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  مقدمة القواعد التفسرييةمقدمة القواعد التفسريية

 

ملرتحلة  استجابًة ائحة االتحارا  وأوضاع الالعبني وانتقاالتهمَلِل التفسرييُة تأتي القواعُد

  تبيان وتوضيحتفسري وو ،ن شفافية األتحكام والتطبيقوما تستلزمه ِم ،يري والتطويرالتغ

 .أو املهتمني بها ،ألتحكامهاائحة للخاضعني نصوص اللَّ

ُُوامل  ائحة يتمثل يف:لَِّل ع يف القواعد التفسرييةَباملتَّ نه

أو املقصود  ،هاتوضيح وبيان لنصوِص اليت حتتاج مزيَد القواعد على املوادِّ ِعر وْضااقتص( 4

 ن معناها.ِم

 حة.اِئصوص مواد اللَّع ضوابط وشروط لبعض ُنْض( َو3

 ائحة.ع تحاالت لتوضيح بعض نصوص اللَّْض( َو4

يف  بعنواٍن قواعد هلا َعْضاملادة اليت حتتاج َو بعد نصِّ مباشرًة ع القواعد التفسرييةْضَو( 1

 .للمادة الثالثة" "نص القواعد التفسريية :بالعبارة التالية كمثال ،منتصف الصفحة

 مَّ( َت4/4)ا يف املادة فمثًل ؛شري إليهي ُيعلى تحسب النص الذ ( ترقيم القواعد التفسريية5

م الفقرة ْقىل َرإ( يشري 4/4م )ْقفالرَّ ؛(4-4/4ع القاعدة اخلاصة بها على الشكل التالي )ْضَو

شري إىل م الذي بعده ُيْقهلا، والشرطة والرَّ قاعدة تفسريية َعْضلثة اليت حتتاج َويف املادة الثا

 (.4-م القاعدة هكذا )ْقَر

ها ِمْهائحة، وسهولة َفيف إيضاح نصوص اللَّ التفسريية سهم القواعُدمؤمل أن ُتملومن ا

 ر اإلمكان.ْدوتطبيقها َق

 ،،قفَِّوواهلل امُل
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  الفصل األولالفصل األول

  التعريفاتالتعريفات

 

  ::التعريفاتالتعريفات  ::املادة األوىلاملادة األوىل

ح ضََّوامُلوالكلمات اآلتية على املفهوم واملعنى  العباراُت لُُّدائحة َتيف تطبيق أتحكام هذه اللَّ

  :ن صراتحة النص أو يقتضي سياقه غري ذلكما مل يتضح ِم ،أمامها

 .اململكة العربية السعودية :اململكة 4/4

 االحتاد العربي السعودي لكرة القدم. :االحتـاد 4/3

 جملس إدارة االحتاد العربي السعودي لكرة القدم. :اجمللس 4/4

 .(FIFA)  مالقَداالحتاد الدولي لكرة  :االحتاد الدولي 4/1

 .القَدمالنظام األساسي لالحتاد العربي السعودي لكرة                     :النظام 4/5

باالحتاد العربي السعودي  اع الالعبنيـوأوض االتْحــِترا جلنة  :ةـاللجن 4/6

 .القَدملكرة 

َواَية أو ــــــِعيَّة اهِلــــُب، سواء ِبَوْضــــه الالعـامُلْنَتِقل من النادي :النادي السابق 4/7

    االتْحـــِترا .

 .االتْحِترا أو  اهِلَواَية ِبَوْضِعيَّة ،الالعُب ل فيهجََّسامُلالنادي  :احلالي النادي 4/8

 .سواء داخل اململكة أو خارجها ،ل إليه الالعُبِقَتْنالنادي امُل :النادي اجلديد 4/9

 ه النادي احلالي.االحتاد التابع ل :االحتاد احلالي 4/41

 .االحتاد التابع له النادي اجلديد :االحتاد اجلديد 4/44

 .القَدملعبة كرة  اللعبة: 4/43

أو  اهِلَواَية ِبَوْضِعيَّة ،لالحتاد منتسٍب ٍدنا أيِّيف ل جََّسالالعب امُل الالعب: 4/44

 .االتْحِترا 

 ،ل االحتادَبن ِقا ِمًصخََّرا وُمًلجََّسلشخص الطبيعي الذي يكون ُما :وكيل الالعبني 4/41

 هِتَفللعمل بِص ،االحتادات األخرى َني ِمأو أ ،أو االحتاد الدولي

 العبني. وكيَل

 



 5 

ا تبدأ أتي أوًلأيهما ت ،أو ثالث سنوات ،م كاملةفارة ثالثة مواِس :ةيَِّمْحالفارة امَل 4/45

 38بل بلوغ الالعب احملار  توقيعه ق مَّالعقد إذا َتبعد سريان 

ا تبدأ أتي أوًلأيهما ت ،أو سنتني ،مومسني كاملنيوفارة  ،اعاًم

سن  امُلْحَتِر توقيعه بعد بلوغ الالعب َتمَّ  العقد إذا بعد سريان

 .عاًما 38

 ه األساسي تقديم تدريبهدُف ،مستقلٌّ ة أو كيان قانونيٌَّمظََّنُم         :يةاألكادمي 4/46

ة َيْنتوفري املرافق والِبن خالل ِموذلك  ،اعبنيلَّل ِلَجطويل اأَل

 ة الضرورية للتدريب.التحتيَّ

ني امُلْحَتِرفاعبني سجيل اللَّتل اللجنُة دهمادَِّحفارتان اللتان ُتال التسجيل:     فارة 4/47

 .الرياضيِّ امَلْوِسممنتصف  وأيف بداية ملنتقلني أو ا ،دُداجُل

ا قبل للمسابقات الرمسية سنويًّ دها االحتاُددَِّحالفارة اليت ُي :الرياضي ِسمامَلْو 4/48

 الرياضي. امَلْوِسمبداية 

 امَلْوِسم أثناءيف و أ ا قبلسنويًّ اللجنةعن  يصدرالتعميم الذي  :التعميم السنوي 4/49

 .الرياضيِّ

 االحتاد لألندية. ة الصادرة عنيَِّرْوالتعليمات الدَّ              :التعاميم 4/31

 .الحتادة التابعة لبات الوطنيَّمجيع املنتَخ :املنتخب 4/34

 بتدريب وتعليم األندية اليت قامْت ع للنادي أوَفاملبلغ الذي ُيْد التعويض عن التدريب: 4/33

 .عاًما( 34- 43) بني ب خالل املرتحلة العمرية ماعالال

سهم يف تدريب أق وأن سَب / أنديةع ألي ناٍدَفاملبلغ الذي ُيْد :التضامنيةاملساهمة  4/34

 عاًما( 34-43مرية ما بني )لالعب خالل املرتحلة الُعاوتعليم 

 عقده. أثناء سريانيف  امُلْحَتِر إذا انتقل الالعب 

رئيسي  نظام شبكة املعلومات والبيانات الذي يهد  بشكٍل  :طابقة االنتقالنظام ُم 4/31

االت الالعبني الدولية، إىل تسهيل وتبسيط عملية انتق

 ق املعلومات.إضافة إىل حتسني الشفافية وتدفُّ
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  أهدا  الالئحة ونطاق تطبيقهاأهدا  الالئحة ونطاق تطبيقها

  ::ائحةائحةاملادة الثانية: أهدا  اللَّاملادة الثانية: أهدا  اللَّ

 تهد  الالئحة إىل:  

 كالء الالعبني.وُو واالحتاد م عالقة الالعب بالناديحتُك وضوابطقواعد ع ْضَو 3/4

 .االتْحِترا ق اليت تطبِّ بني األندية تهمانتقاالو اع الالعبنيأوض تنظيم 3/3

 .ألندية والالعبني ووكالء الالعبنيومتطلباته بني ا االتْحِترا ر ثقافة ْشَن 3/4

 واإلعارة.ن خالل عقود االنتقال ِم ،ل إضافية لألنديةْختأمني مصادر َد 3/1

تحسب األوضاع املنصوص عليها يف هذه  ،نيامُلْحَتِرفجور الالعبني أدنى أُل ع تحدٍّْضَو 3/5

 الالئحة.

 

  نص القواعد التفسريية للمادة الثانيةنص القواعد التفسريية للمادة الثانية

 أهدا  الالئحة من خالل الوسائل التالية: حتقيَق اللجنُة باشرُت

مة لعالقة الالعب بالنادي واالحتاد ووكالء ة للقواعد والضوابط احلاِكرَّعة املستِماملراَج 3/4-4

بة واَكية يف اململكة العربية السعودية، وُماالتْحِترافمبا خيدم العملية  دائٍم ٍلوحتديثها بشك ،الالعبني

ن جتارب الدول ة أوضاع الالعبني وانتقاالتهم باالحتاد الدولي، واالستفادة ِمَحاِئَلرات املستمرة ِلاملتغيِّ

 .القَدمللعبة كرة  االتْحِترا املتقدمة يف جمال 

ي قِّوتَل ،ولأأواًل ب االتْحِترا ق بَِّطاليت ُت األْنِدَيةنتقاالت الالعبني بني دراسة األوضاع اخلاصة با 3/3-3

على اختال   االتْحِترا أو املهتمني ب ،أو الالعبني أو وكالء الالعبني األْنِدَيةاملقارتحات واملرئيات من 

 الرياضي. امَلْوِسموقت خالل  هم يف أيِّطياِفأ

بالالئحة وأتحكامها تحسب األتحوال، وتقديم املساعدة لألندية للتعريف  ؛ش العملَرإقامة ِو 3/4-4

نة ْجلَِّل ، وإنشاء موقع إلكارونيٍّاالتْحِترا ني، وإصدار النشرات ذات العالقة بامُلْحَتِرفالصاعدة لدوري 

 .ر ثقافة الوعيْشنشطتها يف َنأللتعريف بها وبأعماهلا وقرارتها وتعاميمها، و
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  ::يق الالئحةيق الالئحةنطاق تطبنطاق تطب  ::الثالثةالثالثةاملادة املادة 

هم والالعبني ووكالئ األْنِدَيةبني عات اليت تكون املناَز ضِّالرئيسي لَف ُعِجْرالالئحة هي امَل 4/4

 هم وتسجيلهم وانتقاالتهم الداخلية واخلارجية.ِتيَِّلوأْه همبشأن أوضاِع ،

 ذات الطابع الدولي. امُلناَزعاتالالئحة على  ق أتحكاُمبََّطال ُت 4/3

شكواه ذات الطابع الدولي إىل االحتاد  ُعْفَرله ثَِّمى أو وكيله أو ُمصاتحب الشكَول حيقَّ 4/4

 .الدولي مباشرًة

إذا أطرافها غري سعودي  اليت يكون أتحُد امُلناَزعاتالالئحة يف هذه تطبيق أتحكام  ةَنْجلَِّل 4/1

 .ذلك رتضىا

  

  نص القواعد التفسريية للمادة الثالثةنص القواعد التفسريية للمادة الثالثة

أو أي  ،ةنيَّأو مساهمة تضاُم ،ل التدريبأو تعويض عن بَد ،ديٍّتعاُق ة يف نزاٍعأي قرار  من اللجن 4/4-4

ا على مبنيًّ جيب أن يكوَن ،أو يف تسجيل الالعبني أو انتقاالتهم ،ةَمَرْبعلى العقود امُل بات مالية بناًءطاَلُم

 .ن هذه الالئحة( ِم59راعاة األتحكام الواردة يف املادة )وُم ،نصوص هذه الالئحة

 ويتمُّ ،غري سعودي أطرافها اليت يكون أتحُد امُلناَزعات :ذات الطابع الدولي امُلناَزعاتد بَصْقُي 4/3-4

 حتريك شكواه أمام االحتاد الدولي.

 ل الالعَبَمْشيال  - ع الشكوى ذات الطابع الدولي إىل االحتاد الدولي مباشرًةْفاحلق يف َر 4/4-4

 .االتْحِترا أو  اهِلَواَية ِبَوْضِعيَّةد ل يف االحتاجََّسامُل السعوديَّ

 غرُي َمشارط فيها أن يتقدَُّي ،سعودي غرَي هااليت يكون طرُف امُلناَزعات تطبيق أتحكام الالئحة يف 4/1-4

 مبوافقته على معاجلة شكواه أمام اللجنة. د خطيٍّالسعودي أو وكيله أو ممثله بتعهُّ
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

الالعب امُلْحَتِر  السعودي والنادي واحلد األدنى ألجور الالعب امُلْحَتِر  السعودي والنادي واحلد األدنى ألجور شروط والتزامات شروط والتزامات 

  الالعب امُلْحَتِر  السعوديالالعب امُلْحَتِر  السعودي

 

  ::شروط اتحارا  الالعب السعوديشروط اتحارا  الالعب السعودي  ::املادة الرابعةاملادة الرابعة

 شارط التحارا  الالعب السعودي الشروط التالية:ُي

مع  اتحارايفٍّ ٍدْقَع ، وجيوز توقيُعميالدية عند توقيع العقد عاًما( 48كمل )قد أ أن يكوَن 1/4

 ولن يتمَّ ،عقده عن ثالث سنواتا تزيد مدة شريطة ألَّ ؛قة ولي أمرهواَفمُب ،هو أقل ْنَم

 ن ذلك.االعارا  بأي بنود تشري إىل مدة أطول ِم

كمل اعب الذي ألَِّل عادهلاأو ما ُي ،حتصيله العلمي عن شهادة الكفاءة املتوسطة أال يقلَّ 1/3

 .عاًما( 48)

  معه.االتْحِترايفب لناديه خالل فارة عقده ِعلَّا ِلليًُّك امتفرًغ أن يكوَن 1/4

 ْنِم نهائيٌّ ٌعْنأو َم ،أو إيقا  تأدييب ،ه قرار ال يزال ساري املفعولقِّتَحيف ر أال يكون قد صَد 1/1

 سة اللعبة.ماَرُم

 ثبت ذلك.بية ُتوذلك مبوجب شهادة ط ،ةيَّحِّوالصِّ ِةيَِّنالبَد ِنْيالناتحيَت َنا ِمالئًق أن يكوَن 1/5

 ا ألتحكام هذه الالئحة.ًقا وْفا اتحارافيًّمع النادي عقًد َمِرْبأن ُي 1/6

  

  نص القواعد التفسريية للمادة الرابعةنص القواعد التفسريية للمادة الرابعة

ه يف اليوم التالي خوُلُد :االتْحِترايفلتوقيع العقد  أساسيٍّ كشرٍط ا( عاًم48قصد بإكمال )ُي 1/4-4

 ا.( عاًم49لسن )

 الشروط التالية: ا( عاًم48) عب الذي مل يكمْلشارط التحارا  الالُي 1/4-3

 ة.يَّطِّقة ولي أمر الالعب اخَلواَفُم 1/4-3/4

 عادهلا.طة أو ما ُيا على شهادة الكفاءة املتوسِّتحاصًل أن يكوَن 1/4-3/3

 أتحديف  يٍّأو اتحتياط ،كأساسيٍّ ،على األقل باريات رمسيةثالث ُم ق له أن شارك يفسَب أن يكوَن 1/4-3/4

 منتخبات اململكة السنية.

نهائي من  ٌعْنأو َم ،تأدييبٌّ أو إيقاٌ  ،ال يزال ساري املفعول قراٌر هصدر يف تحقِّقد  أال يكوَن 1/4-3/1

 ممارسة اللعبة.
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 ثبت ذلك.ة ُتيَّبِّوذلك مبوجب شهادة ِط ،من الناتحيتني البدنية والصحية الئًقا أن يكوَن 1/4-3/5

على أن تكون بداية العقد  ،ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات اتحارافيًّاا لنادي عقًدمع ا َمِرْبأن ُي 1/4-3/6

في تحال إبرام العقد مع الالعب من سن ( عامًا. ف46االتحارايف  من اليوم التالي  لدخول الالعب سن )

( 47 سن )ويف تحال إبرام العقد يف ،عاًما( 48خر يوم إلكماله سن )آبنهاية  حبيث ينتهي العقُد ؛عاًما( 46)

 ، وهكذا.عاًما( 48يوم إلكماله سن )آخر  تنتهي بنهاية ،صبح مدة العقد سنتنيُت عاًما

لة واَصيف ُم فيجب أن يستمرَّ ،اتحارافيًّا مع ناٍد اعقًد عاًما( 48الذي مل يكمل ) ع الالعُبإذا وقَّ  1/4-4

ثبت انقطاعه ة ما ُيَنْجلَّفريفع ِل ،تهدراس ه عن مواصلةِف، ويف تحال توقُّاالتْحِترايفِّتعليمه تحتى نهاية عقده 

 الالزمَة  اإلجراءاِتاالتْحِترايفبشأن وضعه  رات هلذا االنقطاع، وتتخذ اللجنُةواملربِّ ،عن مواصلة تعليمة

 لذلك.

منذ بداية  أو قطاع خاصٍّ ،بأي عمل لدى جهة تحكومية امرتبًط ا يكوَنألَّ :غ الكليد بالتفرَُّصْقُي 1/4-4

فال  ،ن جهة عملهل يف ذلك تحال تحصوله على إجازة استثنائية ِمُخ وتحتى نهايته، ويْدالتْحِترايفاه عقِد

ن جهة عمل قبيل التفرغ الكلي تحال تحصول النادي على إعارة ِم ْنِم ويعدُّ ،ا لالتحارا ا كليًًّغتفرُّ تعدُّ

 .االتْحِترايفِّالالعب طيلة مدة عقده 

صادر من إتحدى  قراٌر :أي :"قراٌر ر يف تحقهصَد"أال يكون قد  :بارةالوارد يف عد بالقرار َصْقُي 1/1-4

لجنة الصادر من نهائي أو أي قرار  ،ن صالتحيات على الالعبنيمبا هلا ِم ؛اللجان الدائمة يف االحتاد

 االستئنا  السعودية لقضايا املنشطات.التأديبية أو جلنة 

ن ر ِمالشهادة اليت تصُد :اعبلَّاللياقة البدنية والصحية ِل ثبتاليت ُت الطِّبَّيَّةد بالشهادة َصْقُي 4- 1/5

 ها اللجنة.ُلَباليت تْق الطِّبَّيَّةو املراكز أ ،املستشفيات أتحد

 

  ::امُلْحَتِر امُلْحَتِر   التزامات الالعب السعوديالتزامات الالعب السعودي  ::املادة اخلامسةاملادة اخلامسة

 :ـب امُلْحَتِر  السعودي يلتزم الالعُب

لتعاميم الصادرة عن االحتاد واالحتاد الدولي األنظمة والقوانني واللوائح والقرارات وا 5/4

 واألعرا  الرياضية ونصوص العقد.

( 4رقم ) عليه امللحُق صَّما َن َقوْف ،ب االحتاد ذلكطَل َرااللتحاق باملنتخبات الوطنية فْو 5/3

مصلحة املنتخب  ْتاد الدولي، وإذا اقتضمن الئحة أوضاع الالعبني وانتقاالتهم باالحت

مع أي  َضبشرط أال تتعاَر ،لالحتاد متديد الفارة قُِّحفَي ،ة زمنية أطولتفريغهم لفار

 مشاركة رمسية للنادي.
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وأداء املباريات الودية  ،رات والندوات واملمؤمترات الصحفيةَكْسَعتحضور التدريبات وامُل 5/4

ن تدريبات ى الالعبون الطلبة ِمَفوُيْع ،والرمسية يف النادي أو املنتخب تحسب املواعيد املقررة

دها دَِّحتعويضها يف فارات أخرى ُي الفارة الصباتحية أثناء أيام الدراسة فقط، على أن يتمَّ

 النادي.

أو  امَلْوِسمململكة أثناء الالعب ا رةغاَدقة النادي اخلطية يف تحالة ُماحلصول على مواَف 5/1

 اإلجازات.

 ،الدورية الطِّبَّيَّةوالفحوصات  ،فنيةواملثول لالختبارات ال ،احلفاظ على اللياقة البدنية 5/5

وفحوصات  ،للنادي واالحتاد الطِّبَّيَّةل األجهزة الفنية وَبِق ْنة ِمدَّوالعالج وفق اجلداول امُلَع

 .امُلَنشِّطاتاللجنة الوطنية ملكافحة 

 داخل وخارج امللعب. تحسنًة دوًةُق وأن يكوَن الرِّياِضيَّة،وح التحلي باألخالق والرُّ 5/6

 ة النادي.َقواَفدون احلصول على ُم ،ن أي جهةأو هدايا ِم ول أي دعم ماديٍُّبعدم َق 5/7

 .له ٍصخََّرُم ن خالل وكيل العبنيِم ،حةيف هذه الالئ التعاُقديَّةممارسة مجيع تحقوقه  5/8

لودية اأو اللعب يف املباريات  ،عدم املشاركة يف أي نشاط رياضي أو ثقايف أو اجتماعي 5/9

 .اخَلطِّيَّة ة الناديَقواَفإال بعد احلصول على ُم ،غري ناديه احلاليل

ساعده على ضمان مستقبله مبا ُي ،ع مستواه الثقايفْفوَر ،عة حتصيله العلميمتاَب 5/41

 الوظيفي.

 ،ض أو التعاقد مع ناٍد جديٍده عند التفاُوِتَقواَفخطار ناديه احلالي واحلصول على ُمإ 5/44

 ه احلالي.ِدن عْقأو سينتهي خالل الستة أشهر األخرية ِم ه،عقُد هىا إذا انتإلَّ

بعد انضمامه للمنتخبات الوطنية،   األْنِدَيةضات مباشرة مع فاَوإجراء أي ُمَقُبول  عدم 5/43

 عشر الرابعملواد الفصل  وفًقا ،للعقوبة ًةَضْرل الالعب ستجعله ُعَبن ِقخمالفة ِم وأيُّ

 من هذه الالئحة. )املخالفات والعقوبات(

مكاناته يف تنفيذ األنشطة واألعمال املنصوص عليها إو هأقصى جهد هِلوبْذ همشاركِت 5/44

تقارير طبية مبوجب  ،تسمح بذلك التحالة الالعب الصحية  م معه، ما مل تكْنَرْبيف العقد امُل

 .ق عليها اللجنُةوتواِف ،دةصادرة عن جهة معتَم

مبا ال يتعارض مع  ،مع الرعاة الرمسيني للنادي امُلْبَرَمةعقود اتحارام االتفاقيات وال 5/41

 نصوص الالئحة.



