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 الفيل األول

 التعريفات

 

 :التعريفات :املادة األوىل

ح ضََّووالكلمات اآلتية على املفهوم واملعنى امُل العباراُت لُُّدائحة َتيف تطبيق أحكام هذه اللَّ

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

 .اململكة العربية السعودية :اململكة 1/1

 .(SAFF) االحتاد العربي السعودي لكرة القدم :االحتـاد 1/2

 جملس إدارة االحتاد العربي السعودي لكرة القدم. :اجمللس 1/3

 .(FIFA) مقَداالحتاد الدولي لكرة ال :االحتاد الدولي 1/4

 .القَدمالنظام األساسي لالحتاد العربي السعودي لكرة                     :النظام 1/5

باالحتاد العربي السعودي لكرة  اع الالعبنيـوأوض االْحــِترافجلنة  :ةـاللجن 1/6

 .القَدم

 . (DRCغرفة فض املنازعات باالحتاد يرمز هلا ) الغرفة:                  1/7

الئحة االحرتاف وأوضاع الالعبني وانتقاالتهم وقواعدها  الالئحة: 1/8

 التفسريية.

َواَية أو ــــــِعيَّة اهِلــــُب، سواء ِبَوْضــــه الالعـامُلْنَتِقل من النادي :النادي السابق 1/9

    االْحـــِتراف.

 .االْحِترافأو  َواَيةاهِل ِبَوْضِعيَّة ،الالعُب ل فيهجََّسامُلالنادي  :احلالي النادي 1/10

 .سواء داخل اململكة أو خارجها ،ل إليه الالعُبِقَتْنالنادي امُل :النادي اجلديد 1/11

 االحتاد التابع له النادي احلالي. :االحتاد احلالي 1/12

 .االحتاد التابع له النادي اجلديد :االحتاد اجلديد 1/13

 .القَدملعبة كرة  اللعبة: 1/14

أو  اهِلَواَية ِبَوْضِعيَّة ،لالحتاد منتسٍب ٍدنا أيِّيف ل جََّسالالعب امُل الالعب: 1/15

 .االْحِتراف
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، ميثل الالعبني و/أو األندية يف اعتباري وأشاص طبيعي             الوسيط: 1/16

أو ميثل األندية يف  عقد احرتايف فاوضات بهدف التوصل إىلم

 .انتقالمفاوضات بهدف التوصل إىل اتفاق 

طرف آخر غري الناديني الذي جيري انتقال الالعب بينهما، أو أي  الطرف الثالث:       1/17

 نادي سابق مت تسجيل الالعب لديه. 

ا تبدأ م كاملة، أو ثالث سنوات، أيهما تأتي أوًلفرتة ثالثة مواِس :ةيَِّمْحالفرتة امَل 1/18

 28رتف توقيعه قبل بلوغ الالعب احمل مَّبعد سريان العقد إذا َت

ا تبدأ بعد ا، وفرتة مومسني كاملني، أو سنتني، أيهما تأتي أوًلعاًم

 28سريان العقد إذا َتمَّ توقيعه بعد بلوغ الالعب امُلْحَتِرف سن 

 عاًما.

ه األساسي تقديم تدريب هدُف ،مستقلٌّ ة أو كيان قانونيٌَّمظََّنُم         :يةاألكادمي 1/19

ة َيْنتوفري املرافق والِبن خالل ِمذلك و ،اعبنيلَّل ِلَجطويل اأَل

 ة الضرورية للتدريب.التحتيَّ

 حتاد لتسجيل الالعبني احملرتفنيالفرتة اليت حيددها اال التسجيل: فرتة 1/20

   ( من هذه الالئحة.19املادة ) مبقتضى

 سنويًّا الفرتة اليت ُيَحدِّدها االحتاُد للمسابقات احمللية الرمسية :الرياضي امَلْوِسم 1/21

 مسيةر مباراة أول املوسم مع يبدأ قبل بداية امَلْوِسم الرياضي.

 .رمسية مباراة آخر مع وينتهي

 امَلْوِسم أثناءيف و أ ا قبلسنويًّ اللجنةعن  ييدرالتعميم الذي  :التعميم السنوي 1/22

 .الرياضيِّ

 أو/و الالعبني لألندية الحتادة اليادرة عن ايَِّرْوالتعليمات الدَّ              :التعاميم 1/23

 والوسطاء.أو/

 .الحتادة التابعة لبات الوطنيَّمجيع املنتَا :املنتاب 1/24

 بتدريب وتعليم األندية اليت قامْت ع للنادي أوَفاملبلغ الذي ُيْد  التعويض عن التدريب: 1/25

 .عاًما( 23- 12) بني ب خالل املرحلة العمرية ماعالال



 5 

سهم يف تدريب أق وأن سَب / أنديةع ألي ناٍدَفاملبلغ الذي ُيْد :ضامنيةالتاملساهمة  1/26

 عاًما( 23-12مرية ما بني )لالعب خالل املرحلة الُعاوتعليم 

 عقده. أثناء سريانيف  امُلْحَتِرفإذا انتقل الالعب 

الذي يهدف بشكٍل نظام شبكة املعلومات والبيانات  مطابقة االنتقال احمللي:نظام  1/27

يسي إىل تسهيل وتبسيط عملية انتقاالت الالعبني رئ

 ، إضافة إىل حتسني الشفافية وتدفُّق املعلومات.ليةاحمل

 نظام شبكة املعلومات والبيانات الذي يهدف بشكٍل :الدولي طابقة االنتقالنظام ُم 1/28

رئيسي إىل تسهيل وتبسيط عملية انتقاالت الالعبني 

 ق املعلومات.فية وتدفُّالدولية، إضافة إىل حتسني الشفا
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 الفيل الثاني

 أهداف الالئحة ونطاق تطبيقها

 :ائحةاملادة الثانية: أهداف اللَّ

 تهدف الالئحة إىل:  

 والوسطاء. واالحتاد م عالقة الالعب بالناديحتُك وضوابطقواعد ع ْضَو  2/1

 .االْحِترافق اليت تطبِّ بني األندية تهمانتقاالو أوضاع الالعبني تنظيم  2/2

 .والوسطاءألندية والالعبني ومتطلباته بني ا االْحِترافر ثقافة ْشَن  2/3

 واإلعارة.ن خالل عقود االنتقال ِم ،ل إضافية لألنديةْختأمني ميادر َد  2/4

حسب األوضاع املنيوص عليها  ،نيامُلْحَتِرفجور الالعبني أُل وحد أعلىأدنى  ع حدٍّْضَو  2/5

 هذه الالئحة. يف

 

 القواعد التفسريية للمادة الثانية

 

 أهداف الالئحة من خالل الوسائل التالية: حتقيَق اللجنُة باشرُت

 ،والوسطاءمة لعالقة الالعب بالنادي واالحتاد ة للقواعد والضوابط احلاِكرَّعة املستِماملراَج  2/1-1

بة واَكيف اململكة العربية السعودية، وُم يةاالْحِترافمبا خيدم العملية  دائٍم وحتديثها بشكٍل

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

 .القَدمللعبة كرة  االْحِترافالدول املتقدمة يف جمال 

ي قِّوتَل ،ولأأواًل ب االْحِترافق بَِّطُتاليت  األْنِدَيةدراسة األوضاع اخلاصة بانتقاالت الالعبني بني   2/2-2

على اختالف  االْحِترافأو املهتمني ب ،أو الوسطاءأو الالعبني  األْنِدَيةاملقرتحات واملرئيات من 

 الرياضي. امَلْوِسموقت خالل  هم يف أيِّطياِفأ

عدة لألندية للتعريف بالالئحة وأحكامها حسب األحوال، وتقديم املسا ؛ش العملَرإقامة ِو  2/3-3

 ، وإنشاء موقع إلكرتونيٍّاالْحِترافني، وإصدار النشرات ذات العالقة بامُلْحَتِرفالياعدة لدوري 

 .ر ثقافة الوعيْشنشطتها يف َنأنة للتعريف بها وبأعماهلا وقرارتها وتعاميمها، وْجلَِّل
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 :نطاق تطبيق الالئحة :الثالثةاملادة 

و/أو الالعبني / أو و األْنِدَيةبني عات اليت تكون املناَز ضِّئيسي لَفالر ُعِجْرالالئحة هي امَل  3/1

 .وانتقاالتهم الداخلية واخلارجية هم وتسجيلهمِتيَِّلوأْه همبشأن أوضاِع ،الوسطاء

سواء أكان أطرافها غري سعودي  اليت يكون أحُد امُلناَزعاتالالئحة يف هذه أحكام  قتطب  3/2

 مسجاًل. وسيطًا أوالعبًا حمرتفًا مسجاًل 
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 الفيل الثالث

 واألعلى شروط والتزامات الالعب امُلْحَتِرف السعودي والنادي واحلد األدنى

 ألجور الالعب امُلْحَتِرف السعودي

 

 :شروط احرتاف الالعب السعودي :املادة الرابعة

 شرتط الحرتاف الالعب السعودي الشروط التالية:ُي

مع  احرتايفٍّ ٍدْقَع ، وجيوز توقيُعميالدية عند توقيع العقد عاًما( 18كمل )قد أ يكوَنأن   4/1

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

 ن ذلك.االعرتاف بأي بنود تشري إىل مدة أطول ِم

كمل اعب الذي ألَِّل عادهلاأو ما ُي ،ية العامةثانوالعلمي عن شهادة الحتييله  أال يقلَّ  4/2

 .عاًما( 18)

  معه.االْحِترايفب لناديه خالل فرتة عقده ِعلَّا ِلليًّا ُكمتفرًغ أن يكوَن  4/3

 ْنِم نهائيٌّ ٌعْنأو َم ،أو إيقاف تأدييب ،ه قرار ال يزال ساري املفعولقَِّحيف ر أال يكون قد صَد  4/4

 سة اللعبة.ماَرُم

ثبت وذلك مبوجب شهادة طبية ُت ،ةيَّحِّواليِّ ِةيَِّنالبَد ِنْيالناحيَت َنا ِمالئًق أن يكوَن  4/5

 ذلك.

 ا ألحكام هذه الالئحة.ًقا وْفا احرتافيًّمع النادي عقًد َمِرْبأن ُي  4/6

 

 القواعد التفسريية للمادة الرابعة

 

بعد ه يف اليوم التالي خوُلُد :االْحِترايفد لتوقيع العق أساسيٍّ كشرٍط ا( عاًم18قيد بإكمال )ُي 4/1-1

 .من تاريخ ميالدهميالديًا ( شهرًا 228) انتهاء

 الشروط التالية:ويرغب النادي يف احرتافه  ا( عاًم18) شرتط الحرتاف الالعب الذي مل يكمْلُي 4/1-2

 ة.يَّطِّقة ولي أمر الالعب اخَلواَفُم  4/1-2/1

 عادهلا.طة أو ما ُيشهادة الكفاءة املتوسِّا على حاصًل أن يكوَن  4/1-2/2
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نهائي  ٌعْنأو َم ،تأدييبٌّ أو إيقاٌف ،ال يزال ساري املفعول قراٌر هصدر يف حقِّقد  أال يكوَن  4/1-2/3

 من ممارسة اللعبة.

ثبت ة ُتيَّبِّوذلك مبوجب شهادة ِط ،من الناحيتني البدنية واليحية الئًقا أن يكوَن  4/1-2/4

 ذلك.

على أن تكون بداية  ،ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات احرتافيًّاا مع النادي عقًد َمِرْبأن ُي  4/1-2/5

( 204أي بعد انتهاء ) ( عامًا16الالعب سن ) إلكمالالحرتايف من اليوم التالي العقد ا

 ؛عاًما( 16في حال إبرام العقد مع الالعب من سن ). فمن تاريخ ميالدهميالديًا شهرًا 

ويف حال إبرام العقد يف  ،عاًما( 18خر يوم إلكماله سن )آبنهاية  تهي العقُدحبيث ين

( 18يوم إلكماله سن )آخر  تنتهي بنهاية ،يبح مدة العقد سنتنيُت عاًما( 17سن )

 ، وهكذا.عاًما

( 18جيوز احرتاف الالعب الذي مل يكمل )( من هذه الالئحة 2-4/1مع مراعاة أحكام الفقرة ) 4/1-3

بشرط أن يكون النادي املنتقل مبوافقة الناديني، وإىل درجة أعلى  أدنىينتقل من درجة عامًا و

 إليه يطبق االحرتاف مع مراعاة أحكام الفيل السابع واحلادي عشر من هذه الالئحة.

ة لواَصيف ُم فيجب أن يستمرَّ ،احرتافيًّا مع ناٍد اعقًد عاًما( 18الذي مل يكمل ) ع الالعُبإذا وقَّ 4/1-4

ثبت ة ما ُيَنْجلَّفريفع ِل ،تهه عن مواصلة دراسِف، ويف حال توقُّاالْحِترايفِّتعليمه حتى نهاية عقده 

 االْحِترايفبشأن وضعه  رات هلذا االنقطاع، وتتاذ اللجنُةواملربِّ ،عن مواصلة تعليمةانقطاعه 

 لذلك. الالزمَة اإلجراءاِت

 دهلا تكون بالنسبة للعقد االحرتايف اجلديد ألول مرة.شرط شهادة الثانوية العامة أو ما يعا 4/2-1

منذ بداية  أو قطاع خاصٍّ ،بأي عمل لدى جهة حكومية امرتبًط ا يكوَنألَّ :غ الكليد بالتفرَُّيْقُي  4/3-1

ن جهة ل يف ذلك حال حيوله على إجازة استثنائية ِمُخ وحتى نهايته، ويْداالْحِترايفه عقِد

قبيل التفرغ الكلي حال حيول النادي على  ْنِم ويعدُّ ،ا لالحرتافا كليًًّغتفرُّ تعدُّفال  ،عمله

 .االْحِترايفِّن جهة عمل الالعب طيلة مدة عقده إعارة ِم

صادر من إحدى اللجان  قراٌر :أي :"قراٌر ر يف حقهصَد"أال يكون قد  :الوارد يف عبارةد بالقرار َيْقُي  4/4-1

لجنة الصادر من نهائي أو أي قرار  ،ن صالحيات على الالعبنيِممبا هلا  ؛الدائمة يف االحتاد

 االستئناف السعودية لقضايا املنشطات.التأديبية أو جلنة 

ن ر ِمالشهادة اليت تيُد :اعبلَّثبت اللياقة البدنية واليحية ِلاليت ُت الطِّبَّيَّةد بالشهادة َيْقُي 1- 4/5

 ها اللجنة.ُلَباليت تْق الطِّبَّيَّةو املراكز أ ،املستشفيات أحد
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 :امُلْحَتِرف التزامات الالعب السعودي :املادة اخلامسة

 :ـب امُلْحَتِرف السعودي يلتزم الالعُب

واللوائح والقرارات والتعاميم اليادرة عن االحتاد واالحتاد الدولي واألعراف  األنظمة  5/1

 الرياضية ونيوص العقد.

