النظام األساسي التحاد اإلمارات لكرة القدم
بعد اإلطالع على-:

 .1القرار الوزاري رقم ( )17لسنة  1972الصادر بتاريخ  1972/12/16بشأن إشهار احتاد اإلمارات العربية لكرة القدم.
 .2تعميم الفيفا رقم ( )985بتاريخ  2005/8/12بشأن القانون الوطين والقوانني األساسية لالحتادات األعضاء.
 .3النموذج املعد من الفيفا واملعمم على كافة االحتادات.
 .4حمضر اجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ  2007/9/17بشأن إقرار النظام األساسي .
 .5حمضر اجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ 2008/12/17
 .6حمضر اجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ 2009/3/29
 .7حمضر اجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ 2011/7/30
 .8حمضر اجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ 2012/02/07
 .9حمضر اجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ 2013/7/6
.10حمضر اجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ 2014/7/17
 .11حمضر اجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ 2015/06/30
 .12حمضر اجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ 2016/08/28
اعتمدت اجلمعية العمومية النظام األساسي الحتاد اإلمارات لكرة القدم .
تعريفات
المادة 1

لغرض تطبيق هذه الالئحة يقصد ابلكلمات والعبارات التالية املعاين قرين كل منها ما مل ِ
يقتض سياق النص خالف ذلك.

الدولـة
الفيفا
االحتاد اآلسيوي
االحتاد
االحتاد العريب
الرابطة
األندية
شركات كرة القدم

:
:
:
:
:
:
:
:

دولة اإلمارات العربية املتحدة
االحتاد الدويل لكرة القدم
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم
احتاد اإلمارات لكرة القدم
االحتاد العريب لكرة القدم
تنظيم اتبع لالحتاد
األندية األعضاء يف احتاد اإلمارات لكرة القدم
شركات كرة القدم األعضاء يف احتاد اإلمارات لكرة القدم.
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جلنة دوري احملرتفني :
:
املسؤولون

:
الالعب
اجلمعية العمومية :
:
جملس اإلدارة
:
األمانة العامة
اهليئة القضائية :
:
عضو االحتاد
كرة القدم املنظمة :
:
إيفاب
:
احملاكم
هيئات التحكيم :
:
(كاس)

جلنة اتبعة لالحتاد ختتص بتنظيم وإدارة وتسويق دوري احملرتفني
كل أعضاء جملس اإلدارة ،أعضـاء اللاـان ،املـدربون ،احلكـام ،مسـاعدو احلكـام ،واملعنيـون ابملسـائل الفنيـة والطبيـة
واملاليــة يف الفيفــا ،االحتــاد اآلســيوي ،احتــاد اإلمــارات العربيــة املتحــدة لكــرة القــدم ،الــرواب  ،واألنديــة وشــركات كــرة
القدم.
العب كرة القدم املسال مع اند عضو يف االحتاد.
اجلمعية العمومية الحتاد كرة القدم
بدولة اإلمارات العربية املتحدة ممثلة يف أعضائها.
جملس إدارة احتاد كرة القدم بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
األمانة العامة الحتاد كرة القدم بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
اجلهاز القضائي الرايضي يف احتاد اإلمارات العربية املتحدة لكرة القدم الذي يهتم جبميع القضااي االنضباطية
أي شخصية طبيعية أو اعتبارية مت قبوهلا لتكون عضواً يف احتاد كرة القدم .
لعبة كرة القدم اليت ينظمها الفيفا وفقاً لقوانني اللعبة
اجمللس الدويل لكرة القدم .
حماكم الدولة اليت تفصل يف النزاعات القانونية العامة واخلاصة .
هيئات حتكيم رايضية تشمل غرفة فض املنازعات وهيئة التحكيم.
حمكمة التحكيم الرايضية والكائنة يف لوزان بسويسرا.

إن اإلشارة إىل األشخاص الطبيعيني تشمل كال اجلنسني ،كما تنطبق اإلشارة إىل املفرد على اجلمع و العكس صحيح.
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الباب األول
االحتاد وأهدافه
الفصل األول
االحتاد  -مقره وشكله القانوين
المادة 2

االحتاد هو التنظيم الرايضي الوحيد املسؤول يف الدولة  -بصورة دائمـة  -عـن إدارة رايضـة كـرة القـدم ،مت تسـايل وإشـهاره حتـق رقـم ()1
احتــادات جوجــب القـرار الــوزاري رقــم ( ) 17لســنة  1972بتــاريخ  ،1972/12/16وهــو عضــو يف الفيفــا و االحتــاد اآلســيوي واالحتــاد
العريب.
المادة 3

مقر االحتاد الرئيسي يف إمارة أبو ظيب وعنوان مدينة زايد الرايضية ص.ب  916 :أبو ظيب  ،وجيوز أن ينشئ ل فروعا أخرى داخل الدولة
وفق مقتضيات املصلحة العامة وبقرار من اجلمعية العمومية.

المادة 4

بالنظر للدور الوطني الذي يقع على عاتق االتحاد على مستوى المجتمع والدولة فإن علم االحتاد يكون من األلوان األمحر واألبيض
واألخضر واألسود ويرمز إىل الدولة كما يرمز إىل لعبة كرة القدم .

المادة 5

اللغة الرمسية لالحتاد واجلمعية العمومية هي اللغة العربية .
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الفصل الثاني
أهداف االحتاد
المادة 6

يعمل االحتاد على حتقيق األهداف التالية -:
 -1تعميق االنتماء الوطين وأتصيل اهلويـة الوطنيـة بـني أبنـاء اإلمـارات مـن خـالل رايضـة كـرة القـدم ومـا كـن أن حتققـ مـن احـات علـى
املستويني الوطين والدويل.
 -2االرتقاء برايضة كرة القدم على مستوى الدولة وتنظيمها ومراقبتها علـى ضـوء قواعـد ومبـاد املنافسـة الشـريفة والقـيم الرايضـية والرتبويـة
واإلنسانية.
 -3تنظيم كرة القدم واملسابقات بكل أشكاهلا على املستوى الوطين.
 -4توطيــد وتطــوير العالقــات الدوليــة للعب ـة كــرة القــدم جختلــاي مســتواي ا بصــورة تســهم يف حتقيــق التمثيــل اخلــارجي األمثــل للدولــة علــى
الصعيد الرايضي ويف ضوء أنظمة ولوائح وقرارات الفيفا وقانون اللعبة .
 -5زايدة الوعي واملسؤولية الرايضية وارتباطها بقضااي البيئة .
 -6حترمي أي صورة من صور التمييز والعمل على منع العناي والعنصرية .
 -7ضــمان اح ـرتام ضيــع أعضــاء االحتــاد للنظــام األساســي والل ـوائح واألوامــر والق ـرارات الصــادرة مــن الفيفــا واالحتــاد اآلســيوي واالحت ــاد
ابإلضافة لقوانني اللعبة ومنع انتهاكها.
 -8املراقبة واإلشراف على ضيع املبارايت اليت تدخل يف نطاق نشاط االحتاد.
 -9منع كل ما يهدد سالمة املبارايت و املسابقات و إساءة استعمال اللعبة واختاذ اإلجراءات املناسبة لذلك.
 -10املسامهة يف بناء اجملتمع رايضيا ورعاية وبناء النشء من خالل إعداد برامج تنمية الشباب يف جمال كرة القدم .
 -11احرتام القوانني والنظم واللوائح املعمول هبا يف الدولة ابلتعاون مع ضيع املؤسسات الرايضية واجلهات املعنية.
 -12مكافحة املنشطات واملخدرات واملواد احملظورة دوليا.
 -13اختاذ تدابري صارمة ملكافحة الرشوة و الفساد .
المادة 7

لتحقيق األهداف الواردة يف املادة السادسة أعاله لالحتاد على وج اخلصوص القيام جا يلي -:
 -1إعداد اللوائح والقرارات واألحكام املتعلقة برايضة كرة القدم.
 -2متثيل الدولة يف كل ما يتعلق بقضااي كرة القدم أمام الفيفا واالحتاد األسيوي لكرة القدم كما ثل الدولة يف املسابقات الدولية.
-3

التنظيم واإلشراف على ضيع املبارايت اليت تقام داخل حدود الدولة.

-4

إدارة العالقات الرايضية مع االحتادات الرايضية.
استضافة املنافسات واملبارايت على املستوى الدويل واملستوايت األخرى.

-5
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الفصل الثالث
قواعـد عــامة
المادة 8

يعمل االحتاد على تعزيز العالقات الودية بني أعضائ واملسئولني والالعبني والرواب واجملتمع وحتقيق األهداف اإلنسانية املرجوة.
يلتزم كل شخص يشارك يف كرة القدم ابلنظام األساسي واللوائح وقواعد اللعب النظياي و مباد الوالء والنزاهة والروح الرايضية.
يهيئ االحتاد الوسائل القانونية الالزمة حلل أي نـزاع داخلـي كـن أن ينشـأ بـني األعضـاء واألنديـة والـرواب واحلكـام واملسـئولني و الالعبـني
يف االحتاد.
لــك االحت ــاد االختص ــاص احلص ــري يف تش ـريع قواع ــد االنض ــباط  ،التحكــيم  ،تس ــايل الالعب ــني ويتخ ــذ ضي ــع الوس ــائل املناس ــبة لض ــمان
احرتامها.
خت ضــع األنديــة وشــركات كــرة القــدم والــرواب األعضــاء يف االحتــاد لـ وجيــب أن فصــل كــل مــنهم علــى اعـرتاف مســبق منـ علــى أن فــدد
النظــام األساســي اإلطــار والســلطة وحقــوق وواجبــات هــذه األنديــة والــرواب وأن ختضــع أنظمتهــا ولوائحهــا ذات الصــلة بلعبــة كــرة القــدم إىل
مصادقة جملس إدارة االحتاد.
المادة 9

يضع جملس اإلدارة األحكام اخلاصة أبوضاع الالعبني وانتقاال م جا يتوافق مع الئحة الفيفا احلالية اخلاصة أبوضاع وانتقاالت الالعبني.
خيضع تسايل الالعبني إىل لوائح االحتاد.

