املادة األوىل :تعاريف
:1
االحتاد

1:1

االحتاد العريب للكرة الطائرة.

االحتاد العضو

2:1

االحتادات العربية الوطنية للكرة الطائرة.

اجلمعية العمومية

3:1

اجلمعية العمومية لالحتاد العريب للكرة الطائرة.

اللجنة التنفيذية

4:1

اللجنة التنفيذية لالحتاد العريب للكرة الطائرة.

جلنة األمور املستعجلة

5:1

اللجنة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية للبت يف األمور الطارئة.

االحتاد الدويل

6:1

االحتاد الدويل للكرة الطائرة.

االحتاد اآلسيوي

7:1

االحتاد اآلسيوي للكرة الطائرة.

االحتاد األفريقي

8:1

االحتاد األفريقي للكرة الطائرة.

احتاد اللجان

9:1

احتاد اللجان األوملبية الوطنية العربية.

اللجان املعاونة

10 : 1

اللجان املعاونة الدائمة.

األمانة

11 : 1

األمانة العامة لالحتاد العريب للكرة الطائرة.

األعضاء

12 : 1

أعضاء االحتاد الذين هلم حق التصويت.

اجلهة املختصة

13 : 1

النظام

14 : 1

سواء كانت اللجنة األوملبية الوطنية أو غريها.
اجلهة الرمسية املسئولة عن الرايضة يف بلد العضو ً

النظام األساسي لالحتاد العريب للكرة الطائرة.

من هلم حق التصويت

15 : 1

كل احتاد عضو حصل على العضوية مبوجب أحكام املادة اخلامسة من النظام.

األغلبية

16 : 1

أغلبية املوافقني بنسبة (النصف.)1+

األغلبية املطلقة

17 : 1

أغلبية املوافقني بنسبة (النصف )1+جملموع األعضاء املطلق الذين هلم حق التصويت.

األغلبية العادية

18 : 1

أغلبية املوافقني بنسبة (النصف )1+جملموع األعضاء احلاضرين لالجتماع.

األغلبية البسيطة

19 : 1

أغلبية (النصف )1+من أصوات املوافقني يف اجتماع نصاب قانوين ومورس فيه عناصر
التصويت الثالث ابملوافقة واالعرتاض وابالمتناع.

األغلبية النسبية

20 : 1

أغلبية املوافقني بنسبة حمدودة من جمموع األعضاء املطلق.

التصويت

21 : 1

أخذ القرار برفع األيدي.

االقرتاع

22 : 1

أخذ القرار ابالقرتاع السري.

عضو كامل العضوية

23 : 1

االحتاد العضو يف االحتاد الدويل للعبة.

عضو مراقب

24 : 1

االحتاد الذي مل ينظم لالحتاد الدويل للعبة
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املادة الثانية :ماهية االحتاد
:2

هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مرجعيته احتاد اللجان األوملبية الوطنية العربية.

املادة الثالثة :أحكام أساسية
1:3

أتس

االحتاد العريب للكرة الطائرة بتاري  10ذي احلجة  1395هـ املوافق 12

كانون األول (يناير) 1975م يف مدينة بغداد ابجلمهورية العراقية احتاد للعبة الكرة

التأسيس

الطائرة يف الوطن العريب .وذلك من قبل االحتادات واجلمعيات الرايضية للكرة الطائرة
يف الدول العربية وهي  :األردن – اإلمارات – البحرين – الصومال – السودان –
العراق – الكويت – فلسطني – ليبيا – اليمن الدميقراطية – مصر.

االسم
املقر
اللغة الرمسية

2:3

أطلق على هذا االحتاد اسم االحتاد العريب للكرة الطائرة وابللغة اإلجنلييية اسم
ARAB VOLLEYBALL ASSOCIATION

واختصاراً . AVA

3:3

يكون املقر الرئيسي لالحتاد يف دولة الرئي

4:3

اللغة الرمسية لالحتاد هي اللغة العربية.

5:3

يتألف شعار االحتاد العريب من خارطة الوطن العريب ابللون األخضر يتوسطه العب

الشعار وألوانه

املنتخب مبوجب قرار اجلمعية العمومية .

كرة طائرة ابللون األسود حمفوف بدائرتني يتخللهما اسم االحتاد ابللغتني العربية
واإلجنلييية
6:3

االحتاد الدويل للكرة الطائرة
FEDERATION INTERNATIONAL DE VOLLEYBALL

االحتاد الدويل

لوزان – سويسرا

الربيد اإللكرتوين info@fivb.org

اهلاتف+41213453535 :

فاك +41213453545 :

املادة الرابعة :األهداف
يعمل االحتاد على حتقيق أهدافه ابلتعاون مع احتاد اللجان واالحتادات القارية والدولية واهليئات ذات األهتمام املشرتك

لتحقيق األهداف التالية:

نشر وتنشيط اللعبة 1:4

نشر وتنشيط اللعبة يف الدول العربية.

إعداد الكوادر

2:4

إعداد الكوادر الفنية واإلدارية.

التطوير الفني

3:4

العمل على رفع املستوى الفين لالعب العريب.

4:4

تدعيم العالقات بني االحتادات األعضاء وتقدمي النصح واملشورة ،وتسوية ما قد ينشأ

تدعيم العالقات

تنسيق املواقف

بينها من خالفات.
5:4

توثيق العالقات مع االحتاد الدويل واالحتادات القارية واإلقليمية.

6:4

التنسيق بني االحتادات األعضاء وتوحيد مواقفها يف االجتماعات العربية والقارية
والدولية.
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7:4

دعم التواجد العريب يف مراكي القرار ابهليئات اإلقليمية والقارية والدولية.

دعم االحتادات

8:4

دعم االحتادات األعضاء عند مشاركتها يف املناسبات الدولية والقارية.

تشجيع البحث

9:4

تشجيع البحث العلمي والتأليف وإثراء املكتبة العربية ابلكتب والرتمجات اخلاصة
ابللعبة ،ودعم املؤلفني واملرتمجني العرب.

