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 الجريدة الرسمية

 

    ة الهاشميةـنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردني
 ــورـــــــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 31ــــادة ) ـمبمقتضـــى ال

 4/7/2021خ ــوزراء بتاريــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس ال

  -:بوضع النظام اآلتي نأمر نأمر 

 
 2021( لسنة 73نظام رقم )

 االتحادات الرياضية األردنيةنظام 

اللجنة األولمبية  نقانو من( 9) المادة من )ب( الفقرة بمقتضى صادر

  2007( لسنة 13األردنية رقم )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

( ويعمل  2021يسمى هذا النظام )نظام االتحادات الرياضية األردنية لسنة  -1المادة 

 به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
 

العبللارات التاليللة ايثمللا وردت فللي هللذا النظللام المعللاني يكللون للكلمللات و -2المللادة 

 -المخصصة لها  أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 

 قانون اللجنة األولمبية األردنية. : القانـــــون

 اللجنة األولمبية األردنية. : اللجنة

 مجلس إدارة اللجنة. : المجلس

ضية وطنية منتسبة للجنلة هيئة أهلية تطوعية ريا : االتحاد الرياضي

تقوم برعاية رياضة واادة أو أكثر وتؤسس وفقلا  

 ألاكام القانون وهذا النظام.

 النظام األساسي لالتحاد الرياضي. : النظام األساسي

 الهيئة العامة لالتحاد الرياضي. : الهيئة العامة

 مجلس إدارة االتحاد الرياضي. : مجلس اإلدارة
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لشللخا الطبيعللي أو االعتبللارت المنتسلل  للهيئللة ا : العضو العام 

لنظللللام األساسللللي  ويشللللار  فللللي لالعامللللة وفقللللا  

اجتماعاتهلا و يملللك اللص التصلويق علللى قراراتهللا 

 والترشح لعضوية مجلس اإلدارة.

العضو المراق  

 أو عضو الشرف

الشللخا الطبيعللي أو االعتبللارت المنتسلل  للهيئللة  :

ار  فللللي لنظللللام األساسللللي  ويشللللل العامللللة وفقللللا  

اجتماعاتها وال يملك اص التصويق عللى قراراتهلا 

 أوالترشح لعضوية مجلس اإلدارة.

الشللخا الطبيعللي المعللين مللن المجلللس لعضللوية  : العضو   المعين

مجلس اإلدارة والهيئة العامة ملن غيلر أعضلا،ها  

ويتمتللب بللالحقول والصللالايات الممنواللة للعضللو 

 العام .

لنظلللام تلللرايا وتسلللجي   أت نلللاد ملللراا وفقلللا   : النادت

األنديللللة والهيئللللات الشللللبابية ومنتسلللل  لالتحللللاد 

 الرياضي.

المركز الرياضي المراا وفقا  للتشريعات النافذة  : المركز

 والمنتس  لالتحاد الرياضي بهذه الصفة.

االتحاد الرياضي  

 الدولي

االتحللاد الللذت يللنظم رياضللة معينللة علللى مسللتو   :

للله االتحللاد وينتسلل   ةالعللالم  والمعتمللد مللن اللجنلل

 الرياضي.

 
 

 -يهدف االتحاد الرياضي إلى :  -أ -3المادة 

 .رعاية شؤون رياضة أو أكثر وتنظيمها -1

الللوطن للللوطن وقيادتله وتمثيلل  تنميلة رو  االنتمللاء واللوالء المطلللص  -2

 على أكم  وجه.
 



3054 
 
 

 الجريدة الرسمية

المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتعزيلز مبلادا األالالل  -3

ياضية ومنب التمييز والحد ملن العدا،يلة و شلا  المالعل  والرو  الر

 وتشجيب التنافس الشريف في ممارسة أت نشاط رياضي.

سلتخدامها واظلر االتوعية والتثقيف بمضار المنشطات فلي الرياضلة  -4

 وبالعقوبات المترتبة على مستخدميها.

 االهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها. -5

 والنفسية لد  الشباب.تعزيز أهمية الصحة الجسدية  -6

 محاربة ك  أسالي  العنف والظلم الرياضي. -7

 منلللب كللل  األسلللالي  والممارسلللات التلللي قلللد تملللس نزاهلللة المباريلللات  -8

 أو المنافسات أو قد تسب  اإلساءة للرياضة.

 العم  على مشاركة المرأة في مختلف برامج االتحاد الرياضي. -9

و مجموعلة ملن منب أشكال التمييلز سلواء أكلان ضلد بللد أو شلخا أ -10

األفراد بسب  األص  العرقي أو الجنس أو اللاة أو الدين أو السياسلة 

 أو أت سب  آار  واظر أت انتها  لحقول اإلنسان.

يتللولى االتحللاد الرياضللي فللي سللبي  تحقيللص أهدافلله المهللام والصللالايات  -ب

 :-التالية

إدارة شلؤون الرياضللة مللن النللوااي الفنيلة والماليللة واإلداريللة ووضللب  -1

البلللرامج التلللي تشلللتر  فيهلللا األنديلللة والمراكلللز الرياضلللية واألعضلللاء 

 والالعبون واإلشراف على تنفيذها.
 وضب البرامج التي تحقص انتشار الرياضة في المملكة ورفب مستواها. -2
وضب األسس والمباد ء التي تنظم شؤون التحكليم والحكلام والتلدري   -3

 والمدربين للعبة الرياضية.
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واعلد والمبلادا الدوليلة  للرياضلة  وتشلجيب هواتهلا المحافظة على الق -4

 وامايتهم ووضب التعليمات الخاصة بها.
تنظللليم االاتلللراف فلللي الللدود القواعلللد التلللي يضلللعها االتحلللاد اللللدولي   -5

 للرياضة  وبموافقة اللجنة.
تنظلليم المسللابقات والبطللوالت العامللة  للرياضللة  فللي المملكللة ووضللب  -6

 صة بهذه البطوالت.القواعد واللوا،ح الرياضية  الخا
إعللداد الفللرل الوطنيللة التللي تمثلل  المملكللة فللي البطللوالت واللللدورات  -7

األولمبيللة أو العالميللة أو القاريللة أو اإلقليميللة واإلشللراف علللى تللدريبها 

 وتنظيم اشتراکها في هذه الفعاليات بعد موافقة اللجنة.
وعقلللد الملللؤتمرات التلللي تبحللل  األملللور  إعلللداد البحلللور والدراسلللات  -8

علقة  بالرياضة والمشلكالت التلي تواجههلا واإلشلراف عللى مراكلز المت

 التدري  الخاصة بها.
الموافقة لألندية والمراكز األعضلاء فيله عللى االشلترا  فلي المباريلات  -9

اف علللى والمنافسللات التللي تقللام فللي المملكللة أو اارجهللا  وللله اإلشللر

 إذا أقيمق داا  المملكة. تنظيمها
ة والمراكللز األعضللاء فيلله وبصللفة ااصللة تنسلليص الجهللود بللين األنديلل  -10

 البرامج المتعلقة بالمنافسات الخارجية.
تقديم النصح والمشورة لألنديلة والمراكلز األعضلاء فيله والعمل  عللى   -11

 التسوية الودية فيما ينشأ بينهم من االف.
تمثي  المملكة في الفعاليات والمؤتمرات واالجتماعات الدولية الخاصلة  -12

 ها في المملكة بعد موافقة اللجنة.بالرياضة أو تنظيم
تحديللد درجللات المسللابقات الخاصللة بالرياضللة وفئاتهللا  وعللدد األنديللة  -13

والمراكللز فيهللا  وتنظلليم المسللابقات والمباريللات بللين األنديللة والمراكللز 

 األعضاء ومنح ألقاب البطولة والجوا،ز في هذه المسابقات.
ثليلهم فلي مسلابقاتها اعتماد تسجي  الالعبين فلي األنديلة والمراكلز وتم -14

ضمن ادود األعداد المقررة في اللوا،ح الرياضية والتعليملات الخاصلة 

 باالتحاد الرياضي.
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وضب أسس وقواعلد االسلتاناء علن الالعبلين أو انتقلالهم بلين األنديلة  -15

وااتللرافهم دااليللا  واارجيللا   علللى أن تراعللى قواعللد االتحللاد الللدولي 

 للرياضة.
لدولية والقارية واإلقليميلة المعتلرف بهلا ملن االنضمام إلى االتحادات ا -16

اللجنللة األولمبيللة الدوليللة واالتحللاد الللدولي للرياضللة واتحللاد اللجللان 

األولمبيلة العربيلة  وترشليح أعضلا،ه وممثليله فلي مجلالس إدارة هلذه 

االتحادات ولجانها والمنظملات الرياضلية األالر  ذات العالقلة بطبيعلة 

 على ذلك. الرياضة  شريطة موافقة اللجنة
وتشلكي  منتخباتهلا ومراكلزه  تنظيم المسابقات والمباريلات بلين أنديتله -17

 والمشاركة في الدورات والبطوالت الرسمية.

