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 املادة األولى: التعريفات

 :، املعاني املوضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خالف ذلكالالئحةيقصد بالكلمات والعبارات اآلتية، حيثما وردت في هذه 

 وزارة الرياضة.      الوزارة:

 وزير الرياضة.        الوزير:

 ضوابط الترخيص لألكاديميات الرياضية هذه.        :الالئحة

أي كيان تجاري مسجل بموجب سجل تجاري لدى وزارة التجارة وتتضمن أنشطته تقديم التعليم الرياض ي  :      األكاديميات الرياضية

 والترفيهي.

ويشمل ذلك التعليم في ما ، ويكون له اتحاد معني في اململكة، الرياضة والترفيهعليمي في مجال أي نشاط ت :التعليم الرياض ي والترفيهي

يلي: كرة القدم، كرة الطائرة، كرة القاعدة، كرة السلة، كرة الطاولة، كرة اليد، الكريكت، الجمباز، ركوب 

تعليم رياض ي وترفيهي الخيل في املدارس أو األكاديميات، السباحة، الفنون القتالية، اليوغا، الرماية أو أي 

 آخر.

 على تحقيق أهدافهم  االتحاد املعني:
ً
 ومعنويا

ً
أي من الهيئات الرياضية ذات الشخصية االعتبارية التي تساعدها الدولة ماديا

 بما يتوافق مع أنظمة اللجنة األوملبية الدولية، واالتحادات القارية والرياضية.

ادر من الوزارة بعد استيفاء مقدم الطلب لالشتراطات الواردة في هذه ترخيص األكاديمية الرياضية الص  الترخيص:

 .الالئحة

 .الالئحةاألكاديمية الرياضية الحاصلة على ترخيص من الوزارة بموجب أحكام هذه                      املرخص له:

 .الخاصة الرياضية لألندية بالترخيص املختصة اإلدارة : املختصة اإلدارة

 اللجنة املختصة بالنظر في االعتراضات ضد قرارات اإلدارة املختصة املشار إليها في املادة الرابعة عشرة.  : املختصةاللجنة 

 ونطاقها الالئحةاملادة الثانية: أهداف 

تحفيز القطاع الخاص على يضمن االرتقاء بالخدمات املقدمة، و  اإلطار اإلشرافي للعالقة بين الوزارة والجهات املرخص لها بماتهدف الالئحة إلى وضع 

إلى تحديد االشتراطات  الالئحةتهدف هذه كما  .االستثمار في املجال الرياض ي، بما يسهم في رفع مستوى املمارسين للرياضة بين مختلف فئات املجتمع

واإلجراءات الخاصة بالترخيص لألكاديميات الرياضية لتمكينها من تقديم التعليم الرياض ي والترفيهي واكتشاف املواهب في مختلف األلعاب 

 الرياضية في سن مبكرة، باإلضافة الى التزامات املرخص لهم. 

 املادة الثالثة: أحكام عامة للترخيص

وصالحيات الجهات األخرى ذات العالقة، تختص الوزارة، بصفتها املنظم لقطاع الرياضة في اململكة، بإصدار  مع مراعاة األنظمة .1

 التراخيص واملوافقات الالزمة لتقديم التعليم الرياض ي والترفيهي. 

املادة ارة وفق أحكام ال يجوز لألكاديميات الرياضية تقديم التعليم الرياض ي والترفيهي إال بعد الحصول على الترخيص من الوز  .2

 . ، ويجوز للوزارة فرض رسوم ترخيص لكل فرعالالئحةهذه من  الرابعة واملادة الخامسة

ال يعد الحصول على الترخيص أو املوافقة إعفاًء من الحصول على أي تراخيص أو موافقات أخرى الزمة من الجهات األخرى  .3

 ذات العالقة، أو من االلتزام بأحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات عالقة. 
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 لألكاديمية الرياض يجوز  .4
ً
 للمادة للمرخص له التقدم للوزارة لطلب فتح فرع آخر محدد جغرافيا