 00 

  نص القواعد التفسريية للمادة اخلامسةنص القواعد التفسريية للمادة اخلامسة

 ململكة.غادرة الالعب اة  يف تحالة ُمَقَبْسوافقة النادي ُمُم شارط أن تكوَنُي 5/1-4

ن النادي أو اإلجازات اليت ُتمنح ِم ،الرياضي امَلْوِسمأثناء  :أي ":أو اإلجازات امَلْوِسم ثناءأ"ـبقصد ُي 5/1-3

 وال يشمل ذلك إجازة الصيف. ،الرياضي امَلْوِسميف فارات التوقف خالل 

قة ن أي جهة دون احلصول على مواَفأي دعم مادي أو هدايا ِمَقُبول  يراعي الالعب يف عدم 5/7-4

 للتالي: وفًقاوعدم تضارب املصاحل  ،النزاهة معايرَي - النادي

 علىًرا ثِّمَؤُم - معقولٍة بناًء على أسٍس - ُيَعدُّب أي شيء أو طَلَقُبول  الالعبعلى  رَظْحُي 5/7-4/4

م بأي طريقة باإلقدام على أي َزْلأو يصاتحبه تفاهم صريح أو ضمين بأنه ُم ،نزاهة واجباته جتاه النادي

 ة.يَِّدتصر  مقابل الدعم املادي أو اهَل

للدعم  - ن خالل أتحد أقاربه أو معارفهِم -بول املباشر أو غري املباشرالق :يشمل احلظر 5/7-4/3

 - طبيعية أو معنوية  أشخاص – هاُتصَف كما يشمل احلظر أي جهة مهما كانْت ،و اهلداياأاملادي 

 منافسة أو غري منافسة للنادي. - طبيعة العالقة معها ومهما كانْت

  أو ل أتحد أعضاء الشَرَبن ِقوِم ،فرديٍّ هلدايا بشكٍليف تحال كان تقديم الدعم املادي وا 5/7-4/4

ن خالل مدير ِم ،فصاح عنها فقط إلدارة النادياحلال اإل هذه الالعب يفعلى  فيجب ،العاملني بالنادي

 .االتْحِترا 

ناديه احلالي واحلصول على موافقته عند التفاوض أو التعاقد مع  خطارإيف  راعي الالعُبُي 5/44-4

 التالية: الضوابَط ناٍد جديد

 ا بالتسليم الرمسي.النادي كتابيًّ خطاُرإأن يكون  5/44-4/4

 ا.م رمسيًّلََّسالكتابي امُل اإلخطارن ِم أن يتم تزويد اللجنة بصورٍة 5/44-4/3

 التفاوض إال بعد موافقة ناديه الكتابية. ُءْدال حيق له َب 5/44-4/4

 ،بعد انضمامه للمنتخبات الوطنية األْنِدَيةضات مباشرة مع أي مفاو إجراء الالعبَقُبول  عدم 4- 5/43

ا بأتحكام هذه وكان مشموًل ،ضاتاشارك يف هذه املفاَو ِنَم وإمنا يشمل كلَّ ،فقطوال يقتصر هذا عليه 

 .ملا يقضي به الفصل الرابع عشر )املخالفات والعقوبات( وفًقا ،الالئحة

ه ْتَررَّما َقتحسب لنادي ارعاة مجيع مع  امُلْبَرَمةالعقود اتحارام االتفاقيات ويراعي الالعب  5/41-4

 ،معهامُلْبَرم ونصوص العقد  ،الفصل الثالث عشر )تحقوق الدعاية واإلعالن( من هذه الالئحة نصوُص

 لعقوبات بالنادي.خالفات وامل والالئحة الداخلية

 

 

 



 02 

  ::ِرفنيِرفنيامُلْحَتامُلْحَت  احلد األدنى ألجور الالعبني السعودينياحلد األدنى ألجور الالعبني السعوديني  ::املادة السادسةاملادة السادسة

 : عاًما( 48ون السعوديون الذين مل يكملوا )امُلْحَتِرفالالعبون  6/4 

 ون السعوديون يف أندية الدرجة املمتازة:امُلْحَتِرفالالعبون  6/4/4

 ريال(. 1111ال يقل عن ) راتب شهري 6/4/4/4

 ريال(. 430111بدل سكن سنوي ال يقل عن ) 6/4/4/3

 ا.ريال( شهرًي 111)بدل مواصالت ال يقل عن  6/4/4/4

 

 ون السعوديون يف أندية الدرجة األوىل:امُلْحَتِرفالالعبون  6/4/3

 ريال(. 4111ال يقل عن ) راتب شهري 6/4/3/4

 ريال(. 9111بدل سكن سنوي ال يقل عن ) 6/4/3/3

 ا.ريال( شهريًّ 411بدل مواصالت ال يقل عن ) 6/4/3/4

 

 :عاًما( 48الذين أكملوا )ون السعوديون امُلْحَتِرفالالعبون  6/3

 ون السعوديون يف أندية الدرجة املمتازة:امُلْحَتِرفالالعبون  6/3/4

  ريال(. 8111ال يقل عن ) راتب شهري 6/3/4/4

 .ريال( 31111بدل سكن سنوي ال يقل عن ) 6/3/4/3

 .شهريًّاريال(  811بدل مواصالت ال يقل عن ) 6/3/4/4

 

 السعوديون يف أندية الدرجة األوىل: ونامُلْحَتِرفالالعبون  6/3/3

  ريال(. 6111ال يقل عن ) شهريراتب  6/3/3/4

  ريال(. 48111بدل سكن سنوي ال يقل عن ) 6/3/3/3

 .شهريًّاريال(  611بدل مواصالت ال يقل عن ) 6/3/3/4

 

  نص القواعد التفسريية للمادة السادسةنص القواعد التفسريية للمادة السادسة

أو  ،ن السنوي على الراتب الشهريل السَكىل توزيع بَدجيوز ألندية الدرجة املمتازة والدرجة األو 6/4-4

 .امُلْحَتِر مع الالعب امُلْبَرم الطريقة يف العقد  مع ضرورة حتديد ،سنوية واتحدٍة أو على دفعٍة ،نْيَتَعْفعلى ُد
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  ::السعودي امُلْحَتِر السعودي امُلْحَتِر أجر الالعب أجر الالعب   تعديلتعديل: : ملادة السابعةملادة السابعةاا

ر يف هذه الالئحة األدنى املقرَّ عن احلدِّ امُلْحَتِر  السعودير الالعب ْججيوز للنادي زيادة َأ 7/4

 ا. شعار اللجنة بذلك كتابيًّإمع  ،واتحدة يف السنة ملرٍة

قة بالنادي الذي هبط إىل أندية الدرجة األوىل، مع عدم اإلخالل بشروط العقد املتعلِّ 7/3

 ،ال بعد إعالن اهلبوط رمسيًّيف أول فارة تسجي السعودي امُلْحَتِر الالعب  ِرْجَأ للنادي تعديُل

 يف هذه الالئحة. املقرر السعودي امُلْحَتِر األدنى ألجر الالعب  للحدِّ وفًقا

مع عدم اإلخالل بشروط العقد املتعلقة بالنادي الذي صعد إىل أندية الدرجة املمتازة،  7/4

 رمسيًّا،إعالن الصعود  يف أول فارة تسجيل بعد السعودي امُلْحَتِر الالعب  ِرْجَأ للنادي تعديُل

 املقرر يف هذه الالئحة. السعودي امُلْحَتِر األدنى ألجر الالعب  للحدِّ وفًقا

 

  نص القواعد التفسريية للمادة السابعةنص القواعد التفسريية للمادة السابعة

 ِعْفضرورة َر السعودي امُلْحَتِر الالعب  ِرْجَأ راعي النادي الصاعد للدرجة املمتازة عند تعديلُي 7/4-4

 ( من هذه الالئحة.6/3- 6/4ة السادسة يف الفقرتني )املادَّ ُهرْتما قرَّ َقاألجر وْف

 

  ::األْنِدَيةاألْنِدَية: التزامات : التزامات ثامنةثامنةاملادة الاملادة ال

 بالتالي: األْنِدَيةتلتزم 

األنظمة والقوانني واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن االحتاد واالحتاد د بالتقيُّ 8/4

 ونصوص العقود. الرِّياِضيَّةالدولي واألعرا  

لرئيس  وحيقُّ ،األمني العام وأ ،نائب الرئيس وأ ،جملس إدارته ل النادي رئيَسثَِّمُيأن  8/3

ون فيما يتعلق بشمؤ االتْحِترا إىل مدير  كتابيًّاالنادي تفويض بعض اختصاصاته 

 .االتْحِترا 

 تتوافر فيه الشروط التالية: ،طابقة االنتقال الدوليدير لالتحارا  ونظام ُمتعيني ُم 8/4

 اجلنسية. أن يكون سعوديَّ 8/4/4

 ا على ممؤهل جامعي مناسب.أن يكون تحاصًل 8/4/3

لدى  ب أن يكوَنويف تحال تعذر ذلك جي ،ا وكتابةة حتدًثلجنليزياللغة اإل أن جييَد 8/4/4

 ه وممؤهالته.شعار اللجنة بامِسيتم إ النادي مارجٌم

 خر.آ اٍدأو أي ن ، جملس إدارة الناديا يفيكون عضًو الَّأ 8/4/1
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 ل حماسٍبَبن ِقالرياضي املاضي بعد اعتماده ِم امَلْوِسماحلساب اخلتامي عن  تقديم 8/1

 قانوني مرخص.

 ،ن حماسب قانوني مرخصِم دًةَممالية معَت قبل بداية كل موسم رياضي خطًة يقدَمن أ 8/5

 ت مقدرة النادي على تغطية تكاليف ممارسته لالتحارا .ِبْثُت

طيلة مدة عقد الالعب مع  ،أو الوفاة ،والعجز ،ي تحاالت اإلصابةغطِّتأمني صحي ي 8/6

 واحلاالت اليت متتد آثارها بعد نهاية العقد. ،النادي

 ل االحتاد.َبن ِقالعيب الفريق األول يف النادي عن العدد احملدد ِم يزيد عدُد الَّأ 8/7

ا ( العًب48ية الدرجة املمتازة عن )يف أند ني السعودينيامُلْحَتِرفالالعبني  عدُد يقلَّ الَّأ 8/8

 أدنى. كحّد

( العبني 8ني السعوديني يف أندية الدرجة األوىل عن )امُلْحَتِرفالالعبني  عدُد يقلَّ الَّأ 8/9

 كحد أدنى.

ني السعوديني خالل أول امُلْحَتِرفاستكمال العدد الناقص عن احلد األدنى من الالعبني  8/41

التاسعة  املادةنص  وفق ،لنقص أو التعاقد خارج فارة التسجيلفارة تسجيل تالية حلدوث ا

ديني يرجع إىل اعتزال أو ني السعوامُلْحَتِرف، إذا كان سبب نقص عدد عشرة من هذه الالئحة

أو إصابته بعاهة  ،أو وفاته ،أو إصابته مبرض عضال ،السعودي امُلْحَتِر عارة الالعب انتهاء إ

تقرير  صدوُر :وجود اإلصابة شارط إلثباتقطع يف الرباط، وُيصابته بكسر أو إ أو ،مستدمية

عند أو بعد بداية  تكونر أن مدة تعافيه من االصابة قرِّت طيب معتمد من جهة تقبلها اللجنُة

 فارة التسجيل التالية لإلصابة. 

 ساعده على ضمان مستقبله الوظيفي.لة الدراسة مبا ُيواَصالسماح لالعب مُب 8/44

 ،أو وكالء الالعبني ،ن مراسالتها املتعلقة بالالعبنين أي ِمد اللجنة بصورة ِمتزوي 8/43

 ( ساعة من تاريخ صدورها، ويف تحالة أي إخالل تصبح اخلطابات بال أثر قانوني.73خالل )

مع  ،ص عقوبات ومكافتت الالعبني تعتمدها اللجنُةإعداد لوائح داخلية يف النادي خت 8/44

 .توقيعهم للعلم بها ِذوأْخ ،يدهم بصورة منهاإشعار الالعبني وتزو

 ،أو مع وكالء الالعبني ،صات املالية فور توقيعها مع الالعبنيتزويد اللجنة باملخاَل 8/41

 قة عليها.وذلك ملطابقتها واملواَف
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ناديه  على النادي الراغب يف التفاوض أو التعاقد مع العب حمار  سعودي أن خيطَر 8/45

ه إال إذا كان عقُد ،تفاوض معهيف ال ِءْدقبل الَب كتابيًّاعلى موافقته  َلوأن حيص ،احلالي

 أو سينتهي خالل الستة أشهر األخرية من عقده احلالي. ،انتهى

و الالعبني و/ أو وكالء و/ أ األْنِدَيةتسديد مجيع االلتزامات املالية املثبتة اخلاصة ب 8/46

 ،ت الالزمة والكفيلة حلفظ وسداد االلتزامات املاليةنة اختاذ اإلجراءاْجلَّالالعبني، وحيق ِل

أو  ،أو املنتقلني ،دُدو/أو منع تسجيل الالعبني اجُل االتْحِترا عانة إومنها احلسم مباشرة من 

 االحتاد. اختاذ أي إجراءات أخرى مناسبة وفق ما تقضي به لوائُح

نة اختاذ ْجلَّوحيق ِل ر يف سدادها،وال جيوز التأخ ،ل الشهري لالعبني بانتظامْخسداد الدَّ 8/47

 إعانةاحلسم مباشرة من  :ومنها ،ظ وسداد االلتزامات املاليةْفاإلجراءات الالزمة والكفيلة حِل

أو اختاذ أي إجراءات أخرى  ،أو املنتقلنياجُلُدد،  و/أو منع تسجيل الالعبني ،االتْحِترا 

 االحتاد. وفق ما تقضي به لوائُح ،مناسبة

لالحتاد  السِِّجلَّاتلديه، ويلتزم بتقديم هذه  اعبنيلَِّل نظاميٍة اٍتلَِّجالنادي بِس حيتفظ 8/48

 عند طلبها.

ني امُلْحَتِرفن االحتاد على رواتب الالعبني املخصصة هلا ِم االتْحِترا  إعانةصر   8/49

 ثبت ذلك.مع تزويد اللجنة باملستندات اليت ُت ،السعوديني فقط

 ،الوطنية ومعسكرات التدريب عند طلب االحتاد ْنَتَخباتاللتحاق بامُلالسماح لالعب با 8/31

( من الئحة أوضاع الالعبني وانتقاالتهم باالحتاد 4رقم ) عليه امللحُق صَّذلك وفق ما َن

فيحق لالحتاد متديد  ،مصلحة املنتخب تفريغهم لفارة زمنية أطول الدولي، وإذا تطلبْت

 للنادي. أي مشاركة رمسيٍة مع ا تتعارَضبشرط ألَّ ؛الفارة

 الوطنية.  ُمْنَتَخباتعدم إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الالعبني املنضمني لل 8/34

ن رئيس ِم ل كلٍَّبن ِقإىل اللجنة ِم األْنِدَيةمة من دََّقتوقيع مجيع النماذج والوثائق امُل 8/33

مدير  رئيس النادي تفويضوحيق ل ،أو األمني العام ،أو نائب الرئيس ،جملس إدارة النادي

 ،ن الالعب أو وكيلهكما يتم توقيع مجيع النماذج والوثائق ِم بالتوقيع، كتابيًّا االتْحِترا 

رفع والوثائق اليت ُتيف النماذج  االتْحِترا سم وتأشرية مدير ويف مجيع األتحوال جيب وضع ا

النادي الرفع للجنة  ىفعل ،ألي سبٍب عن التأشري االتْحِترا للجنة، ويف تحال امتناع مدير 

 .تناعهعن أسباب اممباشرة 
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 ،ستقطاعات املسببةواال ،ات املاليةيشمل املستحقَّ امُلْحَتِر خاص بالالعب  لٍِّجإعداد ِس 8/34

 عند الطلب.وتقدميه 

ل الالعبني َبن ِقعة ِمقََّوعلى أن تكون ُم ،احلضور والغياب عن التمارينت الَِّسِج ظْفتِح 8/31

 عند الطلب. وتقدميها ،ني(مُلْحَتِرفاواة و)اهل

  

  نص القواعد التفسريية للمادة الثامنةنص القواعد التفسريية للمادة الثامنة

أو أي  ،ا يف جملـس إدارة االحتـاد  ونظـام مطابقـة االنتقـال عضـوً     االتْحِتـرا   يكـون مـديرُ  ألَّـا   راعىُي 8/4-4

 خر.آاحتاد 

 -هـذه الالئحـة    ونظـام مطابقـة االنتقـال أتحكـام     االتْحِتـرا  فة مـدير  جيوز للجنة يف تحال خماَل 8/4-3

لتقريــر  ؛ملــف املخالفــة للجنــة االنضــباط  أن حتيــَل - (54/4يف غــري احلالــة املنصــوص عليهــا يف املــادة ) 

 .ناسبة يف ضوء الئحة االنضباطالعقوبة امل

ل حماسب َبن ِقالرياضي املاضي بعد اعتماده ِم امَلْوِسمبتقديم احلساب اخلتامي عن زام تلاإل 8/1-4

 ى فيه املعايري التالية:َعراُي ،قانوني مرخص

أو بسبب قرار صادر  ،إظهار أي مستحقات واجبة السداد ألي نادي بسبب انتقاالت الالعبني 8/1-4/4

 أو حمكمة التحكيم الرياضي. ،أو االحتاد الدولي ،ن جلان االحتادن أي ِمِم

 دية أخرى.أي تحقوق تعاُق أو ،كرواتب ؛نيامُلْحَتِرفأي مستحقات واجبة السداد لالعبني إظهار  8/1-4/3

ليت يتم ختصيصها ا ،أي موارد مالية سواء متعلقة حبقوق الرعاية أو االستثمارإظهار  4/4- 8/1

 أو متعلقة بانتقاالت الالعبني. ،للفريق األول

 مبوجب التعاميم. أي معايري أخرى تطلبها اللجنُة 8/1-4/1

 قبل بداية كل موسم رياضي التالي: ييشارط يف اخلطة املالية اليت يقدمها الناد 4- 8/5

 ني.امُلْحَتِرفحتديد قيمة املبالغ املالية املخصصة لسداد رواتب الالعبني  8/5-4/4

 الرياضي. امَلْوِسمحتديد قيمة املبالغ املالية املخصصة لسداد أي مستحقات لالعبني خالل  8/5-4/3

 - ْتَدِجإن ُو - أو وكالء الالعبني ،ندية األخرىة لألقََّححتديد قيمة املبالغ املالية املسَت 8/5-4/4

 وكيفية سدادها.

و/أو  ،األْنِدَيةو/أو  ،نيامُلْحَتِرفحتديد املوارد املالية اليت ُتغطي املستحقات املالية لالعبني  8/5-4/1

 وكالء الالعبني.

 الالزمة لذلك.واملوارد املالية  ،دات أو انتقاالتحتديد املبالغ املرصودة ألي تعاُق 8/5-4/1
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 د يف التعميمالعدد الذي ُيحدَّ :هو ،ن االحتاد لعدد العيب الفريق األولد ِمد بالعدد احملدََّصْقُي 8/7-4

من االحتاد تحسب  والذي يصدر ة املمتازة والدرجة األوىلاخلاص بتصنيف عدد العيب أندية الدرج

 مقتضيات املصلحة.

( من هذه الالئحة فإنه يف تحال قّل عدد الالعبني احملارفني 8/41مع مراعاة ما نصت عليه املادة ) 8/8-4

( من هذه الالئحة 53/3/3طبق العقوبة املنصوص عليها يف املادة )عن العدد احملدد يف هذه الالئحة فُت

شاركة األسيوية يف تحال العب يقل عن العدد احملدد، مع احلرمان من امل حبدها األعلى عن كِل

استكمال  عدم تالية، ويف تحالإكمال العدد الناقص يف أول فارة تسجيل ب النادي مالتزامع استحقاقها، 

الناقص يف فارة التسجيل التالية فيستمر تطبيق العقوبة حبدها األقصى يف كل فارة تسجيل العدد 

 أخرى تحتى يتم إكمال العدد احملدد يف هذه الالئحة.

ذه الالئحة فإنه يف تحال قّل عدد الالعبني احملارفني ( من ه8/41مع مراعاة ما نصت عليه املادة ) 8/9-4

( من هذه الالئحة 53/3/3طبق العقوبة املنصوص عليها يف املادة )عن العدد احملدد يف هذه الالئحة فُت

، مع التزام النادي بإكمال العدد الناقص يف أول ن العدد احملددحبدها األعلى عن كل العب يقل ع

ال عدم استكمال العدد الناقص يف فارة التسجيل التالية فيستمر تطبيق فارة تسجيل تالية، ويف تح

 تحتى يتم إكمال العدد احملدد يف هذه الالئحة.أخرى العقوبة حبدها األقصى يف كل فارة تسجيل 

للجنة احلق يف إعداد الئحة منوذجية للمخالفات والعقوبات وإلزام األندية بها حتقيقًا  8/44-4

 فعًا للتضارب، تطبيقًا ملبدأ الشفافية يف توقيع العقوبات بني مجيع األندية.لتوتحيد اللوائح ود

 ىفعل ،خذ صورة منهاأو ،ه بالالئحة الداخلية للناديِمْلوقيع على ِعتيف تحال رفض الالعب ال 8/44-3

 للحالة. االختاذ ما تراه مناسًب ؛ورفعه للجنة ،بالنادي إعداد حمضر بالواقعة االتْحِترا مدير 

للجنة  االلتزامات املالية اخلاصة باألْنِدَية و/ أو الالعبني و/ أو وكالء الالعبنيلضمان تسديد  8/46-4

املتضمنة قبول صاتحب احلق طريقة   بالشيك املصدق، و/أو اتفاقية التسوية اطلب تزويدهاحلق يف 

 .قحمققة لضمان تحفظ احلقو لذلك ا، و/أو أي وثائق أو مستندات أخرى تطلبهالسداد 

، للجنة احلق يف إلزام األندية بسدادها عن طريق سداد الدَّْخل الشهري لالعبنيلضمان  8/47-4

احلسابات البنكية اخلاصة بالالعبني واحلصول على نسخة منها نهاية كل شهر أو خالل فارات 

لرواتب ، وللجنة احلق أيضًا يف طلب اتفاقية التسوية املتضمنة قبول الالعب طريقة سداد االتسجيل

 جيل الالعبني اجلدد أو املنتقلني يف كل ما سبق.كشرط لتس املستحقة 

الذي يشمل املستحقات املالية واالستقطاعات  امُلْحَتِر يكون إعداد السجل اخلاص بالالعب  8/34-4 

 ة.أو التطبيقات احلاسوبيَّ ،تحد الربامُأن خالل ِم ،الكارونيًّإاملسببة له 

الذي يشمل املستحقات املالية  امُلْحَتِر اخلاص بالالعب  لِِّجد للسِّعند طلب االحتا 8/34-3

 املمؤيدة لذلك. فق معه نسخة من املستندات الدالةرُي ،واالستقطاعات
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أو  ،الرياضي امَلْوِسملالحتاد يكون يف أي وقت خالل  امُلْحَتِر اخلاص بالالعب السِِّجل  تقديم 8/34-4

 .رمسيٍّ على طلٍب وبناًء ،سجيلأو أثناء فارات الت ،مع بداية

الربامُ أو أتحد  من خالل إلكارونيًّا،احلضور والغياب عن التمارين ِسِجلَّات  ظْفيكون تِح 8/31-4

 التطبيقات احلاسوبية.

 االتْحِترا يات مدير مسمؤولتسجيل احلضور والغياب عن التمارين لالعبني من  مسمؤوليةتكون  8/31-3

 از اإلداري والفين للفريق.بالتنسيق مع اجله ،بالنادي

 امَلْوِسماحلضور والغياب اخلاصة بالالعبني لالحتاد تكون يف أي وقت خالل ِسِجلَّات  تقديم 8/31-4

 .بناًء على َطَلٍب رمسيٍّو ،أو مع بداية أو أثناء فارات التسجيل ،الرياضي
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  الفصل الرابعالفصل الرابع

  اة وامُلْحَتِرفنياة وامُلْحَتِرفنياألوضاع النِّظاِميَّة لالعبني اهلواألوضاع النِّظاِميَّة لالعبني اهلو
 

  ::ونونامُلْحَتِرفامُلْحَتِرفاهلواة واهلواة والالعبون الالعبون   ::املادة التاسعةاملادة التاسعة

 .حمارفنيأو  هواٍةلون يف االحتاد واملشاركون يف مسابقاته كجََّسف الالعبون امُلُيصنَّ 9/4

ا ويتقاضى أجًر ،األْنِدَيةأتحد  مكتوب مع ٌدهو الالعب الذي لديه عْق امُلْحَتِر الالعب  9/3

أما مجيع الالعبني  وفات الفعلية اليت تارتب على ذلك،يفوق املصر ،روينظري نشاطه الك

 اآلخرين فيعتربون هواة.

  

  نص القواعد التفسريية للمادة التاسعةنص القواعد التفسريية للمادة التاسعة

لكي يكونوا ممؤهلني  ؛سجلني يف االحتادون أو اهلواة ُمامُلْحَتِرفأن يكون الالعبون  ىيراع 9/4-4

 م.القَدة لكر النِّظاِميَّةللمشاركة يف املنافسات 

يف تحال عدم قيام أي نادي يطبق االتحارا  بإدراج أسم أي العب مسجل بوضعية االتحارا  يف  9/4-3

أي نادي أخر ، فإنه حيق لالعب احملار  االنتقال من ناديه إىل اخلاصة بهالنادي يف كشوفات التصنيف 

 الية تحتى نهاية عقده االتحارايف.مع التزام ناديه بدفع مستحقاته املأو االتحارا    سواء بوضعية اهلواية

بني النادي والالعب اهلاوي ال يكفي لتطبيق أتحكام هذه الالئحة  إن جمرد وجود عقد مكتوٍب 9/3-4

وانطباق التعريف الوارد يف املادة  ،املنصوص عليها يف هذه الالئحة ن توافر الشروطوإمنا ال بد ِم ،عليه

وال يكون  ،يف اتحارا  الالعب ني النادي و الالعبتفاقيات الشفهية بالبا دَُّتوال ُيْع ،( من هذه الالئحة9/3)

 .ثر يف مشوله بأتحكام هذه الالئحةأأي  هلا

 

  ::اهِلَواَيةاهِلَواَيةع ع ضْْض: استعادة َو: استعادة َواملادة العاشرةاملادة العاشرة

ا ( يوًم41إال بعد مرور ) ،تسجيله كهاٍو عاَدال جيوز ألي العب مسجل كمحار  أن ُي 41/4

 .له كمحارٍ مباراة آخر  بقل عِقعلى األ

يف تحالة إعادة تسجيل الالعب مرة و ،اهِلَواَيةاستعادة وضع ال يتم دفع أي تعويض عند  41/3

 على ناديه اجلديد أن يدفَع نَّفإ ،صفة هاٍو استعادتهن ا ِمشهًر (41الل )كمحار  خ ىخرأ

 .من هذه الالئحة نيوالثالث السادسةا ملا ورد يف املادة طبًق ،التدريبا عن تعويًض
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  نص القواعد التفسريية للمادة العاشرةنص القواعد التفسريية للمادة العاشرة

 أو إذا انتقل إىل ناٍد ،يف ناديه احلالي وضعه كهاٍو ستأنف الالعُباإذا  اال خيتلف األمر مطلًق 41/4-4

 واكتسب صفة الالعب اهلاوي مرة أخرى. ،جديد

 الضوابط التالية: ةاهِلَواَيإىل  االتْحِترا الذي يتغري وضعه من  امُلْحَتِر يراعى يف الالعب  41/4-3

 مباراة له كمحار .آخر  من ا( يوًم41إال بعد مرور ) ،للعب كهاٍو ايكون ممؤهًل الَّأ 41/4-3/4

( 41إال بعد مرور ) ،يف مكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب يتم تسجيله كالعب هاٍو أالَّ 41/4-3/3

 مباراة له كمحار .آخر  من ايوًم

ليس  اهِلَواَيةإىل  االتْحِترا ا الستعادة وضع الالعب من ( يوًم41)ـد بطار الزمين احملدإلا 41/4-4

وذلك ألسباب رياضية تتعلق  ،مكن فيها إعادة تسجيل الالعب كهاٍوُي مدة نظاميةأقل  ، وإمنا هيامطلًق

فال يكون الالعب  مَّن َثأو عدم التحايل على أتحكام االنتقال، وِم ،األْنِدَيةبني  الرِّياِضيَّةبانتظام املنافسات 

  التالية. تسجيلالإىل فارة  باريات الرمسيةللعب واملشاركة يف امل اممؤهًل

 .امباراة لعبها فعليًّآخر  خر مباراة له كمحار  أيتيقصد ب 41/4/4

 

  اإلعارة:اإلعارة:: : عشرةعشرةاملادة احلادية املادة احلادية 

 ،اللتزامات املاليةد مدتها واني باتفاقية إعارة حتدَّامُلْحَتِرفجيوز لألندية إعارة العبيها  44/4

 انظرد من اللجنة )َموفق النموذج املعَت ،الثالثة: الناديان والالعب طراُ ويوقع عليها األ

 من هذه الالئحة(. 3امللحق رقم 

 .اللجنة نجيل تحسب التعميم السنوي الصادر ِمتتم اإلعارة خالل الفارة احملددة للتس 44/3

 عقد الالعب مع النادي الذي أعاره.اإلعارة ضمن مدة سريان  تكون فارُة 44/4

وأن تكون حمددة التاريخ  ،جيب أال تزيد مدة اإلعارة عن موسم رياضي واتحد 44/1

 )يوم/شهر/سنة(.