العلمي والتأليف
املسئولية االجتماعية

10:4

تطوير البيئة الرايضية العربية ورفع مستوى الوعي واملشاركة يف تنمية اجملتمع.

املادة اخلامسة :العضوية
حق العضوية

1:5

من االحتاد الدويل للكرة الطائرة.
2:5

االنضمام

يتمتع بعضوية هذا االحتاد االحتادات الوطنية العربية أو ما مياثلها املعتمدة يف بلداهنا
يتقدم كل احتاد وطين يرغب يف االنضمام إىل االحتاد بطلب إىل األمانة العامة يتضمن
التيامه بتنفيذ أنظمته ولوائحه وقراراته وتعليماته مرفقاً ابلواثئق التالية:

1:2:5

موافقة من اجلهة املختصة يف بلدهم.

2:2:5

اثبات العضوية يف االحتاد الدويل للعبة.

3:2:5

النظام األساسي أو الالئحة األساسية.

4:2:5

اللوائح الداخلية.

5:2:5

بيان أبمساء ومراكي أعضاء اللجنة التنفيذية أو ما مياثلها.

6:2:5

رسم االنتساب.

3:5

تعتمد اجلمعية العمومية يف أول اجتماع هلا انضمام العضو اجلديد بصفة هنائية ،ويف

االعتماد

حال عدم متكن االحتاد الوطين اجلديد من احلصول على العضوية الدولية فيحق له
حضور اجلمعية العمومية بصفة مراقب.
4:5

يتم حرمان العضو من بعض احلقوق مع احتفاظه حبق حضور االجتماعات يف احلاالت
التالية:

حرمان عضو من
بعض احلقوق

1:4:5

عدم تسديد ما عليه من التيامات مالية جتاه االحتاد وغريها من الديون بعد إنذاره
مبوجب التسديد خالل ستني يوم.

2:4:5

ختلف عن املشاركة يف بطوالت ومسابقات االحتاد الرمسية ملدة سنتني متتاليتني بدون
عذر تقبله اللجنة التنفيذية.

عقوبة احلرمان

3:4:5

خالف األنظمة واللوائح.

5:5

تتم معاقبة العضو يف احلاالت الواردة ابلفقرة  4 : 5ابلعقوابت التالية:

1:5:5

حرمانه من الرتشح لعضوية اللجنة التنفيذية.

2:5:5

حرمانه من الرتشح لعضوية اللجان املعاونة الدائمة.

3:5:5

حرمانه من التصويت.
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جتميد العضوية

4:5:5

حرمانه من التفويض.

5:5:5

حرمانه من استضافة أو االشرتاك أبي دورات إعدادية.

6:5

يتم جتميد عضوية العضو يف احلاالت التالية:

1:6:5

إذا مت جتميد عضوية دولته بقرار من جامعة الدول العربية.

1:6:5

إذا قام بعمل مشني استوجب صدور حكم قضائي عليه (تيوير – اختالس – هنب –
تالعب).

2:6:5

إذا فقد صفته كاحتاد معتمد يف االحتاد الدويل.

7:5

ابإلضافة إىل عقوبة احلرمان الواردة يف املادة  5 : 5يتم تنفيذ العقوابت التالية يف
احلاالت الواردة ابلفقرة  6 : 5وهي:

عقوبات التجميد

سلطة حرمان العضو

1:7:5

عدم دعوته الجتماعات االحتاد.

2:7:5

عدم دعوته لالشرتاك يف مسابقات ومناسبات وبطوالت االحتاد

3:7:5

عدم أحقيته ابلرتشيح لعضوية اللجنة التنفيذية واللجان املعاونة الدائمة.

8:5

إن حرمان العضو وجتميد عضويته من سلطة اجلمعية العمومية إال أنه جيوز للجنة
التنفيذية اختاذ قرار احلرمان أو التجميد ويصبح ساري املفعول من اتري إعالنه على

وجتميد عضويته

أن يعرض القرار يف أول اجتماع للجمعية العمومية العتماده.
8:5

عضو مراقب

االحتاد الوطين الذي مل يتحصل على عضوية االحتاد الدويل بعد ،يتم قبوله كعضو
مراقب لي

له حق الرتشيح أو التصويت ،يف حني يتم دعوة أنديته ومنتخباته

للمشاركة يف البطوالت والدورات والفعاليات اليت ينظمها االحتاد العريب.

املادة السادسة :تكوين االحتاد
1:6

اجلمعية العمومية وهي السلطة العليا فيه .

2:6

اللجنة التنفيذية .

3:6

جلنة األمور املستعجلة .

4:6

األمانة العامة .

5:6

اللجان املعاونة الدائمة.

املادة السابعة :اجلمعية العمومية

تكوين اجلمعية
العمومية

1:7

تتكون اجلمعية العمومية لالحتاد:

1:1:7

ممثلي االحتادات األعضاء بوفد ال يييد عن ثالثة أفراد لكل احتاد عضو.

2:1:7

أعضاء اللجنة التنفيذية املنتخبني واملعينني.

3:1:7

أعضاء الشرف.
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4:1:7

ممثل احتاد اللجان

5:1:7

العضو العريب يف اهليئة التنفيذية لالحتاد الدويل أو القاري للعبة أو كالمها.

2:7

ختتص اجلمعية العمومية لالحتاد مبا يلي:

1:2:7

حتديد السياسات العامة لالحتاد ووضع الربامج احملققة هلا.

2:2:7

اعتماد انضمام االحتادات الوطنية.

3:2:7

دراسة خطة العمل للفرتة املقبلة املعتمدة من اللجنة التنفيذية واألعضاء واعتمادها.

4:2:7

البت يف املقرتحات املقدمة من اللجنة التنفيذية واالحتادات األعضاء املعتمدين.

5:2:7

دراسة املقرتحات املقدمة بشأن تعديل النظام األساسي والبت فيها مبا ال يتعارض مع
منطوق ومضمون نظام االحتاد الدويل وأحكام النظام األساسي املوحد.

االختصاصات

6:2:7

اعتماد التقرير املايل واإلداري واحلساب اخلتامي.