المادة 10

يلتزم االحتاد وضيع أنديت بلعب كرة القدم املنظمة وفقاً لقوانني اللعبة الصادرة عن (إيفاب) والذي ل حصرايً احلق يف سن وتعديل قوانني
اللعبة.
المادة 11

يلتزم املسؤولون واهليئات ابالحتاد ابلنظام األساسي واللوائح والتوجيهـات والقـرارات والـنظم االنضـباطية الصـادرة عـن االحتـاد والفيفـا واالحتـاد
األسيوي.
المادة 12

فرم التمييز بني األشخاص بكافة أشكال بسبب األصل أو العرق أو اجلنس أو اللغة أو الـدين أو املـذهب الـديين أو املـذهب السياسـي أو
أي سبب آخر ويعاقب مرتكب طبقا لإلجراءات االنضباطية ذات الصلة.
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الباب الثاني
عضوية االحتاد
الفصل األول
قواعد عامة
المادة 13

تكـون عضــوية االحتــاد لطالــب العضــوية الــذي اسـتوب شــروط ومتطلبــات االحتــاد مــا مل تــر اجلمعيـة العموميــة خــالف ذلــك ،وجيــب أن تكــون
ضيع األندية والرواب ذات العالقة أعضاءً يف االحتاد .
مادة 14

جيب أن تتخذ األندية والرواب املنتمية الحتاد اإلمارات قرارا ا خبصوص عضويتها بشكل مستقل عن اهليئات اخلارجية .

مادة 15

يتعني على شركات كرة القدم و األندية والرواب األعضاء يف االحتاد وضع نظمها األساسـية الـيت ترعـرف نطـاق سـلطا ا وحقوقهـا وواجبا ـا
 ,على أن تكون سارية املفعول بعد اعتمادها من جملس اإلدارة .

المادة 16

ال جيوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري التحكم و املشاركة و املسامهة و اإلدارة أبي صورة من الصور يف أكثر من ان ٍد واحد.

المادة 17

للامعية العمومية احلق يف قبول أو تعليق أو إيقاف أو فصل عضو االحتاد.
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الفصل الثاني
قبول وإيقاف وإسقاط العضوية
وانسحاب األعضاء
الفرع األول
قب ـول العض ـوية

أوالً  :املؤهلون لعضوية االحتاد وشروطها
المادة 18

جيوز منح العضوية ألي ٍ
اند أو رابطة أو أي شـخص آخـر يرغـب يف أن يكـون عضـوا يف االحتـاد بعـد اسـتيفاء كافـة متطلبـات االحتـاد وعليـ
أن يقدم طلبا خطيا لألمانة العامة لالحتاد يتضمن رغبت ابالنضمام.

المادة 19

أعضاء االحتاد هم:
 .1األندية .
 .2شركات كرة القدم اخلاصة ابألندية احملرتفة .
 .3رابطة احلكام عند التأسيس .
 .4رابطة املدربني عند التأسيس .
 .5رابطة الالعبني عند التأسيس .

المادة 20

جيب على طالب العضوية أن يرفق الواثئق املبينة أدانه عند تقدمي طلب العضوية:
 .1نسخة من النظام األساسي لطالب العضوية ولوائح سارية املفعول.
 .2إقـرار يفيـد التـزام طالــب العضـوية ابلقـوانني واللـوائح والقـرارات الصـادرة عـن االحتــاد والفيفـا واالحتـاد اآلســيوي وضـمان احـرتام هــذه
القوانني واللوائح من قبل أعضائ وإداريي والعبي وضيع منتسبي .
 .3إقرار يقر جقتضاه طالب العضوية ابلتزام بقوانني اللعبة.
 .4إقرار بقبول وتنفيذ القرارات واألحكام الصادرة عن حمكمة التحكيم الرايضية بلوزان (كاس).
 .5تقدمي ما يؤيد أبن مسال حسب القوانني الوطنية املعمول هبا وأن قائم ضمن نطاق الدولة.
 .6إقرار أبن النظام األساسي لطالب العضوية يضمن ل اختاذ قرارات بصورة مستقلة عن أي مؤثرات خارجية.
 .7قائمة ابملسؤولني املخولني ابلتوقيع ,ومن هلم احلق يف التفاوض والتوقيع على اتفاقيات ملزمة مع األطراف األخرى.
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 .8إقرار يلتزم في ابحلصول على املوافقة املسبقة من االحتاد بشأن املشاركة يف أية مبارايت أو تنظيمها.
 .9نسخة من آخر حمضر اجتماع للامعية العمومية لطالب العضوية أو اجتماع التأسيسي.
.10إقرار خاص ابألندية األعضاء بلعب كل مبارايت الذهاب الرمسية.
اثنيا  :طلب العضوية وإجراءات التقدمي :
المادة 21

تنظم إجراءات قبول العضوية يف االحتاد طبقا للوائح اخلاصة.

المادة 22

على جملس اإلدارة أن يوصي للامعية العمومية بقبول أو رفض عضوية مقدم الطلب.
فق لطالب العضوية الذي رفض طلب التظلم أمام اجلمعية العمومية.

المادة 23

يتمتع العضو بكامل احلقوق ويلتزم بكافة الواجبات ويكون ملمثلي أهلية التصويق واالنتخاب فور قبول عضويت .
الفرع الثاني
تعليق العضوية

المادة 24

جمللــس اإلدارة احلــق يف تعليــق عضــوية أي مــن أعضــاء االحتــاد خيــل ابلتزاماتـ أو واجباتـ حلــني انعقــاد أقــرب اجتمــاع للامعيــة العموميــة ،ويف
حال عدم التصديق على قرار التعليق يتم رفع تلقائياً .
يكون قرار التعليق انفذا أبغلبية ثلثي األصوات .

المادة 25

يفقد العضو املعلقة عضويت حقوق العضوية ،و تنع على ابقي األعضاء إجراء أي اتصال رايضي مع .
وللانة االنضباط احلق يف تشديد عقوبة التعليق .

المادة 26

يفقد العضو الذي ال يشارك يف أنشطة االحتاد مومسني متتاليني حق يف التصويق يف اجلمعية العمومية ولـيس لـ احلـق يف انتخـاب ممثليـ أو
تعيينهم حلني أداء ما علي من واجبات ما مل تقرر اجلمعية العمومية خالف ذلك.
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الفرع الثالث
إسقاط العضوية
المادة 27

للامعية العمومية احلق يف إسقاط عضوية أي من األعضاء إذا مل ِ
يؤد التزامات املالية جتاه االحتاد أو إذا خالاي النظام األساسي أو اللوائح
أو التوجيهات أو قرارات االحتاد أو الفيفا أو االحتاد اآلسيوي .

المادة 28

يتطلب لقرار إسقاط العضوية حضور األغلبية املطلقة (  )1 + 50%من األعضاء الذين فق هلم التصويق حىت يكون القرار سارايً.

المادة 29

جيب أن يصدر قرار إسقاط العضوية جوافقة ثالثة أرابع األصوات الصحيحة.
الفرع الرابع
االنسحاب

المادة 30

فق للعضو أن ينسحب من االحتاد بعد مرور سنة من عضويت وذلك جوجب خطـاب رمسـي موجـ منـ إىل األمانـة العامـة قبـل شـهرين مـن
اتريخ انعقاد اجلمعية العمومية العادية ,يوضح في أسباب انسحاب .

المادة 31

لــن يكــون االنســحاب ســاري املفعــول حــىت يــؤدي العضــو الراغــب يف االنســحاب ضيــع التزامات ـ املاليــة جت ـاه االحتــاد وابقــي أعضــاء االحتــاد
اآلخرين.
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الفصل الثالث
حقوق أعضاء االحتاد وواجباهتم
الفرع األول
حقوق األعضاء
المادة 32

يكون ألعضاء االحتاد احلقوق التالية -:
 .1املشاركة يف اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد وممارسة حقهم يف التصويق.
 .2تقدمي أي مقرتحات لتضمينها يف جدول أعمال اجلمعية العمومية.
 .3تسمية املرشحني هليئات االحتاد.
 .4إعالمهم بنشاطات االحتاد عرب القنوات الرمسية املعتمدة.
 .5مشاركة األندية يف املنافسات اليت ينظمها االحتاد .
 .6ممارسة كافة احلقوق األخرى اليت يكفلها هلم النظام األساسي ولوائح االحتاد.
الفرع الثاني
واجبات األعضاء

المادة 33

يلتزم أعضاء االحتاد ابلواجبات التالية -:
 .1االلتـزام الكامــل ابلنظــام األساســي والقـوانني واللـوائح والتوجيهــات وقـرارات االحتــاد و(الفيفــا) واالحتــاد اآلســيوي وضــمان
االلتزام هبا من قبل الالعبني واإلداريني واملدربني واملسؤولني واحلكام وغريهم .
 .2ضمان انتخاب أجهز ا التنفيذية .
 .3مشاركة األندية يف املبارايت واملنافسات واألنشطة اليت ينظمها االحتاد
 .4دفع رسوم العضوية.
 .5احرتام قوانني اللعبة املقررة من (إيفاب) وضمان احرتام نصوصها من قبل أعضائها وتضمينها أنظمتها األساسية .
 .6االمتنــاع عــن اللاــوء إىل احملــاكم يف النـ ـزاعات الرايضــية املتعلقــة ابلق ـوانني أو الل ـوائح والتوجيهــات والق ـرارات الصــادرة عــن الفيفــا
واالحتاد اآلسيوي واالحتاد.
 .7تزويد االحتاد أبية تعديالت تتعلق ابألنظمة واللوائح اخلاصة ابألندية والشـركات والـرواب  ،وقوائــم املسـئولني املخـولني ابلتوقيـع عنـ
ومن ل حق االتفاق امللزم مع الغري.
 .8عدم االرتباط أبية عالقات ذات طبيعة رايضية مع أي كيان حمظور أو غري معرتف ب أو أندية موقوفة أو مطرودة.
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 .9احرتام مباد الوالء واألمانة والسلوك الرايضي احلسن كتعبري عن اللعب النظياي وتضمينها األنظمة واللوائح.
إعداد و إدارة سال خاص أبعضاء كل ٍ
اند أو رابطة على أن يتم حتديث بشكل دوري.
.10
الباب الثالث
هيئات االحتاد
المادة 34
يتم انتخاب أو تعيين هيئات االتحاد وفق اإلجراءات الواردة في هذا النظام وهي -:

-1
-2
-3

-4

اجلمعية العمومية وهي السلطة العليا والتشريعية يف االحتاد (اهليئة التشريعية) .
جملس اإلدارة وهو السلطة التنفيذية لالحتاد.
اللاان الدائمة واملؤقتة لالحتاد تساعد جملس اإلدارة يف أداء مهام .
األمانة العامة وهي السلطة اإلدارية يف االحتاد (اهليئة اإلدارية).