رقم  عليه امللحُق صَّما َن َقوْف ،ب االحتاد ذلكطَل َرة فْوااللتحاق باملنتابات الوطني  5/2

ميلحة  ْتاد الدولي، وإذا اقتض( من الئحة أوضاع الالعبني وانتقاالتهم باالحت1)

بشرط أال  ،لالحتاد متديد الفرتة قُِّحفَي ،املنتاب تفريغهم لفرتة زمنية أطول

 مع أي مشاركة رمسية للنادي. َضتتعاَر

وأداء املباريات الودية  ،رات والندوات واملؤمترات اليحفيةَكْسَعدريبات وامُلحضور الت  5/3

ن ى الالعبون الطلبة ِمَفوُيْع ،والرمسية يف النادي أو املنتاب حسب املواعيد املقررة

شريطة أن يقدم الالعب ما يثبت  تدريبات الفرتة اليباحية أثناء أيام الدراسة فقط

 دها النادي.دَِّحتعويضها يف فرتات أخرى ُي أن يتمَّ، على ذلك كاجلدول الدراسي

أو  امَلْوِسمململكة أثناء الالعب ا رةغاَدُم قبل قة النادي اخلطيةاحليول على مواَف  5/4

 اإلجازات.

 الطِّبَّيَّةوالفحوصات  ،واملثول لالختبارات الفنية ،احلفاظ على اللياقة البدنية  5/5

للنادي  الطِّبَّيَّةل األجهزة الفنية وَبِق ْنة ِمدَّامُلَع والعالج وفق اجلداول ،الدورية

وجلنة اليحة  ،امُلَنشِّطات سعودية للرقابة علىوفحوصات اللجنة ال ،واالحتاد

 .والسلوك الرياضي

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

 ة النادي.َقواَفدون احليول على ُم ،ن أي جهةأو هدايا ِم م ماديٍّول أي دعُبعدم َق  5/7

 .وسيط مسجلن خالل ِم ،حةيف هذه الالئ التعاُقديَّةممارسة مجيع حقوقه   5/8

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

 .املسبقة اخَلطِّيَّة ة الناديَقواَفى ُمإال بعد احليول عل ،لغري ناديه احلالي

ساعده على ضمان مستقبله مبا ُي ،ع مستواه الثقايفْفوَر ،عة حتييله العلميمتاَب  5/10

 الوظيفي.
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 ،ض أو التعاقد مع ناٍد جديٍده عند التفاُوِتَقواَفخطار ناديه احلالي واحليول على ُمإ  5/11

 ه احلالي.ِدن عْقالستة أشهر األخرية ِمأو سينتهي خالل  ه،عقُد ا إذا انتهىإلَّ

انضمامه للمنتابات وأثناء  بعد األْنِدَيةضات مباشرة مع فاَوإجراء أي ُمَقُبول  عدم  5/12

ملواد الفيل  وفًقا ،للعقوبة ًةَضْرل الالعب ستجعله ُعَبن ِقخمالفة ِم وأيُّالوطنية، 

 )املاالفات والعقوبات( من هذه الالئحة. عشر الرابع

مكاناته يف تنفيذ األنشطة واألعمال املنيوص عليها إو هأقيى جهد هِلوبْذ همشاركِت  5/13

مبوجب  ،تسمح بذلك الحالة الالعب اليحية  م معه، ما مل تكْنَرْبيف العقد امُل

 .ق عليها اللجنُةوتواِف ،دةتقارير طبية صادرة عن جهة معتَم

مبا ال يتعارض مع  ،مع الرعاة الرمسيني للنادي امُلْبَرَمةاحرتام االتفاقيات والعقود   5/14

 نيوص الالئحة.

 تزويد اللجنة باحلساب البنكي املعتمد له إليداع رواتبه ومستحقاته املالية.  5/15

 

 القواعد التفسريية للمادة اخلامسة

 

ن النادي ات اليت ُتمنح ِمأو اإلجاز ،الرياضي امَلْوِسمأثناء  :أي ":أو اإلجازات امَلْوِسم ثناءأ"ـبقيد ُي  5/4-1

 وال يشمل ذلك إجازة الييف. ،الرياضي امَلْوِسميف فرتات التوقف خالل 

قة ن أي جهة دون احليول على مواَفأي دعم مادي أو هدايا ِمَقُبول  يراعي الالعب يف عدم  5/7-1

 للتالي: وفًقاوعدم تضارب املياحل  ،النزاهة معايرَي - النادي

 - معقولٍة بناًء على أسٍس - ُيَعدُّب أي شيء أو طَلَقُبول  الالعبعلى  رَظْحُي  5/7-1/1

أو يياحبه تفاهم صريح أو ضمين بأنه  ،نزاهة واجباته جتاه النادي علىًرا ثَِّؤُم

 ة.يَِّدم بأي طريقة باإلقدام على أي تيرف مقابل الدعم املادي أو اهَلَزْلُم

 - ن خالل أحد أقاربه أو معارفهِم -غري املباشرالقبول املباشر أو  :يشمل احلظر  5/7-1/2

 – هاُتصَف كما يشمل احلظر أي جهة مهما كانْت ،و اهلداياأللدعم املادي 

منافسة أو  - طبيعة العالقة معها ومهما كانْت - طبيعية أو معنوية  أشااص

 غري منافسة للنادي.

ل أحد أعضاء َبن ِقوِم ،رديٍّف يف حال كان تقديم الدعم املادي واهلدايا بشكٍل  5/7-1/3

فياح عنها فقط احلال اإل هذه الالعب يفعلى  فيجب ،ف أو العاملني بالناديالشَر

 .االْحِترافن خالل مدير ِم ،إلدارة النادي
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ناديه احلالي واحليول على موافقته عند التفاوض أو التعاقد مع ناٍد  خطارإيف  راعي الالعُبُي 5/11-1

 لية:التا جديد الضوابَط

 ا بالتسليم الرمسي.النادي كتابيًّ خطاُرإأن يكون   5/11-1/1

 ا.م رمسيًّلََّسالكتابي امُل اإلخطارن ِم أن يتم تزويد اللجنة بيورٍة  5/11-1/2

 التفاوض إال بعد موافقة ناديه الكتابية. ُءْدال حيق له َب  5/11-1/3

انضمامه للمنتابات وأثناء بعد  األْنِدَيةع أي مفاوضات مباشرة م إجراء الالعبَقُبول  عدم 5/12-1

وكان  ،ضاتاشرتك يف هذه املفاَو ِنَم وإمنا يشمل كلَّ ،فقطوال يقتير هذا عليه  ،الوطنية

 .ملا يقضي به الفيل الرابع عشر )املاالفات والعقوبات( وفًقا ،ا بأحكام هذه الالئحةمشموًل

ه ْتَررَّما َقحسب لنادي ارعاة مجيع مع  امُلْبَرَمةود احرتام االتفاقيات والعقيراعي الالعب   5/14-1

امُلْبَرم ونيوص العقد  ،الفيل الثالث عشر )حقوق الدعاية واإلعالن( من هذه الالئحة نيوُص

 لعقوبات بالنادي.االفات وامل والالئحة الداخلية ،معه

 

 أجور الالعبني احملرتفني السعوديني :املادة السادسة

 ( عاًما: 18ْحَتِرفون السعوديون الذين مل يكملوا )الالعبون امُل 6/1

يكون األجر الشهري لالعبني امُلْحَتِرفني السعوديني يف أندية الدرجة   6/1/1

ريال( مخسة أالف وأربعمائة ريال شهريًا  5400املمتازة مببلغ ال يزيد عن )

 شامل لبدل السكن، وبدل املوصالت وأي مزايا أخرى.

 مُلْحَتِرفون السعوديون يف أندية الدرجة األوىل:الالعبون ا 6/1/2

األوىل يكون األجر الشهري لالعبني امُلْحَتِرفني السعوديني يف أندية الدرجة   6/1/2/1

ريال( أربعة أالف ومخسون ريال شهريًا شامل  4050مببلغ ال يزيد عن )

 لبدل السكن، وبدل املوصالت وأي مزايا أخرى. 

 ( عاًما:18ر الشهري لالعبني امُلْحَتِرفني السعوديني الذين أكملوا )احلد األدنى لألج 6/2

يكون احلد األدنى لألجر الشهري لالعبني امُلْحَتِرفني السعوديني يف أندية   6/2/1

ريال( عشرة أالف ومثامنائة ريال  10800الدرجة املمتازة مببلغ ال يقل عن )

 مزايا أخرى.شهريًا شامل لبدل السكن، وبدل املوصالت وأي 
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يكون احلد األدنى لألجر الشهري لالعبني امُلْحَتِرفني السعوديني يف أندية   6/2/2

ريال( مثانية أالف ومائة ريال شهريًا  8100الدرجة األوىل مببلغ ال يقل عن )

 شامل لبدل السكن، وبدل املوصالت وأي مزايا أخرى.

 ( عاًما:18السعوديني الذين أكملوا ) احلد األعلى لألجر الشهري لالعبني احملرتفني  6/3

يكون احلد األعلى لألجر الشهري لالعبني احملرتفني السعوديني يف أندية   6/3/1

ريال( مائتا ألف ريال شهريًا وفق 200.000الدرجة املمتازة مببلغ ال يزيد عن )

 الضوابط التالية:

سون ألف ريال( مائة ومخ150.000أجر شهري ثابت مببلغ وقدره ) 6/3/1/1

 ريال شامل لبدل السكن، وبدل املوصالت وأي مزايا أخرى.

ريال( مخسون ألف ريال 50.000أجر شهري متحرك مببلغ وقدرة ) 6/3/1/2

يتقاضاه الالعب احملرتف السعودي يف حال مشاركته 

( من املباريات الرمسية %100كأساسي أو احتياطي فيما نسبته )

كلما نقيت نسبة  للنادي خالل الشهر، وينقص األجر

املشاركة. وال يستحق األجر الشهري املتحرك إال يف حال وجود 

مشاركات رمسية للنادي ويستثنى من ذلك حال انضمام 

 الالعب ألحد املنتابات الوطنية.

يكون احلد األعلى لألجر الشهري لالعبني احملرتفني السعوديني يف أندية   6/3/2

ريال( ثالثني ألف ريال شهريًا وفق 30.000)الدرجة األوىل مببلغ ال يزيد عن 

 الضوابط التالية:

ريال( عشرون ألف ريال  20.000أجر شهري ثابت مببلغ وقدره )  6/3/2/1

 شامل لبدل السكن، وبدل املوصالت وأي مزايا أخرى.

ريال( عشرة آالف ريال 10.000أجر شهري متحرك مببلغ وقدرة )  6/3/2/2

لسعودي يف حال مشاركته يتقاضاه الالعب احملرتف ا

( من املباريات الرمسية %100كأساسي أو احتياطي فيما نسبته )

للنادي خالل الشهر، وينقص األجر كلما نقيت نسبة 

املشاركة. وال يستحق األجر الشهري املتحرك إال يف حال وجود 
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مشاركات رمسية للنادي ويستثنى من ذلك حال انضمام 

 ية.الالعب ألحد املنتابات الوطن

لالعبني احملرتفني السعوديني يف أندية الدرجة املمتازة والدرجة أجور اتطبيق  يكون 6/4

 األوىل مبراعاة الضوابط التالية:

يقدم النادي احلالي عرضًا مكتوبًا لالعب يسلم له رمسيًا مع تزويد اللجنة   6/4/1

 ( ساعة، ويف حال رفض الالعب أو72بيورة منه خالل مدة ال تتجاوز )

استالمه للعرض والتوقيع على االستالم، فعلى مدير االحرتاف الوسيط 

بالنادي إعداد حمضر بالواقعة ورفعه للجنة خالل املدة الزمنية املذكورة يف 

 هذه الفقرة الختاذ ما تراه مناسبًا للحالة.

تقديم عرضه الرمسي  فلهاحلالي يف جتديد عقد الالعب، إذا رغب النادي  6/4/2

( يومًا على األقل من دخول الستة أشهر من نهاية عقده 30ل )لالعب قب

االحرتايف، ويف حال عدم االلتزام باملدة أعاله فإن العرض لن يكون له أي أثر 

ويف حال تقديم النادي ألكثر من عرض لالعب وفقًا للمدة املشار قانوني. 

 لنادي.يف هذه الفقرة فيكون العرض األخري هو العرض امللزم على اإليها 

يتضمن العرض الرمسي امُلقدم لالعب األجر الشهري الذي سيدفعه النادي   6/4/3

لالعب ومدة عقده االحرتايف، ويكون هذا العرض ملزمًا للنادي احلالي لالعب 

 طيلة سريان عقده احلالي.

( من هذه املادة 6/4مع مراعاة ما نيت عليه الفقرات السابقة من الفقرة )  6/4/4

التفاوض أو التعاقد مع نادي أخر إذا كان عقده أو الوسيط ب حيق لالع

انتهى أو سينتهي خالل ستة أشهر من عقده االحرتايف احلالي، مع إلزام 

النادي اجلديد بدفع إمجالي قيمة العرض املقدم من ناديه احلالي على أن 

ميثل هذا املبلغ تعويضًا عن تدريب وتطوير الالعب استثناًء من األحكام 

ملنيوص عليها يف الفيل احلادي عشر من هذه الالئحة، ويدفع التعويض ا

مبوجب شيك ميدق أو حوالة بنكية ترفق مع طلب تسجيل الالعب يف 

 النادي اجلديد.
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( 30) عرضًا قبليف أندية الدرجة املمتازة يف حال قدم النادي احلالي لالعب  6/4/5

إىل  ثم هبط عقده االحرتايف يومًا على األقل من دخول الستة أشهر من نهاية

 ، فيطبق التالي: مياف أندية الدرجة األوىل

إذا كان عرض النادي لالعب هو احلد األعلى املقرر ألندية  6/4/5/1

فإن ناديه احلالي يكون ملزم بدفع قيمة احلد الدرجة املمتازة 

، األعلى لألجر الشهري املقرر لالعبني يف أندية الدرجة األوىل

النادي اجلديد  يف االنتقال لنادي أخر فإن الالعب غبرويف حال 

بدفع إمجالي قيمة احلد األعلى لألجر الشهري املقرر لزم ُم

   .لالعبني يف أندية الدرجة األوىل

يتوافق مع احلد األعلى املقرر إذا كان عرض النادي لالعب  6/4/5/2

يمة لزم بدفع قفإن ناديه احلالي يكون ُمألندية الدرجة األوىل 

احلد األعلى لألجر الشهري املقرر لالعبني يف أندية الدرجة 

ويف حال  ،ىالعرض املقدم أقل من احلد األعلما مل يكن  األوىل

لزم ُمالنادي اجلديد  رغب الالعب يف االنتقال لنادي أخر فإن

بدفع إمجالي قيمة احلد األعلى لألجر الشهري املقرر لالعبني 

أو إمجالي قيمة العرض إذا كان يقل ، يف أندية الدرجة األوىل

لألجر الشهري املقرر لالعبني يف أندية الدرجة عن احلد األعلى 

   .األوىل

( 30عرضًا قبل ) وىليف حال قدم النادي احلالي لالعب يف أندية الدرجة األ  6/4/6

إىل  صعديومًا على األقل من دخول الستة أشهر من نهاية عقده االحرتايف ثم 

العرض  ةفإن ناديه احلالي يكون ملزم بدفع قيم، متازةية الدرجة املمياف أند

لألجر الشهري املقرر لالعبني يف أندية بشرط أن ال يقل عن احلد األدنى 

، ويف حال رفض الالعب للعرض املقدم له من ناديه، ورغب يف املمتازةالدرجة 

عرض مة القي االنتقال لنادي أخر فإن النادي اجلديد ملزم بدفع إمجالي

لألجر الشهري املقرر لالعبني يف أندية بشرط أن ال يقل عن احلد األدنى 

 .املمتازةالدرجة 
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يف حال توقيع الالعب احملرتف عقد احرتايف لنادي خارج اململكة ورغب يف   6/4/7

من تاريخ إصدار  )أثنى عشر شهرًا( العودة للمملكة قبل مضي سنة واحدة

يلتزم النادي اجلديد يف اململكة بدفع إمجالي قيمة شهادة االنتقال الدولية ف

 العرض املقدم لالعب من ناديه السابق يف اململكة.