7:2:7

اعتماد مشروع املييانية للفرتة املالية املقبلة.

8:2:7

اعتماد تعيني حماسب قانوين ملراجعة حساابت االحتاد.

9:2:7

انتخاب رئي

وأعضاء اللجنة التنفيذية وملئ املراكي الشاغرة واملصادقة على أعضاء

اللجنة التنفيذية غري املنتخبني املعينني حبكم النظام.
10:2:7

منح العضوية الشرفية واألومسة والدروع وامليداليات التقديرية ملن قدم خدمات مميية
للعبة.

االجتماعات
رئاسة االجتماعات
توجيه الدعوة
أرسال وثائق جدول

11:2:7

نقل مقر االحتاد.

12:2:7

اعتماد جتميد عضوية أي من االحتادات األعضاء.

13:2:7

سحب الثقة من اللجنة التنفيذية أو من أحد أعضائها ألسباب تستوجب ذلك.

14:2:7

أي اختصاصات أخرى غري منصوص عنها يف هذا النظام.

3:7

تعقد اجلمعية العمومية اجتماعاً عادايً مرة كل سنتني ،وجيوز دعوهتا الجتماع طارئ
(غري عادي).

4:7

يتوىل رئي

5:7

يقوم األمني العام بتنفيذ قرار توجيه الدعوة ألعضاء اجلمعية العمومية حلضور

6:7

االجتماع العادي للجمعية العمومية قبل موعد انعقاده مبا ال يقل عن ستني يوماً.
تقوم األمانة العامة وقبل موعد انعقاد االجتماع العادي للجمعية العمومية بشهر على
األقل إبرسال الواثئق اخلاصة جبدول األعمال.

األعمال

جدول األعمال

اللجنة التنفيذية رائسة اجتماعات اجلمعية العمومية.

7:7

يتضمن جدول أعمال اجتماع اجلمعية العمومية ما يلي:

1:7:7

املناداة على احلضور (للتأكد من النصاب القانوين).

2:7:7

خطاب الرئي .

3:7:7

تشكيل جلنة صياغة حمضر اجتماع اجلمعية العمومية.
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4:7:7

تشكيل جلنة االقرتاع (يف حالة االنتخاابت) ويفضل أن تكون من ممثلي الدول غري
املرشحة.

االجتماع غري العادي

5:7:7

املصادقة على حمضر اجتماع اجلمعية العمومية السابق.

6:7:7

االطالع على بيان متابعة تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية يف اجتماعها السابق.

7:7:7

عرض تقرير اللجنة التنفيذية عن أعمال االحتاد يف الفرتة املاضية واعتماده.

8:7:7

عرض التقرير املايل واحلساب اخلتامي للفرتة املاضية واملصادقة عليه.

9:7:7

املقرتحات املقدمة من اللجنة التنفيذية واالحتادات األعضاء.

10:7:7

املقرتحات املقدمة بشأن تعديل النظام األساسي.

11:7:7

اعتماد خطة العمل للفرتة املقبلة.

12:7:7

دراسة مشروع املييانية للفرتة املقبلة واعتمادها.

13:7:7

انتخاب الرئي

8:7

بناء على:
تعقد اجلمعية العمومية اجتماعاً طارائً (غري عادي) مسبباً ً

1:8:7

دعوة من رئي

2:8:7

قرار من اللجنة التنفيذية.

3:8:7

طلب ما ال يقل عن ثلث عدد األعضاء الذين هلم حق التصويت.

9:7

يقوم األمني ال عام بتنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد االجتماع غري العادي (الطارئ)

توجيه الدعوة
لالجتماع غري

وأعضاء اللجنة التنفيذية بعد انتهاء مدة عضويتهم.

1:9:7

االحتاد.

للجمعية العمومية خالل أسبوع من اتري استالم الطلب مرفقاً هبا جدول أعمال
االجتماع على أن يتم عقد االجتماع خالل ثالثني يوماً من توجيه الدعوة.

إذا مل ينفذ األمني العام قرار توجيه الدعوة بعقد اجتماع اجلمعية العمومية الطارئة

املسببة دون عذر مقبول قبل مضي أسبوع حيق ملن أصدر قرار عقد االجتماع أن

العادي

خيطره بضرورة توجيه الدعوة وخالل أسبوع آخر حيق بعد ذلك للجهة صاحبة القرار
ان توجه الدعوة لعقد اجتماع يف املكان واليمان احملددين.

إعداد حماضر
تثبيت عقد

10:7

عليها مع الرئي  ،وإرساهلا إىل األعضاء للمصادقة عليها خالل شهر على األكثر.
11:7

يكون االجتماع العادي أو غري العادي مثبتاً إذا وافقت على حضوره يف اليمان
واملكان احملددين األغلبية املطلقة لألعضاء الذين هلم حق التصويت.

12:7

يكون االجتماع العادي أو غري العادي صحيحاً إذا حضره األغلبية املطلقة
لالحتادات األعضاء الذين هلم حق التصويت.

1:12:7

إذا مل يكتمل النصاب القانوين يف املوعد احملدد يؤجل االجتماع ملدة  24أربع

االجتماعات

صحة انعقاد
االجتماعات

عدم اكتمال النصاب

يقوم األمني العام مع جلنة الصياغة إبعداد حماضر اجتماع اجلمعية العمومية والتوقيع

وعشرين ساعة يكون االجتماع بعدها صحيحاً شريطة أن ال يقل عدد احلاضرين عن
ثلث عدد األعضاء الذين هلم حق التصويت.
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االنسحاب من

2:12:7

إذا بدأ االجتماع صحيحاً ال يؤثر على صحة انعقاده انسحاب أي عدد من األعضاء

13:7

تكون إجراءات التصويت واالقرتاع يف اجلمعية العمومية على النحو التايل:

1:13:7

لكل احتاد عضو صوت واحد فقط.

2:13:7

جيب أن يكون العضو مفوضاً بوثيقة رمسية من احتاده الوطين وال جيوز اإلانبة يف
التصويت.

