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1
في مجال تطبيق هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك.
الئحة ترةةيص أنتية أة تصالرحة ت  :ت هي وثيقةة العمةل التةي توالةح ئحةة تةراخيص ابنديةة با تحةاد
الكويتي والتوجيهات الواردة في هةذه الالئحةة والتةي تةاود الجهةة
صلكةةةةةةةرأراتلكةةةةةةةي تصل ةةةةةةة ت
المانحةةة للتةةراخيص ومقةةدمي طلبةةات التةةراخيص فهمةةا فالةةل
ت
للمعايير المتبعة وإجراءات التقييم الموحةدة .فيمةا يتعلةق بالمعةايير
المالية ،يوفر هذه الالئحةة تااصةيل ةن المتطلبةات والحةد ابدنة
الواجب توفره .تتكون هذه اللوائح من خمسةة نةوام مةن المعةايير
و ملية رئيسية .يجب نقل متطلبات لوائح تراخيص نديةة ا تحةاد
اآلسةةيول لكةةرة القةةدم فةةي اللةةوائح الخاصةةة بةةالترخيص ل نديةةة
المحلية .
مس ب تتية أ تصالرح تصلكرأرات  :ت الدورل الممتاا ودورل الدرجة ابول وكأس ا تحاد وكأس سمو
ابمير وكأس سمو ولي العهد.
لكةةةةةةةةةةةةةةةةةي تصل ةةةةةةةةةةةةةةةةة ت
ت

صلمرسة تصليأ ةةاتالةةاتصالرح ة ت  :ت موسم  2023/2022الحالي
صلكةةةةةةةرأراتلكةةةةةةةي تصل ةةةةةةة ت
ت

ةظة ة تصلم فةةةالتالةةةاتصالرحة ة ت  :ت وثيقة مل توالح المتطلبات الواجب ا لتاام بها من قبةل ابنديةة
والمتعلقةةة بالمال ةةب التةةي ستستالةةيف مباريةةات مسةةابقات نديةةة
صلكةةةةةةةرأراتلكةةةةةةةي تصل ةةةةةةة ت
ا تحاد الكويتي لكرة القدم.
ت

صل ةةةةةرصئ تصلم لأةةة ة تصلسةةةةةةرأ ت  :ت مجمو ةةة القةةوائم الماليةةة التةةي يةةتم إ ةةدادها فةةي تةةاري ا نتهةةاء
النظامي وتشةمل ةادة قائمةة المركةا المةالي ،ابربةاس والخسةائر
ت
وقائمة التدفقات النقدية والقوائم المالية ابخرى واإليالاحات التةي
تعتبر جاء يتجا من القوائم المالية.
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صلرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أ ت  :ت يتمثل الهدف من التدقيق في تمكين مدقق الحسابات من إبداء ر ية
حول ما إذا تةم إ ةداد القةوائم الماليةة وفقةا إلطةار إ ةداد التقةارير
ت
المالية المحدد .ان المصطلحات التي يسةتخدمها مةدققي الحسةابات
إلبداء ر يهم هي تم رض القوائم المالية بشةكل ةادل وحقيقةي
و تةةم ةةرض القةةوائم الماليةةة بشةةكل ةةادل مةةن جمي ة النةةواحي
المادية  .تنطبق ناس ابهداف ند مراجعة المعلومةات الماليةة و
غيرها طبقا للمعايير المالئمة.
في مليات التدقيق ،يقوم مةدققي الحسةابات بتقةديم الةمان مرتاة
ولكن ليس مطلق بأن المعلومات اليت تم التدقيق ليهةا خاليةة مةن
ابخطاء المادية ويتم إبداء ذلك بشكل إيجابي في تقريةر المراجعةة
كالمان مناسب.
صلمرصزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت  :ت تحتةةول ل ة الجةةداول التةةي تالةةم المعلومةةات الماليةةة المسةةتقبلية
للكيان وتكون مبنية ل افتراالات اإلدارة حةول الاعاليةات التةي
ت
ربمةةا قةةد تحةةدب مسةةتقبال واإلجةراءات الممكةةن اتخاذهةةا مةةن قبةةل
الكيان.
صلة ةةةةة ترمةةةةة تالةةةةةاتحكمةةةةة ت  :ت تتكون من النقد الاعلي واإليدا ات تحت الطلب .يمثل ما فةي حكةم
النقد ا ستثمارات قصيرة ابجل وذات السيولة العالية والتي يمكن
ت
تحويلها إل مبالغ نقديةة محةددة وتخالة لمخةاطر غيةر جوهريةة
ذات القة بالتغير في قيمتها.
صل ةةةةةرصئ تصلم لأةةة ة تصلمرحةةة ة
ت

