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 تأسيس االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي        

******* 
 

ث( الصادر عن المؤتمر اإلسالمي  - 01/00على القرار رقم ) بناءا  
 1إلى  3الحادي عشر لوزراء الخارجية المنعقد بإسالم أباد في الفترة من 

 1/2م وعلى القرار رقم )0221مايو  33إلى  01هـ الموافق 0011رجب 
ث( الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث المنعقد بمكة المكرمة  -

إلى  34هـ الموافق 0010ربيع األول  33إلى  02في الفترة من والطائف 
م القاضيين بإنشاء هيئة تعنى برفع مستوى الرياضة في 0220يناير  32

الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي وتنظيم الدورات الرياضية 
والتدريبية ، وتجسيدا  لهذه الرغبة تم تأسيس االتحاد الرياضي للتضامن 

وذلك في المؤتمر التأسيسي الذي استضافته المملكة العربية  اإلسالمي
م 0224مايو  2هـ الموافق 0014شعبان عام  02السعودية بالرياض في 

 لجنة أولمبية وطنية . 20بحضور ممثلوا 
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 الــباب األول

 المهام –األهداف  -العضوية  -المقر  -التشكيل  -التعاريف  
 

 (:التعــاريف :0مادة )
 االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي االتحـاد

 اللجنة األولمبية الوطنية في كل دولة من الدول األعضاء بالمنظمة. اللجان األولمبية
 اإلسالمي .التعاون منظمة   المنظمـة

 مجلس إدارة االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي مجلس اإلدارة
 .األمانة العامة لالتحاد  األمانة العامة

 
  ( ماهية االتحاد :3مادة )

االتحـــاد الرياضـــي للتضـــامن اإلســـالمي هـــو هيئـــة رياضـــية مســـتقلة ذات شخصـــية اعتباريـــة 
 منتمية لمنظمة التعاون اإلسالمي يعمل وفق الحركة األولمبية والرياضة الدولية.

 

 ( المقر :2المادة )
 السعودية .يكون المقر الدائم لالتحاد مدينة الرياض بالمملكة العربية 

 

 (  العضوية:0المادة )
التعـــاون يتمتـــع بعضـــوية االتحـــاد اللجـــان األولمبيـــة الوطنيـــة فـــي الـــدول األعضـــاء بمنظمـــة 

 اإلسالمي والمعترف بها من اللجنة األولمبية الدولية.
 

 (  الشعار :4المادة )
 يكون لالتحاد شعار يعبر عن أهدافه وتقره الجمعية العمومية.

 

 االتحاد : ( علم0المادة )
 يكون لالتحاد علم يحمل شعاره المعتمد من الجمعية العمومية 

 

 ( النشيد :1المادة )
 يكون لالتحاد نشيد يعزف مع المراسم الخاصة باستخدام علم االتحاد 

 

 ( اللغات الرسمية:2المادة )
حــدوث  تكــون اللغــات الرســمية لالتحــاد هــي : العربيــة ... اإلنجليزيــة ... الفرنســية وفــي حــال

 اختالف في تفسير مواد هذا النظام يرجع إلى نص اللغة العربية.
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 (  األهداف : 2المادة  )
ــز الشخصــية اإلســالمية فــي  2/0 ــدول األعضــاء باالتحــاد وتعزي ــين ال تقويــة التضــامن اإلســـالمي ب

 الميادين الرياضية .
 مع تعاليم اإلسالم . ترسيخ مبادئ عدم التمييز بين األديان واألجناس واأللوان تمشيا   2/3
 توثيق أواصر الوحدة والمحبة والتآخي بين شباب الدول األعضاء . 2/2
 اإلسالمي .التعاون تعريف شباب الدول األعضاء بأهداف منظمة  2/0
تشـــجيع الـــدول األعضـــاء باالتحـــاد للحفـــاظ علـــى وحـــدة المواقـــف فـــي المـــؤتمرات واللقـــاءات  2/4

 واإلقليمية والتعاون مع تلك الهيئات والمنظمات الدولية .األولمبية والدولية والقارية 
تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في الموضوعات ذات االهتمام المشترك في كافة المجـاالت  2/0

 الرياضية.
المحافظــة علــى المبــادئ الرياضــية والعمــل علــى النهــوض بالحركــة الرياضــية واألولمبيــة فــي  2/1

 العالم اإلسالمي.
تشجيع االلتزام بـالرو  الرياضـية والتمسـك بقواعـد اللعـب النظيـف ونبـذ العنـف فـي المسـابقات  2/2

 الرياضية.
 تشجيع تبادل زيارات الفرق الرياضية بين الدول األعضاء باالتحاد.     2/2
 المحافظة على البيئة في كافة المرافق والمنشئات الرياضية . 2/01
 نشطات المحظورة دوليا  .العمل على مكافحة تعاطي الم 2/00
 التمسك بمبادئ السالم ودعم جهوده في المجاالت الرياضية في كافة أنحاء العالم. 2/03
 االهتمام بالتربية الرياضية والصحة والترويح. 2/02
 تشجيع السياحية الرياضة . 2/00
 االهتمام بإحياء الثقافة الرياضية اإلسالمية . 2/04
 ة للرياضة بما يتفق والتعاليم اإلسالمية.تشجيع مزاولة المرأ 2/00
 

