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نظام
اإلتحاد اللبناني لكرة القدم
( - 1تعريفـــات)
 اإلتحاد:

اإلتحاد اللبناني لكرة القدم

 اللجنة التنفيذية:

الهيئة التنفيذية لإلتحاد

 الجمعية العمومية:

الهيئة العليا في اإلتحاد

 النظام األسـاسـي:

نظام اإلتحاداألسـاسـي

:FIFA 

اإلتحاد الدولي لكرة القدم

 النادي:

 الالعب:

النادي التابع لإلتحاد

كل العب تابع لنادي عضو في اإلتحاد ومسجل في اإلتحاد

 دوري المحترفين:

منظمة تابعة لإلتحاد

 إتحاد قـاري:

مجموعة اتحادات تعترف بها الـ  FIFAوتنتمي إلى القارة نفسها (أو منطقة جغرافية

 االتحاد الفرعي:

:AFC 

منظمة تابعة لإلتحاد
مشابهة)

اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

 المسؤولون:

جميع أعضاء مجالس االدارة ،أعضاء اللجان ،المدربون والمرشحون لإلنتخابات،

 عضو:

شخص طبيعي أو معـنـوي وافقت الجمعية العمومية على دخوله كعضو في اإلتحاد

والحكام ،وكافة األشخاص اآلخرين المسؤولين عن المسائل التقنية ،والطبية،
واإلدارية في اإلتحاد ،الدوري ،أو ٍ
ناد .

 لعبة كرة القدم:

اللعبة التي تديرها الـ  FIFAوالتي تنظم وفقا لقوانين اللعبة

 المحاكم العادية:

محاكم الدولة التي تفصل في المنازعات القانونية العامة والخاصة

:)TAS( CAS 

محكمة التحكيم الرياضية في لوزان (سويس ار)

:IFAB 

 محكمة التحكيم:

المجلس الدولي لكرة القدم

محكمة خاصة تعمل بدال من المحكمة العادية
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:WADA 

الوكالة العالمية لمكافحة المخدرات

 األغلبية البسيطة:

أكثر من  %02من األصوات المسجلة والصحيحة .

مالحظة :كل مصطلح أو وصف يشير الى الذكور ينطبق على الذكور واإلناث معا.
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 - 2أحكام عامة
المادة 1-0

االسم ،المقر ،الشكل القانوني

 .1االسم :اإلتحاد اللبناني لكرة القدم.

 .2تأسس في العام  ،3311وحصـل على الـعـلـم والخـبـر رقم ( )5932تاريخ .3311/35/35
 .3مؤسسة ذات نفـع عـام طبـقـا" للمـرسـوم رقم  5932تاريخ .3312/3/39

 .4اإلتحاد مؤسسة خاصة ذات طابع نقابي وفقا للقوانين السارية المفعول في لبنان.
 .5عضو في اإلتحاد الدولي لكرة القدم ( )FIFAمنذ العام .3312

 .6عضو في اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم ( )AFCمنذ العام .3321
 .7يقع مقر اإلتحاد في بيروت.

 .8أنشىء االتحـاد لمدة غير محددة.
 .9لغة اإلتحاد الرسمية هي العربية.

 .11علم اإلتحاد ملون باألبيض ويتوسطه شعار اإلتحاد.

 .11شعار اإلتحاد هو عبارة عن دائرتين متحدتي المركز ،واحدة أكبر من األخرى ،تتوسطهما األرزة
الخضراء تحمل كرة قدم  ،المساحة بين الدائرتين مـلـونـة باألحمر وتحمل إسم االتحاد باللغتـيـن العربية

واإلنجليزية.

 LFA .12هو اختصار اسم اإلتحاد.

 .13يسجل العلم  ،والشعار ،واالختصار وفقا لألصول القانونية في و ازرة االقتصاد في لبنان .
المادة 0-0

أهداف اإلتحاد:

 .1نشر وتنمية كرة القدم في جميع المناطق اللبنانية  -انسجاما مع النصوص واألنظمة المعتمدة محليا
ودوليا ،ووفقا للسلطة الممنوحة لإلتحاد بموجب نظامه األسـاسـي ،ونظام الـ  FIFAاألساسي  ،ووفقا
للقيم الثقافية ،والتقليدية ،واإلنسانية الموحدة للعبة ،وخصوصا عبر برامج التنمية والشباب.
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 .2توثيق العالقات الرياضية المبنية على أسس وطنية بين األندية ،واللجان  ،والهيئات التي تمارس
لعبة كرة القدم ،وبث روح التعاون واالنسجام بين اإلتحاد ومختلف األندية والهيئات  ،التي تشكل
عائلة اإلتحاد .

 .3منع أي نوع من التمييز ضد أي بلد ،شخص  ،أو مجموعة من الناس بسبب أصلهم العرقي أو
الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو السياسة ،أو ألي سبب آخر .تخضع مثل هذه األعمال إلى العقوبة

إما عن طريق االيـقـاف أو الطرد .

 .4منع أي نوع من التدخل السياسي  ،وتدخل السلطة الرسمية في شؤون اإلتحاد وكرة القدم  ،سواء من
خالل الق اررات الصادرة عن السلطة الرسمية  ،أو من خالل أعضاء أو أشخاص بمن فيهم أعضاء
اللجنة التنفيذية في اإلتحاد .

 .5محاربة استخدام المنشطات  ،وجميع المواد التي تحـظـر استـخـدامهـا الوكالة العالمية لمكافحة
المنـشـطـات ( ، )WADAواالتـحـاد الـدولـي ( ، )FIFAواعتماد الميثاق الدولي لمكافحة المنشطات ،

وتطبيق قواعده .

 .6تنظيم المسابقات الخاصة بإتحاد كرة القدم بكافة أشكالها على المستوى الوطني  ،من خالل تحديد
مناطق السلطة  ،كما هو مطلوب .

 .7إصدار اللوائح ،والنصوص ،واألحكام  ،وضمان تنفيذها  ،واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع انتـهـاكـهـا.

 .8منع أي نوع من الممارسات التي قد تعرض للخطر ن ازهـة المباريات أو المسابقات أو التي قـد تؤدي
إلى االساءة الى اللعبة وقوانينها.

 .9إقامة عالقات تعاون مع اتحادات لبنانية رياضية أخرى  ،هي أعضاء في اتحاداتها الدولية  ،وكذلك
مع السلطات اللبنانية المختصة.

 .11الحفاظ على وجوده  ،باعتباره السلطة الشرعية والقانونية الوحيدة للعبة في لبنان  ،ومنع تحويل
صـالحـياتـه القانونية والـرسـمـيـة إلى أي فريق آخر.

 .11تنشئة الشباب اللبناني على األسس الرياضية  ،بطريقة من شأنها أن تنعكس إيجابيا من خالل سلوك
األفراد والمجتمع  ،وتغذية روح المحبة والتعاون الناشئـة عن الممارسة الجيدة لكرة القدم.

 .12حماية مصالح أعضائه .
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 .13احترام ومنع أي انتهاك للقوانين  ،واألنظمة  ،والتوجيهات  ،والق اررات الصادرة عن االتـحـاد الدولـي ،

واالتحـاد اآلسـيوي  ،واإلتحاد اللبنـانـي  ،باإلضافة إلى قوانين اللعبة  ،وضمان احترامها أيضا من قـبـل

أعضاء اإلتحا د.

 .14الرقابة واإلشراف على كافة مباريات كرة القدم بكافة أشكالها التي تنظم ضمن نطاق اإلتحاد .
 .15إدارة العالقات الرياضية الدولية المرتبطة بلعبة كرة القدم بكافة أشكالها .
المادة 2-0

الحياد وعدم التمييز

 .1يكون اإلتحاد محايدا في كافة المسائل السياسية والدينية .

 .2يمنع منعا باتا أي نوع من التمييز ضد أي بلد  ،شخص  ،أو مجموعة من األشخاص  ،بسبب
األصل العرقي  ،أو الجنس  ،أو اللغة  ،أو الدين  ،أو السياسة  ،أو ألي سبب من األسباب .
ويعاقب على أفعال مماثلة بااليقاف أو الطرد.
المادة 4-0

تعزيز العالقات الودية

 .1على اإلتحاد تعزيز العالقات الودية بين األعضاء ،واألندية ،والمسؤولين والالعبين ،وفي المجتمع
ألهداف إنسانية .

 .2على كل شخص  ،أو منظمة معنية بلعبة كرة القدم  ،االمتثال إلى النظام األساسي لالتحاد ،
والق اررات  ،ومبادئ اللعب النـظـيـف  ،وكذلك مبادئ النزاهة  ،والوالء  ،والروح الرياضية .

 .3يوفر اإلتحاد الوسائل المؤسسية لتسوية النزاعات الداخلية التي قد تنشأ بين األعضاء  ،واألندية ،
والمسؤولين  ،والالعبين  ،في اإلتحاد .

المادة 0-0

الالعبون

 .1تنظم اللجنة التنفيذية في اإلتحاد وضع الالعبين وأحكام انتقالهم وفقا لألنظمة الحالية المتبعة من
االتحـاد الدولـي حـول شـؤون وانـتـقـال الالعـبـيـن .

 .2يسجل الالعبون وفقا ألنظمة اإلتحاد .
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المادة 6-0

سلوك الهيئات والمسؤولين

على الهيئات والمسؤولين في اإلتحاد اإلمتثال إلى األنـظـمـة  ،والـقـوانـيـن  ،والتوجيهات  ،والقـ اررات  ،والقـواعـد

االخـالقـيـة التي يحددها االتحاد الدولي  ،واالتحاد اآلسيوي  ،واإلتحاد اللبناني  ،في كافة النشاطات التي
يقومون بها.

المادة 7-0

نشاطات اإلتحاد

تشمل نشاطات اإلتحاد ما يلي:
 .1إدارة شؤؤون اللعبة وتنظيمها واإلشراف عليها ومراقبتها واتخاذ الق اررات واالجراءات القانونية الالزمة
في كافة الحوادث الناجمة عن ممارسة كرة القدم على مختلف األصعدة ،إإلدارية  ،والفنية ،والمالية ،
والتحكيمية  ،إلخ...

 .2تشكيل  ،حل  ،وقبول استقالة اللجان المختلفة .
 .3رعاية ومراقبة الجمعيات األعضاء ،التأكد من صحة تنفيذهم القواعد واألنظمة الرسمية كافة  ،وق اررات
وتعليمات اإلتحاد  ،المساعدة على فض النزاعات بين األندية  ،والالعبين  ،والمسؤولين.

 .4وضع مشاريع القوانين واألنظمة المستحدثة أو المعدلة لتطوير منهجية اإلتحاد في قيادة اللعبة إداريا،
وفنيا  ،وماليا .

 .5تنظيم شـؤون وانتـقـال الالعبين فـي نـظـام خـاص .