ت  :ت القوائم المالية للمجمو ة والتي يجب تقديمها كقةوائم ماليةة لشةركة
اقتصادية واحدة.

صلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ ي ت  :ت الاترة ل التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للكيان لالستاادة
من نشطت .
ت
صالجةةةةةةةةةةةةيص تصليئأسةةةةةةةةةةةةا ت  :ت الحةةد ابدنةة مةةن المتطلبةةات التةةي يجةةب لةة الجهةةة المانحةةة
للتةةراخيص تطبيقهةةا للتحقةةق مةةن التقيةةد بالمعةةايير المةةذكورة فةةي
ت
الالئحة كأساس لمنح الترخيص لمقدم الطلب.
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صلمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أأي ت  :ت المتطلبات الواجب ل مقدم الطلب ا لتاام بها وتنقسم إل خمس
فئةةات كالتةةالي الرياالةةية ،البنيةةة التحتيةةة ،المةةوظاين واإلدارة،
ت
وابمور القانونية والمالية) .وقد تم تقسيم كل فئة إل ثالثة درجات
.)A, B, C
آ ةةةةيتمرفةةة تلر ةةة أ ت ئمةةة ت  :ت التةةاري الةةذل يجةةب فية لة الجهةةة المانحةةة للتةةراخيص تاويةةد
ا تحاد الكويتي بقائمة ابندية التي تم منحهةا التةراخيص مةن قبةل
ب ألة أة ة تصلمةةةي نتل ة ة ت لة ة ت
جهات اتخاذ القرار المحلية .يتم تحديد هذا التاري من قبل ا تحاد
صالرحةة تصلكةةةرأراتلكةةي تصل ةة ت
الكويتي لكرة القدم كل سنة ويتم إبالغ الجهةة المانحةة للتةراخيص
بذلك التاري .
ت

آ ةيتمرفة تلر ة أ تصل لةالت لة ت  :ت التةةاري الةةذل تطلةةب فية الجهةةة المانحةةة للتةةراخيص مةةن ابنديةةة
الراغبةةة فةةي الحصةةول لةة التةةرخيص تقةةديم كافةةة المسةةتندات
صلج ةةة تصلم ةحةةة تللرةةةةيص أن ت
المطلوبة للحصول ل ذلك الترخيص.
ت

صلسةةةةةةةةةةةةةةةة تصلم لأةةةةةةةةةةةةة ة ت  :ت هةةي الاتةةرة المشةةمولة فةةي التقةةارير الماليةةة والتةةي تنتهةةي بتةةاري
ا نتهاء الرسمي بغض النظر ما إذا كانت سنة كاملة م بشرط
ت
تكون فترة مرحلية.
ت:

مدقق الحسابات الةذل يكةون مسةتقال ةن الكيةان ،بموجةب قةانون
السلوك ابخالقي والمهنةي المعمةول بة مةن قبةل ا تحةاد الةدولي
للمحاسبين والخاص بالمحاسبين المحترفين.

مةة ة
ت

تصلحسةة ة ب تتصلمسةةةةر

صلرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي أن ت :
ت

هي شهادة تؤكد تةوفر كافةة المتطلبةات اإللااميةة مةن قبةل الجهةة
المانحةةة للتةةراخيص بغةةرض المباشةةرة فةةي إجةةراءات التسةةجيل
بالمسابقات المحلية.

م ةةةةةة ت لةةةةةةالتصلرةةةةةةي أن ت :
ت

كيان نظامي مسؤول بالكامل وبشكل حصري عن فريق كرة القدم
المشارك على في مسابقات األندية التي تطبق نظام الترخيص.