 (  المهام :01المادة )
اإلشراف علـى تنظـيم دورة رياضـية بـين الـدول األعضـاء ، مـرة كـل أربـع سـنوات تسـمى )دورة  01/0

 ألعاب التضامن اإلسالمي( 
 اإلشراف على تنظيم بطوالت ومسابقات رياضية في مختلف األلعاب . 01/3
للوائح الخاصة بتنظيم الدورات والبطوالت الرياضية بما ال يتعارض مـع قـوانين وضع القواعد وا 01/0

 االتحادات الرياضية الدولية .
 توقيع اتفاقيات تعاون بين االتحاد والمنظمات والهيئات الرياضية الدولية والقارية واإلقليمية. 01/4
ألعضــاء عــن طريــق تبــادل العمــل علــى تكــوين ورفــع مســتوى القيــادات الرياضــية فــي الــدول ا 01/0

 الخبرات الفنية وتنظيم الدورات لتأهيل العاملين في المجال الرياضي.



7 
 

تقــديم المشــورة الفنيــة لتطــوير المنشــآت الرياضــية فــي الــدول األعضــاء بغــرض رفــع المســتوى  01/1
 الرياضي.

جـــراء البحـــوث والدراســـات 01/2 قامـــة النـــدوات والمعـــارض والمتـــاحف واا ونشـــر  تنظـــيم المـــؤتمرات واا
 المطبوعات التي تخدم أهداف االتحاد.

************ 
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 البــاب الثاني
 الهيكل التنظيمي لالتحاد
 الجمعيـة العموميـــة 

 االختصاصات –االجتماعات  -التشكيل 
 

 (  تكوين الجمعية العمومية :00المادة )
 ممثلي اللجان األولمبية الوطنية األعضاء في االتحاد. 00/0
 أعضاء مجلس إدارة االتحاد . 00/3
 أعضاء الشرف ) إن وجد (   00/2

 

 (  المراقبون :03المادة )
يجــــوز دعـــوة بعـــض الهيئـــات أو المنظمـــات الرياضـــية الدوليـــة والقاريـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة 
ومنظمـــات الشـــباب فـــي الـــدول األعضـــاء إلـــى حضـــور اجتماعـــات الجمعيـــة العموميـــة بصـــفة 

 مراقبين وليس لهم حق المشاركة في المناقشات والتصويت. 
 

 (  االختصاصات:02المادة )
 العامة لالتحاد واعتماد الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق أهدافه.إقرار السياسة    02/0
 اعتماد النظام األساسي لالتحاد وتعديالته. 02/3
 مناقشة تقارير مجلس إدارة االتحاد واعتمادها. 02/2
 اعتماد الميزانية والحسابات الختامية وتقرير مراجع الحسابات عن السنتين الماضيتين. 02/0
 وع البرامج واألنشطة والموازنة الخاصة بتنفيذها للسنتين القادمتين.اعتماد مشر  02/4
 النظر في المقترحات المقدمة من األعضاء والتي وردت في الموعد القانوني. 02/0
 اعتماد لوائح االتحاد وتعديالتها . 02/1
 اعتماد الئحة دورة ألعاب التضامن اإلسالمي وتعديالتها. 02/2
 التعاون بين االتحاد والمنظمات والهيئات الدولية والقارية واإلقليمية. اعتماد اتفاقيات 02/2
 قبول طلبات األعضاء الجدد الراغبة في االنضمام لالتحاد.  02/01
 اختيار الدول المضيفة لدورات ألعاب التضامن اإلسالمي .  02/00
 اعتماد شعار االتحاد.  02/03
 انتخاب مجلس إدارة االتحاد. 02/ 02
 الموافقة على تعين مراقب الحسابات.  02/00
 تحديد رسوم االنتساب وقيمة االشتراك السنوي.  02/04
 منح العضوية الشرفية  02/00
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 نقل مقر االتحاد  02/01
 اعتماد تجميد عضوية أي عضو من األعضاء  02/02
 سحب الثقة من مجلس اإلدارة أو من أحد أعضائه ألسباب تستوجب ذلك  02/02

 

 ( مواعيد االجتماعات :00) المادة
تعقـد الجمعـية العمومية اجتماعـا  عاديا  مرة كل سنتين واالنتخابـات كـل أربعـة سـنوات ، وتحـدد   00/0

 خالل اجتماعهـا موعـد ومكان اجتماعها التالي .
تكون االنتخابات فـي العـام المحـدد إلقامـة دورة العـاب التضـامن اإلسـالمي وبحـد أقصـى ثالثـة   00/3

 شهور بعد انتهاء الدورة سواء أقيمت أو لم تقام.
 