 .6المشاركة فـي وتنظيم المؤتمرات داخل وخارج لبنان .
 .7تعيين اجهزة التدريب للمنتخبات الوطنية .

 .8إصدار النشرات اإلعالمية والتثقيفية الالزمة  ،وترجمة القوانين الدولية للعبة (التي يصدرها
االنترناشونال بورد ـ  )IFABوترخيص النسخ المطبوعة من هذه الترجمات ليتم توزيعها على كافة
األنـديـة األعـضـاء .
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 .9منح األلقاب ،والجوائز إلى األفرقاء الذين يستحقونها  ،وتكريم الفائزين في البطوالت المحلية  ،وفقا
للنتائج الرسمية المعتمدة في نهاية البـطـولـة  ،أو الموسم الرياضي.

 .11التقيد بالكامل بمحاضر الجمعية العمومية وتنفيذ ق ارراتها وتوصياتها.
 .11التقيد بقوانين لعبة كرة القدم عند ممارستها .يكون من حق الـ  IFABوحده تعديل قوانين اللعبة.
وكذلك االلتزام بقوانيـن اللعبة لكرة القـدم للصاالت وكرة القدم الشاطئية التي يصدرها االتحاد الدولي.

 - 3العضوية
المادة 1-2

القبول ،االيـقاف ،أو الطرد

 .1يعود الى الجمعية العمومية قرار قبول ،ايـقـاف ،أو طرد عضو.

 .2يمنح القبول إذا استوفى مقدم الطلب كافة متطلبات وشروط اإلتحاد.
 .3تنتهي العضوية باالستقالة أو الطرد .إن فقدان العضوية ال يعفي العضو من التزاماته المالية تجاه
اإلتحاد أو األعضاء اآلخرين في اإلتحاد ،ولكن يؤدي إلى إلغاء كافة حقوقه كعضو في اإلتحاد.

المادة  0-2القبول
 .1أعضاء اإلتحاد هم :

أ) األندية (األعضاء الدائمون)؛

تشمل كافة األندية المرخص لها من السلطات الرسمية اللبنانية المختصة لممارسة كرة القدم،

يكون لها نظام أسـاسـي تطبقه لجنة إدارية مسؤولة تلبي كافة الشروط واإلجراءات القانونية المتعلقة
بتشكيلها ،تسدد كامل االشتراكات ،ومصنفة فـي درجـة مـن الـدرجـات األربـعـة .

ب) االتحادات الفرعية للمناطق.

ج) هيـئـة كرة الصاالت.

د) هـيـئـة كرة القدم النسائية .

ه) هيئة كرة القدم الشاطئية.
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 .2على كل شخص طبيعي أو مـعـنـوي يرغب في أن يصبح عضوا في اإلتحاد التقدم بطلب خطي إلى
األمـانـة العامـة لإلتحاد.

 .3يرفق الطلب بـالـمـسـتـنـدات اإللزامية اآلتـيـة:

أ .نسخة عن النظام األسـاسـي للـنـادي ساري المفعول وفقا لألصول ؛

ب .تـعـهـد بأنه سيمتثل دائما للنظام األسـاسـي ، ،والـقـوانـيـن  ،والق اررات الصادرة عن اإلتحاد واالتحاد
الدولي  FIFAواالتحاد اآلسيوي  ، AFCويضمن أن أعضاءه  ،ومسؤوليه  ،والعبيه سيتقيدون
بها ؛

ج .تـعـهـد بأنه سيتقيد بقوانين اللعبة المعمول بها؛

د .اقـرار بأنه يعترف بآلية المحكمة التحكيمية لالتحاد (بمجرد تأسيسها) ،ومحكمة التحكيم الرياضية
( )CASفي لوزان  ،بحسب ما هو محدد في هذا النظام ؛

ه .إفادة بأنه مسجل لدى الدوائر الرسمية في لبنان.

و .إفادة بأنه سيلعب في كافة المباريات الرسمية التي تقام في نطاق اإلتحاد (لبنان) ؛

ز .إفادة بأن التركيبة القانونية لمقدم الطلب تضمن أنه قادر على اتخاذ الق اررات بشكل مستقل عن أية
هيئة خارجية ؛

ح .قائمة بالمسؤولين ،تحدد من هم األشخاص المفوضون بالتوقيع مع حق إبرام اتفاقيات ملزمة
قانونيا مع الغير ؛

ط .إفادة يتعهد بموجبها أنه لن ينظم أو يشارك في المباريات إال بعد موافقة اإلتحاد المسبقة ؛

ي .نسخة عن محاضر الجمعية العمومية األخيرة التي تعقد أو االجتماع التأسيسي ؛
 .4بالنسبة لألندية ،يرفق الطلب بالمستندات االضافية التالية:
أ .نسخة عن العـلـم والـخـبـر للنادي صادر عن السلطة المختصة.

ب .عقد ملكية ،إيجار ،أو إذن استخدام ،ملعب كرة قدم رسمي.

ج .سند ملكية ،أو عقد إيجار لمقر النادي.

د .نسخة عن نظام النادي األساسي والداخلي مصدق من السلطات المختصة.

10

المادة 2-2

طلب واجراءات االنتساب

 .1تنظم إجراءات االنتساب بأنظمة خاصة تصدر عن اللجنة التنفيذية في اإلتحاد.

 .2تطلب اللجنة التنفيذية من الجمعية العمومية امـا قبـول أو عدم قبـول انتساب مقدم الطلب.
 .3يحـصـل العضو الجديد على حقوق وموجبات العضوية بمجرد قبوله .ويكون من حق مـنـدوبـيـه
التصويت والـتـرشـح بمفعول فوري.

المادة 4-2

حقوق األعضاء

 .1من حق األعضاء:
أ .المشاركة في الجمعية العمومية واإلطالع على جدول أعمالها مسبقا ،وأن تـتـم دعوتهم إلى الجمعية
العمومية ضمن المهل المحددة ،وممارسة حقوق التصويت.

ب .وضع مقترحات إلدراجها في جدول أعمال الجمعية العمومية.

ج .المشاركة في المباريات والبـطـوالت التي ينظمها اإلتحاد.
د .المشاركة في برامج اإلتحاد للدعـم والـتـطـويـر.

ه .ممارسة كافة الحقوق األخرى الممنوحة لهم وفقا لـهـذا الـنـظـام ووفـقـا" لـق اررات أخرى.

و .أن يتم تبلغيهم بشؤون اإلتحاد من خالل الهيئات الرسمية لإلتحاد؛

 .2تخضع ممارسة هذه الحقوق إلى أحكام أخرى مدرجة في هذا النظام واألنظمة المـعـمـول بـهـا .
المادة 0-2

موجبات األعضاء

 .1يتقيد األعضاء بالموجبات التالية:

أ .اإلمتثال بالكامل إلى النظام األسـاسـي ،والـقـوانـيـن  ،والـتـوجـيـهـات ،والق اررات الصادرة عن االتحاد
الدولي  ،واالتحاد اآلسيوي  ،واإلتحاد اللبناني  ،فـي أي وقـت  ،وق اررات محكمة التحكيم الرياضية

(.)CAS

ب .المشاركة في البـطـوالت التي ينظمها اإلتحاد.

ج .تسديد اشتراكات العضوية.
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د .ضمان أن أعضاءه يتقيدون بالنظام  ،والـقـوانـيـن  ،والتعليمات ،والق اررات الصادرة عن اإلتحاد.
ه .التقيد بكافة الموجبات األخرى الناتجة عن هذا النظام واألنظمة األخرى.

و .احترام قوانين اللعبة بحسب ما يحددها الـ  IFABوضمان احترامها من كافة أعضائه من خالل نص
قانوني.

ز .ضمان انتخاب هيئاتهم االدارية ؛

ح .اعتماد بند قانوني ينص على أن أي نزاع يتطلب التحكيم سواء كـان يـتـعـلـق بـاإلتحاد نفسه أو أي من

أعضائـه ،والمتعلـق بالنظام األسـاسـي ،والـقـوانـيـن ،والـتـوجـيـهـات ،والقـ اررات ،الصادرة عن االتحاد

الدولي  ،االتحاد اآلسيوي  ،واإلتحاد اللبناني  ،ويـخـضـع حصريا لصـالحـيـات محكمة التحكيم لدى
لإلتحاد اللبناني (عند إنشائها) ،ويمنع الرجوع إلى المحاكم العادية؛

ط .ابالغ اإلتحاد بأي تعديل قد يط أر على النظام األسـاسـي  ،والـقـوانـيـن  ،وعـلـى الئحة المسؤولين أو
األشخاص المفوضين بالتوقيع والـذيـن لـهـم حق إبرام اتفاقيات ملزمة قانونا مع الغير؛

ي .عدم اقامة عالقات ذات طبيعة رياضية مع هيئات غير معترف بها أو مع أعضاء تم ايـقـافـهـم أو
طردهم؛

ك .احـتـرام مبادئ الوالء ،والـنـ ازهـة ،والسلوك الرياضي الجيد كتعبير عن اللعب الـنـظـيـف من خالل نـص
قانوني؛

ل .االلتزام بما هو منصوص عليه في المادة  ،5-1الفقرة  1و 1طيلة فترة انتسابهم؛

م .إدارة سجالت أعـضـائـهم وتـحـديـثـها بإنتظام؛

 .2إن أي خـرق لـهـذه الموجبات المشار اليها مـن قـبـل أي عـضـو مـن األعـضـاء يـؤدي الـى تطبيق
العقوبات الـمـنـصـوص عـنـهـا فـي هـذا الـنـظـام .

المادة  6-2االيـقــاف
 .1الجمعية العمومية هـي الـمسؤولة عن ايـقـاف أي عضو .غير أنه يمكـن للجنة التنفيذية أن تـوقـف
الـعضو الـذي يقدم على خرق موجباته بشكل خـطـيـر  ،ويـكـون لـهـذا االيـقـاف مـفـعـول فـوري  .يستمر
هـذا االيـقـاف حتى مـوعـد انعقاد الجمعية العمومية التالية ،ما لم ترفع اللجنة التنفيذية عـقـوبـة االيـقـاف

هـذه.
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 .2تـثبت عـقـوبـة االيـقـاف في الجمعية العمومية التالية بغالبية ثالثة أرباع أصوات الحاضرين  .في حال
عدم تـثـبـيـتـهـا  ،تـرفع عـقـوبـة االيـقـاف تلقائيا.

 .3يفقد العضو الـمـوقـوف حقوق العضوية .وال يمكن لألعضاء اآلخرين اقامة عالقات رياضية مـع
العضو الـمـوقـوف  .يـمـكـن للجنة االنـضـبـاط أن تـفـرض عقوبات إضافية.