3:13:7

حيق لكل عضو أوىف ابلتياماته االشرتاك يف االقرتاع النتخاابت أعضاء اللجنة

شريطة أن ال يقل عدد احلاضرين عن ثلث عدد األعضاء الذين هلم حق التصويت.

االجتماع

التنفيذية.
التصويت (االقرتاع)

4:13:7

ال حيق لعضو اللجنة التنفيذية التصويت أو االقرتاع إال إذا كان مفوضاً بتمثيل احتاد

5:13:7

ال حيق لالحتاد العضو التصويت أو االقرتاع إذا ختلف عن تسديد املبالغ والرسوم

بلده يف االجتماع.

املستحقة عليه بعد إنذاره بوجوب التسديد خالل  60يوماً من موعد انعقاد
االجتماع.
6:13:7

يكون التصويت ابالقرتاع السري يف حالة االنتخاابت مراعاة ما ورد طبقاً للفقرة
( )15 : 8من هذا النظام .

7:13:7

يكون التصويت برفع األيدي يف احلاالت األخرى إال إذا اقرتح خالف ذلك ووافقت
عليه اجلمعية العمومية.

صحة اختاذ القرارات

14:7

تتخذ قرارات اجلمعية طبقاً للتايل:

1:14:7

تتخذ القرارات ابالجتماعات اليت تتمتع ابلنصاب القانوين مبوافقة األغلبية ،أو

2:14:7

األغلبية البسيطة ألصوات األعضاء احلاضرين طبقاً لعناصر التصويت.

تتخذ القرارات ابالجتماعات اليت ال تتمتع ابلنصاب القانوين واملؤجلة ملدة  24ساعة

أبغلبية ثلث األعضاء الذين هلم حق التصويت.
3:14:7

تتخذ القرارات ابالجتماعات اليت ينسحب منها أي عدد من األعضاء أبغلبية ثلث
األعضاء الذين هلم حق التصويت.

15:7

يستثىن مما سبق احلاالت التالية اليت حتتاج إىل األغلبية النسبية احملدةة مبوافقة ثالثة
أرابع عدد أعضاء اجلمعية العمومية الذي هلم حق التصويت:

1:15:7
أمور حتتاج إىل نسبة 2:15:7
ثالثة أرباع أصوات
األعضاء باجلمعية
العمومية

تعديل النظام األساسي.
نقل مقر االحتاد.

3:15:7

حل االحتاد.

4:15:7

سحب الثقة من بعض أو مجيع أعضاء اللجنة التنفيذية.

5:15:7

جتميد عضوية أي من االحتادات األعضاء.

6:15:7

طلب ممارسة حق التصويت ابالقرتاع السري على أمر معروض على اجلمعية العمومية.

7:15:7

إضافة موضوع جبدول األعمال ملاقشته.
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املادة الثامنة :اللجنة التنفيذية
1:8

تتكون اللجنة التنفيذية من  9أعضاء وذلك حسب التايل:

1:1:8

الرئي .

2:1:8
أعضاء منتخبون هلم 3:1:8

انئب الرئي

(منطقة جمل

انئب الرئي

(منطقة أفريقيا).

4:1:8

انئب الرئي

(منطقة املشرق العريب).

5:1:8

( )5أعضاء.

6:1:8

ممثل االحتاد الفلسطيين وحيتفظ بكامل حقوق العضوية بدون الدخول يف االنتخاابت

تكوين اللجنة التنفيذية

حق التصويت

عضو معني

أعضاء غري منتخبون

ليس هلم حق التصويت

التعاون وشبه اجلييرة العربية).

إال يف حال كان الرتشيح ملنصب الرئي .
2:8

تستكمل اللجنة التنفيذية أعضاؤها طبقاً للتايل:

1:2:8

مرشح االحتاد الفلسطيين للعبة ابالسم.

2:2:8

األعضاء العرب املنتخبون لعضوية اهليئة التنفيذية لالحتاد الدويل للعبة.

3:2:8

األمني العام  /أمني الصندوق.

4:2:8

األمني العام املساعد (يف حال تعيينه).

5:2:8

مرشحة العنصر النسائي للعبة ابالسم.

3:8

مدة دورة اللجنة التنفيذية أربع سنوات تبدأ بعد ستة أشهر من انتهاء دورة األلعاب
األوملبية الصيفية.

مدة الدورة

1:3:8

يف حال مل يتم انتخاب جلنة تنفيذية جديدة خالل ستة أشهر من انتهاء الدورة
األوملبية الصيفية فاللجنة التنفيذية تصبح جلنة تصريف أعمال ينا

هبا اختاذ

اإلجراءات الكفيلة بعقد مجعية عمومية انتخابية خالل ثالثة أشهر وتسيري أعمال
االحتاد خالل هذه الفرتة احملددة.

االختصاصات

4:8

ختتص اللجنة التنفيذية مبا يلي:

1:4:8

إدارة شئون االحتاد.

2:4:8

تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية ومتابعة تنفيذها.

3:4:8

وضع اللوائح التنظيمية لضمان سري االحتاد ووضع الربامج واخلطط للنهوض ابللعبة

4:4:8

وضع اللوائح اخلاصة ابملسابقات والدورات للمنتخبات الوطنية واألندية العربية على
اختالف فئاهتا واإلشراف على تنظيمها وعلى مسابقة اللعبة يف دورات األلعاب
الرايضية العربية اليت تنظم حتت مظلة احتاد اللجان.
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5:4:8

بناء على
املصادقة على تسمية األمني العام/أمني الصندوق /األمني العام املساعد ً
ترشيحات الرئي .

6:4:8

اقرتاح منح العضوية الشرفية واألومسة والدروع التكرميية لبعض الشخصيات اليت
قدمت خدمات مميية لالحتاد.

7:4:8

تشكيل اللجان املعاونة الدائمة واملؤقتة مع حتديد اختصاصاهتا وصالحياهتا.

8:4:8

تنظيم املسابقات والدورات للمنتخبات الوطنية على اختالف فئاهتا ولألندية العربية
واإلشراف عليها وعلى مسابقة اللعبة يف دورة األلعاب الرايضية العربية.

