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   بعد اإلطالع عىل:-

المادة (1): 
تــعــريـفــات

1- المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة 

والالئحة التنفيذية،

2- النظام األساسي لمجلس االتحاد الدولي لكرة القدم،

3-  األساسي لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم،

4- النظام األساسي التحاد االمارات لكرة القدم اإلماراتية،

5- محضر اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد االماراتي لكرة القدم رقم (3) بتاريخ 2018/06/26 بشأن الموافقة 

عىل تقديم طلب اشهار رابطة المحترفين االماراتية

رابطة  اشهار  بشأن   2019/6/26 بتاريخ  الصادر   2019 لسنة   (30) رقم  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  قرار   -6

المحترفين اإلماراتية لكرة القدم تحت رقم (1).

بتاريخ   (01) رقم  اإلماراتية  المحترفين  لرابطة  المؤسسين  لالندية  األول  التأسيسي  االجتماع  محضر   -7

.2018/12/27

8- محضر االجتماع التأسيسي لالندية المؤسسين لرابطة المحترفين اإلماراتية رقم (01) للموسم 2019/2018

بتاريخ 2019/5/23.

9- اجتماع الجمعية العمومية رقم (1) لسنة 2020 والذي أقر فيه تعديل بعض مواد النظام األساسي والذي عقد 

بتاريخ 2020/08/13

1- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينـــــة قرين كل منهـــــا ما لـــــم يدل سياق النص عىل خالف 

ذلك: 

دولة اإلمارات العربية المتحدة

االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

اتحاد اإلمارات لكرة القدم

رابطة المحترفين االماراتية، وهي الكيان القانوني الممثل لالندية األعضاء وتتمتع بشخصية اعتبارية 

مستقلة ولها  كيان قانوني مستقل ماليا و إداريا بحسب نصوص وأحكام هذا النظام وقرار االشهار 

الصادر عن الهيئة العامة للرياضة.

الدولـة

االتحاد الدولي

االتحاد 

اآلسيوي

االتحاد

الرابطة 
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الشركة/ الشركات التي تختص بممارسة نشاط كرة القدم والمملوكة أو التابعة لنادي عضو في اتحاد 

االمارات لكرة القدم. 

كل أعضاء مجلس اإلدارة ،أعضاء اللجان، المدربون، الحكام، مساعدو الحكام، ومسؤولي المبارايات 

اإلمارات  واتحاد  اآلسيوي  واالتحاد  الدولي  االتحاد  في  والمالية  والطبية  الفنية  بالمسائل  والمعنيون 

العربية المتحدة لكرة القدم، الروابط، واألندية.

النظام األساسي لرابطة المحترفين االماراتية

العب كرة القدم المسجل مع ناد عضو في االتحاد والمسجلون والمشاركون في أي من مسابقات 

الرابطة وأي العب اخر تحت سلطة الرابطة. 

الجمعية العمومية للرابطة ممثلة في أعضائها. 

رئيس مجلس إدارة الرابطة 

الرابطة و/او  اللوائح والقرارات الصادرة عن  اليها مهام تنفيذ  هي األقسام اإلدارية للرابطة والمنوط 

مجلس االدارة واالشراف عىل تنظيم المسابقات والتنسيق ما بين اللجان الفرعية بعضها ببعض 

وبين هذه اللجان واألندية المحترفة.

المدير التنفيذي للرابطة والذي يتم تعيينه من قبل الرئيس.

الجهاز القضائي الرياضي في اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم الذي يختص بجميع القضايا 

اإلنضباطية.

لعبة كرة القدم التي ينظمها الفيفا وفقاً لقوانين اللعبة

المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب)

هيئات تحكيم رياضية والتي تختص بجميع القضايا الرياضية التي تندرج تحت اختصاصها.

محكمة التحكيم الرياضية والكائنة في لوزان بسويسرا (كاس).

    

األندية/النادي

المسؤولون

النظـام

الالعب

الجمعية 

العمومية

الرئـيس

اإلدارة 

التنفيذية

المدير 

التنفيذي

اللجان 

القضائية

كرة القدم 

المنظمة

المجلس 

الدولي

هيئات 

التحكيم

محكمة 

التحكيم  
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اللجنة، بما في ذلك  التي تنظمها  للمسابقات  التجاري وتسويق واستثمار  كافة حقوق االستغالل 

التصوير  وحقوق  االستضافة  وحقوق  االمتياز  وحقوق  البث  حقوق  الحصر  ال  المثال  سيبل  عىل 

وحقوق المتاجرة والحقوق الترويجية وحقوق الرعاية وحقوق السفر والجوالت وحقوق وسائل اإلعالم 

أخرى وفقاً  باستخدام أي وسيلة  التجاري  الفيديو و/أو االستغالل  الجديدة وحقوق تسجيل مقاطع 

للنظام األساسي لالتحاد.

المسابقات الخاصة بالمحترفين والتي تشمل كأس المحترفين ودوري المحترفين ومسابقة الرديف 

أو  برامج  أو  أو أنشطة   المحترفين وأية منافسات  المعتمدة للمشاركة) وكأس سوبر  (وفقا لألعمار 

األندية  من  أعضائها  بين  فيما  الرابطة  عليها  وتشرف  وتديرها  تنظمها  رسمية  أو  ودية  مباريات 

المحترفة أو فيما بين أي من أعضائها وآخرين و يحق لإلدارة التنفيذية ربطها بمسميات تجارية.

من  مسابقة  أي  في  الرابطة  تنظمها  رسمية  قدم  كرة  مباراة  أول  إقامة  من  تبدأ  التي  الفترة  هي 

مسابقات الرابطة وتنتهي بنهاية أخر مباراة رسمية تنظمها الرابطة ألي من مسابقاتها.

الحق في بث مباريات المسابقة والدخول إىل اإلستاد بغرض النقل التلفزيوني المباشر و/أو البث 

اإلذاعي و/أو التسجيل الصوتي و/أو التسجيل عبر الوسائط السمعية البصرية والحصول عىل ترخيص 

النقل المباشر و/أو التسجيل و/أو أي من هذه األمور بأي شكل من األشكال أو جميع أشكال النقل 

التلفزيوني و/أو البث اإلذاعي و/أو البث الرقمي و/أو باستخدام أي وسيلة إعالمية أخرى موجودة في 

الوقت الحالي أو قد توجد في المستقبل، بما في ذلك جميع صور البث التلفزيوني األرضي والسلكي 

وعبر األقمار الصناعية والبث التلفزيوني عبر اإلنترنت والبث التلفزيوني واسع النطاق (الثابت و/أو 

الالسلكي) واإلنترنت والتلفزيونات التفاعلية والبث عن طريق الهاتف وأي تطبيقات الكترونية أخرى 

أو غيرها من الوسائل واألدوات.

نسبة (50%+1) لمجموع األعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت

نسبة (50%+1) لمجموع األعضاء الكلي الذين يحق لهم التصويت

نسبة ثلثين األعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت

نسبة ثالثة ارباع األعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت

الحقوق 

التجارية   

مسابقات 

الرابطة

المــوسم 

الريـاضي

حقوق البث         

األغلبية 

العادية

األغلبية 

المطلقة

اغلبية الثلثين

اغلبية "ثالثة 

االرباع"   



المادة (4): اللغة و وسائل االتصال:

الوثائق والمستندات والمراسالت والمحاضر مدونة  العربية، وتكون جميع  اللغة  للرابطة هي  الرسمية  اللغة   .  1

بذات اللغة، ويمكن استخدام اللغة االنجليزية متى ما دعت الحاجة اىل ذلك، 

2. يعتبر البريد االلكتروني من وسائل االتصال الرسمية في كافة المراسالت باإلضافة اىل وسائل االتصال االخرى 

المتاحة وهي عىل سبيل المثال ال الحصر الفاكس والبريد المسجل.

المادة (3): المقر الرئيسي: 

يكون المقر الرئيسي للرابطة في إمارة أبوظبي، ويجوز نقلها و/أو انشاء فروعاً أخرى داخل دولة اإلمارات العربية 

المتحدة بقرار من الجمعية العمومية وبموجب توصية من مجلس االدارة.

المادة (2): االنشاء:

1. يُنشئ بموجب هذا النظام رابطة رياضية تسمى باللغة العربية "رابطة المحترفين اإلماراتية" وباللغة االنجليزية 

وتتمتع  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  القدم  كرة  لعبة  في  المحترفة  األندية  تضم   "UAE PRO-LEAGUE  "

بالشخصية االعتبارية المستقلة وعضوية اتحاد كرة القدم.

2. ويكون للرابطة شعار معتمد من قبل الجمعية العمومية.  

الباب األول

الرابطة وأهدافها

الفصل األول

الرابطة - مقرها وشكلها القانوني
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2- ينصرف مدلول األشخاص الطبيعيين الواردة في هذا النظام اىل كل من الجنسين (ذكر وأنثى)، كما تنصرف 

العبارات واأللفاظ إىل المفرد والجمع عىل حد سواء، ولو اقتصرت العبارة أو اللفظ عىل أحدهما.

3- لغايات احتساب النسب الواردة في هذا النظام يتم جبر األجزاء التي تزيد عن النصف اىل واحد صحيح واسقاط 

أي نسبة تقل عن النصف.

4- تملك الجمعية العمومية الحق الحصري في تفسير أو توضيح األحكام الواردة في هذا النظام ، كما تقوم بوضع 

اللوائح والقواعد والقرارات المكملة للنصوص واألحكام الواردة فيها.



المادة (6): اختصاصات الرابطة:

تختص الرابطة في القيام بالمهام التالية:

1. تنظيم مسابقات الرابطة والغاؤها وإعادة تسميتها واستحداث مسابقات جديدة وإعالن النتائج النهائية لكافة 

مسابقات الرابطة.

2. وضع اللوائح واالحكام والقواعد التنظيمية لمسابقات الرابطة واالشراف عىل تنفيذها واتخاذ اإلجراءات بحق 

من يخالفها و/أو احالته للجهات صاحبة االختصاص.

3. إدارة مسابقات الرابطة والفعاليات الرياضية الخاصة بها وغيرها والتي تدخل في نطاق نشاط الرابطة واإلشراف 

والرقابة عىل جميع المباريات والمنافسات واألحداث ذات الصلة. 

في  عليها  المنصوص  للقواعد  وفقا  الدولية  المسابقات  او  الرابطة  في مسابقات  للمشاركة  األندية  ترخيص   .4

االتحاد االماراتي واالسيوي والدولي (الفيفا)

وممتلكاتها  مواردها  وتطوير  دعم مصالحها  اىل  باإلضافة  وتمثيلها،  المحترفة  األندية  حقوق  المحافظة عىل   .5

والتربوية  الرياضية  والقيم  الشريفة  المنافسة  ومبادئ  قواعد  ضوء  عىل  ومراقبتها  بينها  فيما  العالقة  وتعزيز 

واإلنسانية.