 احلد األدنى ملدة اإلعارة هو الفارة املمتدة بني فارتي التسجيل. 44/5

 جيوز إنهاء اإلعارة قبل موعدها باتفاق مجيع األطرا . 44/6

 .إال مع ناٍد واتحٍد ل الالعُبجََّسال ُي 44/7

 دون احلصول على موافقة ،ثالث بنقله إىل ناٍد عري لالعب أن يقوَمال حيق للنادي املست 44/8

 وموافقة الالعب املعين.  ،صرحية من النادي الذي قام بإعارته َخطِّيَّة



 20 

الالعبني  قل عدُدشريطة أال ي ،ن الالعبنيِم بإعارة أو استعارة أي عدٍد يسمح لكل ناٍد 44/9

ني يف النادي امُلعري عن احلد األدنى احملدد يف درجة هذا النادي، وال يزيد العدد امُلْحَتِرف

 ل االحتاد.َبن ِقمن النادي امُلعري وامُلستعري عن العدد احملدد ِم اإلمجالي للفريق األول يف كلٍّ

 ض التدريب.ختضع اإلعارة إىل قواعد انتقال الالعبني وأتحكام تعوي 44/41

  

  نص القواعد التفسريية للمادة احلادية عشرةنص القواعد التفسريية للمادة احلادية عشرة

 .املدة زمنية حمددة مسبًقآخر  انتقال الالعب من ناٍد إىل :إعارة الالعب يعين 44/4-4

وااللتزامات املارتبة على العقد  خالل فارة اإلعارة يتم التعليق املمؤقت لكافة اآلثار واحلقوق 44/4-3

أنه بعد انتهاء فارة  انادي املعري، ومع ذلك فإن هذا التعليق يفارض ضمنيًّ بني الالعب والاالتْحِترايف

 نفاذها يف مواجهة النادي املعري. اإلعارة املتفق عليها، تعود اآلثار املارتبة على العقد إىل استحقاق

اعاة فيجب مر ،أثناء فارة اإلعارة املعار بسبب اللعب أو التدريب وحنوها إذا ُأصيب الالعُب 44/4-4

 التالي:

 ادي املستعري عن تكاليف عالج الالعب.الن مسمؤولية 44/4-4/4

ومدة العالج، واإلجراءات  صابةشعار النادي املعري بنوعية اإلإالنادي املستعري عن  مسمؤولية44/4-4/3

 اختاذها بالنسبة له.َتمَّ  اليت

ية تحتى نهاية فارة االعارة. ويف يلتزم النادي املستعري لالعب بتحمل كافة مستحقاته التعاقد 44/4-1

عارة قبل وقتها فيكون التزام النادي املستعري بتحمل املستحقات تحال اتفق األطرا  على نهاية اإل

 التعاقدية تحتى تاريخ االتفاق على نهاية اإلعارة.

 

  ::: االعتزال: االعتزالعشرةعشرة  املادة الثانيةاملادة الثانية

فإن  ،ى العب هاٍو نشاطه كالعبأنه أو ،عند نهاية عقده امُلْحَتِر إذا اعتزل الالعب  43/4

كانوا يلعبون  ناٍدآخر  يف االحتاد الذي يتبعه ا( شهًر41همؤالء الالعبني يبقون مسجلني ملدة )

 له.

 مرة مع ناديه يف مباراة رمسية.آخر  تبدأ هذه الفارة يف اليوم الذي شارك فيه الالعب يف 43/3

ممارسة نشاطه الرياضي عند انتهاء عقده  الراغب يف التوقف عن امُلْحَتِر على الالعب  43/4

 . ا( شهًر41له ملدة ثالثني ) ناٍدآخر  ن خاللِم ،جيل لدى االحتاداالستمرار يف التس

 بطلب االعتزال إىل ناديه مبوجب خطاب مع صورة للجنة. يتقدم الالعُب 43/1
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خ استالمه من تاري ا( يوًم41على النادي أن يرفع هذا الطلب إىل اللجنة خـالل ) 43/5

 مبوافقته أو رفضه. امشفوًع

دون أن يرفع النادي طلب  ،من هذه املادة (5ذا انتهت الفارة احملددة يف الفقرة )إ 43/6

م لالعب أن يلتمس من اللجنة النظر يف طلب اعتزاله املقدَّ حيقُّ ،االعتزال إىل اللجنة

 للنادي.

 ؛من النادي والالعب ها إىل كلٍّإذا وافقت اللجنة على طلب االعتزال تبلغ قرار 43/7

 .( من هذه املادة4الفقرة )الستكمال اإلجراءات وفق 

يف املطالبة بأي قيمة  تلقائيًّاعلى اعتزال الالعب يسقط تحق ناديه  إذا متت املوافقُة 43/8

من  (4لالنتقال يف تحال عودة الالعب ملمارسة اللعبة بعد نهاية الفارة املذكورة يف الفقرة )

 .املادةهذه 

إذا رغب الالعب املعتزل العودة ملمارسة اللعبة مرة ثانية بعد انتهاء الفــارة املذكورة يف  43/9

 .حيق له التسجيل ألي ناٍد وبأي صفٍة ،من هذه املادة (4الفقرة )

 

  صابة:صابة:اإلاإل  ::عشرةعشرة  املادة الثالثةاملادة الثالثة

أو يف  ،لصاحل الناديأو التدريب  ،أثناء اللعب أو خارجه صابةض الالعب لإلإذا تعرَّ 44/4

للشهور األربعة  اراتبه األساسي كامًلأجر  لالعب فيجب على النادي أن يدفَع ،مهمة للنادي

راتبه األساسي للشهور األربعة التالية، ثم ما أجر  %( من75، ثم ما نسبته )صابةاألوىل فور اإل

فللنادي  صابةستمرت اإلا ة، وإذاراتبه األساسي للشهور األربعة التاليأجر  %( من51نسبته )

 ،اختاذ القرار املناسب الذي حيفظ تحقوق الالعب ضمن وثيقيت التأمني ومصلحة النادي

 .كتابيًّاعلى أن ُيخطر اللجنة بقراره 

أو املرض خارج اللعب أو التدريب يف مهمة ال عالقة هلا  صابةإذا تعرض الالعب لإل 44/3

راتبه األساسي للشهرين أجر  %( من51ما نسبته ) لالعب بناديه، فيجب على النادي أن يدفَع

 ذاوإ ،راتبه األساسي للشهرين التالينيأجر  ن%( ِم35، ثم ما نسبته )صابةاألوليني فور اإل

تحقوق الالعب ضمن  فللنادي اختاذ القرار املناسب الذي حيفُظ ،أو املرض صابةاستمرت اإل

 .كتابيًّاجنة بقراره على أن ُيخطر الل ،وثيقيت التأمني ومصلحة النادي
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يف مجيع األتحوال يستمر التأمني الصحي والتأمني الشامل على الالعب طيلة مدة  44/4

ويستفيد الالعب من مزايا وثيقيت التأمني الصحي والتأمني  ،وينتهي بنهايته ،عقده

 الشامل.

 

  نص القواعد التفسريية للمادة الثالثة عشرةنص القواعد التفسريية للمادة الثالثة عشرة

ألَّا  يشارط فيها ، مهمة ال عالقة هلا بناديهاللعب أو التدريب يفالالعب خارج  إصابةيف تحال  44/3-4

عن  امما يعترب خروًج ،بدون موافقته ،الالعب للنشاط الرياضي خارج النادي تكون بسبب مشاركة

بشأن استحقاقه  َررَِّقثبت ذلك، وللجنة أن ُتالنادي للجنة ما ُي ، على أن يرفَعاالتْحِترايفمقتضيات عقده 

 ا تراه يف ضوء ظرو  ومالبسات الواقعة.جر ملأل

  

  ::االتْحِترا االتْحِترا الذي هبط ناديه إىل درجة ال تطبق الذي هبط ناديه إىل درجة ال تطبق   امُلْحَتِر امُلْحَتِر وضع الالعب وضع الالعب   ::عشرةعشرة  ملادة الرابعةملادة الرابعةاا

انية اليت ال تطبق أندية الدرجة الثمن أندية الدرجة األوىل إىل يف تحالة هبوط النادي 

 :اليللت وفًقا امُلْحَتِر ، يكون وضع الالعب االتْحِترا 

  .االتْحِترا ق طبُِّيآخر  بني التحول يف النادي إىل هاٍو، أو االنتقال إىل ناٍد عُبر الالخييَّ 41/4

ويدفع له النادي مستحقاته تحتى  ،اقر بذلك خطيًُّي ب التحول إىل هاٍوإذا اختار الالع 41/3

فور  إىل اللجنة لرَسية نظامية ُتمبوجب خمالصة مال ،الذي هبط فيه النادي امَلْوِسمنهاية 

 توقيعها.

قبل انتهاء ن هذه املادة ِم( 3، 4يف الفقرة ) ي إنهاء اإلجراءات املذكورةجيب على الناد 41/4

 اجلديد. امَلْوِسمفارة التسجيل اليت تسبق بداية 

 

  نص القواعد التفسريية للمادة الرابعة عشرةنص القواعد التفسريية للمادة الرابعة عشرة

أتحكـــام التعـــويض عـــن  - االتْحِتـــرا ق بِّـــيط يراعـــى يف تحـــال اختيـــار الالعـــب االنتقـــال إىل نـــاٍد 41/4-4

 ة تحسب احلال.املساهمة التضامنيَّأو  التدريب

يف تحال هبوط ناديـه مـن أنديـة الدرجـة األوىل إىل      اال يزال سارًي امُلْحَتِر الالعب  إذا كان عقُد 41/3-4

الـذي هـبط فيـه النـادي،      الرياضـي  امَلْوِسـم مع نهايـة   اعب يعترب منتهًيعقد الال نَّإأندية الدرجة الثانية، ف

ل سَـ صـة ماليـة نظاميـة ُترْ   الـذي هـبط فيـه مبوجـب خمالَ     امَلْوِسـم ويدفع له النادي مستحقاته تحتـى نهايـة   

 .للجنة
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 يقر الالعب بالتحول إىل هاٍو خبطاب يقدمه لناديه وصورة للجنة. 41/3-3

ــادي أخــر يط      41/3-4 بــق االتحــارا ، ومل ُيقــر   يف تحــال انتهــاء فــارة التســجيل، ومل ينتقــل الالعــب إىل ن

ســـجل يف كشـــوفات النـــادي باختيـــاره التحـــول إىل هـــاٍو خطيـــًا إمـــا بإهمـــال أو تعمـــد وحنـــو ذلـــك فإنـــه يُ 

 كالعب هاوي. 
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  الفصل اخلامسالفصل اخلامس

  عقود الالعبني امُلْحَتِرفنيعقود الالعبني امُلْحَتِرفني

 

  ::عشرة: العقود وشروطهاعشرة: العقود وشروطها  خلامسةخلامسةاملادة ااملادة ا

وفق النموذج  ،باليوم والشهر والسنة امليالدية العقد حمدًديكون تاريخ بداية ونهاية ا 45/4

والواجبات بني  احلقوق امتضمًن ،(من هذه الالئحة 4رقم ملحق  انظر) ل اللجنةَبن ِقِم دَِّعامُل

ن على مجيع صفحاته ِم اجد، وموقًعاملمثل القانوني ألي من الطرفني إن ُوالنادي والالعب و

 إال بعد موافقة اللجنة عليه. ارب العقد نافًذالنادي، وال يعت خبتم وممهور ،ل الطرفنيَبِق

ر امسه يف ْكفإنه ينبغي ِذ ،يف التفاوض على العقد اإذا كان وكيل الالعبني مشارًك 45/3

 حيدد عدم وجوده.، أو إن وجدهذا العقد 

يخ بتمثيله لالعب خالل أسبوع من تار خطيًّابإخطار النادي يلتزم وكيل الالعبني  45/4

  .الوكالةأو  عقد التمثيل

 .ن العقد فور التوقيع عليهوكيله نسخة ِمأو  يلتزم النادي بتسليم الالعب 45/1

الرياضي مع مراعاة  امَلْوِسموتحتى نهاية  ،فعلين تارخيه الِم اًءمدة للعقد بْدأقل  دتتحدَّ 45/5

واة، وتكون أقصى مدة للعقد ل وانتقال الالعبني اهلاألتحكام الواردة يف هذه الالئحة بشأن حتوُّ

 هي مخس سنوات. 

أن ، أو الفينأو  جيابية نتيجة الفحص الطيبوز تعليق سريان عقد الالعب على إال جي 45/6

 يتضمن شرط فارة التجربة.

 ن عقد يغطي نفس املدة، تطبق تحينئٍذوكيله أكثر ِمأو  امُلْحَتِر عند إبرام الالعب  45/7

 .املخالفةرتكب ن اَم هذه الالئحة حبق املنصوص عليها يف العقوبات

 

  نص القواعد التفسريية للمادة اخلامسة عشرةنص القواعد التفسريية للمادة اخلامسة عشرة

فإن الطر  الذي يدعي مشاركة الوكيل يف  ،يف العقد اسم وكيل الالعبني ذا مل يظهْرإ 45/3-4

 .ء اإلثبات يف تحالة نشوب نزاٍعْباملفاوضات سيتحمل ِع

 خطار النادي بتمثيله لالعب.إصورة من يراعي وكيل الالعبني تزويد اللجنة ب 45/4-4

 املقصود باألسبوع هو أسبوع عمل يلتزم فيها وكيل الالعبني بإخطار النادي بتمثيله لالعب. 45/4-3
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خطاره إعدم ، أو خالل أسبوع عمل خطيًّاالنادي إخطار  يف تحال تأخر وكيل الالعبني عن 45/4-4

بات املنصوص عليها يف الفصل الرابع عشر من هذه للعقو ةرضن وكيل الالعبني سيكون ُعإف ،اكليًّ

 الالئحة.

، للجنة للمطابقة واملصادقة عليها هع واملسلمة لوكيلة نسخة العقد املوقأو  يرفع الالعب 45/1-4

ن العقد للمصادقة عليها، هذا الرفع خيتلف عن رفع النادي الذي جيب عليه أن يرفع للجنة نسختني ِمو

 والنسخة الثانية للجنة. ،وىل للناديحبيث تكون النسخة األ

 

  ::ني وأنديتهمني وأنديتهمامُلْحَتِرفامُلْحَتِرف  عقود الالعبنيعقود الالعبنيخاصة بخاصة بأتحكام أتحكام   ::عشرةعشرة  السادسةالسادسةاملادة املادة 

 يلتزم النادي والالعب ووكيل الالعبني باألتحكام الواردة بالعقود. 46/4

سبب  يف تحال وجود يهمن اللجنة إنهاء عقده مع ناد أن يطلَب امُلْحَتِر  العبوالللنادي  46/3

 .رياضي مشروع

عند التعاقد مع الالعب باألتحكام الوجوبية الواردة بنموذج العقد امللحق  األْنِدَيةتلتزم  46/4

 بهذه الالئحة.

 يصح العقد ويبطل الشرط املخالف للوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن االحتاد. 46/1

 اد خالل أول فارة تسجيل معلنة.بتقديم عقود الالعبني إىل االحت األْنِدَيةتلتزم  46/5

بالتمتع آخر  ألي طر أو  املعنية بهذا العقد لألطرا يسمح  ٍدْقإبرام َع ال حيق ألي ناٍد 46/6

سة نفوذها على النادي فيما خيتص بإطار العمل واملوضوعات املتعلقة بالقدرة على مماَر

أن توصي  وللجنة ،ق التابعة لهلفرإضافة إىل استقاللية النادي وسياساته وأداء ا ،باالنتقال

اليت  األْنِدَيةبإتحالة املوضوع للجنة االنضباط لفرض اإلجراءات االنضباطية والتأديبية على 

 يات الواردة يف هذه املادة.سمؤولال تلتزم بامل

 

  نص القواعد التفسريية للمادة السادسة عشرةنص القواعد التفسريية للمادة السادسة عشرة

ن النادي ِم مقرر لكلٍّ ياضي مشروع تحقٌّر  لسبٍباالتْحِترايفالطلب من اللجنة إنهاء العقد  46/3-4

ل أي منهما قبل َبن ِقخطوات ِمأو  تدابريأو  على أن يراعى عدم اختاذ أي إجراءات ،امُلْحَتِر والالعب 

 صدور قرار اللجنة يف الطلب وبعد التحقق من مشروعية السبب الرياضي. 

ل خمالفته للوائح والقرارات والتعاميم الوارد يف العقد يف تحاو املضا  البطالن يكون للشرط 4- 46/1

 الصادرة عن االحتاد.
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  الفصل السادسالفصل السادس

  تسجيل الالعبني وفارات التسجيلتسجيل الالعبني وفارات التسجيل

 

  ::تسجيل الالعبنيتسجيل الالعبني  ::عشرةعشرة  لسابعةلسابعةملادة املادة ااا

أو  ،إما كمحار  ،اد لكي يلعب للنادييف االحت اجًلَسُم جيب على الالعب أن يكوَن 47/4

وبإمتام  ،النِّظاِميَّةمؤهلون للمشاركة يف املسابقات فالالعبون املسجلون فقط هم امل ؛كهاٍو

على النظام األساسي لالحتاد ولوائحه ولوائح االحتاد  االتسجيل يعترب الالعب موافًق

 الدولي واالحتادات القارية.

  ألكثر من ناٍد يف الوقت نفسه. اال جيوز لالعب أن يكون مسجًل 47/3

وخالل هذه  ،الواتحد امَلْوِسمندية حبد أقصى يف أ ةمكن لالعب أن يسجل مع ثالثُي 47/4

وكاستثناء هلذه القاعدة   املباريات الرمسية لناديني فقط،يف الفارة ميكن لالعب أن يشارَك

على ) - لديه موسم متبادلآخر  ين من احتادمعتمد نيمن نادي اإذا كان الالعب منتقًل

خر مومسه يقع واالحتاد اآل ،اخلريفاالحتاديني مومسه يقع يف الصيف وأتحد  :سبيل املثال

 امَلْوِسمفيجوز عندئٍذ أن يشارك يف املباريات الرمسية لناٍد ثالث أثناء  -يف الشتاء والربيع( 

جيب  ويف هذه احلالة ،بشروط تعاقده مع نادييه السابقني اشريطة أن يكون ملتزًم ،املشار إليه

وحتت مجيع  التسجيل وأقل مدة للعقد، قة بفارةااللتزام بالبنود والشروط املتعل اأيًض

فال جيوز لالعب يف هذا  ،الظرو  جيب األخذ يف االعتبار نزاهة وتكامل املسابقات املعنية

الكأس أو  اإلطار أن يشارك يف املباريات الرمسية ألكثر من ناديني يتنافسان يف البطولة

 نفسه. امَلْوِسماحمللية نفسيهما أثناء 

 فردية.أو  للعبة مجاعيةآخر  يف احتادآخر  العب مسجل لناٍد ال جيوز تسجيل 47/1

 بسبب سوء السلوك.آخر  ال جيوز تسجيل العب سبق أن ُعوقب بالشطب من أي احتاد 47/5

 يبطل تسجيل الالعب إذا ثبت أنه سجل بناًء على معلومات غري صحيحة. 47/6

إال بعد احلصول على الناشئ  طلب شهادة االنتقال الدولية لالعبأو  ال جيوز إصدار 47/7

  موافقة اللجنة الفرعية بلجنة أوضاع وانتقاالت الالعبني يف االحتاد الدولي.
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املكاتب الرئيسية والفرعية للرئاسة العامة  يف امُلْحَتِر ر تسجيل الالعب يف تحال تعذَّ 47/8

كة الالعب فيجوز مشار ،العطالت الرمسيةأو  عطلة نهاية األسبوع بلرعاية الشباب بسب

 ملباراة رمسية واتحدة بناء على موافقة اللجنة.

  

  نص القواعد التفسريية للمادة السابعة عشرةنص القواعد التفسريية للمادة السابعة عشرة

تراعى األتحكام الواردة يف الفصل العاشر اخلاصة حبماية الالعبني الناشئني من هذه الالئحة  47/7-4

 ( من هذه الالئحة.47/7عند تطبيق املادة )

 

  ::تسجيلتسجيلعشرة: طلب العشرة: طلب ال  ثامنةثامنةاملادة الاملادة ال

وللجنة تحسبما تراه  ن عقده،ِم ٍخَسمع ُن امُلْحَتِر ل الالعب جيب تقديم طلب تسجي 48/4

 هلا بالشكل السليم.  اتفاقيات إضافية مل ترفْعأو  ذ يف االعتبار أية تعديالت تعاقديةْخاأَل

 ،ةللجنة مطلق الصالتحية يف إجازة وإقرار الطلب ومرفقاته من عقود واتفاقيات إضافي 48/3

واعتماد  ،اللجنة تصدر موافقاتها على طلبات تسجيل الالعبني فإنَّ ،ويف مجيع احلاالت

 عقودهم متى استكملت النماذج والوثائق التالية:

 العقد املوقع بني النادي والالعب تحسب النموذج امُلعد من اللجنة. 48/3/4

 نتقلني من أندية أخرى.أ( لالعبني السارية عقودهم امل - وثيقة التسجيل )منوذج 48/3/3

 اإلعارة.أو  التجديدأو  اجُلُدد ب( لالعبني - وثيقة التسجيل )منوذج 48/3/4

 الصحي( اخلاصة بالالعب. - وثيقتا التأمني )الشامل 48/3/1

 صورة مصدقة من املمؤهل العلمي لالعب. 48/3/5

صحية صادرة من جهة ثبت لياقة الالعب من الناتحيتني البدنية والة ُتيَّشهادة طبِّ 48/3/6

 طبية رمسية.

 ة.يَِّنصورة جواز السفر وبطاقة األتحوال املَد 48/3/7

ثبت قيام النادي بسداد الرواتب وأي مبالغ مستحقة مبوجب عقود املستندات اليت ُت 48/3/8

 .وكالئهمأو  الالعبني

 على ضوء الوضع اخلاص بالالعب. ها اللجنةأي وثائق ميكن أن تطلَب 48/3/9
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  القواعد التفسريية للمادة الثامنة عشرةالقواعد التفسريية للمادة الثامنة عشرةنص نص 

بني الالعب والنادي يتم االتفاق امُلْبَرم  االتْحِترايفإضافات على العقد أو  يراعى أن أية تعديالت 48/4-4

حيق للجنة التعامل بالكيفية اليت تراها مع أي  شوب نزاٍعويف تحال ُن ،عليها من الواجب إبالغ اللجنة بها

 هو األساس ونقطة االنطالق حلساب التعويضات االتْحِترايف ويعترب العقُد ،غها بهامستندات مل يتم إبال

 أي تعديل على شروط وبناًء على ذلك فإنَّ ،تعاقدي املستحقة للطر  املتضرر يف تحال تحدوث خرٍق

 ،ةيكون هلا تأثري مباشر على مبلغ التعويض الذي حتدده اللجن امُلْحَتِر العالقة بني النادي والالعب 

وإذا مل يقم الطرفان بإيداع العقد اجلديد لدى اللجنة فلها احلرية يف تقرير فقدان كال الطرفني 

 إيداعه. حلقهما يف املطالبة حبقوقهما من العقد املعدل الذي مل يتمَّ

واعتماد عقودهم متى استكملت النماذج  ،موافقة اللجنة على طلبات تسجيل الالعبني 48/3-4

التسجيل املنصوص عليها واليت يشارط قبلها عدم وجود موانع  ،ها املوافقة اإلجرائيةوالوثائق يقصد ب

 ( من املادة نفسها.8/47-8/46يف املادة الثامنة من هذه الالئحة وباألخص الفقرتني )

 التالي: امن النماذج والوثائق املطلوبة يف طلب التسجيل أيًض 48/3-3

 (.5امللحق رقم  ظران)منوذج العنوان املختار  48/3-3/4

 (.6امللحق رقم  انظر) منوذج تقديم طلب تسجيل العب حمار  48/3-3/3

 

  ::: فارات التسجيل: فارات التسجيلعشرةعشرة  دة التاسعةدة التاسعةاملااملا

إتحدى فارتي التسجيل السنوية احملددة بالتعميم يف ال جيوز تسجيل الالعبني إال  49/4

عقده قبل نهاية فارة  انتهىلذي ا امُلْحَتِر الالعب  وكاستثناء من هذه القاعدة فإنَّ ،السنوي

ويف تحال إنهاء  راعاة نزاهة وتكامل املسابقات،ع ُمالتسجيل ميكن تسجيله خارج الفارة م

للجنة اختاذ اإلجراءات املمؤقتة يف تحدود  د بني النادي والالعب بسبب مشروع؛ فإنالتعاق

 على تحقوق األطرا . اوتحفاًظ ،صالتحيتها لتفادي انتهاك العقود

وتنتهي  ،الرياضي وفق التعميم السنوي امَلْوِسمدأ فارة التسجيل األوىل بعد انتهاء تب 49/3

 امَلْوِسمكما تبدأ فارة التسجيل الثانية يف منتصف  ،ا( أسبوًع43مدة ال تتجاوز ) يِِّضبعد ُم

 ( أسابيع.1وال تتجاوز ) ،الرياضي

 يفب رمسي بذلك للجنة ن خالل تقدم النادي بطلال ميكن تسجيل الالعبني إال ِم 49/4

 ( من هذه املادة.4مع مراعاة االستثناء الوارد يف الفقرة رقم ) ،فارتي التسجيل ىتحدإ

ال تنطبق البنود اخلاصة بفارتي التسجيل على املسابقات اليت يقتصر االشاراك فيها  49/1

 واة.على اهُل
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للتعميم الصادر من  وفًقا ،تقوم اللجنة بإخطار االحتاد الدولي بفارتي التسجيل 49/5

 االحتاد الدولي. 