9:4:8

دراسة اقرتاحات االحتادات األعضاء وإبداء الرأي حوهلا.

10:4:8

البت يف توصيات اللجان املعاونة وإصدار القرارات املناسبة حياهلا.

11:4:8

إعداد جدول أعمال اجلمعية العمومية لالحتاد وواثئق بنوده.

12:4:8

دراسة طلبات االنضمام لعضوية االحتاد والبت فيها بصورة مؤقتة متهيداً لعرضها على

13:4:8

دراسة مشروع املييانية السنوية والتقرير املالية واحلساب اخلتامي.

14:4:8

اقرتاح تعيني احملاسب القانوين ملراجعة حساابت االحتاد.

15:4:8

حتديد مكان وزمان اجتماعات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية وإقرار جدول أعماهلا.

5:8

تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاهتا مرة كل سنة بقرار خطي من رئيسها الذي حيق له

اجلمعية العمومية الختاذ القرار املناسب حياهلا.

دورة انعقاد

أيضاً اختاذ قرار دعوهتا لعقد اجتماع غري عادي (طارئ) كلما اقتضى األمر ذلك.

االجتماع

رئاسة االجتماعات

جدول األعمال

وعلى األمني العام تنفيذ قرار توجيه الدعوة بعد حتديد املوعد من قبل الرئي

مع

إرفاقه الواثئق اخلاصة جبدول األعمال.
6:8

يتوىل رئي

اللجنة التنفيذية رائسة اجتماعات اللجنة التنفيذية ،ويف حالة غيابه يتوىل

أحد نواب الرئي

الثالثة رائسة االجتماع حسب األقدمية والسن.

7:8

يتضمن جدول أعمال اللجنة التنفيذية ما يلي:

1:7:8

املناداة على احلضور (للتأكد من النصاب القانوين).

2:7:8

اعتماد حمضر اجتماع اللجنة التنفيذية السابق وبيان تنفيذ قراراته.

3:7:8

دراسة تقرير األمني العام عن نشا االحتاد يف الفرتة املاضية.

4:7:8

دراسة تقرير األمني العام  /أمني الصندوق اإلداري واملايل.

5:7:8

دراسة االقرتاحات املقدمة من االحتادات األعضاء.

6:7:8

دراسة التوصيات املرفوعة إىل اللجنة التنفيذية من اللجان املعاونة.

7:7:8

دراسة خطة عمل االحتاد املقرتحة للفرتة املقبلة.

8:7:8

دراسة املقرتحات املقدمة للجمعية العمومية بشأن تعديل النظام األساسي.

9:7:8

دراسة مشروع املييانية للفرتة املقبلة.
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10:7:8

اعتماد قانونية قوائم الرتشيحات ملناصب اللجنة التنفيذية قبل عرضها على اجلمعية
العمومية اليت ستجري فيها االنتخاابت.

تثبيت عقد

11:7:8

ما يستجد من أعمال.

8:8

يكون االجتماع العادي أو غري العادي مثبتاً إذا وافق على حضوره يف اليمان واملكان

9:8

يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً إذا حضره األغلبية املطلقة لألعضاء الذين
هلم حق التصويت.

1:9:8

إذا مل يكتمل النصاب يف املوعد احملدد يؤجل االجتماع ملدة  24أربع وعشرين ساعة

احملددين األغلبية املطلقة لألعضاء الذين هلم حق التصويت.

االجتماعات

صحة انعقاد
االجتماعات

يكون االجتماع بعدها صحيحاً (حىت لو انسحب أي أحد من األعضاء) شريطة أال
يقل عدد احلاضرين عن ثلث األعضاء الذين هلم حق التصويت.

التصويت
التصويت بالتمرير
اإلنابة
إعداد حماضر

10:8

يكون التصويت علنياً برفع األيدي وجيوز أن يتم سرايً.

1:10:8

جيوز التصويت ابلتمرير شريطة املوافقة ابإلمجاع.

2:10:8

ال جيوز اإلانبة عن العضو يف التصويت.

3:10:8

يف حال تعادل األصوات يرجح اجلانب الذي فيه صوت الرئي .

11:8

يقوم األمني العام إبعداد حماضر اجتماعات اللجنة التنفيذية والتوقيع عليها مع
الرئي .

االجتماعات

الرتشيح للجنة
التنفيذية

12:8

يسمي كل احتاد عضو مرشحاً واحداً فقط بعد أن يكون قد سدد االلتيامات املالية

1:12:8

يكون الرتشيح مبوجب خطاب مسجل أو بربقية أو ابلربيد اإللكرتوين تصل األمانة

جتاه االحتاد العريب.

العامة لالحتاد قبل  45يوماً من اتري االنتخاب ويعتمد بريد (مدينة املقر) ويهمل كل

ترشيح يرد بعد هذا املوعد.
13:8
1:13:8

يتم انتخاب اللجنة التنفيذية حسب التسلسل التايل:
انتخاب الرئي

ويفوز ابملنصب من حصل على أكرب عدد من أصوات األعضاء

الذين هلم حق التصويت شريطة حتقيق األغلبية املطلقة.
االنتخابات

2:13:8

انتخاب األعضاء الثمانية املكملني للجنة التنفيذية من قبل أعضاء اجلمعية العمومية يكون

وفقاً للتوزيع اجلغرايف للمناطق الثالثة (منطقة اخلليج وشبه اجلييرة العربية – ثالثة أعضاء/

منطقة املشرق العريب – عضوين  /منطقة أفريقيا – ثالثة أعضاء) ،ويفوز بعضوية هذه اللجنة
من حصل على أكرب عدد من أصوات اجلمعية العمومية شريطة حتقيق األغلبية املطلقة طبقاً
للتوزيع اجلغرايف املذكور املذكور يف املادة (. )19 : 8

إعادة االنتخابات
التعادل بني أكثر
من اثنني

3:13:8

يف حالة عدم احلصول على األغلبية العادية أو تساوي عدد األصوات بني مرشحني اثنني،
تعاد عملية االقرتاع بينهما لكسر التعادل أو حلصول أحدمها على األغلبية املطلقة.