 

يتولى المجلس الموافقة على تأسيس االتحاد الرياضلي واإلشلراف عليله   - أ-4المادة 

 .ومتابعة أنشطته وتقييم أدا،ه واله وفقا  ألاكام هذا النظام
ظر تأسيس أت اتحاد رياضي االفا  لألاكام والشروط المحددة في هذا يح - ب 

 .النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه
 يتلللولى المجللللس الموافقلللة عللللى تسلللجي  االتحلللادات الرياضلللية الدوليلللة   -ج          

أو القاريلللة أو اإلقليميلللة أو أت فلللرو  لهلللا إذا كلللان مقرهلللا فلللي المملكلللة 

بعللد تسللجيلها بالشخصللية االعتباريللة واالسللتقالل وتتمتللب هللذه االتحللادات 

الملللالي واإلدارت وللمجللللس إلالللاء تسلللجي  ات منهلللا بنلللاء عللللى أسلللباب 

 مبررة.

تطبص على االتحادات الرياضية الدولية أو القارية أو اإلقليميلة المؤسسلة   -د 

أو المسلجلة وفقلا  ألاكللام الفقلرة )ج( ملن هللذه الملادة أنظمتهلا األساسللية 

التحللادات أو المنظمللات الدوليللة أو القاريللة أو اإلقليميللة التابعللة وأنظمللة ا

لهللا  وتللنظم عالقتهللا باللجنللة بموجلل  تعليمللات يصللدرها المجلللس لهللذه 

 الااية.
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 -يشترط لتأسيس االتحاد الرياضي ما يلي:  -أ-5المادة 

المطللوب تأسليس اتحلاد محلي آالر للرياضلة عدم وجود اتحاد رياضي  -1

 .به من قب  اللجنة رياضي لها معترف
أن ال يقللل  علللدد األعضلللاء المؤسسلللين لالتحلللاد الرياضلللي علللن امسلللة  -2

أعضاء على أن تكون ملن بيلنهم املرأة واالدة عللى األقل   وأن تتلوافر 

( 9)فيهم الشروط العامة المنصوص عليها في الفقلرة )هلـ( ملن الملادة 

 .من هذا النظام

المعتمد منها لذلك عللى أن يُقدم طل  التأسيس إلى اللجنة على النموذج  -ب

 -يرفص به ما يلي:

 .يبيان يحدد أهداف تأسيس االتحاد الرياض -1
 كشف بأسماء األعضاء المؤسسين والمعلومات المتعلقة بك  منهم. -2
وثيقلللة تثبلللق وجلللود اتحلللاد دوللللي أو قلللارت معتلللرف بللله للرياضلللة  -3

  .المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها
 .إلدارية لد  المؤسسينوثا،ص تثبق توافر الخبرة الفنية وا -4
وثا،ص تثبق توافر البنية التحتية لتأسيس االتحلاد الرياضلي بملا فلي  -5

 ذلك المقر.
إقلللرار اطلللي صلللادر علللن األعضلللاء المؤسسلللين يتضلللمن تعهلللدهم  -6

 بااللتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات واللوا،ح الرياضية.
 لطل .بيان يحدد عدد المزاولين للرياضة ومستوياتهم عند تقديم ا -7
 تقرير يحدد الموارد المالية لالتحاد الرياضي ومصدرها. -8
موازنلللة تقديريلللة تبلللين إيلللرادات االتحلللاد الرياضلللي ونفقاتللله ألول  -9

 سنتين.
 النظام األساسي لالتحاد المنوت تأسيسه. -10
 أت بيانات أار  تطلبها اللجنة. -11
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من ( 5مادة )الإذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليهما في  -1-أ-6المادة 

هذا النظام  تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على طلل  تأسليس االتحلاد 

  .الرياضي بصفة مؤقتة وتحق التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد

تعللين اللجنللة لالتحللاد الرياضللي المؤقللق مجلللس إدارة مللن األعضللاء  -2

المؤسسين أو من غيرهم ال يزيد عددهم على امسلة أعضلاء عللى أن 

ملن بيلنهم املرأة واالدة عللى األقل . وللجنلة الالل ملدة التجربلة تكون 

أن تحدد أسس التعيين وأسلباب  عزل أت منهم واستبدال غيره به على

 لهذه الااية.يصدرها المجلس العزل بموج  تعليمات 

يقللوم مجلللس إدارة االتحللاد الرياضللي المؤقللق واللالل مللدة ال تزيللد علللى  -ب

ى تأسيسلله بعقللد اجتمللا  الاتيللار شللهر مللن تللاريخ صللدور الموافقللة عللل

  .ر،يس له ونا،  للر،يس وأمين للسر وأمين للصندول

 عللللى االتحلللاد الرياضلللي المؤقلللق الللالل ملللدة التجربلللة إضلللافة عبلللارة  -ج

  .)اتحاد مؤقق( إلى اسمه في أوراقه ومراسالته ومعامالته جميعها

قيليم أدا،له  تقوم اللجنة االل ملدة التجربلة لالتحلاد الرياضلي المؤقلق بت -د 

فلذذا تبلين لهلا أنله قلادر عللى تحقيلص أهدافله واصل  عللى اعتلراف ملن 

االتحاد الدولي  تتخذ قرارا بمنحه صفة اتحاد دا،لم  ويلتم تشلكي  هيئتله 

العامة ومجلس إدارته وفقا  لنظامه األساسلي  وإذا تبلين لهلا الالل ملدة 

عتراف من التجربة أنه غير قادر على تحقيص أهدافه أو لم يحص  على ا

  .االتحاد الدولي فعليها ا  االتحاد الرياضي المؤقق

للمجلس منح صفة االتحاد لبعض الهيئات القا،مة التي تقوم على رعاية  -هـ

معينة شريطة اصلولها عللى اعتلراف ملن االتحلاد اللدولي لتللك رياضة 

 .الرياضة وذلك بموج  تعليمات يصدرها المجلس لهذه الااية
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علللى االتحللاد الرياضللي وضللب نظللام أساسللي اللاص بلله وفقللا ل جللراءات - أ -7المللادة 

 -التالية: 

 إعداد مشرو  النظام األساسي بالتشاور مب اللجنة. -1
علللرش مشلللرو  النظلللام األساسلللي عللللى االتحلللاد اللللدولي للرياضلللة  -2

 لالستئناس برأيه.
 عرش مشرو  النظام األساسي على الهيئة العامة إلقراره. -3
 ساسي الى اللجنة العتماده.رفب مشرو  النظام األ -4

يجللل  أن يراعلللي النظلللام األساسلللي األاكلللام اللللواردة فلللي هلللذا النظلللام  -ب 

والتعليمللات الصللادرة بمقتضللاه دون اإلاللالل بمتطلبللات االتحللاد الللدولي 

للرياضة التي يقلوم االتحلاد الرياضلي عللى رعايتهلا  وأن تكلون أاكامله 

 .رشيدةمنسجمة مب قواعد العدالة والشفافية والحاكمية ال
 للمجلس إصدار نموذج نظام أساسي استرشادت وفقا  ألاكام هذا النظام. -ج 
على أت الفقرة )أ( من هذه المادة تطبص اإلجراءات المنصوص عليها في  -د

 تعدي  يجرت على النظام األساسي.
يبللدأ سللريان النظللام األساسللي أو أت تعللدي  يطللرأ عليلله بعللد اعتمللاده مللن  -هللـ

 اللجنة.
 