المادة 35

اهليئات القضائية والتحكيمية :
 -1اهليئة القضائية وهي السلطة القضائية يف االحتاد وتتكون من جلان االنضباط واالستئناف وميثاق الشرف.
 -2اهليئة التحكيمية وتتكون من غرفة فض املنازعات وهيئة التحكيم.
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الفصل األول

اجلمعية العمومية
( املؤمتر(

الفرع األول
تشكيل واختصاصات اجلمعية العمومية

أوالً  :تشكيل اجلمعية العمومية
المادة 36

اجلمعيــة العموميــة هــي اجتمــاع لكــل أعضــاء االحتــاد يــتم عقــدها بشــكل دوري أو اســتثنائي وتعتــرب الســلطة التشـريعية العليــا يف االحتــاد وهلــا
صالحية اختاذ القرارات.
المادة 37

يرأس رئيس جملس اإلدارة أعمال اجلمعية العمومية وفقا لقرارا ا.

المادة 38

للامعية العمومية حق منح لقب رئيس فخري أو عضو فخري ألي شخص قدم خدمات جليلة لرايضة كرة القـدم أو كـان عضـواً يف أحـد
هيئات االحتاد الدويل أو االحتاد اآلسيوي وجمللس اإلدارة اقرتاح املرشحني هلذا املنصب ويكون للرئيس واألعضـاء الفخـريني حـق املشـاركة يف
النقاش دون أن يكون هلم حق التصويق.

المادة 39

للامعية العمومية حق تعيني املراقبني للمشاركة يف اجتماعا ا ويكون هلم حق املشاركة يف النقاش دون حق التصويق.
المادة 40

تتكون اجلمعية العمومية من األندية األعضاء وشركات كرة القدم والرواب ويكون لكل منهم ممثل واحد بصوت واحد.
كما يكون لكل رابطة من الرواب التالية بعد حصوهلم على عضوية االحتاد ممثل واحد بصوت واحد وهم -:
 رابطة احلكام . رابطة املدربني . رابطة الالعبني . -أية رابطة أخرى يتم تشكيلها مستقبال .
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المادة 41

يشرتط يف كل ممثل عضو يف اجلمعية العمومية أن يكون منتميا إىل اند أو شركة كـرة قـدم أو رابطـة علـى أن يـتم تعيينـ أو انتخابـ مـن اهليئـة
املختصة يف أي منهم وعلي أن يقدم وثيقة متثيل إىل األمانة العامة قبل بدء االجتماع.

المادة 42

لألعضاء احلاضرين حق التصويق وال جيوز التصويق عن عضو آخر ابإلانبة أو الوكالة أو جوجب خطاب.

المادة 43

لرئيس وأعضاء جملس اإلدارة واألمني العام احلق يف املشاركة يف اجلمعية العمومية دون أن يكون هلم حـق التصـويق وال فـق ألعضـاء جملـس
اإلدارة متثيل األندية والرواب األعضاء يف اجلمعية العمومية .

المادة 44

اثنيا  :اختصاصات اجلمعية العمومية .
ختتص اجلمعية العمومية ابآليت :
 .1اعتماد وتعديل النظام األساسي واللوائح اليت حتكم تطبيق النظام األساسي والقرارات الدائمة للامعية العمومية.
 .2تعيني عضوين العتماد واثئق التفويض.
 .3تعيني ثالثة أعضاء ملراجعة احملاضر والتصديق على حمضر االجتماع السابق.
 .4انتخاب الرئيس وانئبني ل وأعضاء جملس اإلدارة.
 .5اعتماد رئيس وأعضاء اللاان القضائية واهليئات التحكيمية سنوايً.
 .6تعيني املدققني املستقلني.
 .7التصديق على البياانت املالية.
 .8التصديق على امليزانية .
 .9التصديق على تقرير نشاط الرئيس.
حتديد اشرتاكات العضوية.
.10
 .11اختاذ القرار جنح الرائسة الفخرية أو العضوية الفخرية لالحتاد بناءً على ترشيح من أحد أعضاء اجلمعية العمومية أو جملس
اإلدارة.
 .12قبول وتعليق وإسقاط العضوية.
.13إصدار القرارات اليت يطلبها األعضاء جا يتوافق مع النظام األساسي.
.14للامعية العمومية ختويل بعض اختصاصا ا لرئيس اجلمعية العمومية رئيس جملس إدارة االحتاد.
.15حل االحتـاد.
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الفرع الثاني
اجتماعات وقرارات اجلمعية العمومية واالنتخاب

أوالً :اجتماعات اجلمعية العمومية -:
المادة 45

تكون اجتماعات اجلمعية العمومية قانونية حبضور ثلثي األعضاء الذين فق هلم التصويق.
إذا مل يكتمل النصاب يتم عقد اجلمعية العمومية التالية بعد ساعة من موعد االجتماع األول ويكون االجتماع الثاين قانونياً حبضور األغلبية
املطلقــة ( ) 1 + 50%مــن األعضــاء الــذين هلــم حــق التصــويق وبــنفس جــدول األعمــال مــا مل يتضــمن تعــديل النظــام األساســي ،انتخــاب
الرئيس وانئب وأعضاء جملس اإلدارة ،طرد عض ٍو أو عدد من األعضاء أو حل االحتاد.
إذا مل يكتمل النصاب ب االجتماع الثاين يتم عقد اجلمعية العمومية التالية بعد أسبوع من اتريخ انعقادها األول ويكون االجتماع قانونياً
أبي نسبة من احلضور ما مل يتضمن جدول أعماهلا أايً من البنود املبينة أعاله.
اثنيا  :قرارات اجلمعية العمومية -:
المادة 46

يكون االقرتاع على قرارات اجلمعية العمومية صحيحاً إذا مت ابألغلبية البسيطة من األعضاء الذين فق هلم التصويق ما مل ينص هـذا النظـام
على خالف ذلك.

المادة47

رفرم النادي العضو يف اجلمعية العمومية لالحتاد من احلق يف التصويق إذا مل يشارك يف مسابقتني عل االقل من مسابقات املراحل السنية
املعتمدة من االحتاد خالل أي من املومسني السابقني الجتماع اجلمعية العمومية  ،وذلك حلني تنفيذ التزامات يف هذا اخلصوص .

المادة 48

 .1مع مراعاة أحكام املادة  45من هذا النظام األساسي يتم التصويق على قرارات اجلمعية العمومية بـ ـ (موافق-غري موافق -ممتنع).
 .2مــع مراعــاة النســب املطلوبــة للتصــويق يف أحكــام هــذا النظــام االساســي الحتتســب ورقــة االمتنــاع يف نســب التصــويق ويف ضيــع
األحوال جيب أن التزيد نسبة املمتنعني عن التصـويق عـن ثلـ عـدد االعضـاء احلاضـرين ،وإذا زادت النسـبة عـن هـذا احلـد يعتـرب
التصويق الغياً.
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اثلثا :االنتخاب -:
المادة 49

تــنظم انتخــاابت جملــس اإلدارة وانتخــاابت جلنــة االنتخــاابت وجلنــة االســتئناف علــى ق ـرارات جلنــة االنتخــاابت الئحــة مســتقلة ابســم الئحــة
االنتخاابت يف احتاد اإلمارات العربية املتحدة .

المادة 50

جيب أن تتم االنتخاابت ابالقرتاع السري.

المادة 51

 .1فق فق ألعضاء االحتاد تقدمي ترشيحا م ملنصب الرئيس ومنصب انئب الرئيس ومنصب أعضاء جملس اإلدارة .
 .2يتم إخطار األمانة العامة خطياً ابسم املرشح قبل  60يوما على األقل من اتريخ انعقاد اجلمعية العمومية.

انتخاب الرئيس وانئبيه
المادة 52

يـتم انتخـاب الـرئيس مــن قبـل اجلمعيـة العموميــة ملـدة أربـع ســنوات وتبـدأ فرتتـ الرائسـية مباشــرةً بعـد انتهـاء اجلمعيــة العموميـة و كـن إعــادة
انتخاب .

المادة 53

-1
-2
-3

-4
-5
-6

يتم انتخاب الرئيس ابلتزكية يف حالة وجود مرشح واحد.
يكفي الفوز ملن فصل على األغلبية البسيطة يف حالة وجود مرشحني اثنني فق .
يف حالة وجود عدد من املرشحني يشرتط لصحة انتخاب الرئيس حصـول علـى ثلثـي األصـوات الصـحيحة ،ويف حالـة
أي مــنهم علــى هــذه النســبة مــن األصـوات يــتم إقصــاء مــن فصــل علــى أقــل عــدد مــن األصـوات ويربقــى
عــدم حصــول ٍن
علــى مرشــحني اثنــني حصــال علــى أعلــى األصـوات ويــتم إعــادة التصــويق يف اقـرتاع ٍ
اثن ويعتــرب فــائزا مــن فصــل منهمــا
على األغلبية البسيطة من األعضاء احلاضرين .
يتم انتخاب انئيب الرئيس ابلتزكية يف حالة وجود مرشحني اثنني فق .
يتم انتخاب انئيب الرئيس من بني املرشحني هلذا املنصب أبعلى األصوات.
يكون أحد انئيب رئيس االحتاد رئيسا للانة دوري احملرتفني .