 .4يمـنـع األعضاء الذين ال يشاركون في النشاطات الرياضية لإلتحاد لمدة سنتين مـتـتـالـيـتـيـن من
التصويت في الجمعية العمومية وال ينتخب أو يعين ممثلوهـم حتى يوفوا بالتزاماتهم في هذا الصدد.

المادة 7-2

الطرد

 .1تطرد الجمعية العمومية عضوا إذا:

أ .لم يف بالتزاماته المالية تجاه اإلتحاد؛
ب .انتهك بشكل خطير النظام األسـاسـي ،والـقـوانـيـن  ،والتعليمات ،أو الق اررات الصادرة عن االتحـاد
الـدولي  ،االتحاد اآلسيوي  ،واالتحاد اللبناني .

 .2يتطلب الطرد حضور غـالـبـيـة مؤهلة من األعضاء (أكثر من  )% 25الذين يملكون حق التصويت في
الجمعية العمومية ليكون ساري المفعول ،ويجب أن يعتمد اقتراح الطرد من غـالـبـيـة ثالثة أرباع
األصوات الـصـالـحـة لألعضاء الحاضرين.

 .3ال يحق ألي ٍ
ناد ،تـم شـطـب عضويته من سجالت االتـحـاد المطالبة بإعادة انتسابه إال بعد مضي
سنتين ( )5اعتبا ار من تاريخ شـطـب العضوية .

المادة 8-2

االستقالة

 .1يحق ألي عضو االستقالة من اإلتحاد وذلك اعتبا ار من نهاية الموسم الرياضي  .تبلغ األمانة العامة
إشعار االستقالة في مهلة ال تقل عن ستة أشهر قبل نهاية الموسم الرياضي.
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 .2ال يسري مفعول االستقالة ما لم يف العضو الراغب في االستقالة بكافة موجباته المالية تجاه اإلتحاد
وتجاه أعضاء اإلتحاد اآلخرين.
المادة 9-2

وضع األندية ،دوري المحترفين واالتحادات الفرعية للمناطق وغيرها من المجموعات

 .1يجب أن تكون كافة األندية  ،دوري المحترفين واالتحادات الفرعية للمناطق  ،وغيرها من المجموعات
التابعة لإلتحاد معترفا بها من اإلتحاد وخاضعة له .يحدد هذا النظام نطاق السلطة وحقوق وموجبات

هذه األندية والمجموعات .وال تعتبرسارية إال بعد موافقة اللجنة التنفيذية على أنـظـمـتـهـا وقـوانـيـنـهـا.

 .2تتخذ كافة األندية والمجموعات التابعة لإلتحاد ق ارراتها بأي مسألة تتعلق بعضويتهم بشكل مستقل عن
أية هيئة خارجية .يطبق هذا الموجب بغض النظر عن هيكليتها الـتـنـظـيـمـيـة.

 .3في أي حال من األحوال ،ال يجوز ألي شخص طبيعي أو مـعـنـوي (بما في ذلك الشركات القابضة
والشركات التابعة) أن يكون مسؤوال عن أكثر من ٍ
ناد أو مجموعة اذا كـان مـن شـأن ذلـك أن يمس
بنـ ازهـة أيـة مباراة أو بـطـولـة.
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 - 4الرئيس الفخري وعضو الشرف
المادة 1-4
 .1يحق للجمعية العمومية منح لقب رئيس فخري أو عضو شرف إلى أشخاص ألدائهم خدمات مشرفة
في مجال كرة القدم.

 .2يتم تسمية األشخاص من قبل اللجنة التنفيذية .

 .3يشارك الرئيس الفخري أو عضو الشرف في اجتماعات الجمعية العمومية .يحق لهم المشاركة في
المناقشات ولكن ال يحق لهم التصويت.

 - 5الهيئات التابعة لإلتحاد
المادة 1-0

الهيئات

تضم هيئات اإلتحاد:

 .1الجمعية العمومية وهـي الهيئة العليا والتشريعية.
 .2اللجنة التنفيذية وهي الهيئة التنفيذية.

 .3اللجان الدائمة واللـجـان الـخـاصـة  ،تـقـدم المشورة وتساعد اللجنة التنفيذية في أداء واجباتها .تحدد
واجباتها ،وتشكيلها ،ووظائفها في هذا النظام و/أو في األنظمة الخاصة التي تصـدرهـا اللجنة
التنفيذية.

 .4األمـانـة الـعـامـة وهـي الهيئة اإلدارية.

 .5الهيئات القضائية وهـي  ،لـجـنـة االنـضـبـاط  ،ولجنة االستئناف.
 .6ينتخب اإلتحاد هيئات اإلتحاد أو يعينها بنفسه من دون تأثير خارجي ووفقا لإلجراءات المبينة في هذا
النظام.
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 - 6الجمعية العمومية
المادة 1-6

تعريف وتشكيل الجمعية العمومية

 .1الجمعية العمومية هي االجتماع الذي يحضره أعضاء االتـحـاد بـشـكـل دوري .وهـي تمثل السلطة العليا
والتشريعية لإلتحاد .الجمعية الـعمومية الـتـي تـعـقـد حـسـب األصـول هـي وحـدهـا الـتـي يـحـق لـهـا اتخاذ
الق اررات.

 .2تكون الجمعية العمومية عادية أو غـيـر عـاديـة .
 .3يـتـولـى الرئيس أعمال الجمعية العمومية وفـقـا" ألحـكـام الجمعية العمومية.

 .4يـمـكـن للجمعية العمومية أن تـعـيـن مراقبين يشاركون في اجتماع الجمعية العمومية من دون حق
المناقشة أو التصويت.

 .5يـمـكـن للرئيس الفخري وأعـضـاء الشرف المشاركة في الجمعية العمومية .يـمـكـنـهـم الـمـشـاركـة فـي
المناقشات من دون الحق في التصويت.
المندبون والتصويت

المادة 0-6

 .1تتألف الجمعية العمومية من  21عضوا .يخصص عدد األصوات على الشكل التالي:
أ .لكل ٍ
ناد من أنـديـة الـدرجـة األولـى (إجمالي األصوات  35( )35ناديا) :لكل مندوب صوت ()3
واحد

ب .أنـديـة الـدرجـة الـثـانـيـة ( 31ناديا) (إجمالي األصوات  :)31لكل مندوب صوت ( )3واحد وفقا"
آللـية تحددها اللجنة التنفيذية

ج .أنـديـة الـدرجـة الـثـالـثـة ( 51ناديا)  35مندوب ،لكل مندوب صوت ( )3واحد (إجمالي األصوات
 )35وفقـا" آلليـة تحـددهـا اللجنـة التنـفيذيـة

د .أندية الدرجة الرابعة ( عددها  32ناديا ).
 منطقة بيروت ( )5مندوبين

لكل مندوب صوت واحد .

 منطقة جبل لبنان ( )1مندوبين

لكل مندوب صوت واحد .

 منطقة البقاع ( )1مندوبين

لكل مندوب صوت واحد .

 منطقة الشمال ( )1مندوبين لكل مندوب صوت واحد .
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 منطقة الجنوب ( )1مندوبين

لكل مندوب صوت واحد .

(إجمالي  31صوتا) وفق آلية تحددها اللجنة التنفيذية .

ه .هيئة كرة القدم للصاالت ،مندوب(( ،)5إجمالي األصوات  )5وفق آلية تحددها اللجنة التنفيذية .
و .هيئة كرة القدم النسائية :مندوب (( ،)3إجمالي األصوات  )3وفق آلية تحددها اللجنة التنفيذية .

ز .هيئة كرة القدم الشاطئية مندوب  ( 3اجمالي االصوات  . ) 3وفق آلية تحددها اللجنة التنفيذية .
 .2يمثل كل عضو بمندوب واحديجب أن ينتمي المندوب إلى العضو الذي يمثله ويعين أو ينتخب وفق
نظام النادي العضو .يـجـب أن يكون مندوب العضو في الجمعية العمومية لبنانيا ،يبلغ على األقل 39

سنة من العمر ،عضوا كامل الـعـضـويـة وفاعال في اللجنة اإلدارية للنادي ،يحمل كتاب تـفـويـض
ـور بـالـخـتـم الرسمي .على المندوبين اثـبـات ذلك
رسمي موقعا من الرئيس واألمين العام للنادي ،ومـمـه ا
عند الطلب.

 .3لكل مندوب صوت واحد في الجمعية العمومية ويحق فـقـط للمندوبين الحاضرين التصويت .ال يسمح
التفويض بالتصويت أو التصويت بموجب كتاب.
 .4تشارك اللجنة التنفيذية واألمـيـن الـعـام في الجمعية العمومية من دون حق الـتصويت .خالل مدة
واليتهم  ،ال يـمـكـن ألعضاء اللجنة التنفيذية أن يكونوا مندوبين ألنديتهم .
المادة 2-6

نطاق السلطة

 .1تتمتع الجمعية العمومية بالصالحيات التالية:
أ .اعتماد أو تعديل النظام األسـاسـي ،واألنظمة التي تحكم تطبيق النظام األساسي  ،ونظـام
االنـتـخـاب  ،وأحـكـام الجمعية العمومية؛

ب .تعيين ثالثة أعضاء للتحقق من المحاضر والموافقة على محاضر االجتماع األخير؛

ج .انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية؛

د .انتخاب لـجـنـة االنـتـخـابـات ولـجـنـة االسـتـئـنـاف االنتخابية.
ه .تعيين مدقيي األصوات؛
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و .الموافقة على البيانات المالية؛

ز .الموافقة على الميزانية؛

ح .الموافقة على الـتقرير االداري؛
ط .تعيين مـدقـقـي حسابات مستقلين بناء القتراح اللجنة التنفيذية؛

ي .تحديد اشتراكات العضوية؛

ك .اتـخـاذ الـقـرار بـمنح لقب رئيس فخري أو عضو شرف؛ بـنـاء" لـتـسـمـيـة مـن اللـج ـنـة الـتـنـفـيـذيـة ،

ل .قبول ،ايـقـاف ،أو طرد عضو؛

م .إلغاء والية عضو أو عدد من األعضاء في هيئة ضمن اإلتحاد؛
ن .حل اإلتحاد؛

س .اصـدار الق اررات بناء لطلب عضو من األعضاء وفقا لهذا النظام ؛

المادة 4-6

الجمعية العمومية العادية

 .1تنعقد الجمعية العمومية العادية مرة في السنة.

 .2تحدد اللجنة التنفيذية مكان وتاريخ االجتماع .ويتم تبليغ األعضاء بذلك قبل  12يوما على األقل من
تاريخ انعقاده.