  

  نص القواعد التفسريية للمادة التاسعة عشرةنص القواعد التفسريية للمادة التاسعة عشرة

 ني الذين قد انتهْتامُلْحَتِرفاالستثناء من قاعدة تسجيل الالعبني خالل فارة التسجيل ختص  49/4-4

بة كرة نهم من ممارسة نشاط لعكَِّموأصبحوا بال عقود اتحارافية ُت ،عقودهم قبل نهاية فارة التسجيل

( من هذه 16/4( واملادة )8/41بعد انتهاء فارة التسجيل، ويراعى يف ذلك األتحكام الواردة يف املادة ) القَدم

 الالئحة.

مشروعة إلنهاء عالقة  ميكن أن تتخذ اللجنة تدابري ممؤقتة يف تحال كان لدى الالعب أسباٌب 49/4-3

السماح  :ومن هذه التدابري املمؤقتة ،ن هذه الالئحةم (38)وذلك وفق املادة  ، مع ناديهاالتْحِترايفالعقد 

 ،ن أجل محاية مصاحل الطر  املتضررِم ،يف أول فارة تسجيل تالية لالعب بالتسجيل لدى ناٍد جديد

لالعب مبواصلة مسريته مع ناٍد  تسمح اللجنة وبذلك ،الضرر الذي ال ميكن إصالتحه فيما بعد وجتنب

و يتم اختاذ القرار النهائي يف  ،أن النزاع املتعلق باالستقرار التعاقديجديد يف انتظار نتيجة الدعوى بش

وتراعى يف  ،مرتحلة التحقة من قبل اللجنة بعد االنتهاء من التحقق من مجيع املالبسات تحول املوضوع

هذا الشأن مجيع األتحكام الواردة يف الفصل التاسع اخلاص باحلفاظ على استقرار العقود بني الالعبني 

 الالعبأو  سواء بالنسبة للنادي احلالي التعاُقديَّة، واآلثار املارتبة على إنهاء العالقة األْنِدَيةني وْحَتِرفامُل

 النادي اجلديد.أو 

 

  ::املادة العشرون: الالعبون غري املسجلنياملادة العشرون: الالعبون غري املسجلني

فإن  ،رمسية يف مباراة األْنِدَيةأتحد  وشارك مع ،احتاديف أي  اإذا مل يكن الالعب مسجًل

فإنه  ،بدون املساس باإلجراءات املطلوبة ملعاجلة تبعات هذه املشاركةو غري قانونية، مشاركته

ع احلق يف تطبيق هذه العقوبات رجأتحدهما، ويأو  ت على الالعب والناديجيوز فرض عقوبا

 .لالحتاد

  نص القواعد التفسريية للمادة العشريننص القواعد التفسريية للمادة العشرين

وفق أتحكام هذه  ارمسية دون أن يكون مسجًليشارك يف مباراة  أي العب عنى املقصود هو أنَّامل 31-4

 فإن مشاركته ُتعد غري قانونية. ،الالئحة

 .لالئحة االنضباط باالحتاد وفًقايكون تقرير العقوبات  31-3
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  ::سجل الالعبسجل الالعب  ::عشرونعشرونالالاحلادية واحلادية واملادة املادة 

اليت  األْنِدَيةو ،على أن يشمل تارخيه الرياضي ،حتتفظ اللجنة بالسجل الرياضي لكل العب

إذا صاد  يوم ميالد الالعب بني مومسني يسجل للنادي و سنة، (43)من سن  اًءبد ،شارك فيها

أو  وللجنة تزويد النادي ،الرياضي الذي يلي يوم ميالده الثاني عشر امَلْوِسماملقيد فيه يف 

 بناء على طلب كتابي. املسجل لديها املعنية بصورة من سجل الالعب األْنِدَية

  

  تفسريية للمادة احلادية والعشرينتفسريية للمادة احلادية والعشريننص القواعد النص القواعد ال

على تتبع التاريخ الرياضي  األْنِدَيةو تلك الوثيقة اليت تساعد اللجنة :الرياضي لِِّجيقصد بالسِّ 34-4

الذي بلغ فيه  امَلْوِسمابتداًء من  ؛بها االيت كان الالعب مسجًل األْنِدَيةألنه حيتوي على مجيع  ؛لالعب

عند تحساب تعويضات التدريب واملساهمة  اذه املعلومات مهمة جدًّوه ،الالعب سن الثانية عشرة

 اليت استثمرت يف تدريب هذا الالعب. األْنِدَيةالتضامنية املستحق دفعها لتلك 

 الرياضي على األقل البيانات التالية:السِِّجل  يراعى أن تتضمن وثيقة 34-3

 اسم وتاريخ ميالد الالعب. 34-3/4

من بلوغ الالعب سن  ااعتباًر ،والفئة واإلطار الزمين لتسجيل الالعب ألْنِدَيةااسم النادي/  34-3/3

 الثانية عشرة.

 .ادوليًّ امُلْحَتِر شهادة االنتقال الدولي كلما انتقل الالعب  34-3/4
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  الفصل السابعالفصل السابع

  انتقال وحتول الالعبني اهلواة وامُلْحَتِرفنيانتقال وحتول الالعبني اهلواة وامُلْحَتِرفني

 
 

  ::تقال الالعبني اهلواةتقال الالعبني اهلواة: ان: انعشرونعشرونالالوو  الثانيةالثانيةاملادة املادة 

إال بعد احلصول  اهِلَواَية ِبَوْضِعيَّةال حيق لالعب اهلاوي االنتقال إلي أي من أندية اململكة 

 على موافقة رمسية من ناديه.

 

  ::نينيامُلْحَتِرفامُلْحَتِرف: انتقال الالعبني : انتقال الالعبني والعشرونوالعشرون  الثالثةالثالثةاملادة املادة 

 ناٍد آخر. نتهى عقده االنتقال إىل أيالذي ا امُلْحَتِر حيق لالعب  34/4

جيوز انتقال الالعب خالل فارة سريان عقده باتفاق الالعب والنادي املتعاقد معه  34/3

على أن يوقع األطرا  الثالثة على اتفاقية االنتقال،  ،والنادي الذي يرغب يف االنتقال إليه

نتقال قيمة اال أن يتم سداُداخلطابات املتبادلة بني الناديني، ومع تزويد اللجنة بصورة من 

 املساهمة التضامنية إن وجدت.أو  بللنادي السابق وقيمة التعويض عن التدري

أو  ىإذا كان عقده انتهآخر  التعاقد مع ناٍدأو  ضلوكيله التفاوأو  حيق لالعب 34/4

 .سينتهي خالل ستة أشهر من عقده احلالي

أن حيصل  ،آخر ناٍدمع  ه ساٍرب إليه عقُدجيب على النادي الذي يرغب يف انتقال الع 34/1

مع  ،وكيلهأو  على موافقة هذا النادي بطلب كتابي قبل الشروع يف التفاوض مع الالعب

 تزويد اللجنة بصورة من اخلطابات املتبادلة بني الناديني بهذا اخلصوص.

، وأي افال جيوز للنادي اآلخر التفاوض مع الالعب مطلًق ،يف تحال رفض النادي الطلب 34/5

غري مباشرة فيكون النادي ووكيل الالعبني أو  سواء متت بطريقة مباشرة خمالفة لذلك

أي من اإلداريني عرضة للعقوبات املنصوص عليها يف هذه أو  الذي اشارك يف التفاوض

 الالئحة.

 

  نص القواعد التفسريية للمادة الثالثة والعشريننص القواعد التفسريية للمادة الثالثة والعشرين

 ني تقديم التالي:امُلْحَتِرفيشارط النتقال الالعبني  34/3-4

 أن يكون تقديم وثائق االنتقال والتسجيل خالل إتحدى فارات التسجيل. 34/3-4/4
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 ن اللجنة.اتفاقية االنتقال املوقعة من األطرا  الثالثة وفق النموذج املعتمد ِم 34/3-4/3

املستندات الدالة على تسديد قيمة االنتقال وأي اتفاقيات على تسوية القيمة مع حتديد  34/3-4/4

 ية للسداد.الفارة الزمن

( من هذه الالئحة بشأن 8/43ة ما قررته املادة )ااخلطابات املتبادلة بني الناديني مع مراع 34/3-4/1

 وقت تزويد اللجنة بها.

 الثامنة عشرة من هذه الالئحة. ه املادُةوثائق التسجيل وفق ما قررْت 34/3-4/5

خالل املدة احملددة يف الفصل منية املساهمة التضاالتعويض عن التدريب أو  يكون سداد   34/3-3

 طريقة تسويتها يفمدة واحلادي عشر من هذه الالئحة وقواعدها التفسريية ما مل يتفق األطرا  على 

 .هماالتفاقية املوقعة بين

 

  ::: حتوُّل الالعبني اهلواة إىل حمارفني: حتوُّل الالعبني اهلواة إىل حمارفنيوالعشرونوالعشرون  رابعةرابعةالالاملادة املادة 

 حمارفني يف تحال توافر شروط اتحارا  إىل العبني الالعبني اهلواة يف أنديتهم جيوز حتول

 مراعاة الضوابط التالية:و املنصوص عليها يف هذه الالئحةالالعب 

بعد  للتحول إىل العب حمار  يف ناديه بطلب كتابيٍّ أن يتقدم الالعب اهلاوي 31/4

 .ل الناديَبن ِقِم رمسيًّااملستلم  تزويد اللجنة بصورة من الطلبمع  ،عاًما( 48) إكماله

من تاريخ تقديم الالعب  ا( يوًم91خالل ) االتْحِترا يوافق النادي على طلب الالعب ب 31/3

مُللزم ومبا وفق عرض النادي اثالث سنوات  ملدة اتحارافيًّا ا، ويوقع الالعب عقًداالتْحِترا طلب 

عب ، وميكن التوقيع مع الاليف املادة السادسة من هذه الالئحة ال يقل عن احلد األدنى احملدد

، مع مراعاة ما نصت قصى مخس سنوات مبوافقة الالعبأد ملدة تزيد عن ثالث سنوات وحب

 .عليه الفقرة اخلامسة من املادة اخلامسة عشرة من هذه الالئحة

يحق فمع الالعب،  اتحارافيًّا ادون أن يربم النادي عقًد ،أعاله نقضت املدة املذكورُةاإذا  31/4

تعويض ع قيمة الْف، مع َدقادمة تم تسجيله خالل أول فارة تسجيلوي ،آخر له التوقيع مع ناٍد

 .إن ُوجد يف تدريب وتطوير الالعب سهمأوالذي  ،عن التدريب للنادي املستحق للتعويض

 من ا( يوًم91عدم الرد باملوافقة خالل )أو  يف تحال رفض الالعب عرض النادي امللزم 31/1

إال إذا  ،ملدة ال تزيد عن ثالث سنواتا يبقى هاوًيف ،تاريخ موافقة النادي على طلب الالعب

منذ تقدميه طلب  الثالث سنواتال األول خالل االتْحِترايفبرام العقد ن على إااتفق الطرف

 .االتْحِترا 
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 لالعب، فيحق الثالث  سنواتالخالل ا مع الالعب ا اتحارافيًّعقًدالنادي  ذا مل يوقعإ 31/5

 التعويض عن التدريب. اتحتفاظ ناديه حبقه يف معآخر  ناٍد االنتقال إىلبعدها 

إال بعد موافقة اللجنة على  ،ال حيق للنادي اجلديد ضم وإشراك الالعب يف تدريباته 31/6

هذه للعقوبات املنصوص عليها يف  رضةل النادي ستجعله ُعَبن ِقوأي خمالفة ِم ،تسجيله

 الالئحة.

 

  نننص القواعد التفسريية للمادة الرابعة والعشرينص القواعد التفسريية للمادة الرابعة والعشري

إذا عاد الالعب إىل وضع اهلواية أثناء سريان عقده االتحارايف األول، ثم عاد إىل وضعية  4 -31/4

حتوله  قبل امللزم عقده االتحارايف األولمدة فيكمل  ( عامًا 34إكماله لسن )أو بعد قبل سواء االتحارا  

 إىل وضعية اهلواية.

ووكالء الالعبني بشأن املراسالت املتبادلة،  لضمان سالمة اإلجراءات بني النادي والالعبني 31/4-3

من منوذج "العنوان املختار" املعتمد من  ألي نزاع مستقبلي يقوم النادي بتزويد اللجنة بصورة اودفًع

بأول ألي تغيري يطرأ على وكيل  اوكالئهم، مع حتديث النموذج أوًلأو  اللجنة واملوقع من الالعبني

 .رمسيًّالالعب وسيلة التواصل مع اأو  الالعب

ويف تحال تعذر ذلك  ،للنادي رمسيًّالالعب احلق يف احلصول على صورة من اخلطاب املسلم  31/4-4

 مكنه خماطبة اللجنة بهذا الشأن.ُي

 مع تزويد اللجنة بصورة منها. خطيًّايكون الرفض على عرض النادي امللزم  31/1-4

 

  ::ن أنديتهمن أنديتهماة ِماة ِمتقال الالعبني اهلوتقال الالعبني اهلوانان  ::والعشرونوالعشرون  اخلامسةاخلامسةاملادة املادة 

فر شروط اللتعاقد كالعبني حمارفني يف تحالة تو أنديتهم انتقال الالعبني اهلواة من جيوز

 لضوابط التالية:املنصوص عليها يف هذه الالئحة ومراعاة ا اتحارا  الالعب

 االتْحِترا الذي يطبق للنادي احلالي لالعب  كتابيًّا اطلًبيقدم النادي اجلديد  35/4

 رمسيًّا لمتاملس تزويد اللجنة بصورة من الطلبمع  ،العب اهلاوي إليه كمحار ال انتقالب

 .لالعب لنادي احلاليل اَبن ِقِم

 (45الرفض خالل )أو  باملوافقةعلى طلب النادي اجلديد  كتابيًّاالنادي احلالي  جييب 35/3

مع مراعاة اجلديد من قبل النادي  رمسيًّااملستلم مع تزويد اللجنة بصورة من اجلواب  ،ايوًم

 للعرض. ارفًضيعترب الرد  أن عدم
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 جيب عليه إبرام عقد ، فإنهض النادي اجلديدعْرالنادي احلالي لالعب رفض ذا إ 35/4

خالل أول فارة تسجيل، مبا ال يتعارض مع عب يف ذلك إذا رغب الالمع الالعب  اتحارايف

ا يبقى هاوًي ،ة الالعب يف التعاقداألتحكام املنصوص عليها يف هذه الالئحة، ويف تحال عدم رغب

 األول خالل االتْحِترايفبرام العقد إال إذا اتفق الطرفان على إ ،ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات

 د.عدم رغبته يف التعاُق تاريخمنذ  الثالث سنواتال

رغب النادي يف ي ولكن مل ،أول فارة تسجيل يف تحال رغب الالعب التعاقد مضْتإذا  35/1

الراغب يف مع الالعب  اتحارافيًّا ادون أن يربم النادي عقًد ،انقضت مدة ثالث سنواتأو  ،ذلك

، مع دفع قادمة ويتم تسجيله خالل أول فارة تسجيل ،آخر يحق له التوقيع مع ناٍدف، التعاقد

يف تدريب وتطوير  أسهموالذي  ،املستحق للتعويضللنادي تعويض عن التدريب قيمة ال

 الالعب.

يحق ف، النادي اجلديد ورفض طلب ،االتْحِترا لالعب ال يطبق  ن النادي احلاليإذا كا 35/5

 ،ويتم تسجيله خالل أول فارة تسجيل ،التوقيع مع النادي اجلديدالراغب يف االنتقال  لالعب

التعويض عن قيمة  إضافة إىل دفع ،للنادي احلاليريال(  4110111) :همبلغ وقدُر ِعمع دْف

 .دِجإن ُو يف تدريب وتطوير الالعب أسهموالذي  ،تحق للتعويضالتدريب للنادي املس

إال بعد موافقة اللجنة على  ،ال حيق للنادي اجلديد ضم وإشراك الالعب يف تدريباته 35/6

هذه للعقوبات املنصوص عليها يف  رضةل النادي ستجعله ُعَبن ِقوأي خمالفة ِم ،تسجيله

 الالئحة.

 مسة والعشرينالقواعد التفسريية للمادة اخلا

أن يكـــون الطلـــب مـــن النـــادي اجلديـــد الـــذي يطبـــق  بيـــق هـــذه الفقـــرة مـــن املـــادة  يراعـــى يف تط 35/5-4

 االتحارا  للنادي احلالي الذي ال يطبق االتحارا .

( يومــًا مــن تــاريخ اســتالم اخلطــاب  45أن عــدم الــرد مــن النــادي احلــالي للنــادي اجلديــد خــالل )   35/5-3

 يعترب رفضًا.

( يومــًا مــن تــاريخ  41ريــال( مســتحق الــدفع علــى النــادي اجلديــد خــالل )    4110111مبلــغ ) يكــون 35/5-4

 التسجيل.

ريال( وقيمة التعويض عن التدريب لـيس مطلقـًا فهـو يتقـرر      4110111أن اجلمع بني دفع مبلغ ) 35/5-1

( وقواعـدها  46فقط يف تحال توافر تحالة من تحاالت استحقاق التعويض عن التدريب وفق مـا قررتـه املـادة )   

 التفسريية من هذه الالئحة.
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  الفصل الثامنالفصل الثامن

  االتْحِترا  اخلارجي لالعب السعودياالتْحِترا  اخلارجي لالعب السعودي

 

  ::اخلارجي لالعب السعودياخلارجي لالعب السعودي  االتْحِترا االتْحِترا والعشرون: والعشرون:   املادة السادسةاملادة السادسة

أي  خارج اململكة يف االتْحِترا من عمره  عاًما( 48) جتاوز الذيالسعودي جيوز لالعب  36/4

 من احلاالت التالية:

 .اهِلَواَية ِبَوْضِعيَّةيف االحتاد  اًلا كان مسجإذ 36/4/4

 ه.وانتهى عقُد ًاإذا كان حمارف 36/4/3

 مبوافقة ناديه خالل سريان عقده. 36/4/4

املطالبة  السابقة كادمييةاألأو  مع ناٍد خارج اململكة فلناديه إذا تعاقد الالعب اهلاوي 36/3

 .ع الالعبني وانتقاالتهم باالحتاد الدوليكام الئحة أوضاألتح اطبًق بالتعويض عن التدريب

أعوام  ةو مل يكمل ثالث ،اهِلَواَيةيف االحتاد بصفة  ايلتزم الالعب الذي كان مسجًل 36/4

ن تاريخ إصدار شهادة انتقاله الدولية بالعودة لناديه األخري باململكة ِم ،كاملة خارج اململكة

 :لتاليةوفق األوضاع ا االتْحِترا أو  اهِلَواَيةبوضع 

 .إذا رغب النادي ووافق الالعب على تسجيله كالعب هاٍو يتم تسجيل الالعب كهاٍو 36/4/4

ملدة ثالث سنوات  اتحارافيًّا افيوقع مع الالعب عقًدالالعب ذا رغب النادي يف اتحارا  إ 36/4/3

ذه وفق عرض النادي امُللزم ومبا ال يقل عن احلد األدنى احملدد يف املادة السادسة من ه

شريطة أن تكون هذه املدة قبل إكمال الالعب لسن  ،ثالث سنوات و ملدة ال تزيد عن ،الالئحة

 . عاًما( 34)

فيحق لالعب  ،اتحارايف معهعقد اتحارا  الالعب وتوقيع إذا مل يرغب النادي يف  36/4/4

قيمة  ِعْفويتم تسجيله خالل أول فارة تسجيل قادمة، مع َد ،يف اململكةآخر  لناٍد االنتقال

يف تدريب وتطوير الالعب إن  أسهموالذي  ،التعويض عن التدريب للنادي املستحق للتعويض

 ُوجد.

إنه ف ،رفض الالعب ، لكن معهاتحارايفعقد توقيع يف اتحارا  الالعب ورغب النادي  إذا 36/4/1

 تْحِترايفاالبرام العقد إن على إال إذا اتفق الطرفا ،ملدة ال تزيد عن ثالث سنواتهاوًيا  يبقى

 لالعب. االتْحِترا منذ تقديم النادي طلب  ،الثالث  سنواتالاألول خالل 



 37 

 ،ملده سنةهاوًيا  ورفض الالعب فيبقى ،إذا رغب النادي يف تسجيل الالعب كهاٍو 36/4/5

 .وابط االنتقال املنصوص عليها يف هذه الالئحةميكن بعدها االنتقال كمحار  وفق ض

فيشارط املوافقة  ،يف اململكةآخر   االنتقال مباشرة إىل ناٍدالعب يفإذا رغب ال 36/4/6

 الرمسية لناديه األخري يف اململكة.

فيحق له  ،خارج اململكة يف العودة عاًما( 34إذا رغب الالعب الذي أكمل سن ) 36/4/7

ي قيمة التعويض عن التدريب للناد ِعْفمع َد ،احمارًفأو هاوًيا  التسجيل يف أي ناد باململكة

 .يف تدريب وتطوير الالعب إن ُوجد أسهموالذي  ،املستحق للتعويض

 ن مجيع املخاطبات اليت تتم.يف مجيع األتحوال السابقة جيب تزويد اللجنة بصورة ِم 36/4/8

فيجب أن يكون العرض اخلارجي  ،سعودي مع ناٍد اسارًي امُلْحَتِر إذا كان عقد الالعب  36/1

، إال إذا وكيله أن يتلقى العرض اخلارجي بصورة مباشرةأو  عبيه، وال حيق لالدعن طريق نا

بالغ إوال جيب ويف مجيع األتح ،من عقده الستة شهراألسينتهي خالل أو  ،ىكان عقده انته

 بالعرض اخلارجي.  خطيًّااللجنة 

باالستجابة الفورية الستدعاء االحتاد للعب مع  اخارجًي امُلْحَتِر يلتزم الالعب  36/5

الئحة أوضاع الالعبني وانتقاالتهم يف  املبينة للشروط واألتحكام وفًقا ،الوطنية َتَخباتْنامُل

 .باالحتاد الدولي

  

  القواعد التفسريية للمادة السادسة والعشرينالقواعد التفسريية للمادة السادسة والعشرين

اليت ال تطبق  األْنِدَيةيف إتحدى  اهِلَواَيةيف االحتاد بصفة  اًليلتزم الالعب الذي كان مسج 36/4-4

أعوام كاملة خارج اململكة من تاريخ إصدار شهادة انتقاله الدولية بالعودة  ةمل ثالثو مل يك االتْحِترا 

يف انتقاله  االتْحِترا اليت تطبق  األْنِدَيةأتحد  تحال رغبة، ويف اهِلَواَيةلناديه األخري باململكة بوضع 

 .ذه الالئحة( من ه35فُتطبق على هذه احلالة املادة ) االتْحِترا كالعب حمار  ورغبة الالعب يف 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

  الفصل التاسعالفصل التاسع

  احلفاظ على استقرار العقود بني الالعبني امُلْحَتِرفني واألْنِدَيةاحلفاظ على استقرار العقود بني الالعبني امُلْحَتِرفني واألْنِدَية
 

  ::والعشرون: اتحارام العقدوالعشرون: اتحارام العقد  املادة السابعةاملادة السابعة

 بالاراضي.أو  والنادي إال مع انتهاء مدته امُلْحَتِر ال جيوز إنهاء العقد بني الالعب 

  

  والعشرينوالعشرين  نص القواعد التفسريية للمادة السابعةنص القواعد التفسريية للمادة السابعة

امُلْبَرم بني النادي والالعب ُتوجب اتحارام العقد  التعاُقديَّةالقاعدة األساسية واألصل يف العالقة  37-4

 اتفاق الطرفني على إنهائه بالاراضي.أو  وبناء عليه فإن العقد ينتهي إما بانتهاء مدته ،بينهما

 

  ٍة:ٍة:إنهاء العقد ألسباب مشروعإنهاء العقد ألسباب مشروعوالعشرون: والعشرون:   املادة الثامنةاملادة الثامنة

عقوبات أو  كن ألي من الطرفني إنهاء العقد بدون تبعات من أي نوع )تعويضات ماليةمي

 مشروعة. إذا كانت هناك أسباٌب ،رياضية(

  

  نص القواعد التفسريية للمادة الثامنة والعشريننص القواعد التفسريية للمادة الثامنة والعشرين

املنصوص عليها يف املادة السابعة والعشرون من هذه الالئحة  اء من القاعدة األساسية االستثن 38-4

 ي.الالعب والناد لكل منأسباب مشروعة أو  إنهاء العقد لسبب جواز هو

حليثيات كل تحالة على  وفًقار إنهاء العقد األسباب املشروعة اليت تربِّأو  يتم التحقق من السبب 38-3

األسباب املشروعة إلنهاء العقد، ويف احلقيقة ال ميكن اعتبار السلوك أو  ، وال ميكن تحصر السببةتحد