يعامل الالعب احملرتف غري السعودي من مواليد اململكة العربية السعودية يف   6/4/8

األجر الشهري معاملة الالعبني احملرتفني السعوديني يف أندية الدرجة 

ود أي نادي من أندية الدرجة األوىل ملياف أندية الدرجة االولي، ويف حال صع

املمتازة فيكون األجر الشهري لالعبني من مواليد اململكة العربية السعودية 

( من الالئحة. ويشرتط ملشاركة الالعبني غري 7/3وفقًا ألحكام املادة )

السعوديني من مواليد اململكة العربية السعودية وتطبيق أحكام األجر 

ية شهري، تقديم ما يثبت أنه من مواليد اململكة، وإقامة نظامية سارال

ويستثنى من شرط تقديم اإلقامة النظامية الالعبون من مواطين  املفعول،

 دول جملس التعاون اخلليجية.

( كأجر %75بنسبة ) احملرتفني الشهري جلميع الالعبنييكون تطبيق األجر   6/4/9

مع مراعاة عدم تطبيق هذه ك شهري متحر ( كأجر%25شهري ثابت، ونسبة )

 النسب على احلد األدنى لألجور وفق الضوابط املنيوص عليها يف هذه املادة.

أي عقد احرتايف ُيرفع للجنة بطلب تسجيله واملوافقة عليه يتعارض مع   6/4/10

األحكام املنيوص عليها يف هذه املادة، فيحق للجنة رفض التسجيل 

نيوص عليها يف الفيل الرابع عشر من هذه وتطبيق العقوبات امل

 الالئحة.

يف حال اكتشاف أي جتاوزات لتطبيق األحكام املنيوص عليها لتحديد   6/4/11

احلد األعلى لألجر الشهري لالعب سواء عن طريق اإلبالغ أو الشكوى أو 

مبناسبة أي إجراءات تباشرها اللجنة فال جيوز االحتجاج بها أمام اللجنة، 

رتتب بناًء عليه أي حق لالعب، كما أن النادي غري ملزم بأي مبالغ وال ي

زائدة عن املنيوص عليها يف العقد االحرتايف بأي حال من األحوال. وجيوز 
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للجنة يف حال اكتشاف مثل هذه التجاوزات تطبيق العقوبات الواردة يف 

 هذه الالئحة.

 :ِرفالسعودي امُلْحَتأجر الالعب  تعديل: ملادة السابعةا

ر يف هذه األدنى املقرَّ عن احلدِّ السعودي امُلْحَتِرفر الالعب ْججيوز للنادي زيادة َأ  7/1

نسخ  (3) معه عدد ًامع التقدم بطلب رمسي للجنة مرفق ،خالل فرتات التسجيلالالئحة 

أصلية من اتفاقية احلاقية موقعة من كال الطرفني بناًء على العقد االحرتايف األساسي 

، على أن تتضمن االتفاقية تعديل الراتب والبدالت األخرى ويعترب جزء ال يتجزأ من لالعب

 .العقد األساسي

مع عدم اإلخالل بشروط العقد املتعلقة بالنادي الذي هبط إىل أندية الدرجة األوىل   7/2

تعديل أجر الالعب احملرتف السعودي يف أول فرتة تسجيل بعد إعالن اهلبوط للنادي 

( من األجر الشهري من عقد الالعب يف السنة األوىل %30مبا ال يزيد عن نسبة )رمسيًا 

ومبا ال يقل عن احلد األدنى لألجر الشهري املقرر يف هذه الالئحة، ويف حال استمرار 

النادي يف مياف الدرجة األوىل، جيب أن يكون األجر الشهري لالعب مبا ال يزيد عن 

 ملقرر يف هذه الالئحة.احلد األعلى وال يقل عن احلد ا

  أندية الدرجة املمتازة،مع عدم اإلخالل بشروط العقد املتعلقة بالنادي الذي صعد إىل  7/3

يف أول فرتة تسجيل بعد إعالن  السعودي امُلْحَتِرفالالعب  ِرْجَأ تعديُل لناديا جيب على

املقرر يف هذه  فالسعودي امُلْحَتِراألدنى ألجر الالعب  للحدِّ وفًقا رمسيًّا،اليعود 

 الالئحة.

 

 :األْنِدَية: التزامات ثامنةاملادة ال

 بالتالي: األْنِدَيةتلتزم 

واللوائح والقرارات والتعاميم اليادرة عن االحتاد واالحتاد الدولي  األنظمةد بالتقيُّ  8/1

 ونيوص العقود. الرِّياِضيَّةواألعراف 

لرئيس  وحيقُّ ،األمني العام وأ ،نائب الرئيس وأ ،جملس إدارته ل النادي رئيَسثَِّمُيأن   8/2

ون فيما يتعلق بشؤ االْحِترافإىل مدير  كتابيًّاالنادي تفويض بعض اختياصاته 

 .االْحِتراف
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 تتوافر فيه الشروط التالية: ،طابقة االنتقال الدوليدير لالحرتاف ونظام ُمتعيني ُم  8/3

 اجلنسية. أن يكون سعوديَّ  8/3/1

 ا على مؤهل جامعي مناسب.ن يكون حاصًلأ  8/3/2

 ب أن يكوَنويف حال تعذر ذلك جي ،ا وكتابةة حتدًثلجنليزياللغة اإل أن جييَد  8/3/3

 ه ومؤهالته.شعار اللجنة بامِسيتم إ لدى النادي مرتجٌم

 احلاسب اآللي. استادامجادة إ  8/3/4

 عن ملدة ال تقل الرياضيله ممارسة النشاط أو العمل يف اجملال  يكون سبق أن  8/3/5

 سنوات. 3

 خر.آ أو أي ناٍد ، جملس إدارة الناديا يفيكون عضًو الَّأ  8/3/6

 ل حماسٍبَبن ِقالرياضي املاضي بعد اعتماده ِم امَلْوِسماحلساب اخلتامي عن  تقديم  8/4

 .له قانوني مرخص

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

 ت مقدرة النادي على تغطية تكاليف ممارسته لالحرتاف.ِبْثُت ،له مرخص

طيلة مدة عقد الالعب مع  ،أو الوفاة ،والعجز ،ي حاالت اإلصابةتأمني صحي يغطِّ  8/6

 واحلاالت اليت متتد آثارها بعد نهاية العقد. ،النادي

 ل االحتاد.َبن ِقي عن العدد احملدد ِمالعيب الفريق األول يف الناد يزيد عدُد الَّأ  8/7

ا ( العًب18يف أندية الدرجة املمتازة عن ) 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 امُلْحَتِرفال العدد الناقص عن احلد األدنى من الالعبني استكم  8/10

 املادةنص  وفق ،فرتة تسجيل تالية حلدوث النقص أو التعاقد خارج فرتة التسجيل

ديني يرجع ني السعوامُلْحَتِرف، إذا كان سبب نقص عدد التاسعة عشرة من هذه الالئحة

أو  ،أو إصابته مبرض عضال ،السعودي امُلْحَتِرفالعب عارة الإىل اعتزال أو انتهاء إ

 شرتط إلثباتصابته بكسر أو قطع يف الرباط، وُيإ أو ،أو إصابته بعاهة مستدمية ،وفاته



 19 

ر أن مدة تعافيه قرِّت طيب معتمد من جهة تقبلها اللجنُةتقرير  صدوُر :وجود اإلصابة

 لتالية لإلصابة. عند أو بعد بداية فرتة التسجيل ا تكون اإلصابةمن 

 ساعده على ضمان مستقبله الوظيفي.لة الدراسة مبا ُيواَصالسماح لالعب مُب  8/11

 أو الوسطاء ،املتعلقة بالالعبنيتها اأو مكاتبن مراسالتها ن أي ِمتزويد اللجنة بيورة ِم  8/12

 عرب القنوات الرمسية اليت حتددها( ساعة من تاريخ صدورها، 72خالل )أو األندية 

 ويف حالة أي إخالل تيبح اخلطابات بال أثر قانوني.اللجنة، 

مع إشعار الالعبني وتزويدهم  ،نموذجية للماالفات والعقوباتالالئحة تطبيق ال 8/13

 .توقيعهم للعلم بها ِذوأْخ ،بيورة منها

الوسطاء مبوجب مع أو  ،يات املالية فور توقيعها مع الالعبنيتزويد اللجنة باملااَل  8/14

 قة عليها.وذلك ملطابقتها واملواَف رمسي هلذه الغرضتفويض 

 ،ناديه احلالي أن خيطَر على النادي الراغب يف التفاوض أو التعاقد مع العب حمرتف  8/15

ه إال إذا كان عقُد ،تفاوض معهيف ال ِءْدقبل الَب كتابيًّاعلى موافقته  وأن حييَل

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

 املستحقات املتأخرة الدفع:  8/16

على األندية الوفاء بالتزاماتها املالية جتاه الالعبني واألندية األخرى   8/16/1

حسب الشروط الواردة يف العقود املربمة مع العبيها احملرتفني ويف 

 اتفاقيات االنتقال.

ه على أي نادي يتأخر يف ( أدنا8/16/4ميكن فرض عقوبات طبقا للفقرة )  8/16/2

( يومًا دون أساس تعاقدي أو اتفاقي 30الدفعة املستحقة ملدة تزيد على )

 كايف.

، باملعنى الوارد يف هذه املادةحتى يعترب النادي أن لديه مستحقات متأخرة   8/16/3

قد أبلغ عن النادي املدين املتأخر  جيب أن يكون الدائن )الالعب أو النادي(

ومنحه مهلة ال تقل عن يومني كي يقوم النادي املدين يا، يف الدفع خط

 بالوفاء بالتزاماته املالية.
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 أن تفرض العقوبات التالية:للغرفة ضمن جمال اختياصها اخلاص   8/16/4

 إنذار  8/16/4/1

 لفت نظر  8/16/4/2

 غرامة  8/16/4/3

ة تسجيل ملدة فرت منع تسجيل الالعبني اجُلُدد، أو املنتقلني  8/16/4/4

 كاملة واحدة أو فرتتي تسجيل كاملتني متتاليتني. 

 أعاله بشكل تراكمي.تطبيق العقوبات الواردة يف الفقرة السابقة ميكن   8/16/5

 عقوبة أشد. يعترب تكرار املاالفة سببًا مؤديًا إىل تطبيق  8/16/6

( 8/16/4) بقا للفقرةطالنادي  ميكن تعليق تنفيذ املنع من التسجيل على  8/16/7

ُتاضع النادي الذي وقعت عليه  التعليق، فإن للغرفة أن وبهذاأعاله. 

 العقوبة لفرتة اختبار ترتاوح من ستة أشهر على سنتني.

خمالفة ا ارتكب النادي املستفيد من تعليق تنفيذ املنع من التسجيل إذ  8/16/8

فيذ التعليق؛ أخرى خالل فرتة االختبار، يتم إلغاء التعليق تلقائيا ويتم تن

 تضاف إىل العقوبة املفروضة على املاالفة اجلديدة. 

ق أي إجراءات أخرى وفقًا ألحكام املادة تطبيال تؤثر على أحكام هذه املادة   8/16/9

 . ( من هذه الالئحة31)

تسديد مجيع ول الشهري لالعبني بانتظام، وال جيوز التأخر يف سدادها، سداد الدَّْخ 8/17

أو أي  الالعبني،وسطاء املالية املثبتة اخلاصة باألْنِدَية و/ أو الالعبني و/ أو االلتزامات 

نة اختاذ ْجلَّوحيق ِل، الغرفةقرار نهائي صادر من اهليئات القضائية يف االحتاد أو 

احلسم مباشرة من  ظ وسداد االلتزامات املالية، ومنهاْفاإلجراءات الالزمة والكفيلة حِل

و/أو منع تسجيل الالعبني اجُلُدد، أو املنتقلني، أو اختاذ أي إجراءات  إعانة االْحِتراف،

 .االحتاد أخرى مناسبة، وفق ما تقضي به لوائُح

لالحتاد  السِِّجلَّاتلديه، ويلتزم بتقديم هذه  اعبنيلَِّل نظاميٍة اٍتلَِّجحيتفظ النادي بِس 8/18

 عند طلبها.

ني امُلْحَتِرفن االحتاد على رواتب الالعبني املايية هلا ِم االْحِتراف إعانةصرف  8/19

 ثبت ذلك.مع تزويد اللجنة باملستندات اليت ُت ،، ومدراء االحرتافالسعوديني فقط
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 ،الوطنية ومعسكرات التدريب عند طلب االحتاد ْنَتَاباتالسماح لالعب بااللتحاق بامُل  8/20

ع الالعبني وانتقاالتهم ( من الئحة أوضا1رقم ) عليه امللحُق صَّذلك وفق ما َن

فيحق  ،ميلحة املنتاب تفريغهم لفرتة زمنية أطول باالحتاد الدولي، وإذا تطلبْت

 للنادي. مع أي مشاركة رمسيٍة ا تتعارَضبشرط ألَّ ؛لالحتاد متديد الفرتة

 الوطنية.  ُمْنَتَاباتعدم إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الالعبني املنضمني لل  8/21

ن رئيس ِم ل كلٍَّبن ِقإىل اللجنة ِم األْنِدَيةمة من دََّقمجيع النماذج والوثائق امُل توقيع  8/22

 وحيق لرئيس النادي تفويض ،أو األمني العام ،أو نائب الرئيس ،جملس إدارة النادي

 ن الالعبكما يتم توقيع مجيع النماذج والوثائق ِم بالتوقيع، كتابيًّا االْحِترافمدير 

يف النماذج  االْحِترافسم وتأشرية مدير مجيع األحوال جيب وضع ا ويف ،أو الوسيط

 ،ألي سبٍب عن التأشري االْحِترافرفع للجنة، ويف حال امتناع مدير والوثائق اليت ُت

 .تناعهعن أسباب اممباشرة النادي الرفع للجنة  ىفعل

 ،ستقطاعات املسببةواال ،ةات املالييشمل املستحقَّ امُلْحَتِرفخاص بالالعب  لٍِّجإعداد ِس  8/23

 عند الطلب.وتقدميه 

ل الالعبني َبن ِقعة ِمقََّوعلى أن تكون ُم ،احلضور والغياب عن التمارينت الَِّسِج ظْفِح  8/24

 عند الطلب. وتقدميها ،ني(امُلْحَتِرفواة و)اهل

 

 القواعد التفسريية للمادة الثامنة

 

أو أي  ،ا يف جملـس إدارة االحتــاد ونظـام مطابقــة االنتقـال عضــوً   االْحِتــراف يكــون مـديرُ ألَّـا   راعـى ُي 8/3-1

 .تتعارض مع مهامه كمدير لالحرتاف أو يباشر أعمااًلسيطًا وأو أن يكون  خرآاحتاد 

 تكون مهام مدير االحرتاف وفقًا للتالي: 8/3-2

 التأكد من حترير العقود بالطريقة اليحيحة.  8/3-2/1

 .اللجنةعدة من قبل النماذج امل استادام  8/3-2/2

العب قراء كل بنود عقده وفهمها ومت أجابته عن كل لالتأكد من أن ا  8/3-2/3

 .استفساراته

 يتعلق يف عقودهم وحل مشاكلهم. لتواصل مع الالعبني احملرتفني يف كل ماا  8/3-2/4

 .لالئحةعلى العقود والتأكد من سالمتها ومطابقتها  احملافظة  8/3-2/5
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االنتهاء بعد التنسيق مع تفاوض مع الالعبني اجلدد أو من قاربت عقودهم على ال  8/3-2/6

 النادي يف ذلك.