صلج تصلراتأر تمةحتصلرةي أنت :
ل ت

مقدم طلب التبرخيص البتي تبم منحبر التبرخيص مبن بببل ال هبة
المانحة للتراخيص
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ت

ت

ت

صي تصلرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيص أن ت  :ت ال هببة و المسببؤولين التببابجين لل هببة المانحببة للتببراخيص الببتين
يتجاملون مع األمور الخاصة بتراخيص األندية.

ت

ت

ت

مرسةةةةةةةةةةة تصلرةةةةةةةةةةةةيص أن ت :
ت

الموسببم الببتي تببم خحلببر مببن التببرخيص .الموسببم الببتي سببيتم
الترخيص خحلر يضاً)

جةةةةةةةةةةيص صتتصلرةةةةةةةةةةي أن ت :

اإل راءات التي يتم من خحلها من الترخيص.

ت

ت

ت

ت

صلج ةةة تصلم ةحةةة تللرةةةةيص أن ت :
ت

ت

ت

ال هببة التببي تجمببل علببى ادارة نظببام التببراخيص علببى المسببتو
المحلي وتقوم بمن التراخيص الحزمة.

ت

ت

صلر يأيتحأ تصلكأ نت/تصلكأ ةة ت ت :
ت

ت

ت

ت

ت

هببو الجضببو المس ب ل وش و الشببركة و م موعببة ملزمببة بمو ب
الحئحببة لتزويببد ال هببة المانحببة للتببراخيص بببالقوائم الت سيسببية و
القوائم المالية الموحدة.

ت

ت

ت

ت

صلمرس ة تصلمةةيص تصلرةةي أنتل ة ت :
ت

ت

ت

ت

ت

ت

المقصود بتلك الموسم الرياضي لحتحاد الكويتي لكرة القبدم البتي
تم فير تقديم طل الحصول على الترخيص علبى سببيل الملبال 1
يناير –  31ديسمبر).

ت

ت

ت

صالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ت :
ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

المقصود بر المكان التي تقام علير مباريات المسابقة ويشبمل تلبك
على سبيل الملال ال الحصر ميع المحع والمرافق القريببة مبن
تلك الملج الرياضي ملبل المكاتب و مباكن الضبيافة و المراكبز
اإلعحمية ومراكز االعتماد.

ت

ت

رةةة ة يأتتصالةر ةةة ة تصلةظةةة ة ما ت  :ت وهو تاريخ مرا جة الحسابات السنوية للكيان المجني بالتقرير.
ت

صلحأةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةة أ ت  :ت  -1تلتبببزم ال هة المانحبببة للرخصة بضمان الحيادية والمسببباواة
رصلسةةةةةةةةةةةةةةةةيأ ت
في المجاملبة ببين ميبع مقبدمي طلببات الرخصبة خبحل اإل براء
األساسي.
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 -2تلتزم ال هة المانحة للرخصبة بضبمان السبرية التامبة لمقبدمي
طلبات الرخصة فيمبا يتجلبق ب ميبع المجلومبات التبي تمقبدم خبحل
اإل براء األسببببباسي .كبام يتجنببي علبى ي شبببببخص يشبارك فببي
عمليبببة الترخيص و تجينر ال هبببة المانحة للرخصة من اعضباء
ل ببان و مستشبببببارين و مببوظنين ن يوبببع علببى اتنابيببة سببرية
مجلومات ببل مباشرة مهامر.
صالسر لأ ت

على المبرخص وضبع ا براء مكتبو للت كبد مبن ن ميبع
ت ي
المشاركين في نظام ترخيص األندية يحترمبون مببادا االسبتقحل
ن يتضمن اإل راء المكتو ما يلي:
ي
) ينرض ن ميع المشاركين في نظام ترخيص األنديبة يجلنبون
كتابةً عن استقحلهم عند تجيينهم ؛
) مطالبببة عضبباء هيئببات اتخببات القببرار ببباإلعحن شببنويا ً عببن
استقحلهم في بداية كل ا تماع ؛
ج) وصف الطريقة التي يتم من خحلها ضمان االستقحل.
د) تحديببد الجوابب فببي حالببة و ببود ي شببك بشب ن اسببتقحلية ي
شخص مشارك في نظام ترخيص األندية.
 .2في حالة ظهور تضار
اعحن مكتو
 .3ي

في المصال  ،ي

على النور توبيبع

ديد.