15

انتخاب ابقي أعضاء جملس اإلدارة
المادة 54

يعترب األعضاء العشرة احلاصلون علـى أعلـى األصـوات  -حسـب التسلسـل  -فـائزين بعضـوية اجمللـس ،علـى أن يكـون مـن بـني األعضـاء
الثالثــة عشــر مخســة أعضــاء مــن األنديــة احملرتفــة أو شــركات كــرة القــدم كمــا يعتــرب بقيــة املرشــحني أعضــاء احتيــاط حســب ت ـرتيبهم بعــدد
األصوات اليت حصل كل منهم عليها.

المادة 55

ختطر األمانة العامة األندية وشركات كرة القدم والرواب األعضاء أبمسـاء املرشـحني قبـل  30يومـا علـى األقـل مـن موعـد انعقـاد اجلمعيـة
العمومية.
الفرع الثالث
اجلمعية العمومية العادية وغري العادية

أوالً :اجلمعية العمومية العادية :
المادة 56

تعقد اجلمعية العمومية العادية سنواي.

المادة 57

ف ـدد جملــس اإلدارة مكــان انعقــاد اجلمعيــة العموميــة وزما ــا وجيــب إخطـ ـار األعضــاء بــذلك خطي ـاً قبــل  30يوم ـاً علــى األقــل مــن اتريــخ
االنعقاد.

المادة 58

توجـ الــدعوة حلضــور اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة قبــل  20يومــا علــى األقــل مــن موعــد انعقادهــا وذلــك جوجــب إخطــار رمســي فتــوي علــى
جدول األعمال وتقرير الرئيس لألنشطة والبياانت املالية وتقرير املراجعني وأية واثئق أخرى ذات صلة.
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اثنياً  :جدول أعمال اجلمعية العمومية العادية :
المادة 59

تقــوم األمانــة العامــة بوضــع جــدول األعمــال اســتنادا إىل مقرتحــات جملــس اإلدارة واألعضــاء وجيــب علــى العضــو الراغــب يف تقــدمي مقــرتح
إبضافة أو تعديل على جدول األعمال إرسال كتاب بذلك لألمانة مع موجز للمقرتح قبـل  15يومـا علـى األقـل مـن موعـد انعقـاد اجلمعيـة
العمومية .

المادة 60

يتضمن جدول أعمال اجلمعية العمومية العادية اآليت :
 -1بيان يوضح انعقاد وتكوين اجلمعية العمومية حسب النظام األساسي لالحتاد.
 -2التصديق على جدول األعمال.
 -3كلمة الرئيس.
 -4تعيني ثالثة أعضاء ملراجعة احملضر.
 -5تعيني فاحصي البطاقات االنتخابية.
 -6تعليق أو إسقاط العضوية.
 -7التصديق على حمضر اجلمعية العمومية السابق.
 -8تقارير النشاط.
 -9عرض امليزانية اخلتامية و املراجعة وكشاي حساب األرابح واخلسائر.
-10التصديق على البياانت املالية.
-11التصديق على امليزانية.
 -12قبول العضوية .
 -13التصويق على املقرتحات لتعديل النظام األساسي و اللوائح اليت حتكم تطبيق النظام األساسي والقـرارات الدائمـة للامعيـة
العمومية .
 -14مناقشة املقرتحات املقدمة من األعضاء وجملس اإلدارة.
 -15تعيني ثالثة مدققني ماليني مستقلني بناءً على اقرتاح من جملس اإلدارة.
 -16إسقاط عضوية شخص أو هيئة .
 -17انتخاب الرئيس وانئب وأعضاء جملس اإلدارة .
 -18منح رائسة فخرية أو عضوية فخرية عند وجود مقرتح.
 -19مسائل إضافية أخرى يقرتحها األعضاء أو جملس اإلدارة.

17

المادة 61

يتم تعديل جدول أعمال اجلمعية العمومية العادية جوافقة ثلثي األعضاء احلضور من الذين فق هلم التصويق.

المادة 62

ال فق للامعية العمومية إصدار أي قرار حول أية قضية خارج جدول األعمال.

اثلثـاً  :اجلمعية العمومية غري العادية
المادة 63

جمللس اإلدارة عقد اجلمعية العمومية غري العادية يف أي وقق.

المادة 64

يلتزم جملس اإلدارة بعقـد اجلمعيـة العموميـة غـري العاديـة خـالل ثالثـة أشـهر إذا قـدمق األغلبيـة املطلقـة ألعضـاء االحتـاد طلبـا خطيـا فـدد
املســائل املـراد طرحهــا علــى جــدول األعمــال ،ويف حالــة عــدم انعقادهــا ألي ســبب فــق هلــم عقــدها أبنفســهم  ,و كــنهم طلــب مســاعدة
الفيفا عند احلاجة القصوى.

المادة 65

جيب إبالغ األعضاء جكان وزمان انعقاد اجلمعية العمومية وجدول األعمال قبل  7أايم من اتريخ انعقادها.
المادة 66

يضع جملس اإلدارة جدول أعمال اجلمعية العمومية يف حالة طلب ذلك.
ويف حال انعقاد اجلمعية العمومية غري العادية بطلب من األعضاء جيب أن يتضمن جدول األعمال املسائل اليت أاثرها طالبو االنعقاد.
ويف ضيع األحوال ال جيوز إضافة أي تعديل على بنود جدول األعمال.

المادة  66مكرر

جيب مراجعة وإرسال حمضر اجتماع اجلمعية العمومية العادية وغري العادية لألعضاء خالل مخسة عشر يوماً من انعقادها.
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الفـرع الرابع
تعديل األنظمة األساسية واللوائح اليت حتكم تطبيق النظام األساسي
والقرارات الدائمة للجمعية العمومية ووقت سرايهنا

المادة 67

اجلمعية العمومية هي اجلهة الوحيدة املختصة بتعديل األنظمة واللوائح اليت حتكم تطبيق النظام األساسي مع األخـذ ابالعتبـار الفقـرة  6مـن
املادة . 87
أوالً :تعديل النظام األساسي:

المادة 68

يشـرتط لقبــول مقرتحــات تعـديل النظــام األساســي أن تكــون مكتوبـة مــع مــوجز توضـيحي ملقــرتح التعــديل موجـ مـن قبــل األعضــاء أو جملــس
اإلدارة إىل األمانة العامة ويشرتط أن يقدم االقرتاح من عشرة أعضاء على األقل.

المادة 69
يشرتط لصحة التصويق على تعديل النظام األساسي حضور ثلثي األعضاء الذين فق هلم التصويق.
المادة 70

يتوجب العتماد التعديل على النظام األساسي موافقة ثالثة أرابع األعضاء احلاضرين الذين فق هلم التصويق.
اثنياً :تعديل اللوائح اليت حتكم تطبيق النظام األساسي-:

المادة 71

يشرتط ملقرتح تعديل اللوائح اليت حتكم تطبيق النظام األساسي والقرارات الدائمة للامعية العمومية إىل األمانـة العامـة أن يكـون مكتـواب مـع
توضيح خمتصر ملضمون التعديل.

المادة 72

ترعتمد مقرتحات تعـديل اللـوائح الـيت حتكـم تطبيـق النظـام األساسـي والقـرارات الدائمـة للامعيـة العموميـة جوافقـة األغلبيـة البسـيطة لألعضـاء
احلاضرين ممن فق هلم التصويق .

اثلث ـاً  :ســراين الق ـرارات :

المادة 73

تعترب القرارات الصادرة عن اجلمعية العمومية انفذة بعد  30يوما من اتريخ صدورها ما مل حتدد اجلمعية العمومية اترخيا آخر لذلك.
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الفصل الثاني
جملس اإلدارة
الفرع األول

تشكيل واجتماعات واختصاصات وقرارات جملس اإلدارة

أوالً  :تشكيل جملس اإلدارة
المادة 74

يتشكل جملس اإلدارة من  13عضواً من ضمنهم الرئيس وانئبني ل  ،على أن يكون أحد األعضاء من العنصر النسوي ،ويف حالـة مل ترشـح
أي امرأة لالنتخاابت يتم تعيينها بقرار من جملس اإلدارة.
المادة 75

يتم انتخاب الرئيس وانئبي وأعضاء جملس اإلدارة من قبل اجلمعية العمومية ،ويشرتط لقبول أي مرشح اقرتاح ترشيح مـن قبـل عضـو واحـد
على األقل.

المادة 76

تكون والية الرئيس وانئبي وأعضاء جملس اإلدارة ملدة أربع سنوات ،و كن إعادة انتخاهبم لفرتات مماثلة.

المادة 77

خيتار جملس اإلدارة يف أول اجتماع ل رئيسا للانة دوري احملرتفني من بني انئيب الرئيس .

المادة 78

يشرتط يف عضو جملس اإلدارة ما يلي -:
أن يكون من مواطين الدولة. أال يزيد عمره عن  70عاما وال يقل عن  25عاما.أن يكون من العناصر النشطة يف جمال رايضة كرة القدم. -أن ال يكون قد ارتكب جر ة جنائية أوسبق احلكم علي يف جر ة خملة ابألمانة والشرف.

المادة 79

يتم إرسال أمساء املرشحني إىل األمانة العامة لالحتاد اليت تقوم بتعميم قائمة أبمساء املرشـحني الـرمسيني علـى ضيـع أعضـاء االحتـاد مـع جـدول
أعمال اجلمعية العمومية اليت سيتم فيها انتخاب جملس اإلدارة.