 الدولي ونظام واالحتاد االحرتافحلقة الوصل الوحيدة واملقبولة بني النادي وجلنة   8/3-2/7

 .لي أو الدوليمطابقة االنتقال احمل

 ويكون ذلك وقت توقيع حرتايف،اعلى كل عقد  التأشريالتأكد من التوقيع أو   8/3-2/8

 من صحته وموافقه الالعب عليه وعلى حمتواه. الالعب بعد حترير العقد والتأكد

ونظــام مطابقــة االنتقــال أحكــام هــذه الالئحــة    االْحِتــراففــة مــدير جيــوز للجنــة يف حــال خمالَ  4 -8/3

 ( من هذه الالئحة.52/3تطبيق العقوبات املنيوص عليها يف املادة )

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

 ى فيه املعايري التالية:راَعُي ،حماسب قانوني مرخص

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

أو حمكمة  ،د الدوليأو االحتا ،ن جلان االحتادن أي ِمبسبب قرار صادر ِم

 التحكيم الرياضي.

أو أي  ،كرواتب ؛نيامُلْحَتِرفأي مستحقات واجبة السداد لالعبني إظهار   8/4-1/2

 دية أخرى.حقوق تعاُق

ليت يتم ا ،أي موارد مالية سواء متعلقة حبقوق الرعاية أو االستثمارإظهار   1/3- 8/4

 العبني.أو متعلقة بانتقاالت ال ،ختيييها للفريق األول

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

 قبل بداية كل موسم رياضي التالي: يشرتط يف اخلطة املالية اليت يقدمها النادي 1- 8/5

 ني.امُلْحَتِرفحتديد قيمة املبالغ املالية املايية لسداد رواتب الالعبني   8/5-1/1

 امَلْوِسملية املايية لسداد أي مستحقات لالعبني خالل حتديد قيمة املبالغ املا  8/5-1/2

 الرياضي.

 - ْتَدِجإن ُو - الوسطاءأو  ،ة لألندية األخرىقََّححتديد قيمة املبالغ املالية املسَت  8/5-1/3

 وكيفية سدادها.

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

 .الوسطاءو/أو 

 واملوارد املالية الالزمة لذلك. ،دات أو انتقاالتحتديد املبالغ املرصودة ألي تعاُق  8/5-1/4

 د يف التعميمالعدد الذي ُيحدَّ :هو ،ن االحتاد لعدد العيب الفريق األولد ِمد بالعدد احملدََّيْقُي 8/7-1

من االحتاد  والذي ييدر تازة والدرجة األوىلة املماخلاص بتينيف عدد العيب أندية الدرج

 حسب مقتضيات امليلحة.
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( من هذه الالئحة فإنه يف حال قّل عدد 8/10)( واملادة 8/8)مع مراعاة ما نيت عليه املادة  8/8-1

طبق العقوبة املنيوص عليها يف املادة الالعبني احملرتفني عن العدد احملدد يف هذه الالئحة فُت

العب يقل عن العدد احملدد، مع احلرمان من  ذه الالئحة حبدها األعلى عن كِل( من ه51/2/2)

إكمال العدد الناقص يف أول فرتة ب النادي التزاممع شاركة األسيوية يف حال استحقاقها، امل

الناقص يف فرتة التسجيل التالية فيستمر تطبيق استكمال العدد  عدم تالية، ويف حالتسجيل 

قيى يف كل فرتة تسجيل أخرى حتى يتم إكمال العدد احملدد يف هذه العقوبة حبدها األ

 الالئحة.

( من هذه الالئحة فإنه يف حال قّل عدد 8/10)( واملادة 8/9)مع مراعاة ما نيت عليه املادة  8/9-1

طبق العقوبة املنيوص عليها يف املادة الالعبني احملرتفني عن العدد احملدد يف هذه الالئحة فُت

، مع التزام النادي ن العدد احملدد( من هذه الالئحة حبدها األعلى عن كل العب يقل ع51/2/2)

بإكمال العدد الناقص يف أول فرتة تسجيل تالية، ويف حال عدم استكمال العدد الناقص يف فرتة 

حتى يتم أخرى التسجيل التالية فيستمر تطبيق العقوبة حبدها األقيى يف كل فرتة تسجيل 

 احملدد يف هذه الالئحة. إكمال العدد

األندية بسدادها عن طريق احلسابات البنكية  ، تلتزمسداد الدَّْخل الشهري لالعبنيلضمان   8/17-1

نهاية كل شهر أو خالل فرتات  ، وتزويد اللجنة بنساة معتمدة من البنكاخلاصة بالالعبني

ف وحيق هلا اختاذ كافة كما تلتزم األندية بسداد الدخل الشهري ملدراء االحرتا .التسجيل

اليت حتفظ حقهم يف كل فرتة من هذه الالئحة  (8/17اإلجراءات املشار إليها يف املادة )

 تسجيل.

الذي يشمل املستحقات املالية واالستقطاعات  امُلْحَتِرفيكون إعداد السجل اخلاص بالالعب   8/23-1 

 ة.بيقات احلاسوبيَّأو التط ،حد الربامجأن خالل ِم ،الكرتونيًّإاملسببة له 

الذي يشمل املستحقات املالية  امُلْحَتِرفاخلاص بالالعب  لِِّجعند طلب االحتاد للسِّ  8/23-2

 املؤيدة لذلك. فق معه نساة من املستندات الدالةرُي ،واالستقطاعات

أو  ،الرياضي مامَلْوِسلالحتاد يكون يف أي وقت خالل  امُلْحَتِرفاخلاص بالالعب السِِّجل  تقديم  8/23-3

 .رمسيٍّ على طلٍب وبناًء ،أو أثناء فرتات التسجيل ،مع بداية

الربامج أو أحد  من خالل إلكرتونيًّا،احلضور والغياب عن التمارين ِسِجلَّات  ظْفيكون ِح  8/24-1

 التطبيقات احلاسوبية.

 االْحِترافات مدير يمسؤولتسجيل احلضور والغياب عن التمارين لالعبني من  مسؤوليةتكون   8/24-2

 بالتنسيق مع اجلهاز اإلداري والفين للفريق. ،بالنادي

 امَلْوِسماحلضور والغياب اخلاصة بالالعبني لالحتاد تكون يف أي وقت خالل ِسِجلَّات  تقديم  8/24-3

 .بناًء على َطَلٍب رمسيٍّو ،أو مع بداية أو أثناء فرتات التسجيل ،الرياضي
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 الفيل الرابع

 النِّظاِميَّة لالعبني اهلواة وامُلْحَتِرفنياألوضاع 
 

 :ونامُلْحَتِرفاهلواة والالعبون  :املادة التاسعة

 .حمرتفنيأو  هواٍةلون يف االحتاد واملشاركون يف مسابقاته كجََّسف الالعبون امُلُيينَّ  9/1

ا ويتقاضى أجًر ،األْنِدَيةأحد  مكتوب مع ٌدهو الالعب الذي لديه عْق امُلْحَتِرفالالعب   9/2

أما مجيع  وفات الفعلية اليت ترتتب على ذلك،يفوق املير ،نظري نشاطه الكروي

 الالعبني اآلخرين فيعتربون هواة.

 

 القواعد التفسريية للمادة التاسعة

 

لكي يكونوا مؤهلني  ؛سجلني يف االحتادون أو اهلواة ُمامُلْحَتِرفأن يكون الالعبون  ىيراع  9/1-1

 م.القَدلكرة  النِّظاِميَّةاملنافسات للمشاركة يف 

يف حال عدم قيام أي نادي يطبق االحرتاف بإدراج أسم أي العب مسجل بوضعية االحرتاف يف   9/1-2

أي ، فإنه حيق لالعب احملرتف االنتقال من ناديه إىل اخلاصة بهالنادي يف كشوفات التينيف 

تزام ناديه بدفع مستحقاته املالية حتى نهاية مع الأو االحرتاف   نادي أخر سواء بوضعية اهلواية

 عقده االحرتايف.

بني النادي والالعب اهلاوي ال يكفي لتطبيق أحكام هذه الالئحة  إن جمرد وجود عقد مكتوٍب  9/2-1

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

يف احرتاف  ني النادي و الالعبتفاقيات الشفهية بباال دَُّتوال ُيْع ،هذه الالئحة( من 9/2يف املادة )

 .ثر يف مشوله بأحكام هذه الالئحةأأي  وال يكون هلا ،الالعب

 

 :اهِلَواَيةع ْض: استعادة َواملادة العاشرة

ا ًم( يو30إال بعد مرور ) ،تسجيله كهاٍو عاَدال جيوز ألي العب مسجل كمحرتف أن ُي  10/1

 .مباراة له كمحرتٍفآخر  بقل عِقعلى األ
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يف حالة إعادة تسجيل الالعب مرة و ،اهِلَواَيةاستعادة وضع ال يتم دفع أي تعويض عند   10/2

على ناديه اجلديد أن  نَّفإ ،صفة هاٍو استعادتهن ا ِمشهًر (30الل )كمحرتف خ ىخرأ

 من هذه الالئحة. نيوالثالث لسادسةاا ملا ورد يف املادة طبًق ،التدريبا عن تعويًض يدفَع

 

 القواعد التفسريية للمادة العاشرة

 

 أو إذا انتقل إىل ناٍد ،يف ناديه احلالي وضعه كهاٍو ستأنف الالعُباإذا  اال خيتلف األمر مطلًق  10/1-1

 واكتسب صفة الالعب اهلاوي مرة أخرى. ،جديد

 الضوابط التالية: اهِلَواَيةإىل  االْحِترافضعه من الذي يتغري و امُلْحَتِرفيراعى يف الالعب   10/1-2

مباراة له آخر  من ا( يوًم30إال بعد مرور ) ،للعب كهاٍو ايكون مؤهًل الَّأ  10/1-2/1

 كمحرتف.

إال بعد  ،يف مكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب يتم تسجيله كالعب هاٍو أالَّ  10/1-2/2

 كمحرتف. مباراة لهآخر  من ا( يوًم30مرور )

ليس  اهِلَواَيةإىل  االْحِترافا الستعادة وضع الالعب من ( يوًم30)ـطار الزمين احملدد بإلا  10/1-3

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

حايل على أحكام االنتقال، أو عدم الت ،األْنِدَيةبني  الرِّياِضيَّةرياضية تتعلق بانتظام املنافسات 

 تسجيلالإىل فرتة  باريات الرمسيةللعب واملشاركة يف امل افال يكون الالعب مؤهًل مَّن َثوِم

  التالية.

 .امباراة لعبها فعليًّآخر  خر مباراة له كمحرتف أيآيقيد ب  10/1-4

ادة السادسة من هذه يدفع النادي اجلديد أيضًا التعويض عن التدريب املنيوص عليه يف امل  10/2-1

 الالئحة.

 

 اإلعارة:: عشرةاملادة احلادية 

د مدتها وااللتزامات ني باتفاقية إعارة حتدَّامُلْحَتِرفجيوز لألندية إعارة العبيها   11/1

د من َموفق النموذج املعَت ،الثالثة: الناديان والالعب طراُفويوقع عليها األ ،املالية

 ن هذه الالئحة(.م 2امللحق رقم  انظراللجنة )

 نجيل حسب التعميم السنوي اليادر ِمتتم اإلعارة خالل الفرتة احملددة للتس  11/2

 .اللجنة
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 اإلعارة ضمن مدة سريان عقد الالعب مع النادي الذي أعاره. تكون فرتُة  11/3

وأن تكون حمددة التاريخ  ،جيب أال تزيد مدة اإلعارة عن موسم رياضي واحد  11/4

 نة(.)يوم/شهر/س

 احلد األدنى ملدة اإلعارة هو الفرتة املمتدة بني فرتتي التسجيل.  11/5

 جيوز إنهاء اإلعارة قبل موعدها باتفاق مجيع األطراف.  11/6

 .إال مع ناٍد واحٍد ل الالعُبجََّسال ُي  11/7

دون احليول على  ،ثالث بنقله إىل ناٍد عري لالعب أن يقوَمال حيق للنادي املست  11/8

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

الالعبني  شريطة أال يقل عدُد ،ن الالعبنيِم بإعارة أو استعارة أي عدٍد يسمح لكل ناٍد  11/9

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

من النادي امُلعري وامُلستعري عن العدد احملدد  الي للفريق األول يف كلٍّالعدد اإلمج

 ل االحتاد.َبن ِقِم

 ختضع اإلعارة إىل قواعد انتقال الالعبني وأحكام تعويض التدريب.  11/10

 

 القواعد التفسريية للمادة احلادية عشرة

 

 .ادة زمنية حمددة مسبًقملآخر  انتقال الالعب من ناٍد إىل :إعارة الالعب يعين  11/1-1

وااللتزامات املرتتبة على العقد  خالل فرتة اإلعارة يتم التعليق املؤقت لكافة اآلثار واحلقوق  11/1-2

أنه بعد  ا بني الالعب والنادي املعري، ومع ذلك فإن هذا التعليق يفرتض ضمنيًّاالْحِترايف

نفاذها يف  تبة على العقد إىل استحقاقانتهاء فرتة اإلعارة املتفق عليها، تعود اآلثار املرت

 مواجهة النادي املعري.

فيجب مراعاة  ،أثناء فرتة اإلعارة املعار بسبب اللعب أو التدريب وحنوها إذا ُأصيب الالعُب  11/1-3

 التالي:

 ادي املستعري عن تكاليف عالج الالعب.الن مسؤولية  11/1-3/1

ومدة العالج،  صابةعار النادي املعري بنوعية اإلشإالنادي املستعري عن  مسؤولية  11/1-3/2

 اختاذها بالنسبة له.َتمَّ  واإلجراءات اليت
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يلتزم النادي املستعري لالعب بتحمل كافة مستحقاته التعاقدية حتى نهاية فرتة االعارة. ويف  11/1-4

تحمل عارة قبل وقتها فيكون التزام النادي املستعري بحال اتفق األطراف على نهاية اإل

 املستحقات التعاقدية حتى تاريخ االتفاق على نهاية اإلعارة.

جيوز إنهاء اإلعارة قبل موعدها باتفاق مجيع األطراف على أن ال يعاد تسجيل الالعب يف  11/6-1

 كشوفات ناديه إال يف أول فرتة تسجيل قادمة.

 

 :: االعتزالعشرة املادة الثانية

فإن  ،أنهى العب هاٍو نشاطه كالعب أو ،عند نهاية عقده فامُلْحَتِرإذا اعتزل الالعب   12/1

كانوا  ناٍدآخر  يف االحتاد الذي يتبعه ا( شهًر30هؤالء الالعبني يبقون مسجلني ملدة )

 يلعبون له.

مرة مع ناديه يف مباراة آخر  تبدأ هذه الفرتة يف اليوم الذي شارك فيه الالعب يف  12/2

 رمسية.