6. تسويق واستثمار كافة الحقوق التجارية وحقوق الملكية الفكرية وحقوق البث واية حقوق أخرى للرابطة ولها 

الحق في شراء األصول واألسهم والسندات وغيرها وانشاء الشركات التجارية وشراء الحصص في شركات وفقا 

للقوانين واألنظمة المعمول فيها داخل الدولة.

واألحداث  والرسمية  الودية  والمباريات  والبرامج  واألنشطة  والمنافسات  المسابقات  واستثمار  تسويق   .7

والفعاليات المصاحبة لها والتي تنظمها فيما بين األندية المحترفة أو بين أياً من األندية المحترفة واألندية األخرى 

أياً كانت في الدولة أو خارجها، ووضع اللوائح والقواعد المنظمة لها بما ال يتعارض مع قوانين اللعبة.

8. اعداد البرامج والمبادرات حول االرتقاء بالمسابقات والمنافسات واألنشطة واإلحتراف الكروي ووضع خطط 

تطويرها واإلشراف عىل تنفيذها.

آليات ونظم عملها  العالقات بين األندية المحترفة فيما بينها وإعداد ميثاق أخالقيات العمل واعتماد  9. تعزيز 

الفعالة التي تحكم التعامل فيما بينها.

المادة (5):  

تهدف الرابطة اىل تطوير األندية المحترفة والمسابقات التي تنظمها للوصول اىل اعىل درجات االحترافية وتطوير 

البيئة االستثمارية وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار فيها.

الفصل الثاني

أهداف الرابطة

النظام ا�ساسي لرابطة المحترفين ا�ماراتية

5



المادة (7):    

الالعبين  وتسجيل  الرابطة  مسابقات  قواعد  وتشريع  وإدارة  تنظيم  في  الحصري  االختصاص  الرابطة  تملك   .1

المشاركين في مسابقات الرابطة وإتخاذ جميع الوسائل والجزاءات المناسبة لضمان احترامها.

2. تمتلك الرابطة وبموجب تفويض من اتحاد الكرة الحق في ترخيص األندية محليا واسيويا.

والتوجيهات  واللوائح  األساسي  بالنظام  والالعبين  القدم  كرة  وشركات  باألندية  والهيئات  المسؤولون  يلتزم   .3

والقرارات والنظم االنضباطية الصادرة عن الفيفا والكاس واالتحاد األسيوي واالتحاد والرابطة.

الفصل الثالث

قواعـد عــامة
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10. تعزيز العمل المشترك مع اتحاد الكرة والقطاع الرياضي الحكومي واألهلي والقطاع المؤسسي العام والخاص 

والدخول في شراكات مجتمعية.

11. الرقابة المالية عىل موازنة األندية المحترفة طبقا للمعايير المقررة ووفقا لالتفاقيات المبرمة بين تلك االندية 

المحترفة والرابطة.

12. تعيين المراقبين والمنسقين لمباريات مسابقات الرابطة وتأهيلهم وتدريبهم.

13. توزيع المخصصات المالية عىل األندية األعضاء وفقا لما يتم اعتماده من قبل الجمعية العمومية.

14. وضع وتنفيذ برامج تعليمية ومهنية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في الرابطة واألندية.  

15. التنسيق والتعاون مع االتحاد واالتحاد اآلسيوي والجهات الرياضية ذات الصلة في الدولة وخارجها في تحقيق 

أهداف واختصاصات الرابطة.  

16. أي اختصاصات أخرى لغايات تحقيق مصلحة الرابطة واألندية األعضاء.



المادة (8): أعضاء الرابطة:

1. يجب أن تكون األندية طالبة االنضمام اىل عضوية الرابطة أعضاء في االتحاد اإلماراتي لكرة القدم.

2. أعضاء الرابطة هم األندية األعضاء والتي تتنافس معا في دوري المحترفين في موسم رياضي واحد.

3. مع مراعاة احكام المادتين (10 و 12) من هذا النظام تنتقل العضوية دون أي قيد من األندية التي تهبط من 

االحكام  مراعاة  مع  االتحاد  ينظمه  الذي  األوىل  الدرجة  دوري  اليه من  التي تصعد  األندية  اىل  المحترفين  دوري 

التالية: -

أ - في حال ثبوت هبوط أي ناد عضو في الرابطة من دوري المحترفين اىل دوري الدرجة األوىل او صدور 

قرار نهائي ينص عىل ذلك يسقط حقه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو التصويت فيه من 

نتيجة  به  الخاصة  القرار مع مراعاة احكام نصاب االجتماعات والقرارات  الهبوط او صدور  تاريخ ثبوت 

لذلك، مع احتفاظه بحقه بالتصويت عىل أي قرار يتعلق بالموسم المنصرم.

ب - في حال ثبوت صعود أي ناد من دوري الدرجة األوىل اىل دوري المحترفين او صدور قرار نهائي ينص 

عىل ذلك يثبت حقه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو التصويت فيه من تاريخ ثبوت الصعود 

او صدور القرار مع مراعاة احكام نصاب االجتماعات والقرارات الخاصة به نتيجة لذلك ويقتصر حقه في 

الرابطة وال يحق له  التي تطبق عىل الموسم الذي سيشارك فيه بمسابقات  القرارات  التصويت عىل 

التصويت عىل أي قرار يتعلق بالموسم المنصرم. 

ت - وفي حال عدم  ثبوت هبوط أي نادي عضو في الرابطة اىل دوري الدرجة األوىل فال يثبت للنادي 

الصاعد الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت اال بعد نهاية الموسم الرياضي او بعد 

ثبوت هبوط أي نادي عضو ايهما اسبق.

الباب الثاني

عضوية الرابطة

الفصل األول

قواعد عامة
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9.1. استيفاء المعايير والشروط الالزمة للمشاركـــــة في مسابقات الرابطة، وكل ما يلحق بها مـــــن 

تعديل وتغيير الحق.

1. إبرام اتفاقية الدخول في عضوية الرابطة والتوقيع عليها.

التصنيفي  المركز  عىل  موسم  اخر  في  العضو  بحصول  الكرة  اتحاد  قرار  به  مرفق  خطاب  تقديم   .2

للمسابقة التــــي شارك بهــــا تحت اشراف اتحاد الكرة والتي تؤهلــــه لالنضمام للرابطة.

للشركة ونسخة عن  والنظام األساسي  القدم  كرة  تأسيس شركة  التجارية وعقد  الرخصة  3. نسخة من 

اللوائح المعمول بها في النادي ذات الصلة بنشاط كرة القدم.

الجهات  لدى  بهما  المتعلقة  والحقوق  النادي  وعالمــــــة  اســــــم  مــــــن شهادة تسجيل  4. نسخة 

الحكومية المختصة.

5. سداد رسوم االشتراكات المالية المقررة لالنضمام في الرابطة.

6. استكمال اجراءات قبول العضوية وذلك بالتوقيع عىل الطلبات والمستندات واإلقرارات التالية:

أ . طلب االنضمام للرابطة.

ب . التوقيع عىل ميثاق الشرف.

تنظيم  ولوائح  الرابطـــــة،  عن  الصادرة  والقرارات  واللوائح  النظام  هذا  بأحكام  بااللتزام  قرار  ت . 

المنافسات.

أو  لجانـــه  أو  الرابطة  سلطات  من  أياً  عن  الصادرة  واألحكام  القرارات  وتنفيذ  بقبول  إقرار  ث . 

إداراتـــه.

مادة (10): 

تكون أحكام وقبول عضوية األندية المحترفة عىل النحو التالي:

مادة (9): 

العضوية  وأحكام  للمعايير  وفقاً  الرابطــــــة،  لعضوية  المحترفة  األندية  انضمام  علــــــى  الموافقــــــة  تتم   .1

المنصوص عليهــــا في هذا النظام، وطبقاً ألحكام والتزامات اتفاقيــــة العضوية التــــي تبرمهــــا الرابطة مــــع 

األنديــــة المحترفــــة األعضاء قبل بداية كل موســــم رياضي.

العمومية،  الجمعية  تقرها  للوائح خاصة  العضوية وتحديد رسوم االشتراكات وفقاً  إجراءات قبول  تنظيم  يتم   .2

ويجب عىل األندية المحترفة تقديم الوثائق والمستندات الالزمة لالنضمام اىل عضوية الرابطة، أو تجديد أو تعديل 

أية بيانات قد طرأ عليها التغيير خالل الموسم الرياضي أو بعد انتهائه وفقا لما هو منصوص عليه بلوائح ترخيص 

االندية.

النظام ا�ساسي لرابطة المحترفين ا�ماراتية
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المادة (12): التوصيــــــة بقبــــــول أو رفض العضويــــــة في حالة صعود النادي اول مرة

عند تقديم طلب العضوية ألول مرة بسبب الصعود من الدرجة األوىل تقوم اإلدارة التنفيذية بالتحقق من أوضاع 

األندية المتقدمــــــة لعضوية الرابطة ومدى استيفائها لمعايير والمشاركة ومدى التزامهــــــا باللوائح وأحكام هذا 

النظام، وترفع تقريرها إلــــــى مجلس االدارة حول ذلك متضمناً التوصية المسببة بقبول أو رفض انضمام العضو 

الجديد، مع تحديد أحقية النادي البديل الذي يحل محله طبقا اللية الصعود والهبوط المحددة من الرابطة إذا ما 

اقتضت الحاجة لذلك.

المادة (11):  

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري التحكم و المشاركة و المساهمة و اإلدارة بأي صورة من الصور في أكثر من 

ناٍد واحد.

النظام ا�ساسي لرابطة المحترفين ا�ماراتية
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لدى  التحكيمية  والهيئات  القضائية  اللجان  الصادرة عن  واألحكام  القرارات  بتطبيق  بااللتزام  إقرار  ج .  

اتحاد الكرة أو عن لجنة أوضاع الالعبين أو عـــــن غرفـــــة فض المنازعات أو عن لجنـــــة المنتخبات 

الوطنية أو عن مركز التحكيم الرياضـــــي فـــــي الدولة.

تفويض  وقرار  التنفيذي  المدير  تعيين  وقرار  القدم  كرة  شركة  إدارة  مجلس  تعيين  قرار  عن  صورة  ح . 

الصالحيات بتمثيل الشركة والتوقيع عنها. 

خ . إقرار يفيد التزام طالب العضوية بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الفيفا واالتحاد اآلسيوي 

وضمان احترام هذه القوانين واللوائح من قبل أعضائه وإدارييه والعبيه وجميع منتسبيه.

بتعديلها، بموجب قرار يصدر عنه  أو يقوم  االدارة  يقررها مجلس  أو متطلبات أخرى  أيـــــة شروط  د . 

فـــــي هذا الشأن.



المادة (15):  

يجوز إلغاء عضوية أياً من األندية المحترفة األعضاء في الرابطة بسبب خرقه أو عدم التزامه بأي من أحكام هذا 

النظام أو اللوائح أو القواعد أو القرارات أو اإلقرارات الصادرة عن الرابطة او االتحاد او االتحاد االسيوي او الفيفا او 

بموجب قرار قضائي صادر عن أي من اللجان القضائية او محكمة التحكيم الرياضي، ويظل هذا العضو ملتزماً 

بسداد أية رسوم أو دفعات أو استحقاقات أو اشتراكات أو مبالغ مستحقة عليه، ويجوز خصمها من الضمانات 

المالية المودعة منـــــه، أو مـــــن قيمة أيـــــة عوائـــــد أو أرباح ماليـــــة مستحقة له.