 .3توجه الدعوة الرسمية خطيا قبل  32يوما على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .تتضمن
الدعوة جدول األعمال ،والـتـقـريـر االداري ،والـتـقـريـر الـمـالـي  ،وتقرير مدققي الحسابات ،وأي مستند

ذات صلة.
المادة 0-6

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

 .1يضع األمين العام جدول أعمال يستند على مقترحات اللجنة التنفيذية واألعضاء .يرسل أي اقتراح
يرغب عضو في تقديمه إلى الجمعية العمومية إلى األمانة العامة خطيا ،مع تفسير موجز ،على األقل

قبل  53يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

 .2يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الـبـنـود اإللزامية التالية:
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أ .اعـالن أن الجمعية العمومية قد دعيت وانعقدت وفقا لنظام اإلتحاد األسـاسـي؛

ب .الموافقة على جدول األعمال؛

ج .خطاب الرئيس؛

د .تعيين أعضاء لتدقيق المحاضر؛
ه .تعيين مدققي اصوات ؛

و .ايـقـاف أو طرد األعضاء (إذا وجد)؛
ز .الموافقة على محاضر الجمعية العمومية السابقة؛
ح .الـتقرير االداري (يتضمن النشاطات منذ الجمعية العمومية األخيرة)؛
ط .عرض الميزانية الـعـامـة وبيان األرباح والخسائر؛
ي .الموافقة على البيان المالي ؛
ك .الموافقة على الميزانية؛
ل .قبول العضوية (إذا وجـد)؛
م .التصويت على االقـتـ ارحـات إلدخال تعديالت على النظام األسـاسـي والـقـوانـيـن التي تحكم تطبيق
النظام األسـاسـي (إذا وجـد)؛
ن .اعـتـمـاد والـتـصـويـت عـلـى االقـت ارحـات لتـعـديـل نـظـام االنـتـخـاب (اذا وجـد) ،
س .مناقشة واتخاذ القرار بشأن المقترحات المقدمة من األعضاء واللجنة التنفيذية (إذا وجـد)؛
ع .تعيين مـدقـقـي حسابات مستقلين (إذا وجـد) بناء القتراح اللجنة التنفيذية؛
ف .إقالة شخص أو هيئة؛
ص .انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية (إذا وجـد)؛
ق .انتخاب لجنة االنتخابات ولجنة االستئناف االنتخابية ؛
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ر .أيـة بنود أخرى مقترحة من اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة لإلتحاد.
 .3ال يـمكـن للجمعية العمومية أن تـتـخـذ أي قرار حـول أي مـوضـوع غير مدرج على جدول األعمال.
المادة 1-0-6
يمكن تعديل جدول األعمال قبل الموافقة عليه وفقا للمادة  ،2-2الفقرة ( 5ب) عبر إضافة مواد جديدة شرط

أن يوافق عليها ثالثة أرباع األعضاء الحاضرين في الجمعية العمومية ،والذين يـحـق لـهـم التصويت.
المادة 0-0-6

على اللجنة التنفيذية إدراج أي اقتراح خطي يوقعه على األقل عـشـرة ( )35أعضاء يقدم قبل  53يوما على

األقل على جدول أعمال جلسة االجتماع العادي التالي الذي تعقده الجمعية العمومية.

المادة 6-6

التواريخ الفعلية للق اررات

يكون للق اررات التي تتخذها الجمعية العمومية في جلساتها العادية وغير العادية مفعول فـوري ،ما لم تحدد

الجمعية العمومية تاريخا آخر لسريان مفعول أي قرار.
المادة 7-6

الجمعية العمومية غير العادية

 .1تعقد الجمعية العمومية الجلسات الغير العادية بناء لقرار اللجنة التنفيذية ،أو بناء على طلب خطي
يوقعه على األقل ثلث األعضاء .يحدد هـذا الطلب البنود الـتـي يـجـب اد ارجـهـا على جدول األعمال.

 .2تعقد الجمعية العمومية غير العادية خـالل شهرين من تاريخ استالم الطلب .يحدد هـذا الطلب
المواضيع الـتي يـجـب اد ارجـهـا عـلـى جدول األعمال .في حال لم تبادر اللجنة التنفيذية إلى دعوة

الجمعية العمومية غير العادية لالنعقاد بناء لطلب األعضاء ،يـمـكـن لألعضاء الذين طالبوا بعقدها،
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دعوة الجمعية العمومية لالنـعـقـاد بـأنـفـسـهـم  .كمالذ أخير ،يـمـكـن لألعضاء طلب المساعدة من
االتحاد الدولي .

 .3يبلغ األعضاء بمكان وتاريخ الجلسة وجدول األعمال قبل  32يوما على األقل من تاريخ الجمعية
العمومية غير العادية.

 .4عندما تعقد جمعية عمومية غير عادية بناء

لطلب اللجنة التنفيذية ،تضع هذه األخيرة جدول

األعمال .عندما تعقد جمعية عمومية غير عادية بناء لطلب األعضاء ،يجب أن يتضمن جدول
األعمال النقاط التي يطرحها هؤالء األعضاء.

 .5ال يمكن تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.
المادة 1-7-6
تقوم اللجنة التنفيذية بإعداد جدول أعمال الجلسة غير العادية  ،يرفق به ربطا كافة األوراق والوثائق

الضرورية ،ويرسل إلى كافة األعضاء وفقا لتفاصيل المادة .2-9

المادة 8-6

القوة القاهرة

في حال عدم انعقاد الجمعية العمومية بالتاريخ المحدد بسبب ظروف قوة قاهرة ،تعتبر الجمعية العمومية
مدعوة حكما للمرة الثانية بالتاريخ والساعة نفسها من األسبوع التالي ،في المكان المحدد نفسه للجلسة السابقة.

في هذه الحالة ،يبقى جدول أعمال الجلسة كما هو.
المادة :1-8-6

في حال انعقاد الجمعية العمومية فـعـلـيـا" ،وطرأت ظروف قوة قاهرة حالت دون االنتهاء من جدول األعمال،
تعتبر الجلسة مستمرة  ،شرط استكمالها في الجلسة الثانية بالتاريخ والساعة نفسها من األسبوع التالي في

المكان المحدد نفسه.
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المادة 9-6

نصاب الجمعية العمومية

 .1ال تكون الق اررات التي تتخذها الجمعية العمومية سارية المفعول إال بحضور األغلبية البسيطة من
األعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت.

 .2في حال عدم اكتمال النصاب ،تعقد جمعية عمومية ثانية بعد  9أيام من تاريخ الجلسة األولى ،مع
اإلبقاء على جدول األعمال وفي المكان المحدد نفسه.

 .3ال يكون النصاب ملزما للجلسة الثانية إال إذا تضمن أحد البنود على جدول األعمال اقتراح تعديل
نظام اإلتحاد األسـاسـي  ،وانتخاب الرئيس ،وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ،فصل عضو من

أعضاء هيئة في اإلتحاد ،وطرد عضو من اإلتحاد ،أو حل اإلتحاد.
المادة  12-6ق اررات الجمعية العمومية

 .1ما لم ينص على خالف ذلك في النظام  ،تحتاج ق اررات الجمعية العمومية الى األغلبية البسيطة
إلقرارها .يقرر عدد األصوات الصحيحة المحتسبة األغلبية .يتم تجاهل قـسـائـم الـتـصـويـت الفـاسـدة أو
الفارغة أو أي نوع من أنواع االمتناع عن التصويت لدى احتساب األغلبية.

 .2يتخذ القرار الذي يتطلب تصويتا برفع اليد .في حال لم ينتج عن التصويت برفع اليد أغلبية واضحة
لمصلحة االقتراح  ،يتم التصويت بالنداء باألسماء.

المادة  :11-6االنتخابات
 .1تجرى االنتخابات باالقتراع السري.
 .2النتخاب شخص ،تكون األغلبية البسيطة ضرورية خالل دورة االقتراع األولـى.
 .3في حال ترشح أكثر من مرشحين لمنصب شـاغـر واحد ،يلغى المرشح الذي يحصل على أقل عدد من
األصوات اعـتـبـا ار" مـن دورة االقتراع الثانيـة حتى بقاء مرشحين فقط.
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 .4في حال ترشح أكثر من ثالثة مرشحين لمنصب شـاغـر وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على
األغلبية البسيطة من األصوات بعد دورة االقتراع األولـى ،يبقى المرشحون الثالثة ( )1الذين يحصلون

على أكبر عدد من األصوات لدورة اإلقتراع الثانيـة .في حال تعادل األصوات ،يجرى اقتراع جديد
حتى يحصل مرشح على األغلبية البسيطة من األصوات.

المادة  10-6الرئيس
يرأس الجمعية العمومية الرئيس أو نائب الرئيس األول في حال غيابه .في حال كان الرئيس ونائب الرئيس
األول غائبين ،يرأس االجتماع نائب الرئيس الثاني .في حال غياب هذا األخير ،يرأس الجلسة أكبر
األعضاء سنا الحاضر من اللجنة التنفيذية.

يقوم األميـن العام لإلتحاد بكافة األعمال المكتبية الخاصة باالجتماع ،ويوقع محاضر االجتماع مع الرئيس.

المادة  12-6الـتـعـديـل عـلـى النظام األسـاسـي
 .1تكون الجمعية العمومية مسؤولة عن تعديل النظام األسـاسـي .
 .2يرفع أي عضو أو اللجنة التنفيذية أي اقتراح لتعديل النظام األسـاسـي خطيا مع تفسير موجز إلى
األمين العام .يكون االقتراح الذي يرفعه العضو صـحـيـحـا" ،شرط أن يدعمه خطيا ( 9تسعة) أعضاء

آخرين على األقل.
 .3ليكون التصويت على تعديل النظام صـحـيـحـا ،يـجـب حضور األغلبية البسيطة من األعضاء
الحـاضـريـن الذين يتمتعون بحق التصويت.
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 .4ال يعتمد اقتراح تعديل النظام األسـاسـي إال بموافقة ثلثي األعضاء الحاضرين والـذيـن لـهـم حـق
التصويت.

المادة  14-6المحاضر
يكون األمين العام مسؤوال عن تسجيل محاضر الجمعية العمومية .يدقق المحاضر األعضاء المعينين لهذه

المهام ويوافق عليها نهائيا خالل الجمعية العمومية التالية.
 - 7اللجنة التنفيذية
المادة 1-7

تشكيل اللجنة

 .1تتألف اللجنة التنفيذية من  33عضوا:
.i
.ii
.iii
.iv

الرئيس

نائب الرئيس األول

نائب الرئيس الثاني

ثمانية ( )9أعضاء.

 .2تنتخب الجمعية العمومية رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية .كـل مـرشـح لـعـضـويـة اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة
يـجـب أن يـتـم اقـتـراح اسـمـه مـن قـبـل عضو واحد عـلـى األقـل مـن أعضاء الجمعية العمومية .
 .3تحدد والية الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بأربع سنوات .ويمكن إعادة انتخابهم.
 .4يـجب أن ترسل طلبات الترشيح إلى األمانة العامة في اإلتحاد .تـوزع الالئحة الرسمية بالمرشحين إلى
األعضاء في اإلتحاد مع جدول أعمال الجمعية العمومية التي ستنتخب خاللها اللجنة التنفيذية.