الراغب يف التوقف عن ممارسة نشاطه الرياضي عند انتهاء  ْحَتِرفامُلعلى الالعب   12/3

 . ا( شهًر30له ملدة ثالثني ) ناٍدآخر  ن خاللِم ،جيل لدى االحتادعقده االستمرار يف التس

 بطلب االعتزال إىل ناديه مبوجب خطاب مع صورة للجنة. يتقدم الالعُب  12/4

من تاريخ استالمه  ا( يوًم30لجنة خـالل )على النادي أن يرفع هذا الطلب إىل ال  12/5

 مبوافقته أو رفضه. امشفوًع

دون أن يرفع النادي طلب  ،من هذه املادة (5ذا انتهت الفرتة احملددة يف الفقرة )إ  12/6

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

 للنادي.

 ؛من النادي والالعب لجنة على طلب االعتزال تبلغ قرارها إىل كلٍّإذا وافقت ال  12/7

 .( من هذه املادة1الفقرة )الستكمال اإلجراءات وفق 

يف املطالبة بأي قيمة  تلقائيًّاعلى اعتزال الالعب يسقط حق ناديه  إذا متت املوافقُة  12/8

 (1ة املذكورة يف الفقرة )لالنتقال يف حال عودة الالعب ملمارسة اللعبة بعد نهاية الفرت

 .من هذه املادة
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إذا رغب الالعب املعتزل العودة ملمارسة اللعبة مرة ثانية بعد انتهاء الفــرتة املذكورة يف   12/9

 .حيق له التسجيل ألي ناٍد وبأي صفٍة ،من هذه املادة (1الفقرة )

 

 صابة:اإل :عشرة املادة الثالثة

أو يف  ،أو التدريب لياحل النادي ،أثناء اللعب أو خارجه ةصابض الالعب لإلإذا تعرَّ  13/1

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

راتبه األساسي للشهور األربعة أجر  ( من%75، ثم ما نسبته )صابةاألربعة األوىل فور اإل

 ة، وإذاساسي للشهور األربعة التاليراتبه األأجر  ( من%50التالية، ثم ما نسبته )

فللنادي اختاذ القرار املناسب الذي حيفظ حقوق الالعب ضمن  صابةاستمرت اإل

 .كتابيًّاعلى أن ُياطر اللجنة بقراره  ،وثيقيت التأمني وميلحة النادي

أو املرض خارج اللعب أو التدريب يف مهمة ال عالقة هلا  صابةإذا تعرض الالعب لإل  13/2

راتبه األساسي أجر  ( من%50ما نسبته ) لالعب ديه، فيجب على النادي أن يدفَعبنا

راتبه األساسي للشهرين أجر  ن( ِم%25، ثم ما نسبته )صابةللشهرين األوليني فور اإل

 فللنادي اختاذ القرار املناسب الذي حيفُظ ،أو املرض صابةاستمرت اإل ذاوإ ،التاليني

على أن ُياطر اللجنة بقراره  ،أمني وميلحة الناديحقوق الالعب ضمن وثيقيت الت

 .كتابيًّا

يف مجيع األحوال يستمر التأمني اليحي والتأمني الشامل على الالعب طيلة مدة  13/3

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

 الشامل.

 

 القواعد التفسريية للمادة الثالثة عشرة

 

ألَّا  يشرتط فيها ، مهمة ال عالقة هلا بناديهالالعب خارج اللعب أو التدريب يف إصابةيف حال   13/2-1

مما يعترب  ،بدون موافقته ،الالعب للنشاط الرياضي خارج النادي تكون بسبب مشاركة

أن  ثبت ذلك، وللجنةالنادي للجنة ما ُي ، على أن يرفَعاالْحِترايفعن مقتضيات عقده  اخروًج

 جر ما تراه يف ضوء ظروف ومالبسات الواقعة.بشأن استحقاقه لأل َررَِّقُت
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الذي هبط ناديه إىل درجة ال تطبق  امُلْحَتِرفوضع الالعب   عشرة: ملادة الرابعةا

 :االْحِتراف

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

 :للتالي وفًقا امُلْحَتِرفكون وضع الالعب ، ياالْحِتراف

  .االْحِترافق طبُِّيآخر  بني التحول يف النادي إىل هاٍو، أو االنتقال إىل ناٍد عُبر الالخييَّ  14/1

ويدفع له النادي مستحقاته  ،اقر بذلك خطيًُّي ب التحول إىل هاٍوإذا اختار الالع  14/2

ل إىل رَسية نظامية ُتمبوجب خمالية مال ،ناديالذي هبط فيه ال امَلْوِسمحتى نهاية 

 فور توقيعها. اللجنة

قبل انتهاء ن هذه املادة ِم( 2، 1يف الفقرة ) ي إنهاء اإلجراءات املذكورةجيب على الناد  14/3

 اجلديد. امَلْوِسمفرتة التسجيل اليت تسبق بداية 

 

 القواعد التفسريية للمادة الرابعة عشرة

 

ــادٍ   يراعــى يف   14/1-1 ــار الالعــب االنتقــال إىل ن ــ حــال اختي ــرافق يطبِّ أحكــام التعــويض عــن    - االْحِت

 ة حسب احلال.املساهمة التضامنيَّأو  التدريب

يف حال هبوط ناديه من أندية الدرجة األوىل إىل  اال يزال سارًي امُلْحَتِرفالالعب  إذا كان عقُد  14/2-1

الرياضي الذي هبط فيه  امَلْوِسممع نهاية  اعترب منتهًيعب يعقد الال نَّإأندية الدرجة الثانية، ف

ية مالية الذي هبط فيه مبوجب خماَل امَلْوِسمالنادي، ويدفع له النادي مستحقاته حتى نهاية 

 .ل للجنةَسنظامية ُتْر

 يقر الالعب بالتحول إىل هاٍو خبطاب يقدمه لناديه وصورة للجنة.  14/2-2

التســجيل، ومل ينتقــل الالعــب إىل نــادي أخــر يطبــق االحــرتاف، ومل ُيقــر   يف حــال انتهــاء فــرتة   14/2-3

ســجل يف كشــوفات باختيــاره التحــول إىل هــاٍو خطيــًا إمــا بإهمــال أو تعمــد وحنــو ذلــك فإنــه يُ 

 النادي كالعب هاوي. 
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 الفيل اخلامس

 عقود الالعبني امُلْحَتِرفني

 

 :عشرة: العقود وشروطها خلامسةاملادة ا

وفق النموذج  ،باليوم والشهر والسنة امليالدية ان تاريخ بداية ونهاية العقد حمدًديكو  15/1

 احلقوق امتضمًن ،(من هذه الالئحة 1رقم ملحق  انظر) ل اللجنةَبن ِقِم دَِّعامُل

 اجد، وموقًعاملمثل القانوني ألي من الطرفني إن ُووالواجبات بني النادي والالعب و

 ارب العقد نافًذخبتم النادي، وال يعت وممهور ،ل الطرفنيَبن ِقعلى مجيع صفحاته ِم

 إال بعد موافقة اللجنة عليه.

ر امسه يف هذا ْكفإنه ينبغي ِذ ،يف التفاوض على العقد امشرتًكالوسيط  إذا كان  15/2

 حيدد عدم وجوده.، أو إن وجدالعقد 

تسجيل  بوع من تاريخخالل أس بتمثيله لالعب خطيًّابإخطار النادي الوسيط يلتزم   15/3

  .اللجنةلدى عقد التمثيل 

 .ن العقد فور التوقيع عليهنساة ِم أو الوسيط يلتزم النادي بتسليم الالعب  15/4

الرياضي مع  امَلْوِسموحتى نهاية  ،فعلين تارخيه الِم اًءمدة للعقد بْدأقل  دتتحدَّ  15/5

وانتقال الالعبني اهلواة، وتكون ل مراعاة األحكام الواردة يف هذه الالئحة بشأن حتوُّ

 أقيى مدة للعقد هي مخس سنوات. 

، أو الفينأو  جيابية نتيجة الفحص الطيبوز تعليق سريان عقد الالعب على إال جي  15/6

 أن يتضمن شرط فرتة التجربة.

 ن عقد يغطي نفس املدة، تطبق حينئٍذأكثر ِم أو الوسيط امُلْحَتِرفعند إبرام الالعب   15/7

 .املاالفةرتكب ن اَماملنيوص عليها يف هذه الالئحة حبق  عقوباتال

 

 القواعد التفسريية للمادة اخلامسة عشرة

 

 فرتة التسجيل وليس قبل. خاللاجلديد واملنتقل جيب أن يكون بداية عقد الالعب   15/1-1
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يف املفاوضات  الوسيطفإن الطرف الذي يدعي مشاركة  ،الوسيطيف العقد اسم  ذا مل يظهْرإ  15/2-1

 .ء اإلثبات يف حالة نشوب نزاٍعْبسيتحمل ِع

 خطار النادي بتمثيله لالعب.إتزويد اللجنة بيورة من الوسيط يراعي   15/3-1

 بإخطار النادي بتمثيله لالعب.الوسيط املقيود باألسبوع هو أسبوع عمل يلتزم فيها   15/3-2

ن إف ،اخطاره كليًّإعدم ، أو خالل أسبوع عمل يًّاخطالنادي إخطار  عنالوسيط يف حال تأخر   15/3-3

 للعقوبات املنيوص عليها يف الفيل الرابع عشر من هذه الالئحة. ةرضسيكون ُعالوسيط 

للجنة للمطابقة  هع واملسلمة لاملوقاالحرتايف  نساة العقدأو الوسيط  يرفع الالعب  15/4-1

ي الذي جيب عليه أن يرفع للجنة نساتني هذا الرفع خيتلف عن رفع النادو، وامليادقة عليها

 والنساة الثانية للجنة. ،ن العقد للميادقة عليها، حبيث تكون النساة األوىل للناديِم

 

 :ني وأنديتهمامُلْحَتِرف عقود الالعبنيخاصة بأحكام  :عشرة السادسةاملادة 

 باألحكام الواردة بالعقود.الوسيط ويلتزم النادي والالعب   16/1

يف حال وجود  يهإنهاء عقده مع نادالغرفة من  أن يطلَب امُلْحَتِرف العبوالللنادي   16/2

 .سبب رياضي مشروع

عند التعاقد مع الالعب باألحكام الوجوبية الواردة بنموذج العقد  األْنِدَيةتلتزم   16/3

 امللحق بهذه الالئحة.

 لتعاميم اليادرة عن االحتاد.ييح العقد ويبطل الشرط املاالف للوائح والقرارات وا  16/4

 بتقديم عقود الالعبني إىل االحتاد خالل أول فرتة تسجيل معلنة. األْنِدَيةتلتزم   16/5

آخر  ألي طرفأو  املعنية بهذا العقد لألطرافيسمح  ٍدْقإبرام َع ال حيق ألي ناٍد  16/6

لعمل سة نفوذها على النادي فيما خيتص بإطار ابالقدرة على مماَربالتمتع 

لفرق إضافة إىل استقاللية النادي وسياساته وأداء ا ،واملوضوعات املتعلقة باالنتقال

أن توصي بإحالة املوضوع للجنة االنضباط لفرض اإلجراءات  وللجنة ،التابعة له

 يات الواردة يف هذه املادة.سؤولاليت ال تلتزم بامل األْنِدَيةاالنضباطية والتأديبية على 
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 تفسريية للمادة السادسة عشرةالقواعد ال

 

ن النادي ِم مقرر لكلٍّ رياضي مشروع حقٌّ  لسبٍباالْحِترايفإنهاء العقد الغرفة الطلب من   16/2-1

ل أي َبن ِقخطوات ِمأو  تدابريأو  على أن يراعى عدم اختاذ أي إجراءات ،امُلْحَتِرفوالالعب 

 من مشروعية السبب الرياضي.  يف الطلب وبعد التحققالغرفة منهما قبل صدور قرار 

الوارد يف العقد يف حال خمالفته للوائح والقرارات والتعاميم و املضاف البطالن يكون للشرط  1- 16/4

 اليادرة عن االحتاد.

 بالشرط املاالف. اإلقرارميادقة اللجنة على العقد االحرتايف ال يعين   2 – 16/4
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 الفيل السادس

 ل الالعبني وفرتات التسجيلتسجي

 

 :تسجيل الالعبني :عشرة لسابعةملادة اا

أو  ،إما كمحرتف ،اد لكي يلعب للنادييف االحت اجًلَسُم جيب على الالعب أن يكوَن  17/1

 ،النِّظاِميَّةفالالعبون املسجلون فقط هم املؤهلون للمشاركة يف املسابقات  ؛كهاٍو

على النظام األساسي لالحتاد ولوائحه  اافًقوبإمتام التسجيل يعترب الالعب مو

 ولوائح االحتاد الدولي واالحتادات القارية.

  ألكثر من ناٍد يف الوقت نفسه. اال جيوز لالعب أن يكون مسجًل  17/2

وخالل هذه  ،الواحد امَلْوِسمأندية حبد أقيى يف  ةمكن لالعب أن يسجل مع ثالثُي  17/3

وكاستثناء هلذه   املباريات الرمسية لناديني فقط،يف الفرتة ميكن لالعب أن يشرتَك

لديه موسم آخر  ين من احتادمعتمد نيمن نادي االقاعدة إذا كان الالعب منتقًل

 ،االحتاديني مومسه يقع يف الييف واخلريفأحد  :على سبيل املثال) - متبادل

ارك يف فيجوز عندئٍذ أن يش -خر مومسه يقع يف الشتاء والربيع( واالحتاد اآل

بشروط  اشريطة أن يكون ملتزًم ،املشار إليه امَلْوِسماملباريات الرمسية لناٍد ثالث أثناء 

االلتزام بالبنود والشروط  اجيب أيًض ويف هذه احلالة ،تعاقده مع نادييه السابقني

وحتت مجيع الظروف جيب األخذ يف  قة بفرتة التسجيل وأقل مدة للعقد،املتعل

فال جيوز لالعب يف هذا اإلطار أن يشرتك يف  ،كامل املسابقات املعنيةاالعتبار نزاهة وت

الكأس احمللية نفسيهما أو  املباريات الرمسية ألكثر من ناديني يتنافسان يف البطولة

 نفسه. امَلْوِسمأثناء 

 فردية.أو  للعبة مجاعيةآخر  يف احتادآخر  ال جيوز تسجيل العب مسجل لناٍد  17/4

 بسبب سوء السلوك.آخر  تسجيل العب سبق أن ُعوقب بالشطب من أي احتادال جيوز   17/5

 يبطل تسجيل الالعب إذا ثبت أنه سجل بناًء على معلومات غري صحيحة.  17/6

إال بعد احليول على الناشئ طلب شهادة االنتقال الدولية لالعب أو  ال جيوز إصدار  17/7

  ت الالعبني يف االحتاد الدولي.موافقة اللجنة الفرعية بلجنة أوضاع وانتقاال



 34 

املكاتب الرئيسية والفرعية للرئاسة العامة  يف امُلْحَتِرفر تسجيل الالعب يف حال تعذَّ  17/8

فيجوز مشاركة  ،العطالت الرمسيةأو  عطلة نهاية األسبوع بلرعاية الشباب بسب

ة تلقائيًا يف حال ، وتزيد املشاركية واحدة بناء على موافقة اللجنةالالعب ملباراة رمس

 .إىل أول يوم عمل رمسي استمرار العطالت الرمسية

حيق لالعب املشاركة باملوافقة اليادرة من جلنة االحرتاف يف حال كانت املباراة يف   17/9

 نفس اليوم الذي صدرت فيه املوافقة حتى وان كان دوام رمسي.