 ( توجيه الدعوة:04المادة )
يوجــه األمــين العــام لالتحــاد الــدعوة إلــى أعضــاء الجمعيــة العموميــة بخطــاب مســجل يتضــمن 
-موعد ومكان االجتماع قبل موعد انعقاده بشهرين علـى األقـل مرفقـا  بـه المسـتندات التاليـة :

  
 جتماعجدول أعمال اال  04/0
 تقرير مجلس اإلدارة عن نشاطه خالل الفترة السابقة . 04/3
 التقرير المالي عن السنتين الماضيتين متضمنا الميزانية وتقرير مراقب الحسابات.  04/2
 مشروع البرامج واألنشطة والموازنة التقديرية للسنتين القادمتين. 04/0
اإلســالمي المقبلــة عـن االستعــدادات واإلجـراءات تقرير اللجنة المنظمة لدورة ألعـاب التضـامن  04/4

 المتخذة من أجلها .
 اقتراحات األعضاء. 04/0
 سنوات( . 0قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة )كل  04/1
 سنوات( . 0رغبات الدول الستضافة دورة ألعاب التضامن اإلسالمي )كل  04/2

 

 (  صحة االجتماع:00المادة )
مــاع الجمعيــة العموميــة صــحيحا  إذا حضــرته األغلبيــة المطلقــة ل عضــاء والمســددة يعتبــر اجت

ذا لم يتـوفر النصـاب القـانوني يؤجـل االجتمـاع لمـدة  سـاعة ثـم  30التزاماتها المالية لالتحاد واا
ذا لم تتوفر هـذه النسـبة يؤجـل االجتمـاع لموعـد  يعقد االجتماع إذا حضره ثلث عدد األعضاء واا

 بل مجلس اإلدارة بعد أن تجرى االتصاالت الالزمة مع األعضاء .آخر يحدد من ق
 

 (  االجتماعات:01المادة )
( فإنــه يســتمر هكــذا وال يــؤثر فــي صــحة انعقــاده 03إذا بــدأ االجتمــاع صــحيحا  وفــق المــادة ) 01/0

 نقص أو انسحاب أي عدد من األعضاء الحاضرين بعد بدء االجتماع .
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دول األعمـال تعتبــر القــرارات التــي اتخـذت بالنســبة للبنــود التــي نوقشــت إذا لـم تســتكمل بنــود جــ  01/3
صــحيحة ونافــذة وتقــوم الجمعيــة العموميــة بتحديــد موعــد أخــر الســتكمال بقيــة بنــود جــدول 

 األعمال.
في حالة االجتماع المؤجـل السـتكمال بقيـة بنـود جـدول األعمـال ال يجـوز أن تقـل نسـبة عـدد    01/2

األصـــوات المؤيـــدة للقـــرار عـــن ربـــع عـــدد أصـــوات األعضـــاء فـــي االتحـــاد ، ويجـــوز للجمعيـــة 
العموميــة اللجــوء إلــى االقتــراع الســري بنــاء علــى طلــب لجنــة أولمبيــة عضــو ، وتأييــد خمســة 

 .أعضاء وموافقة الرئيس 
 تعتبر الجمعية العمومية هي السلطة العليا في كل أمور االتحاد وقراراتها نهائية . 01/0

 

 (  الجمعية العمومية الغير عادية :02المادة )
 يجوز دعوة الجمعية العمومية الجتماع غير عادي بناءا على :  

 دعوة من رئيس االتحاد 02/0
 بناء على قرار من مجلس اإلدارة .  02/3
 بناء على طلب عضو مؤيد بثلث أعضاء االتحاد ومحددا  به أسباب طلب الدعوة . 02/2
ترســل الــدعوة وجــدول األعمــال قبــل موعــد االجتمــاع بشــهر علــى األقــل ، وال يجــوز دراســة أي   02/0

 موضوعات غير التي دعيت الجمعية العمومية من أجلها .
 

 ( التصويت :02المادة )
 وطنية عضو أوفت بالتزاماتها المالية االشتراك في التصويت واالقتراع  يحـق لكل لجنة أولمبية 02/0
أن يكــون ممثلهــا المفــوض بالتصــويت مــزودا  بوثيقــة رســمية معتمــدة مــن لجنتــه األولمبيــة ،  02/3

 وتودع لدى األمانة العامة .
 لكل لجنة أولمبية وطنية عضو صوت واحد فقط . 02/2
 جتماعات الجمعية العمومية عضوان على األكثر.يمثل اللجنة األولمبية في ا 02/0
يحق لعضو مجلس اإلدارة التصويت إذا كان العضـو يمثـل لجنتـه األولمبيـة حسـب مـا ورد فـي  02/4

 (.02/3الفقرة )
 يكون التصويت باالقتراع السري في حالة االنتخابات. 02/0
ــر  02/1 ــي الحــاالت األخــرى إال إذا اقت ــدي ف ــع األي ــون التصــويت برف ــت عليــه يك ــك ووافق   خــالف ذل

 الجمعية العمومية.
  