المادة80

ال فق لعضو جملس اإلدارة أن يكون عضوا يف اهليئة القضائية لالحتاد.
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المادة 81

إذا شغر منصب أو أكثر يف جملس اإلدارة يستمر اجمللس يف عمل جا ال يقل عن سبعة أعضاء ويف حال قل عدد األعضاء عـن سـبعة علـى
اجمللس أن يشغل املناصب الشاغرة من بني األعضاء االحتياط وفقا ألعلى األصوات لبقية مدة الدورة االنتخابية .
تسق عضوية عضو اجمللس الذي يتغيب عن أربع اجتماعات متتالية أو مخس اجتماعات متفرقة بدون عذر يقبل اجمللس.
اثنيا  :اجتماعات جملس اإلدارة

المادة 82

يعقد جملس اإلدارة اجتماعا شهراي كحد أقصى وجا ال يقل عن أربع اجتماعات يف السنة .

المادة 83

 .1استثناءً من أحكام املادة ( )82جيب عقد اجتماع جملس اإلدارة يف احلالتني التاليتني:
أ .بناءً على طلب رئيس جملس اإلدارة.
ب .بناءً على طلب ( )%50من أعضاء جملس اإلدارة.
 .2وفقاً لالستثناء الوارد يف هذة املادة ،جيب عقد اجتماع جملس اإلدارة خالل ( )21يوماً كحد أقصى من اتريخ الطلب.

المادة 84

تضع األمانة العامة جدول األعمال حتق إشراف الرئيس ولكل عضو يف جملس اإلدارة احلق يف تضمني مواضيع أخـرى يف جـدول األعمـال
على أن ترسل إىل األمانة العامة قبل  14يوما من اتريخ االجتماع ،وعلى األمانة العامـة توزيـع جـدول األعمـال علـى أعضـاء جملـس اإلدارة
قبل االجتماع بسبعة أايم على األقل.

المادة 85

يشارك األمني العام أو من ينوب عن يف حالة غيابـ وجوافقـة الـرئيس ،يف اجتماعـات جملـس اإلدارة بصـفة استشـارية دون أن يكـون لـ حـق
يف التصويق.

المادة 86

تكون اجتماعات جملس اإلدارة سري وجمللس اإلدارة احلق يف دعوة من يرى حضوره دون أن يكون ل حق التصويق.
اثلثا  :اختصاصات جملس اإلدارة

المادة 87

ارس جملس اإلدارة االختصاصات التالية :
 -1إصدار القرارات واألحكام يف كل ما ال يقع ضمن صالحيات اجلمعية العمومية أو ضمن نطاق هيئات أخرى.
 -2التحضري وعقد اجلمعية العمومية العادية وغري العادية لالحتاد.
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 -3تعيني رئيس وأعضاء اللاان الدائمة.
 -4ترشيح رئيس وأعضاء اللاان القضائية واهليئات التحكيمية وخيول جملس اإلدارة بتعويض النقص يف االعضاء خالل
املوسم.
 -5إنشاء اللاان املؤقتة وفق مقتضيات احلاجة.
 -6وضع اللوائح اليت تنظم أعمال اللاان الدائمة واملؤقتة.
 -7تعيني وإ اء خدمات األمني العام بناءً على اقرتاح من الرئيس.
 -8اقرتاح املراجعني املستقلني على اجلمعية العمومية.
 -9تنسيق وتنظيم لقاءات الفرق املشاركة يف منافسات االحتاد.
 -10تعيني مدريب الفرق املمثلة لالحتاد وبعض األجهزة الفنية.
 -11إصدار األحكام اخلاصة أبوضاع وانتقاالت وتسايل الالعبني طبقا لالئحة الفيفا اخلاصة أبوضاع وانتقاالت
الالعبني ،وأية أحكام أخرى تتعلق ابلالئحة اخلاصة ابملسؤولني.
 -12إصدار اللوائح اخلاصة ابلتحكيم
 -13إصدار اللوائح املنظمة ملختلاي املسابقات الرمسية
 -14املصادقة على مواعيد املبارايت جلميع املسابقات
 -15إقرار قواعد تنظيم البطوالت الوطنية الرمسية وأية بطوالت أخرى ومن ضمنها على وج اخلصوص القواعد اخلاصة بعدد
األندية املشاركة وآلية الصعود واهلبوط .
 -16التصديق على اللوائح الداخلية لالحتاد.
أي مــن أعضــاء اجمللــس إذا خــالاي النظــام األساســي أو ل ـوائح االحتــاد أو الئحــة ســلوك وأخالقيــات املهنــة
 -17تعليــق عضــوية ٍن
على أن يتم عرض قرار التعليق على اجتماع اجلمعية العمومية القادم للمصادقة علي أو إلغائ .
 -18تعليق أو إسقاط عضوية شخص أو هيئة من هيئات احتاد اإلمارات مؤقتا حىت موعد انعقاد اجلمعية العمومية التالية.
 -19تفويض بعض املهام اليت تدخل يف اختصاصات إىل هيئات أخري يف االحتاد.
 -20جمللس اإلدارة ختويل بعض اختصاصات لرئيس اجمللس.
 -12جمللس اإلدارة احلق يف ختويل بعض أعضائ ابلتوقيع املشرتك لتسيري بعض األعمال اهلامة يف االحتاد.
رابعا :قرارات جملس اإلدارة
المادة 88

ال يعترب انعقاد اجمللس صحيحا إال حبضور (  ) 1+ 50%من أعضائ .
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المادة 89

يتخــذ جملــس اإلدارة قراراتـ ابألغلبيــة البســيطة مــن األعضــاء احلاضـرين ويف حالــة تعــادل األصـوات يكــون صــوت الـرئيس املــرجح وال يســمح
ابلتصويق ابلوكالة أو اإلانبة أو جوجب خطاب.

المادة 90

لرئيس جملس اإلدارة استثناءً ويف احلاالت املستعالة فق الطلب إىل أعضاء جملس اإلدارة التصويق على مشروع قرار ابلتمرير  ،ويف
حالة حصول مشروع القرار على اضاع أعضاء جملس اإلدارة يعترب انفذا  ،على أن يعرض القرار على االجتماع التايل جمللس اإلدارة لغرض
اعتماده وفق األصول.

المادة 91

على عضو جملس اإلدارة االنسحاب من النقاش أو من اختاذ القرار يف املوضوعات ذات العالقة بشخص .

المادة 92

جيب تسايل القرارات املتخذة يف حماضر اجتماعات جملس اإلدارة.

المادة 93

تكون للقرارات الصادرة عن جملس اإلدارة قوة السراين الفوري ما مل يقرر خالف ذلك.
خامسا :إقالة شخص أو هيئة من هيئات االحتاد

المادة 94

فق للامعية العمومية إقالة أعضاء جملس اإلدارة أو إسقاط عضوية هيئة من هيئات االحتاد.
وجيوز جمللس اإلدارة أن يقيل األشخاص أو يسق عضوية أحد أعضاء االحتاد مؤقتاً حلني انعقاد اجلمعية العمومية.
وعلى جملس اإلدارة أن يدرج قرار الفصل أو إسقاط العضوية يف جدول أعمال اجلمعية العمومية الختاذ قرار ائي في .

المادة 95

فق للشخص املقال أو اهليئة املعنية بقرار إسقاط عضويتها الطعن أمام اجلمعية العمومية.

المادة 96

تتم املصادقة على قرار اإلقالة أو اإلسقاط يف اجلمعية العمومية ابقرتاع سري وجوافقة ثلثي األصوات الصحيحة.
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الفرع الثاني
رئيس االحتاد
المادة 97

رئيس االحتاد هو املمثل القانوين لالحتاد .

المادة 98
اختصاصات وصالحيات رئيس االحتاد :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة عرب األمانة العامة.
ضمان فعالية هيئات االحتاد وإ ازها لألهداف املنصوص عليها يف هذا النظام.
اإلشراف على عمل األمانة العامة.
توطيد العالقات بني االحتاد والفيفا واالحتاد اآلسيوي واجلهات السياسية واملنظمات األخرى.
اقرتاح تعيني أو إ اء خدمات األمني العام على جملس اإلدارة.
ترƢŮƢǈȈƟǁśǠŭơǹƢƴǴǳơȁƧǁơƽȍơǆǴůȁƨȈǷȂǸǠǳơƨȈǠǸŪơƩƢǟƢǸƬƳơǅƙ
أي اختصاصات أخرى يف التنظيم الداخلي للوائح االحتاد .
فق للرئيس ختويل بعض اختصاصات لنائب الرئيس وجا ال يتعارض مع أي من نصوص هذا النظام .

المادة 99

للرئيس صوت واحد يف اجتماعات جملس اإلدارة ويف حال تعادل األصوات يكون صوت مرجحا.

المادة 100

يف حال غياب الرئيس ينوب عن أحد انئبي بتكلياي من الرئيس ،وتكون ل ذات الصالحيات واالختصاصات.
المادة 101

يف حـال توقــاي أو إيقـاف الـرئيس مـن أداء مهامـ الرمسيــة مؤقتـا أو بشــكل دائـم ينعقــد جملــس اإلدارة خـالل ســبعة أايمر الختيـار أحــد انئــيب
الرئيس للقيام جهام الرئيس خالل فرتة مؤقتة ،حلني انعقاد اجلمعية العمومية التالية اليت تعني رئيساً جديداً ابالنتخاب .