 - :يتكون االتحاد الرياضي مما يلي -8المادة 

 الهيئة العامة.  -أ 
 مجلس اإلدارة. -ب 
 اللجان المساعدة. -ج 
 الجهاز اإلدارت.  -د 
 الجهاز الفني. -هـ           

 لجان االنضباط.   - و
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تنظم األاكام المتعلقة بالعضوية في الهيئة العامة في النظام األساسي عللى  -9المادة 

 -أن تراعى األاكام التالية:

يللد أنللوا  العضللوية فللي الهيئللة العامللة فللي اللال تعللددها مثلل  العضللو تحد -أ 

 العام  والعضو المراق  وعضو الشرف.
تحديد فئات األعضاء العاملين مث  األندية والمراكز والالعبين المعتزلين  -ب 

 واألعضاء المعينين.
األعضاء العاملين لعضوية الهيئة العامة لفئلات األنديلة والمراكلز  تسمية -ج 

المعتللزلين عللن طريللص انتخللابهم مللن الللرواب، الخاصللة بهللم   والالعبللين

وتعيين األعضاء المعينين لعضوية الهيئة العامة من المجلس بعد اكتمال 

 انتخابات الرواب، للفئات األار .
أن ال يزيللد عللدد األعضللاء العللاملين لكلل  فئللة مللن فئللات األنديللة والمراكللز  -د 

ضاء تللك الفئلة فلي مجللس والالعبين المعتزلين على ثالثة أمثال عدد أع

اإلدارة علللى أن يراعللى بالنسللبة لفئللة األنديللة أن ال يقلل  عللدد األعضللاء 

العاملين من أنديلة الدرجلة العليلا علن نصلف العلدد المخصلا لألعضلاء 

 العاملين لفئة األندية.
تحديد شروط العضوية الخاصة لك  فئة من فئات األعضاء العاملين على   -هـ          

فللي جميللب األعضللاء أو ممثللليهم الشللروط العامللة التاليللة اللدا   أن تتللوافر

  -أدنى:

 أن يكون أردني الجنسية. -1
 أكم  الثانية والعشرين من عمره ولم يتجاوز السبعين منه. -2
األقل   أن يكون ااصال على درجة البكلالوريوس أو ملا يعادلهلا عللى  -3

صلولهم وتستثنى  فئة الالعبين المعتزلين من هذا الشرط و يُكتفى بح

 على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
 أن يكون متمتعا باألهلية القانونية. -4
بجنحللة أن يكللون اسللن السلليرة والسلللو  وغيللر محكللوم بجنايللة أو  -5

 مخلة بالشرف واألمانة واألاالل واآلداب العامة.
أن ال يكون قد صدرت بحقه أت عقوبة ارمان رياضلية أو إداريلة للم  -6

 تقديم الطل .تنته مدتها وقق 
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 عقوبللة تأديبيللة رياضللية أو إداريللة  أن ال يكللون قللد صللدرت بحقلله أت -7

أو قضا،ية متعلقة بالتحرش الجنسي أو المنشلطات أو الفسلاد الملالي 

 أو اإلساءة لألطفال.
 أن ال يكون عضوا  في أت اتحاد رياضي آار. -8
سبا  أن ال يكون عامال  لد  اللجنة أو وزارة الشباب  أو عامال   أو منت -9

ألت ملللن األنديلللة أو المراكلللز المنتسلللبة لالتحلللاد الرياضلللي باسلللتثناء 

 األندية والمراكز التي يمثلونها .
 . أن ال يكون ممارسا  للرياضة سواء أكان العبا  أم مدربا  أم اكما -10

بعللد اكتمللال انتخابللات يللتم تعيللين األعضللاء المعينللين فللي الهيئللة العامللة  -و

أ عضلللويتهم ملللن تلللاريخ تعييلللنهم فيهلللا  اللللرواب، للفئلللات األالللر  و تبلللد

علللى أن تحللدد أسللس ااتيللارهم وتنتهللي عضللويتهم بتعيللين بللدي  عللنهم 

وأسللباب عللزلهم فللي أت وقللق  بموجلل  تعليمللات يصللدرها المجلللس لهللذه 

 الااية.

 تكون العضوية في الهيئة العامة لألندية والمراكز ذاتها وليس لممثليها. -ز
تمثيللل  األنديلللة والمراكلللز وأسلللس  تحديلللد األشلللخاص اللللذين يحلللص لهلللم - 

 استبدالهم.
 أن ال يكلللون أعضلللاء الهيئلللة العاملللة علللاملين للللد  االتحلللاد الرياضلللي  -ط

 أو يرتبطون معه بأت عقد أو منفعة أو مصلحة.
 أن تكون فئات األعضاء العاملين جميعها ممثلة في الهيئة العامة. -ت
نسلاء اثنتلان ثلالر أن تضم الهيئلة العاملة فلي عضلويتها ملا ال يقل  علن  - 

 منهن من فئة الالعبين والثالثة من األعضاء المعينين.
أن ال يق  عدد أعضاء الهيئة العامة العلاملين علن مجملو  علدد أعضلاء  -ل

مجلس اإلدارة مضافا اليه النصف  وإذا لم يتوافر العلدد الكلافي لتشلكي  

 فعلى ق أو نقصق عن ذلك بعد تشكيلها في أت وقالهيئة العامة لالتحاد 

االتحاد فتح باب االنتساب لسد النقا فذن اسلتمر اللنقا فللمجللس أن 

 يقرر االكتفاء بالعدد الموجود في الهيئة العامة.

 تحديد ااالت فقدان العضوية في الهيئة العامة وأاكام استعادتها. -م
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للى أن ينظم النظام األساسي إجراءات االنتساب لعضلوية الهيئلة العاملة ع -10المادة   

 -تراعى فيه األاكام التالية:

 .تحديد إجراءات انتساب األعضاء للهيئة العامة -أ

تحديد مقدار رسوم االنتساب للهيئة العامة واشتراكات األعضاء السنوية  -ب 

وطريقة تسديدها ومواعيدها وما يترت  على عدم دفلب أت منهلا عللى أن 

ملن تلاريخ انتهلاء السلنة يتم تسديد هذه االشتراكات قب  شهر على األقل  

  .المالية لالتحاد الرياضي

القلرار الصلادر علن مجللس اإلدارة المتعللص بطلل   ىاالعتراش علطرل  -ج 

االنتسللاب لعضللوية الهيئللة العامللة علللى أن يكللون تقللديم االعتللراش لللد  

لجنة الطعون االل ثالثة أيام عم  من تاريخ تبليل  القلرار  ويكلون قلرار 

 .لجنة الطعون قطعيا

 طرل تبلي  قرارات مجلس اإلدارة ألصحاب العالقة. -د 

  -ج 

ينظم النظام األساسي األاكام المتعلقة باجتماعلات الهيئلة العاملة عللى أن  -11المادة 

 -تراعى فيه األاكام التالية:

 تحديد عدد االجتماعات العادية بما ال يق  عن اجتما  وااد في السنة. -أ 
ور االجتماعلات والتصلويق عللى تحديد األعضاء الذين يحص لهم اضل -ب 

 القرارات.
تعقلللد اجتماعلللات الهيئلللة العاملللة العاديلللة أو غيلللر العاديلللة بقلللرار ملللن   -ج 

 مجلس اإلدارة وتوجه الدعوة لالجتما   من ر،يسه.
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يجوز عقد اجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية بطل  يقلدم   -د   

ة العامة ال تق  نسلبتهم علن لمجلس اإلدارة من عدد من أعضاء الهيئ

وإذا للللم  %( ملللن األعضلللاء المسلللددين الشلللتراكاتهم السلللنوية20)

يستج  مجلس اإلدارة للطلل  الالل شلهر ملن تلاريخ تقديمله فيجلوز 

لهؤالء األعضاء رفب الطل  للمجلس التخاذ القلرار المناسل  بشلأنه  

ني له فذذا تمق الموافقة على عقد االجتما  ولم يتوافر النصاب القانو

فال يجوز بعدها طل  عقد اجتما  آار بناء على طل  أعضلاء الهيئلة 

 العامة لبح  الموضو  ذاته مرة أار .
ترسلل  الللدعوة لألعضللاء لحضللور اجتماعللات الهيئللة العامللة اطيللا    -هللـ             

بالبريد أو بوسا،  االتصال الحديثة واإللكترونية  قب  اسبوعين عللى 

  قادها  مرفقا  بها جدول األعمال. األق  من تاريخ انع
  -د 

يلللنظم النظلللام األساسلللي النصلللاب القلللانوني الجتماعلللات الهيئلللة العاملللة  -12الملللادة 