 .5ال يمكن أن يكون عضو اللجنة التنفيذية في نفس الوقت عضوا في هيئة قضائية ضمن اإلتحاد.
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المادة 0-7

شـروط الترشيح

على المرشح لعضوية اللجنة التنفيذية:
 .1أن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر ( )35سنوات.

 .2أن يكون قد تجاوز الـ ثمانية عشر ( )39من العمر.
 .3أن ال يكون قد أدين سابقا الرتكابه جريمة جنائية.

 .4أن ال يكون عضو في هيئة إدارية ألي إتحاد رياضي آخر.

 .5أن يتقدم بترشحه بموجب طلب خطي قبل  32يوم على األقل من تاريخ االنتخاب ،يرفق بـه ربطا
نسخة عن هـويـتـه ،ونسخة عن سجله العدلي ،يثبت أن المرشح يتمتع بكافة حقوقه المدنية ،ولم يدن

الرتكاب جريمة جنائية.

 .6في حال المرشح المستقل ،غير المنتسب إلى أي عضو من األعضاء اآلخرين ،يرفق طلبه بكتاب
تأييد ترشيح موقع من أربعة ( )1أعضاء.

 .7ال يمكن لعضو اللجنة التنفيذية أن يكون في الوقت نفسه عضوا في هيئة قضائية داخل االتحاد
اللبناني .

المادة 1-0-7
يعتبر المرشح مستقال أو محايدا إذا لم يـكـن مـنـتـسـبـا" إلى اللجنة التنفيذية ألي عضو  ،أو اذا اسـتـقـال من

اللجنة التنفيذية ألي عضو  ،شرط أن يسبق تاريخ االستقالة تاريخ ترشحه.

المادة 2-7

انتخاب نائب الرئيس األول ،ونائب الرئيس الثاني

 .1توزع مناصب نائب الرئيس األول ،ونائب الرئيس الثاني ،بين األعضاء المنتخبين ،باالقتراع السري
فـيـمـا بينهم ،في االجتماع األول الـذي يعقدونـه كلجنة تنفيذية خالل سبعة ( )9أيام على األكثر اعتبا ار

من تاريخ انتخابهم.
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 .2في حال لم يستحصل أي من المرشحين على األغلبية البسيطة من األصوات ،بعد اإلقتراع األول ،

يتأهل المرشحين الثالثة ( )1الذين يحصلون على العدد األكبر من األصوات لإلقتراع الثاني .في حال

تعادل األصـوات ،تجرى اقتراعات جديدة إلى أن يحصل أي مرشح على األغلبية البسيطة من

األصوات.
المادة 4-7

 .1في حال شغور أي منصب ،على اللجنة التنفيذية ملء المنصب الشاغر حتى مـوعـد انعقاد الجمعية
العمومية العادية التالية ،حيث يتم انتخاب من يمأل المنصب الشاغر للوالية المتبقية.

 .2في حال شغور أكثر من  %25من المناصب في اللجنة التنفيذية ،على اللجنة االنتخابية الدعوة إلى
انعقاد جمعية عمومية غير عادية ضمن مهلة  25يـومـا" بهدف اختيار من يمأل المناصب الشاغرة

للوالية المتبقية .في حال عدم وجود لجنة انتخابية ،على لجنة الـطـواريء الدعوة النعقاد جمعية
عمومية غير عادية .في حال لـم يكتمل النصاب في لجنة الـطـواريء  ،على األمين العام الدعوة
النعقاد جمعية عمومية غير عادية ضمن المهلة الزمنية المحددة أعـاله.

المادة :0-7
يكون أعضاء اللجنة التنفيذية مسؤولين عن أداء المهام المختلفة لإلتحاد بـالـتـكـافـل والتـضامـن  ،ويمثل رئيس
اإلتحاد أمام الهيئات القضائية والرسمية الحكومية.
المادة 6-7

صالحيات اللجنة التنفيذية

تشمل صالحيات اللجنة التنفيذية:

 : .1تعيين األمين العام بناء القتراح الرئيس الذي يكون من حقه حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية
والمشاركة في المداوالت ،وال يحق له التصويت.
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 .2النـظـر بطلبات االنتساب المقدمة من األندية والمنظمات والمجموعات ،ورفـع اقتراحاتها فيما يتعلق
بقبولها أو رفضها ،بصورة معللة ،إلى الجمعية العمومية التي تتخذ القرار النهائي في هذا الصدد.

 .3رفـع تـوصـيـة إلى الجمعية العمومية بـاقـالـة  ،أو ايـقـاف  ،أو طرد أي شخص أو عضو يرتكب مخالفة
وفقا لهذا النظام .تتخذ الجمعية العمومية القرار النهائي.

 .4تعيين األمين العام أو إقالته .على األمين العام حضور اجتماعات كافة اللجان بحكم منصبه.
 .5االشـراف عـلـى تـطـبـيـق أنظمة اإلتحاد ،واالنترناشونال بورد  ، IFABواالتحاد الدولي ،واالتحاد
اآلسيوي .
 .6إصدار نظام االنـضـبـاط؛ ( العقوبات )
 .7إصدار كافة األنظمة المفصلة لهذا النظام والمكملة له .
 .8اصدار الق اررات بشأن المسائل التي لم يرد نص بشأنها في هذا النظام.
 .9اتـخـاذ جميع الق اررات بكافة المسائل التي ال تقع ضمن نطاق مسؤولية الجمعية العمومية أو هيئات
أخرى وفقا للقانون أو بموجب النظام الحالي؛

 .11االعـداد والـدعـوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية إلى االنعقاد؛
 .11تعيين الرؤساء ،ونواب الرؤساء ،وأعضاء اللجان الدائمة؛
 .12تعيين الرؤساء ،ونواب الرؤساء ،وأعضاء الهيئات القضائية؛
 .13إقرار تشكيل اللجان الخـاصـة إذا استلزم األمر في أي وقت كان؛
 .14إصدار األنظمة الخـاصـة بـتشكيل اللجان الدائمة واللجان المؤقتة؛
 .15إقتراح مدققي الحسابات المستقلين أمام الجمعية العمومية؛
 .16تعيين مكان وتواريخ وعدد الـفـرق المشاركة في الـبـطـوالت التي يعدها اإلتحاد؛
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 .17تعيين المدربين للمـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة وغـيـرهـا مـن األجـهـزة الـفـنـيـة .
 .18الموافقة على األنظمة التي تـنـص عـلـى كيفية تـنـظـيـم االتحاد داخليا؛
 .19ضمان تطبيق النظام األسـاسـي ،وتعتمد االجـراءات التنفيذية لتطبيقه ،
 .21إقالة شخص أو هيئة أو تعليق عضوية عضو من اإلتحاد مؤقتا حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية؛
 .21تفويض بعض المهام التي هي خارج نطاق سلطتها إلى هيئات أخرى في اإلتحاد .
المادة 7-7

االجتماعات

 .1تدعى اللجنة التنفيذية على األقل مرة في الشهر بموجب دعوة يوجهها الرئيس عبر األمين العام.
يمكن الدعوة الجتماعات استثنائية يوجهها الرئيس أو ستة ( )2أعضاء من اللجنة.
 .2يـعـد الرئيس جدول األعمال .من حق أي عضو في اللجنة التنفيذية اقتراح بنود تدرج على جدول
األعمال .من حق أعضاء اللجنة التنفيذية تقديم البنود التي يرغبون بإدراجها على جدول أعمال

االجتماع إلى األمين العام على األقل قبل  2أيام من االجتماع .يرسل جدول األعمال إلى أعضاء
اللجنة التنفيذية على األقل قبل يومين من االجتماع.
 .3يشارك األمين العام في اجتماعات اللجنة التنفيذية ويكون دوره استشاريا.

المادة 1-7-7

يرأس الرئيس اجتماعات اللجنة التنفيذية ،وفي حال غيابه ،نائب الرئيس األول ،وفي حال غياب االثنين معا،
يرأس الجلسة نائب الرئيس الثاني .في حال غياب الثالثة معا (الرئيس ونائبي الرئيس) يرأس الجلسة العضو

األكبر سنا.

المادة 0-7-7
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يوجه الرئيس الـمـنـاقـشـات ،يقدم االقتراحات ،ويقرر انتهاء المناقشات والتصويت .يحتفظ الرئيس بحق تعليق

الجلسة لمدة خمسة عشر ( )32دقيقة كحد أقصى.
المادة 8-7

الق اررات

 .1تعتبر االجتماعات قانونية إذا حضرها على األقل ستة ( )2أعضاء .تتخذ الق اررات باألغلبية البسيطة
وبموجب التصويت ،وفي حال تساوي األصوات ،يكون صوت الرئيس مرجحا.
 .2في حال فقدان النصاب النسحاب بعض األعضاء من الجلسة لسبب ما ،تتابع اللجنة التنفيذية
مناقشة المسألة التي تبحثها فـقـط وتتخذ القرار الالزم بالشأن  ،على أال يصبح هذا القرار نافذا إال بعد
تصديقه في جلسة اللجنة التنفيذية التالية.

 .3تبقى مـنـاقـشـات اللجنة التنفيذية سرية؛ ال يـحـق ألي عضو الكشف عن أي من الـمـنـاقـشـات ألي سبب
من األسباب.
المادة 1-8-7
 .1على أي عضو في اللجنة التنفيذية االنسحاب من النقاش ومن اتخاذ القرار في حال وجود احتمال
تضارب المصالح.

 .2تسجل الق اررات المتخذة في المحاضر.
 .3تدخل الق اررات التي تتخذها اللجنة التنفيذية قيد التنفيذ مباشرة ،ما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

المادة 9-7

إقالة شخص أو هيئة

 .1يحق للجمعية العمومية إقالة شخص أو هيئة .قد تضع اللجنة التنفيذية إقالة شخص أو هيئة على
جدول أعمال الجمعية العمومية .كما يحق للجنة التنفيذية إقالة شخص أو هيئة مؤقتا .يمكن ألي
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عضو في اللجنة التنفيذية وضع اقتراح اإلقالة على جدول أعمال اللجنة التنفيذية أو الجمعية

العمومية.