ومع ذلك ففي تحال استمرار  ،إلنهاء العقد امشروًع ا سبًباالتْحِترايفهك شروط العقد الذي ينت

يف تحال تراكم العديد من االنتهاكات خالل فارة معينة من الزمن، تحينها أو  ،االنتهاك لفارة طويلة

نهاء من املرجح أن يبلغ خرق العقد إىل هذا املستوى الذي حيق فيه للطر  الذي يعاني من االنتهاك إ

 .العقد من جانب واتحٍد

 َعفإن الطر  املنهي للعقد ال يتحمل دْف ،ايف تحال قررت اللجنة أن سبب إنهاء العقد يعد مشروًع 38-4

 وال يتعرض ألي عقوبات رياضية. ،أي تعويض
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  ::ةةوالعشرون: إنهاء العقد ألسباب رياضية مشروعوالعشرون: إنهاء العقد ألسباب رياضية مشروع  املادة التاسعةاملادة التاسعة

%( من 41من )أقل  قد شارك يف امُلْحَتِر أن الالعب  ةالرِّياِضيَّاملواسم أتحد  إذا ثبت خالل

على  ،له إنهاء عقده قبل انتهاء مدته زإمجالي عدد املباريات الرمسية لناديه، فعندئذ جيو

ق ويتم التحقُّ ،أساس أن السبب الرياضي مشروع، مع مراعاة ظرو  الالعب عند تقييم تحالته

العب وال ميكن ل ،ةمشروعة لكل تحالة على تحدل اللجنة عن وجود أسباب رياضية َبن ِقِم

خر مباراة رمسية يف ( يوم التالية آل45)إال يف خالل  ،إنهاء عقده على هذا األساس امُلْحَتِر 

 الرياضي للنادي املسجل به. امَلْوِسم

 

  نص القواعد التفسريية للمادة التاسعة والعشريننص القواعد التفسريية للمادة التاسعة والعشرين

 شارك فيها ناديه.يف مجيع املنافسات واملسابقات اليت ُيمجيع املباريات  :يقصد باملباريات الرمسية 39-4

عن قيامه  رمسيًّانهاء املبكر لسبب رياضي مشروع ضرورة أن خيطر الالعب ناديه يراعى عند اإل 39-3

الرياضي على أن يزود الالعب  امَلْوِسممباراة رمسية لناديه يف آخر  من ا( يوًم45بإنهاء العقد بعد مضي )

 ناديه.إخطار  ( ساعة من18خالل مدة ال تتجاوز ) ،اإلخطارمن اللجنة بصورة 

ناديه بإنهاء العقد لسبب رياضي مشروع تحتى نهاية فارة إخطار  يف تحال تأخر الالعب عن 39-4

 .ن إنهاء العقد بعد ذلك يعترب غري مشروٍعإف ،التسجيل التالية

ي عقوبات على الالعب الذي أنهى أ ُضسبب رياضي مشروع، فال يتم فْرإذا ثبت للجنة وجود  39-1

 التعويض املناسب للنادي. ومع ذلك فإن اللجنة هلا أن تقرَر ،العقد

 يف تقييم تحالة الالعب التالي: اأساسيًّ امن األمور اليت ميكن أن تلعب دوًر 39-5

 الالعب على أرض امللعب. مركز 39-5/4

 إيقا  قائم متنع الالعب من اللعب.أو  أي إصابات 39-5/3

 ( سنة.34زال يف مرتحلة التدريب أي تحتى سن )ما ن الالعب كو 39-5/4

  

  ::الرياضيالرياضي  امَلْوِسمامَلْوِسم: تحظر إنهاء العقد أثناء : تحظر إنهاء العقد أثناء املادة الثالثوناملادة الثالثون

 الرياضي. امَلْوِسمأثناء  يف تحدن طر  واال ميكن إنهاء العقد ِم
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  نص القواعد التفسريية للمادة الثالثنينص القواعد التفسريية للمادة الثالثني

من هذه  (41)الذي تستند عليه املادة  أذه الالئحة األساس النظامي للمبدمن ه ( 38)متثل املادة  41-4

إنهاء العقد من  الالئحة، فهي توضح احلالة الوتحيدة اليت حيق ألي من الطرفني )النادي والالعب(

 .االرياضي أيًض امَلْوِسمجانب واتحد يف أي وقت أي خالل 

 الرياضي هي: امَلْوِسمإال يف نهاية  ،املبكر للعقد بني النادي والالعب اإلنهاءز احلاالت اليت ال جتي 41-3

 يف تحالة السبب غري املشروع *الالعب( أو  ل أي من الطرفني )الناديَبن ِقإنهاء العقد ِمَتمَّ  إذا 41-3/4

 .عد انتهاء ما ُيسمى بالفارة احملميةب -

 من هذه الالئحة(. (39)املادة  انظر)الالعب لسبب رياضي مشروع ل َبن ِقإنهاء العقد ِمَتمَّ  إذا 41-3/3
 

  ::دون سبب مشروعدون سبب مشروعالعقد العقد   : تبعات إنهاء: تبعات إنهاءالثالثونالثالثونوو  احلاديةاحلادية  املادةاملادة

ويتم تحساب التعويض  ع األتحوال دفع تعويض،يتعني على الطر  املخالف يف مجي 44/4

خلصوصية  ًقاوف ،املارتب على خمالفة إنهاء العقد إذا مل ينص العقد على غري ذلك

مبوجب عقده  ،واحلوافز املستحقة لالعب ،كاملكافتت ؛وأي معايري موضوعية أخرى ،الرياضة

وكذلك املدة املتبقية من عقده احلالي حبد أقصى مخس  ،العقد اجلديدأو  احلالي و/

وهل وقعت املخالفة داخل  ،واملصروفات اليت دفعها النادي السابق خالل مدة التعاقد ،سنوات

 .؟أم ال ارة احملميةالف

الالعب  ر أن يدفَعوإذا تقرَّ ،تحق احلصول على التعويض لطر  ثالث ُحال ميكن مْن 44/3

وجيوز  ،ان الالعب وناديه اجلديد مًعِم سداده على كلٍّ مسمؤوليةفتقع  اتعويًض امُلْحَتِر 

 أن يتم االتفاق عليه بني الطرفني.أو  ،حتديد مبلغ التعويض يف العقد

 ت قيامهتعويض يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي العب ثَب ِعضافة إىل االلتزام بدْفإ 44/4

ر عن اللعب يف أشه (1ملدة ) اإليقا وتكون عقوبته ، الفارة احملميةأثناء  يف بإنهاء العقد

ويف مجيع  ،( أشهر6ملدة ) اإليقا املباريات الرمسية، وجيوز يف تحالة التشديد أن يكون 

يه التالي مع ناد امَلْوِسمعلى الالعب مع بداية  الرِّياِضيَّةتطبيق هذه العقوبات  األتحوال يبدأ

 سباب رياضية مشروعةاء العقد من طر  واتحد بدون أبإنه أما إذا ثبت قيام الالعب ،اجلديد

ولكن جيوز  ،فال يارتب على ذلك فرض أي عقوبات رياضية ،الفارة احملميةغريها بعد أو 

 ا( يوًم45لعدم تقديم إشعار بإنهاء العقد يف ) الفارة احملميةأديبية خارج تطبيق إجراءات ت

وعند جتديد العقد  ،للنادي املسجل به الالعبالرياضي  امَلْوِسميف رمسية خر مباراة التالية آل

 تبدأ مرة أخرى عندما يتم متديد فارة مدة العقد السابق. فإن الفارة احملمية
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إذا ارتكب  ناٍد ع تعويض يتم إيقاع عقوبات رياضية على أيْفبَدإضافة إىل االلتزام  44/1

وما مل يثبت عكس ذلك  ،الفارة احملميةأثناء يف تحرض على ذلك أو  ،خمالفة إنهاء العقد

بالتحريض على ارتكاب هذه املخالفة إذا عمد هذا النادي إىل  ايفارض أن يكون النادي متهمًّ

ويف هذه احلالة سو   ،دون سبب مشروٍعآخر  ه مع ناٍددالتعاقد مع أي العب قام بإنهاء عق

فارتي  غري سعوديني خاللأو  سواء سعوديني ،حيرم النادي من تسجيل أي العبني جدد

 .قادمتنيال تسجيلال

  

  نص القواعد التفسريية للمادة احلادية والثالثنينص القواعد التفسريية للمادة احلادية والثالثني

 خارجها.أو  حملميةسواء كان إنهاء العقد خالل الفارة ا :قصد جبميع األتحوال أيُي 44/4-4

 املبلغ الذي يدفعه أي منهما االتْحِترايفا يف العقد َدالالعب( أن حيدِّأو  جيوز للطرفني )النادي 44/3-4

وميزة هذا الشرط  ،على سبيل التعويض من أجل إنهاء العقد من جانب واتحد )ُيسمى الشرط اجلزائي(

وبدفع هذا املبلغ للنادي حيق  ،ملبلغ يف العقدهو اتفاق الطرفني على املبلغ يف البداية وحتديد هذا ا

وبهذا الشرط اجلزائي يكون قد اتفق الطرفان على إعطاء الالعب  ،لالعب إنهاء العقد من جانب واتحد

فرصة إللغاء العقد يف أي حلظة ومن دون سبب وجيه وتحتى لو كانت خالل الفارة احملمية، ويف هذه 

ى الالعب كنتيجة لإلنهاء املبكر للعقد مع مراعاة أنه ال يسري احلالة ال يتم فرض عقوبات رياضية عل

 يف هذه احلالة إال يف وقت إتحدى فارات التسجيل. اإلنهاءمفعول 

أو  سداده على النادي مسمؤوليةفتقع  ،اتعويًض امُلْحَتِر يراعى أنه يف تحال تقرر أن يدفع الالعب  44/3-3

 .امًع االثننيأو  الالعب

 ( سنة: 34)تحكام التالية فيما خيص التعويض عن التدريب لالعب األصغر من سن تراعى األ 44/3-4

فإنه  ،خارج الفارة احملميةأو  إذا أنهى النادي السابق لالعب العقد بدون سبب مشروع داخل 44/3-4/4

 .ال يتم دفع أي تعويض عن التدريب

لفارة احملمية، فإن النادي اجلديد خارج اأو  داخل إذا أنهى الالعب العقد بدون سبب مشروع 44/3-4/3

بدفع التعويض  اوكفيًل ايدفع التعويض عن التدريب للنادي السابق باإلضافة إىل كونه متضامًن

 مقابل اإلخالل بالعقد.

ويف  ،غري مقبول االالعب( بدون سبب مشروع هو دائًمأو  النادي)إن إنهاء العقد من طر  واتحد  44/1-4

( سنة، فإن إنهاء العقد خالل السنوات الثالث األوىل  38)توقيعه مع الالعب إىل سن َتمَّ  تحالة العقد الذي

ينطبق على العقود املوقعة عندما  هنفس املبدأو ،عن التعويض املالي ايوجب فرض عقوبات رياضية فضًل

 إنهاء العقد خالل العامني األولني.َتمَّ  ( سنة، ولكن فقط إذا 38يتجاوز عمر الالعب سن )
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  الفصل العاشرالفصل العاشر

  محاية الالعبني الناشئنيمحاية الالعبني الناشئني
 

  ::االنتقاالت الدولية للناشئنياالنتقاالت الدولية للناشئنيالثالثون: الثالثون: وو  الثانيةالثانيةاملادة املادة 

 .عاًما( 48)فوق  سوى لالعبني ادوليًّ ال يسمح باالنتقال 43/4

بقة من هذه املادة احلالتني يستثنى من القاعدة املنصوص عليها يف الفقرة السا 43/3

 :التاليتني

وألسباب غري متعلقة  ،نتقل والد الالعب إىل البلد اليت يقع بها النادي اجلديدإذا ا 43/3/4

 .القَدمبكرة 

من احلدود احمللية،  ا( كيلو ماًر51إذا كان الالعب يسكن على مسافة ال تتجاوز ) 43/3/3

يقع يف نطاق  - ويتبع احتاد جماور -وكان النادي الذي يرغب الالعب التسجيل له 

من اجلهة األخرى هلذه احلدود، وال تزيد املسافة بني سكن الالعب  الو مار( كي51مسافة )

ويف مثل هذه احلالة جيب أال ينتقل الالعب من سكنه يف  ،( كيلو مار411ومقر النادي عن )

  تعطى املوافقة صراتحة على هذا الارتيب مع االحتاد اجملاور.و ،بلده

وليس من مواطين  ،ل يف أي ناٍدْبن َقِم يسجْل تنطبق شروط هذه املادة على أي العب مل 43/4

  البلد الذي يقع فيها النادي الذي يرغب يف التسجيل له للمرة األوىل.

( من هذه املادة وكل عملية تسجيل أوىل وفق 3كل عملية انتقال دولي وفق الفقرة ) 43/1

ينها جلنة أوضاع ختضع ملوافقة اللجنة الفرعية اليت تع ا( من هذه املادة أيًض4الفقرة )

ويتعني رفع طلب من االحتاد يف تحال الرغبة يف  ،الالعبني باالحتاد الدولي هلذا الغرض

بد من احلصول على موافقة اللجنة الفرعية قبل التقدم  وال ،تسجيل الالعب بطلب املوافقة

 التسجيل األول. أو  بأي طلب من االحتاد للحصول على شهادة انتقال دولي و /

 

  ::التزامات النادي جتاه الالعب الناشئالتزامات النادي جتاه الالعب الناشئالثالثة والثالثون: الثالثة والثالثون:   املادةاملادة

 :جتاه الالعب الناشئ بالتالي األكادمييةأو  يلتزم النادي

أو  مدرسيأو  تدريب أكادمييأو  وأي تعليم ،تقديم التعليم والتدريب الكروي املناسب 44/4

 مهين لالعب.
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 .توفري املواصالت 44/3

 ناسبة.توفري الرعاية الصحية امل 44/4

 .الرِّياِضيَّةتوفري املالبس واملعدات والتجهيزات  44/1

 

  ::بني أندية اململكةبني أندية اململكة  انتقال الالعب الناشئانتقال الالعب الناشئوالثالثون: والثالثون:   املادة الرابعةاملادة الرابعة

حيق لالعب اهلاوي الناشئ مبوافقة ولي أمره االنتقال إلي أي من أندية اململكة بعد  41/4

 احلصول على موافقة رمسية من ناديه احلالي.

حيق لالعب اهلاوي الناشئ مبوافقة اللجنة وبطلب من ولي أمره االنتقال من ناديه  41/3

ملسافة ال تقل  ،بصفة دائمةأي من أندية اململكة يف تحالة تغيري حمل إقامة عائلته إىل  احلالي

، وإذا ثبت للجنة ما القَدمكرة ب ألسباب غري متعلقة كيلو مار عن ناديه احلالي( 411)عن 

املنصوص عليها يف هذه  وتطبق العقوبات ،يعاد تسجيل الالعب يف ناديه ،  ذلكيفيد خال

  .الالئحة حبق املخالفني

  

  القواعد التفسريية للمادة الرابعة والثالثنيالقواعد التفسريية للمادة الرابعة والثالثني

الدالة  الرمسية جيب على ولي أمر الالعب اهلاوي تقديم أسباب تغيري حمل إقامته واملستندات 41/3-4

، وللجنة الصالتحية الكاملة يف املوافقة على الطلب يف ضوء نتقالعلى ذلك عند تقديم طلب اال

املتعلقة بالالعب واألسباب الدراسة الوافية اليت تأخذ يف االعتبار مجيع األوضاع والظرو  واملالبسات 

 .وولي أمره

 

  ::كادميياتكادميياتغ عن الناشئني يف األغ عن الناشئني يف األبالبالوالثالثون: التسجيل واإلوالثالثون: التسجيل واإل  املادة اخلامسةاملادة اخلامسة

ملزمة بإبالغ اللجنة عن مجيع الناشئني غريها أو  األْنِدَيةاملرتبطة ب األكادمييات 45/4

د الالعبني الناشئني ضمن أمساء وتواريخ ميالتي اخاصًّ اوتضع اللجنة سجلًّ ،املسجلني فيها

 بالغ عنهم.اإلَتمَّ  الذين

وائح لل وفًقا القَدموغريها مبمارسة كرة  األْنِدَيةكادمييات املرتبطة بتتعهد األ 45/3

 .النِّظاِميَّةخالقية يف املسابقات وعليهم اتحارام وتعزيز املبادئ األاالحتاد واالحتاد الدولي، 
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  الفصل احلادي عشرالفصل احلادي عشر

  التعويض عن التدريب واملساهمة التضامنية بني أندية اململكةالتعويض عن التدريب واملساهمة التضامنية بني أندية اململكة
 

  ::والثالثون: استحقاق التعويض عن التدريبوالثالثون: استحقاق التعويض عن التدريب  املادة السادسةاملادة السادسة

عن  اتعويًض ت يف تدريب وتطوير الالعبأسهماليت  يةاألكادميأو  يستحق النادي 46/4

 :التالية التدريب يف أي من احلاالت

 .جديد مع ناٍدعند توقيع الالعب اهلاوي أول عقد اتحارا   46/4/4

، ويف هذه احلالة عاًما( 34)إكماله تحتى  امُلْحَتِر يف كل مرة ينتقل فيها الالعب  46/4/3

أثناء سريان يف  ريب لناديه األخري، وسواء كان االنتقاللتعويض عن التديكون استحقاق ا

 عند انتهائه.أو  العقد

من استعادته  ا( شهًر41خالل ) االتْحِترا  ِبَوْضِعيَّةإذا أعيد تسجيل الالعب اهلاوي  46/4/4

 .ب إىل النادي األخرييلتزم النادي اجلديد بدفع تعويضات عن التدري اهِلَواَيةلصفة 

األكادمييات التعويض عن التدريب ملرة واتحدة أو  ةالسابق األْنِدَيةأو  ادييستحق الن 46/3

 فقط.

فيستحق ناديه  ،سقاط الالعب من كشوفات ناديه لعدم احلاجة خلدماتهيف تحال إ 46/4

نصف قيمة التعويض  عاًما( 34-43) التعويض عن التدريب خالل الفارة الزمنية من سن

 ( من هذه الالئحة.4دريب يف امللحق رقم )ويض عن التاملوضح يف جدول التع

تحسب امللحق  عاًما( 34تحتى سن )و عاًما( 43التعويض عن التدريب من سن ) ُيحتسب 46/1

 ( من هذه الالئحة.4رقم )

  

  نص القواعد التفسريية للمادة السادسة والثالثنينص القواعد التفسريية للمادة السادسة والثالثني

قيع الالعب اهلاوي استحقاق التعويض عن التدريب عند تو من احلاالت اليت تنطبق على 46/4/4-4

 التالي: عامًا( 34) ة أن ال يتجاوز عمر الالعبطيشرجديد  اتحارايف مع ناٍدأول عقد 

واستمر كذلك،  امثًل( عام 41يف النادي )ب( وعمره ) )أ( إذا سجل كالعب هاٍوالالعب  46/4/4-4/4

عقد اتحارايف يف النادي ع أول ، واستمر كذلك ووقَّا( عاًم46ج( وعمره )يف النادي ) وسجل كالعب هاٍو

التعويض عن التدريب  ففي احلاالت السابقة فإن على النادي )د( دفع ؛( سنة48بعد أن أكمل ) )د(

 وذلك عن الفارة الزمنية للتدريب اليت قضاها الالعب )أ(. ؛للنادي )ب( والنادي )ج(
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واستمر كذلك  ،امثًلم ( عا44يف النادي )ب( وعمره )كالعب هاٍو سجل  الالعب )أ( إذا 46/4/4-4/3

 يف النادي )د(كالعب هاٍو وسجل  ،واستمر كذلك ،ا( عاًم46يف النادي )ج( وعمره )كالعب هاٍو وسجل 

ففي  ؛ا( عاًم48بعد أن أكمل ) النادي )د(ع أول عقد اتحارايف يف واستمر كذلك ووقَّ ،ا( عاًم48وعمره )

 ،ديد الذي وقع أول عقد اتحارايف مع الالعب )أ(احلاالت السابقة فإن النادي )د( يعترب هو النادي اجل

وذلك عن الفارة  ،التعويض عن التدريب للنادي )ب( والنادي )ج( على النادي )د( دفع نَّإف مَّن َثوِم

فتنطبق  ،)أ( إىل النادي )هـ( امُلْحَتِر نتقل الالعب اويف تحال  ،الزمنية للتدريب اليت قضاها الالعب )أ(

 ( من هذه الالئحة.46/4/3املادة ) تحيث استحقاق التعويض عن التدريب على هذه احلالة من

واستمر كذلك  ،ا( عام مثًل44يف النادي )ب( وعمره )كالعب هاٍو الالعب )أ( إذا سجل  46/4/4-4/4

تحتى  واستمر كذلك يف النادي )ب( ،ا( عاًم48ووقع أول عقد اتحارايف مع النادي )ب( بعد أن أكمل )

ففي احلالة السابقة فإن على النادي )ج(  ؛)ج( واستمر كذلك وبعدها انتقل إىل النادي ،ا( عاًم33سن )

وذلك عن الفارة الزمنية للتدريب اليت قضاها الالعب )أ( من  ،التعويض عن التدريب للنادي )ب( دفع

 .ا( عاًم33وتحتى سن ) ا( عاًم44سن )

أي من احلاالت السابقة على الوقائع  يكون للجنة مطلق الصالتحية يف التحقق من انطباق 46/4-3

 املطروتحة أمامها.

 

  ::عدم استحقاق التعويض عن التدريبعدم استحقاق التعويض عن التدريب  ::والثالثونوالثالثون  ة السابعةة السابعةاملاداملاد

 التالية: ق التعويض عن التدريب يف أي من احلاالتال يستح

 .اهِلَواَيةة لوضعيَّ امُلْحَتِر عند استعادة الالعب  47/4

 .سبب رياضي مشروعأو  ون سبب مشروعالنادي عقد الالعب بد إذا أنهى 47/3

 .الثالثة وأ تسجيل الالعب بأتحد أندية الدرجة الثانيةَتمَّ أو  إذا انتقل 47/4

  

  نص القواعد التفسريية للمادة السابعة والثالثنينص القواعد التفسريية للمادة السابعة والثالثني

بدون سبب  االتْحِترايف( سنة بإنهاء العقد 34تراعى تحالة إذا قام الالعب الذي يقل عمره عن ) 47/3-4

إىل  ،هذه احلالة فإن النادي اجلديد جيب أن يدفع تعويض التدريب للنادي األخري لالعب مشروع، ففي

يته الالعب والنادي اجلديد مسمؤولل جانب التعويض املستحق مقابل اإلخالل التعاقدي الذي يتحمَّ

 (.وقواعدها التفسريية (44)نص املادة  انظرسويًة )
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  ::ب التعويض عن التدريبب التعويض عن التدريبوالثالثون: طريقة اتحتساوالثالثون: طريقة اتحتسا  املادة الثامنةاملادة الثامنة

 على أساس تكلفة التدريب يف النادي املستحق يكون تحساب التعويضات عن التدريب 48/4

 .عاًما( 34سن ) وتحتى عاًما( 43من سن )للتعويض 

غ التعويضات عن التدريب على أساس فارة التدريب الفعلية )يوم/ شهر/ حتتسب مباِل 48/3

 ع الالعب عن التدريب.وال يتم اتحتساب فارات انقطا ،سنة(

دون املساس بأي التزام لدفع  ،جيب أن يكون االلتزام بدفع التعويض مقابل التدريب 48/4

 تعويض نتيجة اإلخالل بالعقد.

  

  نص القواعد التفسريية للمادة الثامنة والثالثنينص القواعد التفسريية للمادة الثامنة والثالثني

ب عند تسجيل الالعب ألول مرة كمحار  يتم تحساب التعويض عن التدريب املستحق بضر 48/4-4

تكلفة التدريب يف النادي املستحق للتعويض يف عدد السنوات اليت قضاها الالعب يف التدريب،  ةحمصل

 .عاًما( 34سن ) وتحتى عاًما( 43الذي بلغ فيه الالعب سن ) امَلْوِسموهي تبدأ من 

التدريب  يف تحالة تكرار االنتقاالت يتم تحساب التعويض عن التدريب على أساس تكاليف 48/4-3

 يف عدد سنوات التدريب مع ناديه األخري. امضروًب ،نادي املستحق للتعويضبال

النادي السابق الذي  :يقصد بالنادي املستحق للتعويض يف هذه املادة ويف أتحكام هذه الالئحة 48/4-4

 كان فيه الالعب.