 

 القواعد التفسريية للمادة السابعة عشرة

 

األحكام الواردة يف الفيل العاشر اخلاصة حبماية الالعبني الناشئني من هذه الالئحة  تراعى 17/7-1

 ( من هذه الالئحة.17/7عند تطبيق املادة )

صدور املوافقة لالعب من جلنة االحرتاف ال يعين إمكانية الالعب من املشاركة مع الفريق  17/9-1

 لنادي يف مشاركة الالعب يف املباراة.وإمنا تاريخ سريان عقد الالعب هو من يعطي أحقية ا

 

 :عشرة: طلب التسجيل ثامنةاملادة ال

وللجنة حسبما تراه  ن عقده،ِم ٍخَسمع ُن امُلْحَتِرفل الالعب جيب تقديم طلب تسجي  18/1

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

 السليم. 

لق اليالحية يف إجازة وإقرار الطلب ومرفقاته من عقود واتفاقيات للجنة مط  18/2

اللجنة تيدر موافقاتها على طلبات تسجيل  فإنَّ ،ويف مجيع احلاالت ،إضافية

 واعتماد عقودهم متى استكملت النماذج والوثائق التالية: ،الالعبني

 اللجنة.العقد املوقع بني النادي والالعب حسب النموذج امُلعد من   18/2/1

أ( لالعبني السارية عقودهم املنتقلني من  - وثيقة التسجيل )منوذج  18/2/2

 أندية أخرى.

 اإلعارة.أو  التجديدأو  اجُلُدد ب( لالعبني - وثيقة التسجيل )منوذج  18/2/3

 اليحي( اخلاصة بالالعب. - وثيقتا التأمني )الشامل  18/2/4

 العب.صورة ميدقة من املؤهل العلمي ل  18/2/5
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ثبت لياقة الالعب من الناحيتني البدنية واليحية صادرة ة ُتيَّشهادة طبِّ  18/2/6

 من جهة طبية رمسية.

 ة.يَِّنصورة جواز السفر وبطاقة األحوال املَد  18/2/7

ثبت قيام النادي بسداد الرواتب وأي مبالغ مستحقة املستندات اليت ُت  18/2/8

 .أو الوسطاء ممثليهمأو  مبوجب عقود الالعبني

 على ضوء الوضع اخلاص بالالعب. ها اللجنةأي وثائق ميكن أن تطلَب  18/2/9

ديد بطلب تسجيله يف حال انتهاء عقد الالعب احملرتف مع ناديه، وتقدم النادي اجل  18/3

الالعب يف  كشوفات ناديه السابق مع حفظ حقمن  إسقاطهفللجنة احلق يف 

 عقده االحرتايف مع ناديه السابق. اجتة عننمالية  املطالبة بأي مستحقات

 

 القواعد التفسريية للمادة الثامنة عشرة

 

بني الالعب والنادي يتم االتفاق امُلْبَرم  االْحِترايفإضافات على العقد أو  يراعى أن أية تعديالت  18/1-1

الكيفية اليت التعامل بللغرفة حيق  شوب نزاٍعويف حال ُن ،عليها من الواجب إبالغ اللجنة بها

 هو األساس ونقطة االْحِترايف ويعترب العقُد ،بهااللجنة تراها مع أي مستندات مل يتم إبالغ 

وبناًء  ،تعاقدي االنطالق حلساب التعويضات املستحقة للطرف املتضرر يف حال حدوث خرٍق

هلا تأثري يكون  امُلْحَتِرفالعالقة بني النادي والالعب  أي تعديل على شروط على ذلك فإنَّ

، للغرفة وإذا مل يقم الطرفان بإيداع العقد اجلديد لدى اللجنة ،مباشر على مبلغ التعويض

احلرية يف تقرير فقدان كال الطرفني حلقهما يف املطالبة حبقوقهما من العقد املعدل الذي 

 إيداعه. مل يتمَّ

متى استكملت النماذج واعتماد عقودهم  ،موافقة اللجنة على طلبات تسجيل الالعبني  18/2-1

التسجيل واليت يشرتط قبلها عدم وجود موانع  ،والوثائق يقيد بها املوافقة اإلجرائية

( من 8/17-8/16يف املادة الثامنة من هذه الالئحة وباألخص الفقرتني )املنيوص عليها 

 املادة نفسها.

 :التالي امن النماذج والوثائق املطلوبة يف طلب التسجيل أيًض  18/2-2

 (.5امللحق رقم  انظر)منوذج العنوان املاتار   18/2-2/1

 (.6امللحق رقم  انظر) منوذج تقديم طلب تسجيل العب حمرتف  18/2-2/2
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 :: فرتات التسجيلعشرة دة التاسعةاملا

إحدى فرتتي التسجيل السنوية احملددة بالتعميم يف ال جيوز تسجيل الالعبني إال   19/1

عقده قبل  انتهىالذي  امُلْحَتِرفالالعب  هذه القاعدة فإنَّ وكاستثناء من ،السنوي

 راعاة نزاهة وتكامل املسابقات،ع ُمنهاية فرتة التسجيل ميكن تسجيله خارج الفرتة م

للجنة اختاذ  د بني النادي والالعب بسبب مشروع؛ فإنويف حال إنهاء التعاق

على حقوق  اوحفاًظ ،عقوداإلجراءات املؤقتة يف حدود صالحيتها لتفادي انتهاك ال

 األطراف.

وتنتهي  ،الرياضي وفق التعميم السنوي امَلْوِسمتبدأ فرتة التسجيل األوىل بعد انتهاء   19/2

كما تبدأ فرتة التسجيل الثانية يف منتيف  ،ا( أسبوًع12مدة ال تتجاوز ) يِِّضبعد ُم

 ( أسابيع.4وال تتجاوز ) ،الرياضي امَلْوِسم

 يفن خالل تقدم النادي بطلب رمسي بذلك للجنة جيل الالعبني إال ِمال ميكن تس  19/3

 ( من هذه املادة.1مع مراعاة االستثناء الوارد يف الفقرة رقم ) ،فرتتي التسجيل ىحدإ

ال تنطبق البنود اخلاصة بفرتتي التسجيل على املسابقات اليت يقتير االشرتاك   19/4

 واة.فيها على اهُل

للتعميم اليادر من  وفًقا ،بإخطار االحتاد الدولي بفرتتي التسجيلتقوم اللجنة   19/5

 االحتاد الدولي. 

 

 القواعد التفسريية للمادة التاسعة عشرة

 

 ني الذين قد انتهْتامُلْحَتِرفاالستثناء من قاعدة تسجيل الالعبني خالل فرتة التسجيل ختص   19/1-1

نهم من ممارسة نشاط كَِّمعقود احرتافية ُتوأصبحوا بال  ،عقودهم قبل نهاية فرتة التسجيل

( 8/10بعد انتهاء فرتة التسجيل، ويراعى يف ذلك األحكام الواردة يف املادة ) القَدملعبة كرة 

 ( من هذه الالئحة.46/3واملادة )

مشروعة إلنهاء عالقة  ميكن أن تتاذ اللجنة تدابري مؤقتة يف حال كان لدى الالعب أسباٌب  19/1-2

 :ومن هذه التدابري املؤقتة ،من هذه الالئحة (28)وذلك وفق املادة  ، مع ناديهالْحِترايفاالعقد 

ن أجل محاية مياحل ِم ،يف أول فرتة تسجيل تالية السماح لالعب بالتسجيل لدى ناٍد جديد

لالعب  تسمح اللجنة وبذلك ،الضرر الذي ال ميكن إصالحه فيما بعد وجتنب ،الطرف املتضرر
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ريته مع ناٍد جديد يف انتظار نتيجة الدعوى بشأن النزاع املتعلق باالستقرار مبواصلة مس

وتراعى يف هذا الشأن مجيع األحكام  ،و يتم اختاذ القرار النهائي يف مرحلة الحقة ،التعاقدي

ني امُلْحَتِرفالواردة يف الفيل التاسع اخلاص باحلفاظ على استقرار العقود بني الالعبني 

 الالعبأو  سواء بالنسبة للنادي احلالي التعاُقديَّةاآلثار املرتتبة على إنهاء العالقة ، واألْنِدَيةو

 النادي اجلديد.أو 

 

 :املادة العشرون: الالعبون غري املسجلني

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

فإنه  ،بدون املساس باإلجراءات املطلوبة بعات هذه املشاركةملعاجلة تو مشاركته غري قانونية،

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

 .لالحتاد

 

 القواعد التفسريية للمادة العشرين

 

وفق أحكام هذه  ايشارك يف مباراة رمسية دون أن يكون مسجًل أي العب عنى املقيود هو أنَّامل 20-1

 فإن مشاركته ُتعد غري قانونية. ،الالئحة

 .لالئحة االنضباط باالحتاد وفًقايكون تقرير العقوبات  20-2

 

 :سجل الالعب :عشرونالاحلادية واملادة 

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

إذا صادف يوم ميالد الالعب بني مومسني يسجل للنادي و سنة، (12)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 بيورة من سجل الالعب األْنِدَية
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 لعشرينالقواعد التفسريية للمادة احلادية وا

 

على تتبع التاريخ الرياضي  األْنِدَيةو تلك الوثيقة اليت تساعد اللجنة :الرياضي لِِّجيقيد بالسِّ  21-1

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

عند حساب تعويضات التدريب  اوهذه املعلومات مهمة جدًّ ،بلغ فيه الالعب سن الثانية عشرة

 اليت استثمرت يف تدريب هذا الالعب. األْنِدَيةواملساهمة التضامنية املستحق دفعها لتلك 

 الرياضي على األقل البيانات التالية:السِِّجل  يراعى أن تتضمن وثيقة  21-2

 اسم وتاريخ ميالد الالعب.  21-2/1

من بلوغ الالعب  ااعتباًر ،طار الزمين لتسجيل الالعبوالفئة واإل األْنِدَيةاسم النادي/   21-2/2

 سن الثانية عشرة.

 .ادوليًّ امُلْحَتِرفشهادة االنتقال الدولي كلما انتقل الالعب   21-2/3
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 الفيل السابع

 انتقال وحتول الالعبني اهلواة وامُلْحَتِرفني

 

 : اهلواة: انتقال الالعبنيعشرونالو الثانيةاملادة 

إال بعد احليول على  اهِلَواَية ِبَوْضِعيَّةأي من أندية اململكة  ال حيق لالعب اهلاوي االنتقال إىل

 موافقة رمسية من ناديه.

 

 :نيامُلْحَتِرف: انتقال الالعبني والعشرون الثالثةاملادة 

 نتهى عقده االنتقال إىل أي ناٍد آخر.الذي ا امُلْحَتِرفحيق لالعب   23/1

جيوز انتقال الالعب خالل فرتة سريان عقده باتفاق الالعب والنادي املتعاقد معه   23/2

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

 أن يتم سداُداخلطابات املتبادلة بني الناديني، واالنتقال، مع تزويد اللجنة بيورة من 

املساهمة التضامنية إن أو  بادي السابق وقيمة التعويض عن التدريقيمة االنتقال للن

 وجدت.

أو  ىإذا كان عقده انتهآخر  مع ناٍدالتوقيع أو  ضالتفاوالوسيط أو  حيق لالعب  23/3

، شريطة أن يكون توقيع الوسيط نيابة عن سينتهي خالل ستة أشهر من عقده احلالي

 الالعب مبوجب تفويض رمسي ميادق عليه.

ومل يدخل  آخر مع ناٍد ه ساٍرب إليه عقُدجيب على النادي الذي يرغب يف انتقال الع  23/4

أن حييل على موافقة هذا النادي بطلب كتابي قبل الشروع يف  ،يف فرتة الستة أشهر

مع تزويد اللجنة بيورة من اخلطابات املتبادلة بني  ،أو الوسيط التفاوض مع الالعب

املوافقة الكتابية فال حيق للنادي احلالي  إعطاءويف حال  الناديني بهذا اخليوص.

 من تاريخ املوافقة.  ( يومًا15إال بعد مضي ) خرآموافقة لنادي  إعطاءلالعب 

، افال جيوز للنادي اآلخر التفاوض مع الالعب مطلًق ،يف حال رفض النادي الطلب  23/5

ة فيكون النادي غري مباشرأو  وأي خمالفة لذلك سواء متت بطريقة مباشرة

أي من اإلداريني عرضة للعقوبات املنيوص أو  الذي اشرتك يف التفاوضوالوسيط 

 عليها يف هذه الالئحة.
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 القواعد التفسريية للمادة الثالثة والعشرين

 

 ني تقديم التالي:امُلْحَتِرفيشرتط النتقال الالعبني  23/2-1

 خالل إحدى فرتات التسجيل. أن يكون تقديم وثائق االنتقال والتسجيل  23/2-1/1

 ن اللجنة.اتفاقية االنتقال املوقعة من األطراف الثالثة وفق النموذج املعتمد ِم  23/2-1/2

املستندات الدالة على تسديد قيمة االنتقال وأي اتفاقيات على تسوية القيمة مع   23/2-1/3

 حتديد الفرتة الزمنية للسداد.

( من هذه 8/12ة ما قررته املادة )ا الناديني مع مراعاخلطابات املتبادلة بني  23/2-1/4

 الالئحة بشأن وقت تزويد اللجنة بها.

 الثامنة عشرة من هذه الالئحة. ه املادُةوثائق التسجيل وفق ما قررْت  23/2-1/5

خالل املدة احملددة يف الفيل املساهمة التضامنية التعويض عن التدريب أو  يكون سداد 23/2-2

طريقة مدة ور من هذه الالئحة وقواعدها التفسريية ما مل يتفق األطراف على احلادي عش

 .هم االتفاقية املوقعة بينتسويتها يف

يف حالة انتهاء عقد الالعب مع النادي فيحق لالعب يف حالة رغبته التجديد مع النادي أو  23/3-1

وقيع مع أي نادي وبأي التحول إىل هاوي. وإذا مل يرغب الالعب كال احلالتني فيحق له الت

 خطاب من ناديه السابق. إلحضارصفة وللجنة إسقاطه من كشوفات النادي دون احلاجة 

 

 :: حتوُّل الالعبني اهلواة إىل حمرتفنيوالعشرون رابعةالاملادة 

إىل العبني حمرتفني يف حال توافر شروط احرتاف  الالعبني اهلواة يف أنديتهم جيوز حتول

 مراعاة الضوابط التالية:و يها يف هذه الالئحةاملنيوص علالالعب 

بعد  للتحول إىل العب حمرتف يف ناديه بطلب كتابيٍّ أن يتقدم الالعب اهلاوي 24/1

ل َبن ِقِم رمسيًّااملستلم  تزويد اللجنة بيورة من الطلبمع  ،عاًما( 18) إكماله

 .النادي

من تاريخ تقديم الالعب  ا( يوًم90خالل ) االْحِترافيوافق النادي على طلب الالعب ب  24/2

وفق عرض النادي ثالث سنوات  ملدة احرتافيًّا ا، ويوقع الالعب عقًداالْحِترافطلب 

، وميكن يف املادة السادسة من هذه الالئحة مُللزم ومبا ال يقل عن احلد األدنى احملددا

افقة قيى مخس سنوات مبوأد التوقيع مع الالعب ملدة تزيد عن ثالث سنوات وحب
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، مع مراعاة ما نيت عليه الفقرة اخلامسة من املادة اخلامسة عشرة من هذه الالعب

 .الالئحة

يحق فمع الالعب،  احرتافيًّا ادون أن يربم النادي عقًد ،أعاله نقضت املدة املذكورُةاإذا   24/3

 ع قيمةْف، مع َدقادمة ويتم تسجيله خالل أول فرتة تسجيل ،آخر له التوقيع مع ناٍد

يف تدريب وتطوير  سهمأوالذي  ،تعويض عن التدريب للنادي املستحق للتعويضال

 .إن ُوجد الالعب

 من ا( يوًم90عدم الرد باملوافقة خالل )أو  يف حال رفض الالعب عرض النادي امللزم  24/4

إال  ،ملدة ال تزيد عن ثالث سنواتا فيبقى هاوًي ،تاريخ موافقة النادي على طلب الالعب

منذ تقدميه  الثالث سنواتال األول خالل االْحِترايفبرام العقد ن على إاتفق الطرفإذا ا

 .االْحِترافطلب 

 لالعب، فيحق الثالث سنواتالخالل ا مع الالعب ا احرتافيًّعقًدالنادي  ذا مل يوقعإ  24/5

 التعويض عن التدريب. مع احتفاظ ناديه حبقه يفآخر  ناٍد االنتقال إىلبعدها 

إال بعد موافقة اللجنة على  ، حيق للنادي اجلديد ضم وإشراك الالعب يف تدريباتهال  24/6

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

 هذه الالئحة.