  -وقراراتها على أن تراعى فيه األاكام التالية: 

يكللون اجتمللا  الهيئللة العامللة العللادت قانونيللا بحضللور أغلبيللة األعضللاء  -أ 

ذا للللم يتلللوافر النصلللاب العلللاملين المسلللددين الشلللتراكاتهم السلللنوية وإ

القانوني لالجتما  االل الساعة األولى من الوقق المحدد لبد،له فيؤجل  

لمدة امسة عشر يوما من تاريخ االجتما  األول ويبل  األعضاء اللذين 

تايبللوا عللن االجتمللا  األول بالموعللد الجديللد  ويكللون االجتمللا  الثللاني 

دارة المحددين فلي قانونيا بحضور ما ال يق  عن عدد أعضاء مجلس اإل

 النظام األساسي.
يكون اجتما  الهيئة العامة غير العادت قانونيلا بحضلور ملا ال يقل  علن  -ب 

ثلثي األعضاء العاملين المسددين الشلتراكاتهم السلنوية وإذا للم يتلوافر 

النصللاب القللانوني لالجتمللا  اللالل السللاعة األولللى مللن الوقللق المحللدد 

 لبد،ه يلاى االجتما .
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ات فلللي اجتملللا  الهيئلللة العاملللة العلللادت بأغلبيلللة أصلللوات تتخلللذ القلللرار -ج 

األعضاء العاملين الحاضرين وبأغلبية أصوات ثلثي األعضاء العلاملين 

 الحاضرين في اجتما  الهيئة العامة غير العادت.
ال يجلوز للعضلو أو لممثل  العضلو االعتبلارت إنابلة أو تفلويض شللخا  -د 

 غير العادية.آار لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية و
  -ه 

يحلدد النظلام األساسلي صلالايات الهيئلة العاملة فلي اجتماعهلا العللادت  -أ -13الملادة 

 -على أن تراعى فيه الصالايات  التالية:
إقرار السياسة العامة لالتحاد الرياضي والخطة السنوية والبلرامج  -1

 الالزمة لتنفيذهما.
 المصادقة على محاضر اجتماعاتها. -2
 على التقرير اإلدارت لالتحاد الرياضي. المصادقة -3
 المصادقة على البيانات المالية الختامية لالتحاد الرياضي. -4
 المصادقة على تقرير المحاس  القانوني. -5
 إقرار مشرو  الموازنة السنوية. -6
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة باالقترا  السرت إال إذا نا النظلام  -7

 األساسي على غير ذلك.
 تعيين محاس  قانوني من غير أعضاء مجلس اإلدارة. -8
أت أمور أار  تتعلص باالتحاد الرياضي تعرش على الهيئة العامة  -9

من مجلس اإلدارة أو من أت عضو ملن أعضلاء مجللس اإلدارة أو 

مللن أعضللاء الهيئللة العامللة وتوافللص الهيئللة العامللة علللى مناقشللتها 

ز عرضللها علللى الهيئللة علللى أن ال تكللون مللن األمللور التللي ال يجللو

 العامة إال في اجتما  غير عادت ووفقا ألاكام هذا النظام.
 يحللللدد النظللللام األساسللللي صللللالايات الهيئللللة العامللللة فللللي اجتماعهللللا  -ب   

 -غير العادت على أن تراعى فيه األاكام التالية:

 ا  االتحاد الرياضي بعد الحصول على موافقة اللجنة. -1
 ديله.إقرار النظام األساسي أو تع -2
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 دمج االتحاد الرياضي مب أو في أت اتحاد رياضي آار. -3
 البق في أت أمر يمس سمعة االتحاد الرياضي. -4
 إسقاط عضوية أت من أعضاء الهيئة العامة. -5
 عزل مجلس اإلدارة أو أت من أعضا،ه. -6

للهيئة العامة في اجتماعها غيلر العلادت مناقشلة أت ملن الموضلوعات  -ج  

مللن هللذه المللادة شللريطة ادراجلله فللي جللدول الللواردة فللي الفقللرة )أ( 

األعمللال المرفللص بللدعوة االجتمللا  وفللي هللذه الحالللة تتخللذ القللرارات 

 المتعلقة بهذه الموضوعات بأغلبية أصوات الحضور.

 

مجلللس اإلدارة هللو الجهللاز التنفيللذت لالتحللاد الرياضللي و تللنظم األاكللام  -14المللادة 

 -عى فيه األاكام التالية: في النظام األساسي على أن ترا المتعلقة به

 -أاكام عضوية مجلس اإلدارة وتشم  ما يلي:  -أ 
 عللللدد أعضللللاء مجلللللس اإلدارة عللللددا  فرديللللا  ال يقلللل  عللللن  أن يكللللون -1

 امسة أعضاء وال يزيد على أاد عشر عضوا.
أن يتكللون مجلللس اإلدارة مللن أعضللاء منتخبللين مللن الهيئللة العامللة  -2

علللدد األعضلللاء وأعضلللاء معينلللين ملللن المجللللس شلللريطة أن ال يقللل  

المعينين عن عضو وااد وال يزيد على نصلف العلدد المحلدد ألعضلاء 

مجلس اإلدارة ويستثنى من ذلك الحالة المنصلوص عليهلا فلي الفقلرة 

 )هـ( من هذه المادة.
 تحديلللد بلللدء عضلللوية االعضلللاء المعينلللين فلللي مجللللس اإلدارة ملللن   -3

نتهللاء وانتهللاء عضللويتهم فيلله با تللاريخ انتخللاب أعضللا،ه المنتخبللين 

مدته أو قب  ذلك وفقا  ألاكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 

 والنظام األساسي.
تحديد عدد أعضاء ك  فئة في مجلس اإلدارة شلريطة أن ال يزيلد علدد  -4

أعضاء أت فئة على نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة  ويستثنى ملن 

هلا عللى فئتلين  ذلك مجلس اإلدارة الذت ال تزيد الفئات التي يتكون من

ومجلللس اإلدارة الللذت اسللتكم  عللدد أعضللا،ه بللالتعيين وفقللا  ألاكللام 

 الفقرة )هـ( من هذه المادة.
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 تحديللللد أاكللللام انتخللللاب وتعيللللين أعضللللاء مجلللللس اإلدارة وانتخللللاب  -5

أو توزيللب المناصلل  اإلداريللة بللين أعضللاء مجلللس اإلدارة واألاكللام 

 المتعلقة بشاور منص  أت عضو فيه.
جتماعات مجللس اإلدارة عللى أن ال يقل  علن ملرة واالدة تحديد عدد ا -6

 في الشهر والنصاب القانوني الجتماعاته وقراراته.
تحديد الاالت فقلدان العضلوية فلي مجللس اإلدارة عللى أن يكلون ملن  -7

بينهلللا فقلللدان العضلللوية اكملللا  فلللي الللال التايللل  علللن اضلللور سلللتة 

ر أو بلدون اجتماعات لمجلس اإلدارة االل السنة الميالدية سواء بعذ

عذر و ال يحس  تاي  العضو المسافر بمهمة رسلمية لالتحلاد تايبلا   

وال يحص للعضلو اللذت سلقطق عضلويته بسلب  التايل  الص الترشلح 

 للدورة االنتخابية ذاتها . ألت انتخابات تكميلية 
تحديد الحاالت التي يجوز فيها للهيئة العامة أو المجلس عزل مجلس  -8

يعتبر فيهلا ملنحال  اكملا   واإلجلراءات الواجل  اإلدارة والحاالت التي 

اتباعها لمعالجة ااالت عزل أو ا  مجللس اإلدارة  عللى أن تتضلمن 

صالاية المجلس تشكي  لجنة مؤقتلة ملن ذوت الخبلرة واالاتصلاص 

إلدارة االتحللاد وبالعللدد الللذت تللراه مناسللبا  لمللدة معينللة قابلللة للتمديللد 

 هاية الدورة األولمبية الصيفية.ألكثر من مرة شريطة أن ال تتجاوز ن
%( إلللللى 20أن يكللللون تمثيلللل  المللللرأة فللللي مجلللللس اإلدارة بنسللللبة ) -9

%( على األق  شريطة أن يكون من بينهن واادة على األقل  ملن 30)

 فئة الالعبين المعتزلين وأار  من فئة األعضاء المعينين.