الفرع الثاني

إسقاط العضوية 

المادة (14):  

يفقد العضو الذي تم اسقاط عضويته كافة حقوق العضوية، ويمتنع عىل باقي األعضاء إجراء أي اتصال رياضي 

معه.

وللجنة االنضباط في االتحاد الحق في فرض عقوبات أخرى وفقا لالئحة االنضباط. 

المادة (13): 

1. لمجلس اإلدارة الحق في تنسيب اسقاط عضوية أي من أعضاء الرابطة يخل بالتزاماته أو واجباته لحين انعقاد 

أقرب اجتماع للجمعية العمومية.

2. يكون قرار الجمعية العمومية وفقا للفقرة السابقة نافذا بأغلبية ثلثي األصوات.

الفصل الثاني

إسقاط العضوية

وانسحاب األعضاء

الفرع األول

تنسيب اسقاط العضوية
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3. يعتبر العضو منسحب بشكل تلقائي من الرابطة في حال قبول انسحابه من قبل االتحاد وسداد جميع التزاماته 

لالتحاد وللرابطة.

أ . سداد كافة الرسوم والمبالغ والتعويضات المادية المقررة عليه للرابطة ويجوز خصمها من قيمة 

الضمانات المالية المودعة منه عند انضمامه للعضوية أو من قيمة أية عوائد أو أرباح مالية مستحقة 

له،

ب . تنفيذ أية عقوبات منصوص عليها في لوائح مسابقات الرابطة، نتيجة االنسحاب من المسابقة. 

ت .سداد االلتزامات المالية المترتبة فــــي ذمتــــه لصالح اتحاد الكرة أو أياً مــــن هيئاته القضائية، 

ويلتزم بتنفيذ كافــــة القرارات الصادرة في مواجهته.

المادة (18): 

1. إذا رغب أي عضو في اإلنسحاب من الرابطة فعليه تقديم طلب كتابي اىل مجلس االدارة قبل 60 يوما عىل 

االقل من موعد انطالق الموسم الرياضي الجديد، 

2. في حال تقديم طلب االنسحاب في غير الموعد المنصوص عليه اعاله يكون ملزماً بما يلي:- 

الفرع الثالث

االنسحاب 

المادة (17):  

1. يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بموافقة ثالثة أرباع األصوات الصحيحة من الحضور.

2. تسقط عضوية العضو بشكل تلقائي من الرابطة في حال سقطت عضويته من االتحاد.

النظام ا�ساسي لرابطة المحترفين ا�ماراتية
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المادة (16):  

يتطلب لقرار إسقاط العضوية حضور األغلبية المطلقة حتى يكون القرار سارياً.



النظام  المنصوص عليها في هذا  الحقوق  للرابطة وممارسة كافة  العمومية  الجمعية  المشاركة في   .1

والتمتع بكامل الحقوق وااللتزام بكافة الواجبات، كما يتمتع ممثليه بكامل الحقوق المقررة وفقاً لهذا 

النظام واللوائح بما فيها التصويت والترشيح واالنتخاب.

2. يستحق الحصة المقررة له من كافة األرباح والمزايا والحقوق المتعلقة بأنشطة ومنافسات الرابطة 

المشارك فيها، بما في ذلك توزيع العوائد والمستحقات المالية والحقوق التجارية األخرى وفقاً للقرار 

الصادر من الجمعية العمومية في هذا الشأن.

أو  ومنافساتها  وأنشطتها  الرابطة  بمهام  تتعلق  مسائل  أية  حول  الرأي  وإبداء  المقترحات  عرض   .3

عليها موضحة  الرد  أو  األعمال  ادراجها في جدول  له  يحق  التي  التنفيذية  لإلدارة   وتقديمها  أنظمتها، 

األسباب.

المادة (20):  

عند قبول العضو الجديد فإنه يتمتع بالحقوق وااللتزامات التالية:

الفصل الثالث

حقوق أعضاء الرابطة وواجباتهم

الفرع األول

حقوق األعضاء

المادة (19):  

لن يكون االنسحاب ساري المفعول حتى يؤدي العضو الراغب في االنسحاب جميع التزاماته المالية تجاه الرابطة.
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(الفيفا)  الدولي  واالتحاد  الرابطة  وقرارات  والتوجيهات  واللوائح  والقوانين  األساسي  بالنظام  االلتزام   .1

واالتحاد اآلسيوي وضمان االلتزام بها من قبل الالعبين واإلداريين والمدربين والمسؤولين وغيرهم.

2. االلتزام بالمشاركة في كافة المنافسات والمسابقات واألنشطة والفعاليات التي تنظمها الرابطة.

3. االلتزام بسداد كافة الرسوم واالستحقاقات المالية واالشتراكات المستحقة عن السنة التي تم قبوله 

فيها.

4. احترام قوانين اللعبة المقررة من المجلس الدولي (إيفاب) وضمان احترام نصوصها من قبل أعضائها 

وتضمينها أنظمتها األساسية. 

المتعلقة  الرياضية  النـزاعات  في  العمالية  او  الجزائية  او  المدنية  المحاكم  إىل  اللجوء  عن  االمتناع   .5

بالقوانين أو اللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة عن الفيفا واالتحاد اآلسيوي واالتحاد والرابطة اال اذا 

نص النظام األساسي او لوائح الرابطة واالتحاد عىل غير ذلك.

6. تزويد الرابطة بأية تعديالت تتعلق باألنظمة واللوائح الخاصة باألندية والشركات ، وقوائـم المسئولين 

المخولين بالتوقيع عنه ومن له حق االتفاق الملزم مع الغير. 

7. عدم االرتباط بأية عالقات ذات طبيعة رياضية مع أي كيان محظور أو غير معترف به  أو أندية موقوفة 

أو مطرودة.

8. احترام مبادئ الوالء واألمانة والسلوك الرياضي الحسن كتعبير عن اللعب النظيف وتضمينها األنظمة 

واللوائح. 

9. تطبيق كافة معايير الحوكمة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية االتحادي رقم 2 لسنة 

2015 وتعديالته.  

المادة (21):  

يلتزم أعضاء الرابطة بالواجبات التالية: - 

الفرع الثاني

واجبات األعضاء
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1. الجمعية العمومية: -  

وهي السلطة العليا والسلطة التشريعية للرابطة.

2. مجلس اإلدارة: - 

حدود  في  القرارات  واتخاذ  الرابطة  شؤون  إدارة  عىل  وتعمل  للرابطـــــة  التنفيذيـة  السلطة  وهـــــو 

الصالحيات الممنوحة لها بموجب هذا النظام وتعمل عىل االشراف عىل تنفيذ القرارات الصادرة عن 

من  وتتكون  مهامها  اداء  فـــــي  المشكلة  والمؤقتـــــة  الدائمة  اللجان  وتساعدها  العمومية  الجمعية 

رئيس ونائب رئيس و5 أعضاء عىل ان يتم انتخاب الرئيس ونائبه وثالثة أعضاء، ويقوم الرئيس بتعيين 

عضوين اثنين والذين يكون لهم صالحيات األعضاء المنتخبين.

3. اللجان الدائمة أو المؤقتة: - 

وهي اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة وفق الحاجة وتعمل وفقا لقرار تشكيلها وتجتمع بصورة دائمة 

او مؤقتة لمناقشة أمور استراتيجية او فنية او تشغيلية محددة.

4. اإلدارة التنفيذية: -

 وهي األقسام اإلدارية المنوط اليها مهام تنفيذ اللوائح والقرارت الصادرة عن الرابطة و/او مجلس االدارة 

اللجان  وبين هذه  ببعض  الفرعية بعضها  اللجان  بين  والتنسيق ما  المسابقات  تنظيم  واالشراف عىل 

واألندية المحترفة.

الفرع الثاني

واجبات األعضاء
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المادة (22):  

الهيكل التنظيمي للرابطة

تتكون الرابطة من السلطات التالية:



النهائي  والترتيب  التصنيف  في  االخيرين  المركزين  عدا  فيما  األوىل  المراكز  عىل  الحائزة  األندية   .1

لمسابقة دوري المحترفين في آخر موسم رياضي، وتملك هذه األندية حق التصويت الكامل عىل كافة 

القرارات المتعلقة بالرابطة طبقاً لهذا النظام.

2. الناديين الحائزين عىل المركز األول والمركز الثاني في التصنيف النهائي للمسابقة التي يشرف عليها 

اتحاد الكرة في آخر موسم رياضي، والذين تم اعتماد عضويتهما في الرابطة وفقاً لهذا النظام، يملكان 

الحق في التصويت عىل كافة القرارات المرتبطة بالرابطة بدًء من االجتماع السنوي للموسم الرياضي 

الذي تم اعتماد انضمامهما فيه دون أن يكون لهما حق التصويت عىل القرارات الخاصة بتوزيع األرباح 

والعوائد المالية والحقوق التجارية والمالية المرتبطة بالموسم الرياضي المنتهي والذي لم يشاركا فيه ما 

لم تكن مرتبطة بالحقوق الخاصة للموسم الرياضي التالي.

المادة (25): 

يجب أن يكون لكل عضو في الجمعية العمومية كيان قانوني ذو شخصية اعتبارية له نظام إداري ومالي وموطن 

أنشطته  لمزاولة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الرسمية  السلطات  من  أياً  قبل  من  ومرخص  الدولة،  في 

بصفتهم  واألفراد  الطبيعيين  األشخاص  قبول عضوية  يجوز  وال  بشكل مستقل،  النظام  هذا  بأغراض  المرتبطة 

الخاصة، وتكون العضوية في الجمعية العمومية طبقاً لآلتي:

المادة (24): 

يرأس رئيس مجلس اإلدارة أعمال الجمعية العمومية وفقا لقراراتها.

المادة (23):  تشكيل الجمعية العمومية:

في  المشاركة  لها  يحق  التي  األندية  من  وتتشكل  للرابطة  التشريعية  السلطة  هي  العمومية  الجمعية  تعتبر 

في  التصويت  حق  لهم  ويكون  االول  السنوي  االجتماع  في  االعضاء  األندية  اعتماد  ويتم   ، الرابطة  مسابقات 

اجتماعات الجمعية العمومية.

الفصل الرابع

الجمعية العمومية

الفرع األول

تشكيل  واختصاصات الجمعية العمومية

النظام ا�ساسي لرابطة المحترفين ا�ماراتية
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المادة (30):  

يحق  وال  التصويت  لهم حق  يكون  أن  دون  العمومية  الجمعية  في  المشاركة  في  الحق  اإلدارة  ألعضاء مجلس 

ألعضاء مجلس اإلدارة تمثيل األندية األعضاء في الجمعية العمومية .