ن يكون ميع المشاركين في نظام ترخيص األندية على

درايبة بمسبؤولياتهم فيمبا يتجلبق بمببادا االسبتقحل وي ب علببيهم
االمتناع عن التصويت اتا كان هناك ي شك بش ن اسبتقحلهم عبن
مقدمي طلبات الترخيص ش المرخص لهم و اتا كان هناك تضار
في المصال .
ج تتصر ذتصل يصي ت

ت

 -1يقصد ب هات اتخات القرار ل نة تراخيص األندية ول نة
ن تتمتع هته ال هبات
استئناف تراخيص األندية) ،وي
باالسبببتقحلية عن بجضها وعن ال هبببة المانحة للرخصة،
 -2تقبببرر ل نبة تبراخيص األنديبة مببببا اتا كبان ي ب مبن
الرخصبببة لمقدمببببببي طلببببات الرخصبببة علبببى سبببا
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المسبببتندات التي بدمها ببل حلول الموعد النهبائي للتقبديم
المحددة من ببل ال هبببة المانحبببة للرخصة ،كما تقرر ما
اتا كان يتجني سبببح الرخصة مبببن المبرخص لبر بنباء
على تقرير من مدير ادارة تراخيص األندية
 -3تتولى ل نة استئناف تراخيص األندية النصبل فبي طلببات
االسببتئناف وتصببدر برارهببا النهببائي بمببن و عببدم مببن
الرخصة و سحبها
 -4ال ي ببوز التقببدم باالسببتئناف اال مببن ببببل  . :مقببدم طل ب
الرخصببة الببتي رفضببت ل نببة تببراخيص األنديببة منحببر
الرخصة؛ و  .المرخص لبر البتي تبم سبح الرخصبة
منبر مبن ببببل ل نبة تببراخيص األنديبة؛ و ج .مببدير ادارة
تراخيص األنديبة ،وتصببببدر ل نبة اسببببتئناف تبراخيص
األندية برارهبا علبى ضبوء القببببرار الصبادر عبن ل نبة
تراخيص األندية وفقط علبى سببببا المسبتندات المقدمبة
مسبببقا ً مببن مقببدم طلبب الرخصببة و ال هببة المانحبببببة
للرخصة لل نبة تبراخيص األنديبة وال ي بوز للمسببببت نف
تقببديم ي دلببة و مسبببببتندات ديببدة مببام ل نببة اسببتئناف
ن تقدم طلبات االستئناف ببل
تراخيص األندية .كما ي
الموعد النهائي لحستئناف
 -5تجتبر هيئة التحكيم الرياضي الوطنية هي السلطة النهائيبة
للنصببل فببي االسببتئناف علببى بببرارات ل نببة اسببتئناف
تراخيص األندية ،على ن تؤخت بجبين االعتببار المواعيبد
المحددة لبدء المسابقة و البطولة تات الصلة
 -6يكون النصبببا

القانوني ل هات اتخات القرار هو لحلببببة

 ) 3عضبباء علببى األبببل مببن بيببنهم الجضببو القببانوني
والمببالي ،و فببي حالببة تجببادل األصببوات يكببون للببرئي
الصوت المر .
ف رب تتصلريص أن ت

ت

 -1يمكن لل نة تراخيص األندية و ل نة اسبببتئناف تراخيص
األندية ن توبع على مقدم طل الرخصبة واحبدة و كلبر
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من الجقوبات التالية •  :اإلنتار • .الغرامة المالية • .البزام
النادي بتقديم الباتات اضافية وش و اسبببتيناء شروط مجينبة
خببحل موعببد زمنببي محببدد • .ح ب

و سببح المببن

وال وائز المالية •  .سح الرخصة • .
 -2ي وز إلدارة تراخيص األندية و ل نبة تبراخيص األنديبة
و ل نببة اسبببببتئناف التببراخيص احالببة ي موضببوع الببى
الل ببان القضببائية باالتحبباد الكببويتي لكببرة القببدم فببي حببال
االشتباه في مخالنة مقبببدم طل الرخصة و المرخص لبر
ألحببد حكببام الئحببة االنضبببببباط واألخببح و يرهببا مببن
لوائ النينا واالتحاد االسبببيوي و االتحاد الكويتي ملل :
تقديم مستندات مزورة ،عدم احتبرام المواعيبد النهائيبة و
يرها).