ً
 الرابعة واملادة الخامسةية وفقا

 .الالئحة هذه من

 املادة الرابعة: الترخيص 

 . الخامسةيصدر ملقدم الطلب الترخيص بتقديم التعليم الرياض ي والترفيهي، وذلك بعد استيفاء الشروط الواردة في املادة 

 املادة الخامسة: شروط الترخيص 

مع مراعاة أحكام نظام االستثمار األجنبي، يشترط لحصول األكاديمية الرياضية على الترخيص املؤقت بتقديم التعليم الرياض ي والترفيهي 

 الشروط اآلتية: 

 النماذج واإلقرارات ذات العالقة التي تطلبها الوزارة عند التقديم على طلب الترخيص. التوقيع على .1

تقديم نسخة من السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة، والتي تتضمن أي من األنشطة التعليمية الرياضية والترفيهية وفق  .2

 .الالئحةأحكام هذه 

 تقديم ما يثبت األهلية النظامية ملقدم الطلب، على النحو اآلتي:  .3

 صورة من الهوية، في حال كان املقدم مالك الكيان. .1

وعقد التأسيس أو ما يتضمن الصالحيات في التقديم على طلب الترخيص، في حال كان مقدم صورة من الهوية  .2

 الطلب هو مدير الكيان.

صورة من الهوية ووكالة قائمة بموجب األنظمة ذات العالقة، في حال كان مقدم الطلب شخص آخر سوى مالك  .3

 الكيان أو املدير. 

على موقع الوزارة بعد الحصول على املوافقة املبدئية على الترخيص، ويتم توضيحه إيداع رسوم الترخيص في حساب الوزارة  .4

 .عند التقديم

  الحصول على موافقة االتحاد املعنياملادة السادسة:  

على  ، والحصول املتطلبات الفنية التي يطلبها االتحاد املعني وفق األنظمة واللوائح ذات العالقةيجب على املرخص له استيفاء  .1

من حصوله على الترخيص، ويجوز  شهر  24، وذلك خالل عضوية في االتحاد املعني بالنشاط املطلوب الترخيص ملمارسته

 تراها الوزارة موجبة للتمديد
ً
 .للوزارة تمديد هذه املدة إذا كان هناك أسبابا

مع مراعاة  رة تعليق الترخيص املمنوح له أو إلغاءهفي حال عدم التزام املرخص له باالشتراط الوارد له في البند األول، يجوز للوزا .2

 .الحادية عشرة املادة في الوارد الحكم

 : إجراءات التقديم على الترخيصالسابعةاملادة 

 للدليل الصادر عن الوزارة 
ً
يتم التقديم على طلب الحصول على الترخيص أو الترخيص املؤقت من خالل املوقع اإللكتروني للوزارة ووفقا

 عن  5في هذا الشأن. وفي حال تعطل موقع الوزارة عن العمل ملدة ]
ً
 .التراخيص طريق إدارةأيام[ فإنه يتم التقدم بطلب الترخيص يدويا

 : التزامات املرخص لهالثامنةاملادة 

 بجميع اللوائح واألنظمة ذات العالقة. يلتزم املرخص له باالمتثال .1
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والتعليمات الصادرة عن اللجنة األوملبية العربية السعودية، واالتحاد  يلتزم املرخص له باالمتثال بجميع اللوائح واالشتراطات .2

 لألنظمة ذات العالقة.املعني، وذلك في كل ما يتعلق بالجوانب الفنية 
ً
 باللعبة وفقا

 يلتزم املرخص له باالمتثال بجميع التعليمات والتعاميم والشروط واألحكام الصادرة عن الوزارة واالتحاد املعني من وقت آلخر.  .3

ات حول تمويل يلتزم املرخص له بتقديم جميع الوثائق أو املعلومات التي قد تطلبها الوزارة من وقت إلى آخر بما في ذلك معلوم .4

الكيان وأي معلومات إضافية حول التبرعات أو اإلعانات املالية التي قد يستلمها املرخص له أو الكيان مقدم الطلب خالل فترة 

 الترخيص.