4:13:8

يف حال كان التعادل بني أكثر من اثنني تعاد عملية االقرتاع لكسر التعادل أو
حلصول أحدهم على األغلبية العادية ويف حال وجوب إعادة االقرتاع خيرج املرشح
احلاصل على أقل عدد من األصوات إىل أن يبقى مرشحني اثنني فقط.

10

5:13:8

تثبيت ترتيب املرشحني مجيعاَ حسب تسلسل األصوات كل ومنطقته اجلغرافية هبدف

6:13:8

يتم تسمية نواب الرئي

وفق املناطق اجلغرافية الثالثة (كما ورد يف املادة الثامنة الفقرة : 8

14:8

يفوز ابلتيكية املرشح أو املرشحني ملناصب اللجنة التنفيذية إذا تساوى عدد املرشحني

الرجوع إليها لشغل مكان عضو أو عضوين (طبقاً للمادة .)1 : 19 : 8
 )1يف أول اجتماع للجنة التنفيذية ابلتوافق وإذا تعذر ذلك ابالقرتاع السري .

التزكية

إهمال ورقة االقرتاع

إسقاط العضوية

مع عدد املناصب الشاغرة مع عدم اإلخالل مبا ورد يف هذا النظام.
15:8

هتمل ورقة االقرتاع إذا:

1:15:8

كان عدد املرشحني املنتخبني أقل من عدد املناصب الشاغرة.

2:15:8

حصل خطأ يف اسم املرشح (لدرجة إاثرة الشك مبن هو املقصود).

3:15:8

كان عدد املرشحني املنتخبني أكثر من عدد املناصب الشاغرة.

16:8

تسقط العضوية عن عضو اللجنة التنفيذية يف احلاالت التالية:

1:16:8

الوفاة

2:16:8

االستقالة

3:16:8

ورود اخطار رمسي من احتاده الوطين بيوال صفته وبعدم متثيله لالحتاد ويف هذه احلالة
تفقد دولته املنصب يف اللجنة التنفيذية ويصبح املقعد شاغر وال حيق له ترشيح بديل
عنه.

3:16:8

إذا قام بعمل غري مشروع خمالف ألهداف االحتاد.

4:16:8

التخلف عن حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية ثالثة مرات دون عذر مشروع تقره
اللجنة التنفيذية.

سحب الثقة

17:8

لالحتاد ألسباب تستوجب ذلك.
18:8

يتم شغل املناصب الشاغرة حسب التايل :

1:18:8

يف حالة شغور مركي أو اثنني يتم التعويض من قائمة االنتخاابت األخرية إلحالل
البديل ممن حصلوا على أكرب عدد من األصوات يف نف

شغل الشواغر

املنطقة اجلغرافية .أما إذا

كانت اللجنة التنفيذية قد انتخبت ابلتيكية فيتم شغل الشاغر يف أول اجتماع قادم
2:18:8
19:8

اجملموعات اجلغرافية

تسحب الثقة من اللجنة التنفيذية أو من أحد أعضائها بقرار من اجلمعية العمومية

للجمعية العمومية طبقاً ألحكام هذا النظام.
يف حالة شغور منصب الرئي

أو شغور ثالثة مراكي أو أكثر تدعى اجلمعية العمومية

لعقد اجتماع طارئ خالل ستني يوماً الستكمال العدد.

توزع االحتادات الوطنية ابلدول العربية إىل ثالث جمموعات جغرافية طبقاً للتايل:
التعاون وشبه اجلييرة العربية (ثالثة أعضاء):

1:19:8

منطقة جمل

1:1:19:8

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

2:1:19:8

مملكة البحرين.
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3:1:19:8

اململكة العربية السعودية.

4:1:19:8

سلطنة عمان.

5:1:19:8

دولة قطر.

6:1:19:8

دولة الكويت.

7:1:19:8

اجلمهورية اليمنية.

2:19:8

منطقة املشرق العريب (عضوين):

1:2:19:8

اململكة األردنية اهلامشية.

2:2:19:8

اجلمهورية العربية السورية.

3:2:19:8

اجلمهورية العراقية.

4:2:19:8

دولة فلسطني.

5:2:19:8

اجلمهورية اللبنانية.

3:19:8

منطقة أفريقيا (ثالثة أعضاء):

1:3:19:8

اجلمهورية التونسية.

2:3:19:8

اجلمهورية اجليائرية.

3:3:19:8

مجهورية جيبويت.

4:3:19:8

مجهورية السودان الدميقراطية.

5:3:19:8

مجهورية الصومال.

6:3:19:8

ليبيا.

7:3:19:8

مجهورية مصر العربية.

8:3:19:8

اململكة املغربية.

9:3:19:8

مجهورية موريتانيا اإلسالمية.

املادة التاسعة :اختصاصات الرئيس
1:9

متثيل االحتاد أمام اجلهات الرمسية والقضائية ويف احملافل الدولية.

2:9

رائسة مجيع جلسات اجلمعية العمومية واللجنة التنفيذية وجلنة األمور املستعجلة
والتوقيع على حماضرها مع األمني العام.

3:9

توقيع العقود واالتفاقيات اليت تربم ابسم االحتاد .

4:9

حضور اجتماعات أية جلنة لالحتاد مىت رأى ذلك .

5:9

تسمية األمني العام  /األمني العام املساعد  /أمني الصندوق.
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إصدار قرار تعيني األمني العام واألمني العام املساعد وأمني الصندوق املقرتح من

6:9

رئي

االحتاد.

7:9

اإلشراف على شئون االحتاد .

8:9

تعيني موظفني األمانة العامة حسب احلاجة وحتديد مهامهم وتكليفهم ابلعمل اإلضايف
عند الضرورة مع حتديد رواتبهم ومكافآهتم.

9:9

التوقيع على أذوانت الصرف مع األمني العام  /أمني الصندوق .

10:9

اختاذ قرار عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية أو اجلمعية العمومية .
تفويض نواب الرئي

11:9

أو أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية مبمارسة كل أو بعض

اختصاصاته .
ترجيح اختاذ قرار يف حالة تعادل أصوات األعضاء ابللجنة التنفيذية على موضوع

12:9

مطروح للتصويت .

