف يحطى القخار 

المجشة، كبشدبة الثمثيغ مغ الجسعية العسػمية عشج االنعقاد، كفي حاؿ فذل ذلظ يعتبخ القخار الغيا، كيتع 
. إشعار السعشي خصّيا
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تعتخؼ المجشة األكلسبية بأكثخ مغ اتحاد كششي كاحج لكل لعبة رياضية أكلسبية أك غيخ ال : (11/1السادة 
 .أكلسبية، كال يجػز ذلظ مغ أّؼ جية كانت

 لمجشة كبقخار مغ مجمذ االدارة إجخاء عسمية الجمج السؤقت ألؼ مغ األلعاب الخياضية التي ال (:11/2
تتسكغ مغ تكػيغ اتحاد رياضي كفق االصػؿ، كتذكيل لجاف مؤقتة إلدارتيا لفتخة محجدة، كإتساـ عسمية 

. الفرل الالزمة

 .الجسعية العسهمية: 12السادة 

كىي االجتساع العادؼ أك غيخ العادؼ لسسثمي االتحادات كالييئات السعتسجيغ لجػ المجشة االكلسبية 
:  كتتألف مغ. الفمدصيشية ككفقا لسا ىػ محكػر أدناه، كتسثل أعمى سمصة تذخيعية لمجشة، كفي ضل االنعقاد

أعزاء مجمذ إدارة المجشة دكف أف يكػف ليع حق الترػيت ما لع يكغ العزػ مفػضا رسسيا مغ   - أ
 .عامل (اتحاد)قبل عزػ 

األعزاء العامميغ، الفاعميغ السذاركيغ في األنذصة الخياضية السقخرة كلع يشقصعػا آلخخ مػسسيغ  - ب
 :متتالييغ، كالسدجديغ الشتخاكاتيع الدشػية، كالحيغ يحق ليع الترػيت كالتخشيح لعزػية السجمذ، كىع

 .  مشجكب عغ كل مغ االتحادات األكلسبية -1
 . مشجكب عغ كل مغ االتحادات الجكلية السعتخؼ بيا أكلسبيا -2
 . االتحادات الجكلية غيخ السعتخؼ بيا أكلسبيا -3
 ما ال يديج عمى خسدة العبيغ كخسذ العبات متسيديغ يدسييع مجمذ اإلدارة مّسغ شاركػا في  -4

  .أؼ مغ الجكرات الثالثة األخيخة في األلعاب األكلسبية كقج اعتدلػا
 .-إْف كجج -العزػ الفمدصيشي في المجشة األكلسبية الجكلية -5
 . الفمدصيشييغ رؤساء االتحادات اإلقميسية أك القارية أك الجكلية كالدارية عزػيتيع -6
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األعزاء برفة السخاقبيغ، كىع غيخ الحاصميغ عمى العزػية العاممة، كيحق ليع السذاركة دكف أف  -ب
: يكػف ليع حق الترػيت أك التخشيح لعزػية مجمذ االدارة، كىع

أعزاء الذخؼ كالخؤساء الفخخيػف مسغ تع إعتسادىع مغ مجمذ إدارة المجشة أك أؼ مغ االتحادات  .1
. االعزاء

 .االتحادات أك األلعاب السجارة مغ لجاف مؤقتة   .2
االتحادات غيخ العاممة عمى مجار آخخ مػسسيغ متتالييغ أك غيخ السدجدة لالشتخاؾ الدشػؼ عمى  .3

 .أف تبمغ
 . االتحادات الشػعية ما لع يتقخر غيخ ىحا باالغمبية السصمقة مغ قبل الجسعية العسػمية العاممة .4

 مغ 1+ يخاعى في تأليف الجسعية العسػمية أاّل يقل عجد االتحادات األكلسبية عغ الشرف:13السادة 
عمى  (مغ الالعبيغ السسيديغ كاالتحادات غيخ السعتخؼ بيا أكلسبياً )األعزاء، كأاّل  يديج عجد األعزاء 

  .بقية عجد األعزاء العامميغ

ككسسثل عغ أّؼ - يجب أف تتػافخ فػي الذخز الصبيعي العزػ كلحزػر الجسعية العسػمية: 14السادة 
: شمب مغ السجمذبالذخكط السبيشة تاليا، كالسثبتة بسقتزى كثائق تقّجـ ليحه الغاية ك- عزػ اعتبارؼ فييا

.  أاّل يقل عسخه عغ اثشتيغ كعذخيغ سشة، كأاّل يتجاكز الدبعيغ عاما.  ب . أْف يكػف فمدصيشّي الجشدية.أ

. ج ػ أف يكػف متستعا بحقػقو السجنية كاممة

.  أف يكػف برفة الخئيذ أك الشائب، أك حاصال عمى كتاب تفػيس خصّي مغ مجمذ إدارة االتحاد.د 

. أاّل يكػف صادرا بحقو عقػبة الذصب أك التجسيج أك االيقاؼ مغ أؼ جية رياضية. ىػ 
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 : انعقاد الجسعية العسهمية :15السادة

اجتساعا عادّيا مّخة كاحجة في الدشة خالؿ شيخيغ مغ انتياء -كبجعػة مغ رئيذ المجشة-تعقج الجسعية  . أ
الدشة السالية كلسشاقذة ججكؿ أعساليا، كيكػف االجتساع قانػنيا بحزػر أغمبية األعزاء العامميغ 

، كال يجػز مشاقذة أؼ أمخ لع يخد في الججكؿ السعمغ، كيتخأسيا رئيذ المجشة أك أحج نػابو (1+ الشرف)
 :عشج غيابو، كتتػلى القياـ بسا يأتي

 .االشالع عمى محزخ االجتساع الدابق لمجسعية، كالسرادقة عميو .1
 .مشاقذة التقخيخيغ اإلدارؼ كالسالي لمدشة السشتيية، كالسرادقة عمييسا .2
دراسػة االقتخاحات الػاردة مغ أعزاء السجمذ، كمغ مسثمي االتحادات األعزاء السجرجة رسسيا  .3

 .عمى ججكؿ األعساؿ مدّبقا
 -.إف كجج– اعتساد األعزاء الججد أك ملء الذػاغخ أك تعميق العزػية أك شصبيا  .4
 -.إْف كجج-التعجيل عمى االنطسة كالمػائح الدارية  .5
 -.إْف كجج-إقخار خصة الشذاط كالسػازنة لمعاـ القادـ  .6
 -.إف كجج-تعييغ مخاقب حدابات مدتقل  .7
 .لمجسعية العسػمية تفػيس أؼ مغ صالحياتيا لخئيذ المجشة رئيذ مجمذ االدارة .8

تعقج الجسعية، بجعػة مغ الخئيذ، اجتساعا انتخابيا مّخة كل أربع سشػات، كخالؿ مجة ال تتجاكز  :16السادة
ستة أشيخ مغ اليـػ األخيخ السحجد النتياء دكرة األلعاب االكلسبية، سػاء أقيست أـ لع ُتقع، كشاركت بيا 

. فمدصيغ أك لع تذارؾ، كذلظ النتخاب الخئيذ كسائخ أعزاء السجمذ الججيج
 يػما عمى األقل مغ السػعج السقخر، كُيبّمغ 30 يعمغ عغ انعقاد الجسعية العسػمية العادية قبل :17السادة

: األعزاء بالقخار عبخ أؼ مغ الػسائل الستاحة كخصيا أيزا، كيتبع ذلظ اآلتي
تخسل أية اقتخاحات مغ األعزاء كعبخ األمانة العامة لعخضيا عمى السجمذ؛ كإدراج القانػني مشيا  - 

. عمى ججكؿ األعساؿ لمشقاش قبل أسبػعيغ عمى األقل مغ مػعج االنعقاد
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 .قبل أسبػعيغ مغ االنعقاد (عامل أك مخاقب)ةتعمغ المجشة أسساء أعزاء الجسعية العسػمية برف- 
 .تخسل أسساء السفػضيغ بالحزػر كالترػيت قبل أسبػع عمى األقل مغ االنعقاد- 
. يعمغ ججكؿ األعساؿ الخسسي كمكاف كزماف انعقاد الجسعية قبل أسبػع مغ االنعقاد- 
في حاؿ عجـ اكتساؿ الشراب القانػني السحجد، يؤجل االجتساع لسجة أسبػعيغ عمى أف يعتبخ الشراب - 