 

 القواعد التفسريية للمادة الرابعة والعشرين

 

ان عقده االحرتايف األول، ثم عاد إىل وضعية إذا عاد الالعب إىل وضع اهلواية أثناء سري  24/1-1

 امللزم عقده االحرتايف األولمدة فيكمل ( عامًا 23إكماله لسن )أو بعد قبل سواء االحرتاف 

 حتوله إىل وضعية اهلواية. قبل

ألي  ابشأن املراسالت املتبادلة، ودفًع الوسطاءلضمان سالمة اإلجراءات بني النادي والالعبني و  24/1-2

من منوذج "العنوان املاتار" املعتمد من  ع مستقبلي يقوم النادي بتزويد اللجنة بيورةنزا

بأول ألي تغيري يطرأ على  ا، مع حتديث النموذج أوًلممثليهمأو  اللجنة واملوقع من الالعبني

 .رمسيًّاوسيلة التواصل مع الالعب أو  الالعبممثل 

ويف حال تعذر ذلك  ،للنادي رمسيًّاخلطاب املسلم لالعب احلق يف احليول على صورة من ا  24/1-3

 مكنه خماطبة اللجنة بهذا الشأن.ُي

 مع تزويد اللجنة بيورة منها. خطيًّايكون الرفض على عرض النادي امللزم   24/4-1
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 :ن أنديتهمتقال الالعبني اهلواة ِمان :والعشرون اخلامسةاملادة 

فر شروط التعاقد كالعبني حمرتفني يف حالة تول أنديتهم انتقال الالعبني اهلواة من جيوز

 لضوابط التالية:املنيوص عليها يف هذه الالئحة ومراعاة ا احرتاف الالعب

 االْحِترافالذي يطبق للنادي احلالي لالعب  كتابيًّا اطلًبيقدم النادي اجلديد   25/1

 لمتاملس تزويد اللجنة بيورة من الطلبمع  ،الالعب اهلاوي إليه كمحرتف انتقالب

 .لالعب لنادي احلاليل اَبن ِقِم رمسيًّا

الرفض خالل أو  باملوافقةعلى طلب النادي اجلديد  كتابيًّاالنادي احلالي  جييب  25/2

من قبل النادي  رمسيًّااملستلم مع تزويد اللجنة بيورة من اجلواب  ،ايوًم (15)

 للعرض. ارفًضيعترب الرد  مع مراعاة أن عدماجلديد 

 جيب عليه إبرام عقد ، فإنهض النادي اجلديدعْرالنادي احلالي لالعب رفض ذا إ  25/3

خالل أول فرتة تسجيل، مبا ال يتعارض عب يف ذلك إذا رغب الالمع الالعب  احرتايف

 ،مع األحكام املنيوص عليها يف هذه الالئحة، ويف حال عدم رغبة الالعب يف التعاقد

برام العقد إال إذا اتفق الطرفان على إ ،سنوات ملدة ال تزيد عن ثالثا يبقى هاوًي

 د.عدم رغبته يف التعاُق تاريخمنذ  الثالث سنواتال األول خالل االْحِترايف

رغب النادي يف ي ولكن مل ،أول فرتة تسجيل يف حال رغب الالعب التعاقد مضْتإذا   25/4

مع الالعب  فيًّااحرتا ادون أن يربم النادي عقًد ،انقضت مدة ثالث سنواتأو  ،ذلك

ويتم تسجيله خالل أول فرتة  ،آخر يحق له التوقيع مع ناٍدف، الراغب يف التعاقد

 ،املستحق للتعويضللنادي تعويض عن التدريب ، مع دفع قيمة القادمة تسجيل

 يف تدريب وتطوير الالعب. أسهموالذي 

، النادي اجلديد ورفض طلب ،االْحِترافلالعب ال يطبق  إذا كان النادي احلالي  25/5

ويتم تسجيله خالل  ،التوقيع مع النادي اجلديدالراغب يف االنتقال  يحق لالعبف

 إضافة إىل دفع ،للنادي احلاليريال(  100.000) :همبلغ وقدُر ِعمع دْف ،أول فرتة تسجيل

يف تدريب  أسهموالذي  ،التعويض عن التدريب للنادي املستحق للتعويضقيمة 

 .دِجإن ُو وتطوير الالعب
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إال بعد موافقة اللجنة على  ،ال حيق للنادي اجلديد ضم وإشراك الالعب يف تدريباته  25/6

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

 هذه الالئحة.

 

 القواعد التفسريية للمادة اخلامسة والعشرين

 

أن يكــون الطلــب مــن النــادي اجلديــد الــذي يطبــق     ن املــادة بيــق هــذه الفقــرة مــ  يراعــى يف تط  25/5-1

 االحرتاف للنادي احلالي الذي ال يطبق االحرتاف.

( يومـًا مـن تـاريخ اسـتالم اخلطـاب      15أن عدم الرد من النادي احلالي للنـادي اجلديـد خـالل )     25/5-2

 يعترب رفضًا.

( يومـًا مـن تـاريخ    30جلديـد خـالل )  ريال( مستحق الـدفع علـى النـادي ا    100.000يكون مبلغ )  25/5-3

 التسجيل.

ريال( وقيمة التعويض عن التدريب ليس مطلقًا فهو يتقرر  100.000أن اجلمع بني دفع مبلغ )  25/5-4

( 36فقط يف حال توافر حالة من حاالت استحقاق التعويض عن التدريب وفق ما قررته املادة )

 وقواعدها التفسريية من هذه الالئحة.
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 الفيل الثامن

 االْحِتراف اخلارجي لالعب السعودي

 

 :اخلارجي لالعب السعودي االْحِترافوالعشرون:  املادة السادسة

أي  خارج اململكة يف االْحِترافمن عمره  عاًما( 18) جتاوز الذيالسعودي جيوز لالعب   26/1

 من احلاالت التالية:

 .اهِلَواَية ْضِعيَّةِبَويف االحتاد  اًلإذا كان مسج  26/1/1

 ه.وانتهى عقُد ًاإذا كان حمرتف  26/1/2

 مبوافقة ناديه خالل سريان عقده.  26/1/3

املطالبة  السابقة كادمييةاألأو  مع ناٍد خارج اململكة فلناديه إذا تعاقد الالعب اهلاوي  26/2

الحتاد كام الئحة أوضاع الالعبني وانتقاالتهم باألح اطبًق بالتعويض عن التدريب

 .الدولي

أعوام  ةثالث ومل يكمل ،اهِلَواَيةيف االحتاد بيفة  ايلتزم الالعب الذي كان مسجًل  26/3

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

 :وفق األوضاع التالية االْحِترافأو  اهِلَواَيةباململكة بوضع 

إذا رغب النادي ووافق الالعب على تسجيله  الالعب كهاٍو يتم تسجيل  26/3/1

 .كالعب هاٍو

ملدة  احرتافيًّا افيوقع مع الالعب عقًدالالعب ذا رغب النادي يف احرتاف إ  26/3/2

ثالث سنوات وفق عرض النادي امُللزم ومبا ال يقل عن احلد األدنى احملدد 

شريطة  ،ثالث سنوات ملدة ال تزيد عنو ،يف املادة السادسة من هذه الالئحة

 .عاًما( 23أن تكون هذه املدة قبل إكمال الالعب لسن )

فيحق  ،احرتايف معهعقد احرتاف الالعب وتوقيع إذا مل يرغب النادي يف   26/3/3

ويتم تسجيله خالل أول فرتة تسجيل  ،يف اململكةآخر  لناٍد لالعب االنتقال

 ،عن التدريب للنادي املستحق للتعويض قيمة التعويض ِعْفقادمة، مع َد

 يف تدريب وتطوير الالعب إن ُوجد. أسهموالذي 
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رفض  ، لكن معهاحرتايفعقد توقيع يف احرتاف الالعب ورغب النادي  إذا  26/3/4

إال إذا اتفق  ،ملدة ال تزيد عن ثالث سنواتهاوًيا  يبقىإنه ف ،الالعب

منذ  ،الثالث سنواتالول خالل  األاالْحِترايفبرام العقد إن على الطرفا

 لالعب. االْحِترافتقديم النادي طلب 

ملده هاوًيا  ورفض الالعب فيبقى ،إذا رغب النادي يف تسجيل الالعب كهاٍو  26/3/5

وابط االنتقال املنيوص ميكن بعدها االنتقال كمحرتف وفق ض ،سنة

 .عليها يف هذه الالئحة

فيشرتط  ،يف اململكةآخر  باشرة إىل ناٍدالعب يف االنتقال مإذا رغب ال  26/3/6

 املوافقة الرمسية لناديه األخري يف اململكة.

فيحق  ،خارج اململكة يف العودة عاًما( 23إذا رغب الالعب الذي أكمل سن )  26/3/7

قيمة التعويض  ِعْفمع َد ،احمرتًفأو هاوًيا  له التسجيل يف أي ناد باململكة

يف تدريب وتطوير  أسهموالذي  ،لتعويضعن التدريب للنادي املستحق ل

 .الالعب إن ُوجد

ن مجيع يف مجيع األحوال السابقة جيب تزويد اللجنة بيورة ِم  26/3/8

 املااطبات اليت تتم.

فيجب أن يكون العرض  ،سعودي مع ناٍد اسارًي امُلْحَتِرفإذا كان عقد الالعب   26/4

أن يتلقى العرض اخلارجي له ممثأو  يه، وال حيق لالعبداخلارجي عن طريق نا

 ،من عقده الستة شهراألسينتهي خالل أو  ،ى، إال إذا كان عقده انتهبيورة مباشرة

 بالعرض اخلارجي.  خطيًّابالغ اللجنة إوال جيب ويف مجيع األح

باالستجابة الفورية الستدعاء االحتاد للعب مع  اخارجًي امُلْحَتِرفيلتزم الالعب   26/5

الئحة أوضاع الالعبني يف  املبينة للشروط واألحكام وفًقا ،الوطنية ْنَتَاباتامُل

 .وانتقاالتهم باالحتاد الدولي
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 القواعد التفسريية للمادة السادسة والعشرين

 

اليت ال تطبق  األْنِدَيةيف إحدى  اهِلَواَيةيف االحتاد بيفة  اًليلتزم الالعب الذي كان مسج  26/3-1

أعوام كاملة خارج اململكة من تاريخ إصدار شهادة انتقاله الدولية  ةالثث ومل يكمل االْحِتراف

 االْحِترافاليت تطبق  األْنِدَيةأحد  حال رغبة، ويف اهِلَواَيةبالعودة لناديه األخري باململكة بوضع 

( من 25فُتطبق على هذه احلالة املادة ) االْحِترافيف انتقاله كالعب حمرتف ورغبة الالعب يف 

 .لالئحةذه اه
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 الفيل التاسع

 احلفاظ على استقرار العقود بني الالعبني امُلْحَتِرفني واألْنِدَية
 

 :والعشرون: احرتام العقد املادة السابعة

 بالرتاضي. إنهائه أو والنادي إال مع انتهاء مدته امُلْحَتِرفال جيوز إنهاء العقد بني الالعب 

 

 ية للمادة السابعة والعشرينالقواعد التفسري

 

امُلْبَرم بني النادي والالعب ُتوجب احرتام العقد  التعاُقديَّةالقاعدة األساسية واألصل يف العالقة   27-1

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

 

 ٍة:د ألسباب مشروعإنهاء العقوالعشرون:  املادة الثامنة

عقوبات أو  ميكن ألي من الطرفني إنهاء العقد بدون تبعات من أي نوع )تعويضات مالية

 مشروعة. إذا كانت هناك أسباٌب ،رياضية(

 

 القواعد التفسريية للمادة الثامنة والعشرين

 

 هون هذه الالئحة املنيوص عليها يف املادة السابعة والعشرون ماء من القاعدة األساسية االستثن  28-1

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

حليثيات كل حالة على  وفًقار إنهاء العقد األسباب املشروعة اليت تربِّأو  يتم التحقق من السبب  28-2

ار األسباب املشروعة إلنهاء العقد، ويف احلقيقة ال ميكن اعتبأو  ، وال ميكن حير السببةحد

ومع ذلك ففي حال  ،إلنهاء العقد امشروًع ا سبًباالْحِترايفالسلوك الذي ينتهك شروط العقد 

يف حال تراكم العديد من االنتهاكات خالل فرتة معينة من أو  ،استمرار االنتهاك لفرتة طويلة

عاني الزمن، حينها من املرجح أن يبلغ خرق العقد إىل هذا املستوى الذي حيق فيه للطرف الذي ي

 .من االنتهاك إنهاء العقد من جانب واحٍد

 َعفإن الطرف املنهي للعقد ال يتحمل دْف ،ًاأن سبب إنهاء العقد يعد مشروع غرفةيف حال قررت ال  28-3

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

( من %10من )أقل  قد شارك يف امُلْحَتِرفأن الالعب  الرِّياِضيَّةواسم املأحد  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 ظروف الالعب عند تقييم حالته

العب وال ميكن ل ،ةجود أسباب رياضية مشروعة لكل حالة على حدعن والغرفة ل َبن ِقِم

خر مباراة رمسية يف ( يوم التالية آل15)إال يف خالل  ،إنهاء عقده على هذا األساس امُلْحَتِرف

 الرياضي للنادي املسجل به. امَلْوِسم

 

 القواعد التفسريية للمادة التاسعة والعشرين

 

 شارك فيها ناديه.مجيع املباريات يف مجيع املنافسات واملسابقات اليت ُي :يقيد باملباريات الرمسية  29-1

عن قيامه  رمسيًّانهاء املبكر لسبب رياضي مشروع ضرورة أن خيطر الالعب ناديه يراعى عند اإل  29-2

الرياضي على أن يزود  امَلْوِسممباراة رمسية لناديه يف آخر  من ا( يوًم15)خالل بإنهاء العقد 

 ناديه.إخطار  ( ساعة من48خالل مدة ال تتجاوز ) ،اإلخطاراللجنة بيورة من  الالعب

ناديه بإنهاء العقد لسبب رياضي مشروع حتى نهاية فرتة إخطار  يف حال تأخر الالعب عن  29-3

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

أي عقوبات على الالعب الذي أنهى  ُض، فال يتم فْرسبب رياضي مشروعوجود للغرفة إذا ثبت   29-4

 التعويض املناسب للنادي. أن تقرَرللغرفة ومع ذلك فإن  ،العقد

 يف تقييم حالة الالعب التالي: اأساسيًّ امن األمور اليت ميكن أن تلعب دوًر  29-5

 الالعب على أرض امللعب. مركز  29-5/1

 الالعب من اللعب. إيقاف قائم متنعأو  أي إصابات  29-5/2

 ( سنة.23زال يف مرحلة التدريب أي حتى سن )ما ن الالعب كو  29-5/3

 

 :الرياضي امَلْوِسم: حظر إنهاء العقد أثناء املادة الثالثون

 الرياضي. امَلْوِسمأثناء  يف حدن طرف واال ميكن إنهاء العقد ِم
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 القواعد التفسريية للمادة الثالثني

 

من هذه  (30)الذي تستند عليه املادة  أذه الالئحة األساس النظامي للمبدمن ه( 28)متثل املادة   30-1

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

 .االرياضي أيًض امَلْوِسممن جانب واحد يف أي وقت أي خالل 

 الرياضي هي: امَلْوِسمإال يف نهاية  ،بكر للعقد بني النادي والالعبامل اإلنهاءاحلاالت اليت ال جتيز   30-2

يف حالة السبب غري  *الالعب( أو  ل أي من الطرفني )الناديَبن ِقإنهاء العقد ِمَتمَّ  إذا  30-2/1

 .عد انتهاء ما ُيسمى بالفرتة احملميةب - املشروع

من هذه  (29)املادة  انظر)ب رياضي مشروع ل الالعب لسبَبن ِقإنهاء العقد ِمَتمَّ  إذا  30-2/2

 الالئحة(.
 