المادة (29): 

لألعضاء الحاضرين حق التصويت وال يجوز التصويت عن عضو آخر باإلنابة أو الوكالة أو بموجب خطاب.

المادة (28):  

يشترط في كل ممثل عضو في الجمعية العمومية أن يكون منتميا إىل نادي عىل أن يتم تعيينه أو انتخابه من 

الهيئة المختصة وعليه أن يقدم وثيقة تمثيله إىل اإلدارة التنفيذية قبل بدء االجتماع.

المادة (27):  

الجمعية  في  االعضاء  المحترفة  االندية  عدد  خفض  او  زيادة  الثلثين  أغلبية  بموافقة  العمومية  للجمعية  يحق 

العمومية متى ما رأت ذلك ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ، وذلك وبالتنسيق مع اتحاد الكرة.

المادة (26):  

اجتماعات  اجتماع محدد من  ، لحضور  أخرى  أية جهة  أو  االعتباريين  أو  الطبيعيين  باألشخاص  االستعانة  يجوز 

أحد  الرأي والمشورة حول  الرئيس إلبداء  بناء عىل دعوة  العمومية بصفة استثنائية واستشارية مؤقتة  الجمعية 

الموضوعات المطروحة عىل جدول االجتماع، والتي تتطلب تفسيراً أو عرضاً تفصيلياً أو شرحاً له دون أن يكون 

لهم حق التصويت عىل القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية.

النظام ا�ساسي لرابطة المحترفين ا�ماراتية
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دوري  لمسابقة  النهائي  والترتيب  التصنيف  في  االخيرين  المركزين  عىل  الحائزة  األندية  تشارك   .3

المحترفين في آخر موسم رياضي في االجتماع السنوي االول، وتملك حق التصويت فقط عىل قرارات 

ذلك االجتماع الخاص بالموسم الرياضي المنتهي والذي شاركا فيه، وتنتهــــــي عضويتهما في الرابطة 

وتلغــــــى بمجرد االنتهاء مــــــن االجتماع السنوي االول.

4. ال تعفى هذه األندية من أية التزامات قد ترتبت عليها اتجاه الرابطة أو اتجاه اتحاد الكرة أو أياً من 

هيئاته أو لجانه، أو اتجاه أيا من األعضاء، وتترتب تلك االلتزامات في ذمة العضو حتى يقوم بتسويتها، 

ويحق للرابطة اتخاذ ما تراه مناسباً من اجراءات في سبيل تنفيذ ذلك.



الفرع الثاني

اجتماعات وقرارات الجمعية العمومية

1. اعتماد وتعديل النظام األساسي.

2. انتخاب الرئيس ونائب الرئيس و(3) أعضاء لمجلس اإلدارة ووضع القواعد الخاصة بذلك.

3. اعتماد انضمام األعضاء للرابطة (فيما عدا األندية التي تنضم وفقا آللية الصعود والهبوط)  او رفض 

العضوية او الغائها او قبول االنسحاب وفقا ألحكام هذا النظام.

4. تعيين المدققين المستقلين.

5. اعتماد البيانات المالية السنوية المدققة (الحساب الختامي)

6. اعتماد نظام وطريقة توزيع األرباح والحقوق التجارية وحقوق البث التلفزيوني وحقوق الرعاية وكافة 

الحقوق المالية والتجارية المتعلقة بالرابطة والمنافسات وأية حقوق أخرى.

7. اعتماد التقرير السنوي لنشاطات وأعمال الرابطة، وإبداء الرأي والمالحظات حولها.

8. تحديد اشتراكات العضوية.

9. للجمعية العمومية تخويل بعض اختصاصاتها لمجلس إدارة الرابطة.

10. أية اختصاصات قد تنشأ بموجب تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة (32): مدة الجمعية العمومية:

1. تبدأ مدة والية الجمعية العمومية من تاريخ انعقاد االجتماع السنوي االول لها في الموسم الرياضي وتنتهي 

مع اخر اجتماع لها في الموسم الرياضي، ويجوز تمديدها لفترة اضافية اخرى إذا ما دعت الحاجة وبموافقة 

ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت ولغاية ثالثة أشهر كحد أقصى.

2. إذا خال مقعد أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية ألي سبب كان، فإن الجمعية العمومية تستمر باألعضاء 

الموجودين وفق أحكام هذا النظام.

المادة (31): اختصاصات الجمعية العمومية:

تختص الجمعية العمومية باآلتي :

النظام ا�ساسي لرابطة المحترفين ا�ماراتية

17



المادة (35): قرارات الجمعية العمومية:

اجتماعاتها،  في  التصويت  عنه) حق  ينوب  من  (او  والرئيس  العمومية  الجمعية  في  األعضاء  األندية  تمتلك   .1

ويكون تصويت الرئيس المرجح عند تساوي عدد األصوات. 

العمومية،  الجمعية  اجتماعات  ينوب عنه  الرابطة تفويض من  العضو في  النادي  إدارة  لرئيس مجلس  2. يحق 

ويشارك في مناقشة المواضيع المطروحة عىل جدول األعمال. 

3. يحق لكل نادي عضو حضور ممثلين اثنين عنه ويقتصر حق التصويت عىل ممثل واحد فقط هو رئيس مجلس 

إدارة النادي العضو أو من يفوضه بموجب تفويض كتابي، والذي يمثل صوت العضو المقرر له في اجتماعات 

الجمعية العمومية.

4. مع مراعاة أحكام هذا النظام يتم التصويت عىل قرارات الجمعية العمومية بـــ (موافق-غير موافق-ممتنع).

النظام االساسي ال تحتسب ورقة االمتناع في نسب  5. مع مراعاة النسب المطلوبة للتصويت في أحكام هذا 

التصويت وفي جميع األحوال يجب أن ال تزيد نسبة الممتنعين عن التصويت عن ثلث عدد االعضاء الحاضرين، 

وإذا زادت النسبة عن هذا الحد يعتبر التصويت الغياً. 

6 .للرئيس الحق في تقرير سرية أو علنية قرارات الجمعية العمومية وإجراءات النشر فيما يتعلق بالقرارات العلنية.  

المادة (34): 

يكون االقتراع عىل قرارات الجمعية العمومية صحيحاً إذا تم باألغلبية العادية ما لم ينص هذا النظام عىل خالف 

ذلك.

المادة (33): اجتماعات الجمعية العمومية: 

1. تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية بحضور ثلثي األعضاء الذين يحق لهم التصويت.

2. إذا لم يكتمل النصاب في اإلجتماع المقرر يتم عقد الجمعية العمومية التالية بعد ساعتين من موعد االجتماع 

األول ويكون االجتماع الثاني قانونياً بحضور  األغلبية المطلقة وبنفس جدول األعمال ما لم يتضمن تعديل النظام 

األساسي، انتخاب الرئيس 

3. إذا لم يكتمل النصاب فى االجتماع الثاني يتم عقد الجمعية العمومية التالية بعد أسبوع من تاريخ انعقادها 

األول ويكون االجتماع قانونياً بأي نسبة من الحضور ما لم يتضمن جدول أعمالها تعديل النظام األساسي، انتخاب 

الرئيس 

النظام ا�ساسي لرابطة المحترفين ا�ماراتية
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1. انتخاب الرئيس: 

يتم انتخاب الرئيس من قبل الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات وتبدأ فترته الرئاسية مباشرًة بعد انتهاء الجمعية 

العمومية التي تم انتخابه فيها ويمكن إعادة انتخابه لفترة تالية واحدة فقط.

2. انتخاب نائب الرئيس 

الرئيس في حالة غيابه  أربع سنوات وينوب مكان  العمومية لمدة  الجمعية  الرئيس من قبل  نائب  انتخاب  يتم 

ويمكن إعادة انتخابه لمدة تالية واحدة فقط لفترة تالية واحدة فقط.

3. انتخاب باقي أعضاء مجلس اإلدارة

يعتبر المرشحون الثالثة الحاصلون عىل أعىل األصوات - حسب التسلسل - فائزين بعضوية المجلس  لمدة اربع 

عليها  منهم  كل  التي حصل  األصوات  بعدد  ترتيبهم  احتياط حسب  أعضاء  المرشحين  بقية  يعتبر  كما  سنوات 

ويمكن إعادة انتخاب أي منهم لفترة تالية واحدة فقط.

4. تعيين باقي االعضاء

يقوم الرئيس بتعيين عضوين يكون لهم الحق بالتصويت في اجتماعات مجلس اإلدارة عىل ان يكونوا من أصحاب 

الكفاءة والتخصصية في المجاالت التي يحتاجها مجلس اإلدارة، وال يشترط ان يكونوا من احد األندية األعضاء وله 

حق انهاء تعيينهم و/او استبدالهم في أي وقت اثناء مدة عمله الرئاسية.

المادة (38):

1. يحق فقط ألعضاء الرابطة تقديم ترشيحاتهم لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة الذين يتم 

انتخابهم.

2. يتم إخطار اإلدارة التنفيذية خطياً باسم المرشح قبل 60 يوما عىل األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. 

المادة (37):

ولجنة  االنتخابات  لجنة  وانتخابات  اإلدارة  مجلس  انتخابات  بتنظيم  الرابطة  في  االنتخابات  الئحة  تختص   .1

االستئناف وتخضع للمصادقة من الجمعية العمومية. 

2. يجب أن تتم االنتخابات باالقتراع السري.

المادة (36): االنتخاب:
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1. تعقد الجمعية العمومية العادية للرابطة اجتماع عادي واحد في كل سنة،  بحسب التفصيل التالي: 

يعقد االجتماع خالل 60 يوما بحد اقصى من انتهاء الموسم الرياضي، وذلك بناء عىل دعوة من الرئيس أو من 

ينوب عنه توجه لألعضاء قبل االجتماع ب(30 يوما) عىل األقل من الموعد المحدد النعقاده، ويرفق مع الدعوة 

جدول األعمال موضحاً فيه المواضيع المقترحة ومكان وموعد االنعقاد، ، ويجوز أن يمتد االجتماع لعدة جلسات 

أخرى في نفس اليوم أو في اليومين التاليين وفي وأماكن مختلفة في الدولة ان دعت الحاجة لذلك، ويتم تحديد 

المواعيد واألماكن واألسباب في ذات الجلسة.

2. فيما عدا القرارات التي يشترط هذا النظام اغلبية معينة للتصويت عليها ،تصدر القرارات باألغلبية العادية و 

فـــــي حالة تساوي األصوات يحسم رئيس االجتماع القرار بترجيـــــح المناسب منه.

3. يكون التصويت في اتخاذ القرار حضورياً ومباشراً عن طريق رفع اليد أو إية وسيلة حسابية او الكترونية أخرى.

4. يقوم مجلس االدارة بإعداد جدول األعمال وفقاً لهذا النظام، واستناداَ عىل مقترحات أعضاء الجمعية العمومية 

المواضيع  لبنود  باإلضافة  االنعقاد  وزمان  ومكان  بتاريخ  توضيحي  بيان  األعمال  جدول  يتضمن  أن  ويجب   ،

المقترحة والتوصيات المقررة ، كما يحضر أعضاء مجلس االدارة اجتماعات الجمعية العمومية لتوضيح أية مسائل 

قد تكون غير واضحة والمشاركة في ابداء الرأي حول أية مسائل مدرجة عىل جدول األعمال دون أن يكون لهم حق 

التصويت أو اتخاذ القرار.