. مكتسال حيشيا، كبالعجد الحؼ يحزخ مغ األعزاء

بذأف الشراب، تكػف قخارات الجسعية العسػمية نافحة  (17) بسا ال يتعارض كما جاء في السادة(:18السادة
، كفي حاؿ تعادؿ األصػات يكػف صػت %51إذا حازت عمى األغمبية السصمقة لألعزاء الحاضخيغ 

. الخئيذ ىػ السخجح العتساد القخار

يعتبخ السخشح فائدًا بعزػية مجمذ اإلدارة إذا حاز عمى أكبخ عجد مغ األصػات، أك إذا لع : 19السادة 
يكغ لو مشافذ، كإذا تداكػ عزػاف أك أكثخ في عجد األصػات كلع يتع التػافق لرالح أحجىع، فيتع 

. الحدع بالقخعة الدخية بيشيع

:  20السادة 

يكػف الترػيت في الجسعية العسػمية حزػريًا كعمشيا مغ األعزاء العامميغ، كيكػف لكل مشيع  .1
 .صػت كاحج، كسا يكػف الترػيت سخيًا فيسا يتعمق باالنتخابات فقط

 ما لع يكغ الحزػر مغ رئيذ االتحاد أك نائبو، فيجب أف يستمظ السفػض عغ العزػ العامل .2
.  كلحزػر االجتساع كالترػيت تفػيزا خصيا مسيػرا بختع االتحاد السعشي كتػقيع الخئيذ أك نائبو

يجػز ألعزاء مجمذ إدارة المجشة حزػر اجتساعات الجسعية العسػمية كالسذاركة في  :21السادة 
مشاقذتيا، كال يجػز ليع الترػيت إال إذا كاف العزػ مفػضا رسسيا مغ اتحاد عامل، في حيغ يحق 

 .الترػيت (إف كجج)لعزػ المجشة األكلسبية الجكلية مغ فمدصيغ 
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يتع إخصار السجمذ األعمى ككزارة الجاخمية بسػعج اجتساعات الجسعية العسػمية كججكؿ  :22السادة 
أعساليا، كلكل مشيسا تخشيح مسثل عشو لحزػر اجتساعات الجسعية برفة مخاقب، دكف أف يكػف لو حق 

 .الترػيت

إذا عقجت الجسعية العسػمية اجتساعًا بشراب مكتسل كلع تكتسل مشاقذات ججكؿ األعساؿ  :23السادة 
ُيدتكسل االجتساع في يـػ آخخ تحجده الجسعية العسػمية، كتعتبخ القخارات الستخحة قبل التأجيل نافحة 

 .السفعػؿ، كال يجػز إعادة الشطخ فييا

إذا اندحب عجد مغ األعزاء مغ اجتساع بجأ بشراب مكتسل، تكػف القخارات الستخحة خالؿ  :24السادة 
ىحا االجتساع نافحة السفعػؿ إذا ما كاف عجد مسثمي االتحادات العاممة الستػاججيغ خالؿ فتخة االقتخاع الثمث 

 .كحج أدنى

ال يجػز مشاقذة أؼ مػضػع غيخ مجرج في ججكؿ أعساؿ اجتساعات الجسعية العسػمية ما لع  :25السادة 
غيخ ذلظ، كسا ال يدسح بعقج اجتساع " كالخئيذ مغ بيشيع كجػبا"تقخر أغمبية أعزاء الجسعية العامميغ 

غيخ عادؼ لسشاقذة أؼ مػضػع سبق كتقخر بذأنو في اجتساعات سابقة إال بعج مخكر سشة ميالدية كاممة 
 .عمى تاريخ آخخ اجتساع نػقر فيو كتقخر بذأنو

 :بشاء عمى شمب (غيخ عادؼ)يجػز دعػة الجسعية العسػمية الجتساع استثشائي  :26السادة 

 .أعزاء مجمذ إدارة المجشة األكلسبية رئيذ المجشة، أك ثمثيْ  .1
ثمثْي أعزاء الجسعية العسػمية بكتاب رسسي لخئيذ المجشة كيتزسغ األسباب السحجدة لعقج مثل ىحا  .2

 .االجتساع
 ُتصبق اإلجخاءات الستبعة في عقج االجتساعات العادية لمجسعية العسػمية عمى االجتساعات    .3

 .(غيخ العادية)    االستثشائية 
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تختز الجسعية العسػمية غيخ العادية بالشطخ في األمػر التي تقجمت بيا الجية الجاعية : 27السادة 
. حرخا، كال يجػز تغييخ تمظ البشػد، أك تعجيميا

يتخّأس اجتساعات الجسعية العسػمية العادية كاالستثشائية رئيذ المجشة األكلسبية، كفي حاؿ  :28السادة 
، -إْف كجج-غيابو يشػب عشو نائبو األكؿ إف كجج، كفي حاؿ غياب الشائب األكؿ يشػب عشو الشائب الثاني

 .كيأتي بعج الشػاب أكبخ أعزاء المجشة سشا

 .السحاضخمقخرا لمجمدة ليتػلى تجكيغ  (مغ بيغ أعزاء الجسعية أك األميغ العاـ)يختار الخئيذ  :1:28

يػقع رئيذ االجتساع كالسقخر كاألميغ العاـ جسيع صفحات السحزخ، كتجّكف السحاضخ في سجل : 2:28
. دكف إجخاء أؼ تغييخ أك تعجيل عمييا رسسي

تجّكف القخارات الستخحة في اجتساعات الجسعية في سجل خاص بإشخاؼ مغ األميغ العاـ، كترجر : 3:28
كتعمغ كتػزع لالعزاء كفقا لتػجييات الخئيذ، كفي حاؿ غياب األميغ العاـ يختار الخئيذ مغ بيغ 

أعزاء السجمذ مغ يقـػ بحلظ، كيجب التػقيع عمى جسيع صفحات الدجل مغ الخئيذ كاألميغ العاـ 
. كمقخر الجمدة

 ُتدّكد المجشة األكلسبية الجكلية بشدخ مغ محاضخ جمدات اجتساعات الجسعية بالمغتيغ العخبية :4:28
 .كاإلنجميدية، أك العخبية كالفخندية، كتكػف مػقعة مغ الخئيذ كاألميغ العاـ باعتبارىا ندخا أصمية

 

  مجلس اإلدارة: الفرل الرابع

: وهه الدلطة التشفيذية العليا للجشة، ويتكهن من سبعة عذر عزها وعلى الشحه اآلتي: 29السادة 

.   رئيذ كاحج عغ الػشغ كالذتات (1 
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:  عزػا مغ بيشيع ثالثة نػاب لمخئيذ، مػزعيغ عمى الشحػ اآلتي16 ( 2 

-. مغ بيشيع فتاة– (العاصسة) أعزاء مغ السحافطات الذسالية لمػشغ أحجىع عغ القجس5 ( أ

-. مغ بيشيع فتاة-  أعزاء عغ السحافطات الجشػبية لمػشغ4 (ب

.  أعزاء عغ الذتات كمغ بيشيع فتاة4  (ج

. االتحاد الخياضي السجرسي/ عزػ دائع عغ التخبية كالتعميع (د

 .عزػ عغ اتحاد كخة القجـ الفمدصيشي (ق

. مزاؼ مغ السجمذ السشتخب لإلدارة (1)عزػ كاحج  (ك

عزػية مجمذ اإلدارة لمجشة بذكل  (إف كجج)يكتدب عزػ المجشة األكلسبية الجكلية في فمدصيغ  (3
. كيزاؼ لمعجد السقخرتمقائي 

 .جية التخشيحيكػف عزػ المجشة السشتخب مسثال لمجشة عمى مدتػػ الػشغ، كليذ مسثال ؿ (4
 

 دورة مجلس اإلدارة :

:  الترشيح، واالنتخابات:30السادة  

يتقخر إجخاء االنتخابات لسجمذ اإلدارة عمى أساس ما نّز عميو السيثاؽ األكلسبي كقانػف المجشة األكلسبية 
الجكلية كذلظ كل أربع سشػات، كخالؿ الدتة أشيخ الالحقة آلخخ دكرة أكلسبية سػاء ُأقيست أك لع ُتقع، 

كسػاء أشاركت فمدصيغ أـ لع تذتخؾ، كعميو تعمغ المجشة كفقا لقخار مغ مجمذ اإلدارة كإشعار مباشخ مغ 
. الخئيذ الذخكع بالتحزيخات كاإلجخاءات لالنتخابات كقبل شيخ مغ السػعج السقخر بحّج أدنى
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الخئيذ، )عمى االتحاد أف يدمع كتابا باسع مخشحو لعزػية مجمذ اإلدارة كبالرفة السحجدة : 31السادة 
، كتخسل التخشيحات إلى األمانة العامة لمجشة قبل أسبػعيغ عمى األقل مغ السػعج (نائب الخئيذ، عزػ

