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 الموحد  النظام األساسي
 وتعديالته

 
 ______________للدراجات__لالتحاد العربي 

 

 للجمعية العمومية _( 26رقم ) _أعتمد هذا النظام في االجتماع 

 _______________للدراجات_____لالتحاد العربي 

 _______م27/05/2011__________ الموافق بتاريخ _____

     __________لبنان-برمانا ______بمدينة                
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 المادة األولى
 تعاريف

 
 ……………………الدراجات…االحتاد العربي لـ  1: 1 االتحاد

 ……………………الوطين للدراجات …    االحتاد 2: 1 االتحاد العضو
لعموميةةةةة لالتحةةةةاد ا 3: 1 الجمعية العمومية لجمعيةةةةة ا لـةةةةةةةةةةةةةةـةةةةةةةةةةةةةةـةةةةةةةةةةةةةةـ ا لعربي 

 ..................الدراجات..............
 بي لــ .....اللجنة التنفيذية لالتحاد العر 4: 1 اللجنة التنفيذية

 .............الدراجات .  
 ………………………الدراجات…االحتاد الدولي لـ  5: 1 االتحاد الدولي

 ………………… الدراجات.………االحتاد اآلسيوي لـ  6: 1 االتحاد اآلسيوي

 …………………… الدراجات.……األفريقي لـ  االحتاد 7: 1 االتحاد األفريقي
 احتاد اللجان األوملبية الوطنية العربية 8: 1 اتحاد اللجان

 الدائمة   املعاونةاللجنة  9: 1 المعاونةاللجنة 

 األمانة العامة لالحتاد 10: 1 األمانة 
 أعضاء االحتاد الذين هلم حق التصويت 11: 1 األعضاء

 لالحتاد النظام األساسي 12: 1 النظام

مةةةةن لةةةة ةةةةم حةةةةق 
 التصويت

كل احتاد عضــــــو حصــــــل علج العضــــــوية  وج  أح ام املاد    13: 1

 اخلامسة من النظام .
 (1أغلبية املوافقني بنسبة )النصف +  14: 1 األغلبية 

( جملموع األعضــــاء امل لق   1أغلبية املوافقني بنســــبة ) النصــــف +  15: 1 االغلبية المطلقة 

 يت .الذين هلم حق التصو
( جملموع األعضاء احلاضرين  1أغلبية املوافقني بنسبة ) النصف +  16: 1 االغلبية العادية 

 لالجتماع .
صابه قانوني   من أصوات املوافقني يف اجتماع ن  1أغلبية النصف +   17: 1 األغلبية البسيطة

يت الثالث باملوافقة واالعرتاض  وصـــــــــــومورس فيه عناصـــــــــــر الت

 وباالمتناع .
 أغلبية املوافقني بنسبة حمدد  من جمموع األعضاء امل لق . 18: 1 ة النسبيةاألغلبي

 أخذ القرار برفع األيدي . 19: 1 التصويت

 أخذ القرار باالقرتاع السري . 20: 1 االقتراع 
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 المادة الثانية
 ماهية االتحاد

 

ــية اعتبارية مرجعيته   2  ــتقلة شات ةــــبصــ احتاد اللجان  هو هيئة مســ

   وملبية الوطنية العربية .األ

 

 المادة الثالثة
 أحكام أساسية

 

 التأسيس
 

 …1975……هجرية املوافق  ……………تأســـــــخ بتاري   1: 3

اململ ة العربية بــــــــــــــــــــــــ  ……الرياض……ميالدية يف مدينة 

 اخل ( يف الوطن العربي .…احتاد ) للعبة لرياضة  …السعودية

 …اإلحتاد العربي للدراجات … أطلق علج هذا االحتاد اسم :  2: 3 االسم

 ARAB CYCLING…وباللغة اإلجنليزية اسم : 

FEDERATION… 

 …………A C F…………واختصارًا             :  

ــارقة………املقر الرئيســـــي لالحتاد مدينة  3: 3 المقر  وج    ……الشـــ

يف مــدينــة املنعقــد   …22…قرار اجلمعيــة العموميــة يف دورت ــا  

ــة . تونخ... ــدولـــ ــة املوافق    ...تونخ.... بـــ ــاري  ............. هجريـــ بتـــ

 .... ميالدية2003.....

 اللغة الرمسية لالحتاد هي اللغة العربية . 4: 3 اللغة الرسمية

ــعار االحتاد من :  5: 3 الشعار وألوانه حلقة دائرية كبري  باللون األزرق يتألف ةـــــــــــــــــ

بداخل ا حلقة صــغري  باللون األصــرر مرســوم علي ا خري ة الوطن 

أمحر   –أخضـــر  -  أصـــرر –ربي تعلوها دراجة  األلوان ) أزرق الع

) 

-3- 
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 المادة الرابعة
 األهداف

 

واالتحادات القارية والدولية  اتحاد اللجانيعمل االتحاد على تحقيق أهدافه بالتعاون مع 
 وال يئات ذات االهتمام المشترك لتحقيق األهداف التالية :

وتنشيط نشر 
 اللعبة

 نشيط اللعبة يف الدول العربية .نشر وت 1: 4

 إعداد ال وادر الرنية واإلدارية . 2: 4 إعداد الكوادر

 العمل علج رفع املستوى الرين لالع  العربي . 3: 4 التطوير الفني

،  ت األعضاء وتقديم النصح واملشور    تدعيم العالقات بني االحتادا 4: 4 تدعيم العالقات

 الفات .وتسوية ما قد ينشأ بين ا من خ

 توثيق العالقات مع االحتاد الدولي واالحتادات القارية واإلقليمية . 5: 4

التنســيق بني االحتادات األعضــاء وتوحيد مواقر ا يف االجتماعات   6: 4 تنسيق المواقف

 العربية والقارية والدولية .

لدولية دعم االحتادات األعضــــاء عند مشــــاركت ا يف املناســــبات ا 7: 4 دعم االتحادات

 والقارية.

تشةةةةةةةجيع البحةةة  
 العلمي والتأليف

تشــــــجيع البلم العلمي والتأليف وإثراء امل تبة العربية بال ت    8: 4

 والرتمجات اخلاصة باللعبة ، ودعم املؤلرني واملرتمجني العرب .