المادة 102

التمثيل والتوقيع
أ -لرئيس االحتاد احلق يف التوقيع نيابة عن االحتاد.
ب -لرئيس االحتاد احلق بتفويض األمني العام ابلتوقيع على كل أو بعض العقود واالتفاقيات اليت يربمها االحتاد نيابة عن .
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الفرع الثالث
اللجان الدائمة وتشكيلها واختصاصاهتا
أحكام عامة

المادة 103
تشكيل اللجان الدائمة :

 يــتم تشــكيل اللاــان الدائمــة مــن رئــيس وانئــب رئــيس وعــدد مــن األعضــاء وفق ـاً للمــادة ( ،)205وجيــوز جمللــس اإلدارة زايدة العــدد أوإنقاص وفقاً ملقتضيات العمل.
 يكون رئـيس وانئـب رئـيس اللانـة الدائمـة مـن أعضـاء جملـس اإلدارة مـا مل يـنص هـذا النظـام االساسـي علـى خـالف ذلـك ،وجيـوز جمللـساإلدارة تسمية انئب رئيس اللانة الدائمة من خارج أعضائ وفقاً ملقتضيات العمل واملصلحة العامة.
 تكون فرتة رئيس وأعضاء اللاان الدائمة سنة واحدة قابلة للتاديد وفقاً ملا يراه جملس اإلدارة. -1ال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن يكون عضوا يف أكثر من جلنتني دائمتني.
 -2جمللس اإلدارة احلق يف جتميد بعض اللاان أو دجمها مع بعضها عند احلاجة.
 -3فق جمللس اإلدارة تفويض اختصاصات بعض اللاان إىل هيئات أخرى جوجب اتفاق خاص وجا ال يتعارض مـع أنظمـة
ولوائح الفيفا.
 -4ثل رئيس اللانة الدائمة جلنت ويدير أعماهلا جا يتوافق مع اللوائح اليت يضعها جملس اإلدارة.
 -5يــتم تعيــني أعضــاء اللاــان الدائمــة مــن قبــل جملــس اإلدارة بنــاءً علــى ترشــيحات مــن رئــيس اللانــة ومــن أعضــاء االحتــاد
( األندية والرواب ) .
 -6للانة الدائمة أن تقرتح على جملس اإلدارة أي تعديالت على لوائحها.
 -7ال جيوز ألعضاء جملس إدارة االحتادات الرايضية األخرى أن يكونوا أعضاء يف جلان االحتاد.
 -8ال جيوز أن ثل أي ٍ
اند أو رابطة أبكثر من عضو واحد يف جلنة دائمة أو مؤقتة.
 -9تنــاط مهمــة مقــرري اللاــان جــوظفي األمانــة العامــة وجيــوز دعــو م يف اجتماعــات اللاــان إلبــداء املشــورة دون احلــق يف
التصويق ،وال فق هلم أبي حال عضوية اللاان الدائمة أو املؤقتة.
 -10أن يكون أعضاء اللانة من ذوي اخلربة واالختصاص كل يف جمال عمل جلنت .
 -11أن ال يقل عمر عضو اللانة عن  21سنة.
 -12أن يكون أعضاء اللاان من مواطين دولة اإلمارات.
 -13ختضع ضيع توصيات اللاان عدا القضائية والتحكيمية منها ملصادقة رئيس جملس اإلدارة .
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المادة 104

اللاان الدائمة ابالحتاد هي -:
 .1اللانة املالية .
 .2جلنة التدقيق الداخلي .
 .3جلنة املنتخبات الوطنية .
 .4جلنــة املسـابقـات.
 .5جلنة الشؤون الفنية والتطوير.
 .6جلنة احلكام.
 .7اللانة القانونية.
 .8جلنة كرة قدم النساء.
 .9جلنة كرة قدم الصالة.
جلنة الطب الرايضي.
.10
جلنة أوضاع وانتقاالت الالعبني.
.11
جلنة االتصال والتسويق.
.12
جلنة شؤون األندية.
.13
جلنة الشؤون اجملتمعية.
.14
اختصاصات اللجان الدائمة وتكوينها :

المادة 105
تكون اختصاصات اللجان حسب اآليت:
 -1اللجنة املالية:

خت ــتص جراقب ــة اإلدارة املالي ــة لالحت ــاد وتق ــدمي املش ــورة إىل جمل ــس اإلدارة فيم ــا يتعل ــق ابألم ــور املالي ــة وإدارة األص ــول وحتل ــل ميزاني ــة االحت ــاد
والكشوف املالية املعدة من قبل األمني العام وتقد ها إىل جملس اإلدارة العتمادها.
تتألاي من رئيس وأربعة أعضاء.
 -2جلنة التدقيق الداخلي:

ختتص ابلتأكد من استكمال ومصداقية احلساابت املالية ومراجعة تقرير املدققني اخلارجيني بناءً على طلب جملس اإلدارة.
وتتألاي من رئيس وأربعة أعضاء من غري أعضاء اجمللس.
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 -3جلنة املنتخبات الوطنية:
ختتص بشؤون املنتخبات الوطنية وفقا ألحكام القوانني واللوائح املنظمة لعملها وتتألاي من رئيس وستة أعضاء.

 -4جلنة املسابقات:

ختتص بتنظيم املسابقات اخلاصة ابالحتاد وفقاً ألحكام القوانني واللوائح املنظمة واملطبقة على مسابقات االحتاد.
وتتألاي من رئيس وأربعة أعضاء.
 -5جلنة الشؤون الفنية والتطوير:

ختتص بتحليل وتطوير أداء عناصر لعبة كرة القدم اإلدارية والفنية.
وتتألاي من رئيس وستة أعضاء.

 -6جلنة احلكام:

ختتص بتطبيق قوانني اللعبة وتعيني احلكام للمبارايت يف املسابقات املنظمة من قبل االحتاد وتنظيم شئو م ابلتعاون مع إدارة االحتـاد ومراقبـة
تدريبهم وتثقيفهم.
وتتألاي من رئيس وستة أعضاء.
 -7اللجنة القانونية:

ختتص بتحليل املسائل القانونية األساسية املتعلقة بكرة القدم وتقييم القوانني واللوائح اخلاصة ابالحتاد وأعضائ .
وتتألاي من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي املؤهالت القانونية ،وجيوز أن يكون الرئيس وانئب من خارج أعضاء جملس اإلدارة.
 -8جلنة كرة قدم النساء:

ختتص بتنظم مسابقات كرة قدم النساء وتتعامل مع املسائل املتعلقة هبا.
وتتألاي من رئيس وأربعة أعضاء.
و كن أن يسمى رئيس اللانة استثناءً من خارج أعضاء جملس اإلدارة.
 -9جلنة كرة قدم الصالة:

ختتص بتنظم مسابقات كرة قدم الصالة وتتعامل مع املسائل املتعلقة هبا.
وتتألاي من رئيس وأربعة أعضاء.
 -10جلنة الطب الرايضي:

ختتص ابلنواحي الطبية لكرة القدم.
وتتألاي من رئيس وأربعة أعضاء.

 -11جلنة أوضاع وانتقاالت الالعبني :

اللانة املسئولة عن مراقبة مدى االلتزام بلوائح أوضاع وانتقال الالعبني وفقا للوائح الفيفا املتعلقة أبوضاع وانتقال الالعبني والالئحة الوطنية
اخلاصة أبوضاع الالعبني وانتقاهلم وحتدد أوضاعهم يف خمتلاي مسابقات االحتاد .وهلا أن تقرتح لوائح خاصة حتدد صالحيا ا واختصاصها.
وتتألاي من رئيس وأربعة أعضاء.
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 - 12جلنة االتصال والتسويق

ختتص بتنظيم الفعاليات واألحداث الكربى وتقدمي املشورة بشأن استضافة أي حدث عاملي يتعلق بكرة القدم .
وتتألاي من رئيس وأربعة أعضاء.
 – 13جلنة شؤون األندية :
تعين ابلعالقة بني االحتاد و األندية االعضاء والعمل على تعزيز مشاركا ا يف تطوير كرة القدم و تتألاي من رئيس وأربعة أعضاء .
 - 14جلنة الشؤون اجملتمعية :

ختــتص ابإلشـراف علــى الشــؤون املتعلقــة ابملســؤولية االجتماعيــة وتنميتهــا وحتقيــق أهــدافها والعمــل علــى تعزيــز وتفعيــل دور االحتــاد يف العمــل
اجملتمعي احمللي واإلقليمي والدويل ،وتتألاي من رئيس وأربعة أعضاء.

اللجان املؤقتة:
المادة 106

.1
.2
.3
.4

جمللس اإلدارة احلق يف تشكيل جلان مؤقتة ملهام خاصة وملدة حمدودة.
يعني جملس اإلدارة رئيس وأعضاء تلك اللاان.
يتم حتديد مهام ووظائاي تلك اللاان يف لوائح خاصة مؤقتة.
ترفع اللانة املؤقتة تقريرها إىل جملس اإلدارة.
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الفرع الرابع
دوري المحترفين

المادة 107

 -1يؤسس يف االحتاد ضمن هيكل اإلداري جلنة ابسم " جلنة دوري احملرتفني "
 -2يشكل جملس اإلدارة جلنة ابسم (جلنة دوري احملرتفني) من رئيس واثين عشر عضوا من األندية احملرتفة من بينهم انئب
رئيس اللانة.
 -3للانة دوري احملرتفني تشكيل مكتب تنفيذي من رئيس وأربعة أعضاء يعتمدهم جملس إدارة االحتاد .
 -4يكون أحد انئيب رئيس االحتاد رئيسا للانة دوري احملرتفني.
 -5ترعد جلنة دوري احملرتفني الذارع التنفيذي لدوري احملرتفني (تسويق وتنظيم واستثمار) .
 -6يكون اللانة الئحة خاصة تعمالن من خالهلا طبقا للنظام األساسي لالحتاد ،واالحتاد اآلسيوي لكرة القدم  ،والفيفا .
 -7يتكون دوري احملرتفني من (ٍ )14
اند  /شركة ،وجمللس إدارة االحتاد إعادة النظر يف عدد األندية احملرتفة وفقا ملتطلبات
االحرتاف.
 -8تقدم جلنة دوري احملرتفني تقريرا نصاي سنوي حول أدائها املايل واإلداري والتسويقي إىل جملس إدارة االحتاد .
المادة 108

تتمتع جلنة دوري احملرتفني ابستقالل مايل وإداري وتقوم جبميع أنشطتها يف إطار السلطة املمنوحة هلا جوجب هذا النظام.

المادة 109

جمللس إدارة االحتاد يف حالة الضرورة اليت يقدرها حل جلنة دوري احملرتفني .