املادة العاشرة :اختصاصات نواب الرئيس
يف حالة غيابه.

1:10

ميارس نواب الرئي

اختصاصات الرئي

2:10

ميارس نواب الرئي

ما يفوضون به من اختصاصات.

3:10

تنفيذ املهام املوكلة هلم من قبل الرئي

واللجنة التنفيذية.

املادة احلادية عشرة :األمني العام  /أمني الصندوق  /األمني العام املساعد
1:11

األمني العام هو رئي

أمانة سر االحتاد املسئول أمام اللجنة التنفيذية يف إدارته

لألعمال املكلف هبا  ،وعن التيام وإنتاج موظفي األمانة العامة ويتوىل االختصاصات
التالية:
1:1:11

تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية واللجنة التنفيذية وجلنة األمور املستعجلة ابختاذ كافة
اإلجراءات الالزمة.

2:1:11

ضبط جلسات اجلمعية العمومية واللجنة التنفيذية وجلنة األمور املستعجلة.

3:1:11

توجيه الدعوة حلضور اجتماعات اجلمعية العمومية واللجنة التنفيذية وجلنة األمور

األمني العام

4:1:11

املستعجلة واللجان املعاونة طبقاً ملا نص عليه النظام.

وضع مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان املعاونة

واالجتماعات األخرى اليت تعقد يف نطاق نشا االحتاد.
5:1:11

حضور االجتماعات اليت تعقدها اللجان املختلفة ابالحتاد.

6:1:11

إعداد التقارير اإلدارية والفنية.

7:1:11

حفظ امللفات والسجالت واملستندات.

8:1:11

توقيع مجيع املراسالت اليت تصدر عن االحتاد.
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9:1:11

توجيه الدعوة لعقد اجتماع للمجموعة العربية قبل كل مؤمتر دويل أو قاري ويف مكان
انعقاد املؤمتر.

األمني العام املساعد

يقوم األمني العام املساعد بتويل مهام واختصاصات األمني العام يف حالة غيابه

3:11

ومبساعدته وتنفيذ ما يوكل إليه من أعمال.
أمني الصندوق هو املسئول أمام اللجنة التنفيذية عن الشئون املالية وحساابت االحتاد

2:11

ويتوىل االختصاصات التالية:

أمني الصندوق

1:2:11

مسك احلساابت.

2:2:11

إعداد التقرير املايل واحلساب اخلتامي.

3:2:11

إعداد مشروع املييانية السنوية.

4:2:11

متابعة تنفيذ القرارات املالية حبدود الللوائح واألنظمة.
أذوانت الصرف والشيكات.

5:2:11

التوقيع مع الرئي

6:2:11

يقرتح تعيني موظفي األمانة العامة حسب احلاجة وحتديد مهامهم وتكليفهم ابلعمل
اإلضايف عند الضرورة مع حتديد رواتبهم ومكافآهتم.

7:2:11

حفظ امللفات والسجالت واملستندات اخلاصة ابلشئون املالية.

املادة الثانية عشرة :جلنة األمور املستعجلة
تكوين اللجنة
االختصاصات

تتكون جلنة األمور املستعجلة من أربعة أعضاء رئي

1:12

العام بصفة مقرر وال حيق له التصويت.
ختتص جلنة األمور املستعجلة مبعاجلة مجيع القضااي اليت حتتاج إىل قرار فوري يف حالة

2:12

تعذر عقد اجتماع للجنة التنفيذية.
تتخذ جلنة األمور املستعجلة قراراهتا يف اجتماع يعقد هلذا الغرض ويف احلاالت

3:12
االجتماعات
القرارات

االحتاد والنواب الثالثة واألمني

االستثنائية ميكن اختاذ القرارات عن طريق املراسلة بريدايً أو برقياً ،أو ابلربيد
اإللكرتوين ويف هذه احلالة تتخذ القرارات ابإلمجاع.
تكون قرارات جلنة األمور املستعجلة انفذة املفعول فور صدورها ،على أن تعرض يف

4:12

أول اجتماع تعقد للجنة التنفيذية.
حيق لرئي

5:12

اللجنة دعوة من يراه حلضور االجتماع ممن له عالقة مبوضوعات جدول

األعمال.

املادة الثالثة عشرة :اللجان املعاونة الدائمة
اللجان الدائمة
تأليف اللجنة
الدائمة

1:13

تقوم اللجنة التنفيذية بتشكيل جلان معاونة دائمة هلا الصفة االستشارية يف جماالت
العمل واحتياجاته .وتضع لوائحها الداخلية مع مراعاة ما يلي:

1:1:13

تتألف اللجنة الدائمة من  3إىل  7أعضاء على األكثر مبن فيهم الرئي
اللجنة التنفيذية ،وانئب الرئي
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الذي تسميه

واملقرر اللذين تسميهما اللجنة يف أول اجتماع هلا.

اجتماعات اللجنة

2:1:13

دورة اللجنة الدائمة تبدأ وتنتهي مع بداية وهناية اللجنة التنفيذية.

3:1:13

جتتمع اللجنة مرة واحدة سنوايً على األقل بقرار من رئيسها الذي حيق له أيضاً اختاذ

4:1:13

حيق للجنة املعاونة اقرتاح تشكيل فريق عمل من بني أعضائها وقائمة اخلرباء العرب

قرار عقد اجتماع طارئ (غري عادي) للجنة إذا اقتضى األمر ذلك.

الدائمة

املختصني إلجناز مهمة أو عمل أو برانمج نقرتح من اللجنة.
اللجان املؤقتة

2:13

تقوم اللجنة التنفيذية بتشكيل جلان مؤقتة ألمور معينة ينتهي عملها ابنتهاء املهمة
املوكلة إليها.

املادة الرابعة عشرة :مالية االحتاد
تتكون مالية االحتاد من:

املمتلكات

اإليرادات

1:14

املمتلكات وتشمل ما يلي:

1:1:14

أموال نقدية وودائع يف املصارف.