 

  ::والثالثون: وقت استحقاق التعويض عن التدريبوالثالثون: وقت استحقاق التعويض عن التدريب  املادة التاسعةاملادة التاسعة

 ُعْفجديد، فيجب عليه َد بصفة العب حمار  ألول مرة يف ناٍد عند تسجيل الالعب 49/4

، وتقديم املستندات اليت من تاريخ التسجيل ا( يوًم41قيمة التعويض عن التدريب خالل )

 ثبت ذلك للجنة.ُت

فيجب على النادي اجلديد  ،عاًما( 34تحتى سن ) امُلْحَتِر يف تحال تكرار انتقال الالعب  49/3

 مع مراعاة أن يكوَن ،من تاريخ التسجيل ا( يوًم41عن التدريب خالل ) دفع قيمة التعويض

 دفع التعويض عن التدريب لناديه األخري فقط.
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  ::التضامنيةالتضامنية  املساهمةاملساهمةستحقاق ستحقاق : ا: ااألربعوناألربعوناملادة املادة 

تعويض للنادي  ِعْفإذا انتقل الالعب خالل مدة سريان العقد، وقام النادي اجلديد بَد 11/4

%( من 5ل الالعب، فيتعني على النادي اجلديد االتحتفاظ مبا قيمته )السابق للسماح بانتقا

اليت لعب فيها هذا الالعب خالل  األْنِدَيةإمجالي تعويض االنتقال ليتم توزيعها على مجيع 

 .عاًما( 34وتحتى سن ) عاًما( 43ن )املواسم الواقعة بني س

وتحتى سن  عاًما( 43بني سن )التضامنية خالل املواسم الواقعة  املساهمةتكون نسبة  11/3

 .من هذه الالئحة (1مللحق رقم )تحسب اجلدول املوضح يف ا عاًما( 34)

  

  نص القواعد التفسريية للمادة األربعنينص القواعد التفسريية للمادة األربعني

 ن:ان التالياإذا توافر الشرط الدفعالتضامنية مستحقة  املساهمةتكون  11/4-4

النتهاء العقد  ناديه أي قبل الوقت احملدد أثناء سريان عقده مع امُلْحَتِر إذا انتقل الالعب  11/4-4/4

 .االتْحِترايف

 إذا كان االنتقال مقابل تعويض مالي. 11/4-4/3

ت يف تدريب وتعليم الالعب أسهماليت  األْنِدَيةأو  التضامنية تكون للنادي املساهمةدفع قيمة  11/4-3

 .عاًما( 34وتحتى سن ) عاًما( 43سن )

 

  ::التضامنية ووقت دفعهاالتضامنية ووقت دفعها  املساهمةاملساهمةدفع دفع   مؤوليةمؤوليةمسمس: : األربعوناألربعوناملادة احلادية واملادة احلادية و

التضامنية وتوزيعها على  املساهمةعن عملية اتحتساب قيمة  مسمؤولالنادي اجلديد  14/4

الرياضي لالعب، وعلى الالعب عند الضرورة مساعدة النادي اجلديد على السِِّجل  تحسب

الرياضي السِِّجل  تقديمكما ميكن للجنة  تقديم املساعدة والعون يف  ،الوفاء بالتزاماته

 بالنسبة لالعب املنتقل من خارج اململكة. اآلخرطلبها من االحتاد أو  ،لالعب

من تاريخ  ا( يوًم41التضامنية يف موعد أقصاه ) املساهمةع ْفجيب على النادي اجلديد َد 14/3

 دفع قيمة االنتقال دفعة واتحدة.َتمَّ  إذا التسجيل

 

  احلادية واألربعنياحلادية واألربعني  نص القواعد التفسريية للمادةنص القواعد التفسريية للمادة

التضامنية  املساهمةفأن دفع  أقساطأو  يف تحال كان قيمة االنتقال دفعت على شكل دفعات 14/3-4

 من تاريخ كل دفعه مستحقه. ا( يوًم41) يكون يف موعد أقصاه
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 :: اإلجراءات التأديبيةاألربعونالثانية واملادة 

البدء يف اإلجراءات  به طلب اشفوًعم ،اط باالحتادميكن للجنة تقديم ملف للجنة االنضب

الالعبني الذين ال حيارمون أو  األْنِدَيةلالئحة االنضباط باالحتاد على  االتأديبية طبًق

 االلتزامات الواردة يف هذا الفصل.
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  الفصل الثاني عشرالفصل الثاني عشر

  أتحكام خاصة بالالعب غري السعوديأتحكام خاصة بالالعب غري السعودي

 

  ::: التعاقد مع الالعب غري السعودي: التعاقد مع الالعب غري السعودياألربعوناألربعونوو  الثالثةالثالثةاملادة املادة 

ل اللجنـة  بَـ ن ِقد مِـ وفـق النمـوذج امُلعَـ    ندية التعاقد مع الالعبني غري السعودينيميكن لأل 14/4

بالعـدد املسـموح بـه مبوجـب      االحتادِسِجلَّات  وقيدهم يف من هذه الالئحة( 4ملحق رقم  انظر)

 والقرارات والتعاميم الصادرة من االحتاد. هذه الالئحة

شـريطة أن يكـون    ،تسجيل عـدد أربعـة العـبني غـري سـعوديني      زةالدرجة املمتا حيق ألندية 14/3

 مرمى. ، مع مراعاة عدم جواز أن يكون الالعب غري السعودي تحارَساسيويًّآ االعًبأتحدهم 

 تسـجيل ( من هذه الالئحة يسمح ألندية الدرجـة املمتـازة   3مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ) 14/4

دون التقيـد بتزويـد اللجنـة     ،فارات التسجيل خاللني إضافيني جدد غري سعوديني ثناالعبني 

 يف استبداهلم وفق الضوابط التالية: األْنِدَيةمبخالصة مالية لالعبني الذين ترغب 

تزويــد اللجنــة بتعهــد رمســي بســداد الرواتــب الشــهرية والبــدالت وأي نفقــات أخــرى          14/4/4

 نهاية عقودهم.منصوص عليها يف عقود الالعبني املراد استبداهلم تحتى تاريخ 

ن كشــف تزويــد اللجنــة مبســتند رمســي يثبــت تحصــول الالعــبني املــراد اســتبداهلم مـِـ    14/4/3

 مستحقاتهم املالية.النادي على 

مبا يثبت تسليم الالعبني املستبدلني لرواتبهم الشهرية والبـدالت   اتزويد اللجنة دوريًّ 14/4/4

 املنصوص عليها يف عقودهم.

قيـــــد الالعـــــبني املســـــتبدلني إال خـــــالل فـــــارة التســـــجيل التاليـــــة ال يســـــمح بإعـــــادة  14/4/1

 الستبداهلم.

فيحـق للجنـة    ،بالضـوابط املنصـوص عليهـا يف هـذه املـادة      األْنِدَيـة إذا ثبت عدم التـزام   14/4/5

 العقوبات املنصوص عليها يف الفصل الرابع عشر من هذه الالئحة.أي من إيقاع 

حــة والتعــاميم الصــادرة الالئهــذه الــواردة يف  لألتحكــامخيضــع الالعبــون غــري الســعوديني  14/1

 .السعودي امُلْحَتِر من االحتاد مع مراعاة األتحكام اخلاصة بالالعب 
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  القواعد التفسريية للمادة الثالثة واألربعنيالقواعد التفسريية للمادة الثالثة واألربعني

ستثنى من عدم السماح بإعادة قيد الالعبني املستبدلني إال خالل فارة التسجيل التالية ُي 14/4/1-4

 ( من هذه الالئحة.16/4عليه أتحكام املادة ) ملا نصْت وفًقاالالعب غري السعودي  إصابةتحالة 

 

  ::تسجيل الالعب غري السعوديتسجيل الالعب غري السعودي  ::األربعوناألربعونوو  املادة الرابعةاملادة الرابعة

الالعـبني باالحتـاد    ل( والئحـة أوضـاع وانتقـا   TMS) نظام مطابقـة االنتقـال  مع مراعاة  11/4

لــذي يرغــب يف تســجيل الالعــب علــى النــادي اجيــب  ،وأتحكــام هــذه الالئحــة ذات الصــلة الــدولي

ملخاطبـة االحتـاد    واملسـتندات األخـرى   التقدم إىل االحتاد بطلب مرفق به العقد غري السعودي

 املسجل به الالعب للحصول على شهادة انتقاله الدولية.

الحتــاد عـــن طريـــق  إىل اال يعتــد بشـــهادة االنتقــال الدوليـــة وســـجل الالعــب مـــا مل تـــرد     11/3

 اد املسجل به الالعب.االحت

 موافقة على تسجيله.مبثابة ال يعترب طلب شهادة انتقال الالعب  11/4

ــاريخ اســتالم طلــب الشــهادة       االنتقــال الدوليــة  صــدر شــهادة ت 11/1 أو  خــالل ســبعة أيــام مــن ت

أو  ،وناديـه  امُلْحَتـِر  ن من إصدارها بسبب عـدم انتهـاء العقـد بـني الالعـب      اإلخطار بعدم التمكُّ

 أي سبب قانوني آخر.أو  ،ب عدم وجود اتفاق تحول اإلنهاء املبكر للتعاقدبسب

 .امُلْحَتِر شهادة االنتقال الدولية إذا نشأ نزاع بني النادي السابق والالعب  ال تصدر 11/5

بشأن نظام مطابقة االنتقال  الئحة االحتاد الدولي( من أ4و 4تسري أتحكام امللحق رقم ) 11/6

 .(TMS) الدولي

 

  ::التزامات النادي والالعب غري السعوديالتزامات النادي والالعب غري السعودي  ::األربعوناألربعونوو  ملادة اخلامسةملادة اخلامسةاا

االحتاد واالحتاد ب املتعاقدين االلتزام باألنظمة والقوانني واللوائح على الطرفني 15/4

 .الالعبني غري السعوديني لكل ما يتعلق بأوضاع وانتقاتحول الدولي 

أو  يق نفاذه على تسجيل الالعب يف االحتادوال جيوز تعل ،م ألطرافهِزُمْل االتْحِترا عقد  15/3

 أن يتضمن شرط فارة التجربة.أو  ،الفينأو  نتيجة الفحص الطيب
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  ::يف املباريات الرمسيةيف املباريات الرمسية  مشاركة الالعب غري السعوديمشاركة الالعب غري السعودي  ::األربعوناألربعونوو  املادة السادسةاملادة السادسة

ــعودي   16/4 ــري السـ ــب غـ ــوز لالعـ ــة   ال جيـ ــات الرمسيـ ــادي يف املباريـ ــع النـ ــاراك مـ ــد  ،االشـ إال بعـ

 مال إجراءات االنتقال والتسجيل املنصوص عليها يف هذه الالئحة.استك

مـن تـاريخ    ايومًـ  (45)شـهادة االنتقـال الدوليـة خـالل      اعـدم تسـلمه   ميكن للجنـة يف تحـال   16/3

 سـنة بصـورة ممؤقتـة لفـارة أقصـاها      طلب السماح بتسجيل الالعب غري السـعودي مـع النـادي   ال

ب التســجيل املمؤقــت إذا قــدم  ْح، وجيــوز للجنــة سـَـ اوبعــدها يصــبح التســجيل دائمـًـ   ،(اشــهًر 43)

 ة تربر عدم استجابته لطلب شهادة االنتقال.عمقن ااالحتاد السابق أسباًب

أو  ،هوفاتـ أو  ،حيق للنادي استبدال الالعب غري السعودي يف تحـال إصـابته مبـرض عضـال     16/4

ــاط، ويشــارط   أو  صــابته بكســر إأو  ،إصــابته بعاهــة مســتدمية   يف ذلــك الشــروط  قطــع يف الرب

 التالية:

غــــري الســــعودي املـــراد اســــتبداله وتســـجيله خــــارج فــــارة    امُلْحَتـــِر  أن يكـــون الالعــــب   16/4/4

 قبل نهاية فارة التسجيل. انتهى عقدهالتسجيل 

صـدور تقريـر طـيب معتمـد مـن جهـة تقبلـها اللجنـة         املـرض  أو  صابةوجود اإلأن يثبت  16/4/3

بعــد بدايــة فــارة التســجيل التاليــة   أو  عنــد املــرض تكــونأو  صــابةر أن مــدة تعافيــه مــن اإل تقــرِّ

 .صابةلإل

 

  القواعد التفسريية للمادة السادسة واألربعنيالقواعد التفسريية للمادة السادسة واألربعني

يف املكاتــب الرئيســية والفرعيــة للرئاســة العامــة      غــري الســعودي تعــذَّر تســجيل الالعــب    يف تحــال16/4-4

شـاركته يف هـذه املبـاراة بنـاء علـى      لرعاية الشباب بسبب وجود مباراة رمسية للنادي خارج مقره، فيجـوز م 

 موافقة اللجنة.
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  الفصل الثالث عشرالفصل الثالث عشر

  تحقوق الدعاية واإلعالنتحقوق الدعاية واإلعالن

 

  ::: تحقوق الدعاية واإلعالن: تحقوق الدعاية واإلعالناألربعوناألربعونوو  املادة السابعةاملادة السابعة

الوطنية يف خمتلف جماالت  ْنَتَخباتحيق لالحتاد استثمار أمساء وصور العيب امُل 17/4

 وأشكال الدعاية واإلعالن.

للنادي استثمار أمساء وصور العبيه يف خمتلف جماالت وأشكال الدعاية حيق  17/3

 واإلعالن.

من  َخطِّيَّة بناًء على موافقةمسه وصورته الفردية يف اإلعالن لالعب استثمار ا حيق 17/4

 هامسه وصورته باسم نادييقارن ألَّا  ، على املوقع بينهماالتْحِترايفتحسب بنود العقد أو  ،ناديه

االحتاد، وأال يستخدم املالبس والعالمات واأللوان اخلاصة بأي منهم بأي شكل أو  املنتخبأو 

 من األشكال.

جهات منافسة أو  مسه وصورته الفردية يف اإلعالن مع شركاتاستثمار اال حيق لالعب  17/1

 من ناديه. اخَلطِّيَّةالراعي الرمسي إال باملوافقة أو  ،ساراتيجيللشريك اإل

أو  ،ال جيوز لالعب الظهور يف اإلعالنات والدعايات التجارية اليت ختالف النظام العام 17/5

 حة.ة بالصِّاملنتجات الضارَّأو  ،اآلداب العامة
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  الفصل الرابع عشرالفصل الرابع عشر

  امُلخاَلفات والعقوباتامُلخاَلفات والعقوبات

 

  ::للمخالفات والعقوباتللمخالفات والعقوباتالالئحة الداخلية الالئحة الداخلية : : األربعوناألربعونوو  ثامنةثامنةاملادة الاملادة ال

من هذه الالئحة  ( من املادة الثامنة44لفقرة )االلتزام املنصوص عليه يف اب خاللعدم اإلمع 

 عند إعداد الالئحة الداخلية الضوابط التالية: األْنِدَيةتراعي 

 حتديد اهلد  من الالئحة. 18/4

 حتديد نطاق تطبيق الالئحة. 18/3

ومبا ال يتعارض مع  ،ُقديَّةالتعاأن تكون الالئحة متممة ومكملة للعالقة التنظيمية و 18/4

 هذه الالئحة.

لكي  بية مع ترمجتها للغات أخرى،حتديد أن تكون اللغة املعتمدة لالئحة هي اللغة العر 18/1

 تكون تحجة على الالعبني غري السعوديني.

 امُلَنشِّطاتوالعقوبات اخلاصة باملواعيد والسلوك وتعاطي  امُلخاَلفاتحتديد قائمة ب 18/5

 يرادها يف القائمة.العقوبات اليت يرى النادي أهميه إو امُلخاَلفاتنادي وغريها من وأنظمة ال

أو  ،التدرج يف إقرار العقوبات باستثناء احلاالت اليت تتعلق بوقت ارتكاب املخالفة 18/6

 مضاعفتها يف تحال التكرار.أو  ،تأثريها على النادي

 حتديد من حيق له إقرار العقوبات يف النادي. 18/7

 بالغ املخالف بالعقوبة.إ 18/8

 ني.امُلْحَتِرفن أي عقوبات تطبق على الالعبني ِم تزويد اللجنة بصورٍة 18/9

 حتديد اجلهة اليت ترفع هلا التظلمات.  18/41

 

  ::والعقوباتوالعقوبات  امُلخاَلفاتامُلخاَلفات  أتحكام عامة يفأتحكام عامة يف  ::األربعوناألربعونوو  التاسعةالتاسعةاملادة املادة 

الئحة العقوبات ل تحال خمالفتهم العقوبات على الالعبني يف حيق لألندية توقيع 19/4

بتوقيع العقوبات خالل  رمسيًّاوإخطار اللجنة والالعب بالقرارات الصادرة  ،الداخلية لألندية

 :على أن يراعى أن تكون العقوبات وفق التالي ،ني من تاريخ وقوع املخالفةأسبوع

 .لفت نظر 19/4/4
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 الكتابي. توجيه اإلنذار 19/4/3

 الراتب األساسي.أجر  من (%51)لية اليت ال تزيد عنالغرامة املا 19/4/4

  من هذه الالئحة.عليها يف املادة احلادية واخلمسني العقوبات املنصوص 19/4/1

وتوقيع  طر  الذي أنهى العقد دون سبب مشروععقوبات على الالحيق للجنة تطبيق  19/3

 شارك يف إنهائه.أو  ،أسهموكيل الالعبني الذي  قوبات علىالع

النادي الذي مل يلتزم بتقديم العقود املوقعة مع الالعبني خالل أول فارة تسجيل  19/4

 ريال(. 411111يعاقب بغرامة مالية ال تزيد عن ) ةمعلن

  

  نص القواعد التفسريية للمادة التاسعة واألربعنينص القواعد التفسريية للمادة التاسعة واألربعني

 ى%( فعل51عن )املرتكبة من الالعب تربر زيادة الغرامة املالية  امُلخاَلفاتيف تحال كانت  19/4/4-4

واملربرات الالزمة لذلك ونسبة الغرامة املالية، وللجنة مطلق الصالتحية  امُلخاَلفاتالنادي رفع بتفاصيل 

يف ضوء قناعتها بظرو  ومالبسات املخالفة وتحال  ،رفضهاأو  يف املوافقة على زيادة الغرامة املالية

 الالعب.

 

  ::العقوبات على الالعبالعقوبات على الالعب  ::اخلمسوناخلمسوناملادة املادة 

وبات على الالعب أن توقع عق األْنِدَيةأتحد  بطلب منأو  ق للجنة وفق صالتحيتهاحي 51/4

 التالية: امُلخاَلفاتأكثر من أو  ارتكابه خمالفةيف تحالة  امُلْحَتِر 

 .االتْحِترا لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط  مستنداتأو  تقديم بيانات 51/4/4

 التحايل على قواعد االنتقال. 51/4/3

 جتاه ناديه. التعاُقديَّةاإلخالل بااللتزامات  51/4/4

 .نهاء عقده مع النادي دون سبب مشروعإ 51/4/1

 توقيع عقد اتحارا  ألكثر من ناٍد عن نفس الفارة. 51/4/5

هذه ألتحكام  اخالًفالتعاقد أو  التصريح بالتفاوضأو  األْنِدَيةأتحد  ض معالتفاُو 51/4/6

 الالئحة.

 لتزامات واألتحكام والضوابط املنصوص عليها يف هذه الالئحة.أي من اال 51/4/7

خمالفة تعليمات وتعاميم ولوائح االحتاد ذات الصلة واالمتناع عن تنفيذ قرارات  51/4/8

 اللجنة.
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 عرض أي نزاع يتعلق بأتحكام هذه الالئحة على أي جهة أخرى غري اللجنة. 51/4/9

املشار إليها يف الفقرة السابقة من هذه املادة  خاَلفاتامُلمن  اأيًّالالعب  ارتكابيف تحال  51/3

 أكثر من العقوبات التالية:أو  حيق للجنة إيقاع عقوبة

 اإلنذار اخلطي. 51/3/4

 ريال(. 4110111الغرامة املالية اليت ال تزيد عن ) 51/3/3

الراتب  ِرْجأ ن%( ِم51مع صر  نسبة ال تتجاوز ) ستة أشهر، ال تزيد علىاإليقا  ملدة  51/3/4

 األساسي والتزام الالعب بأداء التمارين.

  

  نص القواعد التفسريية للمادة اخلمسنينص القواعد التفسريية للمادة اخلمسني

اخلطي يف احلاالت اليت تربر التدرج وترى اللجنة مناسبة  نذاريراعى تطبيق عقوبة اإل 51/3-4

 تقريرها قبل االنتقال للعقوبات األخرى.

تحسب مقتضيات الواقعة وظروفها  ،ابهما مًعأو  يقا اإلأو  يقاع عقوبة الغرامةإجيوز للجنة  51/3-3

 ومالبساتها وتحال الالعب.

 حتدد اللجنة الشروط واملدى الزمين لسداد الغرامة. 51/3/3-4

 

  ::: منع الالعب من مزاولة نشاطه الرياضي: منع الالعب من مزاولة نشاطه الرياضياحلادية واخلمسوناحلادية واخلمسوناملادة املادة 

ة نشاطه الرياضي مبنع الالعب من مزاول ن جلانهأي ِمأو  من االحتاد إذا صدر قراٌر 54/4

 :باع التاليتِّا، يتم النِّظاِميَّةراءات وبعد اختاذ مجيع اإلج

من تاريخ صدور القرار وإبالغ اللجنة مبا يفيد  ااعتبــاًر ،يلغــي النــادي عقــد الالعـــب 54/4/4

 ذلك.

ية من املتبقِّ مستحقــات ماليـــة عن الفــارةأو  ال حيق لالعــب املطالبــة بأي مرتبــات 54/4/3

 عقده امللغي.

إذا صدر قرار عفو عن الالعب املمنوع من مزاولة نشاطه الرياضي خالل الفارة املتبقية  54/3

ة من خالل أتحكام العقد عليه العودة إىل ناديه السابق إلمتام تلك الفار ،من عقده امللغى

 .قبل قرار املنع من مزاولة النشاط الرياضي ،نفسه

ء الفارة قرار العفو عن الالعب املمنوع من مزاولة نشاطه الرياضي بعد انتهاإذا صدر  54/4

 أي ناٍد آخر.أو  ،يف ناديه األصلي فإنه حيق له التسجيل ،املتبقية من عقده امللغي
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 امُلَنشِّطاتيف اللجنة السعودية للرقابة على  در تحكم نهائي من جلنة االستئنا إذا ص 54/1

 :نادي التاليفيحق لل ،بإيقا  الالعب

أي تعويضات لالعب والرفع  ِعْفدون َد ،إلغاء عقد الالعب فور صدور احلكم النهائي 54/1/4

 للجنة بذلك.

االتفاق مع الالعب على أو  ،عقدب بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم مطالبة الالع 54/1/3

ألخذ املوافقة  ؛نةللج شريطة رفع كل ما يتعلق باملوضوع ،عدم املطالبة بإعادة تلك املبالغ

 ختذها النادي. اعلى اإلجراءات اليت 

نتيجة القبض  من اجلهات املختصة يف اململكة بسجن الالعب هائيٌّن إذا صدر تحكٌم 54/5

يد العادات والتقالأو  الدينأو  اللوائحأو  خمالفة تتنافى مع األنظمةأو  ،جرميةعليه يف 

 :فيحق للنادي التالي ،االجتماعية

دون دفع أي تعويضات لالعب ورفع  ،لغاء عقد الالعب فور صدور احلكم النهائيإ 54/5/4

 .للجنة ذلك

االتفاق مع الالعب على أو  ،مطالبة الالعب بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم عقد 54/5/3

ألخذ املوافقة  للجنة؛ شريطة رفع كل ما يتعلق باملوضوع ،عدم املطالبة بإعادة تلك املبالغ

 ختذها النادي.ااءات اليت على اإلجر

فيحق للنادي االتحتفاظ  ،وقبل صدور تحكم نهائي اسجن الالعب ممؤقًتَتمَّ  يف تحال 54/5/4

طالق سراتحه دون معاقبته حبكم إراتبه األساسي تسلم له تحال أجر  %( من51نسبة )بلالعب 

يها يف هذه سبة املنصوص علنهائي، ويف تحال صدر احلكم النهائي فال حيق له يف استالم الن

 .الفقرة، مع مطالبته بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم عقٍد

عند وجود عقوبة إيقا  مفروضة على العب قبل انتقاله، جيب أن يتم تطبيق تلك  54/6

 ل النادي اجلديد الذي سجل فيه الالعب.َبِق ْنالعقوبة وفرضها ِم

 

  نص القواعد التفسريية للمادة احلادية واخلمسنينص القواعد التفسريية للمادة احلادية واخلمسني

( أيضًا يف احلاالت اليت يصبح فيها قرار اللجنة التأديبية 54/1يراعى تطبيق تحكم املادة ) 54/1-4

 السعودية لقضايا املنشطات نهائي.
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 :العقوبات على النادي :اخلمسونالثانية واملادة 

أو  حيق للجنة وفق صالتحيتها أن توقع عقوبات على النادي يف تحالة ارتكابه خمالفة 53/4

 التالية: خاَلفاتامُلأكثر من 

مستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط أو  تقديم بيانات 53/4/4

 .االتْحِترا 

 حتايل على قواعد االنتقال. 53/4/3

 جتاه الالعب. التعاُقديَّةاإلخالل بااللتزامات  53/4/4

 .مشروعإنهاء عقد الالعب دون سبب  53/4/1

ألتحكام  اخالًفالتعاقد أو  التصريح بالتفاوضأو  نيالالعبأتحد  التفاوض مع 53/4/5

 الالئحة.

 حتريض الالعب على اإلخالل بعقده مع ناديه. 53/4/6

ات التضامن وفق أتحكام هماساالمتناع عن سداد التعويضات عن التدريب وم 53/4/7

 الالئحة.

فيذ قرارات خمالفة تعليمات وتعاميم ولوائح االحتاد ذات الصلة واالمتناع عن تن 53/4/8

 اللجنة.

 عرض أي نزاع يتعلق بأتحكام هذه الالئحة على أي جهة أخرى غري اللجنة. 53/4/9

   أي من االلتزامات واألتحكام والضوابط املنصوص عليها يف هذه الالئحة. 53/4/41

ة املشار إليها يف الفقرة السابقة من هذه املاد امُلخاَلفاتمن  اأيًّ النادي يف تحال ارتكاب 53/3

 أكثر من العقوبات التالية:أو  حيق للجنة إيقاع عقوبة

 اخلطي. نذارتوجيه اإل 53/3/4

 ريال(. 5110111ال تزيد عن )اليت  الغرامة املالية 53/3/3

 احلرمان من تسجيل العبني جدد ملدة ال تزيد عن فارتي تسجيل. 53/3/4

  

  نص القواعد التفسريية للمادة الثانية واخلمسنينص القواعد التفسريية للمادة الثانية واخلمسني

وترى اللجنة مناسبة  ،جاخلطي يف احلاالت اليت تربر التدرُّ نذارعى تطبيق عقوبة اإليرا 53/3-4

 تقريرها قبل االنتقال للعقوبات األخرى.
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تحسب مقتضيات الواقعة وظروفها  ،ابهما مًعأو  ،احلرمانأو  يقاع عقوبة الغرامةإجيوز للجنة  53/3-3

 ومالبساتها.