 ا.أن تكون العضوية والترشح لألندية والمراكز ذاتها وليسق لممثليه -10

مب مراعاة ملا ورد فلي الفقلرة )ج( ملن هلذه الملادة تكلون ملدة عضلوية  -ب

 مجلس اإلدارة أربب سنوات قابلة للتجديد.

يلتم انتخلاب وتعيللين أعضلاء مجللس اإلدارة اللالل ملدة ال تتجلاوز أربعللة  -ج

أشهر من تاريخ انتهاء دورة األلعلاب األولمبيلة الصليفية سلواء أأقيملق 

 لمجلس االف ذلك وألسباب محددة ومبررة.أم لم تقم ما لم يقرر ا
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أن تكللون جميللب فئللات األعضللاء العللاملين فللي الهيئللة العامللة ممثلللة فللي  -د

 مجلس اإلدارة.

للم للمجلس تعيين أعضاء في مجللس اإلدارة لاايلات اسلتكمال علدده إذا  -هـ

 الكافي من أت فئة أو لعدم الترشح لعضويته. يتوافر العدد 

 

ومهام مجللس اإلدارة عللى أن تراعلى  النظام األساسي صالايات ديحد -أ -15المادة 

 -فيه المهام والصالايات التالية: 

 إدارة شؤون الرياضة وتطويرها ونشرها. -1

تشللللكي  المنتخبللللات الوطنيللللة للللللذكور واإلنللللار بمختلللللف الفئللللات  -2

وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبيلة ااتياجاتهلا 

 وتقييم أدا،ها.

ظللليم األنشلللطة الرياضلللية وتحديلللد مسلللمياتها وفئاتهلللا وألقابهلللا تن -3

ومواعيلللدها وجوا،زهلللا ومتابعتهلللا وعقلللد األنشلللطة األالللر  ذات 

 العالقة.

اإلشراف على المراكز واألندية ومراقبتها ومتابعة أنشطتها وتقيليم  -4

 أدا،ها.

 وضب البرامج الخاصة بتطوير أركان الرياضة. -5

 ومعاقبة مستخدميها. التوعية بحظر استخدام المنشطات -6

إنشاء مراكز تدري  الواعدين والموهوبين وإعدادهم ضمن االتحاد  -7

 الرياضي.

 البق في طلبات االنتساب لالتحاد الرياضي. -8

 تشكي  رواب، لفئات األندية والمراكز والالعبين المعتزلين. -9
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 إبرام اتفاقيات التسويص وتزويد اللجنة بنسخ منها. -10

اظة مقدمة إليه للبق فيها أو إاالتها النظر في أت اعتراش أو مال -11

 إلى الجهات ذات العالقة إذا كانق اارج صالاياته أو ااتصاصه.

 تعيين ناطص إعالمي من بين أعضاء مجلس اإلدارة.  -12

 تنفيذ قرارات الهيئة العامة.  -13

 تشکي  اللجان المساعدة وتحديد مهامها وصالاياتها.  -14

 تعيين رؤساء لجان االنضباط وأعضا،ها.  -15

وضللب الخطللة السللنوية المقتراللة للسللنة التاليللة وتقللديمها للهيئللة  -16

 العامة للموافقة عليها تمهيدا  لرفعها إلى اللجنة العتمادها.

 إعداد مشرو  الموازنة السنوية ورفعه إلى الهيئة العامة إلقراره. -17

 إعداد البيانات المالية الختامية ورفعها إلى الهيئة العامة إلقرارها. -18

 ير اإلدارت ورفعه إلى الهيئة العامة إلقراره.إعداد التقر -19

اعتمللاد بنللك أو أكثللر إليللدا  أمللوال االتحللاد الرياضللي فيلله واإلنفللال  -20

 عليه منه وفقا  لألصول المالية.

السعي لتوفير مصادر تمويل  إضلافية لالتحلاد الرياضلي واسلتقطاب  -21

 جهات لرعاية األنشطة الرياضية.

بة لالتحلللاد الرياضلللي فلللي الموافقلللة عللللى اشلللترا  الجهلللات المنتسللل -22

 األنشطة الرياضية وتسهي  مهمتها ودعمها.

إيجاد قاعدة بيانلات للتقلارير الدوريلة والسلنوية الخاصلة باألنشلطة  -23

 الرياضية.
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 إنشاء المرافص الرياضية والمرافص األار  العا،دة له وصيانتها. -24

إعلداد مسللودة النظلام األساسللي وأت تعللديالت تطلرأ عليلله بالتشللاور  -25

 جنة وفص اإلجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.مب الل

 الرياضلليةإعللداد وإقللرار األنظمللة الدااليللة والتعليمللات و اللللوا،ح  -26

واعتمادها من اللجنة وتستثنى من ذلك التعليملات المتعلقلة بشلروط 

 العضوية التي تبقى صالاية إقرارها للهيئة العامة.

ين الملللونفين إدارة شلللؤون االتحلللاد الرياضلللي بملللا فلللي ذللللك تعيللل -27

 واإلجراءات المتعلقة بهم.

تفللويض الللر،يس أو أت مللن أعضللاء مجلللس اإلدارة أو أمللين السللر  -28

بالتوقيب نيابة عن االتحاد في الشؤون المالية واإلدارية والقضلا،ية 

 وبذبرام العقود وتوقيعها.

االنتسلللاب إللللى االتحلللادات الخارجيلللة وتسلللديد االشلللتراكات بانتظلللام  -29

 ها.والمشاركة في أنشطت

 التنسي  للجنة بمشاركة االتحاد الرياضي في البعثات الرياضية. -30

مراقبة أداء المنتخبات وفرل األندية والمراكز أثناء مشلاركاتها فلي  -31

 البعثات الرياضية.

المشلللاركة فلللي الملللؤتمرات واألنشلللطة واللللدورات واللقلللاءات ذات  -32

 العالقة.

 أت مهام أو صالايات أار  تفوضه بها الهيئة العامة. -33

يحدد النظام االساسلي مهلام وصلالايات كل  ملن ر،ليس مجللس اإلدارة  -ب

وأمين السر وأمين الصندول و األاكام المتعلقة بالمكت  التنفيذت فلي 

 اال تشكيله.
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تشللك  بقللرار مللن مجلللس اإلدارة لجللان مسللاعدة دا،مللة أو مؤقتللة تتللولى  -16المللادة 

اتيلار أعضلا،ها ملن تقديم المشورة والمساعدة إلى مجلس اإلدارة ويتم ا

الهيئلللة العاملللة أو ملللن اارجهلللا وتحلللدد مهامهلللا وصلللالاياتها بموجللل  

 تعليمات يصدرها مجلس اإلدارة. 

 

حللدد األاكللام وتيكللون لكلل  اتحللاد رياضللي جهللاز إدارت لتسلليير أعماللله  -17المللادة 

المتعلقة به بما في ذلك الشروط الواجل  توافرهلا فلي أعضلا،ه ومهلامهم 

 درها مجلس اإلدارة لهذه الااية.بموج  تعليمات يص

 

يتألف الجهاز الفني لالتحاد الرياضي من األجهزة التدريبيلة والملديرين  - أ-18المادة 

الفنيين والمدربين ومساعدت المدربين واألطباء وفنيي العالج وإداريي 

 المنتخبات والمهن األار  ذات العالقة.

بمللا فللي ذلللك الشللروط الواجلل  تحللدد األاكللام المتعلقللة بالجهللاز الفنللي  - ب 

توافرهللا فللي أعضللا،ه ومهللامهم بموجلل  تعليمللات يصللدرها مجللللس 

 اإلدارة لهذه الااية.