 

مي ن إضـــــــــــافة أي أهداا أخرى يراها االحتاد حمققة لســـــــــــياســـــــــــاته وطبيعة    مالحظة :

 خصوصيته.
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 المادة الخامسة
 العضوية

يتمتع بعضــــــــــــــــــــوية هذا االحتاد االحتادات الوطنية العربية أو ما  1: 5 حق العضوية

 … الدراجات …مياثل ا املعتمد  يف بلدان ا من االحتاد الدولي لـ 

يتقدم كل احتاد وطين يرغ  يف االنضـمام إ  االحتاد ب ل  إ    2: 5 االنضمام

زامه يف تنريذ أنظمته ولوائله وقراراته  األمانة العامة يتضــــــمن الت

 تعليماته مرفقًا بالوثائق التالية :و

 النظام األساسي أو الالئلة األساسية . 1: 2: 5

 اللوائح الداخلية 2: 2: 5

 بيان بأمساء ومراكز أعضاء اللجنة التنريذية أو ما مياثل ا . 3: 2: 5

 رسم االنتساب 4: 2: 5

 من اجل ة املبتصة  موافقة  5: 2: 5

ــو    3: 5 االعتماد ــمام العضـــــــــ تعتمد اجلمعية العمومية يف أول اجتماع هلا انضـــــــــ

 اجلديد بصرة ن ائية .

حرمان عضو من  
 بعض الحقوق

حرمان العضــــــو من بعق احلقوق  مع احتراحه رق حضــــــور  يتم  4: 5

      -االجتماعات يف احلاالت التالية :

ــديد ما عليه من 1: 4: 5 التزامات مالية جتاه االحتاد وغريها من  عدم تســــ

 الديون بعد إنذاره بوجوب التسديد خالل ستني يومًا .

ختلف عن املشــاركة يف ب والت ومســابقات االحتاد الرمسية ملد    2: 4: 5

 سنتني متتاليتني بدون عذر تقبله اللجنة التنريذية

 خالف األنظمة واللوائح 3: 4: 5

ــو يف احلاالت الوارد  بالرقر   5: 5 عقوبة الحرمان بالعقوبات   4:  5تتم معاقبة العضــــــــ

 -التالية :

 اللجنة التنريذيةلعضوية من الرتةح  هحرمان 1: 5: 5

 لعضوية اللجان املعاونة الدائمةمن الرتةح  هحرمان 2: 5: 5
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 من التصويت   هحرمان 3: 5: 5 

   حرمانه من الترويق 4: 5: 5

 انه من استضافة أو االةرتاك بأي دورات إعدادية .حرم 5: 5: 5

   -عضوية العضو يف احلاالت التالية : يتم جتميد 6: 5 تجميد العضوية

) تزوير   عليه بعمل مشــني اســتوج  صــدور ح م قضــائي  قامإشا  1: 6: 5

 تالع  .. ( –ن    –اختالس  –

 يف االحتاد الدوليفقد صرته كاحتاد معتمد إشا  2: 6: 5

ــافة إ  عقوبة احلرمان الوارد  يف املاد   7: 5 عقوبات التجميد يتم تنريذ  ،  5: 5باإلضــــــ

 -وهي : 6: 5العقوبات التالية يف احلاالت الوارد  بالرقر  

 الجتماعات االحتاد   دعوته عدم  1:  7:  5

 االحتادوب والت مناسبات  سابقات و لالةرتاك  دعوته عدم  2:  7:  5

وللجان املعاونة   اللجنة التنريذيةلعضــــــوية  الرتةــــــيحب عدم أحقيته 3:  7:  5

 الدائمة

حرمان  سلطة
تجميد العضو و

 تهعضوي

ــو وإن  8:  5 ــويحرمان العضـ ــل ة اجلمعية العمومية  تهجتميد عضـ من سـ

لتجميــد  احلرمــان أو ااختــاش قرار  جيوز للجنــة التنريــذيــة إال أنــه 

نه علج أن يعرض القرار يف  ويصــــبح ســــاري املرعول من تاري  إعال

 اجتماع للجمعية العمومية العتماده . لأو
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 المادة السادسة
 تكوين االتحاد

 

 .  "هي السل ة العليا فيه"واجلمعية العمومية  1: 6 

 اللجنة التنريذية . 2: 6 

 جلنة األمور املستعجلة . 3: 6 

 األمانة العامة 4: 6 

 دائمة .الاملعاونة اللجان  5: 6 

 

 المادة السابعة
 الجمعية العمومية

 

تكوين الجمعية 
 العمومية

 تت ون اجلمعية العمومية لالحتاد من : 1: 7

ل ل  أفراد ال يزيد عن ثالثة بوفدممثلي االحتادات األعضــــــــــــاء  1: 1: 7

 احتاد عضو .

 . املنتببني واملعينني أعضاء اللجنة التنريذية 2: 1: 7

 الشرا أعضاء 3: 1: 7

 احتاد اللجان  ممثل  4: 1: 7

7 :1 :5 

 

  العضـــــو العربي يف اهليئة التنريذية لالحتاد الدولي أو القاري للعبة

 .أو كالهما 

 ختتص اجلمعية العمومية لالحتاد  ا يلي : 2: 7 االختصاصات

 ققة هلا .حتديد السياسات العامة لالحتاد ووضع الربامج احمل 1: 2: 7

 اعتماد انضمام االحتادات الوطنية . 2: 2: 7
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ــة خ ة العمل  3: 2: 7  التنريذية   اللجنة املعتمد  من املقبلة للررت دراســــــــــــــ

 واعتمادها .

ــة واالحتــادات          4: 2: 7 ــذي ــة التنري ــة من اللجن ــدم ــت يف املقرتحــات املق الب

 .املعتمدين األعضاء 

نظام األســــاســــي والبت  دراســــة املقرتحات املقدمة بشــــأن تعديل ال 5: 2: 7

 نظام االحتاد الدولي ا ال يتعارض مع من وق ومضــــــــــمون  في ا 

 .أح ام النظام األساسي املوحد و

 اعتماد التقرير املالي واإلداري واحلساب اخلتامي . 6: 2: 7

 اعتماد مشروع امليزانية للررت  املالية املقبلة . 7: 2: 7

 جعة حسابات االحتاد .تعيني حماس  قانوني ملرا 8: 2: 7

ــاغر   9: 2: 7 ــاء اللجنة التنريذية وملء املراكز الشـــــــ  انتباب رئيخ وأعضـــــــ

واملصــادقة علج أعضــاء اللجنة التنريذية غري املنتببني املعينني ر م 

 النظام .

ملن  امليداليات التقديريةووالدروع  واألومسةمنح العضوية الشرفية     10: 2: 7

 ة .قدم خدمات مميز  للعب

 نقل مقر االحتاد . 11: 2: 7

 األعضاء . تاعتماد جتميد عضوية أي من االحتادا 12: 2: 7

 يف هذا النظام . عن اأي اختصاصات أخرى غري منصوص  13: 2: 7

ســـــل  الثقة من اللجنة التنريذية أو من أحد أعضـــــائ ا ألســـــباب  14: 2: 7 

 تستوج  شلك  

العمومية اجتماعًا عاديًا مر  كل ســــــــنتني . وجيوز    تعقد اجلمعية  3: 7 االجتماعات

 دعوت ا الجتماع طارئ ) غري عادي ( .

 رئةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةة
 االجتماعات

 يتو  رئيخ اللجنة التنريذية رئاسة اجتماعات اجلمعية العمومية . 4: 7

 5: 7 توجيه الدعوة

 

يقوم األمني العام بتنريذ قرار توجيه الدعو  ألعضــــــــــــــاء اجلمعية  

ــور االجتماع العادي للجمعية العمومية قبل موعد العمومية حل ضــــــ

 ومًا .انعقاده  ا ال يقل عن ستني ي

إرسةةةةةال وثائق 
 جدول األعمال

تقوم األمــانــة العــامــة وقبــل موعــد انعقــاد االجتمــاع العــادي للجمعيــة      6: 7

 العمومية بش ر علج األقل بإرسال الوثائق اخلاصة جبدول األعمال .
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 -يتضمن جدول أعمال اجتماع اجلمعية العمومية ما يلي : 7 :7 جدول األعمال

 .) للتأكد من النصاب القانوني (املنادا  علج احلضور  1: 7: 7

 خ اب الرئيخ . 2: 7: 7

 تش يل جلنة صياغة حمضر اجتماع اجلمعية العمومية . 3: 7: 7

 تش يل جلنة االقرتاع ) يف حالة االنتبابات ( . 4: 7: 7

 املصادقة علج حمضر اجتماع اجلمعية العمومية السابق . 5: 7 :7

ــذ قرارات اجلمعيــة العموميــة يف        6: 7: 7 ــان متــابعــة تنري اإلطالع علج بي

 اجتماع ا السابق .

عرض تقرير اللجنة التنريذية عن أعمال االحتاد يف الررت  املاضــية   7: 7: 7

 واعتماده .

حلســاب اخلتامي للررت  املاضــية واملصــادقة  عرض التقرير املالي وا 8: 7: 7

 عليه .

 املقرتحات املقدمة من اللجنة التنريذية واالحتادات األعضاء . 9: 7: 7

 املقرتحات املقدمة بشأن تعديل النظام األساسي . 10: 7: 7

 اعتماد خ ة العمل للررت  املقبلة . 11: 7: 7

 املقبلة واعتمادها . دراسة مشروع امليزانية للررت  12: 7: 7

انتباب الرئيخ وأعضـــــــــــــــــــــــــــاء اللجنة التنريذية بعد انت اء مد        13: 7: 7

 عضويت م .

 االجتماع غير 
 عاديال

تعقد اجلمعية العمومية اجتماعًا طارئًا ) غري عادي ( مســــــببًا بناء     8: 7

 علج :

 دعو  من رئيخ االحتاد 1: 8: 7

 ةقرار من اللجنة التنريذي 2: 8: 7

 ت .طل  ما ال يقل عن ثلم عدد األعضاء الذين هلم حق التصوي 3: 8: 7



 27/05/2011                                                                                                                                     10/ الموحدالنظام 

  

-9- 
 

توجيه الدعوة 
لالجتماع غير 

 عاديال

يقوم الرئيخ أو األمني العــام بتنريــذ قرار توجيــه الــدعو  لعقــد       9: 7

ــبوع   االجتماع غري العادي ) ال ارئ ( للجمعية العمومية خالل أســـــ

ًا ب ا جدول أعمال االجتماع علج أن  من تاري  اســتالم ال ل  مرفق

 يتم عقد االجتماع خالل ثالثني يومًا من توجيه الدعو  .

إشا مل ينرذ األمني العام قرار توجيه الدعو  بعقد اجتماع اجلمعية           1: 9: 7

العمومية ال ارئة املســببة دون عذر مقبول قبل مضــي أســبوع  ق   

رور  توجيه الدعو  ملن أصـــدر قرار عقد االجتماع  أن ه ره بضـــ 

وجه  تالقرار أن  للج ة صـــــاحبةوخالل أســـــبوع قخر  ق بعد شلك 

 الدعو  لعقد اجتماع يف امل ان والزمان احملددين .

بإعداد حماضــــــــــر اجتماع مع جلنة الصــــــــــياغة يقوم األمني العام  10:  7 إعداد محاضر

 اجلمعية العمومية والتوقيع علي ا مع الرئيخ .

عقةةةةد  بيةةةةت  ث ت
 اعاتاالجتم

 

مثبتـــًا إشا وافقـــت علج  ي ون االجتمـــاع العـــادي أو الغري عـــادي 11: 7

حضــــوره يف الزمان وامل ان احملددين األغلبية امل لقة لءعضــــاء   

 الذين هلم حق التصويت ،

صةةةةةةةحة انعقاد 
 االجتماعات

ــره    12: 7 ي ون االجتماع العادي أو غري العادي صـــــــــــليلًا إشا حضـــــــــ

 األعضاء الذين هلم حق التصويت.األغلبية امل لقة لالحتادات 

عةةةةدم إكتمةةةةال 
 النصاب

إشا مل ي تمل النصــاب القانوني يف املوعد احملدد يؤجل االجتماع  1: 12: 7

ــليلًا     24ملد   ــاعة ي ون االجتماع بعدها صـــ ــرين ســـ أربع وعشـــ

ةــري ة أال يقل عدد احلاضــرين عن ثلم عدد األعضــاء الذين هلم 

 حق التصويت .

االنسةةةحاب من 
 تماعاالج

إشا بدأ االجتماع صــليلًا ال يؤثر علج صــلة انعقاده انســلاب أي    2: 12: 7

ال يقل عدد احلاضرين عن ثلم عدد   أن عدد من األعضاء ةري ة  

 األعضاء الذين هلم حق التصويت .
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التصةةةةةةةويةةةت 
 )االقتراع(

ت ون إجراءات التصــــــــــــويت واالقرتاع يف اجلمعية العمومية علج   13: 7

 ي :النلو التال

ــًا بوثيقة رمسية معتمد  من  العضــــوجي  أن ي ون  1: 13: 7 احتاده  مروضــ

 وال جيوز اإلنابة يف التصويت . الوطين

 ق ل ل عضــــو أوفج بالتزاماته االةــــرتاك باالقرتاع النتبابات     2: 13: 7

 أعضاء اللجنة التنريذية

 ل ل احتاد عضو صوت واحد فقط . 3: 13: 7

إال إشا كان   أو االقرتاع لعضـــو اللجنة التنريذية التصـــويت ال  ق  4: 13: 7

 مروضًا بتمثيل احتاد بلده يف االجتماع .