 يلتزم املرخص له بإشعار الوزارة في األحوال اآلتية: .5

ترخيص للوزارة خالل لحصول على الأي تغييرات تطرأ على املعلومات واملستندات التي قدمها املرخص له لغرض ا .أ

 من تاريخ التغيير. أيام عمل 10

 أي تغييرات تطرأ على عقد التأسيس أو النظام األساس للمرخص له أو سجله التجاري.  .ب

 أي تغييرات في ملكية املرخص له. .ج

 يلتزم املرخص له بوضع اسم الكيان سجله التجاري على كل املداوالت الرسمية الصادرة من قبله.  .6

 تجديد الترخيص: التاسعةاملادة 

 خالل وذلكبعد دفع رسوم التجديد التي تحددها الوزارة،  مماثلة ملدة له الصادر  الترخيص لتجديد بطلب التقدم له للمرخص يجوز 

)التزامات املرخص  الثامنة املادة في ورد ما بجميع التزامه يثبت ما له املرخص تقديم بعد، ترخيصه سريان مدة من األخيرة أشهر  الثالث

 .(الترخيص)شروط  الخامسةله( مع عدم اإلخالل بأي مما ورد في املادة 

 

 :املخالفات: العاشرةاملادة 

 :الالئحة هذه ألحكام مخالفة التالية التصرفات من كل تشكل

 .الضوابط تلك أحكام وفق الوزارة من ساري  ترخيص على الحصول  دون  الضوابط في الواردة األنشطة ممارسة .1

 .الضوابط بموجب له املرخص التزامات من التزام بأي اإلخالل .2

 .الترخيص طلب على التقديم عند له املرخص إقرارات من بأي اإلخالل .3

 .الوزارة عن صادرة تعاميم أو  لوائح وأي الضوابط هذه بأحكام اإلخالل .4

 

 العقوبات: عشرة الحاديةاملادة 

 في للوزارة يجوز  االتحادات، عن الصادرة الفنية االشتراطات مخالفة وكذلك آخر  نظام أي عليها ينص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع

 :التالية العقوبات من أي إيقاع الالئحة، هذه في الواردة املخالفات من بأي له املرخص قيام حال

 .ضرورية الوزارة تراها أخرى  إجراءات أي أو  املخالفة، نتائج ملعالجة الالزمة التصحيحية اإلجراءات باتخاذ له املرخص إلزام .1
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 .املخالفة تصحيح مهلة تحديد مع له املرخص إلى كتابي إنذار  توجيه .2

أو إلغاء الترخيص الصادر عن الوزارة في حال تم إنذار املرخص له ولم يتم تصحيح املخالفة خالل املهلة الزمنية  تعليق .3

 الواردة في اإلنذار، أو في حال كانت املخالفة غير قابلة للتصحيح. 

 مائة ألف لاير  تتجاوز  ال  مالية غرامة إيقاع .4
ً
 .لوزيرا عن تصدر  التي والجزاءات العقوبات لجدول  وفقا

  دوري بشكل أعاله)د(  الفقرة في إليها املشار  والجزاءات العقوبات جدول  تحديث يتم .5
ً
 .الوزير لتقدير  وفقا

 .اإللغاء تاريخ منسنة  مرور  بعد إال  الترخيص طلب على التقديم إعادة الترخيص إلغاء عقوبة حقه في صدر  ملن يجوز  ال  .6

 

 الرقابة : الثانية عشرةاملادة 

مع مراعاة اختصاصات الجهات الحكومية األخرى، يجوز للوزارة واالتحاد املعني القيام بالرقابة على األشخاص والكيانات  .1

 . الالئحةواملنشآت واألنشطة املتعلقة بتنفيذ أحكام هذه 

تحاد مسؤولي الوزارة وااليجوز للوزارة واالتحاد املعني القيام بعمليات التفتيش الالزمة على الكيانات املرخص لها عن طريق  .2