المادة 110
صالحيات لجنة دوري المحترفين :

 .1تلتزم جلنة دوري احملرتفني بتنفيذ لوائح وقرارات االحتاد طبقا لنظام األساسي.

 .2تكون جلنة دوري احملرتفني مسؤولة عن تنظيم وإدارة وتسويق املسابقات الوطنية اخلاصة ابألندية احملرتفة ،طبقا هلذا النظام
ولوائح املسابقات اليت يصادق عليها جملس إدارة االحتاد  ،وهي -:
أ  -مسابقة دوري احملرتفني.
ب  -مسابقة كأس األندية احملرتفة.
ج  -مسابقة كأس السوبر.
د  -أية مسابقات أخرى يقررها جملس إدارة االحتاد.
 .3متتلك إدارة دوري احملرتفني ضيع احلقوق التاارية ذات العالقة ابملسابقات املوكولة إليها وهلا احلق يف تنظيم كل ما يتعلق
ابلقضااي املالية من خالل اللوائح ذات العالقة املصادق عليها من قبل جملس إدارة االحتاد .
 .4أية اختصاصات أخرى ترد يف الالئحة املنظمة لعملها.
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المادة 111
مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه هللا " .

تلتزم كافة األندية املشاركة يف دوري احملرتفني ابملشاركة يف مسابقة " كأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظ هللا " طبقا للوائح اخلاصة
بتلك املسابقة والصادرة عن االحتاد.
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الفصل الثالث
األمانة العامة

أوال  :أعمال األمانة العامة :
المادة 112

تقوم األمانة العامة بكافة األعمال اإلدارية يف االحتاد وفق توجيهات األمني العام.
يلتزم موظفو األمانة العامة ابللوائح الداخلية لالحتاد ويؤدون املهام املوكلة هلم أبفضل السبل.

المادة 113

 -1األمانة العامة هي املسؤولة عن تسايل حماضر اجتماعات اجلمعية العمومية وعرضها على األعضاء.
 -2تقوم جهام سكراترية أعمال ضيع اللاان واهليئات.

اثنيا  :األمني العام:
المادة 114

األمني العام هو الرئيس التنفيذي لألمانة العامة ويكون تعيين على أساس اتفاقية فكمها القانون اخلاص ،شريطة أن يكـون لديـ املـؤهالت
املهنية الالزمة.
تكون صالحيات وواجبات األمني العام حسب اآلتــي -:
 .1إعداد جدول أعمال اجتماعات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة واملكتب التنفيذي.
 .2تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة وفقاً لتوجيهات رئيس االحتاد.
 .3إعداد حماضر اجتماعات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة .
 .4حضــور اجتماعــات اجلمعيــة العموميــة وجملــس اإلدارة ،ول ـ حبكــم وظيفت ـ حضــور اجتماعــات اللاــان الدائمــة
واملؤقتة.
 .5تنظيم اجتماعات اجلمعية العمومية واجتماعات جملس اإلدارة واهليئات األخرى.
 .6إدارة حساابت االحتاد بشكل جيد واحملافظة عليها.
 .7إعداد وتوقيع مراسالت االحتاد.
 .8تنظيم العالقات مع األعضاء واللاان و( الفيفا) واالحتاد اآلسيوي.
 .9تنظيم األمانة العامة.
.10تعيــني وإ ــاء خــدمات املــوظفني العــاملني يف األمانــة العامــة وحتديــد رواتــبهم وخمصصــا م املاليــة جوافقــة رئــيس
االحتاد.
المادة 115

أي من هيئات االحتاد.
ال جيوز لألمني العام أن يكون مندوابً للامعية العمومية أو عضوا يف ٍن
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الفصل الرابع
اهليئات القضائية واإلجراءات االنضباطية
الفرع األول
اللجان القضائية
المادة 116

أوال  :أحكام عامة:
 -1األجهزة القضائية يف االحتاد هي-:
جلنة االنضباط.
أ-
ب -جلنة االستئناف.
ج -جلنة ميثاق الشرف
 -2جيب توضيح مسؤوليات وواجبات هذه األجهزة يف النظام االنضباطي لالحتاد والذي جيب أن يكون متوافقا مع
النظام االنضباطي ( للفيفا ).
 -3ال تؤثر اختصاصات األجهزة القضائية على سلطات اللاان األخرى يف اختاذ قرارا ا.
 -4جيب أن ال يكون أعضاء اللاان القضائية أعضاء يف جملس اإلدارة أو اللاان الدائمة أو املؤقتة أويف أي أجهزة
أخرى يف االحتاد.
المادة 117

تتألاي كل من جلان االنضباط واالستئناف وميثاق الشرف من رئيس وانئب رئيس من ذوي املؤهالت القانونية وعدد من األعضاء.
تعمل كل جلنة وفقاً لالئحة اخلاصة هبا.

المادة 118

حتدد وظيفة هذه اللاان جوجب قواعد االنضباط اخلاصة ابالحتاد ،وتصدر اللانة قرارا ا حبضور ثالثة أعضـاء ،ويف حـاالت خاصـة كـن
لرئيس اللانة أن فكم بشكل منفرد وفقاً لقواعد االنضباط اخلاصة ابالحتاد.

المادة 119

اثنياً  :جلنة االنضباط:
كن للانة االنضباط أن توقـع العقـوابت املبينـة يف قواعـد االنضـباط اخلاصـة ابالحتـاد علـى األعضـاء (األنديـة والـرواب ) اإلداريـني
والالعبني ووكالئهم واملسؤولني واملبارايت طبقا لالئحة االنضباط.

المادة120

ختضع األحكام املتعلقة إبيقاف وطرد األعضاء للصالحيات التأديبية اخلاصة ابجلمعية العمومية وجملس اإلدارة.
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المادة 121

اثلثاً  :جلنة االستئناف:
تكون جلنـة االسـتئناف مسـؤولة عـن النظـر يف االسـتئنافات ضـد قـرارات جلنـة االنضـباط غـري النهائيـة طبقـا لالئحـة االسـتئناف وقـرارات جلنـة
ميثاق الشرف وجلنة احلكام .
الفرع الثاني
اإلجراءات االنضباطية
المادة 122
اإلجراءات االنضباطية اليت توقع على-:

 -1الشخص الطبيعي أو االعتباري
أ -اإلنذار.
ب -التوبيخ.
ج -الغرامة.
د -اسرتجاع اجلوائز.
 -2الشخص الطبيعي :
أ -اإلنذار.
ب -الطرد.
ج -اإليقاف عن مباراة أو عدد من املبارايت.
د -احلرمان من غرفة تبديل املالبس.
هـ -احلرمان من اجللوس يف مقاعد االحتياط.
و -احلرمان من دخول اإلستاد.
ز -احلرمان من املشاركة يف أي أنشطة متعلقة بكرة القدم.
 -3الشخص االعتباري :
أ -احلرمان من انتقال العبني جدد إلي .
ب -لعب املباراة بدون ضهور.
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ج -لعب املباراة على أرض حمايدة.
د -احلرمان من اللعب يف مالعب معينة.
هـ  -شطب نتائج مبارايت أو بعض منها.
و -الطرد.
ز -خسارة املباراة (.)0 / 3
ح -خصم من النقاط.
ط -التخفيض إىل درجة أدىن.
المادة 123

للاهة املختصة إيقاع جزاء أو أكثر من اجلزاءات املقررة ابملادة ( )122على املخالفني.
الفرع الثالث
اهليئات التحكيمية

المادة 124

أوالً  :غرفة فض املنازعات الداخلية :

 .1تنشــأ غرفــة لفــض املنازعــات وفقــا ملبــاد غرفــة حــل املنازعــات التابعــة للفيفــا ختــتص بكافــة النزاعــات الوطنيــة
الداخليــة بــني األنديــة والالعبــني الــيت تنشــأ عــن عقــود العمــل وتعويضــات التــدريب ومســامهات التضــامن بــني
األندية التابعة لالحتاد .
 .2يـتم تشــكيلها مــن رئـيس وانئــب مــن ذوي االختصـاص القــانوين وثالثــة أعضــاء ممثلـني عــن األنديــة وثالثـة أعضــاء ثلــون الالعبــني،
وختضع قرارا ا لالستئناف أمام هيئة التحكيم.

اثنياً  :هيئة التحكيم :

يرشــح جملــس اإلدارة هيئــة حتكــيم  ،ويضــع هلــا الئحــة خاصــة هبــا حتــدد اختصاصــا ا ونطــاق عملهــا ابإلضــافة لقائمــة حمكمــني مــن ذوي
املؤهالت القانونية والفنية ذات العالقة بلعبة كرة القدم .
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الفرع الرابع
االختصاص القضائي
المادة 125

ال جيوز لالحتاد أو أعضائ أو العبي أو وكالئهم أو إداريي رفع أي نزاع إىل احملاكم العادية ما مل يكن منصوصاً على ذلك بشكل حمدد يف
هذا النظام األساسي أو لوائح الفيفا ويتم إحالة أي خالف إىل االختصاص القضـائي لالحتـاد أو (للفيفـا) أو االحتـاد اآلسـيوي كـل حسـب
اختصاص .
المادة 126

يكون لالحتاد االختصاص القضائي يف النزاعات الوطنية الداخلية الناشئة بني األطراف املنتمية إىل االحتاد.
يكون لالحتاد الدويل أو االحتاد اآلسيوي االختصاص القضائي يف النزاعـات ذات الصـفة الدوليـة الناشـئة بـني األطـراف املنتميـة إىل احتـادات
الدول أو االحتادات الكونفدرالية املختلفة.