 

يكللون لكلل  اتحللاد رياضللي لجللان انضللباط تتكللون مللن لجنللة االنضللباط  - أ -19المللادة 

  والسلو  ولجنة االستئناف.
 أن وأعضلللاءها عللللى لجلللان االنضلللباط  يعلللين مجللللس اإلدارة رؤسلللاء -ب 

 كونوا من أعضاء الهيئة العامة لالتحاد الرياضي أو مجلس إدارتله ال ي

 أو لجانه المساعدة أو جهازه الفني أو اإلدارت.
بلجلان االنضلباط بملا فلي ذللك أسلس تشللکيلها  تلنظم األاكلام المتعلقلة  -ج 

وااتصاصلللللاتها ومسلللللؤولياتها والنصلللللاب القلللللانوني الجتماعاتهلللللا 

الواج  توافرها في أعضا،ها وقراراتها ومدة العضوية فيها والشروط 

وفقللا لال،حللة تسللمى )ال،حللة االنضللباط( يصللدرها مجلللس اإلدارة لهللذه 

 الااية.
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يجلل  أن يكللون رؤسللاء لجللان االنضللباط ونللوابهم مللن ذوت المللؤهالت  -د 

 القانونية.
تخلللتا لجنلللة االسلللتئناف بلللالنظر فلللي الطعلللون المقدملللة إليهلللا ضلللد   -هلللـ 

السلللو  وتكللون قرارتهللا القللرارات الصللادرة عللن لجنللة االنضللباط  و

 قطعية.
تصدر لجان االنضباط لالتحاد الرياضي قراراتها باستقاللية تامة ودون  -و   

 تدا  من مجلس اإلدارة أو أت جهة أار .

 

يلنظم النظلام األساسلي الشلؤون الماليلة لالتحلاد الرياضلي بملا فلي ذللك  -أ -20المادة 

  .د وانتهاؤهاالموارد المالية وبداية السنة المالية لالتحا

 -على االتحاد الرياضي فيما يتعلص بالشؤون المالية االلتزام بما يلي:  -ب 

التعليمات المالية الموادة الصادرة عن اللجنة والتعليملات الدااليلة  -1

التي يعتمدها مجللس إدارتله بملا ال يخلالف أاكلام التعليملات الماليلة 

 الموادة الصادرة عن اللجنة.
درة علللللن اللجنلللللة المتعلقلللللة بالسلللللفر التعليملللللات الموالللللدة الصلللللا -2

 والمشاركات الخارجية وطلبات االستضافة.
 يمتنلللب عللللى االتحلللاد الرياضلللي التصلللرف فلللي أموالللله غيلللر المنقوللللة  -ج 

 أو االقتراش بضمانها إال بموافقة اللجنة.
يمتنلللب عللللى االتحلللاد الرياضلللي دفلللب مكافلللجت ثابتلللة ألعضلللاء اللجلللان  -د 

 للجنة.المساعدة أو الالعبين إال بموافقة ا
اقراش أو تموي  يمتنب على ر،يس مجلس اإلدارة أو أت من أعضا،ه   -هـ            

 اللجنة المسبقة.االتحاد أو أت من برامجه أو أنشطته إال بموافقة 
،يس وأعضاء مجلس اإلدارة بدل جلسلات أو مكافلجت ملن ال يتقاضى ر -و             

 ء بدالت السفر.الرياضي ألت سب  باستثنااالتحاد أموال 
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للمجللس ملن تلقلاء نفسله أو بنلاء عللى تنسلي  ملن الهيئلة العاملة ال   -أ -21المادة 

 االتحاد بقرار مسب .

يتوقلللف االتحلللاد الرياضلللي عنلللد الللله علللن ممارسلللة أعمالللله ويحلللتف   -ب 

بشخصيته االعتبارية بالقدر الالزم الستكمال االجراءات المترتبة عللى 

 -لى المهام التالية :اله  ويشك  المجلس لجنة تتو

اإلعللالن علللن قللرار اللل  االتحللاد الرياضلللي بالنشللر فلللي صلللحيفتين  -1

يللوميتين محليتللين مللن الصللحف األكثللر انتشللارا لثالثللة أيللام متتاليللة 

على نفقة االتحاد وعلى الموقب اإللكتروني للجنة واالتحلاد عللى أن 

 يتضللمن اإلعللالن دعللوة الللدا،نين لتقللديم مطالبللاتهم والمللدينين لبيللان

االلتزامات المترتبة عليهم  والتأكيد على ضرورة مراجعة لجنة ا  

االتحللاد الرياضللي اللالل شللهر مللن تللاريخ النشللر وتقللديم الوثللا،ص 

 والمستندات والبيانات المؤيدة لمطالباتهم أو التزاماتهم.
مخاطبة البنو  المعتمدة للد  االتحلاد الرياضلي ملن الالل المجللس  -2

توقيب عللى اسلابات االتحلاد الرياضلي إليقاف اعتماد المفوضين بال

وطلللل  كشلللف اسلللاب تفصللليلي يبلللين رصللليد االتحلللاد وآالللر يبلللين 

 الحركات المالية التي تمق عليه.
فللتح اسللاب اللاص لالتحللاد الرياضللي فللي البنللك الللذت تعتمللده لجنللة  -3

 الح  تود  فيه األموال التي يتم تسلمها أو تحصيلها.
المنقولللة وغيللر  اصللر موجللودات االتحللاد الرياضللي مللن األمللوال -4

المنقولللة وتنظلليم كشللوفات تفصلليلية بهللا واصللر الللذمم المترتبللة 

لالتحللللاد الرياضللللي علللللى الايللللر وإعللللداد كشللللوفات تفصلللليلية بهللللا 

وبااللتزاملللات المترتبلللة عللللى االتحلللاد الرياضلللي للايلللر والتصلللديص 

 عليها.
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتحصي  ديون االتحلاد الرياضلي  -5

مواله بما في ذلك إقامة الدعاو  واتخاذ ما يلزم للمحافظة واماية أ

علللى أمللوال االتحللاد الرياضللي واسللتيفاء اقوقلله ووفللاء ديونلله مللن 

أو ملللن أت ( ملللن هلللذه الفقلللرة 3البنلللد )الحسلللاب المشلللار إليللله فلللي 

 اسابات أار  لالتحاد الرياضي.
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 بيب موجودات االتحاد الرياضي أو أت جزء منها اذا ثبق عدم توافر -6

أت مبللللال  نقديللللة فللللي اسللللاب االتحللللاد أو عللللدم كفايتهللللا لتسللللديد 

 االلتزامات المترتبة عليه جميعها.
التوصية للمجلس بتشكي  لجنة فنية متخصصة لدراسة أت برنلامج  -7

أو نشلللاط أو مشلللرو  للللم يلللتم اسلللتكمال إجلللراءات تنفيلللذه أو علللدم 

الوضو  في الوثا،ص المالية الخاصة به من اي  الصرف والقلبض 

 تنفيذ وتقديم التوصيات الالزمة بشأنها.وال
التحقص من مد  توافص قرارات الهيئة العامة لالتحاد الرياضي قبل   -8

اله بشأن التبر  أو التصرف بلأت ملن موجوداتله لصلالح أت جهلة 

أار  مب أاكام القانون وهذا النظام ونظاملـه األساسلي والتوصلية 

 للمجلس بتنفيذ قرار الهيئة العامة أو رفضه.
زويد المجلس بتقرير شلهرت علن سلير أعمالهلا متضلمنا اسلابات ت -9

 االتحاد الرياضي.
بانتهلللاء اإلجلللراءات المترتبلللة عللللى اللل  االتحلللاد الرياضلللي تنقضلللي  -ج 

شخصلللليته االعتباريللللة وتللللؤول أمواللللله المنقولللللة وغيللللر المنقولللللة 

 وموجوداته إلى اللجنة.

المراكلز والالعبلين والملدربين على االتحاد الرياضي وأعضا،ه واألندية و -22المادة 

والحكللام واألجهللزة الفنيللة ووكللالء المباريللات ووكللالء الالعبللين رفللب أت 

نللزا  رياضللي إلللى الهيئللات المختصللة لللد  االتحللاد الرياضللي أو االتحللاد 

القارت أو االتحاد الدولي أو هيئلة التحكليم الرياضلية األردنيلة أو محكملة 

 ا للفص  فيه.التحكيم الرياضي بحس  ااتصاص ك  منه
 

يضللمن االتحللاد الرياضللي امتثاللله الكاملل  وامتثللال أعضللا،ه مللن األنديللة  -23المللادة

والمراكللللز والالعبللللين والمللللدربين والحكللللام واألجهللللزة الفنيللللة ووكللللالء 

المباريات ووكالء الالعبين ألت قرار صادر عن االتحاد الدولي أو القلارت 

تابعللة لهمللا أو عللن هيئللة للرياضللة التللي يقللوم علللى رعايتهللا أو أت هيئللة 

 التحكيم الرياضية األردنية أو عن محكمة التحكيم الرياضي .
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عللللى االتحلللاد الرياضلللي إللللزام أعضلللا،ه واألنديلللة والمراكلللز والالعبلللين  -24الملللادة 

والمدربين والحكام واألجهزة الفنية ووكالء المباريلات ووكلالء الالعبلين 

 -بتقديم ما يلي :

ين الرياضلللة واألنظملللة والتعليملللات والللللوا،ح إقلللرار بلللااللتزام بقلللوان -أ 

الرياضلللية وقلللرارات االتحلللاد الرياضلللي واالتحلللادين القلللارت واللللدولي 

 .للرياضة والهيئات التابعة لهما
إقرار بلاالعتراف بهيئلة التحكليم الرياضلية األردنيلة ومحكملة التحكليم  -ب 

 الرياضي واالمتثال للقرارات الصادرة عنهما.
أو نللزا  رياضللي يكللون طرفللا  فيلله إلللى هيئللة إقللرار بذاالللة أت اللالف  -ج 

التحكللليم الرياضلللية األردنيلللة ومحكملللة التحكللليم الرياضلللي کللل  اسللل  

 ااتصاصه.
 