تدوين  مهمة  ينيبه  بمن  أو  به  ويناط  للرابطة  العمومية  الجمعية  اجتماعات  للرابطة  التنفيذي  المدير  يحضر   .5

محاضر ووقائع االجتماع وقد يشارك في إبداء الرأي وتوضيح بعض المسائل، دون أن يكون له الحق في التصويت 

أو اتخاذ القرار ويجوز تفويض من ينوب عنه للقيام بذلك.

المادة (40): 

الجمعية العمومية العادية

الفرع الثالث

الجمعية العمومية العادية وغير العادية

1. يتم انتخاب الرئيس بالتزكية في حالة وجود مرشح واحد.

2. يكفي الفوز لمن يحصل عىل األغلبية العادية في حالة وجود مرشحين اثنين فقط.

3. في حالة وجود عدد من المرشحين يشترط لصحة انتخاب الرئيس حصوله عىل ثلثي األصوات الصحيحة، وفي 

حالة عدم حصول أيٍّ منهم عىل  هذه النسبة من األصوات يتم إقصاء من يحصل عىل أقل عدد من األصوات 

ويُبقى عىل مرشحين اثنين حصال عىل أعىل األصوات ويتم إعادة التصويت في اقتراع ثاٍن ويعتبر فائزا من يحصل 

منهما عىل األغلبية العادية من األعضاء الحاضرين .

المادة (39): 
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1. بيان يوضح انعقاد وتكوين الجمعية العمومية حسب النظام األساسي للرابطة.

2. التصديق عىل جدول األعمال.

3. كلمة الرئيس.

4. تعيين فاحصي البطاقات االنتخابية (إن وجد).

5. تعليق أو إسقاط العضوية (إن وجد).

6. التصديق عىل محضر الجمعية العمومية السابق.

7. تقارير النشاط.

8. تعيين المدققين الخارجيين المستقلين.

9. اعتماد البيانات المالية السنوية المدققة (الحساب الختامي)

النظام األساسي  التي تحكم تطبيق  اللوائح  النظام األساسي و  المقترحات تعديل  10. التصويت عىل 

والقرارات الدائمة للجمعية العمومية التي وضعها مجلس اإلدارة، او التي تم ارسالها من قبل األعضاء 

وفقا للمادة 41 من هذا النظام (إن وجد).

11. مناقشة المقترحات المقدمة من مجلس اإلدارة  والمرسلة من قبل األعضاء وفقا للمادة 41 من 

هذا النظام (إن وجد).

12. انتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس اإلدارة (إن وجد).

13. ما يستجد من اعمال وفقا الحكام المادة 41 من هذا النظام. (ان وجد)

يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية اآلتي :

المادة (42): 

1. تقوم اإلدارة التنفيذية بوضع جدول األعمال استنادا إىل مقترحات مجلس اإلدارة واألعضاء ويجب عىل العضو 

التنفيذية مع موجز  إرسال كتاب بذلك لإلدارة  أو تعديل عىل جدول األعمال  بإضافة  الراغب في تقديم مقترح 

للمقترح قبل 15 يوما عىل األقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية، 

2. وفي كل األحوال يحق العضاء الجمعية العمومية ارسال مقترح بإضافة أو تعديل عىل جدول األعمال قبل 7 

أيام من موعد انعقاد الجمعية العمومية عىل ان يتم التصويت عليه من قبل مجلس اإلدارة الدراجة كمقترح ضمن 

العمومية  الجمعية  عىل  عرضه  يتم  ادراجه  قبول  حال  وفي  اعمال،  من  يستجد  ما  بند  تحت  االعمال  جدول 

والتصويت عليه وفي حال حصوله عىل اغلبية الثلثين يتم ادراجه تحت بند ما يستجد من اعمال.

المادة (41): جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
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1. يحق لمجلس االدارة دعوة األعضاء لعقــــــد اجتماع غير عادي للجمعيــــــة العمومية في أي وقت.

2. يجوز انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناء عىل طلب يقدم من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية من األندية 

المحترفة، وفي هذه الحالة يجب أن يعقد اإلجتماع في خالل 10 ايام بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب.

3. يجب أن تكون المسائل المدرجة عىل جدول األعمال محددة وغير قابلة للتأجيل، وغير مخالفة ألياً من أحكام 

هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، حيث ال يمكن تعديلها أو إلغاء أياً منها إال في اإلجتماع السنوي 

للرابطة ويستثنى من ذلك صدور قرارات أو لوائح جديدة من اإلتحاد اآلسيوي أو اإلتحاد الدولي لكرة القدم وال 

يمكن تأجيله لضمان مصلحة أعضاء الرابطة.

4. يجب عىل مجلس االدارة توجيه دعوة أعضاء الجمعية العمومية للرابطة لإلجتماع الغير عادي قبل سبعة أيام 

عمل عىل األقل مـــــن تاريخ اإلنعقاد (ما لم تتطلب الضرورة مدة اقل وتكون صالحية مجلس اإلدارة النقاص 

المدة ووضع مدد جديدة)، ويجب أن ترفق بالدعوة جدول األعمال وبيان يوضـــــح مكان وتاريخ وزمان اإلنعقاد.

5. ال يجوز إدراج أية مسائل جديدة عىل جدول إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية. 

6. تمارس نفس اإلجراءات المتبعة في اإلجتماع العادي للجمعية العمومية للرابطة حول كل االجراءات الخاصة 

بصحة انعقاد االجتماع غير العادي وصحة اتخاذ القرار او اية اجراءات لم يتم ورودها في هذه المادة. 

المادة (45): الجمعية العمومية غير العادية:

ال يحق للجمعية العمومية إصدار أي قرار حول أية قضية خارج جدول األعمال.

المادة (44): 

ال يمكن إضافة بند اىل جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في حال عدم مراعاة المواعيد واإلجراءات 

المنصوص عليها في المادة 41 من هذا النظام.  

المادة (43): 
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تعتبر القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية نافذة بعد 30 يوما من تاريخ صدورها ما لم يحدد قرار الجمعية 

العمومية تاريخا آخر لذلك.

المادة (52): ســريان القــرارات:

تُعتمد مقترحات تعديل اللوائح التي تحكم تطبيق النظام األساسي والقرارات الدائمة للجمعية العمومية بموافقة 

األغلبية العادية.

المادة (51): 

 يشترط لمقترح تعديل اللوائح التي تحكم تطبيق النظام األساسي والقرارات الدائمة للجمعية العمومية أن يكون 

مكتوبا مع توضيح مختصر لمضمون التعديل وان يتم توجيهه إىل اإلدارة التنفيذية.

المادة (50):  تعديل اللوائح التي تحكم تطبيق النظام األساسي:

يتوجب العتماد التعديل عىل النظام األساسي موافقة ثلثي األعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت.

المادة (49): 

يشترط لصحة التصويت عىل تعديل النظام األساسي حضور ثلثي األعضاء الذين يحق لهم التصويت.

المادة (48): 

يشترط لقبول مقترحات تعديل النظام األساسي أن تكون مكتوبة مع موجز توضيحي لمقترح التعديل موجه من 

قبل أعضاء الرابطة إىل اإلدارة التنفيذية ويشترط أن يقدم االقتراح من 3 أعضاء عىل األقل.

المادة (47): تعديل النظام األساسي 

الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة المختصة بتعديل األنظمة واللوائح التي تحكم تطبيق النظام األساسي ما لم 

ينص عىل غير ذلك في هذا النظام.

المادة (46):

الفـرع الرابع

تعديل األنظمة األساسية واللوائح التي تحكم تطبيق النظام األساسي

والقرارات الدائمة للجمعية العمومية ووقت سريانها
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1. يُشكل مجلس ادارة الرابطة من رئيس، ونائب رئيس، وخمسة أعضاء يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس و 

ثالثة اعضاء من بين المرشحين الذين يتم اقتراحهم من قبل أعضاء الجمعية العمومية  عىل ان يقوم الرئيس  

بتعيين باقي االعضاء.

2. يتم إنتخاب المرشحين باإلقتراع السري في اإلجتماع السنوي للرابطة كل أربع سنوات ميالدية. 

3. ال يجوز للعضو الواحد في الجمعية العمومية اقتراح عضوية أكثر من مرشح واحد .

4. إذا ترشح أكثر من عضو حينها يفوز العضو الذي يحوز عىل أكبر عدد من أصوات أعضاء الجمعية العمومية ممن 

لهم حق التصويت.

5. ال يجوز لممثلي األندية األعضاء في الجمعية العمومية الترشح لرئاسة او عضوية مجلس اإلدارة اال في حال 

تقديمهم استقالة فورية من منصبهم في النادي العضو الذي يمثلونه مشروطة بفوزهم برئاسة او عضوية مجلس 

اإلدارة حسب الحال.

6. تكون مدة عمل مجلس االدارة أربعة سنوات ميالدية من تاريخ انتخاب الرئيس في اإلجتماع السنوي، ويجوز 

العامة بذلك وبشرط موافقة ثلثي أعضاء  إذا إقتضت المصلحة  تمديد فترة عمل مجلس االدارة لفترة إضافية 

الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، عىل أن ال تزيد تلك المدة اإلضافية عىل سنة ميالدية واحدة. 

7. إذا خال منصب عضو أو أكثر مـــــن أعضاء مجلس االدارة المنتخبين بمـــــن فيهم الرئيس أو نائبه فإنه يستمر 

اجل  الشاغر من  العضو  انتخاب عضو لشغل مكان  يتم  النظام حتى  لهذا  بأداء مهامهم وفقـــــاً  باقي األعضاء 

استكمال الفترة المتبقيـــــة لمدة عمـــــل مجلس االدارة، 

8. إذا خال منصب عضو أو أكثر مـــــن أعضاء مجلس االدارة المعينين فإنه يستمر باقي األعضاء بأداء مهامهم 

وفقـــــاً لهذا النظام حتى يتم تعيين عضو محل العضو ويشغل المنصب الشاغر إلستكمال الفترة المتبقيـــــة 

لمدة عمـــــل مجلس االدارة،

علــــــى التوالي عنــــــد خلو  9. يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال خلــــــو منصبه ويحل أكبرهم سناً 

منصب نائب الرئيس.

المادة (53): تشكيل مجلس اإلدارة 

الفصل الخامس

مجلس اإلدارة

الفرع األول

تشكيل واجتماعات واختصاصات وقرارات مجلس اإلدارة
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2.1 أن  يكون من مواطني الدولة. 

2.2  أن ال يقل عمره عن 25 عاما وال يزيد عن 61 عاما.

2.3 أن ال يجمع بين العمل في الرابطة وأي عمل أو وظيفة أخرى أو منصب رسمي أو شرفي في أحد 

األندية أو االتحادات أو الهيئات الرياضية.