 الزمين لسداد الغرامة.حتدد اللجنة الشروط واملدى  53/3/3-4

 

  ::واإلدارينيواإلداريني  العقوبات على وكيل الالعبنيالعقوبات على وكيل الالعبني  ::اخلمسوناخلمسونوو  الثالثةالثالثةاملادة املادة 

يف تحالة ارتكابه  أن توقع عقوبات على وكيل الالعبني تحيتهاحيق للجنة وفق صال 54/4

 التالية: امُلخاَلفاتأكثر من أو  خمالفة

قواعد التسجيل واالنتقال  مستندات خاطئة لغرض التحايل علىأو  تقديم بيانات 54/4/4

 .االتْحِترا وشروط 

 جتاه الالعب. التعاُقديَّةبااللتزامات  اإلخالل 54/4/3

 ض الالعب على اإلخالل بعقده.يرحت 54/4/4

 ع الالعب على إنهاء عقده دون سبب عادل.يشجت 54/4/1

 الالئحة.ألتحكام  اخالًفالتعاقد أو  صرح بالتفاوضأو  الالعبنيأتحد  تفاوض معال 54/4/5

أو  ذات الصلة التعاميمتعليمات والأو  لوائح االحتادأو  أتحكام هذه الالئحة ةالفخم 54/4/6

 امتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة.

 يتعلق بأتحكام هذه الالئحة على أي جهة أخرى غري اللجنة. عرض أي نزاٍع 54/4/7

 يف هذه الالئحة. أي من االلتزامات واألتحكام والضوابط املنصوص عليهاعرض  54/4/8

املشار إليها يف الفقرة السابقة من  امُلخاَلفاتمن  اأيًّ وكيل الالعبني يف تحال ارتكاب 54/3

 أكثر من العقوبات التالية:أو  هذه املادة حيق للجنة إيقاع عقوبة

 اخلطي. نذارتوجيه اإل 54/3/4

 (.ريال 4110111ال تزيد عن )ة اليت الغرامة املالي 54/3/3

 .شهر وال تزيد عن سنةأملدة ال تقل عن ستة الارخيص بشكل ممؤقت إيقا   54/3/4

 .سحب الرخصة 54/3/1

 .القَدماملنع من املشاركة يف أي نشاط يتعلق بكرة  54/3/5

أتحد  التفاوض معخمالفة أي من اإلداريني  يف تحالة ارتكاب وفق صالتحيتها حيق للجنة 54/4

أكثر أو  ألتحكام الالئحة أن توقع عقوبة اخالًف ،لتعاقداأو  ،التصريح بالتفاوضأو  ،الالعبني

 من العقوبات التالية:
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 اإليقا  ملدة موسم كامل عن ممارسة النشاط الرياضي. 54/4/4

 ريال(. 4110111اليت ال تزيد عن ) الغرامة املالية 54/4/3

  

  نص القواعد التفسريية للمادة الثالثة واخلمسنينص القواعد التفسريية للمادة الثالثة واخلمسني

وترى اللجنة مناسبة  ،اخلطي يف احلاالت اليت تربر التدرج نذارإليراعى تطبيق عقوبة ا 54/3-4

 تقريرها قبل االنتقال للعقوبات األخرى.

تحسب مقتضيات الواقعة وظروفها مًعا،  بهماأو  يقا اإلأو  ،عقوبة الغرامةإيقاع  جيوز للجنة 54/3-3

 ومالبساتها وتحال وكيل الالعبني.

تحسب مقتضيات الواقعة مًعا،  بهماأو  سحب الرخصةأو  امةعقوبة الغرإيقاع  جيوز للجنة 54/3-4

 .ها ومالبساتها وتحال وكيل الالعبنيوظروف

تحسب مًعا،  بهماأو  املنع من املشاركة يف أي نشاطأو  عقوبة الغرامةإيقاع  جيوز للجنة 54/3-1

 مقتضيات الواقعة وظروفها ومالبساتها وتحال وكيل الالعبني.

تحسب مقتضيات الواقعة وظروفها مًعا،  بهماأو  يقا اإلأو  عقوبة الغرامةع إيقا جيوز للجنة 54/4-4

 .ومالبساتها وتحال اإلداريني

 حتدد اللجنة الشروط واملدى الزمين لسداد الغرامة. 54/4/3-4
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  الفصل اخلامس عشرالفصل اخلامس عشر

  اللجنة وتشكيلها واختصاصاتها وقراراتهااللجنة وتشكيلها واختصاصاتها وقراراتها

  

 :للجنةللجنةتشكيل اتشكيل ا  واخلمسون:واخلمسون:  الرابعةالرابعةاملادة املادة 

 . ن اجمللسبهم قرار ِم يصدر( أعضاء 4وعدد ) ،ن اللجنة من رئيس ونائب للرئيستتكوَّ 51/4

 نائب الرئيس من املقيمني يف مقر االحتاد. جيب أن يكوَن 51/3

 .اقانونيًّ اأعضاء اللجنة ممن حيمل ممؤهًلأتحد  جيب أن يكون 51/4

 ةلجنليزيللغة اإلعضاء اللجنة ممن جييدون اأأتحد  ن يكونأجيب  51/1

وبدون عذر  ،اجتماعات يف العام الواتحد ثالثةتسقط العضوية يف تحالة تغيب العضو  51/5

اجمللس  ،اعتذاره ألي سبب كان يتخذأو  أعضاء اللجنةأتحد  تحال خلو مركز ويف ،مقبول

 اإلجراءات الالزمة لتعيني البديل.

 

  ::اجتماعات اللجنةاجتماعات اللجنة  ::واخلمسونواخلمسون  اخلامسةاخلامسةاملادة املادة 

 ىل الرئيس اجتماعات اللجنة.يتو 55/4

 يف تحال غياب الرئيس يتوىل اجتماعات اللجنة نائب الرئيس. 55/3

 اويقدم تقريًر ،ويضمن تنفيذ كل املهام ،ماعاتهاحيدد رئيس اللجنة مواعيد اجت 55/4

 بذلك إىل جملس اإلدارة. 

 نائبه.أو  تكون اجتماعات اللجنة صحيحة حبضور أغلبية األعضاء من بينهم الرئيس 55/1

ويف تحال تساوي األصوات يرجح اجلانب  ،تتخذ اللجنة قراراتها باألغلبية البسيطة 55/5

 الذي فيه الرئيس.

 

  ::اختصاصات اللجنةاختصاصات اللجنة  ::واخلمسونواخلمسون  السادسةالسادسةاملادة املادة 

 بالتالي:ختتص اللجنة 

قال املتعلقة بأوضاع وانت امُلناَزعاتبتطبيق أتحكام هذه الالئحة والنظر يف كافة األمور و 56/4

 واختاذ القرارات بشأنها. الالعبني ووكالء الالعبني
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 ،اإلضافة إليهأو  ،وهلا تحق تعديله ،الرياضي امَلْوِسمقبل بداية  إصدار تعميم سنوي 56/3

يتضمن التعميم مواعيد فارتي التسجيل ال يتجزأ من هذه الالئحة، على أن  ان جزًءويكو

 ومتطلباتها.

 خمتلف منافسات االحتاد. حتديد أوضاع الالعبني يف 56/4

 مناذج العقود واالستمارات اخلاصة بالتسجيل. إعداد 56/1

إلغائها، وإجازتها واملوافقة أو  طلبات تعديل العقودأو  دراسة ملفات طلبات التسجيل 56/5

 والتصديق عليها.

ت حلاالوالالعبني ووكالء الالعبني يف ا األْنِدَيةالعقوبات ضمن صالتحياتها على إيقاع  56/6

 .هذه الالئحة والقرارات والتعاميماليت يثبت فيها خمالفتهم 

 إىل جملس اإلدارة العتمادها.ورفعها  إجراء أي تعديالت على الالئحة 56/7

 

  ::سكرتارية اللجنةسكرتارية اللجنة  ::واخلمسونواخلمسون  السابعةالسابعةاملادة املادة 

 يوفر االحتاد العدد الالزم من سكرتارية اللجنة، ولرئيس اللجنة تنظيم أعماهلم. 57/4

تتوىل سكرتارية اللجنة تنظيم حماضر اللجنة وتوقيعها من األعضاء وأي أعمال يتم  57/3

 سنادها يف إطار اختصاصات اللجنة.إ

 

  ::الشكاوىالشكاوىواخلمسون: واخلمسون:   الثامنةالثامنةاملادة املادة 

من له مصلحة تتعلق بأتحكام هذه الالئحة أو  وكالء الالعبنيأو  الالعبنيأو  للنادي 58/4

 وفق ما تقضي به أتحكام النظام األساسي وهذه الالئحة. ،تهاالتقدم للجنة بالشكوى ملعاجل

 :يشارط لقبول الشكوى التالي 58/3

 .تقدميها إىل اللجنة 58/3/4

 تضمينها الوقائع واملستندات املمؤيدة للشكوى. 58/3/3

 .اله قانوًنثَِّمن ُيَمأو  ،ل امُلشتكيَبن ِقتوقيعها ِم 58/3/4

 حتديد نوعية املطالبة. 58/3/1

ورقم الفاكس  ،وأرقام اهلاتف ،العنوان الكامل لطريف الشكوى )العنوان الربيدي 58/3/5

 لكاروني(.والربيد اإل
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ن أطرا  الشكوى واالستماع لإلفادات ذات الصلة ن تراه ِمطلب تحضور َم حيق للجنة 58/4

 مبوضوعها.

بعد  أي ُمطالبات مالية أو ،التعاُقديَّةال تنظر اللجنة يف الشكوى املتعلقة بااللتزامات  58/1

من  مرور ستة أشهر بالنسبة لالعب السعودي ومرور سنتني بالنسبة لالعب غري السعودي

 .تاريخ االستحقاق

 ا( يوًم41خالل ) م للجنةمطالبات مالية تقدأو  ،يةأي شكوى تتعلق بالتزامات تعاقد 58/5

 لألندية. الالعبنيتسجيل  ر إجراءاتْير على َسال تمؤثِّ ،اليت تسبق بداية فارة التسجيل

أو  وهلا احلق بالتمديد ملدة ،تاريخ تقديم الشكوى من شهرتصدر اللجنة قراراتها خالل  58/6

 تحسب تحال وموضوع الشكوى وظرو  وقائعها. ،مدد مماثلة

 ن القانونيني والفنيني واخلرباء.ن تراه ِمحيق للجنة االستعانة مَب 58/7

 .ه وتحيثياته ومنطوقهن قرار اللجنة أسبابيتضم 58/8

للقواعد املقررة  وفًقا ،يكون الطعن يف قرارات اللجنة أمام جلنة االستئنا  باالحتاد 58/9

 بالئحة االستئنا .

  

  نص القواعد التفسريية للمادة الثامنة واخلمسنينص القواعد التفسريية للمادة الثامنة واخلمسني

 يتم استقبال الشكاوى على النحو اآلتي: 58/4-4

املعتمد لدى -وتعبئة منوذج الشكوى  ،اقانوًن من ميثلهأو  احلضور الشخصي للمشتكي 58/4-4/4 

 .خطيًّا-اللجنة 

 على أن ًترسل الوثائق األصلية عرب الربيد لألمانة العامة جنة الفاكس اخلاص بالل 58/4-4/3 

 الربيد اخلاص باألمانة العامة. 58/4-4/4 

عرب الربيد لألمانة  على أن ًترسل الوثائق األصليةي اخلاص باللجنة الربيد اإللكارون 58/4-4/1 

 العامة.

 (.7امللحق رقم  انظريتم تقديم الشكوى وفق النموذج املعتمد ) 58/4-3

 يتعني على أطرا  الشكوى تقديم ردودهم يف املواعيد واملهل اليت حتددها اللجنة. 58/4-4

 هذه الالئحة. ( من58/3ال ينظر يف أي شكوى اليت ال تشتمل على املعلومات الواردة يف املادة ) 58/3-4

 جيب تقديم الشكوى ومرفقاتها من نسختني أصل وصورة. 58/3-3

جيوز أن يكون املمثل القانوني عن الالعب احملار  احملامي املرخص له أو وكيل الالعبني  58/3/4-4

 املرخص له مبوجب تفويض من الالعب للمطالبة حبقوقه.
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الية اليت نشأت لالعب السعودي من العقد محاية لاللتزامات التعاقدية واملطالبات امل 58/1-4

( 4695االتحارايف الذي مت ابرامه يف ظل الئحة اتحارا  العيب كرة القدم يف اململكة الصادرة بالقرار رقم )

( بعدم النظر يف االلتزامات 41/4م واليت تحددت يف املادة )3/5/3141هـ املوافق 48/5/4144وتاريخ 

بعد مرور سنتني من تاريخ االستحقاق، ودفعًا لعدم تنازع تطبيق مدة التعاقدية واملطالبات املالية 

 السنتني املقررة يف الالئحة السابقة ومدة الستة أشهر املقررة يف هذه الالئحة، جيب مراعاة التالي:

إذا كانت املدة اليت جيوز النظر فيها قد انتهت يف ظل الالئحة السابقة فال جيوز النظر يف  58/1-4/4

 وى أو منازعة متعلقة بالتزامات تعاقدية أو مطالبات مالية لفوات املدة القانونية املقررة.أي شك

إذا كانت املدة اليت جيوز النظر فيها بدأت يف وقت سريان الالئحة السابقة وستنتهي يف  58/1-4/3

 وقت سريان هذه الالئحة فيفرق بني تحالتني:

شكوى أو املنازعة ستنتهي قبل مضي ستة اشهر من تاريخ احلالة األوىل : إذا كانت مدة النظر يف ال

 سريان هذه الالئحة، فيكون تاريخ نهايتها هو تاريخ عدم جواز النظر فيها.

احلالة الثانية: إذا كانت مدة النظر يف الشكوى أو املنازعة ستنتهي بعد مضي ستة اشهر من تاريخ 

منذ بداية سريان هذه الالئحة هو تاريخ عدم جواز  سريان هذه الالئحة، فيكون تاريخ نهاية الستة اشهر

 النظر فيها.

االلتزامات التعاقدية واملطالبات املالية الناشئة عن العقود االتحارافية اليت مت ابرامها بعد  58/1-4/4

 صدور هذه الالئحة فتسري عليها مدة الستة اشهر من تاريخ استحقاقها.

 سجالت االحتاد.العربة بتاريخ قيد الشكوى يف  58/5-4

الشكوى اليت تتعلق بالتزامات تعاقدية أو مطالبات مالية ويكون تاريخ استحقاقها خالل  58/5-3

مت فارات التسجيل يكون هلا أثر يف سري إجراءات تسجيل الالعبني لألندية وتحتى لو كانت الشكوى 

ارات التسجيل فإن الشكوى يكون ف تقدميها وقيدها قبل استحقاقها. أما إذا كان تاريخ االستحقاق بعد

 هلا أثر فقط على فارة التسجيل التالية وليست احلالية لتقديم وقيد الشكوى.

واليت تقدم للجنة من الالعب غري  الشكوى اليت تتعلق بالتزامات تعاقدية أو مطالبات مالية 58/5-4

ة بتعهُّد خطيٍّ مبوافق دم للجنةالسعودي أو وكيلة ال تمؤثر على سري إجراءات التسجيل إال يف تحالة التق

 .هوقبوله تطبيق أتحكام الالئحة علي على معاجلة شكواه أمام اللجنة الالعب أو وكيله

للجنة أن حتدد املهلة الالزمة للرد على خطاباتها، ويف تحال عدم الرد أو التأخر عن الوقت  58/5-1

 توافرة هلا.احملدد يف خطاباتها هلا أن تقرر ما تراه يف ضوء األوراق امل

قبل فارة التسجيل يف تحال املنازعة يف صحة شكوى االلتزامات التعاقدية أو املطالبات املالية  58/5-5

حبيث يكون هلذا  فللجنة حتديد املبالغ املستحقة يف ضوء املستندات والوثائق مع بداية فارة التسجيل

وفق ما تراه اللجنة  لالزم يف موضوع الشكوى، أو إصدار القرار االتحديد أثر يف تسجيل الالعبني لألندية

 .حمققًا للمصلحة
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( يومًا لتنفيذ القرار، ويف تحال عدم 15للجنة أن تلزم من صدر ضده القرار مبدة ال تزيد عن ) 58/6-4

 تنفيذ القرار يف املدة املقررة حيق للجنة اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف اللوائح لتنفيذ قرارتها.

أو  ألطرا  الشكوى ام اللجنة بعد صدور قرارها بإتحالته لألمانة العامة إلبالغه فوًرتقو58/6-3

 ممثليهم.

يف  املشار إليهالعنوان  إبالغه لألطرا  علىَتمَّ  ار إذاتعترب اللجنة أن األطرا  قد استلموا القر 58/6-4

 القرار.

مخسة أيام عمل من تاريخ استالم  جيوز ملن صدر ضده قرار من اللجنة أن يتظلم أمامها خالل 58/9-4

تأييده أو  تعديلهأو  بعيب عدم املشروعية، وجيوز للجنة سحب قرارها االقرار إذا كان قرار اللجنة مشوًب

 خالل مخسة ايام عمل.

أو  الغ أطرا  الشكوىتبدأ مدة االستئنا  يف تحال التظلم من قرار اللجنة من تاريخ إب 58/9-3

 تأييده.أو  تعديلهأو  إما بسحب قرارها ،ممثليهم بقرار اللجنة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

  الفصل السادس عشرالفصل السادس عشر

  أتحكام ختاميةأتحكام ختامية
 

  

  ::أتحكام ختاميةأتحكام ختامية  ::واخلمسونواخلمسون  التاسعةالتاسعةاملادة املادة 

 ما مل يرْد ،هلذه الالئحة امكمًل اة عن االحتاد جزًءرتعترب اللوائح والقرارات الصاد 59/4

 وال يتعارض مع أتحكامها. ،بشأنه نص

 ال يتجزأ من هذه الالئحة. ارب التعميم السنوي الذي تصدره اللجنة جزًءيعت 59/3

وللمجلس احلق يف اختاذ القرارات الالزمة  ،اللجنة بتفسري أتحكام هذه الالئحة ختتصُّ 59/4

 .ما مل يرد بشأنه نصٌّيف كل 

 .ارار يتعارض مع أتحكام هذه الالئحة باطًلقأو  كل تحكميعترب  59/1

تتم بعد اليت  واالنتقاالت واحلاالتعلى الشكاوى واألوضاع هذه الالئحة  تسري أتحكام 59/5

  .نفاذها

 

 نص القواعد التفسريية للمادة التاسعة واخلمسني

 ( من هذه الالئحة.58/1تراعى األتحكام الواردة يف القواعد التفسريية للمادة )  59/5-4 

 ه الالئحة طبقًا ألتحكامها باستثناء التالي:يتم الفصل يف املنازعات اليت وردت بعد صدور هذ  59/5-3

 األول: املنازعات املتعلقة بالتعويضات عن التدريب.

 الثاني: املنازعات املتعلقة باملساهمة التضامنية.

الثالث: املنازعات املتعلقة بالعقود االتحارافية اليت انتهت قبل سريان هذه الالئحة ما مل تكن مدة النظر 

 جيوز النظر فيها اصاًل.فيها قد انتهت فال 

 العقد حمل النزاع.تسجيل الئحة اليت كانت سارية عند فهذه املنازعات الثالث يتم الفصل فيها وفقًا ل

  

  ::نفاذنفاذاإلبطال والاإلبطال وال: : الستونالستوناملادة املادة 

( وتاريخ 4695بقة الصادرة بالقرار رقم )حتل هذه الالئحة ومالتحقها حمل الالئحة السا 61/4

 م.3/5/3141هـ املوافق 48/5/4144

 .نشرها ون هذه الالئحة نافذة من تاريختك 61/3
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 (4امللحق رقم )

منوذج عقد الالعب 

 امُلْحَتِر 
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Kingdom of Saudi Arabia   اململكة العربية السعودية 

Saudi Arabian Football 

Federation 
 لقَدمااالحتاد العربي السعودي لكرة  

Professionalism and 

Players' Status Committee 
 وأوضاع الالعبني االتْحِترا جلنة  

   

  حمار عقد العب كرة قدم منوذج  

 األطرا :

............................. باململكة ..../..../.........م يف مدينة............... املوافق.نه يف يومإ

 االتفاق بني كل من:  َتمَّ العربية السعودية

.............. الرمز .ص. ب:......................... :وعنوانه ........نادي.................... -4

وميثله يف التوقيع على  ،...................................:الربيد االلكاروني............. :الربيدي

املفوض الرمسي أو  . بصفته رئيس النادي...............................................هذا العقد/

 .يف هذا العقد )بالطر  األول(ويشار إليه 

......................... وحيمل جواز .اجلنسية/...................................... الالعب -3

..../....../.........م .وتاريخ ميالده:............................... .................... اهلوية رقم.سفر

 ................هاتف:... .......:الربيدي . الرمز.........ص. ب:........................... وعنوانه:

 لكاروني:...................................الربيد اإل ...................جوال/ ..................:فاكس

صادرة المبوجب الوكالة  ...................................................السيد/وميثله 

يف هذا العقد ويشار إليه  ،.../.../...........عقد التمثيل املمؤرخ يفأو  ..../....../........بتاريخ:

 .)بالطر  الثاني(

 التمهيد:

  كرة قدم حمار الطر  األول يرغب يف التعاقد مع الطر  الثاني بصفة العب نَّإتحيث 

الطر  الثاني يوافق على اللعب لدى الطر   نَّإوتحيث  ،اللوائحلشروط هذا العقد و اطبًق

وبعد أن أقر الطرفان  ،لوائحلشروط هذا العقد وال ا  طبًقاألول كالعب كرة قدم حمار

 بأهليتهما هلذا التعاقد فقط اتفقا على ما يلي:

 تجزأ من العقد.ال ي ايعترب التمهيد جزًء :البند األول
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 مدة العقد: :البند الثاني

يبدأ سريان هذا العقد من ، و)...........................................(مدة العقد  

 م...................././..........تاريــخوينتهي يف  .........م./............../......تاريخ

 اتحارام األنظمة واللوائح: :البند الثالث

زم الطرفان باتحارام وتنفيذ قوانني وتعاميم ولوائح االحتاد واالحتاد الدولي واالحتاد يلت

 ني.امُلْحَتِرفالقاري ورابطة دوري 

 التزامات الطر  األول: :البند الرابع

 يلتزم الطر  األول بالتالي:

ني يف نهاية كل ....................................... إىل الطر  الثا...شهري وقدره دفع راتب-4

 شهر ميالدي.

 ..........................................................................وقدرهدفع بدل سكن سنوي -3

 ....................................................................دفع بدل مواصالت شهري وقدره -4

 أخرى:أي امتيازات -1

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 إجازة سنوية تحسب اتفاق الطرفني. -5

مع الوفاة طيلة مدة عقده أو  والعجز صابةيغطي تحاالت املرض والعالج واإل اتأميًن -6

زالت آثارها ممتدة بعد ما على أن تشمل التغطية التأمينية احلاالت اليت  ،الطر  األول

 نهاية العقد.

أو  اختياره ضمن صفو  املنتخب الوطين بااللتحاق للعبَتمَّ  السماح لالعب الذي -7

 االحتاد املعين وفق اللوائح.التدريب فور طلب 

 التزامات الطر  الثاني:: البند اخلامس

 يلتزم الطر  الثاني بالتالي:

األنظمة والقوانني واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن االحتاد واالحتاد الدولي -4

 ونصوص العقد. الرِّياِضيَّةواألعرا  
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( 4الحتاد ذلك وفق ما نص عليه امللحق رقم )الوطنية فور طلب ا ْنَتَخباتااللتحاق بامُل-3

مصلحة املنتخب  وإذا تطلبْتمن الئحة أوضاع الالعبني وانتقاالتهم باالحتاد الدولي، 

تتعارض مع أي مشاركة ألَّا  فيحق لالحتاد متديد الفارة بشرط ،لفارة زمنية أطول تفريغه

 رمسية للنادي.

مؤمترات الصحفية وأداء املباريات الودية تحضور التدريبات واملعسكرات والندوات وامل-4

وُيعفى الالعبون الطلبة من تدريبات  ،تحسب املواعيد املقررة ،املنتخبأو  والرمسية يف النادي

الفارة الصباتحية أثناء أيام الدراسة فقط، على أن يتم تعويضها يف فارات أخرى حيددها 

 النادي.

 اإلجازات.أو  امَلْوِسمأثناء يف اململكة  تحالة مغادرتهيف  اخَلطِّيَّةادي احلصول على موافقة الن-1

الدورية  الطِّبَّيَّةاحلفاظ على اللياقة البدنية واملثول لالختبارات الفنية والفحوصات -5

للنادي واالحتاد وفحوصات  الطِّبَّيَّةوالعالج وفق اجلداول امُلعدة من قبل األجهزة الفنية و

 .شِّطاتامُلَناللجنة الوطنية ملكافحة 

 وأن يكون قدوة تحسنة داخل وخارج امللعب. ،الرِّياِضيَّةالتحلي باألخالق والروح -6

 هدايا من أي جهة دون احلصول على موافقة النادي.أو  أي دعم ماديَقُبول  عدم-7

إال يف تحالة الظرو   ،عدم االعتزال خالل فارة سريان العقد بدون موافقة الطر  األول -8

 القاهرة.