ال  ق لالحتاد العضــو التصــويت واالقرتاع إشا ختلف عن تســديد      5: 13: 7

ه بوجوب التســديد خالل  راملبالغ والرســوم املســتلقة عليه بعد إنذا 

 يومًا من موعد انعقاد االجتماع . 60

 مع مراعا ي ون التصـــويت باالقرتاع الســـري يف حالة االنتبابات  6: 13: 7

 ( من هذا النظام . 16: 8و  15: 8)لرقرتني ا ما ورد يف

ي ون التصــــــــــويت برفع األيدي يف احلاالت األخرى إال إشا أقرت    7: 13: 7

 .ووافقت عليه اجلمعية العموميةخالا شلك 

صةةةةحة اتخاذ 
 القرارات

 طبقًا للتالي :بذ قرارات اجلمعية تت 14: 7

ــاب القانوني   1: 14: 7 تتبذ القرارات باالجتماعات اليت تتمتع بالنصـــــــــــــــــــ

ــوات   أو، األغلبية  وافقة  ــي ة ألصــــــ ــاء  ااألغلبية البســــــ ألعضــــــ

 طبقًا لعناصر التصويت . احلاضرين

تتبذ القرارات باالجتماعات اليت ال تتمتع بالنصـــــــــــــــاب القانوني   2: 14: 7

ســــــــــاعة بأغلبية ثلم األعضــــــــــاء الذين هلم حق  24ؤجلة ملد  وامل

 التصويت .

ــل  من ا  3: 14: 7 عدد من أي تتبذ القرارات باالجتماعات اليت ينســــــــــــــــ

 األعضاء بأغلبية ثلم األعضاء الذين هلم حق التصويت .
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أمور تحتةةةا  
إلى نسةةةةةةةبةةةةة 
 ثالثةةةة أربةةةاع
 أصةةةةةةةةةةةةةةوات
األعضةةةةةةةةةةةاء 
بةةةةالةةجةةمةةعةةيةةةةة 

 العمومية

  إ  األغلبية النســبيةاليت حتتاج احلاالت التالية  مما ســبقيســتثنج               15: 7

عدد أعضـــــاء اجلمعية العمومية الذين  ثالثة أرباع احملدد   وافقة

 :هلم حق التصويت 

 تعديل النظام األساسي . 1: 15: 7

 نقل مقر االحتاد . 2 :15: 7

 حل االحتاد . 3: 15: 7

 ن بعق أو مجيع أعضاء اللجنة التنريذية .سل  الثقة م 4: 15: 7

 جتميد عضوية أي من االحتادات األعضاء . 5 :15: 7

طل  ممارســــة حق التصــــويت باالقرتاع الســــري علج أمر معروض   6: 15: 7 

     اجلمعية العمومية .علج 

 إضافة موضوع جلدول األعمال ملناقشته . 7: 15: 7 

 

 

 المادة الثامنة
 يةاللجنة التنفيذ

 

تكوين اللجنةةةةة 
 التنفيذية

ــعة )تت ون اللجنة التنريذية من  1: 8 ــاء  ( 9تســــ ــ   أعضــــ وشلك حســــ

 :التالي

 أعضـــاء
 منتخبــون

 الرئيخ 1: 1: 8

 النائ  األول للرئيخ 2: 1: 8

 النائ  الثاني للرئيخ 3: 1: 8

 ستة أعضاء  (  6 ) 4: 1: 8

أعضاء 
 عينونم

ممثل االحتاد الرلســـــــــــ يين للعبة و ترو ب امل احلقوق بدون   8:1:5

ــ  الرئيخ    ــيح ملنصـ الدخول يف االنتبابات إال يف حال كان الرتةـ

 أو نائ  الرئيخ.
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أعضةةةةةةةاء غير 
 ليس  منتخبون
 ل ــم حـق

 لتصويتا

 تست مل اللجنة التنريذية أعضاءها طبقًا للتالي : 2: 8

األعضاء العرب املنتببون باالسم لعضوية اهليئة التنريذية لالحتاد       1: 2: 8

 .للعبة الدولي

 قاألمني العام / أمني الصندو 2: 2: 8

 ) يف حال تعيينه( .  املساعد األمني العام 3: 2: 8

 مرةلة العنصر النسائي للعبة 4: 2: 8

عضــــــــوين يتم تعيين ما بناءًا علج ترةــــــــيح الرئيخ ليخ هلما حق  5: 2: 8

 التصويت بعد االعتماد من اللجنة التنريذية.

تبدأ بعد انتباب أعضــائ ا   مد  دور  اللجنة التنريذية أربع ســنوات 3: 8 مدة الدورة

رَ  خالل الررت  اليت تلي دور  األلعاب األوملبية الصـــــــــيرية  مباةـــــــــ

وتنت ي مع ن اية ةـــــــــــ ر مايو من العام التالي النت اء دور  األلعاب  

أو مع اعالن انتباب اللجنة التنريذية للدور    األوملبية الصــــــــــيرية .

 اجلديد  التالية أي ما أسبق  

ديد  خالل الررت  احملدد     يف حال مل يتم انتباب جلنة تنريذية ج         1:  3:  8

من املاد  الثامنة فاللجنة التنريذية تصــــــــبح جلنة    3: 8يف الرقر   

تصــــــريف أعمال يناا ب ا اختاش اإلجراءات ال ريلة بعقد مجعية  

عمومية انتبابية خالل ســــتة أةــــ ر وتســــيري أعمال االحتاد خالل  

 . هذه الررت  احملدد 

 ذية  ا يلي :ختتص اللجنة التنري 4: 8 االختصاصات

 إدار  ةئون االحتاد . 1: 4: 8

 تنريذ قرارات اجلمعية العمومية ومتابعة تنريذها . 2: 4: 8

وضــــــع اللوائح التنظيمية لضــــــمان ســــــري االحتاد ووضــــــع الربامج  3: 4: 8

 واخل ط للن وض باللعبة .

 اد .وضع اللوائح اخلاصة باملسابقات والدورات اليت ينظم ا االحت 4: 4: 8

ــادقة علج تســــــمية األمني العام / 5: 4: 8 أمني الصــــــندوق بناء  علج  املصــــ

 ترةيلات الرئيخ .

املصــــادقة علج تعيني أو ت ليف أو تســــمية األمني العام املســــاعد  6: 4: 8

 بناء  علج ترةيلات الرئيخ .
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    واألومسة والدروع الت رميية اقرتا  منح العضــــــــــوية الشــــــــــرفية 7: 4: 8

 شبصيات اليت قدمت خدمات مميز  لالحتاد .لبعق ال

تشــ يل اللجان املعاونة الدائمة واملؤقتة مع حتديد اختصــاصــات ا    8: 4: 8

 وصالحيات ا .

ــابقات والدورات للمنتببات الوطنية علج اختالا  9: 4: 8 تنظيم املســـــــــــــــ

فئات ا ولءندية العربية واإلةــــراا علي ا وعلج مســــابقة اللعبة يف   

 . اب الرياضية العربيةدور  األلع

 دراسة اقرتاحات االحتادات األعضاء وإبداء الرأي حوهلا . 10: 4: 8

ــبة    11: 4: 8 ــدار القرارات املناســـــ ــيات اللجان املعاونة وإصـــــ البت يف توصـــــ

 حياهلا.

إصـــــــدار قرار تعيني األمني العام )أمني الصـــــــندوق( واألمني العام   12: 4: 8

 .، علج أن ي ونا من دولة املقراالحتاد املساعد املقرت  من رئيخ 

 إعداد جدول أعمال اجلمعية العمومية لالحتاد ووثائق بنوده . 13: 4: 8

طلبات االنضمام لعضوية االحتاد والبت في ا بصور  مؤقتة      دراسة  14: 4: 8

. 

والتقرير املالي واحلســـــــاب  دراســـــــة مشـــــــروع امليزانية الســـــــنوية   15: 4: 8

 .اخلتامي

 اقرتا  تعيني احملاس  القانوني ملراجعة حسابات االحتاد . 16: 4 :8

ة وغري حتديد م ان وزمان اجتماعات اجلمعية العمومية العادي                 17: 4: 8

 .هلا العادية وإقرار جدول أعما

دورة انةةعةةقةةةةاد 
 االجتماع

تعقد اللجنة التنريذية اجتماعات ا مر  كل ســـــــــتة أةـــــــــ ر بقرار   5: 8

لعقد  اي  ق له أيضـــــــًا اختاش قرار دعوت لذمن رئيســـــــ ا اخ ي 

اجتماع غري عادي )طارئ( كلما اقتضـــــــــــــــــج األمر شلك .  وعلج 

األمني العام تنريذ قرار توجيه الدعو  بعد حتديد املوعد من قبل              

 الرئيخ مع إرفاقه الوثائق اخلاصة جبدول األعمال .

رئةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةة 
 االجتماعات

 .اجتماعات اللجنة التنريذيةة يتو  رئيخ اللجنة التنريذية رئاس 6: 8
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 يتضمن جدول أعمال اللجنة التنريذية ما يلي : 7: 8 جدول األعمال

 املنادا  علج احلضور ) للتأكد من النصاب القانوني ( 1: 7: 8

ــابق  2: 7: 8 ــر اجتماع اللجنة التنريذية الســــــــ وبيان تنريذ   اعتماد حمضــــــــ

 . قراراته

 ألمني العام عن نشاا االحتاد يف الررت  املاضيةدراسة تقرير ا 3: 7: 8

 دراسة تقرير األمني العام / أمني الصندوق اإلداري واملالي . 4: 7: 8

 دراسة االقرتاحات املقدمة من االحتادات األعضاء . 5: 7: 8

 .نة التنريذية من اللجان املعاونةدراسة التوصيات املرفوعة إ  اللج 6: 7: 8

 دراسة خ ة عمل االحتاد املقرتحة للررت  املقبلة . 7: 7: 8

دراســـــة املقرتحات املقدمة للجمعية العمومية بشـــــأن تعديل النظام   8: 7: 8

 األساسي .

 دراسة مشروع امليزانية للررت  املقبلة . 9: 7: 8

ــ  اللجنة التنريذية قبل   اعتماد قانونية 10: 7: 8 ــيلات ملناصــــ قوائم الرتةــــ

 اجلمعية العمومية اليت ستجري في ا االنتبابات. عرض ا علج

 ما يستجد من أعمال 11: 7: 8

عقةةةةد  بيةةةةت  ث ت
 االجتماعات

مثبتًا إشا وافق علج حضوره    عاديالغري ي ون االجتماع العادي أو  8: 8

الذين هلم يف الزمان وامل ان احملددين األغلبية امل لقة لءعضــــاء 

 .حق التصويت

صةةةةةةةحة انعقاد 
 عاتاالجتما

ــره األغلبية   9: 8 ي ون اجتماع اللجنة التنريذية صـــــــــليلًا إشا حضـــــــ

 امل لقة لءعضاء .

ــاب يف املوعد احملدد يؤجل االجتماع ملد   1: 9 :8  24إشا مل ي تمل النصــ

أربع وعشــرين ســاعة ي ون االجتماع بعدها صــليلًا ةــري ة أال    

 . يقل عدد احلاضرين عن ثلم األعضاء الذين هلم حق التصويت

إشا بدأ االجتماع صــليلًا ال يؤثر علج صــلة انعقاده انســلاب أي    2: 9: 8

  أعضاء  ثلمعدد من األعضاء ةري ة أال يقل عدد احلاضرين عن    

 الذين هلم حق التصويت .
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مع مراعا  األيدي وجيوز أن يتم سريًا  ي ون التصويت علنيًا برفع   10: 8 التصويت

 15:  7من الرقر  األســاســية  6: 15: 7 ما ورد يف الرقر  الررعية

 من املاد  السابعة .

 التصويت
 بالتمرير

 . ةري ة املوافقة باإلمجاعجيوز التصويت بالتمرير  1: 10: 8

 ال جيوز اإلنابة عن العضو يف التصويت . 2: 10: 8 اإلنابة

 يف حال تعادل األصوات يرجح اجلان  الذي فيه صوت الرئيخ . 3: 10: 8 

داد إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
مةةحةةةةاضةةةةةةةةر 
 االجتماعات

ــر اجتماعات اللجنة التنريذية   11: 8 يقوم األمني العام بإعداد حماضــــــــــــ

 والتوقيع علي ا مع الرئيخ .

 تةةرشةةةةةةةةةيةة الةة
لةةةةةلةةةةةجةةةةةنةةةةةة 

 التنفيذية

يسمي كل احتاد وطين مرةلًا واحدًا فقط من دولته ملناص   :121: 8

  اللجنة التنريذية )الرئيخ أو النائ  أو العضو( .

تعني ســداد كامل االلتزامات املالية الواجبة علج االحتاد الوطين  ي :122: 8

 جتاه االحتاد العربي قبل موعد إجراء االنتبابات.

جيوز لرئيخ االحتاد الذي يشغل املنص  وقت االنتبابات أن  :123: 8

يتقدم بنرسه بإعاد  الرتةح دون احلاجة لللصول علج ترةيح من 

 احتاده الوطين.

ــجل أو بربقية أو بالربيد   ي 4: 12: 8  ون الرتةــــــــــيح  وج  خ اب مســــــــ

يومًا من تاري    45اإللي رتوني تصـــــل األمانة العامة لالحتاد قبل 

االنتباب ويعتمد بريد )مدينة املقر( وي مل كل ترةـــــــيح يرد بعد  

 هذا املوعد.

 حس  التسلسل التالي :يتم انتباب اللجنة التنريذية  13: 8 االنتخابات

ــل علج أكرب عدد من   1: 13: 8 ــ  من حصــــ انتباب الرئيخ ويروز باملنصــــ

ةري ة حتقيق األغلبية   أصوات األعضاء الذين هلم حق التصويت     

 .امل لقة 

انتباب نائيب الرئيخ ويروز  نصــ  النائ  األول من حصــل علج    2: 13: 8

أكرب عدد من األصــوات و نصــ  النائ  الثاني الذي يلي النائ    

 ةري ة حتقيق األغلبية امل لقة . صواتاألول بعدد األ
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انتباب باقي األعضــاء ويروز بالعضــوية الذين حصــلوا علج أكرب     3: 13: 8 

 عدد من األصوات.

جي  يف كل احلاالت أن  صــل الرائز بأي منصــ  من املناصــ     4: 13: 8

ــاد   3: 1: 8و  2: 1: 8و  1: 1: 8الرقرات )الوارد  يف  ( من امل

ــوات املقرتعني مع مراعا  ما الثامن ة علج األغلبية امل لقة من أصــــــ

 ( .وفقرات ا الررعية 13: 7جاء بالرقر  )

إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة 
 االنتخابات

يف حال عدم احلصـــــــــــول علج األغلبية امل لقة أو تســـــــــــاوي عدد  5: 13: 8

األصوات بني مرةلني اثنني ، تعاد عملية االقرتاع بين ما ل سر     

 علج األغلبية امل لقة  .  التعادل أو حلصول أحدهما 

الةةتةةعةةةةادل بةةيةةن 
 أكثر من اثنين

يف حــال كــان التعــادل بني أكثر من اثنني تعــاد عمليــة االقرتاع     6: 13: 8

ل ســر التعادل أو حلصــول أحدهم علج األغلبية امل لقة ويف حال 

ــل علج أقل عدد من   ــح احلاصـــ وجوب إعاد  االقرتاع  هرج املرةـــ

 اثنني فقط . األصوات إ  أن يبقج مرةلني

يروز بالتزكية املرةــح أو املرةــلني ملناصــ  اللجنة التنريذية إشا     14: 8 التزكية

مع عدم اإلخالل  املرةلني مع عدد املناص  الشاغر     تساوى عدد  

  ا ورد يف هذا النظام

إهمةةةال ورقةةةة 
 االقتراع

 ت مل ورقة االقرتاع إشا : 15: 8

  أقل من عدد املناص  الشاغر .كان عدد املرةلني املنتببني 1: 15: 8

 .و املقصود()لدرجة إثار  الشك  ن هحصل خ أ يف اسم املرةح  2: 15: 8

 كان عدد املرةلني املنتببني أكثر من عدد املناص  الشاغر  . 3: 15: 8

يقوم رئيخ اللجنة التنريذية املنتب  بتســــــمية األمني العام / أمني   16: 8 

االحتاد كما يقوم بتســـــمية األمني العام   الصـــــندوق من دولة مقر 

ــًا يف أول اجتماع للجنة    ــرور  من دولة املقر أيضـ ــاعد عند الضـ املسـ

 التنريذية املنتببة .

إسةةةةةةةةةةةةةةقةةةةةةةةاط 
 عضويةال

 تسقط العضوية عن عضو اللجنة التنريذية يف احلاالت التالية : 17: 8

 الوفا  1: 17: 8

 االستقالة 2: 17: 8
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ل صرة العضوية عن العضو يف حال فقدانه ملنصبه الذي رةح          زوا 3: 17: 8 

 وج  اخ ار رمسي من احتاده   اللجنة التنريذية وجبه لعضــوية 

( 8:12:3فيما عدا من ةـــغل منصـــ  الرئيخ وفقًا للبند )الوطين 

 .من النظام

   إشا قام بعمل غري مشروع خمالف ألهداا االحتاد 4: 17: 8

ــور بلف عن حالت 5: 17: 8 ثالثة مرات دون  اجتماعات اللجنةالتنريذيةضــــــــ

 اللجنة التنريذية . تقره مشروععذر

لثقة من اللجنة التنريذية أو من  أحد أعضـــائ ا بقرار من تســـل  ا 18: 8 سحب الثقة

 اجلمعية العمومية لالحتاد ألسباب تستوج  شلك .

 يتم ةغل املناص  الشاغر  حس  التالي : 19: 8 شغل الشواغر

يف حالة ةــــغور مركز أو اثنني يتم التعويق من قائمة االنتبابات   1: 19: 8

األخري  إلحالل البديل ممن حصل علج أكرب عدد من األصوات .    

قد انتببت بالتزكية فيتم ةـــــــغل    ةاللجنة التنريذي تأما إشا كان

الشاغر يف أول اجتماع قادم للجمعية العمومية طبقًا ألح ام هذا  

 النظام .

يف حالة ةــــغور منصــــ  الرئيخ أو ةــــغور ثالثة مراكز أو أكثر   2: 19: 8 

تدعج اجلمعية العمومية لعقد اجتماع طارئ خالل ســـــــــــــتني يومًا  

 .الست مال العدد
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 المادة التاسعة
 اختصاصات الرئيس

 

متثيل االحتاد أمام اجل ات الرمسية والقضــــــــــــــــــائية ويف احملافل    1: 9 

 الدولية .

مجيع جلســــات اجلمعية العمومية واللجنة التنريذية وجلنة   رئاســــة 2: 9

 والتوقيع علج حماضرها مع األمني العام .األمور املستعجلة 

 توقيع العقود واالتراقيات اليت تربم باسم االحتاد . 3: 9

 حضور اجتماعات أية جلنة لالحتاد متج رأى شلك . 4: 9

 وقتسمية األمني العام / أمني الصند 5: 9

ــندوق واألمني العام    6: 9 ــدار قرار تعيني األمني العام /أمني الصـــــ إصـــــ

 املساعد املقرت  من رئيخ االحتاد .

 اإلةراا علج ةئون االحتاد . 7: 9 

ــ  احلاجة وحتديد م ام م  8: 9  تعيني موحري األمانة العامة حســـــــــــــــــ

وت لير م بالعمل اإلضــــــــايف عند الضــــــــرور  مع حتديد رواتب م    

 م .وم افآت 

 التوقيع علج أشونات الصرا مع األمني العام / أمني الصندوق . 9: 9 

اختـــاش قرار عقـــد اجتمـــاع طـــارئ للجنـــة التنريـــذيـــة أو اجلمعيـــة   10: 9 

 العمومية .

ــاء    نواب نائيب الرئيخ أو ترويق 11: 9  ــو من أعضــــ الرئيخ أو أي عضــــ

 اللجنة التنريذية  مارسة كل أو بعق اختصاصاته .