2.4 أن يكون من الشخصيات العاملة في مجال رياضة كرة القدم.

2.5 أن ال يكون قد ارتكب جريمة جنائية أو سبق الحكم عليه في جريمة مخلة باألمانة والشرف. 

2. شروط الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ما يلي :-

1.1  أن ال يقل عمره عن 30 عاما وال يزيد عن  (61) عاما. 

1.2 أن يكون من مواطني دولة اإلمارات.  

1.3 أن ال يجمع بين العمل في الرابطة وأي عمل أو وظيفة أخرى أو منصب رسمي أو شرفي في أحد 

األندية أو االتحادات أو الهيئات الرياضية. 

1.4 حاصل عىل شهادة جامعية أو ما يعادلها. 

1.5 أن يكون من الشخصيات ا العاملة في مجال رياضة كرة القدم.

1.6 أن ال يكون قد  ارتكب جريمة جنائية أوسبق الحكم عليه في جريمة مخلة باألمانة والشرف.

1. يشترط للترشح لمنصب الرئيس الشروط التالية: 

المادة (54):  

أو علـــى التوالي فانـــه يتم دعوة الجمعية العموميـــة الغير  10. فـــي حال خلو منصب الرئيس ونائبـــه معاً 

الشاغر  المنصب  ولشغل  االدارة  مجلس  تشكيل  لدورة  المتبقية  الفترة  الستكمال  الرئيس  النتخاب  عادية 

سنا  اكبرهم  او  االعضاء  اقدم  ويحــــــل  النظام،  هذا  الحكام  وفقـــا  وذلك  لالعضاء،  المقرر  العدد  الستكمال 

علــــــى التوالي محل الرئيس ويمارس صالحياته فــــــي دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد واالشراف علــــــى 

تشكيل مجلس االدارة وفقا الحكام هذا النظام.

11. في جميع األحوال يجب أن ال يقل عدد أعضاء مجلس االدارة عن 5 أعضاء، وال يحق للعضو المنسحب أو 

الموقوف أو المعتذر أو المستقيل أو المقال إعادة تعيينه.
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1.  يعقد مجلس االدارة ما ال يقل عن 4 اجتماعات في الموسم الواحد وبما ال يزيد عن اجتماع واحد شهريا اال اذا 

اقتضت الضرورة غير ذلك.

2. يرأس جلسة اجتماعات مجلس االدارة الرئيس أو نائبه أو أقدم األعضاء أو أكبرهم سناً عىل التوالي.

3. يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس االدارة ويناط به مهمــــــة اإلعداد لالجتماعات واإلشراف عىل تدوين 

اتخاذ  فــــــي  التصويت  حــــــق  له  يكون  أن  دون  االجتماعات  في  الرأي  وإبداء  والمناقشة  والوقائع  المحاضر 

القرار، ويجوز له ان يفوض مــــــن ينوب عنه.

4. للرئيس الصالحية في وضع جدول أعمال االجتماعات بناء عىل ما يرد لمجلس اإلدارة من تكليف أو ما يعرض 

عليه من اإلدارة التنفيذية أو من مقترحات أعضاء مجلس االدارة، وله الحق في منـــــع مناقشة أيـــــة مواضيع 

غيـــــر مدرجة عىل جدول األعمال أو إضافـــــة أية مواضيع قـــــد تستجد.

5. يتم الدعوة لعقد اجتماع مجلس االدارة من قبل الرئيس أو نائبه أو من يحل محلهما وفقاً لهذا النظام ويجب أن 

ترفق في الدعوة نسخة عن جدول األعمال وبيان عن مكان وتاريخ وزمان االنعقاد.

6. يعتبر االجتماع صحيحاً بحضور األغلبية المطلقة، وتتخذ القرارات بموافقـــــة األغلبية العادية، في تصويت 

علنـــــي باستخدام اليد أو أية وسيلة أخرى، ويرجح كفـــــة الرئيس عنـــــد تساوي األصوات.

المادة (56):  اجتماعات مجلس اإلدارة

يتم إرسال أسماء المرشحين إىل اإلدارة التنفيذية للرابطة التي تقوم بتعميم قائمة بأسماء المرشحين الرسميين 

عىل جميع أعضاء الرابطة مع جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم فيها انتخاب الرئيس 

المادة (55):  

3.1 أن  يكون من مواطني الدولة.

3.2  أن ال يقل عمره عن 25 عاما وال يزيد عن 61 عاما.

3.3 أن ال يجمع بين العمل في الرابطة وأي عمل أو وظيفة أخرى أو منصب رسمي أو شرفي في أحد 

األندية أو االتحادات أو الهيئات الرياضية.

3.5 ان يكون صاحب اختصاص في المجال المعين ألجله.

3.6 أن ال يكون قد ارتكب جريمة جنائية أو سبق الحكم عليه في جريمة مخلة باألمانة والشرف

3. شروط األعضاء الذين يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس االدارة ما يلي:-
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1. إصدار القرارات واألحكام في كل ما ال يقع ضمن صالحيات الجمعية العمومية أو ضمن نطاق هيئات 

أخرى.

2. التحضير لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للرابطة.

3. قبول عضوية األندية الصاعدة اول مرة فقط.

4. إنشاء اللجان وتعيين رئيس وأعضاء اللجان وفق مقتضيات الحاجة.

5. وضع اللوائح والقواعد المنظمة إلجراءات عمل واجتماعات كافة ادارات الرابطة ولجانها المختلفة.

6. وضع اللوائح والقواعد واألنظمة الخاصة بتنظيم العمل اإلداري والمالي والفني والتنظيمي للرابطة.

7. تمثيل الرابطة أمام كافة المؤسسات الحكومية والغير حكومية الرياضية واألهلية والخاصة.

8. اقتراح مدققي الحسابات المستقلين عىل الجمعية العمومية.

9. تنسيق وتنظيم لقاءات الفرق المشاركة في منافسات الرابطة.

59.1 يمارس مجلس اإلدارة االختصاصات التالية:

المادة (59): اختصاصات مجلس اإلدارة:

تضمين  في  الحق  اإلدارة  في مجلس  ولكل عضو  الرئيس  إشراف  تحت  األعمال  التنفيذية جدول  اإلدارة  تضع 

مواضيع أخرى في جدول األعمال عىل أن ترسل إىل اإلدارة التنفيذية قبل 7 أيام عمل من تاريخ االجتماع، وعىل 

اإلدارة التنفيذية توزيع جدول األعمال عىل أعضاء مجلس اإلدارة قبل االجتماع بثالثة أيام عمل عىل األقل.

المادة (58):

أ . استثناًء من أحكام المادة (56) يجب عقد اجتماع طارئ لمجلس اإلدارة بناًء عىل طلب الرئيس او (50%) من 

تاريخ  ايام كحد أقصى من   (7) الحالة، يجب عقد اجتماع مجلس اإلدارة خالل  أعضاء مجلس اإلدارة. وفي هذه 

الطلب. 

المادة (57):

7. عىل العضو الذي تربطه مصلحة مباشرة بأحد المواضيع المطروحة عىل جدول األعمال االفصاح عن ذلك وعدم 

المشاركة في اتخاذ القرار بشأن ذلك الموضوع.

8. يمكن لمجلس االدارة االستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء أو المستشارين لحضور أحد اجتماعاتها أو أكثر 

حق  له  يكون  أن  دون  األعمال،  جدول  عىل  المدرجة  المواضيع  من  أياً  عرض  أو  تفسير  أو  توضيح  أو  لبحث 

التصويت.
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1. يحق لمجلس اإلدارة تخويل بعض اختصاصاته لرئيس المجلس.

في  الهامة  األعمال  بعض  لتسيير  المشترك  بالتوقيع  أعضائه  بعض  تخويل  في  الحق  اإلدارة  لمجلس  يحق   .2

الرابطة.

3. يحق لمجلس االدارة تفويض أياً من الصالحيات والمهام المخولة لها من الجمعية العمومية وطبقاً ألحكام هذا 

النظام، للمدير التنفيذي أو أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية. 

 59.2

التي تشرف  المنافسات والمسابقات واألنشطة  بتنظيم  الخاصة  اللوائح والقواعد واألنظمة  10. وضع 

عليها الرابطة.

11. المصادقة عىل مواعيد المباريات لجميع المسابقات  

12. إقرار قواعد تنظيم البطوالت الوطنية الرسمية وأية بطوالت أخرى ومن ضمنها عىل وجه الخصوص 

القواعد الخاصة بعدد األندية المشاركة وآلية الصعود والهبوط .

13. فتح وتشغيل الحسابات المصرفية باسم الرابطة، وتحصيل الرسوم الخاصة بالعضوية والتسجيل 

والمبالغ الماليــــة الخاصــــة بتنظيم عمــــل الرابطة.

14. اعتماد الموازنة التقديرية.

15. اعداد البيانات المالية السنوية ورفعها اىل الجمعية العمومية.

16. اعداد التقرير السنوي عن اعمال وانشطة الرابطة ورفعها اىل الجمعية العمومية.

17. التصديق عىل اللوائح الداخلية للرابطة.

18. تعليق عضوية أيٍّ من أعضاء المجلس إذا خالف النظام األساسي أو لوائح الرابطة عىل أن يتم عرض 

تنسيب اسقاط العضوية عىل اجتماع الجمعية العمومية القادم للمصادقة عليه أو إلغائه.

19. القيام بكــــــل ما مــــــن شأنه تنفيذ أغراض وأهداف تأسيس الرابطة.

باتحاد اإلمارات إلصدار  الرابطة إىل لجنة اإلنضباط  إحالة أي عضو يخالف أحكام وقوانين ولوائح   .20

العقوبة اإلنضباطية المناسبة.
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للشخص المقال أو العضو الذي تم اسقاط عضويته من قبل مجلس االدارة الحق بالطعن بقرار مجلس اإلدارة أمام 

الجمعية العمومية.

المادة (64):

1. يجوز للجمعية العمومية إقالة أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو إسقاط عضوية أي من أعضاء الرابطة.

2.يجوز لمجلس اإلدارة أن يقيل األشخاص أو يوصي بإسقاط عضوية أحد أعضاء الرابطة اىل الجمعية العمومية. 

وعىل مجلس اإلدارة أن يدرج قرار الفصل أو إسقاط العضوية في جدول أعمال الجمعية العمومية التخاذ قرار 

نهائي فيه.

المادة (63): إقالة شخص أو عضو من اعضاء الرابطة:

تكون للقرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة قوة السريان الفوري ما لم يقرر خالف ذلك.

المادة (62): 

لرئيس مجلس اإلدارة استثناًء وفي الحاالت المستعجلة فقط الطلب إىل أعضاء مجلس اإلدارة التصويت عىل 

مشروع قرار بالتمرير، وفي حالة حصول مشروع القرار عىل األغلبية العادية يعتبر نافذا، عىل أن يعرض القرار عىل 

االجتماع التالي لمجلس اإلدارة لغرض اعتماده وفق األصول.

المادة (61):  

1- ال يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إال بحضور األغلبية المطلقة.