 .2يجب تبرير طلب اإلقالة .يرسل التبرير إلى األعضاء مع جدول األعمال.
 .3من حق الشخص أو الهيئة المعنية باإلقالة التحدث دفاعا عن النفس.
 .4إذا تم تأييد اقتراح اإلقالة ،تتوصل الجمعية العمومية أو اللجنة التنفيذية إلى القرار باالقتراع السري.
لقـبـول قرار اإلقالة ،يـجـب أن يحظى القرار بالـغـالـبـيـة المؤهلة (أكثر من  )%25من األصوات

الصحيحة.
 .5يعفى الشخص أو الهيئة المقالة (مؤقتا) من مهامه بمفعول مباشر.
المادة 1-9-7
تقترح اللجنة التنفيذية على الجمعية العمومية إقالة أي عضو من أعضائها يتخلف عن حضور ثالث جلسات

متتالية من اجتماعات اللجنة التنفيذية من دون عذر مقبول يقدمه إلى اللجنة التنفيذية.
 - 8الرئيس ،نائب الرئيس األول ،ونائب الرئيس الثاني
المادة 1-8

الرئيس

 .1يمثل الرئيس اإلتحاد .ويكون مسؤوال بصورة أساسية عن:
أ .العالقات بين اإلتحاد ،وأعضائه ،واالتحاد الدولي  ،واالتحاد اآلسيوي  ،والهيئات السياسية ،وغيرها
من المنظمات؛

ب .تطبيق الق اررات التي تعتمدها الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية من خالل األمين العام؛
ج .ضمان األداء الـفـعـال لهيئات االتحاد بهدف بلوغ األهداف المحددة في النظام األسـاسـي؛
د .اإلشراف على عمل األمين العام.
30

 .2يترأس الرئيس اجتماعات الجمعية العمومية ،واللجنة التنفيذية ،ولجنة الطوارئ ،وكل اللجان التي
يعين رئيسا لها.

 .3يكون للرئيس صوت عادي في اللجنة التنفيذية ،وعند تساوي األصوات ،يكون صوته مرجحا.
 .4تدرج أي صالحيات إضافية للرئيس في النظام الداخلي لالـتـحـاد .
المادة 0-8

المرشحون لمنصب الرئيس

 .1ينتخب الرئيس من الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات .تبدأ واليته بعد انتهاء الجمعية العمومية التي
انتخبته .يمكن إعادة انتخاب الرئيس.

 .2بالنسبة النتخاب الرئيس ،يعتبر فائ از المرشح الذي يحظى باألغلبية البسيطة .خالل الدورة األولى.
تطبق األغلبية ذاتها في الدورة الثانية وأية دورة آخرى .في حال وجود أكثر من مرشحين ،ولم يحصل
احدهم على األغلبية البسيطة من األصوات تجري دورة اقتراع ثانية يستبعد منها المرشح الذي حصل
على العدد األقل من األصوات  ،وتستمر هذه العملية الى أن يصل عدد المرشحين الى اثنين .

 .3يتقدم المرشح لمنصب الرئيس بطلب ترشيحه قبل  32يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية على
ان يكون هذا الترشيح مؤيدا من قبل اربعة أعضاء ( أندية ).

 .4تبلغ األمانة العامة األعضاء بأسماء المرشحين المقترحين قبل 35أيام من تاريخ انعقاد الجمعية
العمومية.

 .5إذا منع الرئيس بشكل مؤقت أو دائم من ممارسة مهامه الرسمية ،يمثله نائب الرئيس األول حتى
انعقاد الجمعية العمومية التالية .تنتخب هذه الجمعية العمومية رئيسا جديدا ،إذا اقتضى األمر.

المادة 2-8

التوقيع

 .1يوقع الرئيس واألمين العام ( أو نائب الرئيس ) ( أو األمين العام بالوكالة ) مـعـا" محاضر اجتماعات
الجمعية العمومية ،واجتماعات اللجنة التنفيذية ،واجتماعات لجنة الطوارئ.
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 .2يوقع الرئيس أو األمين العام بـنـاء" لـتـوجيـهـات الـرئـيـس كافة المراسالت الموجهة إلى األعضاء،
والجمعيات الوطنية ،واالتحاد الدولي  ،واالتحاد اآلسيوي.

 .3يوقع الرئيس واألمين العام مـعـا" كافة المراسالت الموجهة إلى الدوائر المختلفة في الحكومة اللبنانية.
 .4يوقع الرئيس واألمين العام مـعـا" أوامـر الصـرف والشيكات.
 .5يمثل الرئيس االتحاد قانونا ومن حقه توقيع العقود باسم اإلتحاد .تحدد اللجنة التنفيذية النظام الداخلي
ٍ
بخاصة في حال غياب الرئيس.
فيما يتعلق بالتوقيع المـشـتـرك للمسؤولين،
المادة 4-8

نائب الرئيس األول:

يـقـوم نائب الرئيس األول بمهام الرئيس في حال غياب هذا األخير.
المادة 0-8

نائب الرئيس الثاني:

يـقـوم نائب الرئيس الثاني بمهام الرئيس في حال غياب الرئيس ونائب الرئيس األول.
المادة 6-8

األمين العام

 .1تعين اللجنة التنفيذية األمين العام ويتم توقيع عقد عمل معه ويجب أن يتمتع بالمؤهالت المهنية
الضرورية.

 .2يكون مسؤوال عن:
أ .تطبيق ق اررات اللجنة التنفيذية وتلك الصادرة عن الجمعية العمومية بـنـاء" لـتـوجـيـهـات الرئيس.
ب .حـضـور اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية ،ولجنة الـطـواريء ،واللجان المختلفة،
وكذلك اللجان الـخـاصـة .

ج .إرسال الدعوات إلى اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات اللجنة التنفيذية ،تسجيل المحاضر،
وتوقيعها بـاالشـتـراك مع الرئيس.
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د .توقيع المراسالت ،بـنـاء" لـتـوجيـهـات الرئيس.

ه .العالقات بين األعضاء ،ولجان االتحاد الدولي  ،واالتحاد اآلسيوي

و .إعداد التقرير اإلداري السنوي

ز .إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية ،واجتماعات الجمعية العمومية.

ح .دعوة االتحادات الفرعية للمناطق إلنتخاب أعضائها.
ط .إدارة واالحتفاظ بحسابات اإلتحاد بشكل سـلـيـم.

ي .تعيين واقالة الموظفين الذين يعملون تحت إشراف األمين العام باالتفاق مع الرئيس فيما يختص
بالموظفين الرئيسيين مثل امين الصندوق والمديرين الخ ....

ك .اقتراح الموظفين اإلداريين أمام الرئيس.
 .3ال يـمـكـن لألمين العام أن يـكـون مندوبـا" في الجمعية العمومية ،أو عضوا في اللجنة التنفيذية ،أو
عضوا" في أية هيئة من هـيـئـات االتـحـاد .

 - 9لجنة الـطـواريء
المادة 1-9
 .1تبت لجنة الطوارىء باألمور المستعجلة في الفترة الواقعة بين اجتماعين للجنة التنفيذية .تتألف اللجنة
من رئيس اإلتحاد  ،وخـمـسـة أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء اللجنة التنفيذية وتعينها اللجنة
التنفيذية لمدة  1سنوات.
 .2تجتمع لجنة الطوارىء بناء على دعوة من الرئيس  .عند استحالة دعوة اللجنة إلى االجتماع ضمن
مهلة مالئمة من الزمن ،تؤخذ الق اررات بوسائل اتصاالت أخرى .يكون لهذه الق اررات المفعول القانوني
الـفـوري  .يبلغ الرئيس اللجنة التنفيذية مباشرة بـالق اررات التي تتخذها لجنة الـطـوارىء .
 .3تـصـدق اللجنة التنفيذية كافة الق اررات التي تتخذها لجنة الـطـواريء في جلسة اللجنة التنفيذية التالية.
 .4في حال عدم تمكن الرئيس من حضور الجلسة  ،ينوب عنه نائب الرئيس المتوفر.
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اللجان الدائمة

المادة 1-12
 .1تؤلف اللجنة التنفيذية في اإلتحاد لجانا وهيئات  ،منها:
أ .اللجنة المالية

ب .لجنة التدقيق الداخلية

ج .لجنة المسابقات

د .لجنة المنتخبات الوطنية
ه .لجنة الحكام

و .لجنة المالعب

ز .لجنة كرة القدم للصاالت
ح .لجنة شـؤون الالعبين

ط .لجنة كرة القدم النسائية

ي .لجنة كرة القدم الشاطئية

ك .لجنة الـتـطـويـر

ل .اللجـان الخـاصـة
 .2يكون رؤساء اللجان الدائمة أعضاء في اللجنة التنفيذية باستثناء أعضاء لجنة التدقيق الداخلية ،الذين
يمكن أال يكونوا أعضاء في اللجنة التنفيذية .تعين اللجنة التنفيذية أعضاء كل لجنة دائمة بناء القتراح

الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية .يعين الرؤساء ،ونواب الرؤساء ،وأعضاء اللجان الدائمة لمدة والية

أربع سنوات.

 .3يمثل كل رئيس لجنته  ،ويقوم باألعمال وفقا للوائح المنظمة ذات الصلة والمقررة من اللجنة التنفيذية.
 .4يحدد كل رئيس تواريخ االجتماعات بالتعاون مع األمـيـن العام ،ويضمن إتمام كافة المهام ويقدم
التقارير بذلك إلى اللجنة التنفيذية.

 .5تقترح كل لجنة تعديالت على أنظمتها الداخلية إلى اللجنة التنفيذية.
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المادة  0-12اللجنة المالية

تراقب اللجنة المالية اإلدارة المالية وتقدم المشورة إلى اللجنة التنفيذية بشأن مسائل مالية وادارة األصول .تحلل

ميزانية اإلتحاد والبيانات المالية التي يعدها األمين العام وترفعها إلى اللجنة التنفيذية للموافقة .تتألف من
الرئيس ،نائب الرئيس ،و 2أعضاء.

المادة  2-12لجنة التدقيق الداخلية
وترجع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين بناء
تضمن لجنة التدقيق الداخلية اكتمال وموثوقية المحاسبة المالية ا
لطلب اللجنة التنفيذية .تتألف من رئيس ،نائب رئيس ،و 1أعضاء.
المادة  4-12لجنة الـمـسـابـقـات

تنظم اللجنة المباريات التنافسية لكافة بطوالت كرة القدم وتشرف على كافة المباريات .تتألف من رئيس،

ونائب رئيس ،و 2أعضاء.