السحجد النعقاد الجسعية العسػمية، كإذا كاف التخشيح مشقػصا نطاميا أك كصل بعج السػعج السحجد يعتبخ 
 .الغيا، كيجب أف يكػف شمب التخشيح مخفقا بالػثائق كالثبػتيات الخسسية السصمػبة

نذخ كإعالف أسساء السخشحيغ لسجمذ اإلدارة  (األمانة العامة)يتعيغ عمى المجشة األكلسبية : 32السادة 
أكليا، كبذكل نيائي كبعج انتياء فتخة الصعػف قبل أسبػع مغ مػعج انعقاد الجسعية العسػمية عمى األقل، 

 .ككحا إعالف أسساء السفػضيغ مغ األعزاء بالحزػر كالترػيت

 

  :يجب أن تتهافر فيسن يرشح نفده لعزهية مجلس اإلدارة الذروط اآلتية: 33السادة 

 .أف يكػف فمدصيشي الجشدية؛ كمقيسا في فمدصيغ باستثشاء مسثمي الذتات -1
 . أاّل يقل عسخه عشج التخشح عغ خسدة كعذخيغ سشة كأف ال يديج عغ الدبعيغ-2
 أف يكػف قج مارس الشذاط الخياضي أك مدؤكلية ضسغ ىيئة رسسية، كعمى معخفة تامة كإلساـ -3

 .بالسبادغ األكلسبية
أك ما يعادليا عمى األقل، أك شيادة فشية دكلية  (BA) أف يكػف متحرال عمى مؤىل عمسي بجرجة -4

 .فأعمى، كممسا بأحج المغات االجشبية الخسسية السعتخؼ بيا دكليا (A)مغ الجرجة العميا
  أف يتحرل عمى تخشيح خصي مغ اتحاد عامل، كيتحرل عمى تدكية لتخشيحو مغ ثالثة-5

 . اتحادات أخخػ، اثشيغ مشيا أكلسبية عمى األقل

  أاّل يكػف صادرا بحقو حكع نيائي أك قخار سارؼ السفعػؿ مغ جية قزائية أك ىيئة رياضية -6

 . محمية أك دكلية أك مصمػبا رسسيا عمى ذمة قزية ما، كأف يثبت ذلظ بذيادة عجلية
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. أف يقجـ تعيجا خصيا لاللتداـ بالمػائح كاألنطسة كالقػانيغ الخياضية كالسيثاؽ األكلسبي-7

ال يجػز تخشيح أكثخ مغ مخشح كاحج مغ االتحاد الػششي لمعبة، كيحق لكل اتحاد مشح : 34السادة 
. التدكية ألربعة مخشحيغ بالحج االقرى

يجػز لعزػ مجمذ إدارة المجشة األكلسبية التخشح لعزػية السجمذ الججيج كبكتاب مغ السجمذ كتدكية - 
مغ اتحاديغ عامميغ، كال يحق لو الترػيت ما لع يكغ مفػضا مغ اتحاد عامل، كال يجػز أف يتجاكز عجد 

. السشتخبيغ مغ مخشحي السجمذ الدابق عغ اثشيغ، كبسا يتفق كشخكط التخشيح الشطامية 

: انتخابات مجلس االدارة: 35السادة 

تشتخب الجسعية العسػمية في اقتخاع سخؼ كبإشخاؼ مغ لجشة االنتخابات السكمفة مجمذ إدارة المجشة  -1
، كيفػز مغ قائسة السخشحيغ مغ يحرل عمى (29)الججيج بالسخاكد كالحرز السبيشة في السادة 

: أعمى األصػات، أك بالتدكية في حاؿ عجـ كجػد مشافذ أك بالتػافق كعمى الشحػ اآلتي
 .رئيذ كاحج عغ الػشغ كالذتات ( أ

 .( جشػب1 كسط،1شساؿ،1) ثالثة  أعزاء عغ السحافطات الذسالية  ( ب
 .عزػ كاحج عغ القجس ( ت
 . ثالثة أعزاء عغ السحافطات الجشػبية ( ث
 . ثالثة أعزاء عغ الذتات ( ج
 (.29)  ثالث نداء حدب التػزيع السبيغ بالسادة  ( ح
 .عزػ عغ اتحاد كخة القجـ الفمدصيشي ( خ
 .االتحاد الخياضي السجرسيعزػ عغ  ( د
. مزاؼ مغ مجمذ اإلدارة السشتخب (1)عزػ كاحج ( ذ
 .يتع انتخاب الخئيذ كنػابو الثالثة في قائسة كاحجة كبذكل مشفرل عغ بقية األعزاء -2
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 .يتع انتخاب بقية األعزاء بالعجد الالـز ككفقا لمعجد السدسػح حدب حق االتحادات، كالسشصقة -3
في حاؿ تداكػ مخشحاف اثشاف أك أكثخ باألصػات الرحيحة لشيل مخكد محجد، كما لع يتع التػافق  -4

بيشيع لحدع األمخ كإعالف الشتيجة، فيتع المجػء لمقخعة الدخية أك الترػيت العمشي بخفع األيجؼ مغ 
 . األعزاء الحزػر كبقخار مغ رئيذ الجمدة

 .فأكثخ مغ تكػيغ مجمذ اإلدارة% 51يجب أف يذكل مسثمػ االتحادات االكلسبية ما ندبتو  -5
 .ال يجػز إف يديج األعزاء السشتخبيغ مغ االتحادات الجكلية كغيخ االكلسبية عغ ثالثة أعزاء -6
في حاؿ كاف عجد السخشحيغ الشيائي أقل مغ العجد السقخر لسجمذ اإلدارة، يتػلى مجمذ اإلدارة  -7

 . السشتخب استكساؿ العجد الستبقي لعزػية السجمذ عمى أال يديج العجد السصمػب عغ الثمث

في حالة شغػر مخكد أك أكثخ مغ مخاكد عزػية المجشة بدبب الػفاة أك ألؼ سبب آخخ : 36السادة 
يحػؿ دكف حزػر العزػ اجتساعات مجمذ اإلدارة لثالث جمدات متتالية دكف عحر مقبػؿ أك لفقجه 

عزػيتو في المجشة، يتػجب عمى مجمذ اإلدارة ملء الذاغخ في االجتساع التالي لمجسعية العسػمية، كإذا 
 .لع يكغ ذلظ مسكشًا، يسكغ عقج اجتساع غيخ عادؼ لمشطخ في مثل تمظ األمػر

  : يباشر مجلس إدارة اللجشة القيام بالسهام اآلتية: 37السادة 

ُيدسي السجمذ كبتخشيح مغ الخئيذ في أكؿ اجتساع لو أميشا عاما لمجشة االكلسبية كأميشا عاما مداعجا  .1
 .لو، كيجب أف يكػنا مغ ذكؼ السؤىالت الالزمة كمتفخغيغ بذكل تاـ لمعسل

إقخار الدياسات العامة لعسل المجشة عمى صعيج الذئػف الفشية كالسالية كاإلدارية كاعتساد القخارات  .2
كالتػصيات الالزمة في ىحا الذأف، كاإلشخاؼ عمى سالمة التشفيح مغ األمانة العامة كلجاف 

. االختراص السكمفة
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كضع الدياسة العامة إلعجاد الفخؽ كالسشتخبات التي تقخر المجشة اشتخاكيا لتسثيل الػشغ في الجكرات  .3
األكلسبية القارية كاإلقميسية، كاعتساد اختيار أعزاء ىحه الفخؽ كأجيدتيا باالشتخاؾ مع االتحادات 

 .الخياضية السعشية كشبقًا ألنطسة كتعميسات المجشة األكلسبية الجكلية كالمجشة السشطسة
نذخ الثقافة الخياضية كتػجيييا، كتكخيذ مبجأ الخمق كالخكح الخياضية بالػسائل السختمفة، كتذجيع  .4

 .رجاؿ الفكخ كالكتاب الخياضييغ معشػيا كماديا كاالىتساـ بكل ما يداعجىع عمى أداء دكرىع
كساـ التسيد )رعاية الخياضييغ الستسيديغ كالسػىػبيغ لتصػيخ قجراتيع كمػاىبيع مغ خالؿ اعتساد -  .5