يخضب االتحاد الرياضي للرقابة اإلدارية والمالية وتقييم مستو  األداء  -أ -25المادة 

 .من اللجنة

ت لاايات ضمان تطبيلص التشلريعات والتعليملات والللوا،ح الرياضلية ذا -ب 

العالقللة للجنللة اتخللاذ أت مللن اإلجللراءات الرقابيللة التاليللة علللى االتحللاد 

 -الرياضي:

تللدقيص اسللاباته وأعماللله مللن اللالل مونفيهللا أومللن اللالل لجنللة  -1

ااصللة تشللكلها لهللذه الاايللة ولهللم فللي سللبي  ذلللك االطللال  علللى 

سللللجالته ودفللللاتره ومراسللللالته ومسللللتنداته اإلداريللللة والماليللللة 

دارة والهيئلللللة العاملللللة واللجلللللان ومحاضلللللر جلسلللللات مجللللللس اإل

المسللاعدة وتقللارير األنشللطة والمشللاركات ومراقبللة اركللة التللدفص 

 النقدت وتدقيقها.
للجنللة توجيلله االستيضللااات للقللا،مين علللى إدارتلله والعللاملين فيلله  -2

 ومدققي اساباته وعلى االتحاد االمتثال لهذه االستيضااات.
 



3075 
 
 

 الجريدة الرسمية

ة ومتابعللة تنفيللذ اضللور اجتماعللات الهيئللة العامللة ومجلللس اإلدار -3

القللللرارات المتخللللذة والتأكللللد مللللن تقيللللدها بللللالقوانين واألنظمللللة  

 .والتعليمات واللوا،ح  الرياضية
متابعلللة تقيلللد االتحلللاد الرياضلللي بتنفيلللذ اططللله وبرامجللله والقيلللام  -4

 بزيارات دورية لمقره ومرافقه.
 المشاركة في أعمال الجرد السنوت للموجودات واللوازم. -5

 

ت تحديللد األعضللاء العللاملين فللي الهيئللة العامللة مللن فئللات األنديللة لاايللا -26المللادة 

 :-والمراكز والالعبين المعتزلين على االتحاد الرياضي القيام بما يلي

تشكي  رابطة ااصلة لكل  فئلة ملن فئلات األنديلة والمراكلز والالعبلين   -أ 

 المعتزلين إذا كانق هذه الفئات ضمن تشكي  الهيئة العامة لالتحاد.
 ( من هذا النظام يلتم14)ة ما ورد في الفقرة )ج( من المادة مب مراعا -ب 

إجراء انتخابات اللرواب، المشلار إليهلا فلي الفقلرة )أ( ملن هلذه الملادة 

اللالل مللدة ال تزيللد علللى شللهر وااللد مللن تللاريخ انتهللاء دورة األلعللاب 

األولمبية الصيفية سواء أأقيمق أم لم تقم وفقا  للعدد المحدد في النظام 

 لك  فئة.األساسي 
 تبللللدأ عضللللوية األعضللللاء العللللاملين المنتخبللللين مللللن الللللرواب، مللللن   -ج            

 تاريخ انتخابهم وتنتهي عضويتهم بانتخاب األعضاء العاملين الجدد.

 

 -على االتحاد الرياضي إشعار اللجنة بما يلي: -أ -27المادة 

اديلة  موعد ومكان انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغيلر الع -1

 وللجنة تسمية مندوب عنها لحضور هذه االجتماعات.
أت تايير يطرأ عللى هيئتله العاملة ومجللس إدارتله الالل شلهر ملن  -2

 تاريخ إجراء ذلك التايير.
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على االتحاد الرياضي رفلب تعليماتله و لوا،حله الرياضلية وأت تعلديالت  -ب 

 تطرأ عليها للجنة االل شهر من تاريخ إقرارها العتمادها.
 

ر،يس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون تجاه االتحاد الرياضي والاير  - أ-28دة الما

علللن الضلللرر النلللاتج علللن كللل  مخالفلللة ارتكبهلللا أت ملللنهم أو جمللليعهم 

للتشللريعات النافللذة بمللا فللي ذلللك النظللام األساسللي وتعليماتلله ولوا،حلله 

الرياضللللية  وعللللن أت اطللللأ أو تقصللللير أو إهمللللال فللللي إدارة االتحللللاد 

تحللول موافقللة الهيئللة العامللة أو اللجنللة علللى إبللراء ذمللة  الرياضللي  وال

  مجلس اإلدارة دون مالاقتهم قانونا.
 إذا تعدد المسؤولون عن الضرر فتكون مسؤوليتهم تضامنيا. -ب 
ال يعتبللر العضللو مسللؤوال اذا اثبللق اعتراضلله اطيللا  علللى القللرار الللذت  -ج 

 جتما .تضمن المخالفة أو الخطأ أو التقصير أو اإلهمال في محضر اال
ال تحللول المسللؤولية المنصللوص عليهللا فللي هللذه المللادة دون المالاقللة   -د 

الجزا،يللة إذا كانللق األفعللال المرتكبللة تشللك  جريمللة بموجلل  أاكللام أت 

تشريب نافذ  وللجنة في هذه الحالة إاالة مرتكبي الجلرا،م إللى الجهلات 

 القضا،ية .
  -و 

طعلون( مكونلة ملن ر،ليس تشك  بقرار من المجلس لجنة تسلمى )لجنلة ال -29المادة 

وأربعة أعضاء من ذوت الخبرة واالاتصاص  للبق في الطعون المقدملة 

بقللرارات مجللالس إدارات االتحللادات الرياضللية المتضللمنة رفللض طلبللات 

وتحلدد بقلرار تشلكيلها االنتساب لعضوية الهيئات العاملة فلي االتحلادات  

 األاكام المتعلقة بها.

 

التحلللادات الرياضلللية التلللي يفلللرش عليهلللا اتحادهلللا للمجللللس اسلللتثناء ا -30الملللادة 

الللللللدولي شللللللروطا  أو متطلبللللللات معينللللللة لتشللللللكي  هيئاتهللللللا العامللللللة 

ومجللللالس إدارتهللللا مللللن تطبيللللص بعللللض أاكللللام العضللللوية فللللي الهيئللللة 

 العامة ومجلس اإلدارة الواردة في هذا النظام.
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سللس والشللروط للجنللة تقللديم الللدعم المللالي أو العينللي لالتحللادات وفقللا  لأل -31المللادة 

 التي تحددها بموج  تعليمات يصدرها المجلس لهذه الااية.

 

يجلوز عقلد اجتماعلات الهيئلة العاملة ومجللس اإلدارة واللجلان المسلاعدة  -32المادة 

ولجان االنضباط وأت اجتماعات أالر  منصلوص عليهلا فلي هلذا النظلام 

لتنظيم  عبر وسا،  االتصال اإللكترونية وللمجلس إصدار تعليمات ااصة

 آلية عقد هذه االجتماعات.