 ( اتخاذ القرارات :31المادة )
ــة المطلقــة بعــدد أصــوات األعضــاء الحاضــرين   31/0 ــة باألغلبي ــة العمومي تتخــذ القــرارات فــي الجمعي

 والذين لهـم حـق التصويت .
 -التالية:يجب الحصول على موافقة ثلثي كامل أعضاء الجمعية العمومية في الحاالت   31/3
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 نقل مقر االتحاد .  -     
 سحب الثقة من بعض / جميع أعضاء مجلس اإلدارة .  -     
 إسقاط أو تجميد عضوية أي من األعضاء.  -     
 عية العمومية في حالة حل االتحاديجب الحصول على موافقة ثالثة أرباع كامل أعضاء الجم  31/2
 

 الطارئة:(  التصويت على األمور 30المادة )
يجوز لمجلـس اإلدارة أن يلجـأ إلـى طلـب التصـويت بالبريـد أو بأيـة وسـيلة اتصـال أخـرى علـى 
موضـــوع عاجـــل وطـــارئ يـــدخل ضـــمن اختصاصـــات الجمعيـــة العموميـــة علـــى أن يـــتم الـــرد 

يومـا  مـن طلبـه ، ويعتبـر التصـويت صـحيحا  إذا وصـلت الـردود مـن  ثالثـينبالتصويت في فترة 
عضاء االتحاد ،  ويتخذ القرار في هـذا الشـأن بموافقـة أغلبيـة الـردود التـي األغلبية المطلقة أل

وصلت ، ويعتمد حجة الرد بتـاريخ خـاتم بريـد أو وسـيلة االتصـال بدولـة مقـر االتحـاد ويحـتفظ 
 باألصوات لعرضها على االجتماع القادم للجمعية العمومية للمصادقة على القرار .

******** 
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 البــاب الثالث
 لس اإلدارةمج

 االختصاصات –االجتماعات  –االنتخابات  –التشكيل 
 ( التشكيل : 33المادة ) 

يدير االتحاد مجلس إدارة مكون من سبعة عشر عضوا  تنتخب الجمعية العموميـة مـنهم ثالثـة  33/0
 عشر عضوا  كالتالي:

 الرئيس
 اثنان عـن قارتي آسـيا وأوروبا  أربع نواب للرئيس

 قارتي أفريقيا وأمريـكا الالتينيةواثنان عن 

 أربعة عن قارتي آسيا وأوروبا  ثمانية أعضاء
 وأربعة عن قارتي أفريقيا وأمريكا الالتينية

 الذي يعينه رئيس االتحاد من دولة المقر  األمين العام
 وتصادق عليه الجمعية العمومية

 الذي يعينه رئيس االتحاد من دولة المقر  أمين الصندوق
 وتصادق عليه الجمعية العمومية

 الذي يسميه األمين العام لتلك المنظمة ممثل منظمة التعاون اإلسالمي
 ممثل الدولة المنظمة

 لدورة ألعاب التضامن اإلسالمي 

 

 سميه اللجنة المنظمة للدورةتالذي 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة الغير منتخبين ليس لهم حق التصويت.   33/3
 عضوية مجلس اإلدارة أربعة سنوات ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المجلس .تكون مدة  33/2

 
 

 االنتخابات 
 ( :32المادة )

يجــب علــى كــل مــن يرغــب فــي ترشــيح نفســه إلــى أي منصــب مــن مناصــب مجلــس اإلدارة أن 
يرسـل طلـب ترشـيحه )مبينـا  بــه خبراتـه الرياضـية واإلداريـة( إلــى األمانـة العامـة لالتحـاد  بــأي 

على أن يصل األصل بالبريد المسجل قبل شهرين مـن موعـد انعقـاد الجمعيـة العموميـة وسيلة 
علــى أن يكــون طلــب الترشــيح معتمــدا  مــن اللجنــة األولمبيــة فــي بلــده . وذلــك لتعميمــه علــى 

 اللجان األولمبية األعضاء قبل اجتماع الجمعية العمومية بخمسة وأربعين يوما على األقل.
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 ( :30المادة )

كان عدد المرشحين لمناصب مجلس اإلدارة مساويا  للعدد المطلوب يكون الفـوز بالتزكيـة ،  إذا
 ويقوم مجلس اإلدارة في أول اجتماع بتحديد ترتيب مراكز النواب بالتصويت.

 

 ( :34المادة )
تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشـحين الـذين وصـلت ترشـيحاتهم 

ـــي الموعـــد ا ـــاء ف ـــة أثن ـــة العمومي ـــاع الجمعي ـــون المرشـــح حاضـــرا اجتم ـــى أن يك لمحـــدد ، عل
 االنتخابات وذلك بالترتيب التالي:

 الرئيس .     -أ   
 نواب الرئيس .     -ب 
 األعضاء الثمانية .  -ج 
 المصادقة على تعيين األمين العام من دولة المقر.   -د   
 المصادقة على تعيين أمين الصندوق من دولة المقر.      -هـ 

 

  ( :30المادة )
ال يجــوز ألي لجنــة أولمبيــة عضــو أن تمثــل بمجلــس اإلدارة بــأكثر مــن عضــو واحــد باســتثناء 

 . (34)الدولة التي بها مقر االتحاد وفق ما جاء بالمادة 
 

 ( :31المادة )
ارة باالقتراع السري وكـل اقتـراع بزيـادة أو نقصـان يكون التصويت النتخاب أعضاء مجلس اإلد

 عن العدد المطلوب انتخابه للمناصب يعتبر الغيا  .
 