كمشحو لمحيغ قامػا بتسثيل الػشغ تسثيال مذخفا اكلسبيا كدكليا كإقميسيا، كحققػا نتائج مخمػقة  (الخياضي
في مختمف السياديغ األكلسبية كالجكلية كاإلقميسية، ككحا لألشخاص الحيغ أّدكا اخجمات جميمة لمخياضة 

الفمدصيشية؛ عمى أف تحجد أسذ كمعاييخ مشحو بسقتزى تعميسات يرجرىا السجمذ ليحه الغاية 
 .كبتشديق كتعاكف مع الجيات الخسسية لمجكلة

 تذجيع التشافذ الخياضي بسا يتفق كاألخالؽ الخياضية، كتعديد التزامغ عمى السدتػػ الػششي   .6
كالسدتػيات األخخػ عبخ السذاركة في السدابقات كالسؤتسخات الجكلية أك إقامتيا، كاستقجاـ البعثات 
الخياضية كإيفادىا في ضػء األىجاؼ كالخسالة الػششية كاقتخاحات السؤسدات الخياضية السختمفة أك 

 .الجيات الخسسية السعشية ذات العالقة
تشطيع االحتفاالت الدشػية كاألنذصة األكلسبية، كعقج السؤتسخات، كالشجكات، كالجكرات، ككرش العسل   .7

 .الستعمقة بالخياضة، كاإلشخاؼ عمى تشطيسيا كرعايتيا
 ٓ إصجار تقخيخ سشػؼ عغ نذاط الحخكة الخياضية الفمدصيشية في مختمف السياديغ  .8
 التعاكف الػثيق مع السجمذ األعمى كمختمف السؤسدات الػششية كحث الجيات ذات العالقة عمى  .9

 ٓتقجيع الجعع السادؼ كالسعشػؼ لمخياضة، كإقامة السشذآت الخياضية كفق أسذ تحجد ليحه الغاية
تذجيع الخياضة في الػشغ لمجسيع كرعايتيا، كتشطيع االحتخاؼ فييا بسا ال يتعارض كالسيثاؽ  .10

 .األكلسبي كقخارات المجشة األكلسبية الجكلية
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كاختيار  تشطيع الجكرات األكلسبية كاإلقميسية السقخر إقامتيا في فمدصيغ في إشار القػاعج األكلسبية .11
 .ألعاب الجكرة، ككحا األلعاب التي تذتخؾ فييا دكلة فمدصيغ

رسع الدياسة ككضع السعاييخ العامة بالتشديق مع االتحادات إلعجاد كاختيار الفخؽ كالالعبيغ  .12
 .لتسثل الخياضات الفمدصيشية بذكل مشافذ كبأفزل مدتػػ داخل فمدصيغ كخارجيا

تذكيل السفػضيات كالمجاف الفخعية الزخكرية مغ أعزاء مجمذ اإلدارة أك غيخىع لجراسة الحالة  .13
الخياضية بجػانبيا السختمفة، كخاصة الجانب الصبي كشؤكف الالعبيغ االكلسبييغ كالسخأة كالخياضة 

 .لمجسيع كالبيئة كالثقافة الخياضية
تقجيع الخصط الالزمة لتشفيح الدياسات السقخة لالعتساد مغ مجمذ اإلدارة، كمغ ثع اإلشخاؼ عمى  .14

 .التشفيح مغ الجيات السكمفة، كتقجيع التقاريخ الجكرية حػؿ ذلظ لسجمذ اإلدارة
إعجاد مذخكع ميدانية المجشة لمعاـ التالي كالسػافقة عمى الحداب الختامي لمعاـ السشرـخ قبل  .15

 .عخضو عمى الجسعية العسػمية
 اعتساد مذخكع التقخيخ الدشػؼ السقجـ عغ الشذاشات اإلدارية كالفشية كالسالية لمجشة قبل  .16

 .عخضو عمى الجسعية العسػمية
 .تقجيع السداعجة ضسغ السسكغ لسختمف االتحادات الخياضية لتدييل القياـ بسياميع .17
الفرل في الذكاكػ السقجّمة مغ االتحادات الػششية، أك األمػر الستعمقة بالسباريات األكلسبية  .18

 .كاإلقميسية، كإقخار اإلحالة بالالـز لمجاف القزائية كفق االختراص كمقتزى الحاؿ
الجعػة لعقج االجتساعات العادية أك االستثشائية لمجسعية العسػمية، كتشفيح القخارات الستخحة مشيا   .19

 .بسا يتفق كالشطع السػضحة في الشطاـ األساسي
  .اعتساد التعاقجات كاالتفاقات التي تبـخ باسع المجشة .20
 . كضع المػائح التشفيحية السشطسة لجسيع أعساؿ األمانة العامة كالسفػضيات كالمجاف السذكمة .21
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إقخار أسساء السخشحيغ الشيائية لعزػية مجمذ اإلدارة بعج التحّقق مغ تػافخ الذخكط الالزمة  .22
 . لمتخشيح مغ المجشة القانػنية السكمفة باالشخاؼ عمى االنتخابات

قبػؿ أك رفس أك إسقاط عزػية أؼ اتحاد أك عزػ بذكل مؤقت كلحيغ السرادقة مغ الجسعية  .23
 .العسػمية في االجتساع القادـ

تعييغ أك تخقية العامميغ في المجشة، كتقجيخ عالكاتيع كجداءاتيع أك فرميع كفق القػانيغ كالمػائح  .24
 .السشطسة

عمى أف تعخض -ما بيغ اجتساعيغ لمسجمذ-لمخئيذ حق اتخاذ القخارات بالسػضػعات العاجمة  .25
 .عمى مجمذ اإلدارة في أكؿ جمدة تالية

 .لمسجمذ تفػيس صالحياتو أك جدء مشيا لمخئيذ كبذكل دائع أك مؤقت .26
 

 .اجتساعات السجلس: 38السادة 

 . أشيخ عمى األقل3يعقج مجمذ إدارة المجشة اجتساعًا عاديًا مخة كل  (38/1

 مغ انعقاد االجتساع عمى األقل، كيخفق يغتخسل الجعػات عغ شخيق أميغ عاـ المجشة قبل أسبػع (38/2
  .مع الجعػة ججكؿ األعساؿ كمحكخات السػضػعات السصخكحة لمسشاقذة

.    يجػز أف يجتسع السجمذ اجتساعًا غيخ عادؼ بشاء عمى دعػة الخئيذ أك ثمث عجد األعزاء (38/3

تخسل صػرة مغ محاضخ اجتساعات المجشة األكلسبية إلى السجمذ االعمى لمذباب كالخياضة بسا  (38/4
 .ال يتجاكز أسبػعيغ عمى األكثخ مغ تاريخ االجتساع

 .يجػز لسجمذ االدارة دعػة مشجكبي االتحادات لسشاقذة أؼ مػضػع يخػ السجمذ ضخكرة مشاقذتو (38/5
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تعتبخ اجتساعات السجمذ قانػنية بحزػر األغمبية السصمقة مغ األعزاء سػاء أكاف : 39السادة 
، كيعتسج التػاصل بالػسائل الستاحة، (ألسباب خارجة عغ السقجرة)السجتسعػف في مكاف كاحج أك أكثخ 

كعميو كفي حالة عجـ اكتساؿ الشراب تؤجل الجمدة لسجة أسبػع كاحج، كتعتبخ الجمدة التالية قانػنية 
- كسفػض مغ الخئيذ- بحزػر كاشتخاؾ ستة أعزاء عمى األقل شخيصة أف يكػف الخئيذ أك أحج نػابو 

مغ بيشيع، كتعتبخ القخارات نافحة في حالة حرػليا عمى أغمبية مصمقة مغ أصػات األعزاء الحاضخيغ 
 .في الجمدة، كفي حالة تعادؿ األصػات يكػف صػت الخئيذ مخجحاً 

 

  :-تدقط عزهية عزه مجلس اإلدارة في الحاالت التالية (39/1
  .الػفاة أك االستقالة أك الفرل (أ

التغيب عغ االجتساعات الخسسية لسجمذ اإلدارة لثالث مّخات متتالية دكف عحر مقبػؿ، أك عغ خسدة  (ب
. اجتساعات متفخقة كعمى األساس ذاتو، مع مخاعاة عجـ انصباؽ ىحا البشج عمى مسثمي الذتات