 . ل الرقابة والتفتيش للقطاع الخاصويجوز إسناد أعمااملعني لتحقيق هذا الغرض، 

 إليقاعالنتائج والتوصيات إلى اإلدارة املختصة بالوزارة  –املسؤولون املعنيون من طرف االتحاد املعني  أو  - ترفع إدارة الرقابة .3

  املناسبةالعقوبات أو الغرامات 
ً
 .عشرة الحادية املادة في إليه املشار  العقوبات لجدول  وفقا

املحافظة على سرية املعلومات، وعدم اإلفصاح عنها  املختصينيلتزم املرخص له بتزويد الوزارة بكافة املعلومات املطلوبة، وعلى  .4

 ملا تقض ي به األنظمة. 
ً
 للغير إال وفقا

التحقق من التقارير املالية واإلدارية للكيان مقدم الطلب أو  مة التفتيشملن تسند إليهم الوزارة مه أو يجوز ملسؤولي الوزارة  .5

 املرخص له. 

 

 الثالثة عشرة: الشكاوى  املادة

وتقوم بالنظر فيها ودراستها والتحقق من صحتها  الضوابطالناشئة عن تطبيق أحكام  الشكاوى استقبال  الوزارةتتولى  .1

. ويكون استقبال الشكاو 
ً
رسالها على العنوان البريدي إاإللكتروني أو عن طريق  الوزارةمن خالل موقع  ى وتسويتها وديا

 .ملوظف استقبال شكاوي املستثمرين لذلك أو تسليمها املخصص

 اإلجراء واتخاذ فيها للنظر  الشكوى  صحة ثبوت حال في املختصة اإلدارة إلى بإحالتها الشكاوى  باستقبال املعنية اإلدارة تقوم .2

 .الالئحة هذه أحكام وفق املناسب

 مع شكواه املستندات التالية: الشكوى صاحب  يرفق .3

الشخص الطبيعي صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين ومواطني دول الخليج العربي، أو صورة من  يرفق (أ)

 رخصة اإلقامة لغير السعوديين، أو صورة من جواز السفر للمقيمين خارج اململكة. 

 صورة من السجل التجاري وأن تكون الشكوى موقعة من الشخص املفوض.الشخص االعتباري  يرفق (ب)
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 صورة من الوكالة الشرعية والهوية الوطنية للوكيل الشرعي. (ج)

 صورة من املستندات املؤيدة للشكوى.  (د)

حال تقديمه للشكوى  ،و البريد اإللكترونيأاملستثمر املقدم لشكواه على رقم معاملة، عبر رسالة قصيرة على الجوال  يحصل .4

 .اإللكترونية الهيئة بوابة عبر ا ويمكن للمستثمر متابعة حالة الشكوى  إلكترونيً 

 

 االعتراضات في بالنظر  املختصة اللجنة: عشرة الرابعة املادة

ل .1
ّ
 عن اإلدارة القانونيةثالثة أعضاء أحلجنة في الوزارة مشكلة من  تشك

ً
للنظر في االعتراضات على العقوبات  دهم ممثال

 والجزاءات الصادرة من اإلدارة املختصة. 

 .العالقة ذات األنظمة وفق اململكة في املختصة املحكمة أمام املادة هذه في لها املشار  اللجنة قرارات على االعتراض يجوز  .2

 عشر: أحكام عامة  الخامسةاملادة 

ال يجوز للمرخص له التنازل عن ترخيصه لغيره أو التصرف بأي شكل آخر من األشكال بالترخيص إال بعد الحصول على موافقة  .1

 الوزارة املسبقة لذلك. 

 ال يجوز للمرخص له االدعاء بتمثيل اململكة العربية السعودية بأي شكل من األشكال إال بعد الحصول على موافقة الوزارة   .2

  ك.املسبقة لذلواالتحاد املعني 

 من تاريخ صدورها الالئحةيعمل بأحكام  .3
ً
 . اعتبارا

تختص الوزارة بتعديل و تفسير أحكام هذه الالئحة ولها الحق في اتخاذ كل ما لم يرد بشأنه نص وفقا ملقتضيات املصلحة  .4

  .العامة

 