ت
ت

7

2023 2022

2
 -1تطبق حكام هذه الالئحة للموسم الرياالي 2023/2022
 -2تعةةد لةةوائح تةةرخيص ابنديةةة الكويتيةةة وثيقةةة العمةةل الرئيسةةية للجهةةات التةةي يةةتم منحهةةا
التةةراخيص ،والتةةي تحتةةول ل ة الحةةد ابدن ة مةةن المتطلبةةات الرئيسةةية لالتحةةاد الةةدولي
واآلسيول لكرة القدم.
 -3حدد ا تحاد اآلسيول متطلبات إلاامية ينبغي تحقيقها لالمان وجةةود معةةايير جةةودة موحةةدة
ل مستوى قارة آسيا .بينما تبنت الجهة المانحةةة للتةةراخيص بعةةض المعةةايير آخةةذة بعةةين
ا تبار ا حتياجات المعينة لكرة القدم المحلية ووفقا للمسابقات المحلية.
3
يهدف نظام تراخيص ابندية الكويتية إل
-

حماية مصداقية ونااهة مسابقات ابندية ل المستويين المحلي والقارل.

ب  -المسا دة في تطوير مستوى ابندية في كافة ابمور المالية والرياالية والقانونية واإلدارية
والبنية التحتية.
ج-

الترويج بشكل كبر والتحسين المسةتدام للمقةةاييس فةةي كافةةة المجةةا ت المعنيةةة بكةةرة القةةدم
واستدامة ولوية التدريب ور اية الال بين الشباب في جمي النوادل.

د-

ايادة مستوى اإلدارة والتنظيم داخل ابندية.

هة  -تحسين اإلمكانيةةات والقةةدرات ا قتصةةادية والماليةةة ل نديةةة ،وايةةادة الشةةاافية والمصةةداقية
وتكريس ابهمية الالامة لحماية الدائنين.
و-

تحسين البنية التحتية الرياالية ل ندية لتةةوفير اسةةتادات آمنةةة ومجهةةاة بشةةكل جيةةد لخدمةةة
الجمهور ووسائل اإل الم.

ا-

المان استمرارية المسابقات المحلية.

س-

مراقبة ابداء المالي السليم في المسابقات.

خ -تطوير المنظومةةة الرياالةةية والتأكةةد مةةن مطابقةةة الحةةد ابدنة مةةن شةةروط ومعةةايير ا تحةةاد
ا سيول.

8

2023 2022

 ا لتةةةاام بتطبيةةةق اللةةةوائح والةةةنظم المتعلقة ة بتةةةراخيص ابنديةةةة لةةةدى ا تحةةةادين الةةةدوليوابسةةيول وكةةذلك اإللتةةاام بمةةا جةةاء فةةي ئحةةة التةةراخيص المحلي ة الخاصةةة با تحةةاد
الكويتي لكرة القدم.
ب  -م راجعةةةةةة وإ تمةةةةةاد الطلبةةةةةات المقدمةةةة مةةةةةن ابنديةةةةةة الرياالةةةةةية المشةةةةةاركة فةةةةةي
المسابقات المحلية لالتحاد.

 د ةةم ا نديةةة نحةةو تحقيةةق التةةرخيص الةةالام للمشةةاركة فةةي مسةةابقات ا تحةةاد الكةةويتيلكرة القدم.
ب -د ةةم ا نديةةة وتوجيةة اإلرشةةاد الةةالام ل نديةةة الرياالةةية فةةي إدارة ملةةف التةةرخيص
لتحقيةةةق ا هةةةداف المرجةةةوه وا متثةةةال الة ة المعةةةايير المطلوبة ة والحةةةرص لة ة ن
يكون التواصل بإستمرار.
ج -تبليةةةغ ابنديةةةة الرياالةةةية بالمسةةةتجد لةة الالئحةةةة بشةةةكل فةةةورل مةةةن خةةةالل ا مانةةةة
العامة.
د -إ داد وتطبيق نظام تراخيص ابندية ومواصلة تطبيق .
هة -توفير الد م اإلدارل لجهات اتخاذ القرار
و -تقديم الد م واإلرشاد والتوجي لمقدمي طلبات الرخصة