ارتكاب العزػ أعسااًل تسذُّ كخامة الػشغ أك المجشة أك الييئات األخخػ أك تديء إلى سسعتيا، كذلظ  (ج
 .بعج التأكج مسا ندب إليو كصجكر قخار رسسي عغ شخيق مجمذ إدارة المجشة يفيج بحلظ

.  صجكر حكع قزائي نيائي عمى خمفية االرتكاب لفعل أك سمػؾ جخمي غيخ مذخكع (د
يفقج عزػيتو مغ السشطػمة ( ج، د)أؼ عزػ تدقط عزػيتو بسػجب البشج الثاني مغ السادة  (39/2

الخياضية كافة، كال يحق لو إعادة تخشيح نفدو لمسجمذ أك ألؼ اتحاد أك ىيئة أك لجشة رياضية إال إذا 
 .ثبت بذكل قصعي بصالف الدبب الحؼ أدػ إلى إسقاط عزػيتو

  السكتب التشفيذي: 40السادة 

لسجمذ اإلدارة السشتخب كلإلشخاؼ السباشخ كالفاعل عمى أعساؿ المجشة حق تكػيغ مكتب تشفيحؼ ُمرّغخ 
  :يتكػف مغ خسدة أعزاء بالحج االدنى مغ أعزاء مجمذ االدارة، كعمى الشحػ اآلتي

رئيدا،  /   رئيذ المجشة كمجمذ االدارة  1)
.   نػاب الخئيذ الثالثة 2)
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.  عزػ خامذ (3
. األميغ العاـ دكف حق الترػيت (4
 .أميغ الرشجكؽ أك السجيخ السالي لمجشة دكف حق الترػيت (5
 

  :يتهلى السكتب التشفيذي القيام بالسهام اآلتية: 41السادة 

 .إعجاد السػضػعات لمعخض عمى مجمذ اإلدارة كدراستيا قبل عخضيا-  
 .متابعة تشفيح قخارات مجمذ اإلدارة بذكل مباشخ مغ خالؿ األمانة العامة كالمجاف السخترة- 
 .دراسة األمػر العاجمة، كإصجار القخارات السشاسبة بذأنيا بسا ال يتعارض كالمػائح- 
 .تذكيل السفػضيات كالمجاف الجائسة كاعتسادىا رسسيا مغ مجمذ اإلدارة كمتابعة أعساليا- 
 .اقتخاح تعييغ العامميغ في المجشة كتخقيتيع، كتحجيج ركاتبيع، كإقخار العقػبات التأديبية الالزمة- 
 .إعجاد مذخكع مػازنة المجشة كاالتحادات الخياضية قبل العخض عمى مجمذ اإلدارة- 
 .اعتساد تسثيل االتحادات الخياضية الجكلية في االجتساعات كالسؤتسخات الجكلية- 
 .دراسة مذخكع التقخيخ الدشػؼ ألعساؿ المجشة قبل العخض عمى مجمذ اإلدارة- 
 .لمسكتب التشفيحؼ كبسرادقة مغ السجمذ إقخار إقامة فخكع كمكاتب فخعية لمجشة حيثسا لـد- 
.  لمسكتب التشفيحؼ تفػيس كل أك جدء مغ صالحياتو لمخئيذ- 
تعتسج قخارات السكتب التشفيحؼ باألغمبية السصمقة، كفي حالة تعادؿ األصػات يكػف صػت الخئيذ - 

مخجحًا، كيجب عخض القخارات بعج ذلظ برفة عامة عمى مجمذ إدارة المجشة في االجتساع الالحق 
 .لمترجيق عمييا

  اختراصات الرئيس* 
عالوة على كهنه السرجعية القانهنية والسباشرة لكافة االجهزة التشفيذية واالدارية للجشة  :42السادة 

 :يتهلى الرئيس االختراصات اآلتية وقراراتها ،

 .دعػة السكتب التشفيحؼ كالسجمذ كالجسعية العسػمية لالجتساعات، كرئاسة اجتساعاتيا  .1
 .  إتخاذ كاعتساد القخارات باسع السكتب التشفيحؼ كمجمذ اإلدارة في الحاالت العاجمة .2
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  .تسثيل المجشة األكلسبية أماـ مختمف الجيات الحكػمية كالقزائية السحمية كالخارجية .3
 .التػقيع عمى االتفاقيات كالعقػد السقخرة مغ المجشة .4
 .التػقيع عمى الذيكات كالسعامالت السالية الخاصة بالمجشة .5
 .تدكية األميغ العاـ كأميغ الرشجكؽ العتساد السجمذ .6
 .  اإلشخاؼ السباشخ عمى عسل األميغ العاـ كاألمانة العامة، كإقخار الييكميات الالزمة .7
 .إقخار تعييغ السػضفيغ، كتخقياتيع كانتجابيع أك إنياء خجماتيع .8
 .لمخئيذ حزػر جسيع اجتساعات المجاف كرئاسة االجتساعات التي يحزخىا .9

 .لمخئيذ تفػيس أؼ مغ صالحياتو ألؼ مغ أعزاء السجمذ أك السكتب التشفيحؼ أك األميغ العاـ .10

 

 . إختراصات االمانة العامة: الفرل الخامس

 :يتولى األمين العام وباشراف مباشر من قبل الرئيس المهام اآلتية: 43المادة 

 .، وتنسٌك شؤونه واحتٌاجاته(األمانة العامة)متابعة الجهاز الوظٌفً للجنة  .1

التواصل مع مختلف الجهات المعنٌة، وعمل المخاطبات واالتصاالت الرسمٌة فٌما ٌتعلك بعمل  .2

.  اللجنة وحسب تعلٌمات الرئٌس وتوجٌهاته

توجٌه الدعوات الجتماعات الجمعٌة العمومٌة ومجلس إدارة اللجنة األولٌمبٌة والمكتب التنفٌذي  .3

 .واللجان الفرعٌة، ومتابعة الترتٌبات الالزمة لالجتماعات

  .إعداد تمرٌر دوري وسنوي عن نشاطات اللجنة لمجلس اإلدارة والمكتب التنفٌذي .4

 .تنفٌذ لرارات مجلس إدارة اللجنة والمكتب التنفٌذي ومتابعتها وفك التوجٌهات الرسمٌة .5

  .التنسٌك بٌن نشاطات اللجان والمفوضٌات المختلفة .6

  .اإلشراف على حفظ الملفات والسجالت والعمود والمستندات األخرى وفك االصول .7

 . حضور اجتماعات المجلس والمكتب التنفٌذي؛ دون أن ٌكون له حك التصوٌت .8

  .حك حضور اجتماعات اللجان والمفوضٌات دون أن ٌكون له حك التصوٌت .9

 .عرض البرٌد الٌومً والمضاٌا المختلفة المتعلمة باللجنة واالتحادات على الرئٌس التخاذ المرار .10
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 استالم وعرض طلبات العضوٌة الجدٌدة على الرئٌس ومجلس اإلدارة بعد التحمّك من مطابمتها  .11

 .للشروط، ومتابعة المرار الصادر

 .التواصل والمتابعة مع االتحادات الرٌاضٌة األعضاء والرد على مخاطباتها .12

 .تدوٌن محاضر االجتماعات المختلفة وتولٌعها وحفظها حسب األصول .13

 .متابعة التحضٌرات واإلشراف على تنظٌم األنشطة والفعالٌات المركزٌة الممرة .14

 متابعة الجوانب االدارٌة والمالٌة والفنٌة والخطط الممررة للتنفٌذ مع المكلفٌن ووفما .15

.     لتوجٌهات الرئٌس واللوائح الرسمٌة

 . أّي مهام ٌفوضه بها الرئٌس .16

 .ٌنوب عن األمٌن العام حال غٌابه األمٌن العام المساعد أو من ٌفوضه الرئٌس .17
 

  اختراصات أمين الرشدوق : 44السادة 

  :ٌتولى أمٌن الصندوق وبالتنسٌك مع المدٌر المالً واألمٌن العام وحسب توجٌهات الرئٌس المهام اآلتٌة

  .تحضٌر مشروع الموازنة .1

 .مراجعة اإلٌرادات المالٌة للجنة .2

  تنفٌذ المرارات المالٌة للجنة على أن تكون مطابمة لبنود الموازنة وُمصادق علٌها من الرئٌس .3

ضبط حسابات اللجنة واالحتفاظ بوثائك االستالم والمصارٌف، كما ٌكون مسؤوال عن جمٌع  .4