 ( :32المادة )
يفـــوز بعضـــوية مجلـــس اإلدارة مـــن يحصـــل علـــى أكثريـــة األصـــوات ل عضـــاء الحاضـــرين فـــي  32/0

 االجتماع.
ــادلين ،  32/3 ــين المتع ــاد االنتخــاب ب ــي عــدد األصــوات يع ــر ف ــرر إذا تســاوى عضــوان أو أكث ذا تك واا

 التعادل يتم إجراء القرعة بينهم .
تحـــدد مراكـــز نـــواب الـــرئيس حســـب عـــدد األصـــوات وفـــي حالـــة التعـــادل يعـــاد االنتخـــاب بـــين  32/2

ذا تكرر التعادل يتم إجراء القرعة بينهم.المتعادلين،   واا
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 االجتماعات
 ( :32المادة )

يجتمــع مجلــس اإلدارة اجتماعــا  دوريــا  مــرة كــل ســنة علــى األقــل ، ويجــوز لــه االجتمــاع بشــكل 
طارئ بناءا  على دعوة من الرئيس أو بناء علـى طلـب خطـى مسـبب مـن أحـد أعضـاء مجلـس 

 اإلدارة ومؤيدا  من خمسة أعضاء آخرين .
 

 ( :21المادة )
ارة صـحيحا  إذا حضـرته األغلبيـة المطلقـة علـى أن يكـون مـن بيـنهم يعتبر اجتماع مجلـس اإلد

ذا لــم يكتمــل النصــاب  الــرئيس أو أحــد نوابــه، وتتخــذ القــرارات باألغلبيــة المطلقــة للحاضــرين، واا
ساعة، ثم يعقد االجتماع شريطة أال يقل عدد الحاضـرين عـن سـبعة  30يؤجل االجتماع لمدة 

 أعضاء . 
 

 ( :20المادة )
 العضوية عن عضو مجلس اإلدارة في الحاالت اآلتية :تسقط  

 االستقالة . أ (
 الوفـــاة . ب(
 الحكم عليه بصفة نهائية في قضية مخلة بالشرف أو األمانة . جـ(
 إذا تخلف عن حضور ثالث اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس. د (

 

 ( :23المادة )
ســبب كــان ، يقــوم النائــب األول بأعمالــه إلــى أن إذا شــغر مكــان رئــيس مجلــس اإلدارة ألي 

تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع قادم لها رئيسا  للمجلس ، أما إذا شغر مكان عضـو 
أو أكثر من أعضاء المجلــس فيحـل محلـه العضـو الحــائز علـى أكثـر األصــوات بعـد األعضـاء 

ذا لم يتوفر ذلك يستمر مجلـس اإلدارة في  ممارسة أعماله حتى أول اجتماع قـادم المنتخبين واا
 للجمعية العمومية حيث يتم انتخاب عضو جديد .

 

 ( :22المادة )
للمجلــس ســنتين فــأكثر وتجــاوزت المراكــز الشــاغرة ألي ســبب كــان ،  المتبقيــةإذا كانــت المــدة   22/0

النتخــاب  غيــر عــادينصــف عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة تــدعى الجمعيــة العموميــة الجتمــاع 
 الستكمال مدة المجلس.  راكز الشاغرةالم
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أقـل مـن سـنتين يسـتمر بـاقي أعضـاء المجلـس فـي تسـيير أعمـال  المتبقيـة أما إذا كانت المدة  22/3
 االتحاد حتى نهاية الدورة .

 

   ( اختصاصات مجلس اإلدارة:20المادة )
 .اإلشراف على شئون االتحاد من جميع النواحي اإلدارية والمالية والفنية 20/0
 العمل على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية . 20/3
 السعي لتحقيق أهداف االتحاد. 20/2
 يضع مجلس اإلدارة اللوائح الفنية واإلدارية والمالية وغيرها الالزمة لتسيير أعمال االتحاد 20/0
ــدورات التدريبيــة وأي أنشــطة  20/4 ــدورات والبطــوالت والمســابقات وال ــى تنظــيم ال أخــرى اإلشــراف عل

 مع الدول المحتضنة لهذه األنشطة .ينظمها االتحاد 
 اتخاذ القرارات الالزمة حول إبرام العقود واالتفاقيات والقضايا القانونية الخاصة االتحاد. 20/0

 إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية . 20/1   
 والموازنة الخاصة بتنفيذها للسنتين القادمتين.إعداد مشروع البرامج واألنشطة  20/2
 إعداد التقرير السنوي لجميع أعمال االتحاد . 20/2
 دراسة المشروعات والمقترحات الواردة  لالتحاد واتخاذ الالزم بشأنها .  20/01
جــراء الدراســات أو  20/00 ــرامج االتحــاد واا ــة الالزمــة لوضــع خطــط وب تشــكيل اللجــان الدائمــة والمؤقت

 بحوث المحققة ألهدافه.ال
 تعيين المندوبين لحضور االجتماعات والمؤتمرات التي يدعى إليها االتحاد. 20/03
 تعيين العاملين الالزمين ل مانة العامة وتحديد أجورهم أو مكافآتهم. 20/02
تحديـــد مكافـــآت األشـــخاص المكلفـــين بمهمـــات ) مؤقتـــة أو دائمـــة ( أو بدراســـات أو بحـــوث  20/00

 محددة.
 تحديد المصرف الذي تودع فيه أموال االتحاد. 20/04
 اقترا  تعين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات االتحاد . 20/00
دراسة طلبات االنضمام لعضوية االتحاد الرسمية أو بصفة مراقب والبت فيها بصورة مؤقتة  20/01 

 الها.تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية التخاذ القرار المناسب حي
اقترا  منح العضوية الشرفية واألوسمة والدروع لبعض الشخصيات التي قدمت خدمات مميزة  20/02

 لالتحاد.
 