 

يعاق  أت عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو الهيئة العاملة أو ممثلله   -أ -33المادة 

في اال لنا الفقرة )ب( من هذه المادة إذا كان شخصا  اعتباريا  وفقا  

 -: القيام بأت من األفعال التالية

وا،ح الرياضلللية مخالفلللة القلللوانين أو األنظملللة أو التعليملللات أو اللللل -1

 المطبقة على االتحاد الرياضي.
استاالل صلالاياته أو مركلزه بلأت صلورة كانلق لتحقيلص منفعلة لله  -2

بطريقة مباشرة أو غيلر مباشلرة أو لايلره بطريقلة غيلر مشلروعة  

أو إساءة استعمال أموال االتحلاد الرياضلي أو اسلتااللها أو إنفاقهلا 

 في غير الاايات التي رصدت من أجلها.
 يللام بلللأت عملل  يشلللك  تالعبلللا أو ااتالسللا أو ااتيلللاال أو تزويلللرا الق -3

أو سللوء ا،تمللان أو رشللوة أو فسللادا ماليللا أو أت عملل  مهمللا كانللق 

 طبيعته فيه مساس بحقول االتحاد الرياضي أو الاير.
أت فع  يشك  مخالفة لآلداب العامة أو إاالال بلاألمن والنظلام العلام  -4

للرياضلة األردنيلة  أو القيلام بلأت  أو المصلحة العامة أو فيه إساءة

عم  من شأنه أن يلحص باالتحاد الرياضي ضررا  جسليما  ماديلا  كلان 

أم معنويا  أو استاالل انضمامه لالتحلاد الرياضلي بصلورة مباشلرة 

 أو غير مباشرة لارش شخصي أو لتحقيص منفعة شخصية.
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ادة تعريض االتحاد الرياضلي ألوضلا  ماليلة أو إداريلة سليئة أو زيل -5

مديونيته بشك  يؤثر في وضعه المالي أو فلي اقلول دا،نيله أو فلي 

 تحقيص أهدافه.
أت إهمال أو تقصير أو عدم ممارسة أو إنجاز المهلام والصلالايات  -6

 المنوطة به.
القيللام بللأت فعلل  أو إجللراء أو تصللرف مللن شللأنه إعاقللة سللير عملل   -7

 االتحاد.

المخالفلللة  للمجللللس وبموجللل  قلللرار مسلللب  وتبعلللا  لجسلللامة الفعللل  أو -ب 

 -المرتكبة اتخاذ أت من العقوبات التالية:

 التنبيه. -1
 اإلنذار. -2
 إيقاف الدعم المالي لالتحاد الرياضي. -3
 عزل ر،يس و أعضاء مجلس اإلدارة كلهم أو بعضهم .  -4
 إسقاط عضوية أت عضو من أعضاء الهيئة العامة. -5
 اتخاذ أت إجراء يجده مناسبا  لتصوي  الوضب. -6
 لقضا،ية إذا كان الفع  المرتك  يشك  جريمة.اإلاالة إلى الجهات ا -7
 ا  االتحاد الرياضي. -8

على ر،يس مجللس اإلدارة أو أت ملن أعضلا،ه أو أملين السلر أو أملين  -ج            

الصندول وتحق طا،لة المساءلة القانونية تبلي  اللجنة علن وقلو  أت 

 في الفقرة )أ( من هذه المادة.من الحاالت الواردة 

 

 -:اعتبارا من تاريخ نفاذ أاكام هذا النظام -أ -34المادة 

تسلللق، اكملللا  عضلللوية جميلللب أعضلللاء الهيئلللات العاملللة لالتحلللادات  -1

الرياضللللية مللللن فئللللات المللللدربين المعتللللزلين والحكللللام المعتللللزلين 

 واألعضاء الداعمين.



3079 
 
 

 الجريدة الرسمية

( مللن هللذه الفقللرة تسللتمر اكمللا  1علللى الللرغم ممللا ورد فللي البنللد ) -2

ياضية القا،مة وذلك إللى الين انتخلاب مجالس إدارات االتحادات الر

 وتعيين مجالس اإلدارة الجديدة.

تسلللتثنى ملللن تطبيلللص أاكلللام الفقلللرة )أ( ملللن هلللذه الملللادة االتحلللادات   -ب             

الرياضللية التللي يفللرش عليهللا اتحادهللا الللدولي شللكال  معينللا  لتشللكي  

 هيئاتها العامة ومجالس إدارتها.
 

 تحللادات الرياضللية واللالل مللدة ال تزيللد علللى سللنة مللن علللى جميللب اال -أ-35المللادة 

تاريخ نفاذ هذا النظام تعدي  أنظمتها األساسية وتصلوي  أوضلاعها بملا 

يتوافللص مللب أاكللام هللذا النظللام وانتخللاب مجللالس إداراتهللا الجديللدة وفقللا  

 .لنظامها األساسي المعدل

ية الواجل  اتباعهلا للجنة إصدار جدول زمني يبلين اإلجلراءات التفصليل -ب           

 إلتمام المهام الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة.
 

 :-يصدر مجلس اإلدارة التعليمات الداالية واللوا،ح الرياضية التالية -36المادة 

تعليمللات الشللؤون اإلداريللة والماليللة واللللوازم واألشللاال والمللونفين  -أ 

 لالتحاد الرياضي.
 مساعدة.تعليمات مهام وصالايات اللجان ال -ب 
تعليمات تشلكي  اللرواب، الخاصلة بفئلات األنديلة والمراكلز والالعبلين  -ج 

 المعتزلين واألاكام المتعلقة بها.
 تعليمات الجهاز اإلدارت لالتحاد الرياضي . -د 
 تعليمات الجهاز الفني  لالتحاد الرياضي . -هـ             
ة الرياضلية ال،حة االنضباط واللوا،ح المتعلقة باألمور الفنيلة واألنشلط - و

والالعبللين والحکللام والمللدربين ووکللالء المباريللات ووکللالء الالعبللين 

 والمراکز واالاتراف.
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يصدر المجلس التعليمات الالزملة لتنفيلذ أاكلام هلذا النظلام بملا فلي ذللك  -37المادة 

 - :مايلي
  -ز 

 تعليمات أسس دعم اللجنة لالتحادات وشروطه. -أ 

 .التعليمات المالية الموادة لالتحادات -ب 

التعليمات الموادة المتعلقلة بالسلفر والمشلاركات الخارجيلة وطلبلات  -ج 

 االستضافة واألاكام والشروط المتعلقة بها.

تعليمللات مللنح صللفة االتحللاد لللبعض الهيئللات القا،مللة التللي تقللوم علللى  -د 

 رعاية رياضة معينة وشروطها.

االتحللاد  تعليمللات أسللس ااتيللار األعضللاء المعينللين فللي مجلللس إدارة -هللـ             

 وأسباب عزلهم.

تعليمللات تللرايا النشللاطات والمسللابقات المنظمللة مللن غيللر االتحللاد  -و              

 المعني وبما ال يتعارش مب أنظمة وتعليمات االتحاد الدولي.

 تعليمات ترايا المراكز واألكاديميات الرياضية.  -ز              

 

 بللين االتحللادات الرياضللية الدوليللة أو القاريللة تعليمللات تنظلليم العالقللة   -              

 أو اإلقليمية المسجلة في المملكة واللجنة.

تعليمات أسس تعيلين أعضلاء مجللس إدارة االتحلاد الرياضلي المؤقلق  -ط             

 وأسباب عزلهم.
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4/7/2021 

  

( عللى 2016( لسنة 173)نظام االتحادات الرياضية األردنية رقم ) يلاى -38المادة 

 سللتمر العملل  بالتعليمللات والقللرارات الصللادرة بمقتضللاه إلللى أن تلاللى أن ي

 أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا ألاكام هذا النظام .

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
  

 نائب رئيس  الوزراء 
 لوكالةووزير الداخلية باووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير  
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 الثقافة  وزير
 ووزير اخلارجية وشؤون املغرتبني بالوكالة

 علي محدان عبد القادر العايد

 وزير 
 املياه والري 

 مجيل موسى النجارحممد 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير  
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير   
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير   
 الصناعة والتجارة والتموين 

 املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير   
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي

 

 وزير   
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

    املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
 

 وزير
 الزراعة  

 حادة احلنيفاتاملهندس خالد موسى ش

 وزير 
 التنمية االجتماعية  

   أمين رياض سعيد املفلح
 

 وزير 
 البيئة

 نبيل سليم عيسى املصاروة

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 هيب" التلالدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى و

 وزير
 دولة للشؤون القانونية 

 حممود عواد امساعيل اخلرابشة 
 

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 قديس الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 املهندس صخر مروان دودين

 وزير   
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 سم ذيب اهلناندةامحد قا
 

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 العمل 

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

  الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري


