النظام االساسي التحاد غرب اسيا لكرة القدم

التعـــريفـــات
يكون للكلمات والعب ارات التالي ة حيثم ا وردت ف ي ھ ذا النظ ام المع اني المخصص ة لھ ا أدن اه م ا ل م ت دل
القرينة على غير ذلك:
ا أو  :FIFAاالتحاد الدولي لكرة القدم.
الفيف
 :AFCاالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
اد أو  :WAFFاتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

االتح

و :االتحاد الوطني التابع للمنطقة والذي تم قبول عضويته في االتحاد.

العض

ة منطقة غرب آسيا حسبما ھ و وارد ف ي النظ ام األساس ي لالتح اد اآلس يوي
لكرة القدم.

المنطق

ؤولون :أعضاء اللجنة التنفيذية ،أعضاء اللجان ،الم دربين ،الحك ام ومس اعديھم ،
وك ذلك األش خاص اآلخ رين المس ؤولين ع ن األم ور الفني ة والطبي ة
واإلدارية في الفيفا أو أي اتحاد قاري أو إقليمي أو اتحاد وطني أو نادي.

المس

الجمعي

ة العمومي

ة :الھيئة العليا لالتحاد والتي تضم جميع االتحادات األعضاء والذين يتمتعون
بحقوق العضوية كاملة.

األمان

ة العام

ة :الجھاز االداري لالتحاد.

اللجن

ة التنفيذي

ة :الجھاز التنفيذي لالتحاد.

لعب

ةك

دم :اللعبة الخاضعة للفيفا والتي تحكمھا قوانين اللعبة.

رة الق

 :IFABمجلس االتحاد الدولي لكرة القدم.
المح

اكم العادي

محكم

ة التحك

محكم

ة التحك

يم الرياض

يم :محكمة خاصة تحل بدالً عن المحاكم العادية.
ية :محكمة التحكيم الرياضية في لوزان )سويسرا( ).(CAS
ان  :اللجان الدائمة والمؤقتة العاملة في االتحاد.

اللج
األغلبي

ة :محاكم الدولة التي تنظر في النزاعات القانونية العامة والخاصة.

ة المطلق

ة :النصف .1 +

يسري مصطلح األشخاص الطبيعيين على الجنسين كما يسري المفرد على الجمع  ،والعكس )صحيح(.
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النظام االساسي التحاد غرب اسيا لكرة القدم

الباب األول
األحكــــام العــــامــــة
المادة ) :(1االســـم ،المقر والشكل القانوني:
1- 1

2- 1
3- 1

4- 1

االتحاد ھ و تنظ يم رياض ي إقليم ي يض م االتح ادات الوطني ة لك رة الق دم ف ي منطق ة غ رب
آسيا وقد أقر نظامه األساسي في الجمعية العمومي ة لالتح اد ف ي دورتھ ا األول ى المنعق دة
بتاريخ  2001/5/14في مدينة ع ّمان – المملكة األردنية الھاشمية.
المقر الرئيسي لالتحاد ھو مدينة ع ّمان–المملكة األردنية الھاشمية.
يت ألف ش عار االتح اد م ن ش كل مس تطيل ب اللونين األحم ر واألس ود ،يوج د ف ي المنطق ة
العلوي ة المح ددة ب اللون األس ود اختص ار الس م االتح اد باللغ ة االنجليزي ة ،ويوج د ف ي
المنطقة السفلية المحددة باللون األحمر شكل لالعب يركل كرة القدم.
اإلسم المختصر لالتحاد ھو )واف .(WAFF -

المادة ) :(2األھــــــداف:
1- 2
2- 2
3- 2
4- 2
5- 2
6- 2
7- 2
8- 2

أھداف االتحاد ھي:
تحسين لعبة كرة القدم  ،وتعزيز وتنظيم وضبط ھذه اللعب ة ف ي جمي ع أنح اء المنطق ة ف ي
الموح دة والتعليمي ة والثقافي ة واإلنس انية،
ضوء اللعب النزيه الع ادل ،وف ي ض وء قيمھ ا
ِ
وبخاصة من خالل البرامج الشبابية والتطويرية.
تنظيم منافسات لعبة كرة القدم بكافة أشكالھا على مستوى المنطقة.
وضع األنظمة والتعليمات وضمان تطبيقھا.
حماية مصالح أعضائه.
احترام اللوائح واألنظمة والتعاميم والقرارات الصادرة عن الفيفا واالتحاد اآلسيوي لك رة
القدم واالتحاد ،وكذلك قوانين اللعبة وضمان احترامھا م ن قب ل األعض اء والحيلول ة دون
مخالفتھا.
منع كل األساليب والممارسات التي قد تمس نزاھة المباري ات أو المنافس ات أو ق د تس بب
اإلساءة للعبة كرة القدم.
الرقاب ة واإلش راف عل ى جمي ع بط والت ك رة الق دم الت ي ينظمھ ا االتح اد عل ى مس توى
المنطقة.
توثيق العالقات الرياضية مع كافة التنظيمات الرياضية المسؤولة عن لعبة كرة الق دم ف ي
العالم والتعاون معھا في شتى المجاالت.

المادة ) :(3الحيادية وعدم التمييز:
1- 3
2- 3

االتحاد محايد في أمور السياسة والدين.
يحظ ر تمام ا ً التميي ز م ن أي ن وع ك ان ض د أي بل د أو ش خص أو مجموع ة م ن األف راد
بسبب األصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو ال دين أو السياس ة أو أي س بب أخ ر ،ويعاق ب
على ذلك بتعليق العضوية أو الفصل.
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النظام االساسي التحاد غرب اسيا لكرة القدم

المادة ) :(4تعزيز العالقات الودية:
1- 4
2- 4
3- 4

على االتحاد القيام بتعزيز العالقات الودية بين أعض ائه واألندي ة والمس ؤولين والالعب ين
وفي المجتمع ألھداف إنسانية.
يلتزم كل شخص أو تنظيم رياضي يُعنى بلعبة كرة القدم ،بمراعاة لوائح وأنظم ة ومب ادئ
اللعب النظيف.
عل ى االتح اد ت وفير الوس ائل المؤسس ية الالزم ة لح ل أي ن زاع داخل ي ق د ينش أ ب ين
األعضاء.

المادة ) :(5قوانين اللعبة:
على االتحاد وكل من يمارس لعبة كرة الق دم م ن أعض ائه ،ممارس ة لعب ة ك رة الق دم وفق ا ً لق وانين اللعب ة
الص ادرة ع ن مجل س االتح اد ال دولي لك رة الق دم  ،IFABويك ون لمجل س االتح اد ال دولي لك رة الق دم
 IFABوحده صالحية وضع قوانين اللعبة وتغييرھا.

المادة ) :(6سلوك الھيئات والمسؤولين:
يجب على ھيئات ومس ؤولي االتح اد مراع اة ل وائح وأنظم ة وتع اميم وق رارات ومدون ة الس لوك الخاص ة
بالفيفا واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم واالتحاد في نشاطاتھم.

المادة ) :(7اللغات الرسمية:
1- 7

2- 7

تك ون اللغت ين الرس ميتين لالتح اد العربي ة واإلنجليزي ة ،وت تم كتاب ة الوث ائق والنص وص
الرسمية بھاتين اللغتين ،وفي حالة وجود أي خ الف ف ي تفس ير النص وص ،يك ون ال نص
المكتوب باللغة العربية ھو المعتمد.
تكون اللغة الرسمية في الجمعية العمومية ھي اللغة العربية.
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الباب الثاني
العضـــــــــــــــــــــــــوية
المادة ) :(8القبول وتعليق العضوية والفصل:
1- 8
2- 8
3- 8

للجمعية العمومية أن تقرر قبول أو تعليق عضوية أو فصل أي عضو.
يجوز منح القبول إذا استوفى صاحب الطلب متطلبات االتحاد.
تنتھ ي العض وية باالنس حاب أو الفص ل ،وال يعف ي فق دان العض وية العض و م ن التزامات ه
المالية تجاه االتحاد.

المادة ) :(9قبول العضوية:
1- 9
2- 9

3- 9
1-3-9
2-3-9
3-3-9
4-3-9
5-3-9
6-3-9
7-3-9
4- 9

على أي اتح اد وطن ي ت ابع لمنطق ة غ رب آس يا وعض و ف ي االتح اد اآلس يوي لك رة الق دم
والفيفا يرغب في أن يصبح عضواً في االتحاد ،أن يتق دم بطل ب خط ي إل ى األمان ة العام ة
لالتحاد.
يجوز ،وبظروف استثنائية ،وبعد أخذ موافقة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،قبول عض وية
أي اتح اد عض و ف ي االتح اد اآلس يوي لك رة الق دم غي ر ت ابع للمنطق ة ليك ون عض واً ف ي
االتح اد ،ش ريطة أن ال يك ون عض واً ف ي اتح اد أي منطق ة أخ رى م ن من اطق االتح اد
اآلسيوي لكرة القدم.
يجب أن يتم إرفاق الوثائق اإللزامية التالية مع الطلب:
صورة عن شھادة تسجيله وصورة عن لوائحه وأنظمته السارية بصورة قانونية.
إقرار بأنه سيمتثل دائما ً للوائح وأنظمة وقرارات االتحاد والفيف ا واالتح اد اآلس يوي لك رة
الق دم ،وض مان احت رام أعض ائه وأنديت ه ومس ؤوليه والعبي ه لھ ذه الل وائح واألنظم ة
والقرارات.
إقرار بأنه سيلتزم بقوانين اللعبة المعمول بھا
إق رار بأن ه يعت رف بمحكم ة تحك يم االتح اد )إن وج دت( ،ومحكم ة التحك يم الرياض ية
) (CASفي لوزان ،كما ھي محددة في ھذا النظام.
إقرار بأنه سيشارك في جميع البطوالت الرسمية التي ينظمھا االتحاد.
إقرار بأن التشكيل القانوني لصاحب الطلب يضمن اتخ اذه للق رارات بص ورة مس تقلة ع ن
أي جھة خارجية.
قائم ة بالمس ؤولين تح دد المفوض ين ب التوقيع وص الحياتھم ف ي إب رام اتفاقي ات ملزم ة
قانونا ً مع الغير.
ال تؤثر الشروط أعاله على االتحادات األعضاء في االتحاد قبل تعديل ھذا النظام.

المادة ) :(10إجراءات وطلب الحصول على العضوية:
1-10
2-10
3-10

يُدرس طلب قبول العضوية من قبل اللجنة التنفيذية.
تطلب اللجنة التنفيذية من الجمعية العمومية إما الموافقة على قبول أو عدم قبول الطلب.
يكتس ب العض و الجدي د حق وق وواجب ات العض وية بمج رد أن ي تم قبول ه عض واً ،ويك ون
للعضو حق التصويت والترشح على الفور.
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المادة ) :(11حقوق األعضاء:
1-11
1-1-11
2-1-11
3-1-11
4-1-11
5-1-11
6-1-11
2-11

يتمتع أعضاء االتحاد بالحقوق التالية:
المشاركة في اجتماعات الجمعي ة العمومي ة لالتح اد ومعرف ة ج دول أعمالھ ا مس بقاً ،وأن
تتم دعوتھم إلى تلك االجتماعات في الوقت المحدد ،وممارسة حقوقھم في التصويت.
وضع مقترحاتھم إلدراجھا في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.
تسمية مرشحين لجميع لجان االتحاد .
اطالعھم على شؤون االتحاد من خالل الھيئات الرسمية لالتحاد.
المشاركة في أية نشاطات رياضية ينظمھا االتحاد.
ممارسة جميع الحقوق األخرى الناشئة عن لوائح وأنظمة االتحاد.
تخضع ممارسة ھذه الحقوق إلى األحك ام األخ رى ف ي ھ ذا النظ ام وال ى الل وائح المعم ول
بھا.

المادة ) :(12التزامات األعضاء:
1-12
1-1-12
2-1-12
3-1-12
4-1-12
5-1-12
6-1-12

7-1-12
8-1-12
9-1-12
10-1-12
11-1-12
2-12

تقع على أعضاء االتحاد االلتزامات التالية:
االمتث ال الكام ل لل وائح وأنظم ة وتع اميم وق رارات الفيف ا واالتح اد اآلس يوي لك رة الق دم
واالتحاد في جميع األوقات ،وكذلك قرارات محكمة التحكيم الرياضية ).(CAS
ضمان انتخاب الھيئات ذات الصالحية باتخاذ القرارات لديھم.
المشاركة في أية نشاطات رياضية ينظمھا االتحاد.
تسديد اشتراكات العضوية.
احترام قوانين اللعبة كما وضعھا مجلس االتحاد الدولي لك رة الق دم " ،"IFABوض مان
احترام ھذه القوانين من أعضائه من خالل النص على ذلك في أنظمته الداخلية.
اعتم اد ن ص ف ي أنظمت ه الداخلي ة يتض من ب أن أي ن زاع يك ون العض و ذات ه أو أي م ن
أعض ائه طرف ا ً في ه متعل ق بل وائح وأنظم ة وتع اميم وق رارات الفيف ا أو االتح اد اآلس يوي
لكرة القدم أو االتحاد ،يكون خاضعا فقط الختصاص محكم ة التحك يم المختص ة ف ي الفيف ا
أو االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أو االتحاد ،وال يجوز له الرجوع إلى المحاكم العادية.
إب الغ االتح اد ب أي تع ديل ف ي ل وائح العض و وأنظمت ه وبقائم ة المس ؤولين أو األش خاص
المفوضين لديه بالتوقيع و إبرام االتفاقيات الملزمة قانونا ً مع الغير.
عدم إقامة أو االحتفاظ بأية عالقات ذات طبيعة رياض ية م ع جھ ات غي ر معت رف بھ ا م ن
الفيفا أو مع أعضاء تم تعليق عضويتھم أو تم فصلھم.
مراعاة مبادئ اللعب النظيف من خالل النص على ذلك في أنظمته الداخلية.
االحتفاظ بسجل أعضائه وتحديثه بصورة منتظمة.
االلت زام الت ام بجمي ع الواجب ات األخ رى الت ي تنش أ ع ن الل وائح واألنظم ة األخ رى للفيف ا
واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم واالتحاد.
ت ؤدي مخالف ة االلتزام ات ال واردة أع اله م ن قب ل أي عض و إل ى ف رض العقوب ات
المنصوص عليھا في ھذا النظام.
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المادة ) :(13تعليق العضوية:
1-13
2-13
3-13
4-13
5-13

تتولى الجمعية العمومية مسؤولية تعليق عضوية العضو ألجل محدد.
يح ق للجن ة التنفيذي ة تعلي ق عض وية العض و ال ذي يخ الف التزامات ه بش كل جس يم و/أو
متكرر بأثر فوري ،ويستمر تعليق العضوية حتى اجتماع الجمعية العمومي ة الت الي م ا ل م
تقم اللجنة التنفيذية برفعه خالل تلك الفترة.
ي تم تثبي ت تعلي ق العض وية ف ي اجتم اع الجمعي ة العمومي ة الت الي بأغلبي ة ثلث ي أص وات
األعضاء الحاضرين ،وإذا لم يتم تثبيت التعليق فيعتبر قرار التعليق ُملغى.
يفق د العض و المعلق ة عض ويته حقوق ه ف ي العض وية وال يج وز لألعض اء اآلخ رين إقام ة
اتص االت رياض ية م ع العض و المعلق ة عض ويته ويج وز للجن ة االنض باط أن تف رض
عقوبات أخرى.
يتم إيقاف األعضاء الذين ال يشاركون ف ي النش اطات الرياض ية لالتح اد لم دة ع امين ع ن
التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية ،وال يتم انتخاب ممثليھم أو تعيينھم حتى يف وا
بالتزاماتھم بھذا الخصوص.

المادة ) :(14الفصل من العضوية:
1-14
1-1-14
2-1-14
2-14

يجوز للجمعية العمومية فصل العضو إذا:
لم يقم بالوفاء بالتزاماته المالية تجاه االتحاد.
خ الف ل وائح أو أنظم ة أو تع اميم أو ق رارات الفيف ا أو االتح اد اآلس يوي لك رة الق دم أو
االتحاد بشكل جسيم و/أو متكرر.
حتى يصبح الفصل نافذاً ،البد من حضور األغلبية المطلقة م ن األعض اء ال ذين يح ق لھ م
التص ويت ف ي اجتم اع الجمعي ة العمومي ة ال ذي يع رض علي ه أم ر الفص ل ،وي تم الفص ل
بأغلبية ثالثة أرباع أصوات الحاضرين.

المادة ) :(15االنسحاب:
1-15

يجوز للعضو أن ينسحب من االتحاد شريطة إش عار األمان ة العام ة ب ذلك قب ل ش ھر عل ى
األقل من تاريخ االنسحاب .

2-15

ال يعفي االنسحاب العضو من الوفاء بالتزاماته المالية تجاه االتحاد.

المادة ) :(16الرئيس الفخري والعضو الفخري:
1-16
2-16
3-16

يج وز للجمعي ة العمومي ة م نح لق ب رئ يس فخ ري أو عض و فخ ري ألي ش خص نظ راً
لتقديمه خدمات متميزة لكرة القدم كما يحق لھا إسقاط ذلك اللقب.
تقوم اللجنة التنفيذية بإعداد الترشيحات لھذه األلقاب.
يج وز لل رئيس الفخ ري أو العض و الفخ ري أن يش ارك ف ي اجتماع ات الجمعي ة العمومي ة
ويجوز له المشاركة في المداوالت دون أن يكون له حق التصويت.
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الباب الثالث
التنظيــــــــــــــــــــم
المادة ) :(17ھيئات االتحاد:
1-17
2-17
3-17
4-17

5-17
6-17
7-17

الجمعية العمومية ھي الھيئة العليا والتشريعية.
اللجنة التنفيذية ھي الجھاز التنفيذي.
لجنة الطوارئ.
اللج ان الدائم ة واللج ان الخاص ة المؤقت ة ،وھ ي الت ي تق دم المش ورة والمس اعدة للجن ة
التنفيذية للقيام بواجباتھا ،ويتم تحديد واجباتھا وتشكيلھا ووظيفتھ ا ف ي ھ ذا النظ ام و/أو
اللوائح الخاصة التي تضعھا اللجنة التنفيذية.
األمانة العامة ھي الجھاز اإلداري.
الھيئات القضائية ھي لجنة االنضباط ولجنة االستئناف.
ي تم انتخ اب أو تعي ين ھيئ ات االتح اد م ن قب ل االتح اد نفس ه وب دون ت أثير خ ارجي ووفق ا ً
لإلجراءات الواردة في ھذا النظام.

أوالً
الجمعية العمومية
المادة ) :(18تعريف وتشكيل الجمعية العمومية:
1-18
2-18
3-18
4-18
5-18

الجمعي ة العمومي ة ھ ي الس لطة العلي ا والتش ريعية لالتح اد ،وتت ألف م ن جمي ع األعض اء
المسددين لرسوم اشتراكھم.
تكون اجتماعات الجمعية العمومية عادية أو غير عادية.
يقوم الرئيس بتسيير أعمال الجمعية العمومية وفقا ً لقرارات الجمعية العمومية.
يج وز للجمعي ة العمومي ة تعي ين م راقبين يش اركون ف ي اجتم اع الجمعي ة العمومي ة دون
الحق في المداولة أو التصويت.
يجوز للرؤساء الفخريين أو األعضاء الفخريين المشاركة ف ي اجتم اع الجمعي ة العمومي ة
ويجوز لھم االشتراك في المداوالت ولكن ال يحق لھم التصويت.

المادة ) :(19المندوبون واألصوات:
1-19
2-19

يكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات الجمعية العمومية.
يتم تمثيل العضو بحد أقصى بمندوبين اثن ين لحض ور اجتماع ات الجمعي ة العمومي ة عل ى
أن يك ون أح دھما )ف ي ح ال كونھم ا من دوبين( مفوض ا ُ بالتص ويت ع ن ذل ك العض و ف ي
اجتماعات الجمعية العمومية.
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3-19
4-19

ال يح ق التص ويت إال للمن دوبين الحاض رين ،وال يج وز التص ويت بالوكال ة أو بموج ب
خطاب.
يشارك أعضاء اللجنة التنفيذية في اجتماعات الجمعية العمومية وال يكون ألي منھم ح ق
التصويت إال إذا كان مندوبا ً للعضو في االتحاد.

المادة ) :(20نطاق الصالحيات:
1-20
1-1-20
2-1-20
3-1-20
4-1-20
5-1-20
6-1-20
7-1-20
8-1-20
9-1-20
10-1-20
11-1-20
12-1-20
13-1-20
14-1-20

تتمتع الجمعية العمومية بالصالحيات التالية:
اعتماد أو تعديل األنظمة و اللوائح المتعلقة بتطبيق األنظمة وقرارات الجمعية العمومية.
تعيين األعضاء لتدقيق المحاضر والمصادقة على محاضر االجتماع األخير.
تعيين المراقبين.
المصادقة على البيانات المالية.
المصادقة على الميزانية.
المصادقة على تقرير نشاطات اللجنة التنفيذية.
تعيين المدققين المستقلين بنا ًء على اقتراح اللجنة التنفيذية.
تحديد اشتراكات العضوية ومبالغ الجباية لصالح المباريات.
تقرير منح أو إسقاط لق ب ال رئيس الفخ ري أو العض و الفخ ري بن اء عل ى ترش يح اللجن ة
التنفيذية.
انتخاب رئيس ونائبي الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.
قبول أو تعليق عضوية أو فصل العضو.
إلغاء صالحية عضو أو عدد من أعضاء أي ھيئة من ھيئات االتحاد.
تغيير مقر االتحاد.
حل االتحاد.

المادة ) :(21النصاب القانوني الجتماعات الجمعية العمومية:
1-21
2-21
3-21

يكون نصاب الجمعية العمومية قانونيا ً بحضور األغلبية المطلقة من األعضاء الذين لھ م
حق التصويت.
إذا لم يتحقق النصاب القانوني فيتم عقد اجتماع جمعية عمومية ثان خالل  24س اعة م ن
االجتماع األول وبنفس جدول األعمال.
يشترط حضور أربعة أعضاء لتحقق النصاب القانوني الجتماع الجمعية العمومية الثاني،
وال يجوز لھذه الجمعية العمومية النظر في بند يقترح تعديل نظام االتح اد أو فص ل عض و
أو عدد من أعضاء أي ھيئة من ھيئات االتحاد أو فصل عضو م ن االتح اد أو ح ل االتح اد
إذا ك ان عل ى ج دول األعم ال ،إذ أن النظ ر ف ي ھ ذه البن ود مش روط بحض ور األغلبي ة
المطلقة.
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المادة ) :(22قرارات الجمعية العمومية:
1-22

2-22

ما لم ينص النظام على غير ذلك ،تتخذ الجمعية العمومية قراراتھا باألغلبي ة المطلق ة م ن
األعض اء الحاض رين ،وتتق رر األغلبي ة بع دد األص وات الص حيحة ،وال تؤخ ذ قس ائم
التص ويت المعيب ة أو الفارغ ة أو األش كال األخ رى م ن االمتن اع ع ن التص ويت بع ين
االعتبار عند حساب األغلبية.
ي تم التوص ل إل ى الق رار ال ذي يقتض ي التص ويت م ن خ الل رف ع األي دي أو بوس ائل الع د
االلكترون ي أو أي ة وس ائل أخ رى متاح ة ،وإذا ل م ي ؤد رف ع األي دي إل ى أغلبي ة واض حة
لص الح االقت راح ،في تم التص ويت م ن خ الل ن داء األس ماء الموج ودة ف ي الج دول حس ب
الترتيب الھج ائي ،ويج وز اللج وء إل ى االقت راع الس ري إذا ارت أى ال رئيس ذل ك ،أو بن اء
عل ى اقت راح األغلبي ة المطلق ة وف ي ھ ذه الحال ة يج ري التص ويت الس ري عل ى ھ ذا
االقتراح.

المادة ) :(23انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية:
1-23
2-23
3-23

4-23
5-23
6-23
7-23
8-23

تنتخ ب الجمعي ة العمومي ة ال رئيس ون ائبي ال رئيس وأعض اء اللجن ة التنفيذي ة م ن ب ين
المرشحين من قبل االتحادات األعضاء لم دة أرب ع س نوات ،ويج وز إع ادة انتخ ابھم لم دد
أخرى.
ال يجوز أن يكون ألي اتحاد عضو في االتحاد أكث ر م ن عض و واح د ف ي اللجن ة التنفيذي ة
بمن فيھم الرئيس ونائبي الرئيس ،ويمثل العض و ف ي اللجن ة التنفيذي ة م ن يحم ل جنس ية
دولته .
يج ب عل ى االتح ادات الوطني ة األعض اء ف ي االتح اد أن ت واف األمان ة العام ة لالتح اد
بأسماء مرشحيھا سواء من مواطنيھا أو من غيرھم قب ل ثالث ة أس ابيع م ن ت اريخ انعق اد
الجمعية العمومية .
يجب أن يكون المرشح لمنصب الرئيس رئيسا ً لالتحاد العضو.
إذا كان عدد المرشحين ال يزيد عن العدد المطلوب انتخابه  ،فإن الرئيس يعلن عن تزكي ة
ھؤالء المرشحين ،أما إذا زاد العدد فإن االنتخاب يكون باالقتراع السري.
المرشح الذي يحصل على العدد األكبر من األصوات يفوز في االنتخابات .
عند التعادل يُجرى اقتراع آخر بين المرشحين المتعادلين الحاصلين عل ى أعل ى األص وات
وذلك لكسر ھذا التعادل  ،فإذا استمر التعادل تُجرى قرعة لتحديد الفائز .
يق وم ثالث ة م دققين تخت ارھم الجمعي ة العمومي ة بمتابع ة س ير العملي ة االنتخابي ة وف رز
األصوات .

المادة ) :(24اجتماع الجمعية العمومية العادي:
1-24
2-24
3-24

ينعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي مرة في كل عام.
تحدد اللجنة التنفيذي ة المك ان والموع د وي تم إش عار األعض اء خطي ا ً قب ل م دة ال تق ل ع ن
أربعة أسابيع من تاريخ االجتماع.
تتم الدعوة الرسمية لالنعقاد خطيا ً قبل أسبوع عل ى األق ل م ن موع د االجتم اع ،وتتض من
ھ ذه ال دعوة ج دول األعم ال وتقري ر اللجن ة التنفيذي ة ع ن النش اطات والبيان ات المالي ة
وتقرير المدققين وأية وثائق أخرى ذات عالقة.
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المادة ) :(25جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي:
1-25

2-25
1-2-25
2-2-25
3-2-25
4-2-25
5-2-25
6-2-25
7-2-25
8-2-25
9-2-25
10-2-25
11-2-25
12-2-25
13-2-25
14-2-25
15-2-25
16-2-25
17-2-25
3-25
4-25

يضع األمين العام جدول األعم ال بن ا ًء عل ى مقترح ات اللجن ة التنفيذي ة واألعض اء ،وي تم
إرسال أي مقترح يرغ ب العض و ف ي عرض ه عل ى الجمعي ة العمومي ة إل ى األمان ة العام ة
بصورة خطية مع شرح موجز وذلك قب ل م دة ال تق ل ع ن ثالث ة أس ابيع م ن موع د انعق اد
اجتماع الجمعية العمومية.
يشمل جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية على البنود اإللزامية التالية:
إقرار بأن اجتماع الجمعية العمومية قد انعقد وفقا ً ألنظمة االتحاد.
المصادقة على جدول األعمال.
خطاب الرئيس.
قبول العضوية )إذا وجد(.
تعليق عضوية األعضاء أو فصلھم )إذا وجد(.
تعيين أعضاء لتدقيق المحاضر.
تعيين المراقبين/الفاحصين.
التصديق على محاضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.
تقرير اللجنة التنفيذية عن النشاطات )تتض من النش اطات من ذ اجتم اع الجمعي ة العمومي ة
السابق(.
عرض الميزانية المدققة وميزان المراجعة وبيان األرباح والخسائر.
المصادقة على البيانات المالية.
المصادقة على الموازنة.
التص ويت عل ى مقترح ات تغيي ر المق ر وتع ديل النظ ام والل وائح المتعلق ة بتطبي ق النظ ام
وقرارات الجمعية العمومية.
مناقشة المقترحات المقدمة من األعضاء واللجنة التنفيذية.
تعيين المدققين المستقلين )إذا وجد( بنا ًء على اقتراح اللجنة التنفيذية.
فصل الشخص أو الھيئة )إذا وجد(.
انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية )إذا وجد(.
يجوز إضافة أو إلغاء بنود على جدول أعم ال اجتم اع الجمعي ة العمومي ة الع ادي ش ريطة
موافق ة ثلث ي األعض اء الحاض رين والل ذين يح ق لھ م التص ويت ف ي االجتم اع عل ى ھ ذا
االقتراح.
ال يجوز للجمعية العمومية اتخ اذ أي ق رارات ح ول أي مس ألة ل م ي تم إدراجھ ا ف ي ج دول
األعمال بعد إقراره.
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المادة ) :(26اجتماع الجمعية العمومية غير العادي:
1-26
2-26

3-26
4-26

5-26

يجوز للجنة التنفيذية أن تدعو لعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية في أي وقت.
تدعو اللجنة التنفيذي ة لعق د اجتم اع غي ر ع ادي للجمعي ة العمومي ة ف ي حال ة م ا إذا تق دم
ُخمس أعضاء االتحاد بطلب خطي لعقد مثل ھذا االجتماع ،ويح دد الطل ب البن ود المدرج ة
ف ي ج دول األعم ال ،وينعق د االجتم اع غي ر الع ادي خ الل ثالث ة أش ھر م ن ت اريخ اس تالم
الطلب ،وإذا لم ينعقد االجتماع غير الع ادي فيج وز لألعض اء ال ذين تق دموا بطل ب انعق اده
أن يعقدوه بأنفسھم ،ويجوز لألعضاء  -كملجأ أخير -أن يطلبوا المساعدة من الفيفا.
يجب إشعار األعضاء بمكان وموع د وج دول أعم ال االجتم اع ف ي م دة ال تق ل ع ن أربع ة
عشر يوما ً من موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي.
عن دما ينعق د اجتم اع الجمعي ة العمومي ة غي ر الع ادي بن ا ًء عل ى طل ب اللجن ة التنفيذي ة،
فيج ب عليھ ا أن تض ع ج دول األعم ال ،وعن دما ينعق د اجتم اع الجمعي ة العمومي ة غي ر
الع ادي بطل ب م ن األعض اء ،فيج ب أن يتض من ج دول األعم ال المس ائل الت ي يطرحھ ا
ھؤالء األعضاء.
ال يجوز تعديل جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي.

المادة ) :(27تغيير المقر وتعديل النظام واللوائح المتعلقة بتطبيق النظام وقرارات الجمعية
العمومية:
1-27
2-27
3-27
4-27
5-27
6-27

تت ولى الجمعي ة العمومي ة مس ؤولية تغيي ر المق ر وتع ديل النظ ام وك ذلك الل وائح المتعلق ة
بتطبيق النظام وقرارات الجمعية العمومية.
يجب أن يقوم العضو أو اللجنة التنفيذية بتقديم أية مقترحات لتعديل النظام بصورة خطية
ومشفوعة بشرح موجز إلى األمانة العام ة ،ويك ون المقت رح المق دم م ن العض و ص حيحا ً
شريطة أن يكون مؤيداً بصورة خطية من عدد ال يقل عن خمسة من األعضاء اآلخرين.
يكون التصويت على تغيير المق ر وتع ديل النظ ام ص حيحا ً بحض ور األغلبي ة المطلق ة م ن
األعضاء الذين يحق لھم التصويت.
ال ي تم اعتم اد مقت رح تغيي ر المق ر وتع ديل النظ ام إال بموافق ة ثالث ة أرب اع األعض اء
الحاضرين الذين يحق لھم التصويت.
يج ب أن يق وم العض و أو اللجن ة التنفيذي ة بتق ديم أي اقت راح لتع ديل الل وائح المتعلق ة
بتطبيق النظام وق رارات الجمعي ة العمومي ة إل ى األمان ة العام ة بص ورة خطي ة ومش فوعا ً
بشرح موجز.
ي تم اعتم اد مقت رح تع ديل الل وائح المتعلق ة بتطبي ق النظ ام وق رارات الجمعي ة العمومي ة
بحضور وموافقة األغلبية المطلقة من األعضاء الذين يحق لھم التصويت.

المادة ) :(28المحاضــــر:
يت ولى األم ين الع ام مس ؤولية تس جيل محاض ر اجتم اع الجمعي ة العمومي ة ،ويق وم األعض اء المكلف ون
بتدقيق المحاضر ،وتتم المصادقة النھائية عليھا في اجتماع الجمعية العمومية التالي.
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المادة ) :(29مواعيد نفاذ القرارات:
تص بح الق رارات الص ادرة م ن الجمعي ة العمومي ة ناف ذة بالنس بة لألعض اء ف ور انتھ اء اجتم اع الجمعي ة
العمومية ما لم تحدد الجمعية العمومية موعداً آخر لنفاذ القرار.

ثانيا ً
اللجنة التنفيذية
المادة ) :(30التشكــــــيل:
1-30
1-1-30
2-1-30
3-1-30
4-1-30
2-30
3-30

تتكون اللجنة التنفيذية من عدد يساوي عدد االتحادات األعضاء وذلك على النحو التالي:
رئيس.
نائب أول للرئيس
نائب ثان للرئيس.
والباقي أعضاء.
ال يج وز ألعض اء اللجن ة التنفيذي ة أن تتج اوز أعم ارھم الس بعين عام ا ً أو أن تق ل ع ن
االثنين وعشرين عاما ً ،ويجب أن يكون لديھم نشاط في كرة القدم.
ال يج وز لعض و اللجن ة التنفيذي ة أن يك ون ف ي ذات الوق ت عض واً ف ي الھيئ ات القض ائية
لالتحاد.

المادة ) :(31االجتــماعــــــات:
1-31
2-31
3-31

4-31
5-31

تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين في السنة على األقل.
يعقد ال رئيس اجتماع ات اللجن ة التنفيذي ة ،وإذا طل ب ثلث ي أعض اء اللجن ة التنفيذي ة عق د
اجتماع فعلى الرئيس عقده خالل  30يوما ً.
يق وم ال رئيس بإع داد ج دول األعم ال ،ويح ق لك ل عض و م ن أعض اء اللجن ة التنفيذي ة
اقتراح إدراج بنود في جدول األعمال ،ويجب عل ى أعض اء اللجن ة التنفيذي ة تق ديم البن ود
التي يرغبون في إدراجھا ف ي ج دول أعم ال االجتم اع إل ى األمان ة العام ة ف ي م دة ال تق ل
ع ن س بعة أي ام م ن موع د انعق اد االجتم اع ،ويج ب إرس ال ج دول األعم ال إل ى أعض اء
اللجنة التنفيذية في مدة ال تقل عن ثالثة أيام من موعد انعقاد االجتماع.
يشارك األمين العام في اجتماعات اللجنة التنفيذية ويكون دوره استشاريا ً.
يحق للجنة التنفيذية أن ت دعو الغي ر لحض ور االجتماع ات عل ى أن ال يك ون ل ه الح ق ف ي
التصويت ويجوز له إبداء الرأي بإذن من اللجنة التنفيذية.

المادة ) :(32صالحيات اللجنة التنفيذية:
1-32
1-1-32

تتولى اللجنة التنفيذية القيام بما يلي:
إجازة القرارات في جميع المسائل التي ال تكون ضمن نطاق مسؤولية الجمعية العمومي ة أو
التي تكون غير مقتصرة على ھيئات أخرى بمقتضى القانون أو ھذا النظام.
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2-1-32
3-1-32
4-1-32
5-1-32
6-1-32
7-1-32
8-1-32
9-1-32
10-1-32
11-1-32
12-1-32

اإلعداد وعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية لالتحاد.
تعيين رؤساء ون َواب رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة.
تعيين رؤساء ون َواب رؤساء وأعضاء الھيئات القضائية.
اتخاذ القرار بإنشاء لجان خاصة مؤقتة إذا كان ذلك ضرورياً وفي أي وقت.
إعداد األنظمة/اللوائح المتعلقة بتنظيم اللجان الدائمة واللجان الخاصة المؤقتة .
اقتراح المدققين المستقلين على الجمعية العمومية.
تحديد مكان ومواعيد وعدد الفرق التي تشارك في منافسات االتحاد.
المصادقة على األنظمة التي تنص على كيفية التنظيم الداخلي لالتحاد.
ضمان تطبيق النظام واتخاذ التدابير الالزمة لتطبيقه.
فصل شخص أو ھيئة أو تعليق عضوية عضو في االتحاد بصورة مؤقتة حتى موعد اجتماع
الجمعية العمومية التالي.
تفويض المھام المنوطة بھا بحكم صالحياتھا للھيئات األخرى في االتحاد أو للغير.

المادة ) :(33القــــــرارات:
1-33
2-33

3-33
4-33
5-33

يكون نصاب اللجنة التنفيذية قانونيا ً بحضور أغلبية أعضائھا.
تتخ ذ اللجن ة التنفيذي ة قراراتھ ا باألغلبي ة المطلق ة م ن األعض اء الحاض رين ،وف ي حال ة
تس اوي األص وات فيك ون لل رئيس الص وت الم رجح ،وال يج وز التص ويت بالوكال ة أو
بموجب خطاب.
يجب على أي عضو م ن أعض اء اللجن ة التنفيذي ة أن ينس حب م ن الم داوالت وم ن اتخ اذ
القرار في حالة وجود أي تخوف أو احتمال لوجود تضارب في المصالح.
يجب تسجيل القرارات التي يتم اتخاذھا ضمن المحاضر.
تصبح القرارات التي تتخذھا اللجنة التنفيذية نافذة فوراً ما لم تقرر اللجن ة التنفيذي ة غي ر
ذلك.

المادة ) :(34فصل الشخص أو الھيئة:
1-34

2-34
3-34
4-34
5-34

يحق للجمعية العمومية فصل أي شخص أو ھيئة ،ويجوز للجنة التنفيذي ة أن تض ع فص ل
الش خص أو الھيئ ة عل ى ج دول أعم ال اجتم اع الجمعي ة العمومي ة ،كم ا يج وز للجن ة
التنفيذية كذلك فصل الش خص أو الھيئ ة بص ورة مؤقت ة ،ويج وز ألي عض و م ن أعض اء
اللجنة التنفيذية أن يقدم طلبا ً لوضع مقت رح الفص ل عل ى ج دول أعم ال اجتماع ات اللجن ة
التنفيذية أو الجمعية العمومية.
يج ب أن يك ون طل ب الفص ل مس تنداً إل ى أس باب ،وي تم إرس اله إل ى أعض اء االتح اد م ع
جدول األعمال.
يحق للشخص المعني أو الھيئة المعنية التحدث دفاعا ً عن النفس.
إذا وجد اقتراح الفصل تأييداً ،تقوم الجمعية العمومية أو اللجن ة التنفيذي ة ب إجراء اقت راع
سري وتقتضي إجازة المقترح أن يحصل على أغلبية ثلثي األصوات الصحيحة.
يجب أن يُعفى الشخص أو الھيئة المفصول/المفصولة بصورة مؤقتة من مھامه فوراً.
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المادة ) :(35الــرئيـــــس:
1-35
2-35
1-2-35
2-2-35
3-2-35
4-2-35
3-35
4-35
5-35
6-35

7-35

الرئيس ھو الممثل القانوني لالتحاد.
يتولى الرئيس بصورة رئيسية مسؤولية:
تنفيذ القرارات التي تصدرھا الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية من خالل األمانة العامة.
ضمان العمل الفاعل لھيئات االتحاد حتى تتحقق األھداف الواردة في ھذه اللوائح.
اإلشراف على عمل األمانة العامة.
العالقات بين االتحاد وأعضائه والفيفا واالتح اد اآلس يوي لك رة الق دم والھيئ ات والمنظم ات
األخرى.
تعيين وإنھاء خدمات األمين العام.
يرأس الرئيس اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية ولجنة الطوارئ واللجان التي
تم تعيينه رئيسا ً لھا.
يكون للرئيس صوت عادي في اللجنة التنفيذية ،ويكون صوته مرجحاً في حال تساوى ع دد
األصوات.
في حالة غياب أو عدم وجود الرئيس ينوب عنه نائبه األول ،وفي حال ة غي اب النائ ب األول
ينوب عنه نائبه الثاني ،وفي حال غي اب الن ائبين ين وب عن ه عض و اللجن ة التنفيذي ة األكب ر
سنا ً
تتضمن األنظمة/اللوائح الداخلية لالتحاد أية صالحيات إضافية للرئيس.

المادة ) :(36التمثيل والتوقيع:
الرئيس ھو الممثل الق انوني لالتح اد ،وھ و ال ذي يوق ع نياب ة ع ن االتح اد ،وعل ى اللجن ة التنفيذي ة أن تض ع
أنظمة داخلية للتوقيع المشترك للمسؤولين وبخاصة في حالة غياب الرئيس ولجميع أعمال االتحاد الھامة.

المادة ) :(37استمرار العضوية:
يح ق ألي م ن أعض اء اللجن ة التنفيذي ة بم ن ف يھم ال رئيس ون ائبي ال رئيس ،إذا فق د عض ويته ف ي اتح اده
الوطني ،أن يكمل ،بذات منصبه مدة عضويته في اللجنة التنفيذية  ،وفي ھذه الحالة ال يشترط انتخاب عضو
آخر من نفس االتحاد الوطني ليحل محل ھذا العضو.

ثالثا ً
لجنة الطوارئ
المادة ) :(38لجنة الطوارئ:
1-38
2-38

تتك ون اللجن ة م ن رئ يس االتح اد وأربع ة أعض اء ي تم اختي ارھم م ن ب ين أعض اء اللجن ة
التنفيذية بنا ًء على اقتراح الرئيس.
تتعامل لجنة الطوارئ مع جميع األمور الت ي تقتض ي الق رار بص ورة فوري ة ب ين اجتم اعين
من اجتماعات اللجنة التنفيذية.
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3-38

4-38
5-38

يعقد الرئيس اجتماعات لجنة الطوارئ ،وإذا تع ذر عق د أح د االجتماع ات خ الل فت رة زمني ة
مناسبة ،فمن الجائز الموافقة عل ى الق رارات م ن خ الل وس ائل اتص ال أخ رى ،وتعتب ر ھ ذه
القرارات نافذة قانوناً بشكل فوري ،ويقوم الرئيس بإشعار اللجنة التنفيذي ة ف وراً ب القرارات
التي أجازتھا لجنة الطوارئ.
يجب أن تصادق اللجنة التنفيذية في اجتماعھا التالي على جميع القرارات التي تتخذھا لجنة
الطوارئ.
في حالة غياب الرئيس عن حضور االجتماع ينوب عنه نائب الرئيس.

رابعا ً
اللجان الدائمة واللجان الخاصة
المادة ) :(39اللجان الدائمة:
1-39
1-1-39
2-1-39
3-1-39
2-39

3-39
4-39
5-39
6-39

اللجان الدائمة لالتحاد ھي:
اللجنة المالية.
لجنة المسابقات.
لجنة اإلعالم والتسويق.
يكون رؤساء اللجان الدائمة أعضاء في اللجنة التنفيذي ة ،وتق وم اللجن ة التنفيذي ة بتعي ين
أعضاء كل واحدة من اللجان الدائمة بنا ًء على اقتراح أعض اء االتح اد أو رئ يس االتح اد،
ويتم تعيين رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة لمدة أربع سنوات.
يمثل كل رئيس لجنته ،ويقوم بتنفيذ أعمالھا وفقا ً لألنظمة/الل وائح التنظيمي ة ذات العالق ة
والتي تضعھا اللجنة التنفيذية.
يحدد كل رئيس مواعيد االجتماعات بالتعاون والتنس يق م ع األم ين الع ام ،ويض من تنفي ذ
جميع المھام ويرفع تقاريره إلى اللجنة التنفيذية.
يجوز لكل لجنة أن تتقدم إلى اللجنة التنفيذية باقتراح لتعديل أنظمتھا.
يجوز للجنة التنفيذية ووفقا ً لما تقتضيه الضرورة تشكيل لجان دائمة أخرى.

المادة ) :(40اللجــنة المالـــية:
تقوم اللجن ة المالي ة بمراقب ة اإلدارة المالي ة ،وتق دم المش ورة إل ى اللجن ة التنفيذي ة بش أن األم ور المالي ة
وإدارة األص ول ،وتق وم بتحلي ل موازن ة االتح اد والبيان ات المالي ة الت ي يع دھا األم ين الع ام وتق دمھا إل ى
اللجنة التنفيذية للمصادقة عليھا ،وتتكون من رئيس ونائب رئيس ومن ) (3-1أعضاء.

المادة ) :(41لجنـــة المســابقات:
تكون لجن ة المس ابقات مس ؤولة ع ن تنظ يم المس ابقات والبط والت ووض ع األنظم ة والتعليم ات الخاص ة
بأي منھا ،وتتكون من رئيس ونائب رئيس ومن ) (3-1أعضاء.
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المادة ) :(42لجنة اإلعالم والتسويق:
تك ون لجن ة اإلع الم والتس ويق مس ؤولة ع ن أوض اع العم ل الخاص ة ب اإلعالم ع ن فعالي ات االتح اد
والمحافظة عل ى العالق ات م ع المنظم ات اإلعالمي ة ،وعليھ ا تق ديم المش ورة للجن ة التنفيذي ة فيم ا يتعل ق
بإع داد وتطبي ق العق ود فيم ا ب ين االتح اد ومختل ف ش ركاء التس ويق/التلفزي ون ،وعليھ ا تحلي ل
االستراتيجيات التسويقية والتلفزيونية المطروحة ،وتتكون اللجنة من رئيس ونائ ب رئ يس وم ن )(3 -1
أعضاء.

المادة ) :(43اللجان الخاصة/المؤقتة:
يج وز للجن ة التنفيذي ة إذا اس تدعت الض رورة ،تش كيل لج ان خاص ة بموض وعات معين ة ولفت رة زمني ة
مح دودة ،وتق وم اللجن ة التنفيذي ة بتعي ين ال رئيس ،ونائ ب ال رئيس ،واألعض اء ،وي تم تحدي د الواجب ات
والمھ ام ف ي أنظم ة خاص ة تض عھا اللجن ة التنفيذي ة ،وتك ون اللجن ة الخاص ة تابع ة مباش رة إل ى اللجن ة
التنفيذية.

خامسا ً
األمانة العامة
المادة ) :(44األمانـــة العامة:
تتولى األمانة العامة القيام بالعمل اإلداري لالتحاد بتوجيه من األمين الع ام ،يلت زم أعض اء األمان ة العام ة
بالتقيد باألنظمة/الل وائح التنظيمي ة الداخلي ة لالتح اد ،وعل يھم القي ام بإنج از المھ ام الموكول ة إل يھم عل ى
أفضل وجه.

المادة ) :(45األمـــــين العام:
1-45
2-45
3-45
1-3-45
2-3-45
3-3-45
4-3-45
5-3-45
6-3-45
7-3-45
8-3-45

األمين العام ھو الرئيس التنفيذي لألمانة العامة.
ي تم تعي ين األم ين الع ام بموج ب اتفاقي ة تخض ع للق انون الخ اص ويج ب أن يتمت ع
بالمؤھالت المھنية الضرورية.
يتولى األمين العام المسؤوليات التالية:
تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية وفقا ً لتعليمات الرئيس.
حضور اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذي ة ولجن ة الط وارئ واللج ان الدائم ة
و الخاصة دون أن يكون له حق التصويت.
تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية والھيئات األخرى.
إعداد محاضر اجتماعات الجمعي ة العمومي ة واللجن ة التنفيذي ة ولجن ة الط وارئ واللج ان
الدائمة والخاصة.
إدارة ومسك حسابات االتحاد حسب األصول.
مراسالت االتحاد.
العالقات مع األعضاء واللجان والفيفا واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
تنظيم األمانة العامة.
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9-3-45
10-3-45
4-45

تعيين وإنھاء خدمات العاملين في األمانة العامة.
ترشيح الموظفين اإلداريين للرئيس.
ال يجوز لألمين العام أن يكون مندوبا ً في الجمعي ة العمومي ة أو عض واً ف ي أي ة ھيئ ة م ن
ھيئات االتحاد.

سادسا ً
الھيئات القضائية
المادة ) :(46الھيئات القضائية:
1-46
1-1-46
2-1-46
2-46
3-46

الھيئات القضائية لالتحاد ھي:
لجنة االنضباط.
لجنة االستئناف.
يتم النص على مسؤوليات ومھام ھذه الھيئات في الئحة االنضباط لالتحاد والمتوافقة م ع
الالئحة االنضباطية للفيفا.
ال يحق ألعضاء الھيئات القضائية االنتماء في ذات الوقت ألية ھيئة أخرى لالتحاد.

المادة ) :(47لجنة االنضباط:
1-47
2-47
3-47
4-47

تتك ون لجن ة االنض باط م ن رئ يس ونائ ب رئ يس والع دد ال الزم م ن األعض اء ،ويتمت ع
الرئيس ونائب الرئيس بمؤھالت قانونية.
تحدد لجنة االنضباط لالتحاد مھمة ھذه اللجنة ،وال تجيز اللجن ة الق رارات إال بحض ور م ا
ال يقل عن ثالثة أعضاء.
يج وز للجن ة أن تص در حكم ا ً بالعقوب ات ال وارد وص فھا ف ي ھ ذا النظ ام وف ي الالئح ة
االنضباطية لالتحاد بحق األعضاء.
تخض ع ھ ذه األحك ام للص الحيات االنض باطية للجمعي ة العمومي ة واللجن ة التنفيذي ة فيم ا
يتعلق بتعليق عضوية األعضاء وفصلھم.

المادة ) :(48لجنة االستئناف:
1-48
2-48
3-48

تتك ون لجن ة االس تئناف م ن رئ يس ونائ ب رئ يس والع دد ال الزم م ن األعض اء ،ويتمت ع
الرئيس ونائب الرئيس بمؤھالت قانونية.
تح دد الالئح ة االنض باطية لالتح اد مھم ة ھ ذه اللجن ة ،وال تجي ز اللجن ة الق رارات إال
بحضور ما ال يقل عن ثالثة أعضاء.
تخ تص لجن ة االس تئناف ب النظر ف ي الطع ون المقدم ة ض د الق رارات الص ادرة ع ن لجن ة
االنضباط غير النھائية.
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المادة ) :(49اإلجراءات االنضباطية:
يتم وضع العقوبات االنضباطية من قبل لجنة االنضباط أو في تعليمات البطوالت.

المادة ) :(50محكمة التحكيم الرياضية:
1-50

2-50

وفقا ً للمواد ذات العالقة من لوائح الفيفا ،فإن أي استئناف ضد قرار نھائي ومل زم للفيف ا،
يتم عرضه على محكمة التحكيم الرياضية ) (CASف ي ل وزان ،سويس را ،وعل ى ال رغم
م ن ذل ك ف إن محكم ة التحك يم الرياض ية ل ن تنظ ر ف ي االس تئنافات المتعلق ة بمخالف ات
ق وانين اللعب ة أو تعلي ق اللع ب بح دود أرب ع مباري ات أو بح دود ثالث ة أش ھر أو الق رارات
الت ي تجيزھ ا محكم ة تحك يم منش أة حس ب األص ول ألح د االتح ادات أو التح اد ق اري أو
إقليمي .
يضمن االتحاد امتثاله الكامل وامتثال أعضائه والالعبين والمسؤولين ووك الء المباري ات
والالعبين ألي قرار صادر عن أي ھيئة للفيفا أو عن محكمة التحكيم الرياضية.

الباب الرابع
الشؤون المالية
المادة ) :(51الفــترة الماليـــة:
1-51
2-51
3-51

تك ون الفت رة المالي ة لالتح اد س نة واح دة تب دأ ف ي األول م ن ك انون الث اني ،وتنتھ ي ف ي
الحادي والثالثين من كانون األول.
تتم إدارة إيرادات ومصروفات االتحاد بما يحقق التوازن خالل الفترة المالية.
يتولى األمين العام مسؤولية إعداد الحسابات السنوية لالتحاد.