 ( اختصاصات الرئيــس  :24المادة )
 رئاسة جلسات واجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية . 24/0
 تمثيل االتحاد أمام الجهات الرسمية وغيرها . 24/3
 اضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة.توقيع مح 24/2
 توقيع الدعوة أللعاب التضامن اإلسالمي . 24/0



16 
 

 توقيع اتفاقيات التعاون مع الهيئات المختلفة . 24/4
 التوقيع مع أمين الصندوق على الصكوك البنكية )الشيكات( . 24/0
 تفويض نوابه في بعض اختصاصاته إذا اقتضى األمر ذلك . 24/1
ــوائح    24/2 اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة فــي الموضــوعات العاجلــة ، فــي حــدود النظــام األساســي والل

 الخاصة باالتحاد ، على أن تعرض على مجلس اإلدارة في أول اجتماع له .
تــرجيح اتخــاذ قــرار فــي حالــة تعــادل األصــوات األعضــاء بالجمعيــة العموميــة أو مجلــس اإلدارة  24/2

 تصويت.على أي موضوع مطرو  لل
 

 ( اختصاصات نواب الرئيس:20المادة )
يتولى النائب األول جميع اختصاصـات الـرئيس فـي حالـة غيابـه ويتـولى النـواب التـاليين نفـس  20/0

 المهام في حالة الغياب.
 . (24)القيام بجميع األعمال التي توكل إليهم وفقا  بما جاء بالمادة  20/3

 

 العام:( اختصاصات األمين 21المادة )
 اإلشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة ومتابعتها . 21/0
الجمعيــــة العموميـــة ومجلــــس اإلدارة لالجتماعـــات وعمــــل الترتيبـــات الالزمــــة  توجيـــه الـــدعوة 21/3

 النعقادهـا.
ـــس اإلدارة  21/2 ـــة ومجل ـــة العمومي ـــي تصـــدرها الجمعي ـــرارات الت تســـجيل محاضـــر االجتماعـــات والق

 والتوقيع عليها مع رئيس االجتماع وحفظها في مقر االتحاد
إعداد مشروع خطة العمل السنوية ومتابعة تنفيذها واإلشراف على متابعـة تنفيـذها بعـد إقرارهـا  21/0

 من مجلس اإلدارة.
 االشتراك مع أمين الصندوق في إعداد مشروع الميزانية السنوية . 21/4
المحالة إليه ودراستها وعرضها علـى مجلـس اإلدارة التخـاذ الـالزم  تلقي التقارير والموضوعات 21/0

 بشأنها .
متابعــة جميــع أعمــال اللجــان المكلفــة بمهمــات خاصــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وكــذلك أعمــال  21/1

عداد التقارير الالزمة عنها، وله حق حضور اجتماعاته.  اللجان الدائمة والمؤقتة واا
لـس اإلدارة قبـل اجتماعـه وموافـاة أعضـائه بهـا قبـل شـهر علـى األقـل إعداد تقارير دورية لمج 21/2

 من موعد االجتماع.
اإلشراف على أعمال المـوظفين والعـاملين باألمانـة العامـة والمكلفـين بمهمـات خاصـة ومتابعـة  21/2

 أعمالهم واقترا  أجورهم ومكافآتهم.
لـدائمين والمتعـاونين باالتحـاد وعرضـها التوقيع على تقـارير األداء السـنوي لجميـع العـاملين ا  21/01

 على مجلس اإلدارة لالعتماد .
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 إدارة أعمال االتحاد وشئونه من جميع النواحي التي تسهل تسيير أعماله بالطريقة المناسبة. 21/00
إرســال قــرارات الجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة لجميــع األعضــاء واألمانــة العامــة  لمنظمــة  21/03

 اإلسالمي. التعاون
 إعداد وتوقيع المكاتبات والمراسالت الخاصة بأعمال االتحاد 21/02
 حفظ السجالت والملفات واألختام وجميع العهد الخاصة باالتحاد.  21/00
 توقيع أذونات الصرف من المخازن وفقا  لمتطلبات العمل .  21/04

 

 ( اختصاصات أمين الصندوق :22المادة )
 المالية لمجلس اإلدارة بعد التأكد من مطابقتها لبنود الميزانية.تنفيذ القرارات  22/0
يداعها في المصرف الذي يحدده مجلس اإلدارة . 22/3  تحصيل إيرادات االتحاد واا
 حفظ السجالت والمستندات المالية لالتحاد .  22/2
 تسجيل كافة إيرادات ونفقات االتحاد وفق بنودها الخاصة بها. 22/0
 مع األمين العام في إعداد مشروع الميزانية السنوية.  االشتراك 22/4
 التوقيع على أذونات الصرف مع األمين العام والشيكات مع الرئيس . 22/0
صرف الرواتب أو المكافآت المعتمدة للعاملين في األمانة العامـة أو المكلفـين بمهمـات خاصـة  22/1