ــاء باللجنة    12: 9  ــوات األعضـــــــــ ترجيح اختاش قرار يف حالة تعادل أصـــــــــ

 التنريذية علج موضوع م رو  للتصويت .
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 المادة العاشرة
 اختصاصات نائبي/ نواب الرئيس

 

الرئيخ حســ  التســلســل مجيع اختصــاصــات     نواب /ميارس نائبا 1: 10 

 لغياب  الرئيخ يف حالة ا

وضــــــــــون به من اختصــــــــــاصــــــــــات أو   ميارس نواب الرئيخ ما ير 2: 10 

 صالحيات .

ــة    3: 10  ــام املوكلـ ــذ امل ـ ــا أو تنريـ ــل الرئيخهلمـ ــة    هلم من قبـ واللجنـ

 التنريذية.

 

 المادة الحادية عشرة
 األمين العام المساعد –األمين العام/أمين الصندوق 

 

 –األمين العام 
 أمين الصندوق

ســــــــــر االحتاد    هو رئيخ أمانةأمني الصــــــــــندوق  /األمني العام  1: 11

ــئول أمام اللجنة التنريذية يف إدارته لءعمال امل لف ب ا ،   املســـ

ويتو  االختصــــاصــــات    مانة العامة وعن التزام وانتاج موحري األ

 التالية :

تنريذ قرارات اجلمعية العمومية واللجنة التنريذية وجلنة األمور            1: 1: 11 

 املستعجلة باختاش كافة اإلجراءات الالزمة .

ضــبط جلســات اجلمعية العمومية واللجنة التنريذية وجلنة األمور  2: 1: 11 

 املستعجلة .

توجيه الدعو  حلضــــــــــــــور اجتماعات اجلمعية العمومية واللجنة    3: 1: 11 

التنريذية وجلنة األمور املســـــــتعجلة واللجان املعاونة طبقًا ملا نص  

 عليه النظام .
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ــروع جدول أعما 4: 1: 11  ــع مشـ ل اجتماعات اللجنة التنريذية واللجان  وضـ

 .اليت تعقد يف ن اق نشاا االحتاد املعاونة واالجتماعات األخرى

 مسك احلسابات . 5: 1: 11 

 إعداد التقرير املالي واحلساب اخلتامي . 6: 1: 11 

 إعداد مشروع امليزانية السنوية . 7: 1: 11 

 ردود اللوائح واألنظمة .متابعة تنريذ القرارات املالية  8: 1: 11 

 التوقيع مع الرئيخ علج أشونات الصرا والشي ات . 9: 1: 11 

تعيني موحري األمانة العامة حســــــــــــــــــــ  احلاجة وحتديد  يقرت   10: 1: 11 

م ام م وت لير م بالعمل اإلضـــــــايف عند الضـــــــرور  مع حتديد  

 رواتب م وم افآت م.

 اللجان املبتلرة باالحتاد .حضور االجتماعات اليت تعقدها  11: 1: 11 

 إعداد التقارير اإلدارية والرنية واملالية . 12: 1: 11 

 حرو امللرات والسجالت واملستندات . 13: 1: 11 

 توقيع مجيع املراسالت اليت تصدر عن االحتاد . 14: 1: 11 

توجيه الدعو  لعقد اجتماع للمجموعة العربية قبل كل مؤمتر                15: 1: 11 

 أو قاري ويف م ان انعقاد املؤمتر .دولي 

األمةةيةةن الةةعةةةةام 
 المساعد

تو  م ام واختصاصات األمني العام     ب يقوم األمني العام املساعد  2: 11

 وتنريذ ما يوكل إليه من أعمال   ته ساعدويف حالة غيابه 
 

 المادة الثانية عشرة
 لجنة األمور المستعجلة

 

رئيخ االحتاد  أعضــــاء  ســــتةور املســــتعجلة من تت ون جلنة األم 1: 12 تكوين اللجنة

 وأثنني من أعضاء اللجنة التنريذية واألمني العام  . ونائبني

ختتص جلنة األمور املســـــــــتعجلة  عاجلة مجيع القضـــــــــايا اليت   2: 12 االختصاصات

 حتتاج إ  قرار فوري يف حالة تعذر عقد اجتماع للجنة التنريذية  
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ــتعجلة قرارات ا يف اجتماع يعقد هلذا  تت 3: 12 االجتماعات بذ جلنة األمور املســــــــــــــــ

ــتثنائية مي ن اختاش القرارات عن  الغرض ويف احلاالت االســـــــــــ

ــلة بريديًا أو برقيًا ط أو بالربيد اإللي رتوني ويف  ، ريق املراســـــــــ

 القرار باإلمجاع .تتبذ  هذه احلالة

ــتعجلة نافذ 4: 12 القرارات   املرعول فور  ت ون قرارات جلنة األمور املســــــــــــــــــــــ

ــدورها ،  علج أن تعرض يف أول اجتماع تعقده اللجنة    صــــــــــــــــــــــ

 التنريذية .

ممن له   ق لرئيخ اللجنة دعو  من يراه حلضـــــــــــــــــور االجتماع  5: 12 

 عالقة  وضوعات جدول األعمال .

 

 المادة الثالثة عشرة
 ة الدائمةاللجان المعاون

 
بتشـــــ يل جلان معاونة دائمة هلا الصـــــرة    تقوم اللجنة التنريذية  1: 13 اللجان الدائمة

ــارية يف جماالت العمل واحتياجاته .  وتضــــــع لوائل ا    االســــــتشــــ

 الداخلية مع مراعا  ما يلي :

تةةةأليف اللجنةةةة 
 الدائمة

أعضــــاء علج األكثر  ن في م  7 – 3تتألف اللجنة الدائمة من  1: 1: 13

ــميه اللجنة التنريذية ، ونائ  الرئيخ وا ملقرر  الرئيخ الذي تســــــ

 اللذين تسمي ما اللجنة يف أول اجتماع هلا .

تبــدأ وتنت ي مع بــدايــة ون ــايــة دور  اللجنــة  دور  اللجنــة الــدائمــة  2: 1: 13  

 . التنريذية 

اجةةةتةةةمةةةةاعةةةةات 
 اللجنة الدائمة

ــ ا    3: 1: 13 ــنويًا علج األقل بقرار من رئيســـــ جتتمع اللجنة مر  واحد  ســـــ

اجتماع طارئ ) غري عادي ( الذي  ق له أيضــًا اختاش قرار عقد 

 للجنة إشا اقتضج األمر شلك .

 ق للجنة املعاونة اقرتا  تشـــ يل فريق عمل من بني أعضـــائ ا   4: 1: 13 

وقائمة اخلرباء العرب املبتصــــني الجناز م مة أو عمل أو برنامج  

 مقرت  من اللجنة .