2- يتخذ مجلس اإلدارة قراراته باألغلبية العادية وفي حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس المرجح وال يسمح 

بالتصويت بالوكالة أو اإلنابة أو بموجب خطاب.

المادة (60): قرارات مجلس اإلدارة:
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الفرع الثاني

في  الحق  له  ويكون  اجتماعاتها  ويدير  العمومية  الجمعية  ويترأس  للرابطة  القانوني  الممثل  الرئيس  يعد   .1

التصويت وفي حالة تساوي أصوات أعضاء الجمعية العمومية فيرجح هو بالتصويت القرار األنسب، كما يترأس 

مجلس االدارة وله حق التصويت في االجتماعات ويكون صوته المرجح في حال تساوي األصوات ولـــــه حـــــق 

تمثيل الرابطـــــة أمام الغير أو تفويض مـــــن يراه، وخصوصاً اتحاد الكرة والجهات الحكومية والشبه حكوميـــــة 

والهيئات والمؤسسات العامـــــة والخاصة والجهات القضائية والنيابية المختلفة. 

2. ال يجوز انتخاب الرئيس ألكثر من دورتين متتاليتين. 

3. في حال غياب الرئيس ينوب عنه نائبه ، وتكون له ذات الصالحيات واالختصاصات.

المادة (66): رئيس مجلس إدارة الرابطة:

1. دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد 

2. ترؤس اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة واعتماد محاضرها وإبداء رأيه في أية مسائل مدرجة عىل 

جدول األعمال، 

3. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس االدارة. 

المادة (67): اختصاصات وصالحيات رئيس مجلس ادارة الرابطة :

تتم المصادقة عىل قرار اإلقالة أو اإلسقاط في الجمعية العمومية باقتراع سري وبموافقة ثلثي أصوات األعضاء 

الحاضرين والذين يحق لهم التصويت.

المادة (65):  
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أ . استقالته من منصبه. 

ب . وفاته

ت . ارتكابه جرماً يؤدي إىل إدانته

ث . بلوغه سن الخامسة والستين. 

ج . صدور حكم قضائي نهائي بحقه يدينه بجناية او جرم مخل بالشرف واألمانة.

1. ينوب عن الرئيس في حالة غيابه أو تخلفه ألي سبب كان، ويباشر اختصاصاته المنصوص عليها في هذا النظام 

كما يحل محل الرئيس في حال إنتهاء رئاسة الرئيس أو توقف أو إيقاف الرئيس عن أداء مهامه المنصوص عليها 

رئيساً  تعين  التي  العمومية  للجمعية  الالحق  االجتماع  دائم حتـــــى موعد  أو  النظام بشكل مؤقت  فـــــي هذا 

جديداً باالنتخاب.

2. يمارس ما يناط به من اختصاصات يحددها الرئيس. 

المادة (70): اختصاصات نائب الرئيس:

إذا انتهت رئاسة الرئيس ألي سبب من األسباب المذكورة في المادة السابقة، يتوىل نائبه كافة الصالحيات مؤقتا 

ريثما يتم انتخاب رئيس جديد. 

المادة (69): 

تنتهي رئاسة رئيس مجلس اإلدارة في الحاالت التالية: 

المادة (68): 

4. متابعة عمل أجهزة الرابطة بما يسهم في تحقيق أهداف الرابطة المحددة في هذا النظام.  

التنفيذي  المدير  تفويض  أو  التجارية  واالتفاقيات  والعقود  المستندات  كافة  عىل  الرابطة  عن  نيابة  التوقيع   .5

بالتوقيع نيابة عنه.  

6. تعزيز التعاون والتنسيق مع االتحاد واألتحاد اآلسيوي واالتحاد الدولي واألجهزة الحكومية األخرى بما يحقق 

أهداف الرابطة. 

7. تعيين او انهاء خدمات المدير التنفيذي،

8. اقتراح تعيين مدققي الحسابات أو إنهاء مهامهم أو خدماتهم.

9 . اإلشراف المباشــــر عىل ضمان تنفيــــذ أهداف وأغراض تأسيس الرابطة وتوجيه اإلدارة التنفيذيــــة نحو 

ذلك.

10. أية اختصاصات أخرى تتطلبها مقتضيات عمل الرابطة او مهام تعهد إليه أو يكلف بها من الجمعية العمومية. 
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1. يتمتع عضو مجلس االدارة بالحرية المطلقة فيما يبديه من آراء وأفكار أثناء قيامـــــه بعملـــــه فـــــي الرابطة 

أو أحد لجانها وال يجوز منعه أو حرمانـــــه مـــــن ذلك وفقاً ألحكام هذا النظام أو اللوائح والقواعد المنظمة ألعمال 

واجتماعات الرابطة وسلطاتها المختلفة. 

2. يحق لعضو مجلس االدارة حضور أياً من اجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة والمشاركة في المناقشات وإبداء 

الرأي دون أن يكون له حق التصويت، كما يحق له اإلطالع عىل أياً من محاضر جلساتها وقراراتها، وفي كل األحوال 

يتم ذلك بعد موافقة رئيس اللجنة الدائمة او المؤقتة. 

3. يجب عىل عضو مجلس االدارة اإللتزام بالقواعد المعدة لتنظيم اجتماعات اللجنة، وحضور إجتماعات مجلس 

اإلدارة وفي حالة تخلفه فعليه أن يخطر الرئيس بذلك قبل االجتماع بأية وسيلة اتصال متوفرة موضحاً األسباب، 

وال يجوز له اإلنصراف من اإلجتماع قبل إنتهائه إال بإذن من رئيس الجلسة. 

4. يخضع العضو للمسؤولية أمام مجلس االدارة عن تصرفاته المتصلة بعضويته وعليه اإللتزام بالمحافظة عىل 

إجتماعات  في  المطروحة  المواضيع  مناقشة  أثناء  وتعرض  تتم  التي  والوثائق  والمستندات  المداوالت  سرية 

مجلس اإلدارة أو اللجان المختلفة، وعدم إفشاء أي من البيانات أو المعلومات أو المواضيع أو القرارات المتعلقة 

بأعمال الرابطة أو لجانه ألية جهة أو طرف مهما كان بدون تكليف كتابي. 

5. يجب أن يلتزم العضو فـــــي مناقشات أعمال مجلس االدارة ولجانـــــه بالحياد التام والنزاهة والوالء الكامل 

للرابطة وبذل جهد الشخص الحريص في كافة أعماله المناطة إليه من المجلس. 

6. عىل عضو مجلس اإلدارة االنسحاب من النقاش أو من اتخاذ القرار في الموضوعات ذات العالقة بشخصه.

7. يحق ألعضاء مجلس االدارة اإلطالع عىل كافة خطط وبرامج ومبادرات وأعمال ونشاطات ومحاضر جلسات 

المجلس، وكذلك عىل خطط وبرامج ومبادرات وأعمال ونشاطات ومحاضر جلسات أية لجنـــــة دائمة أو مؤقتة 

تابعة للرابطـــــة بعد الحصول عىل موافقـــــة رئيس اللجنة المعنية، وفي حالة االختالف يتم البت فـــــي ذلك 

من قبل الرئيس. 

8. يمكن لألعضاء إبداء ما لديهم من إقتراحات أو مالحظات حول كل ما يتصل بعمل ومهام ونشاطات الرابطة 

وكافة أجهزتها ولجانها كتابياً، وتقديمها للمدير التنفيذي لرفعها للجهة المعنية.

المادة (71): حقوق وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة:
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1. تتكون اإلدارة التنفيذية للرابطة وتتألف من إدارات متعددة وفقـــــا للهيكل التنظيمـــــي المعتمد من مجلس 

االدارة.

2. يصدر مجلس اإلدارة اللوائح المنظمة لعمل الشؤون اإلدارية والمالية والفنية للرابطة وتحدد هذه اللوائح كافة 

الحقوق والواجبات وااللتزامات الخاصة بموظفيها.

المادة (73):  اإلدارة التنفيذية:

1. يُشكل مجلس اإلدارة لجان دائمـــــة تساعده في تحقيـــــق أهداف تأسيس الرابطة، ويتضمن قرار إنشائها 

المقررة  والمكافات  اللجنـــــة  وأعضاء  ورئيسها  عملها  وطريقـــــة  وفترة  واختصاصاتها  ومهامهـــــا  أهدافها 

العضائها ان وجدت. 

تشكيلها  قرار  ويتضمن  محددة  ولفتــــــرة  محددة  وغايات  ألغراض  مؤقتة  لجان  االدارة  مجلس  يُشكل   .2

وصالحياتها ومــــــن يرأسها وأعضاؤها والمكافات المقررة العضائها ان وجدت. 

3. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة اعمال ومهام تلك اللجان وتوجيهها بكـــــل ما يراه مناسبا.

المادة (72): تشكيل اللجان :

الفرع الرابع

اإلدارة التنـفيذيـــــــة

الفرع الثالث

اللجان وتشكيلها واختصاصاتها

أحكام عامة
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1. يتوىل رئاسة الجهاز اإلداري للرابطـــــة المتمثل في اإلدارة التنفيذيـــــة وفقا للهيكل اإلداري المعتمد ووضع 

خطة عملها.

والهيئات  المؤسسات  كافة  مع  ومراسالته  اإلداريـــــة  كافة مخاطباتـــــه  فـــــي  التنفيذيـــــة  االدارة  يمثل   .2

والمنظمات األهلية والحكوميـــــة في الدولة، وينوب عن الرابطـــــة في كل ما يعهد إليه مـــــن مجلس اإلدارة 

من تكليف.

3. اإلشراف عىل إنفاذ بنود الموازنة المالية للرابطة، واعتمــــــاد الصرف، واالشراف علــــــى تطبيق اللوائــــــح 

المالية 

4. التوقيـــــع عىل كافة القرارات والمخاطبات حول اللوائح والقواعـــــد واألنظمـــــة الخاصـــــة بتطبيق أحكام 

هذا النظام ورفعها لمجلس اإلدارة. 

ورفعها  النظام  هذا  أحكام  بتطبيق  الخاصة  واألنظمة  والقواعد  اللوائح  حول  والمالحظات  التعديالت  اقتراح   .5

لمجلس اإلدارة.

أعضائها  أو  لجانها  أحد  أو  الرابطة  بأعمال  الخاصة  والتظلمات  والشكاوي  والمقترحات  المالحظات  متابعة   .6

والتحقق منها وإبداء المالحظات عليها قبل رفعها لمجلس اإلدارة. 

لبنود هذا  التنفيذية والقيام بمتابعة تنفيذ مهام مجلس اإلدارة وفقا  7. تسيير الشؤون اإلدارية والمالية لإلدارة 

النظام.

8. إعداد مشروع الموازنات المالية واجراءات مشروع الميزانية والحساب الختامي للرابطة.

9 .إعداد وتجهيز اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة وحضورها وتدوين محاضر االجتماعات وتوقيعها 

من الرئيس ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنهما.

10. مباشرة تنفيذ المقترحات بوضع اآلليات والبرامج المناسبة بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة. 