  .الحسابات المدونة فً السجالت المالٌة

  .إٌداع المبالغ الخاصة باللجنة فً البنن المعتمد من مجلس اإلدارة .5

  .مراجعة الحساب الختامً والتمرٌر المالً لبل تسلٌمه للمجلس .6

 .االحتفاظ بالسجالت والوثائك الخاصة بالشؤون المالٌة المنوطة به .7

ألمٌن الصندوق االحتفاظ بسلفة مالٌة ٌمررها المجلس، وذلن للصرف على األمور المتعلمة بعمل  .8

 .اللجنة
 

 الذؤون السالية للجشة: 45السادة 

 :يكػف تسػيل المجشة األكلسبية الفمدصيشية عغ شخيق السػارد اآلتية
الجعع الحؼ يقجمو السجمذ األعمى كأؼ جية حكػمية كالسخررات التي قج تخصج لمجشة ضسغ . أ

 .السػازنة العامة لمجكلة لجعع الحخكة الخياضية الفمدصيشية
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اليبات كالتبخعات كالخعايات غيخ السذخكشة التي تقجـ مغ أؼ جية محمية أك إقميسية أك دكلية، . ب
 .كيرادؽ عمييا السجمذ

الجعع كالسخررات التي تقجميا المجشة األكلسبية الجكلية، كاتحاد المجاف االكلسبية الػششية، كالييئات . ج
 .التابعة ليا، كالسجمذ االكلسبي اآلسيػؼ، كالتزامغ األكلسبي، أك أؼ ىيئة رياضية معتخؼ بيا دكلياً 

. عػائج استثسار أمػاؿ المجشة السشقػلة كغيخ السشقػلة كاألنذصة كالبخامج كالسباريات. د
. الخسـػ كاالشتخاكات الستختبة عمى األعزاء. ق
 

 . كانػف أكؿ مغ نفذ العاـ31يشايخ، كتشتيي /كانػف ثاٍف /1 تبجأ الدشة السالية لمجشة مغ :46السادة 
 . تػدع أمػاؿ المجشة في البشػؾ الػششية السعتسجة في دكلة فمدصيغ:47السادة 
 يجب أف تحتفع المجشة بالدجالت كالسدتشجات السالية التي مغ شأنيا تػفيخ إدارة مالية سميسة، :48السادة 

 .كذلظ تحت إشخاؼ أميغ صشجكؽ المجشة، كالجيات الخقابية السخػلة كالسجقق السدتقل
:  يعيغ لمجشة مخاقب حدابات مدتقل، كيتػلى مخاقب الحدابات مياما تتسّثل في ( أ:49السادة 

  .التجقيق السشتطع لحدابات المجشة .1
 .مخاجعة تشفيح بشػد السيدانية، كتقجيع مالحطاتو لسجمذ اإلدارة كالجسعية العسػمية .2
 .مخاجعة الحدابات الختامية لمجشة قبل تقجيسيا لسجمذ اإلدارة كالجسعية العسػمية .3
  .تقجيع التقخيخ الدشػؼ عغ الػضع السالي لمجشة إلى الجسعية العسػمية .4

يجػز لسجمذ إدارة المجشة االستعانة بسحاسب قانػني مغ خارج المجشة لمسذاركة في مشاقذات الذئػف  (ب
 .السالية لمجشة، كمشاقذة تقخيخ مخاقب الحدابات السدتقل

تكػف حدابات المجشة كقخاراتيا السالية متاحة دكما لخقابة المجشة األكلسبية الجكلية كالتزامغ األكلسبي،  (ج
. كجيات الخقابة السفػضة
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ال يجػز ألعزاء مجمذ اإلدارة أك أعزاء السكتب التشفيحؼ قبػؿ أؼ راتب أك أجخ أك : 50السادة 
 .مكافأة مغ أؼ نػع مغ المجشة لقاء أداء كاجباتيع، كليع فقط تقاضي بجالت التسثيل كاالنتقاؿ القانػنية

 

 .التزامات االتحادات وترشيفها الرياضي: 51السادة 

عمى االتحادات األعزاء إثبات التداميا الفاعل تجاه المعبة كانتطاـ بصػالتيا الخسسية، كتدجيج بجؿ  (أ
   .االشتخاكات الدشػية السدتحقة عمييا خالؿ الفتخة السحجدة كلحساية عزػيتيا

اذا لع يقع العزػ بتدجيج بجؿ االشتخاؾ الدشػؼ السدتحق عميو لمجشة األكلسبية خالؿ مجة تتجاكز   (ب

نياية شيخ شباط مغ الدشة ذاتيا؛ يفقج حقو في متابعة معامالتو الخسسية مغ المجشة كفي الترػيت عمى 
 ٓقخارات الجسعية كالتخشيح لمسجمذ إلى أف يتع تدجيج ذلظ البجؿ

تحجد قيسة بجؿ االشتخاؾ الدشػؼ لمجشة االكلسبية بتعميسات صادرة عغ السكتب التشفيحؼ لمجشة، كيتع  (ج
. إشعار األعزاء بالسصالبة، كبسػعج الجفع كباآللية الخسسية لحلظ

  :52السادة

عمى كل اتحاد إشعار المجشة عغ كل تغييخ يصخأ عمى مجمذ إدارتو أك العزػية فيو أك عمى أنطستو  - أ
 .كلػائحو كتعميساتو الثابتة كذلظ خالؿ شيخ مغ تاريخ إجخاء التغييخ

يعتسج كل اتحاد أميشا عاما لو أك مجيخا تشفيحيا، كبذكل متفخغ ككسفػض لمستابعة كالتػاصل مع المجشة – ب  
االكلسبية كبكتاب خصي، كيجب أف تكػف السخاشبات مػجية إلى رئيذ السجمذ أك األميغ العاـ لمجشة 

 .؛ كمسيػرة بخاتع االتحاد، كبخالؼ ذلظ تيسل(أك نائبو)االكلسبية مػقعة مغ رئيذ االتحاد السعشي 
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يجػز لكل مغ االتحادات العاممة تذكيل االتحادات الفخعية لمقياـ عمى تشفيح سياسات كخصط االتحاد - ج 
.  في نذخ كتػسيع قاعجة المعبة كاالىتساـ بالفئات الدشية، كيشطع ذلظ بالئحة داخمية يرجرىا االتحاد السعشي

 

ال تقبل عزػية الالعبيغ أك الحكاـ العامميغ في مختمف لجاف المجشة األكلسبية، كيدخؼ : 53السادة 
أف يكػنػا أعزاء في الييئة العامة، أكفي لجاف " األمخ ذاتو عمى االتحادات األعزاء، كال يجػز أيزا

كمجالذ إدارات االتحادات األعزاء، كسا ال يجػز لعزػ إدارة السجمذ عامة مسارسة دكر الحكع أك 
السجرب ما لع يكغ ذلظ ضسغ السشتخبات الػششية كبقخار مدّبق مغ مجمذ اإلدارة السعشي، كال يشصبق ىحا 

 . عمى الالعبيغ األكلسبييغ السعتدليغ أك الحكاـ الدابقيغ

كفقا لمشطاـ تعتسج عزػية االتحادات الخياضية الػششية في المجشة األكلسبية الفمدصيشية كصفة : 54السادة 
كفقا لػاقع االعتساد كاالعتخاؼ الجكلي بيا أك بألعابيا سػاء مغ  (التخشيح كالترػيت)عزػيتيا كحقيا في 

المجشة األكلسبية أك مغ االتحادات الجكلية أك القارية أك اإلقميسية، الساثل حاليا كما يصخأ مدتقبال، كترشف 
  :عمى الشحػ اآلتي

. االتحادات الخياضية السعتخؼ بيا مغ المجشة األكلسبية الجكلية كتذارؾ في بخامج األلعاب األكلسبية ( أ

 .االتحادات الخياضية السعتخؼ بيا مغ المجشة األكلسبية الجكلية كال تذارؾ في األلعاب األكلسبية (ب

.  االتحادات الخياضية الجكلية غيخ السعتخؼ بيا أكلسبيا (ج

 . االتحادات الخياضية الشػعية -8
 

يحق لسجمذ إدارة المجشة دمج أكثخ مغ لعبة شبيية في اتحاد كاحج أك إلحاؽ لعبة معيشة : 55السادة 
. باتحاد معيغ مؤقتا عمى قاعجة عجـ اكتساؿ شخكط تكػف االتحاد قانػنيا كبيجؼ نذخ كتصػيخ المعبة
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مغ مؤسداتيع الخسسية كلرالح السذاركة  (الخ.. العبػف كفشيػف كإداريػف ) يتفخغ الخياضيػف :56السادة 
في السشتخبات الػششية الفمدصيشية كاألنذصة كالفعاليات الخياضية الخسسية السقخرة داخل فمدصيغ كخارجيا 