تتقدم ابندية بط لباتها ال إدارة التراخيص في ا تحاد الكويتي لكرة القدم والتي بةةدورها تقةةوم بعةةد
تقديم وج الد م ال ابندية الرياالية بتحويل الطلب ال لجنة تةةراخيص ابنديةةة والمختصةةة فةةي
ا تماد او رفض الطلب حسب المعايير الموالو في الالئحة وفةةي حةةال الةةرفض ،يحةةق لالنديةةة
الرياالية التظلم في لجنة ا ستئناف خالل مدة اقصاها سبوم من تةةاري صةةدور القةةرار لة ن
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تنظر لجنة ا ستئناف في التظلم في مدة واقصاها ثالثة يام من تاري تقديم التظلم ،وفي حال دم
الترخيص وفق الشروط الموالح اله ،لن يتمكن النةادل مةةن المشةةاركة فةةي مسةةابقات ا تحةةاد
الكويتي لكرة القدم خالل الموسم الرياالي ويمكن التقدم بطلب الترخيص في الموسم الذل يلي .

 تتم جمي مليات الترخيص والمراجعة وا تمةةاد فةةي إدارة تةةراخيص ابنديةةة واللجةةان وفةةقمعايير الشاافية الدولية المنصوص في حكام النظام ا ساسي لالتحاديين الدولي وا سيول
ب-يجب التأكد ثناء تقديم الطلب بإ يكون هناك تعارض مصالح بين العاملين في اإلدارة واللجنة
م ابندية المتقدم للطلب وفي حال وجد ذلك يتنح من ل صلة قرابة او مصلح لالمان تطبيق
القوا د السلوكية وذلك تجنبا للحرج او تواجةةد المصةةلح بةةين ا طةةراف وفةةي حةةال اكتشةةف ذلةةك
تطقبق النظم واللوائح المنصوص في حكام ا تحاديين الدولي وا سيول.
ج-يقر كل الع املين في إدارة التراخيص واللجان المعني بأن يكون منتسب لعالوية حد ابنديةةة
الرياالية تجنبا لوجود مصلح وفي حالة المخالاة تطبق حكام ا تحاديين الدولي وا سيول.
د-يمن

ل كافة العاملين في إدارة تراخيص ابندية واللجان المعني من تلقي ية هدايا و طايا.

تعمم جمي القرارات الصادرة ن اللجان ،وكذلك في حال تعيين املين فةةي إدارة التةةراخيص او
اللجان المعني يعمم ذلةةك لة ا نديةةة وا تحةةاديين الةةدولي وا سةةيول ،وفةةي حةةال صةةدور قةةرار
بتعديل الالئحة يعمم ذلك بشكل مباشر ل ن يتم العمل ب بشكل فورل بعد صةةدور التعمةةيم مةةن
ابمانة العامة لالتحاد الكويتي لكرة القدم بالطرق المتبع حسب النظم واللوائح.

تجتمةةة إدارة التةةةراخيص با نديةةةة الرياالةةةية ا
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4
املعـــــايـــري
صليأ

أت ت

صلم يالتصألر تللفيأ تصألر ت
اسم المدرب ابول
كتاب التعيين و العقد
فترة التعيين
مستندات التأهل شهادة تدريب سيوية  Proل ابقل  /مساوية لشهادة تدريب سيوية  Proمعترف
بها من المرخص وا تحاد اآلسيول لكرة القدم
صورة مقاس جواا السار
اليقتصلشب الترصلمش يك تالاتمس ب تتصلشب الت ت
تااصيل كل

بي فرق الشباب ا سم  ،العنوان  ،تاري الميالد  ....ال )