2:1:14

املباين واملنشآت واألراضي.

3:1:14

األجهية واألدوات واألاثث.

4:1:14

وسائل النقل.

2:14

اإليرادات وتشمل ما يلي:

1:2:14

رسوم االنتساب.

2:2:14

اشرتاكات االحتادات األعضاء.

3:2:14

اإلعاانت احلكومية اليت تقررها دولة املقر.

4:2:14

التربعات واهلبات واإلعاانت اليت توافق عليها اللجنة التنفيذية.

5:2:14

إيراد املبارايت واملناسبات واحلفالت اليت ينظمها والنسب احملددة من إيراد املناسبات
اليت يشرف عليها االحتاد.

6:2:14

حصة االحتاد من إيراد املباراي ت اليت تنظمها االحتادات األعضاء فيما بينها يف جمال
بطوالت ومسابقات االحتاد.

السنة املالية
اإلنفاق
احملاسب القانوني

7:2:14

حصة االحتاد من تسويق حقوق الرعاية واإلعالن والنقل التلفييوين وبيع احلقوق.

8:2:14

اإليرادات من استثمارات االحتاد.

9:2:14

أية موارد أخرى توافق عليها اللجنة التنفيذية.

3:14

حتدد السنة املالية من أول شهر يناير/كانون الثاين إىل هناية شهر ديسمرب/كانون أول
من كل عام .

4:14

ال حيق لالحتاد أن ينفق أمواله يف غري األغراض الذي أنشئ من أجلها  ،وال حيق له
الدخول يف املضارابت املالية أو التجارية .

5:14

يراجع حساابت االحتاد حماسب قانوين أو أكثر تقرتحه اللجنة التنفيذية وتعتمده
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اجلمعية العمومية.
اإليداع

6:14

اللوائح الفنية

1:15

تودع األموال يف مصرف تعتمده اللجنة التنفيذية.

املادة اخلامسة عشرة :أحكام عامة
يلتيم االحتاد بتطبيق اللوائح الفنية والتنظيمية لالحتاد الدويل يف كل البطوالت اليت
يشرف عليها.

والتنظيمية

2:15

تعقد مجيع اجتماعات اجلمعية العمومية واللجنة التنفيذية يف مقر االحتاد ما مل يتقدم
أي عضو بطلب استضافتها.

تسيري أعمال االحتاد

اللجنة التنفذية ونوابه عن اجتماعات اللجنة التنفيذية يرتأس

3:15

يف حال غياب رئي

4:15

االجتماعات العضو املنتخب األكرب سناً.
حيق للجمعية العمومية تشكيل جلنة مؤقتة لتسيري أعمال االحتاد يف حال سحب الثقة
من اللجنة التنفيذية أو إصدار قرار حبلها ألي سبب من األسباب على أن حتدد
موعداً لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية إلجراء انتخاب جلنة تنفيذية جديدة
خالل فرتة تسعني يوماً.

5:15

سواء يف اجلمعية العمومية أو اللجنة التنفيذية أو
للدولة أو العضو يف مكوانت االحتاد ً

6:15

حيق الحت اد اللجان سحب الثقة من اللجنة التنفيذية وتشكيل جلنة مؤقتة لتسيري عمل االحتاد

اللجان املعاونة الدائمة صوت واحد فقط.
قرار سحب الثقة من

وتوجه الدعوة لعقد اجتماع مجعية عمومية طارئة خالل ستة أشهر يف احلاالت التالية:

 .1عدم استطاعة اللجنة التنفيذية واجلمعية العمومية عقد اجتماعاهتا ملدة سنتني.

اللجنة التنفيذية أو

 .2حدوث خالفات تؤدي إىل انقسام الدول العربية.

حل االحتاد

استالم وتسليم

 .3عدم تطبيق النظام األساسي.
7:15

حيق للهيئة التنفيذية تشكيل جلنة لالستالم والتسليم ملمتلكات وملفات وسجالت
ومستندات االحتاد اإلدارية واملالية والعهد كلما استليم األمر ذلك.

العهدة

8:15

يوجه االحتاد دعوة الحتاد اللجان حلضور ممثله بصفة مراقب الجتماعات مجعيته
العمومية ملراقبة صحة إجراءات عقد االجتماعات وتطبيق النظام األساسي ،كما يقوم
بتوجيه الدعوة له حلضور اجتماعات جلنته التنفيذية كلما استليم األمر ذلك.

القرارات األخرى

االحتكام لالحتاد
العربي

9:15

حيق للجنة التنفيذية اختاذ القرارات املناسبة يف كل ما مل يرد بشأنه نص يف هذا النظام
على أن تعتمد من اجلمعية العمومية يف أو اجتماع هلا.

10:15

يعود للجنة التنفيذية حق تفسري نصوص أحكام هذا النظام.

11:15

تلغى مجيع النصوص املخالفة ألحكام هذا النظام.

12:15

جيوز لالحتاد االحتكام لدى احتاد اللجان يف أي خالف يتعلق بتنفيذ أحكام هذا
النظام ،أو يف تفسري أي من مواده أو لعدم إجياد حل ألمر مل يذكر له نص يف النظام.
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13:15

حيق لكل احتاد أن يشكل جلنته التنفيذية ابلطريقة اليت يراها مناسبة مع مراعاة ما يلي:
عدد أعضاء اجلمعية العمومية

عدد أعضاء اللجنة التنفيذية
5

10 – 9

6

12 – 11

7

14 – 13

8

22 - 15

9

8–5

أحكام انتقالية

14:15
اعتماد النظام

أصبح هذا النظام انفذ املفعول بعد اعتماده من اجلمعية العمومية لالحتاد يف دورة
انعقادها رقم (

) يف مدينة املنامة مبملكة البحرين بتاري (
ميالدية).

املوافق (
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هجرية )

لبييبليبل

النظام األساسي املوحد لالحتاد العريب للكرة الطائرة
املعتمد يف اجتماع اجلمعية العمومية العادي واالنتخايب

مملكة البحرين –  1أبريل 2017م
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