 لصالح االتحاد.
 تنفيذ وصرف النفقات المعتمدة. 22/2
إعــداد تقريــر مــالي بالحســابات الختاميــة يقــدم لمجلــس اإلدارة وموافــاة أعضــائه بــه قبــل شــهر  22/2

 على األقل من اجتماعه.
نـــزال المســـتهلك منهـــا بموجـــب محضـــر  22/01 تســـجيل كافـــة ممتلكـــات االتحـــاد فـــي ســـجل خـــاص واا

 استهالك نظامي يعتمد من مجلس إدارة االتحاد.
ستالم بشكل نظامي لجميع مستندات األصول الثابتة والمنقولـة التـي إعداد محضر التسليم واال 22/00

 بعهدته في حالة انتخاب أمين صندوق آخر واعتباره مسئوال  عنها حتى يتم تسليمها رسميا .
*********** 
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 البــاب الـرابــع
 ماليـــة االتحـــاد

 المصروفات –اإليرادات  –الميزانية  –الممتلكات 
 

 (  السنة المالية :22)المادة 
 تبدأ السنة المالية لالتحاد من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام .

 
 

 الممتلكات
 :( 01المادة )
تعتبـــر األمـــوال النقديـــة والمبـــاني والمنشـــآت واألراضـــي واألجهـــزة واألدوات والمالبـــس واألثـــاث   01/0

وغيرها التي يقتنيها االتحاد من ممتلكاته الخاصة ومن غيـر الجـائز حجزهـا أو مصـادرتها مـن 
أيـة جهـة رسـمية فـي دولـة المقـر باعتبارهــا ذات نفـع عـام ، وتعامـل أمـوال وممتلكـات االتحــاد 

اإلســالمي وأمانتهــا العامــة التــي مقرهــا بالمملكــة التعــاون ســبما هــو متبــع بالنســبة لمنظمــة ح
 العربية السعودية. 

والشــعارات الرياضــية، وحقــوق الطبــع والنقــل  الــدورات والبطــوالت وكافــة أنشــطة االتحــادتعتبــر  3/ 01 
ــا   ــأي حــال مــن وال لالتحــاد  حصــرياالتليفزيــوني والســينمائي والتســويق واإلعــالن ملك يجــوز ب
 .األحوال استخدامها إال بموافقة مسبقة من االتحاد

 

 ( :00المادة )
ال يجوز التصرف بممتلكات االتحاد )المنشآت واألراضي والمباني واألموال لدى البنـوك( سـواء   00/0

 بالبيع أو الهبة إال بموافقة الجمعية العمومية بناءا  على عرض من مجلس إدارة االتحاد.
ــالبيع أو الهبــة بقــرار مــن مجلــس إدارة   00/3 ــات يجــوز التصــرف بهــا ب أمــا األثــاث والمعــدات واآللي

 االتحاد.
 ال يجوز التصرف باألدوات والمعدات المستهلكة إلى بموافقة مجلس إدارة االتحاد.  03/2

 

 اإليرادات
 (  03المادة )

 رسوم انتساب األعضاء وتدفع مرة واحدة حين االنتساب فقط. 03/0
 رسوم االشتراك وتدفع خالل األشهر الثالثة األولى من السنة المالية. 03/3
نسبة معينة من دخل الدورات والبطـوالت الرياضـية أو المباريـات التـي ينظمهـا ويشـرف عليهـا  03/2

 االتحاد ويحددها مجلس اإلدارة .
 ا  للعقود المبرمة .حقوق النقل اإلذاعي والتليفزيوني واإلعالن والدعاية التجارية وفق 03/0
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 اإلسالمي . التعاونالتبرعات والهبات المقدمة من الحكومات األعضاء في منظمة   03/4
 اإلعانة السنوية التي تقدمها دولة المقر . 03/0
 اإلسالمي وصندوق التضامن اإلسالمي . التعاون اإلعانة السنوية التي تقررها منظمة 03/1
 هبات من أفراد أو هيئات يقرها مجلس اإلدارة.أي دخل آخر أو تبرعات أو  03/2

 ( :02المادة )
 تحصل الرسوم المستحقة لالتحاد بالدوالر األمريكي أو ما يعادلها بالعمالت الصعبة.

 

 ( :00المادة )
وذلـك بغـرض تمويـل األنشـطة الخاصـة االتحـاد يجوز إدارة بعـض الشـركات لالسـتثمار لصـالح 

باالتحاد على أن يشكل لها مجلس إدارة برئاسة رئيس االتحاد ومجموعة عمل متخصصـة فـي 
لالعتمـاد علـى أن االتحـاد إدارة األعمال على أن يتم عرض أعمالها سـنويا  علـى مجلـس إدارة 

 تصدر الئحة تنفيذية في هذا الشأن في إطار النظام األساسي لالتحاد .
 

 المصـروفات
 ( :04المادة )

 يحدد مجلس اإلدارة بنود المصروفات في الئحته المالية حسب متطلبات أعمال االتحاد .
 

 ( :00المادة )
 ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة باالنتخاب والعمل باالتحاد بأجر.

 

 ( :01المادة )
رجــال األعمــال وأعضــاء اللجــان  يتحمــل االتحــاد نفقــات انتقــال أعضــاء مجلــس اإلدارة بدرجــة

ــات الســكن واإلعاشــة المناســبة  ــة بالدرجــة الســياحية كمــا يتحمــل االتحــاد نفق الدائمــة والمؤقت
 والبدالت )إال إذا استضافت إحدى الدول هذه االجتماعات(.