المادة ) :(52اإليـــــرادات:
1-52
1-1-52
2-1-52
3-1-52
4-1-52
5-1-52

تتكون إيرادات االتحاد تحديداً مما يلي:
رسوم االنتساب ورسوم االشتراكات السنوية لألعضاء.
المقبوضات المتحصلة من حقوق التسويق الخاصة باالتحاد.
الغرامات التي تفرضھا الھيئات ذات الصالحية.
اشتراكات وإيرادات أخرى تتوافق مع األھداف التي يسعى إليھا االتحاد.
الدعم المالي المتأتي من اللجنة األولمبية في دولة المقر أو أي جھة أخرى.
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المادة ) :(53المصـــروفـــات:
1-53
1-1-53
2-1-53
3-1-53

يتحمل االتحاد ما يلي:
المصروفات المنصوص عليھا في الموازنة.
مصروفات أخرى معتمدة من الجمعي ة العمومي ة والمص روفات الت ي يج وز للجن ة التنفيذي ة
تحملھا ضمن نطاق صالحيتھا.
جميع المصروفات األخرى التي تتوافق مع األھداف التي يسعى إليھا االتحاد.

المادة ) :(54المدققـــون المستقــلون:
يقوم الم دققون المس تقلون ال ذين تعي نھم الجمعي ة العمومي ة بت دقيق الحس ابات المص ادق عليھ ا م ن اللجن ة
المالية وفقا ً للمبادئ المحاسبية وتقديم تقرير عنھا إلى الجمعية العمومي ة ،وي تم تعي ين الم دققين لم دة س نة
واحدة ويجوز تجديد ھذه المدة.

المادة ) :(55اشتراكات العضوية:
1-55

2-55

تستحق اشتراكات العضوية في األول من كانون الثاني م ن ك ل ع ام ،وي تم دف ع االش تراك
السنوي لألعضاء الجدد عن السنة المعنية خالل  30يوما ً من اجتم اع الجمعي ة العمومي ة
والذي تم قبولھم فيه.
تحدد الجمعية العمومية قيمة االشتراك السنوي ك ل س نتين بن ا ًء عل ى توص ية م ن اللجن ة
التنفيذية ،ويكون المبلغ ھو نفسه بالنسبة لكل عضو.

المادة ) :(56التسوية والجبايات:
1-56
2-56

يجوز لالتحاد إجراء الخصم من أية أصول لألعضاء لتسوية المطالبات.
يجوز لالتحاد أن يستوف مبلغا ً )جباية( من أعضائه لصالح المباريات بقرار م ن الجمعي ة
العمومي ة بن اء عل ى توص ية م ن اللجن ة التنفيذي ة ،ويج ب أن يص در ك ل م ن الق رار
والتوصية بموافقة األغلبية المطلقة من األعضاء الحاضرين.

المادة ) :(57مقـــر االتحاد:
1-57
1-1-57
2-1-57
3-1-57

4-1-57
5-1-57

تحدد الجمعية العمومية دولة مقر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم وفقا ً للشروط اآلتية:
يكون مقر االتحاد في إحدى دول االتحادات الوطنية األعضاء.
توفر دولة مقر االتحاد موقعاً دائماً لألمانة العامة لالتحاد .
تغطي دولة مقر االتحاد كافة المصاريف الجارية حول اإلدارة والتشغيل مث ل اإلقام ة والنق ل
واالتصاالت والمصاريف التي تترتب على موظفي االتحاد ،وذلك في حالة عدم ت وفر م وارد
لالتحاد تغطى تلك المصاريف.
تق دم دول ة مق ر االتح اد التس ھيالت والمع دات المناس بة لالتص االت م ع كاف ة أعض اء اتح اد
غرب آسيا لكرة القدم.
تض من دول ة مق ر االتح اد ال دخول لمنتس بي االتح اد وزواره عن د الض رورة دون ت أخير أو
تعطيل .
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الباب الخامس
المنافسات والحقوق في المنافسات والفعاليات
المادة ) :(58المنافســــــات:
يقوم االتحاد بتنظيم المنافسات الرسمية التي تقام ضمن المنطقة.

المادة ) :(59الحقـــــوق:
1-59

2-59

يعتب ر االتح اد وأعض اؤه الم الكون األص ليون لجمي ع الحق وق الناش ئة ع ن المنافس ات
والفعاليات األخرى المقامة ضمن اختص اص ك ل م نھم ب دون أي ة قي ود عل ى المحت وى أو
الوقت أو المكان أو القانون ،وتشمل ھذه الحقوق م ن ض من أش ياء أخ رى ،ك ل ن وع م ن
الحق وق المالي ة ،والتس جيل الس معي والمرئ ي واإلذاع ي وحق وق التص وير والب ث،
والحق وق اإلعالمي ة وحق وق التس ويق والت رويج والحق وق المعنوي ة مث ل الش ارات
والحقوق الناشئة بموجب قانون حماية حق المؤلف.
تق رر اللجن ة التنفيذي ة كيفي ة وم دى اس تخدام ھ ذه الحق وق ووض ع أنظم ة خاص ة لھ ذه
الغاية ،كما تقرر وحدھا ما إذا كانت ھذه الحق وق ستس تخدم بص ورة حص رية أو بص ورة
مشتركة مع الغير أو بصورة كاملة من الغير.

المادة ) :(60الترخيــــــص:
يت ولى االتح اد وأعض اؤه بص ورة حص رية مس ؤولية الت رخيص لتوزي ع الص ورة والص وت وغيرھ ا م ن
وسائل نقل البيانات المتعلقة بمباري ات وفعالي ات ك رة الق دم الت ي تق ع ض من اختصاص ھم ب دون أي ة قي ود
على المحتوى أو الوقت أو المكان أو النواحي الفنية والقانونية.

المادة ) :(61العوائـــد التجاريــــة:
1-61
1-1-61
2-1-61

يوزع صافي العائدات المحصلة من مبيعات الحق وق التجاري ة لبط والت غ رب آس يا لك رة
القدم على النحو اآلتي:
اتحاد غرب آسيا لكرة القدم  :ثلث صافي تلك العائدات.
االتحاد المنظم للبطولة  :ثلثا صافي تلك العائدات.
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الباب السادس
األحكـــــام الختاميـــة
المادة ) :(62االتصـــــاالت:
يلت زم االتح اد بع دم المش اركة أو القي ام بأي ة اتص االت رياض ية م ع االتح ادات غي ر األعض اء بالفيف ا أو
األعضاء المؤقتين في االتحاد القاري أو اإلقليمي بدون موافقة الفيفا.

المادة ) :(63القوة القاھرة والظروف غير المتوقعة:
يعود للجنة التنفيذية أو لجن ة الط وارئ ،إذا تطل ب األم ر ،تفس ير أحك ام ھ ذا النظ ام كم ا يح ق لھم ا اتخ اذ
القرار حول أية أمور لم يتم النص عليھا في ھذا النظام أو في حالة الظروف القاھرة.

المادة ) :(64حــــل االتحاد:
1-64
2-64

يتطلب أي قرار متعلق بحل االتحاد الحصول على موافق ة ثالث ة أرب اع م ن جمي ع أعض اء
االتحاد في اجتماع الجمعية العمومية الذي ينعقد خصيصا ً لھذه الغاية.
إذا تم حل االتحاد تؤول أمواله إلى األعضاء بالتساوي.

المادة ) :(65النظم والقوانين :
كل ما لم يرد بشأنه نص في ھذا النظام ،يرجع فيه إلى أحكام قوانين وأنظمة وتعليمات االتح اد ال دولي أو
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

المادة ) :(66تطبيق النظام:
ت م اعتم اد ھ ذا النظ ام ف ي اجتم اع الجمعي ة العمومي ة ال ذي عق د ف ي المملك ة االردني ة الھاش مية بت اريخ
) (2012/6/30واصبح نافذاً بتاريخ ). (2012/6/30
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