المادة  0-12لجنة المنتخبات الوطنية
تدير لجنة المنتخبات الوطنية وتنظم كافة المسائل المتعلقة بالمنتخبات الوطنية المختلفة ،وتحدد خطة

واستراتيجية تنموية تقنية لهذه المنتخبات .تتألف من رئيس ،نائب رئيس ،و 1أعضاء.
المادة  6-12لجنة الحكام

تـنـفـذ لجنة الحكام كافة قوانين اللعبة  .تعين الحكام لمباريات الـبـطـوالت التي ينظمها اإلتحاد ،تنظم المسائل

الخاصة بالتحكيم ضمن اإلتحاد بالتعاون مع إدارة اإلتحاد وتراقب تعليم وتدريب الحكام .تتألف من رئيس،
نائب رئيس ،و 2أعضاء.
المادة  7-12لجنة المالعب
تضمن لجنة المالعب أن ظروف المالعب والمنشآت ذات الصلة في أفضل حاالتها ،وتتخذ الترتيبات،

وتشرف على دخول الحضور خالل مباريات كرة القدم .تتألف من رئيس ،نائب رئيس ،و 1أعضاء.
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المادة  8-12لجنة كرة القدم للصاالت
تنظم لجنة كرة القدم للصاالت المباريات داخل الصاالت وتـكـون مـسـؤولـة عـن كـافـة األمـور المتعلقة بكرة القدم

للصاالت .تتألف من رئيس ،نائب رئيس ،و 2أعضاء.
المادة  9-12لجنة شـؤون الالعبين

تحدد لجنة شـؤون الالعبين وتراقب االمتثال إلى أنظمة االنتقال وفقا للوائح وأنظمة االتحاد الدولي حـول شـؤون

وانـتـقـال الالعبين وتحدد حـالـة الالعبين (هواة  /محترفين ،إلخ )...لمختلف المسابقات والمباريات في اإلتحاد.
تتألف لجنة شـؤون الالعبين من رئيس ،نائب رئيس ،و 2أعضاء.

المادة  12-12لجنة كرة القدم النسائية
تدير لجنة كرة القدم النسائية شؤون كرة القدم النسائية في لبنان وتنظم بـطـوالت كرة القدم عند النساء .تتألف

من رئيس ،نائب رئيس ،و 2أعضاء.

المادة  11-12لجنة كرة القدم الشاطئية
تنظم لجنة كرة القدم الـشـاطـئـيـة بـطـوالت كرة القدم الشـاطئـيـة .وتتألف من رئيس ،نائب رئيس ،و 1أعضاء.
المادة  10-12لجنة الـتـطـويـر

تحدد لجنة الـتـطـويـر الخطط والبرامج التنموية للعبة كرة القدم ،باإلضافة إلى برامج الـتـطـويـر للمدربين بكافة

الفئات .وتتألف من رئيس ،نائب رئيس ،و 2أعضاء.
المادة  12-12اللجان الـخـاصـة
قد تنشيء اللجنة التنفيذية ،إذا اقتضى األمر ،لجانا خـاصـة لمهام خاصة ولمدة محددة من الزمن .تعين
اللجنة التنفيذية الرئيس واألعضاء .وتحدد المهام والوظائف بأحكام خاصة تعدها اللجنة التنفيذية .ترفع اللجنة
الـخـاصـة تقاريرها إلى اللجنة التنفيذية.
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الهيئات القضائية

المادة  1-11الهيئات القضائية
 .1الهيئات القضائية في اإلتحاد هي:
أ .لـجـنـة االنـضـبـاط

ب .لجنة اإلستئناف

 .2ان مسؤوليات ومهام هذه اللجان مـحـددة فـي نـظـام االنـضـبـاط لـدى االتـحـاد  ،الـذي يـجـب أن يـتـوافـق
مـع قانون االنـضـبـاط لـدى االتـحـاد الـدولـي .

 .3ال تتأثر صالحيات اتخاذ الق اررات العائدة للجان األخرى.
 .4ال ينتمي أعضاء الهيئات القضائية إلى أية هيئة أخرى في اإلتحاد في الوقت نفسه.

المادة  0-11لـجـنـة االنـضـبـاط
 .1تتألف لـجـنـة االنـضـبـاط من رئيس ،نائب رئيس ،وعدد األعضاء الذي يكون ضروريا .يكون للرئيس
ونائب الرئيس المؤهالت القانونية.

 .2تخضع مهام هذه الهيئة لقانون االنـضـبـاط لـدى اإلتحاد .تتخذ اللجنة الق اررات فقط بحضور على األقل
ثالثة أعضاء ووفقا لقانون اإلتحاد التأديبي.
 .3تـفـرض اللـجـنـة العقوبات الـمـحـددة في هذا النظام وفـي قانون االنـضـبـاط لـدى االتـحـاد بحق األعضاء،
والمسؤولين ،والالعبين ،واألندية ،ووكالء المباريات ووكـالء الالعبين.

 .4تخضع هذه األحكام لصالحيات الجمعية العمومية فيما يتعلق بـايـقـاف وطرد األعضاء.
37

المادة  2-11لجنة اإلستئناف
 .1تتألف لجنة اإلستئناف من رئيس ،نائب رئيس ،وعدد األعضاء الذي يكون ضروريا .يكون للرئيس
ونائب الرئيس المؤهالت القانونية.
 .2تخضع مهام هذه الهيئة لقانون االنـضـبـاط لـدى اإلتحاد  .تتخذ اللجنة الق اررات فقط بحضور ثالثة
أعضاء على األقل ووفقا لقانون االنـضـبـاط لـدى االتـحـاد .

 .3تكون لجنة اإلستئناف مسؤولة عن جلسات استماع االستئناف ضد ق اررات لجنة االنـضـبـاط التي لم
تعلن نهائية.
المادة  4-11اإلجراءات التأديبية
تشمل اإلجراءات التأديبية بصورة أساسية:
 .1لألشخاص الطبيعيين والـمـعـنـويـيـن:
أ .تحذير؛

ب .توبيخ؛

ج .غرامة؛

د .إعادة الجوائز.

 .2لألشخاص الطبيعيين:
أ .انـذار؛
ب .طرد؛

ج .ايـقـاف مباراة؛

د .حظر الـدخـول على غرف المالبس و/أو مقاعد االحتياط؛
ه .حظر الـدخـول الـى الملعب؛

و .حظر المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
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 .3لألشخاص الـمـعـنـويـيـن:
أ .حظر االنـتـقـال ؛

ب .لعب المباراة من دون جمهور؛

ج .لعب مباراة على أرض محايدة؛

د .حظر من اللعب على ملعب مـحـدد؛
ه .إلغاء نتيجة المباراة؛

و .الطرد؛

ز .خـسـارة الـمـبـاراة؛

ح .حسم النقاط؛

ط .تـنـزيـل إلى درجـة أدنى.

المادة  0-11التحكيم
 .1ينشئ اإلتحاد محكمة تحكيمية مخصصة لمعالجة كافة النزاعات الداخلية بين اإلتحاد ،وأعضائه،
والالعبين ،والمسؤولين ،ووكالء المباريات والالعبين ،والتي ال تقع ضمن اختصاص الهيئات
القضائية.
 .2تـصـدر اللجنة الـتنـفـيـذيـة األنظمة الخاصة المتعلقة بتشكيل ،وصـالحـيـات ،والقواعد اإلجرائية الخاصة
بالمحكمة التحكيمية.

 .3طالما لم تنشأ محكمة التحكيم الريـاضـيـة  ،يرفع أي نزاع ذات نطاق وطني بـعـد نـفـاذ كـافـة الـوسـائـل
إلى محكمة التحكيم الرياضية ( )CASفي لوزان (سويس ار) .تحل الـ  CASالنزاع مع استبعاد أي

محكمة عادية ما لم يمنع ذلك صراحة وفقا لألنظمة السارية المفعول في الجمهورية اللبنانية.
المادة  6-11السلطة
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 .1ال يطرح اإلتحاد ،وأعضاؤه ،ومسؤولوه ،ووكالء المباريات والالعبين أي نزاع أمام المحاكم العادية ما

لم ينص على ذلك بصورة خاصة في هذا النظام وأنظمة االتحاد الدولي .إن أي خـالف فـي هـذا
الـشـأن يرفع الـى االتحاد الدولي  ،أو االتحاد اآلسيوي  ،أو اإلتحاد اللبناني.

 .2يكون لإلتحاد السلطة بشأن النزاعات الوطنية الداخلية  ،أي النزاعات بين األفرقاء المنتسبين إلى
اإلتحاد .يكون لالتحاد الدولي السلطة بشأن النزاعات الدولية أي النزاعات بين األفرقاء المنتسبين إلى
إتحادات وطـنـيـة أو قـاريـة مـخـتـلـفـة .
المادة  7-11محكمة التحكيم الرياضية
 .1وفقا للمواد ذات الصلة بنظام االتحاد الدولي األساسي ،يسمع االستئناف ضد أي قرار نهائي وملزم
لالتحاد الدولي أمام محكمة التحكيم الرياضية ( )CASفي لوزان ،سويس ار .غير أن  CASال تنظر

في االستئناف المتعلقة بانتهاك قوانين اللعبة ،االيـقـاف حتى أربع مباريات أو حتى ثالثة أشهر ،أو
الق اررات التي تتخذها محكمة تحكيمية مستقلة فـي االتـحـاد الـوطـنـي أو االتـحـاد الـقـاري .

 .2يـضـمـن اإلتحاد امتثاله التام وتقيد أعضائه ،والعبيه ،ومسؤوليه ،ووكالء المباريات والالعبين ،بالقرار
النهائي الصادر عن االتحاد الدولي أو عن محكمة التحكيم الرياضية (.)CAS
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الـبـطـوالت

المادة  1-10الـبـطـوالت
 .1ينظم اإلتحاد وينسق الـبـطـوالت الرسمية التالية التي تـقـام ضمن نطاقه:
أ .دوري الدرجة األولى

ب .دوري الدرجة الثانية

ج .دوري الدرجة الثالثة

د .دوري الدرجة الرابعة
ه .كأس لبنان

و .كأس النخبة

ز .كأس اإلتحاد

ح .دوري اآلمـال ()U-21

ط .دوري الشباب ()U-19

ي .دوري الـنـاشـئـيـن ()U-17

ك .دوري الـنـاشـئـيـن ()U-16

ل .دوري األشـبـال ()U-15

م .دوري الـبـ ارعـم ()U-13
ن .دوري الـمـحـافـظـات

س .دوري الدرجة األولى لـكـرة الـقـدم للصاالت

ع .دوري الدرجة الثانية لـكـرة الـقـدم للصاالت
ف .كأس لـبـنـان فـي كرة القدم للصاالت

ص .دوري كرة القدم النسائية

ق .كأس لـبـنـان فـي كرة القدم النسائية

ر .دوري كرة القدم الشاطئية

ش .وأي بـطـولـة أخرى تقرر اللجنة التنفيذية إطالقهـا .
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 .2يمكن للجنة التنفيذية أن تفوض إلى هـيـئـة خـاصـة بـالدوري تابعـة لإلتحاد صالحية تنظيم الـبـطـوالت.
اال أن الـبـطـوالت الـتـي تـنـظـمـهـا هـذه الـهـيـئـة يـجـب أن ال تـتـعـارض مـع تـلـك الـتـي يـنـظـمـهـا االتـحـاد ،

وتـكـون األولـوية للـبـطـوالت الـتـي يـنـظـمـهـا االتـحـاد .
المادة 0-10
 .1تعد اللجنة التنفيذية في اإلتحاد القواعد اإلدارية ،والتقنية ،والتنظيمية واألنظمة لكافة البـطـوالت ،
والـمـسـابـقـات التي يعلن عنها وتبلغ لكافة أعضاء األندية سنويا ،مع التعديالت إذا طرأت.