تة ألمور معينة ينت ي  تقوم اللجنة التنريذية بتشـــــــ يل جلان مؤق 2: 13 اللجان المؤقتة

 عمل ا بانت اء امل مة املوكلة إلي ا .
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 المادة الرابعة عشرة
 مالية االتحاد

 تتكون مالية االتحاد من :
 املمتل ات وتشمل ما يلي : 1: 14 الممتلكات

 أموال نقدية وودائع يف املصارا 1: 1: 14

 املباني واملنشآت واألراضي 2: 1: 14

 األج ز  واألدوات واألثاث . 3: 1: 14

 وسائل النقل . 4: 1: 14

 اإليرادات وتشمل ما يلي : 2: 14 اإليرادات

   رسوم االنتساب 1: 2: 14 

 اةرتاكات االحتادات األعضاء 2: 2: 14 

 اإلعانات احل ومية اليت تقررها دولة املقر 3: 2: 14 

 افق علي ا اللجنة التنريذية .التربعات واهلبات واإلعانات اليت تو 4: 2: 14 

ــبات واحلرالت اليت ينظم ا  5: 2: 14  ــ    إيراد املباريات واملناســـــــ والنســـــــ

 يشرا علي ا االحتاد . احملدد  من إيراد املناسبات اليت

ــة االحتاد من إيراد املباريات اليت تنظم ا االحتادات   6: 2: 14  حصـــــــــــــــــــــ

 الحتاد .األعضاء فيما بين ا يف جمال ب والت ومسابقات ا

ــة االحتاد من  7: 2: 14  ــويق حقوق الرعايةواإلعالن والنقل  حصـــــــــــ تســـــــــــ

 وبيع احلقوق . التلرزيوني

 اإليرادات من استثمارات االحتاد . 8: 2: 14 

 أية موارد أخرى توافق علي ا اللجنة التنريذية . 9: 2: 14 

نون الثاني إ  ن اية  حتدد الســنة املالية من أول ةــ ر يناير / كا  3: 14 السنة المالية

 ة ر ديسمرب / كانون أول من كل عام .

 أنشـــــ  من يتال  ق لالحتاد أن ينرق أمواله يف غري األغراض ال 4: 14 اإلنفاق

 أجل ا ، وال  ق له الدخول يف املضاربات املالية أو التجارية .

المحةةةةاسةةةةةةةةةةب 
 القانوني

تقرتحه اللجنة  يراجع حسابات االحتاد حماس  قانوني أو أكثر     5: 14

 التنريذية وتعتمده اجلمعية العمومية .

 تودع األموال يف مصرا تعتمده اللجنة التنريذية . 6: 14 اإليداع
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تسةةةةةيير أعمال 
 االتحاد

تعقــدمجيع اجتمــاعــات اجلمعيــة العموميــة واللجنــة التنريــذيــة يف   1: 15

 مقر االحتاد ما مل يتقدم أي عضو ب ل  استضافت ا .

ــيري أعمال    2: 15  ق للجمعية العمومية تشـــــــــ يل جلنة مؤقتة لتســـــــ

االحتاد يف حال ســل  الثقة من اللجنة التنريذية أو إصــدار قرار   

رل ا ألي ســب  من األســباب علج أن حتدد موعدًا لعقد اجتماع  

جديد                طارئ للجمعيـة العموميـة إلجراء انتبـاب جلنـة تنريـذية 

 خالل فرت  تسعني يومًا .

لدولة أو العضو يف م ونات االحتاد سواء يف اجلمعية العمومية   ل 3: 15 

أو امل ت  التنريذي أو اللجان املعاونة الدائمة صــــــــــــــــوت واحد 

 فقط.

قرار سةةةةةةةحةةب 
الثقة من اللجنة 
لتنفيةةةةذيةةةةة أو  ا

 حل االتحاد

يف حال عدم قيام اللجنة املؤقتة لتســـــــــــــــيري أعمال االحتاد بعقد  4: 15

الل فرت  تســــــعني يوميًا ، يشــــــ ل   اجتماع اجلمعية العمومية خ

ــيري عمل االحتاد وتوجه   احتاد اللجان جلنة مؤقتة أخرى لتســـــــــــــ

 الدعو  لعقد اجتماع مجعية عمومية طارئة خالل ستة أة ر .

 ق لل يئة التنريذية تشـــــــــ يل جلنة لالســـــــــتالم والتســـــــــليم      5: 15 

ملمتل ات وملرات وســجالت ومســتندات االحتاد اإلدارية واملالية  

 ع د كلما استلزم األمر شلك .وال

 دد االحتاد الرلســ يين للعبة حصــرًا طريقة حصــول مرةــليه    6: 15 

علج عضــــــــــوية اللجنة التنريذية إما باالنتباب أو طبقًا ألح ام 

 ( .1: 2: 8الرقر  )
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ــور اجتماعات  الحتاد اللجانيوجه االحتاد دعو   7: 15    مجعيتهحلضــــــــ

  جلنتهجيه الدعو  له حلضـــور اجتماعات العمومية كما يقوم بتو

 التنريذية كلما استلزم األمر شلك .

الةةةةةةةقةةةةةةةرارات 
 األخرى

ــبة يف كل ما مل يرد   :81: 51  ق للجنة التنريذية اختاش القرارات املناســ

بشـــــــأنه نص يف هذا النظام علج أن تعتمد من اجلمعية العمومية 

 يف أول اجتماع هلا

بي بت بيق كـــافـــة لوائح و قواعـــد االحتـــاد  يلتزم االحتـــاد العر :82: 51

 الدولي.

   للجنة التنريذية حق ترسري نصوص أح ام هذا النظام . يعود  9: 15

 تلغج مجيع النصوص املبالرة ألح ام هذا النظام . 10: 15

االحةةةةةةتةةةةةةكةةةةةةام 
 لالتحاد العربي

يف أي خالا يتعلق   احتاد اللجان   جيوز لالحتاد االحت ام لدى      11: 15

ــري أي من مواده أو لعدم  بتنر يذ أح ام هذا النظام ، أو يف ترســ

 إجياد حل ألمر مل يذكر له نص يف النظام .

ــ ل جلنته التنريذية بال ريقة أو العدد  12: 15 أحكام انتقالية  ق ل ل احتاد أن يشــ

اليت يراها مناســـبة مع مراعا  عدم اإلخالل بأح ام ونصــــوص   

 هذا النظام .

ــبح هذا النظام نافذ املرعول بعد  13: 15 اعتماد النظام اعتماده من اجلمعية   أصـــــــــــــــــــ

ــدينــة    ....26.....دور  انعقــادهــا رقم  العموميــة لالحتــاد يف   يف م

.. هجريـــة  ........ بتـــاري  ...............لبنــان.... بـــدولـــة ........برمــانــا ...

 . ميالدية .27/05/2011املوافق .
  

 

 والحمد هلل رب العالمين ؛؛؛
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