برفة التصػع كعمى قاعجة اعتبارىع مكمفيغ بسياـ كششية رسسية، كتقـػ المجشة بالتشديق الجائع مع 
. السخجعيات الخسسية لتدييل مياميع كحساية حقػقيع عمى ىحا األساس

 
 

 .السفهضيات واللجان الدائسة: الفرل الدادس
 .تذكيل اللجان والسفهضيات: 57مادة 

لسداعجتو في تشفيح سياسات كالسؤقتة لسجمذ اإلدارة كالسكتب التشفيحؼ تذكيل المجاف الجائسة ( 1 
أعزاء كل مشيا بسا يخاه مشاسبًا كيحجد مياميا كاختراصاتيا، كبسا كخصط المجشة، كتحجيج عجد 

 :يديع في تحقيق االىجاؼ السخسػمة كيعدز االنجازات، كمغ ىحه المجاف
 .لجشة الستابعة كالخقابة العامة (أ

. لجشة التصػيخ كالتجريب (ب
. لجشة الخياضة الشدػية (ج
 . لجشة الخياضة كالبيئة(د
 .لجشة التزامغ كالبخامج السجتسعية (ق
 .الذتاتلجشة  (ك
 .لجشة الرحة كمكافحة السشذصات (ز
 .لجشة األخالؽ كالمعب الشطيف كالسدئػلية االجتساعية (ح
. لجشة التدػيق الخياضي (ط
. لجشة الخياضة السجرسية كالجامعية (ؼ
. لجشة الذؤكف الفشية (ؾ
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. لجشة االنذصة كالسذاركات الخياضية الخسسية  (     ؿ
. لجشة شؤكف الالعبيغ السػىبيغ (     ـ
. لجشة الذؤكف القانػنية كالحػكسة (     ف
. لجشة االعالـ كالعالقات (     س
.  لجشة التخصيط كالجراسات االستخاتيجية (    ع

يعيغ مجمذ اإلدارة رئيدا كنائبا أك نػابا لمخئيذ لكل مغ السفػضيات الجائسة كلسجة سشتيغ مغ ضسغ  (2
. أعزاء مجمذ اإلدارة ما لع تقتِس الزخكرة كالسرمحة العسمية كالسيشية غيخ ذلظ

 يعيغ مجمذ إدارة المجشة أعزاء المجاف كالسفػضيات بالعجد السشاسب مغ الكفاءات كأصحاب الخبخة  (3
 . ذات الخبخة كالخغبة بالعسل التصػعيالسيشية كالفشيةكالحيادية كالشداىة مغ الكػادر كالكفاءات 

لسجمذ االدارة  إعفاء أؼ مغ الخؤساء أك نػابيع أك أعزاء المجاف كالسفػضيات إذا ما اقتزت ( 4
 .الزخكرة كمرمحة العسل، كتعييغ أشخاص ججد بجال مشيع

أماـ مجمذ اإلدارة كيقـػ بتشفيح األعساؿ السػكمة إليو بالتػافق مع مفػضيتو /لجشتورئيذ اؿيسّثل    (5
 .أحكاـ األنطسة كالمػائح الػششية كالقارية كالجكلية كالسيثاؽ األكلسبي كقخارات مجمذ اإلدارة

يحّجد كل رئيذ تػاريخ االجتساعات بالتعاكف مع األميغ العاـ، كيزسغ تشفيح جسيع السيسات، كيقّجـ     (6
 .تقخيخا خصيا كدكريا بحلظ إلى مجمذ اإلدارة عبخ األمانة العامة

.  تشاط ميسة مقخرؼ السفػضيات بسػضفي األمانة العامة، كليع حق إبجاء السذػرة دكف حّق الترػيت(  7
 .لخئيذ المجشة اقتخاح لػائح العسل الخاصة بمجشتو أك شمب التعجيل عمييا بسرادقة مجمذ اإلدارة (8
كفي إشار إدارة العسل كالسرمحة دمج أكثخ مغ لجشة دائسة في االكلسبية مجمذ إدارة المجشة رئيذ ؿ (9

. شاقع مػحج، كلو كحلظ تذكيل لجاف كمفػضيات أخخػ حدبسا يخاه مشاسبا
. تخزع جسيع تػصيات كقخارات المجاف كالسفػضيات الجائسة لسرادقة رئيذ مجمذ االدارة (10
. األميغ العاـ السداعج حزػر اجتساعات المجاف كالسفػضيات دكف حق الترػيتكلألميغ العاـ  (11
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. اللجان والهيسات القزائية واإلجراءات االنزباطية -
لسجمذ اإلدارة كلسقتزيات العسل تذكيل المجاف القزائية التالية، كلحيغ تذكيل كقياـ السحكسة : 58مادة 

 :الػششية الخياضية بسياميا
 .لجشة االنزباط.        أ

. لجشة األخالؽ.   ب
 .  لجشة االستئشاؼ. ج

المجاف كالييئات القزائية بقخار مغ مجمذ اإلدارة، كتتألف كل مشيا مغ رئيذ كنائب رئيذ،  تذّكل.   1
كعجد محجد مغ األعزاء السؤىميغ كذكؼ الخبخة القانػنية كالخياضية السحايجيغ كلسجة سشتيغ بالحج 

األدنى، كتحجد مدئػلياتيا ككضائفيا كفقا لالئحة االنزباط كاالستئشاؼ، كالئحة األخالؽ لمجشة األكلسبية 
الجكلية كبسا يتفق كالسيثاؽ األكلسبي كقػاعج التحكيع كالتقاضي الخياضي الػاردة في المػائح الخياضية  

.    الجكلية كالقارية كالػششية كمحكسة الكاس
.  يجب تأميغ الطخكؼ الالزمة لسسارسة مياميع، كيجب احتخاـ مكانتيع كدكرىع كقخاراتيع السدتقمة. 2
 يجب أف يتستع رؤساء كنػاب رؤساء كأعزاء المجاف القزائية باالستقاللية كالحيادية التامة، كال يجػز .  3

 .ليع االنتساء في الػقت نفدو إلى أؼ مغ ىيئات كدكائخ عسل المجشة األكلسبية أك االتحادات األعزاء
. تبقى صالحيات صشع القخار لمجاف كالييئات األخخػ حدبسا كرد في ىحا الشطاـ مغ غيخ تأثيخ. 4
إذا ما فقج أك تعحر عمى إؼ مغ أعزاء المجاف القزائية القياـ بسيامو، لسجمذ اإلدارة حق تعييغ . 5

. البجيل كبتخشيح مغ رئيذ المجشة نفديا كمرادقة مجمذ االدارة
يزع مجمذ اإلدارة المػائح السشطسة لعسل ىحه المجاف؛ كبسا يتفق كالسيثاؽ األكلسبي كقانػف . 6

. محكسة الكاس كقانػف التحكيع الػششي
  
:  اإلجراءات االنزباطية: 59مادة 
لمجشة كىيئاتيا السخػلة كضسغ نصاؽ السدؤكلية كالرالحية حق اتخاذ كاحجة أك أكثخ مغ اإلجخاءات  -

التالية كحدب مدتػػ السخالفة كضخكفيا في حاؿ الػقػع كاالثبات، سػاء مغ أؼ مغ العامميغ في 
 :المجشة أك االتحادات األعزاء أك تابعييا أك الخياضييغ عامة
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: بالشدبة لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين.    1
 .التححيخ، تػجيو المـػ.        أ

 .اإلنحار بجرجاتو الثالث.   ب
 .الغخامة السالية.     ج
.  استخجاع الجػائد.       د
. التجسيج كتعميق العزػية. ىػ
 .أك اسقاط العزػية السدبب/الفرل ك. ك

 :لألشخاص الطبيعيين.    2
. التححيخ كتػجيو المـػ.        أ

 .اإلنحار بجرجاتو الثالث . ب
 .الػقف عغ مسارسة الشذاط لفتخة محجدة.     ج
 .الحطخ مغ دخػؿ السشذآت الخياضية.       د
. السشع مغ السذاركة في أؼ نذاط رياضي رسسي.   ىػ
.  أك اسقاط العزػية السدبب/ الفرل ك.  ك
 .اإلحالة لمقزاء.  ز