إثبات المشاركة في مسابقات الشباب
كتاب تعيين و قد المدرب
نسخة من المؤهالت التدريبية للمدرب /شهادة التدريب
بأالتصلفيأ تيرتي ص ئاتصلع جتصل بأعاتللفيأ تصألر ت ت
اسم طبيب الاريق و خصائي العالج الطبيعي
كتاب التعيين و العقد
فترة التعيين
سيرة الذاتية لطبيب الاريق و اخصائي العالج الطبيعي
المؤهالت
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صورة مقاس جواا السار
نت
ف ر تمكررب تمعتصل فبأ ت
قائمة الال بين
قد كل

ب

م تتصل ف تصل باتل فبأن ت
هوية الال ب
صورة مقاس جواا السار
تقرير طبي ن كل

ب

بية مجتمعرم تلر رأيتصلشب ال ت
برنامج مكتوب للشباب
فترة سريان برنامج مكتوب للشباب
هيكل تنظيمي يبين الجهات المشاركة ،فرق الشباب  ...ال
تااصيل الال بين المشاركين ،يشمل ا سم والمؤهالت  ...ال
خطة تدريب سنوية
صلبةأ تصلرحرأ ت
صالسر /تمأ صنتصللعالتصل ن ت
اسم و نوان ا ستاد
مستند الملكية و قد م المالك
صورة بجااء متعددة لإلستاد
مةشآتتصلر يأال ت
اسم و نوان ملعب التدريب
مستند الملكية و قد م المالك
صور لملعب التدريب
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2023 2022

سكير يأ تصلة ي ت
اسم و نوان ومعلومات ا تصال بسكرتارية النادل
مستندات الملكية و قد م المالك
صور للمقر م البنية التحتية المخصصة
صلمرظفأنترصإل صيأأن ت
صلم أيتصلع ت/تيمأنتصلسيتصلع ت ت
اسم المدير العام  /يمأنتصلسيتصلع ت
كتاب التعيين و قد العمل
فترة العقد
السيرة الذاتية للمدير العام  /ابمين العام
صورة مقاس جواا السار
صلمسئر تصلم لات رص تك م ت/ت رص تجزئا ت
اسم المسئول المالي
كتاب التعيين و قد العمل
فترة العقد
السيرة الذاتية للمسئول المالي
المؤهالت
صورة مقاس جاا السار
نت
مسئر تصألمنتيرتمسرش يتصألم ت
اسم وتااصيل ا تصال بمسئول ابمن و مستشار ابمن
كتاب التعيين و قد العمل
فترة العقد
السيرة الذاتية لمسؤول ابمن و مستشار ابمن
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صورة مقاس جواا السار
صلمسئر تصإلف مات رص تك م ت/ت رص تجزئات ت
اسم المسئول اإل المي
كتاب التعيين و قد العمل
فترة العقد
السيرة الذاتية للمسئول اإل المي
المؤهالت
صورة مقاس جواا السار
مع أأيت ةرةأ ت
صلكأ نتصل ةرةات ت
نسخة من النظام ابساسي و مواد قد الشركة
شهادة تسجيل و مستخرج من السجل العام
بيان موق من الشخص الماوض
تاري التوقي
صلملكأ ترصلسأ ي تفل تصألة أ ت
طبيعة الكيان القانوني – ا تحاد ،الشركة ،إل
قائمة اب الاء والمساهمين
قائمة اب الاء التنايذيين ومجلس اإلدارة
بيان موق من الشخص الماوض بأن المستندات صالحة
تاري البيان
صلمع أأيتصلم لأ ت ت
المياانية السنوية
فترة المياانية السنوية
14
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صل رصئ تصلم لأ تصلسةرأ تصلم

تت

فترة القوائم المالية السنوية المدققة
تاري تقرير المدقق
التررج تمب لغتمسرح تصل العتللمرظفأنترصلسل تتصالجرم فأ ت/تصل يأبأ ت
قائمة الموظاين العاملين في ل وقت خالل السنة
بيان ن

توجد مستحقات واجبة الدف للموظاين

بيان ن

توجد مستحقات للسلطات ا جتما ية  /الالريبية

خطاب تأكيد من الموظاين.

5
صةةةةادق مجلس اإلدارة ل هةةةةةذه الالئحةةةةةةة فةةي جلسةةةةةةت رقةةم  )2022/2التةةي قةةةةةةةدت
في  30يونيو  2022ويعمل بها ا تبارا من تاري تعميم .
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