 

 ( :02المادة )
ــة  تصــرف ســلفه مســتديمة ل مــين العــام يحــددها مجلــس اإلدارة لمواجهــة المصــروفات الجاري
ألعمال االتحاد ، كما تصرف سلفة مؤقتة لمواجهة مصـروفات البـرامج أو األنشـطة أو أعمـال 

 االتحاد المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وتسوى السلفة بانتهاء المهمة .
 

 ( مراقب الحسابات :02المادة )
 المقر.تعين الجمعية العمومية مراقب لحسابات االتحاد من مكتب محاسبة معتمد في دولة  02/0
يعـد مراقــب الحســابات تقريــرا  ســنويا  رســميا  عــن حســابات االتحــاد للعــرض علــى مجلــس اإلدارة  02/3

 كما يوافي مجلس اإلدارة بأي بيانات يطلبها.
 .يرفع مراقب الحسابات تقريرا  رسميا  عن حسابات االتحاد للجمعية العمومية في كل دورة عادية 02/2

***************
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 الخامــسالباب 
 األمــــانة العــــــامة

 
 ( :41المادة )

يضع مجلس اإلدارة اللوائح الفنية واإلدارية والمالية وغيرها من اللوائح الالزمـة لتسـيير أعمـال 
 االتحاد واألمانة العامة واللجان الفرعية على أن تعتمد من الجمعية العمومية .

 

 ( :40المادة )
داريــا  لتســيير أعمــال االتحــاد وفقــا  لمتطلباتــه وبنــاءا يعــين مجلــس اإلدارة جهــازا  فن يــا وماليــا واا

 على اقترا  األمين العام.
 

 ( :43المادة )
يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجان معاونة دائمة أو مؤقتة لها الصفة االستشارية في مجاالت 

اللجنة بما أعضاء على األكثر ويمكن أن تستعين  4-2العمل واحتياجاته على أن تتألف من 
تراه من الخبراء والمختصين النجاز مهام معينة وينتهي عمل جميع اللجان مع نهاية دورة 

 مجلس اإلدارة.
 ( :42المادة )

تجرى اجتماعات مجلس إدارة االتحاد وجميع اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة عنهـا فـي دولـة 
استضـافتها إحـدى الـدول األعضـاء أو إذا مقر االتحاد ، ويجوز انعقادها خارج دولة المقر إذا 

 اقتضت الضرورة ذلك .
**************** 

 
  



21 
 

 البـــاب الســادس
 أحكـــــام عامــــــــة

 
 ( :40المادة )

اللجــان األولمبيــة األعضــاء التــي تمتنــع أو تتــأخر عــن ســداد الرســوم واالشــتراكات الســنوية ال 
 العمومية أو الترشح لعضوية مجلس اإلدارة .يحق لها التصويت في اجتماعات الجمعية 

 

 ( :44المادة )
إذا خالفت إحدى اللجان األولمبية الوطنية األعضـاء أهـداف االتحـاد أو أسـاءت لسـمعته يقـوم 
ذا اســتمرت بعــد ذلــك يعــرض األمــر علــى الجمعيــة  مجلــس اإلدارة بتوجيــه مالحظاتــه إليهــا ، واا

 العمومية التخاذ القرار المناسب .
 

 ( :40المادة )
ــع  ــه  االتحــاديتمت ــي ممتلكات ــه ، وف ــين ل ــه والممثل ــاملين ب ــه والع ــي أشخاصــه المســئولين عن ف

ــا  ــازات الدبلوماســية وفق ــة والحصــانة القانونيــة والحصــانات واالمتي ــة ، بالحماي التابعــة والمنقول
 سالمي.اإل التعاونألحكام الميثاق واتفاقية االمتيازات والحصانات المعمول بها في منظمة 

 ( : 41المادة ) 
يمنح االتحاد الرئاسة والعضوية الشرفية وكذلك وسام التقدير للشخصيات التـي قـدمت خـدمات 

 جليلة لالتحاد طبقا لالئحة الخاصة بذلك.
 

 ( :42المادة )
 يعود تفسير أحكام النظام األساسي لالتحاد إلى مجلس اإلدارة .  

  
 ( :42المادة )

تحــاد اتخــاذ القــرارات المناســبة فــي الحــاالت التــي لــم يــنص عليهــا فــي يتــولى مجلــس إدارة اال 
النظام األساسي مع عرض ما يتخذه من قـرارات علـى الجمعيـة العموميـة فـي أول اجتمـاع لهـا 

 للمصادقة.. 
 ( :01المادة )

لعموميــة تــم اعتمــاد تعــديالت النظــام األساســي لالتحــاد وذلــك فــي االجتمــاع الثــامن للجمعيــة ا
بمحافظــة  م3102يوليــو  30 - 32هـــ الموافــق 0020رمضــان  00 – 04 عقــدت خــالل الفتــرةوالتــي 

 جدة بالمملكة العربية السعودية ويعمل به اعتبارا  من هذا التاريخ .
                                                     

 واهلل الموفق .،،،