لودية لغري االلعب يف املباريات أو  اجتماعيأو  ثقايفأو  م املشاركة يف أي نشاط رياضيعد -9

 .اخَلطِّيَّةإال بعد احلصول على موافقته  ،ناديه احلالي

مبا يساعده على ضمان مستقبله  ،متابعة حتصيله العلمي ورفع مستواه الثقايف-41

 .)بالنسبة لالعب السعودي( الوظيفي

إال  ،التعاقد مع ناٍد جديدأو  واحلصول على موافقته عند التفاوض ،ه احلاليناديإخطار  -44

 شهر األخرية من عقده احلالي.األسينتهي خالل الستة أو  ،إذا كان عقده انتهى

الوطنية،  ُمْنَتَخباتبعد انضمامه لل األْنِدَيةإجراء أي مفاوضات مباشرة مع َقُبول  عدم-43

 ملواد الفصل الرابع عشر وفًقاتجعله عرضة للعقوبة وأي خمالفة من قبل الالعب س

 .وانتقاالتهم وأوضاع الالعبني االتْحِترا والعقوبات( من الئحة  امُلخاَلفات)
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مكاناته يف تنفيذ األنشطة واألعمال املنصوص عليها يف إاملشاركة وبذل أقصى جهده و -44

ح بذلك مبوجب تقارير طبية سممعه، ما مل تكن تحالة الالعب الصحية ال تامُلْبَرم العقد 

 .معتمدة من الطر  األول

ض مع مبا ال يتعاَر ،مع الرعاة الرمسيني للنادي امُلْبَرَمةاتحارام االتفاقيات والعقود -41

 نصوص الالئحة.

وعدم استخدام عالج طيب دون علم طبيب  ،مرضهأو  الطر  األول بإصابتهإخطار  -45

 والتزامه بالعالج املقرر له مبوافقة الطر  األول. عدا احلاالت الطارئة ،الطر  األول

من  اجلماهري بأي شكٍلأو  احملافظة على أسرار الطر  األول وعدم اإلساءة له وملنتسبيه -46

 األشكال.

واملثول أمام جلنة فحص  امُلَنشِّطاتااللتزام باللوائح الدولية والوطنية ملكافحة  -47

 متى طلبت منه ذلك. امُلَنشِّطات

 االلتزام بالئحة العقوبات واملكافتت الداخلية بالنادي. -48

 العقد: ِخْسَفأو  الرواتب ِعْفعدم التأخر يف َد :البند السادس

الالعب  إصابةفسخ العقد بسبب أو  ال حيق للطر  األول التأخر عن دفع رواتب الطر  الثاني

 التدريب.أو  أثناء اللعب

 :النعاية واإلعدتحقوق ال :البند السابع

 املطلق يف استثمار صورة الطر  الثاني. للطر  األول احلق -4

ل مسه وصورته الفردية يف اإلعالن بعد موافقة الطر  األواللطر  الثاني تحق استثمار  -3

النظام واالحتاد لوائح يتعارض اإلعالن مع ألَّا  على على شكل ومضمون اإلعالن، اخَلطِّيَّة

 المتناع عن اإلعالن للمنتجات املضرة بالصحة.وا ،باململكة واآلداب العامة

 إقرار العقوبات: :البند الثامن

يف تحال إخالله بالتزاماته  جيوز للطر  األول اختاذ قرارات وعقوبات ضد الطر  الثاني

 ،كتابيًّاومبا ال يتعارض مع اللوائح، على أن خيطر الطر  الثاني  ،املنصوص عليها بالعقد

 .عليها وفق ما تقضي به األنظمة واللوائح ق لألخري االعاراضوحي

 :امُلناَزعاتتسوية  :البند التاسع

 ة.يَّيسعى الطرفان حلل خالفاتهما تحول تنفيذ العقد بالتسوية الودِّ -4
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تحول بنود  امُلْحَتِر ختتص اللجنة بالنظر يف النزاعات اليت تنشأ بني النادي والالعب  -3

 العقد وتنفيذه.

 يل وإنهاء العقد:تعد :البند العاشر

 تحذ .أو  جيوز تعديل العقد مبوافقة الطرفني مع التوقيع على أية إضافة-4

 الرياضي. امَلْوِسمال جيوز إنهاء العقد خالل -3

 جيوز للطرفني االتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.-4

 لغة العقد: :البند احلادي عشر

اللغة اليت أو  ةلجنليزياإلإىل اللغة للعقد ويارجم اللغة العربية هي اللغة الرمسية املعتمدة 

 يتقنها الطر  الثاني.

 :اإلقرارات :البند الثاني عشر

 وأنه غري مرتبط بأي عقود مع أندية أخرى. ،الالعب بأن هذا العقد هو الوتحيد قرُي-4

 خاص منأو  ،وغري مرتبط بأي عمل تحكومي ،للعب للنادي االالعب بأنه متفرغ كليًّ قرُي-3

 مع النادي وتحتى تاريخ نهايته.هذا العقد من تاريخ بداية  ،أي نوع

 أتحكام عامة: :البند الثالث عشر

عا على لوائح وتعاميم االحتاد واالحتاد الدولي قبل التوقيع َلطَّايقر الطرفان بأنهما قد -4

 ملتزمان بتنفيذها.بأنهما على هذا العقد و

عاميم الصادرة عن االحتاد القوانني واللوائح والتاألنظمة و ال يعتد بأي نص يتعارض مع-3

 ني.امُلْحَتِرفواالحتاد القاري ورابطة دوري  واالحتاد الدولي

 لطر  األول واللجنة باالحتاد.ملا يراه اخيضع تقدير األعذار والظرو  الشخصية -4

ره يف ْكِذ على كل ما مل يرْدوانتقاالتهم  وأوضاع الالعبني االتْحِترا الئحة تطبق أتحكام -1

 هذا العقد.

 ومبا ال يتعارض مع اللوائح. ،شروط إىل العقدأو  للطرفني االتفاق على إضافة أية بنود-5

 :نسخ العقد :البند الرابع عشر

نسخ موقعة تحسب األصول جبميع صفحاتها وممؤرخ بالصفحة األخرية ( 4)حيرر العقد من 

وتسلم نسخة  ،ل طر  فور التوقيع عليهوتسلم نسخة منه لك ،من قبل الطر  األول اوخمتوًم

 إىل االحتاد وتكون هي املعتمدة لديه يف تحالة اخلال . 
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 اللطرفني من تاريخ التوقيع عليه، وال يكون نافًذ ايعترب هذا العقد ملزًم البند اخلامس عشر:

 .إال بعد مصادقة اللجنة عليه

 (الطر  الثاني) ()الطر  األول

 االسم:............................................... ................................االسم:.................

 الصفة:.............................................. الصفة:...............................................

 .............................................يع:التوق ..............................................التوقيع:

 التاريخ:.............................................. ..............................................التاريخ:

 

 وأوضاع الالعبني، االتْحِترا مصادقة جلنة 

 

 

 وختمها
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 (3امللحق رقم )

رة العب كرة قدم منوذج عقد إعـا

 حمار 
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Kingdom of Saudi Arabia  اململكة العربية السعودية 

Saudi Arabian Football 

Federation 
 القَدماالحتاد العربي السعودي لكرة  

Professionalism and 

Players' Status Committee 
 وأوضاع الالعبني االتْحِترا جلنة  

   

  حمار عب كرة قدم الارة ـإعمنوذج عقد  

 األطرا :

............................. باململكــــة ..../..../.........م يف مدينــــة............... املوافــــق.نــــه يف يــــومإ

 االتفاق بني كل من: َتمَّ  ،العربية السعودية

ــادي............................ -4 ــه:......................... ص. ب: نــــ ــز ......وعنوانــــ ......... الرمــــ

وميثلــه يف التوقيــع علــى   الربيــد االلكاروني:...............................الربيــدي:............. 

املفـــــوض أو  ............................................... بصــــفته رئــــيس النــــادي   .هــــذا العقــــد/  

 (.)بالطر  األول)النادي املعري( الرمسي ويشار إليه يف هذا العقد 

ــادي............................ -3 ــه:......................... ص. ب: نــــ ــز .وعنوانــــ .............. الرمــــ

وميثلـه يف التوقيـع   الربيـد االلكاروني:....................................... الربيدي:............. 

املفــوض أو  ... بصــفته رئــيس النــادي.............................................علــى هــذا العقــد/

 (.الثاني)بالطر  )النادي املستعري( ويشار إليه يف هذا العقد  ،الرمسي

ــية -4 ــواز .الالعـــــب/...................................... اجلنســـ ......................... وحيمـــــل جـــ

... وتـــــــــــــــــــــاريخ ................................................ اهلويـــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــم.ســـــــــــــــــــــفر

......... الرمــــــــــز  ...../....../.........م وعنوانــــــــــه:........................... ص. ب: .مــــــــــيالده: 

 .................. .الربيدي:......... هاتف:................. فاكس:.................. جوال/

ــد اإل ــي:...........................الربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه ، لكارونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وميثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صـــــــــــــادرة ال. مبوجـــــــــــــب الوكالـــــــــــــة .............................................الســـــــــــــيد/.....

يف هـذا العقـد   ويشـار إليـه   ../.../..........عقد التمثيـل املـمؤرخ يف  أو  ..../....../........بتاريخ:

 (.)بالطر  الثالث
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  التمهيد:

قـدم حمـار    بصـفة العـب كـرة    لثالـث  ايرغـب يف التعاقـد مـع الطـر       لثـاني الطـر  ا تحيـث إن  

موافقـون  مجيـع األطـرا    تحيـث إن  ولشـروط هـذا العقـد واللـوائح،      اطبًق األولمن الطر  ُمعار 

 على ما يلي: وابأهليتهم هلذا التعاقد فقط اتفقاألطرا   أقرواوبعد أن ، ذلكعلى 

 ال يتجزأ من العقد. ايعترب التمهيد جزًء :البند األول

 مدة العقد: :البند الثاني

يبدأ سريان هذا العقد من ، و)...........................................(مدة العقد  

 .........م.........../........../..........م وينتهي يف تاريــخ........../........../.تاريخ

 اتحارام األنظمة واللوائح: :البند الثالث

حتاد واالحتاد الدولي واالحتاد باتحارام وتنفيذ قوانني وتعاميم ولوائح االاألطرا  يلتزم 

 ني.امُلْحَتِرفالقاري ورابطة دوري 

 :الثاني: التزامات الطر  الرابع البند

وقدره  امبلًغ (عريالنادي امُل)للطر  األول  (ستعريالنادي امُل)يدفع الطر  الثاني -4

 .(الالعب)).................................( لقاء قيمة إعارة الطر  الثالث 

يف الثالث .. إىل الطر  ........................................قدره شهرييلتزم بدفع راتب  -3

 نهاية كل شهر ميالدي.

 ..................................................................قدرهسنوي  بدل سكنيلتزم بدفع  -4

 ..............................................................قدره يلتزم بدفع بدل مواصالت شهري -1

 ............................................................................أي امتيازات أخرى: -5

 .األطرا إجازة سنوية تحسب اتفاق  -6

قــده مـــع  الوفــاة طيلــة مــدة ع   أو  والعجــز  صــابة يغطــي تحــاالت املــرض والعــالج واإل     ًانــ تأمي -7

آثارهــا ممتــدة بعــد  مــا زالــتالتغطيــة التأمينيــة احلــاالت الــيت  علــى أن تشــمَلالثــاني الطــر  

 نهاية العقد.

أو  اختيـــاره ضـــمن صـــفو  املنتخـــب الـــوطين بااللتحـــاق للعـــب َتـــمَّ  الســـماح لالعـــب الـــذي -8

 التدريب فور طلب االحتاد املعين وفق اللوائح.
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 :لثا: التزامات الطر  الثالبند اخلامس

 اتحارام قوانني اململكة العربية السعودية-4

 القـَدم مـع مراعـاة قـوانني لعبـة كـرة       ،وتقديم أفضل ما لديـه يف املباريـات   ،بذل أقصى جهد-3

 .ن قدوة تحسنة يف متثيل الطر  الثانيوأن يكو ،ني يف املباراةسمؤولوأن يقبل قرارات امل

واإلعــداد هلــا عنــد اختيــاره،   ،باريــاتممارســة اللعــب النظيــف والســلوك الســوي يف مجيــع امل  -4

مــا مل تكــن تحالتــه الصــحية ال تســمح الثــاني لتعليمــات الطــر   وفًقــاواملشــاركة يف التــدريب 

 .الثانياملعتمدة من الطر   الطِّبَّيَّةللتقارير  ابذلك طبًق

عنــدما ُيطلــب منــه الثــاني اخلاصــة بــالطر   الرِّياِضــيَّةتحضــور مجيــع األتحــداث واملناســبات -1

 ذلك.

إال بعـد موافقـة    ،الثـاني أي نشـاط رياضـي لغـري الطـر      يف املشـاركة  أو  االمتناع عن اللعب-5

 .كتابيًّااألخري 

اختيــاره ضــمن صــفوفه   َتــمَّ  اللعــب يف تحــال أو  باملنتخــب الــوطين للتــدريب   اوًرااللتحــاق فــ -6

 عندما ُيطلب منه ذلك.

إال يف تحالــة  ،والثــانيالطــر  األول عــدم االعتــزال خــالل فــارة ســريان العقــد بــدون موافقــة  -7

 القاهرة. الظرو 

وعـــدم اســـتخدام عـــالج طـــيب دون علـــم طبيـــب   ،مرضـــهأو  بإصـــابتهالثـــاني إخطـــار الطـــر  -8

 .الثانيعدا احلاالت الطارئة والتزامه بالعالج املقرر له مبوافقة الطر  الثاني الطر  

اجلمـاهري بـأي شـكل مـن     أو  نتسـبيه وعدم اإلساءة لـه ومل الثاني احملافظة على أسرار الطر  -9

 األشكال.

 .الثانيعدم مغادرة اململكة دون موافقة كتابية من الطر  -41

 امُلَنشِّـطات واملثول أمام جلنة فحص  امُلَنشِّطاتااللتزام باللوائح الدولية والوطنية ملكافحة -44

 متى طلبت منه ذلك.

 لية بالنادي.يلتزم الالعب بالئحة العقوبات واملكافتت الداخ-43

 فسخ العقد:أو  عدم التأخر يف دفع الرواتب :البند السادس

 إصــابةفســخ العقــد بســبب   أو  الثالــثالتــأخر عــن دفــع رواتــب الطــر     الثــاني ال حيــق للطــر    

 التدريب.أو  الالعب أثناء اللعب
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 :عاية واإلعالندتحقوق ال :البند السابع

 ،اخَلطِّيَّــةبعــد موافقــة الطــر  األول   العــب احلــق املطلــق يف اســتثمار صــورة ال   لثــاني اللطــر  

مســه وصــورته الفرديــة يف اإلعــالن بعــد موافقــة الطــر  األول      اتحــق اســتثمار   لــثوللطــر  الثا

لــوائح االحتــاد  يتعــارض اإلعــالن مــع  ألَّــا  علــى شــكل ومضــمون اإلعــالن، علــى   اخَلطِّيَّــةوالثــاني 

 ن للمنتجات املضرة بالصحة.النظام باململكة واآلداب العامة واالمتناع عن اإلعالو

  قرار العقوبات:إ :البند الثامن

إخاللــه بالتزاماتــه  ةيف تحالــ لــثاختــاذ قــرارات وعقوبــات ضــد الطــر  الثا  الثــاني جيــوز للطــر  

 كتابيًّــا لـث ومبــا ال يتعـارض مـع اللـوائح، علــى أن خيطـر الطـر  الثا      ،املنصـوص عليهـا بالعقـد   

 تقضي به األنظمة واللوائح.ق لألخري االعاراض عليها وفق ما وحي

 :امُلناَزعاتتسوية  :البند التاسع

 تحول تنفيذ العقد بالتسوية الودية. حلل خالفاتهااألطرا  سعى ت -4

تحــول بنــود العقــد    الــيت تنشــأ بــني النــادي والالعــب     ختــتص اللجنــة بــالنظر يف النزاعــات    -3

 وتنفيذه.

 :تعديل وإنهاء العقد :البند العاشر

 تحذ .أو  مع التوقيع على أية إضافةاألطرا  لعقد مبوافقة جيوز تعديل ا-4

 االتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.لألطرا  جيوز -3

 :لغة العقد :البند احلادي عشر

اللغــة الــيت أو  ةلجنليزيــللغــة اإلإىل االلغــة العربيــة هــي اللغــة الرمسيــة املعتمــدة للعقــد ويارجــم 

 .لثيتقنها الطر  الثا

 : أتحكام عامة:ثاني عشرالبند ال

علـى لـوائح وتعـاميم االحتـاد واالحتـاد الـدولي قبـل التوقيـع          اطََّلَعـا يقر الطرفان بأنهما قد -4

 ملتزمان بتنفيذها.بأنهما على هذا العقد و

عـاميم الصـادرة عـن االحتـاد واالحتـاد      ال يعتد بأي نص يتعارض مـع القـوانني واللـوائح والت   -3

 ني.امُلْحَتِرفورابطة دوري واالحتاد القاري  الدولي

 واللجنة باالحتاد.الثاني لطر  ملا يراه اخيضع تقدير األعذار والظرو  الشخصية -4

 ه يف هذا العقد.ُرْكِذ تطبق أتحكام الالئحة على كل ما مل يرْد-1
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 ض مع اللوائح.شروط إىل العقد ومبا ال يتعاَرأو  االتفاق على إضافة أية بنودلألطرا  -5

 خ العقد: َسُن: ثالث عشرالبند ال

 ،نسـخ موقعـة تحسـب األصـول جبميـع صـفحاتها ومـمؤرخ بالصـفحة األخـرية         ( 1)حيرر العقـد مـن   

وتسلم  ،وتسلم نسخة منه لكل طر  فور التوقيع عليه ،من قبل الطر  األول والثاني اوخمتوًم

 هي املعتمدة لديه يف تحالة اخلال .حتاد وتكون نسخة إىل اال

جلميـع األطـرا  مـن تـاريخ التوقيـع عليـه، ويكـون         ايعتـرب هـذا العقـد ملزمًـ     :البند الرابع عشـر 

 .بعد مصادقة اللجنة عليه انافًذ

 (األولطر  ال)

 (النادي امُلعري)

 ( يثانالطر  ال)

 (النادي امُلستعري)

 ثالث (الطر  ال)

 (الالعب)

 ............................ االسم: ......االسم:....................... االسم:.............................

 ........................... الصفة: ..............الصفة:.............. الصفة:............................

 .......................... التوقيع: ...........................التوقيع: ...........................التوقيع:

 ........................... التاريخ: ............................التاريخ: ............................التاريخ:

 

 وأوضاع الالعبني، االتْحِترا مصادقة جلنة 

 

 

 ختمها
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 (4امللحق رقم )

 جدول التعويض عن التدريب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

 (4امللحق رقم )

 تعويض عن التدريبجدول ال

عمر 

 الالعب

أندية الدرجة 

 املمتازة

أندية الدرجة 

 األوىل

أندية الدرجة 

 الثانية

أندية الدرجة 

 الثالثة

 ألف ريال 41 ألف ريال 11 ألف ريال 51 ألف ريال 75 سنة 43

 ألف ريال 11 ألف ريال 51 ألف ريال 61 ألف ريال 91 سنة 44

 ألف ريال 51 ألف ريال 61 ألف ريال 71 ألف ريال 415 سنة 41

 ألف ريال 61 ألف ريال 71 ألف ريال 81 ألف ريال 431 سنة 45

 ألف ريال 75 ألف ريال 85 ألف ريال 95 ألف ريال 411 سنة 46

 ألف ريال 91 ألف ريال 411 ألف ريال 441 ألف ريال 461 سنة 47

 لألف ريا 415 ألف ريال 445 ألف ريال 435 ألف ريال 481 سنة 48

 ألف ريال 431 ألف ريال 441 ألف ريال 415 ألف ريال 341 سنة 49

 ألف ريال 445 ألف ريال 415 ألف ريال 465 ألف ريال 311 سنة 31

 ألف ريال 451 ألف ريال 461 ألف ريال 481 ألف ريال 371 سنة 34

 ألف ريال 465 ألف ريال 475 ألف ريال 495 ألف ريال 411 سنة 33

 ألف ريال 481 ألف ريال 491 ألف ريال 341 ف ريالأل 441 سنة 34
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 (1امللحق رقم )

 التضامنية املساهمةنسبة جدول 
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 (1امللحق رقم )

 جدول نسبة املساهمة التضامنية

 % من إمجالي التعويض(1035)كمثال % 5 : عاًما 43الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 % من إمجالي التعويض(1035)كمثال % 5 :عاًما 44الالعب فيه عمر  الذي أكمل امَلْوِسم

 % من إمجالي التعويض(1035)كمثال % 5 :عاًما 41الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 % من إمجالي التعويض(1035)كمثال % 5 :عاًما 45الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 % من إمجالي التعويض(105)كمثال % 41 :عاًما 46مر الذي أكمل الالعب فيه ع امَلْوِسم

 % من إمجالي التعويض(105)كمثال % 41 :عاًما 47الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 % من إمجالي التعويض(105)كمثال % 41 :عاًما 48الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 % من إمجالي التعويض(105)كمثال % 41 :عاًما 49الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 % من إمجالي التعويض(105)كمثال % 41 :عاًما 31الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 % من إمجالي التعويض(105)كمثال % 41 :عاًما 34الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 % من إمجالي التعويض(105)كمثال % 41 :عاًما 33الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 % من إمجالي التعويض(105)كمثال % 41 :عاًما 34الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم
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 (5امللحق رقم )

 منوذج العنوان املختار
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  العنوان املختارالعنوان املختار

 املوقع أدناه باآلتي: امُلْحَتِر أقر أنا الالعب 

 من العناوين املثبتة بهذا النموذج هو عنواني املختار. اأن أيًّ -4

 اصحيًح اعلى أي منها يعد تبليًغ تبليغاتأو  وثائقأو  أوراقأو  أن إرسال أي -3

 والقانونية. النِّظاِميَّةآلثاره  امنتًج

 

 

 عنوان األصيل

 االسم:

 هاتف املنزل: هاتف العمل: اجلوال:

 املدينة: املنطقة: الفاكس:

 املدينة: الرمز الربيدي: ق الربيد:صندو

 رقم املنزل: اسم الشارع: احلي:

 الربيد اإللكاروني:

 هاتف املنزل: اجلوال: اسم شخص آخر:

 عنوان الوكيل )إن وجد(

 االسم:

 هاتف املنزل: هاتف العمل: اجلوال:

 املدينة: املنطقة: الفاكس:

 املدينة: الرمز الربيدي: صندوق الربيد:

 يد اإللكاروني:الرب

 هاتف املنزل: اجلوال: اسم شخص آخر:
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 (6امللحق رقم )

 منوذج تقديم طلب تسجيل
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  منوذج تقديم طلب تسجيل العب حمار منوذج تقديم طلب تسجيل العب حمار 

 

 بيانات مقدم امللف:

 :سم الناديا

  نوع طلب التسجيل:نوع طلب التسجيل:

o   جتديد(  جديد )العب حمار 

o العب حمار  معار 

o جتديد(  جديد )ب حمار  غري سعودي الع 

o العب حمار  غري سعودي معار 

o  إىل نادي  ____________العب حمار  منتقل من نادي______________ 

 

  ::املستندات املرفقة لطلب التسجيلاملستندات املرفقة لطلب التسجيل

  .العقد املوقع بني األطرا  -4

 .( منوذج رقم ) -3

 .الصحي( - وثيقيت التأمني )الشامل -4

 .ة من املمؤهل العلميصورة مصدق -1

 .صورة مصدقة من جواز السفر والبطاقة الشخصية -5

 شهادة طبية. -6

 العنوان املختار. -7

  ::تعهدتعهد

............... بأن مجيع املستندات والوثائق املرفقة مع طلب .بنادي االتْحِترا أتعهد أنا مدير 

 يف تحالة وجود أي أخطاء بها. سمؤوليةوأحتمل امل ،التسجيل صحيحة

 

             

 االتْحِترا مدير 
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 (7امللحق رقم )

 منوذج تقديم شكوى 
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  منوذج تقديم شكوىمنوذج تقديم شكوى
 

44  
 

 

  املشتكى عليهاملشتكى عليه  تاريخ الشكوىتاريخ الشكوى  رقم الشكوىرقم الشكوى

   
 

 شارة صح تحسب املرفق(إ)يتم وضع  الوثائق املطلوبة من صاتحب الشكوىالوثائق املطلوبة من صاتحب الشكوى  33

 ا)يف تحال كان صاتحب الشكوى شخًصل ثبات الشخصية سارية املفعوإصورة من وثيقة  

 (اطبيعيًّ

ثبات الشخصية سارية املفعول للمثل القانوني لصاتحب إصورة من وثيقة  

 الشكوى

 صورة من الوثائق واملستندات املتعلقة مبوضوع الشكوى 

 يتم حتديده()أخرى  .............................................. 

  
 

  للمشتكيللمشتكي  البيانات الشخصيةالبيانات الشخصية  44

  االسم

ثبات إرقم 

 الشخصية

 

مكان 

 اإلقامة

 

 العنوان
 . .....:......................رقم اجلوال

 ....................................................لكاروني/.........الربيد اإل
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  وقائع الشكوىوقائع الشكوى  11

اجلهة 

 املشكو منها

 

تاريخ 

 الواقعة

 

موضوع 

الشكوى 

بشكل 

 فصلم

 

اإلجراءات 

املتخذة مع 

اجلهة 

 املشكو منها

 

 