الفرع الخامس
حمكمة التحكيم الرايضي ( كاس)
المادة 127

وفقاً للمادتني رقمي  61 – 60من قوانني الفيفا ،يتم النظر يف أي استئناف لقرار ائي وملزم صادر عن الفيفا مـن قبـل حمكمـة التحكـيم
الرايضي (كاس) الكائنة يف لوزان بسويسرا إال أن "كاس" ال كنهـا النظـر يف االسـتئنافات اخلاصـة ابنتهـاك قـوانني اللعبـة واإليقافـات لغايـة
 4مبارايت أو لغاية ثالثة أشهر أو القرارات الصادرة من قبل هيئة حتكيم مستقلة ومشكلة أصوالً من قبل احتاد أو احتاد كونفدرايل.

المادة 128

يلتــزم االحتــاد ويضــمن التـزام أعضــائ والعبيـ ومســئولي والوســطاء ابلقـرارات النهائيــة الصــادرة عــن أي مــن هيئــات ( الفيفــا ) أو عــن حمكمــة
التحكيم الرايضي "كاس".
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الباب الرابع
أحكــام متفرقــة
الفصل األول
مالي ــة االحتـاد
المادة 129
الفرتة املالية:

تكـون الفـرتة املاليـة لالحتـاد سـنة،تبدأ مـن أول ينـاير وتنتهـي يف ايـة ديسـمرب مـن كـل عـام ،حبيـ تغطـي إيـرادات االحتـاد السـنوية النفقـات
خالل الفرتة املالية مع أتمني نفقات مهام االحتاد.
المادة 130

يتم إدارة ريع ونفقات االحتاد من خالل إنشاء صندوق احتياطي.

المادة 131

يكون األمني العام مسؤوالً عن وضع احلساابت السنوية املوحدة لالحتاد مع اجلهات التابعة ل طوال الفرتة املالية.

المادة 132

مصادر وإيرادات االحتاد:
تكون مصادر وإيرادات االحتاد من خالل ما يلي-:
أ  -الدعم احلكومي.
ب -اشرتاكات األعضاء السنوية.
ج -واردات تسويق احلقوق املخول هبا االحتاد.
د -الغرامات املفروضة من قبل اهليئات املختصة.
هـ -االشرتاكات واإليرادات األخرى اليت تتوافق و أهداف االحتاد.
و  -اإليرادات الناضة عن أية استثمارات ألموال االحتاد يقرها جملس اإلدارة.

المادة 133

النفقات:

يتحمل االحتاد النفقات التاليـة -:
أ  -النفقات الواردة يف امليزانية.
ب -النفقات األخرى املعتمدة من قبل اجلمعية العمومية والنفقات املخول إبنفاقها جملس اإلدارة ضمن نطاق صالحيات .
ج  -كافة النفقات األخرى اليت تتوافق وأهداف االحتاد.
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المادة 134

مدققو احلساابت املستقلني:
يقــوم مــدققو احلســاابت املســتقلون املعينــون بق ـرار اجلمعيــة العموميــة بتــدقيق احلســاابت املعتمــدة مــن اللانــة املاليــة وفق ـاً للمبــاد احملاســبية
املالئمة ويقدمون تقريرهم إىل اجلمعية العمومية.
يتم تعيني املدققني ملدة أربع سنوات قابلة للتمديد لفرتات أخرى.
اشرتاكات العضوية:
المادة 135

يتم استحقاق رسوم العضـوية يف األول مـن ينـاير وجيـب سـداد اشـرتاكات األعضـاء اجلـدد للسـنة خـالل  30يومـا مـن اتريـخ انتهـاء اجتمـاع
اجلمعية العمومية.
المادة 136

حتدد اجلمعية العمومية مبلغ االشرتاك السنوي لألعضاء بناءً على توصيات جملس اإلدارة وجيب أن يكون املبلغ موحدا لكل األعضاء.

المادة 137

تسوية احلساابت:
جيوز لالحتاد استيفاء حقوق جتاه األعضاء من حساب موجودا م لدي .

المادة 138

ســابعاً :الرسوم:
جيوز لالحتاد أن يطالب أعضاءه بدفع رسوم نظري إقامة املبارايت.
الفصل الثانــي
املس ــابقــات

المادة 139

املسـابقات الرمســية:
فدد االحتاد وينسق املسابقات الرمسية اليت تقام ضمن إقليم وكما يلي:
 .1كأس صاحب السمو رئيس الدولة"حفظ هللا" .
 .2دوري احملرتفني.
 .3دوري الدرجة األوىل .
 .4أية مسابقات اخرى يقررها جملس إدارة االحتاد .
المادة 140

جمللس اإلدارة إصدار اللوائح اخلاصة جسابقات .
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المادة 141

ترخيص األندية:
يضع جملس اإلدارة اللوائح اخلاصة بنظام ترخيص األندية ومشاركتها يف مسابقات االحتاد.
المادة 142

املبارايت واملسابقات الدولية:

يكون لالحتاد الدويل صالحية تنظيم املبارايت واملسابقات الدولية بني فرق االحتاد أو األندية.
وال جيوز إقامة املسابقات أو املبارايت دون تصريح مسبق من اللانة التنفيذية التابعـة لالحتـاد الـدويل مـا مل يتطلـب تصـرفاً آخـر مـن االحتـاد
الكونفدرايل ذي الصلة وفقاً للوائح (الفيفا).

المادة 143

يلتزم االحتاد بتقومي املبارايت الدولية اليت تعدها الفيفا.

المادة 144

اللقاءات:
ال فق لالحتاد أن ينظم مبارايت أو يقوم بلقاءات مع أي احتاد آخر ليس عضوا يف الفيفا أو مع أعضاء مؤقتني يف االحتـاد الكونفـدرايل إال
بعد احلصول على موافقة الفيفا لكرة القدم.

المادة 145

املوافقة:
ال جيــوز لألنديــة أو أي مــن اجملموعــات املنتســبة لالحتــاد أن تنتمــي إىل أي احتــاد آخــر أو أن تشــارك يف مســابقات يف إقلــيم احتــاد آخــر دون
التصريح هلا بذلك من قبل االحتاد و االحتاد اآلخر والفيفا إال يف الظروف االستثنائية.
الفصل الثـالـث
التســويق

حقوق التسويق:
المادة 146

لك االحتاد وأعضاؤه حصراً كافة احلقوق الناشئة عن املسابقات واألنشطة املندرجة حتق سـلطتهم دون قيـد ،سـواء تعلـق ابحملتـوى والوقـق
أو املكان والقانون.

المادة 147

تتمثل حقوق التسويق يف كافة أنواع احلقوق املالية و السمعية واملرئية و التسايل اإلذاعي و الب وإعادة اإلنتاج والوسائ املتعددة
والتسويق والرتويج واحلقوق املعنوية املتعلقة ابلشعارات واحلقوق الناشئة جوجب قانون النشر.
يقرر جملس اإلدارة كيفية ومدى استغالل هذه احلقوق ووضع اللوائح اخلاصة يف هذا الشأن.
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المادة 148

جمللس اإلدارة تقرير احلقوق اليت تستغل بشكل حصري أو مشرتك أو مع الغري أو من قبل الغري بشكل كامل.
التخويل:
المادة 149

يكون االحتاد وأعضاؤه املسؤولني عن ختويل وتوزيع الصورة والصوت وانقالت البياانت ملبارايت كرة القدم واألحـداث املندرجـة حتـق نطـاق
سلطتهم دون قيد فيما يتعلق ابحملتوى والوقق واملكان والنواحي القانونية.
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اللجنة االنتقالية

الفصل الرابــع
اللجنــة االنتقالية والظروف الطارئة وحل االحتاد

المادة 150

يف حال استقالة أغلبية أو كل أعضاء جملس اإلدارة ،يتم تشكيل جلنة انتقالية وفقا لإلجراءات التالية -:
تقوم األمانة العامة ابلدعوة الجتماع اجلمعية العمومية غري العاديةر لتشكيل اللانة االنتقالية خالل سبعة أايم من
.1
اتريخ آخر استقالة مقدمة.
يرأس اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية أكرب أعضاء املمثلني احلاضرين سنا ،وتقتصر مهمت على إدارة االجتماع وال
.2
مرجحا.
فق ل التصويق إال عند تساوي األصوات ،حينها يكون صوت
ً
عضوا وال يقل عن ( )7أعضاءر لتويل
.3
تقوم اجلمعية العمومية بتكلياي ممثلني عن األعضاء ،على أن ال يزيد عن (ً )11
عضوية اللانة االنتقالية لتسيري أعمال االحتاد ،وختتار اللانة االنتقالية رئيسا هلا من بني أعضائها.
متارس اللانة مهام عملها خالل املدة احملددة يف هذا النظام.
.4
تقوم اللانة االنتقالية بتسيري أعمال االحتاد وفقا هلذا النظام جا يكفل حتقيق املصلحة العامة.
.5

المادة 151

تعقد اللانة االنتقالية ضعية عمومية غري عادية النتخاب أعضاء جملس اإلدارة اجلديد خالل  90يوما من تكوينها قابلة للتمديد لفرتة
مماثلة.
األحداث الطارئة غري املتوقعة والقوة القاهرة:

المادة 152

جمللس اإلدارة القرار النهائي يف أي من األمور اليت مل يرد بشأ ا نص يف هذا النظام أو يف حاالت القوة القاهرة.

حـل االحتاد :
المادة 153

يتطلب قرار حل االحتاد موافقة أغلبية ثلثي أعضاء اجلمعية العمومية.
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المادة 154

يف حالة حل االحتاد تنتقل أصول إىل اهليئة العامة لرعاية للشباب والرايضة على سبيل األمانة حلني أتسيس احتاد جديد ،وجيوز للامعية
العمومية جوافقة ثلثي األعضاء تعيني حارس قضائي.

النفاذ:
المادة 155

أقـرت اجلمعيـة العموميـة العاديـة لالحتــاد رقـم ( )1التعـديالت اجلديـدة علـى النظــام األساسـي بتـاريخ  2016/08/28وتعتـرب انقـذة اعتبــاراً
من اتريخ .2016/09/28
المادة 156

ال يعمل أبي نص يتعارض مع هذا النظام.

الرئيس

األمين العام

م .مروان بن غليطة

محمد هزام الظاهري
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