 .2تعلن اللجنة التنفيذية وتبلغ هذه القواعد واألنظمة ضمن إطار زمني ٍ
كاف اعتبا ار من تاريخ إطالق كل
مسابقة ،في مهلة ال تقل عن خمسة عشر ( )32يوما قبل تاريخ اإلطالق.

المادة  2-10ترخيص النادي
تـضـع اللجنة التنفيذية لإلتحاد األنظمة المتعلقة بنظام الـترخيص لألنـديـة الـذي يـحـكـم مشاركة األندية في
بـطـوالت اإلتحاد.

المادة  4-10الحقوق
 .1يكون اإلتحاد وأعضاؤه المالكين األصـليـيـن لكافة الحقوق المنبثقة عن الـبـطـوالت وكافة الـنـشـاطـات

التي تـنـدرج تحت سـلـطـتـهـم  ،من دون أيـة قيود سـواء بالنسبة للمحتوى ،الزمان ،المكان ،والقانون.
تشمل هذه الحقوق من ضـمـن أمور أخرى  ،جـمـيـع أنـواع الحقوق المالية ،والتسجيالت السمعية

والبصرية واإلذاعية ،وحقوق الـنـسـخ والبث ، ،وحـقـوق الـوسـائـط الـمـتـعـددة مـن صـوت وصـورة وغـيـرهـا،
وحقوق التسويق والترويج ،والحقوق المعنوية مثل الشعارات والحقوق الناشئة بموجب قانون حق
التأليف.
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 .2تقرر اللجنة التنفيذية كيفية ومدى االسـتـفادة مـن هذه الحقوق وتـصـدر األنـظـمـة الخاصة فـي هـذا

الـشـأن  .تقرر اللجنة التنفيذية وحدها مـا اذا كـانـت سـوف تـسـتـخـدم هذه الحقوق حصريا ،أو بـاالشـتـراك

مع الغير  ،أو من خـالل الغير بـشـكـل كـامـل.

المادة  0-10الـتـرخـيـص
إن اإلتحاد وأعضاؤه هـم مسؤولون حـصـريـا" عن الـتـرخـيـص بـتوزيع الصورة والصوت وغيرها من حامالت
البيانات المتعلقة بمباريات كرة القدم والـنـشـاطـات الـقـائـمـة تحت سلطتهـا ،من دون أيـة قيود سـواء من حيث

المحتوى ،الوقت ،المكان ،والـنـواحـي القانونية والـفـنـيـة.
المادة 6-10
في حال رغب أي ناد في تنظيم بـطـولـة وطنية ودية بمشاركة أكثر من ناديين ،على النادي المنظم طلب
موافقة اللجنة التنفيذية بموجب كتاب خطي ضمن مهلة كافية اعتبا ار من تاريخ إطالق البـطـولـة .يرفق الطلب
بنسخة عن النظام الفني للبطولة والئحة باألندية المشاركة ،شرط أال يتجاوز عددهـا ثمانية ( )9أندية.

المادة 7-10
يبدأ الموسم الرياضي بإطالق أي مـن الـبـطـوالت الـرسـمـيـة الـتـي ينظمها اإلتحاد سـنـويـا".

وينتهي بتاريخ انتهاء الـمـسابـقـات أو الـبـطـوالت الرسمية كافة.
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المباريات والمسابقات الدولية

المادة  1-12المباريات والمسابقات الدولية

 .1إن السلطة فـي تنظيـم كافة المباريات والمسابقات الدولية بين الـمـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة وبين األنـديـة تـعـود
لالتـحـاد الـدولـي وحـده  .ال تـقـام أيـة مباراة أو بـطـولـة من دون إذن االتحاد الدولي المسبق .باإلضافة

إلى ذلك ،فـان الترخيص من اإلتحاد الـقـاري مـطـلـوب أيـضـا" وفقا ألنظمة االتحاد الدولي .
 .2يلزم اإلتحاد بالتقـيد بـروزنـامـة الـمـبـاريـات الدولية الـتـي يعدهـا االتحاد الدولي .
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المادة  0-12العـالقـات
ال يـمـكـن لالتـحـاد أن يـشـارك فـي مباريات  ،أو أن يـقـيـم عـالقـات رياضية مع اتـحـاد لـيـس عضوا في االتحاد
الدولي  ،أو مع أعضاء مؤقتين في اإلتحاد الـقـاري  ،من دون موافقة االتحاد الدولي .

المادة  2-12الموافقة
ال يـمـكـن لألندية المنتسبة إلى اإلتحاد أن تـنـتسـب إلى إتحاد آخر أو تشارك في بـطـوالت مـقـامـة عـلـى أرض
إتحاد آخر من دون الـحـصـول عـلـى ترخيص من اإلتحاد ومـن اإلتحاد اآلخر ،ومـن االتحاد الدولي  ،اال فـي

الحاالت غير العادية.
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المالية

المادة  1-14الفترة المالية
 .1تتألف فترة اإلتحاد المالية من سنة واحدة وتبدأ في األول من كانون الثاني/يناير وتنتهي في  13كانون
األول/ديسمبر.

 .2يـجـب أن تـتـم ادارة اإليرادات والنفقات فـي اإلتحاد بـشـكـل يـضـمـن الـتـوازن فـيـمـا بـيـنـهـا خـالل الـسـنـة
المالية .إن مهام اإلتحاد األساسية فـي الـمـسـتـقـبـل يـتـم ضـمـان انـجـازهـا مـن خـالل خـلـق االحتياطات
الـمـالـيـة .

 .3يكون األمين العام مسؤوال عن إعداد الحسابات الموحدة السنوية لإلتحاد مع الشركات التابعة له حتى
 13كانون األول/ديسمبر.

المادة  0-14اإليرادات
تنشأ إيرادات اإلتحاد بصورة خاصة عن:
أ .اشتراكات األعضاء السنوية؛
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ب .مبالغ مستلمة من تسويق الحقوق التي تكون من حق LFA؛

ج .الغرامات التي تفرض من الهيئات المخولة؛

د .كافة االشتراكات والمبالغ المحتفظة من األهداف التي يرمي إليها الـ .LFA

المادة  2-14النفقات
يتحمل اإلتحاد:

أ .النفقات المشار إليها في الميزانية؛

ب .النفقات األخرى التي توافق عليها الجمعية العمومية والنفقات التي من حق اللجنة التنفيذية تكبدها
ضمن نطاق صالحياتها؛

ج .كافة النفقات األخرى للمحافظة على األهداف التي يرمي إليها اإلتحاد.
المادة  4-14مدققو الحسابات المستقلون
على مدققي الحسابات المستقلين الذين تعينهم الجمعية العمومية تدقيق الحسابات الموافق عليها من اللجنة

المالية وفقا للمبادئ المالئمة للمحاسبة ورفع تقرير إلى الجمعية العمومية .يعين مدققو الحسابات لمدة 1
سنوات .يمكن تجديد هذا التعيين.
المادة  0-14اشتراكات العضوية
 .1تستحق اشتراكات العضوية في األول من كانون الثاني/يناير من كل عام .يسدد االشتراك السنوي
لألعضاء الجدد لسنة االشتراك ضمن  15يوما من إقفال الجمعية العمومية التي أقرت انتسابهم.
 .2تحدد الجمعية العمومية مبلغ االشتراك السنوي كل سنة بناء لتوصية اللجنة التنفيذية .ويكون االشتراك
نفسه لكل عضو وال يتعدى  255,555ل.ل( .خمسماية ألف ليرة لبنانية).
المادة  6-14التسوية
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قد يحسم اإلتحاد من أصول أي عضو لـقـاء تـسـويـة الـمـطـالـب .
المادة  7-14فرض الضرائب
تستلم اللجنة التنفيذية ( )%35من اإليرادات اإلجمالية للمباريات الودية التي يشارك فيها أكثر من ناديين

محليين ،و( )%2من اإليرادات اإلجمالية للمباريات ضد فرق أندية أجنبية ،مع رسم أدنى تحدده اللجنة
التنفيذية على التوالي ،ويفرض بما ال يقل عن وحدة واحدة (.)3
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أحكام عامة

المادة  1-10حاالت الطوارئ غير المتوقعة والقوة القاهرة

يكون من حق اللجنة التنفيذية اتخاذ قرار نهائي يتعلق بأي قضية أو حالة غير موصوفة في هذا النظام

واألنظمة األخرى ،وفي حاالت القوة القاهرة.
المادة  0-10حل اإلتحاد
 .1يقرر حل اإلتحاد في اجتماع استثنائي تعقده الجمعية العمومية التي تتم دعوتها لهذه الغاية ،وبحضور
على األقل ثالثة أرباع األعضاء.

 .2يقرر حل اإلتحاد بأغلبية ثالثة أرباع األصوات .في حال لم يتوفر النصاب خالل االجتماع ،تنعقد
الجمعية العمومية ضمن ثالثة ( )1أشهر اعتبا ار من تاريخ االجتماع األول وفي الحاالت والشروط
نفسها.

 .3في حال حل االتـحـاد  ،تعين الجمعية العمومية مندوبا أو مندوبين لتسوية الحسابات ،وتودع أصول
وأموال اإلتحاد لدى اللجنة األولمبية اللبنانية حتى تشكل إتحادا جديدا.
 .4في حال عدم اتخاذ هذه التدابير ،تصدر الهيئات الرسمية إعالنا لتعيين وكيل يحتفظ بأصول وأموال
دفاتر ،ووثائق خاصة باإلتحاد أن يسلمها إلى
ا
اإلتحاد .بالتالي ،على كل فرد يملك أمواال ،سندات،
الوكيل المعين.
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المادة  :3 – 51يـصـبـحهذاالـنـظـامامـعـمـوالًبـهاعـتـبـاراًمـنأولجـلـسـةانـتـخـابـاتيـجـريـهـا
االتـحـاداللـبـنـانـيلـكـرةالـقـدم.
على أن تجرياالنتخابات وفق هذا النظام وأن يقوم االتحاد باتخاذكافة االجراءات
لهذهاالنتخاباتوفقهذاالنظامقبلاالنتخابات.
بند انتقالي:
على االتحادات الفرعية للمناطق وهيئات كرة القدم للصاالت  ،والنسائية والشاطئية تطبيق البند  2-3قبل
االنتخاباتالمقبلةللجنةالتنفيذية.

بيروت  55كـانـون الثاني 5531
االتحـاد اللبـنـانـي لـك ـرة الـقــدم
الــرئــيس

األمـــيــن الـعـــام

هـاشـم حيــدر

جـهـاد الـشــحـف
التعديل النهائي بتاريخ 0212/7/2
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