11. متابعـــــة الشؤون المتعلقـــــة بمهام مجلس االدارة واجتماعاته وتنفيذ قرارات الرئيس.

12. إعداد وتنفيذ جميع المخاطبات الصادرة عن الرابطـــــة لألفراد والمؤسسات والهيئات مـــــا عدا التي يتعين 

توقيعهـــــا مـــــن الرئيس.

13. متابعــــــة أعمال اللجان المنبثقة عــــــن مجلس االدارة والتنسيق فيما بينها ورفع توصياتها إىل مجلس 

اإلدارة.

مـادة (75): اختصاصات ومهام المدير التنفيذي:

يرأس المدير التنفيذي اإلدارة التنفيذية للرابطة، ويناط به اإلشراف عىل إدارة العمل اإلداري والمتابعة التنفيذية 

ألعمال ومهام الرابطــــة، باإلضافة إلــــى تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة، ويتم تعيينــــه من قبل الرئيس.

مـادة (74): المدير التنفيذي:
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1.تتوىل اإلشراف علـــــى الجوانب التنظيميـــــة واإلدارية والفنيـــــة للرابطـــــة، ومتابعـــــة وتنظيم إجتماعات 

الجمعية العموميـــــة ومجلس االدارة ومتابعـــــة قرارات مجلس االدارة وتنسيق أعمال لجانها الدائمة والمؤقتة 

واإلشراف عىل تنفيـــــذ أحكام هذا النظام.

المتعاملين وفحصها والتحقق  واللجان وكافة  الرابطة  المقترحات والمالحظات والشكاوى من أعضاء  2.استالم 

منها وإبداء المالحظات عليها وعرضها عىل مجلس اإلدارة.

الرابطة  جلسات  كافة  لعقد  المناسبة  األماكن  وإعداد  الملفات  وحفظ  والترجمة  السكرتارية  خدمات  3.تقديم 

ومجلس اإلدارة واللجان المشكلة واالجتماعات المختلفة.

4.حفظ ومتابعة وتحديث نسخ من كافة األنظمة والقوانين واللوائح والقرارات المعتمدة من الجهات الحكومية 

واالتحادات والمنظمات الدولية والهيئات المتعلقة بأهداف هذا النظام وأحكامه.

5.إعداد تقريــــــر شــــــهري حول أعمال ونشاطات الرابطــــــة ورفعها لمجلس اإلدارة..

6.وضع المقترحات وأبداء الرأي والمالحظات حول أعمال الرابطة ومهامها ونشاطاتها طبقا لخطة العمل المعتمدة 

من مجلس االدارة ووفقاً للخطط التشغيلية ورفع التوصيات الخاصة بذلك لمجلس اإلدارة. 

7.اإلشراف عىل جميع موظفي وسكرتارية ومقرري وأمناء اللجان في الرابطة. 

8.إعداد مشروع الموازنات المالية السنوية للرابطة ومشروع حسابه الختامي وعرضه عىل مجلس اإلدارة.

اإلنجاز  العمــــل وسرعة  وجودة  لتنظيم  الالزمة  العاملين  بشؤون  المتعلقة  والفنية  اإلدارية  اللوائح  9.اقتـــــراح 

ورفــــع مستوى األداء في الرابطة ولجانه وجهازه الوظيفي، ورفعها لمجلس االدارة. 

10.القيام بتنفيذ كل ما تكلف بها من مهام واختصاصات وصالحيات من المدير التنفيذي او مجلس االدارة. 

مـادة (76): اختصاصات ومهام اإلدارة التنفيذية:

14. اإلشراف والمتابعة عىل جميـــــع شؤون اإلدارة التنفيذية وموظفيها ويكون مسؤوال أمام مجلس االدارة عن 

ذلك.

التفاصيل  كافة  ،متضمنا  رياضي  بدايــــــة كل موسم  فــــــي  الرابطة  ومنافسات  عمــــــل  برنامج  إعداد   .15

بالمسابقات  التفصيلية  البيانات  وكافة  االعضاء  وممثلــــــي  والنشاطات  والمنافسات  باألندية  الخاصة 

والتفاصيل الدقيقة لمشاركة االندية المحترفــــــة فيها، ورفعها لمجلس اإلدارة لالعتماد قبل نشرها.

16. رفـــــع تقارير عـــــن سير العمل في اإلدارة التنفيذيـــــة اىل مجلس اإلدارة. 

17. ما يعهد إليه الرئيس أو مجلس اإلدارة من مهام وما يفوض به من اختصاصات.
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2-1 االشتراكات المالية التي يسددها األعضاء طبقاً للوائح المعدة لذلك.

التلفزيون  البث  التجارية وحقوق  الرعايـــــة والحقوق  الناجمـــــة عن  المالية واألرباح  العوائـــــد   2-2

واإلذاعي وخدمات البث الرقمي وكافة الحقوق المالية األخرى المستحقة للرابطة.

2-3 الرسوم والغرامات المالية المتحصلة من تطبيق هذا النظام ولوائح الرابطة.

2-4 االيرادات المالية المتحصلة من االستثمار والتسويق الخاص بمنافسات وأنشطة وبرامج الرابطة.

2-5 أية موارد مالية يوافق عليها مجلس االدارة دون أن تتعارض وأحكام هذا النظام.

يتم  التي  لاللية  وفقا  االعضاء  المحترفة  االندية  النظام عىل  تطبيق هذا  الناجمة عن  االرباح  توزيع صافي  يتم   3

اعتمادها من قبل الجمعية العمومية.

4. يتم تقديم الحساب الختامي للرابطة في اجتماع الجمعية العمومية العادي . 

1. تبدأ السنة المالية للرابطة في االول من يوليو من كل عام ميالدي وتنتهي في الثالثين من يونيو من السنة 

الميالدية التالية، فيما عدا السنة المالية األوىل فإنها تبدأ اعتباراً من تاريخ اعتماد هذا النظام وتنتهي في الثالثين 

من يونيو من السنة التالية.

2. تتكون اإليرادات المالية السنوية للرابطة من: 

مـادة (78):  الميزانية واإليرادات:

1- يكون للجان القضائية في االتحاد االختصاص القضائي الحصري في النزاعات الوطنية الداخلية الناشئة بين 

األطراف المنتمية إىل االتحاد والرابطة ويتم تطبيق لوائح الرابطة واالتحاد لنظر هذه النزاعات. للرابطة الحق في 

إحالة ناد عضو إىل االتحاد بشأن أية قضايا تأديبية أو قضائية تقع تحت سلطة االختصاص القضائي لإلتحاد. 

2- يتم تنظيم العالقة بين الرابطة واالتحاد من خالل إتفاقية متكاملة تضمن تحقيق أهداف الطرفين.   

المادة (77): االختصاص القضائي:

الباب السادس

أحكام متنوعة

الفصل األول
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يضع ويعتمد مجلس إدارة الرابطة اللوائح الخاصة بنظام ترخيص األندية ومشاركتها في مسابقات الرابطة.

مادة (82): ترخيص األندية: 

ال تعفى األندية المحترفة األعضاء في الرابطة من االلتزامات الناشئة والواجبات المقررة عليها من اتحاد الكرة ومن 

كافة هيئاته القضائية ولجانه العاملة مثل لجنة أوضاع الالعبين ولجنة المنتخبات الوطنية وغرفة فض المنازعات، 

ويجب عليها االلتزام بكافة أحكام عضويتها في اتحاد الكرة.

مـادة (81):  عالقة الرابطة وأعضائها باتحاد الكرة:

يلتزم أعضاء الجمعية العمومية جميعاً وممثليهم المفوضين بأحكام هذا النظام ، كما يلتزم األعضاء مــــــن األندية 

و  الرابطة،  عــــــن  الصادرة  والقرارات  واألنظمــــــة  واللوائح  القواعد  وبكافــــــة  الشرف  بميثاق  المحترفة 

االتفاقيات المبرمة معهــــــا، و القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية أو لجنة أوضاع الالعبين أو أحد لجان اتحاد 

( محكمة التحكيم الرياضي" كاس") تتعلق بأهداف  الكرة أو أية لجان او مراكز التحكيم رياضي المحلية والدولية 

واختصاصات الرابطة.

مـادة (80):  التزام األعضاء:

يلتزم كافة األعضاء بتحديث وتجديد كافة بياناتهم عند أول تعديل يطرأ عىل شكله القانوني أو تغيير أعضائه أو 

مؤسسيه أو القائمين عليه أو عنوانه أو لوائحه أو كل ما من شأنه أن يخالف ما أقره وقدمه للرابطة عند انضمامه 

إليه وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام ولوائح تراخيص األندية او اية لوائح او تعليمات تصدرها الرابطة.

مـادة (79): تحديث البيانات:
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1. كأس المحترفين

2. دوري المحترفين.

3. مسابقة تحت 21 سنة

4. كأس سوبر المحترفين

5. أية مسابقات اخرى يقررها مجلس إدارة الرابطة.

لمجلس إدارة الرابطة إصدار واعتماد اللوائح الخاصة بمسابقات الرابطة.

المادة (84): 

أ . تتمثل حقوق التسويق في كافة أنواع الحقوق المالية و السمعية والمرئية و التسجيل اإلذاعي و البث وإعادة 

اإلنتاج والوسائط المتعددة والتسويق والترويج والحقوق المعنوية المتعلقة بالشعارات والحقوق الناشئة بموجب 

قانون النشر.

ب . يقرر مجلس اإلدارة كيفية ومدى استغالل هذه الحقوق ووضع اللوائح الخاصة في هذا الشأن. 

المادة (86): 

لمجلس اإلدارة تقرير الحقوق التي تستغل بشكل حصري أو مشترك أو مع الغير أو من قبل الغير بشكل كامل.

المادة (87): 

تملك الرابطة حصراً كافة الحقوق التجارية واالعالمية وحقوق البث التلفزيوني وعبر االنترنت واية حقوق أخرى 

ناشئة عن المسابقات واألنشطة المندرجة تحت سلطتهم دون قيد.

المادة (85): 

تحدد الرابطة وينسق المسابقات الرسمية التي تقام ضمن إقليمه وكما يلي:

المادة (83): المسـابقات الرسمــية:

الفصل الثـالـث

حقوق التســويق

الفصل الثانــي

مسابقات الرابطة
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أقر األعضاء المؤسسين للرابطة باجتماعهم التأسيسي النظام األساسي بتاريخ 2019/05/23 ويعتبر نافذاً  اعتباراً 

من تاريخ اشهار الرابطة.

المادة (90): النفاذ

ال يعمل بأي نص يتعارض مع هذا النظام ويقع باطال أي نص يرد في أي الئحة رياضية أخرى اذا كان يتعارض مع 

احكام هذا النظام.

المادة (89):  

لمجلس اإلدارة القرار النهائي في أي من األمور التي لم يرد بشأنها نص في هذا النظام أو في حاالت القوة القاهرة.

المادة (88):  األحداث الطارئة غير المتوقعة والقوة القاهرة: 

الفصل الرابــع

االحداث الطارئة
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