 :لألشخاص االعتباريين.    3
 .الحخماف مغ السدتحقات السالية.     أ

. الحخماف مغ السذاركات في نصاؽ محجد، كلسجة معيشة.       ب
. فخض الغخامة. ج
 .سحب الجػائد. د
. تعميق أك تجسيج العزػية لفتخة محجدة. ج
.  أك اسقاط العزػية السدبب/ الفرل ك.      ؼ

تحتـخ كتصبق إجخاءات السقاضاة العادلة كالشديية بحق السخالفيغ، كعشج اتخاذ أؼ إجخاء انزباشي بحق  -
 أؼ شخز 
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 فييا السجاف مع السعشية كاّفة بسا أك جية مخالفة، يجب صجكر قخار خصي بحلظ كإعالـ األشخاؼ 
. ضساف حق  الصعغ كاالستئشاؼ كفق القانػف 

 
 :التحكيم :60مادة 

التدما بسا كرد في السػاد الستعمقة بيحا الذأف في القانػف كالشطاـ األساسي لمجشة، كالسػاد ذات العالقة  -1
أيزا مغ السيثاؽ االكلسبي، كبسا ال يتعارض معيا، ُتذكل المجشة األكلسبية كمجمذ اإلدارة محكسة 

رياضية كششية تقـػ بالبت بالسشازعات كالذكاكػ كقزايا الخالؼ الخياضي السختبصة بالخياضة 
. كاالتحادات الػششية الفمدصيشية كىيئاتيا القانػنية عمى السدتػػ الػششي

 
 
 الههاية، واالحتراف: 61السادة 

الالعب الياكؼ ىػ مغ يسارس المعبة لسجخد الستعة كالتخكيح عغ الشفذ كاشغاؿ كقت الفخاغ، كليدت  -1
كسيشة أك بعقج كضيفي، كال يتقاضى بحلظ أجخا باستثشاء البجؿ السادؼ أك السالي الخمدؼ مقابل ما 

يتكبجه مغ نفقات لسسارسة اليػاية، كُتفقج صفة اليػاية مع أؼ مسارسة مغ قبمو لمعبة تختج عميو بسقابل 
. مالي مشتطع أك ربحي 

 .أساتحة التخبية الخياضية، كأفخاد الجير كالذخشة الحيغ يتباركف باسع فخقيع، ال يعتبخكف محتخفيغ -2
 .ىػ ىاٍك  (غيخ متعاقج)الخياضي الحؼ ال يذغل كامل كقتو في الرحافة الخياضية كاإلذاعة كالتمفدة -3
كل رياضي إدارؼ أك فشي أك متخرز يدتثسخ الخياضة مقابل بجؿ مادؼ يعتبخ محتخفا، كال يجػز  -4

 .خالفا لمقػانيغ كاألنطسة كالتعميسات الدارية كأ في أؼ مدابقة تذتخط اليػاية إدراج إسسو
 بشاء عمى السعمػمات، كيصمب "محتخؼباؿ"يسكغ لمسكتب التشفيحؼ ترشيف أحج الالعبيغ أك اإلدارييغ  -5

 .لقانػف لعبتو الجكلي" بحلظ، كبالتالي إصجار الحكع كفقا" إلى مخجعو السختز اإلفادة خصيا
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عمى اليػاية الرحيحة يسكغ ألؼ اتحاد رياضي تذكيل لجشة لتشطيع االحتخاؼ، كاإلشخاؼ عمى "حفاضا -6
 عمييا المجشة صادؽتكبصػالت السحتخفيغ ضسغ لعبتو كفق الئحة خاصة يزعيا االتحاد السعشى 

ال يتعارض كقػانيغ المجشة االكلسبية في ىحا بسا األكلسبية، كبسا يتفق كلػائح االتحاد الجكلي السعشي، ك
 .الذأف

لمجشة األكلسبية كحجىا أف تقخر إف كانت تعيج صفة الياكؼ لمسحتخؼ كفق آلية خاصة تعتسجىا أك   -7
. باالستشاد لمقانػف كالمػائح الرادرة عغ االتحاد الجكلي السعشي بالمعبة

 
 
 

  أحكام عامة: الفرل الدابع

لمعزػ  (القانػني)إذا ارتكب عزػ السجمذ أك العزػ االعتبارؼ أك السسثل الصبيعي  :62السادة
االعتبارؼ مخالفة لمسيثاؽ االكلسبي كلقػانيغ المجشة كأنطستيا، أك إذا تبيغ أف سمػكو يجعمو غيخ ججيخ 

بعزػيتيا، فممسجمذ اتخاذ قخار بإسقاط عزػيتو رسسيا كذلظ بعج أف ُيجعى أماـ السجمذ لإلدالء بجفاعو 
كالتثبت مغ مخالفتو، كيتخح قخار إسقاط العزػية أك استبجالو بقخار يتخحه السجمذ بأغمبية ثمثي أعزائو، 

   .كُيرادؽ عميو فيسا بعج مغ الجسعية العسػمية
 

يذكل السجمذ ىيئة  (CAS)تسذيًا مع السيثاؽ االكلسبي كقانػف السحكسة الخياضية الجكلية: 63السادة 
تحكيسية مدتقمة مغ ذكؼ السؤىالت القانػنية كالخبخة الخياضية تتػلى البت في أؼ خالؼ رياضي قج يشذأ 

بيغ الخياضييغ أك الجيات الخياضية، كتحجد شخيقة تذكيل الييئة كصالحياتيا كمياميا، كشخيقة عسميا 
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عمى اختالؼ درجاتيا، ككيفية اتخاذ قخاراتيا كسائخ األمػر الستعمقة بيا ماليا كإداريا بسػجب نطاـ 
 .كتعميسات ترجر ليحه الغاية

 

، (الجكلية كالقارية كاإلقميسية، رسسية أك كدية، جساعية أك فخدية)  بذأف السذاركات الخارجية:64السادة 
فعمى جسيع االتحادات األعزاء مخاشبة كإعالـ المجشة رسسيا بسذاركات مشتخباتيا ككفػدىا الػششية أك 

أؼ مغ تابعييا قبل مجة ال تقل عغ شيخ كالحرػؿ عمى مػقف رسسي بحلظ ما لع يكغ األمخ شارئا 
. كاستثشائيا، كيتحسل االتحاد أك الذخز السعشي مدؤكلية كتبعات عجـ االلتداـ بحلظ عمى السدتػيات كافة

 

 عمى كل مغ االتحادات الخياضية األعزاء أك الخاغبيغ بالعزػية مدتقبال إعجاد كانجاز :65السادة 
الشطاـ األساسي الخاص كبسا يتفق كالسيثاؽ األكلسبي، كقػانيغ االتحاد الجكلي لمعبة، كقانػف كأنطسة 

المجشة األكلسبية الفمدصيشية خالؿ ستة أشيخ مغ تاريخ إقخار ىحا الشطاـ كرفعو لسالحطات المجشة 
االكلسبي، كتمقي السالحطات بذأنو في غزػف ثالثيغ يػما لالعتساد كاإلقخار بذكل نيائي كحدب 

 .األصػؿ

 

 يعسل بأحكاـ ىحا الشطاـ بعج أسبػع مغ تاريخ اعتساده مغ الجسعية العسػمية كرئيذ (أ :66السادة 
السجمذ األعمى، كإشعار المجشة االكلسبية الجكلية بو لتمقي مالحطاتيا إف كجج، كال يجػز إجخاء أؼ تعجيل 
عمى أحكاـ ىحا الشطاـ إال بقخار مغ الجسعية كبسػافقة ثمثي أصػات األعزاء العامميغ في اجتساع يعقج 

. ليحه الغاية
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 فإف أؼ خالؼ أك شظ أك تعارض يقع بذأف فيع أك تفديخ أك تصبيق أؼ مادة أك دون أدنى شك، ( ب
جسمة كردت في ىحا الشطاـ يكػف رأؼ مجمذ االدارة لمجشة االكلسبية ىػ الحدع، كبسا ال يتعارض 

 .كأحكاـ السيثاؽ االكلسبي كقانػف المجشة االكلسبية الجكلية كقػانيغ االتحادات الجكلية ذات العالقة

 

 م، وأعتمد من لبل الجمعية العمومية للجنة األولمبية 2017......./8..../......8 .........صدر بتاريخ

 .وصودق عليه وفك االصول والنظامالفلسطينية، 

 
 

 

 