 :دون سبب مشروعالعقد  : تبعات إنهاءالثالثونو احلادية املادة

ويتم حساب التعويض  ع األحوال دفع تعويض،يتعني على الطرف املاالف يف مجي  31/1

ية خليوص وفًقا ،املرتتب على خمالفة إنهاء العقد إذا مل ينص العقد على غري ذلك

 ،واحلوافز املستحقة لالعب ،كاملكافآت ؛وأي معايري موضوعية أخرى ،الرياضة

وكذلك املدة املتبقية من عقده احلالي  ،العقد اجلديدأو  مبوجب عقده احلالي و/

 ،وامليروفات اليت دفعها النادي السابق خالل مدة التعاقد ،حبد أقيى مخس سنوات

 .؟أم ال يةالفرتة احملموهل وقعت املاالفة داخل 

الالعب  ر أن يدفَعوإذا تقرَّ ،حق احليول على التعويض لطرف ثالث ُحال ميكن مْن  31/2

 ،ان الالعب وناديه اجلديد مًعِم سداده على كلٍّ مسؤوليةفتقع  اتعويًض امُلْحَتِرف

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

 ت قيامهتعويض يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي العب ثَب ِع االلتزام بدْفإضافة إىل  31/3

ر عن اللعب أشه (4ملدة ) اإليقافوتكون عقوبته ، الفرتة احملميةأثناء  يف بإنهاء العقد

ويف  ،( أشهر6ملدة ) اإليقافيف املباريات الرمسية، وجيوز يف حالة التشديد أن يكون 

 امَلْوِسمعلى الالعب مع بداية  الرِّياِضيَّةهذه العقوبات مجيع األحوال يبدأ تطبيق 

اء العقد من طرف واحد بدون بإنه أما إذا ثبت قيام الالعب ،يه اجلديدالتالي مع ناد

فال يرتتب على ذلك فرض أي  ،الفرتة احملميةغريها بعد أو  سباب رياضية مشروعةأ

لعدم  الفرتة احملميةخارج ولكن جيوز تطبيق إجراءات تأديبية  ،عقوبات رياضية
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 امَلْوِسميف رمسية خر مباراة التالية آل ا( يوًم15تقديم إشعار بإنهاء العقد يف )

تبدأ مرة  وعند جتديد العقد فإن الفرتة احملمية ،للنادي املسجل به الالعبالرياضي 

 أخرى عندما يتم متديد فرتة مدة العقد السابق.

إذا ارتكب  ناٍد تعويض يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي عْفإضافة إىل االلتزام بَد  31/4

وما مل يثبت عكس  ،الفرتة احملميةأثناء يف حرض على ذلك أو  ،خمالفة إنهاء العقد

بالتحريض على ارتكاب هذه املاالفة إذا عمد  اذلك يفرتض أن يكون النادي متهمًّ

 ،دون سبب مشروٍعآخر  ناٍده مع هذا النادي إىل التعاقد مع أي العب قام بإنهاء عقد

غري أو  سواء سعوديني ،ويف هذه احلالة سوف حيرم النادي من تسجيل أي العبني جدد

 .قادمتنيال تسجيلالفرتتي  سعوديني خالل

 

 القواعد التفسريية للمادة احلادية والثالثني

 

يتحمل د نهي للعقمشروع، فإن الطرف املغري أن سبب إنهاء العقد يعد  غرفةيف حال قررت ال  31/1-1

 .وفق ما تقرره هذه املادة رياضيةالعقوبات ل، ويتعرض لاتتعويضال َعدْف

 خارجها.أو  سواء كان إنهاء العقد خالل الفرتة احملمية :قيد جبميع األحوال أيُي  31/1-2

 عه أي منهمااملبلغ الذي يدف االْحِترايفا يف العقد َدالالعب( أن حيدِّأو  جيوز للطرفني )النادي  31/2-1

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

وبدفع هذا  ،هذا الشرط هو اتفاق الطرفني على املبلغ يف البداية وحتديد هذا املبلغ يف العقد

تفق وبهذا الشرط اجلزائي يكون قد ا ،املبلغ للنادي حيق لالعب إنهاء العقد من جانب واحد

الطرفان على إعطاء الالعب فرصة إللغاء العقد يف أي حلظة ومن دون سبب وجيه وحتى لو 

كانت خالل الفرتة احملمية، ويف هذه احلالة ال يتم فرض عقوبات رياضية على الالعب 

يف هذه احلالة إال يف وقت  اإلنهاءكنتيجة لإلنهاء املبكر للعقد مع مراعاة أنه ال يسري مفعول 

 ات التسجيل.إحدى فرت

أو  سداده على النادي مسؤوليةفتقع  ،اتعويًض امُلْحَتِرفيراعى أنه يف حال تقرر أن يدفع الالعب   31/2-2

 .امًع االثننيأو  الالعب

 ( سنة:23)تراعى األحكام التالية فيما خيص التعويض عن التدريب لالعب األصغر من سن   31/2-3

خارج الفرتة أو  لالعب العقد بدون سبب مشروع داخلإذا أنهى النادي السابق   31/2-3/1

 .فإنه ال يتم دفع أي تعويض عن التدريب ،احملمية
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خارج الفرتة احملمية، فإن أو  داخل إذا أنهى الالعب العقد بدون سبب مشروع  31/2-3/2

النادي اجلديد يدفع التعويض عن التدريب للنادي السابق باإلضافة إىل كونه 

 بدفع التعويض مقابل اإلخالل بالعقد. اًلوكفي امتضامًن

ويف  ،غري مقبول االالعب( بدون سبب مشروع هو دائًمأو  النادي)إن إنهاء العقد من طرف واحد   31/4-1

( سنة، فإن إنهاء العقد خالل السنوات 28)توقيعه مع الالعب إىل سن َتمَّ  حالة العقد الذي

ينطبق  هنفس املبدأو ،عن التعويض املالي اضًلالثالث األوىل يوجب فرض عقوبات رياضية ف

إنهاء العقد َتمَّ  ( سنة، ولكن فقط إذا28عندما يتجاوز عمر الالعب سن ) على العقود املوقعة

 خالل العامني األولني.
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 الفيل العاشر

 محاية الالعبني الناشئني
 

 :للناشئني االنتقاالت الدوليةالثالثون: و الثانيةاملادة 

 .عاًما( 18)فوق  سوى لالعبني ادوليًّ ال يسمح باالنتقال  32/1

بقة من هذه املادة احلالتني يستثنى من القاعدة املنيوص عليها يف الفقرة السا  32/2

 :التاليتني

وألسباب  ،إذا انتقل والد الالعب إىل البلد اليت يقع بها النادي اجلديد  32/2/1

 .َدمالقغري متعلقة بكرة 

من  ا( كيلو مرًت50إذا كان الالعب يسكن على مسافة ال تتجاوز )  32/2/2

ويتبع  -احلدود احمللية، وكان النادي الذي يرغب الالعب التسجيل له 

من اجلهة األخرى  ا( كيلو مرت50يقع يف نطاق مسافة ) - احتاد جماور

( 100عن )هلذه احلدود، وال تزيد املسافة بني سكن الالعب ومقر النادي 

 ،ويف مثل هذه احلالة جيب أال ينتقل الالعب من سكنه يف بلده ،كيلو مرت

  تعطى املوافقة صراحة على هذا الرتتيب مع االحتاد اجملاور.و

وليس من  ،ل يف أي ناٍدْبن َقِم تنطبق شروط هذه املادة على أي العب مل يسجْل  32/3

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

( من هذه املادة وكل عملية تسجيل أوىل وفق 2كل عملية انتقال دولي وفق الفقرة )  32/4

ختضع ملوافقة اللجنة الفرعية اليت تعينها جلنة  ا( من هذه املادة أيًض3الفقرة )

يف حال ويتعني رفع طلب من االحتاد  ،أوضاع الالعبني باالحتاد الدولي هلذا الغرض

بد من احليول على موافقة اللجنة  وال ،الرغبة يف تسجيل الالعب بطلب املوافقة

أو  الفرعية قبل التقدم بأي طلب من االحتاد للحيول على شهادة انتقال دولي و /

 التسجيل األول. 
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 :التزامات النادي جتاه الالعب الناشئاملادة الثالثة والثالثون: 

 :جتاه الالعب الناشئ بالتالي دمييةاألكاأو  يلتزم النادي

أو  مدرسيأو  تدريب أكادمييأو  وأي تعليم ،تقديم التعليم والتدريب الكروي املناسب  33/1

 مهين لالعب.

 .توفري املواصالت  33/2

 توفري الرعاية اليحية املناسبة.  33/3

 .الرِّياِضيَّةتوفري املالبس واملعدات والتجهيزات   33/4

 

 :بني أندية اململكة انتقال الالعب الناشئوالثالثون:  ابعةاملادة الر

أي من أندية اململكة بعد  حيق لالعب اهلاوي الناشئ مبوافقة ولي أمره االنتقال إىل  34/1

 احليول على موافقة رمسية من ناديه احلالي.

ناديه حيق لالعب اهلاوي الناشئ مبوافقة اللجنة وبطلب من ولي أمره االنتقال من   34/2

 ،بيفة دائمةأي من أندية اململكة يف حالة تغيري حمل إقامة عائلته إىل  احلالي

، القَدمكرة ب ألسباب غري متعلقة كيلو مرت عن ناديه احلالي( 300)ملسافة ال تقل عن 

 وتطبق العقوبات ،يعاد تسجيل الالعب يف ناديه ،وإذا ثبت للجنة ما يفيد خالف ذلك

  .الالئحة حبق املاالفنياملنيوص عليها يف هذه 

 

 القواعد التفسريية للمادة الرابعة والثالثني

 

الدالة  الرمسية جيب على ولي أمر الالعب اهلاوي تقديم أسباب تغيري حمل إقامته واملستندات  34/2-1

، وللجنة اليالحية الكاملة يف املوافقة على الطلب يف على ذلك عند تقديم طلب االنتقال

واألسباب لوافية اليت تأخذ يف االعتبار مجيع األوضاع والظروف واملالبسات ضوء الدراسة ا

 .املتعلقة بالالعب وولي أمره
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 :كادميياتغ عن الناشئني يف األبالوالثالثون: التسجيل واإل املادة اخلامسة

 ملزمة بإبالغ اللجنة عن مجيع الناشئنيغريها أو  األْنِدَيةاملرتبطة ب األكادمييات  35/1

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

 بالغ عنهم.اإلَتمَّ  الناشئني الذين

للوائح  وفًقا القَدموغريها مبمارسة كرة  األْنِدَيةكادمييات املرتبطة بتتعهد األ  35/2

قية يف املسابقات خالوعليهم احرتام وتعزيز املبادئ األاالحتاد واالحتاد الدولي، 

 .النِّظاِميَّة
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 الفيل احلادي عشر

 التعويض عن التدريب واملساهمة التضامنية بني أندية اململكة
 

 :والثالثون: استحقاق التعويض عن التدريب املادة السادسة

عن  اويًضتع ت يف تدريب وتطوير الالعبأسهماليت  األكادمييةأو  يستحق النادي  36/1

 :التالية التدريب يف أي من احلاالت

حتى إكماله  جديد مع ناٍدعند توقيع الالعب اهلاوي أول عقد احرتاف   36/1/1

 .( عامًا23)

، ويف عاًما( 23)إكماله حتى  امُلْحَتِرفيف كل مرة ينتقل فيها الالعب   36/1/2

، وسواء لتعويض عن التدريب لناديه األخريهذه احلالة يكون استحقاق ا

 عند انتهائه.أو  أثناء سريان العقديف  كان االنتقال

من  ا( شهًر30خالل ) االْحِتراف ِبَوْضِعيَّةإذا أعيد تسجيل الالعب اهلاوي   36/1/3

ب يلتزم النادي اجلديد بدفع تعويضات عن التدري اهِلَواَيةاستعادته ليفة 

 .إىل النادي األخري

األكادمييات التعويض عن التدريب ملرة واحدة أو  ةالسابق َيةاألْنِدأو  يستحق النادي  36/2

 فقط.

أو لعدم الرغبة يف  ،سقاط الالعب من كشوفات ناديه لعدم احلاجة خلدماتهيف حال إ  36/3

فيستحق ناديه التعويض عن التدريب خالل الفرتة الزمنية  ه،توقيع عقد احرتايف مع

مة التعويض املوضح يف جدول نيف قي عاًما (23( حتى إكمال )12) من سن

 ( من هذه الالئحة.3ويض عن التدريب يف امللحق رقم )التع

حسب  عاًما( 23) إكمالحتى و عاًما( 12التعويض عن التدريب من سن ) ُيحتسب  36/4

 ( من هذه الالئحة.3امللحق رقم )
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 القواعد التفسريية للمادة السادسة والثالثني

 

استحقاق التعويض عن التدريب عند توقيع الالعب اهلاوي أول  تنطبق علىمن احلاالت اليت  36/1/1

 جديد التالي: عقد احرتايف مع ناٍد

واستمر  امثًل( عام 14يف النادي )ب( وعمره ) )أ( إذا سجل كالعب هاٍوالالعب   36/1/1-1/1

، واستمر ا( عاًم16ج( وعمره )يف النادي ) كذلك، وسجل كالعب هاٍو

ففي  ؛( سنة18بعد أن أكمل ) ول عقد احرتايف يف النادي )د(ع أكذلك ووقَّ

التعويض عن التدريب للنادي )ب(  احلاالت السابقة فإن على النادي )د( دفع

 وذلك عن الفرتة الزمنية للتدريب اليت قضاها الالعب )أ(. ؛والنادي )ج(

واستمر  ،امثًل( عام 13يف النادي )ب( وعمره )كالعب هاٍو سجل  الالعب )أ( إذا  36/1/1-1/2

واستمر  ،ا( عاًم16يف النادي )ج( وعمره )كالعب هاٍو كذلك وسجل 

واستمر  ،ا( عاًم18وعمره ) يف النادي )د(كالعب هاٍو وسجل  ،كذلك

ففي  ؛ا( عاًم18بعد أن أكمل ) النادي )د(ع أول عقد احرتايف يف كذلك ووقَّ

ي اجلديد الذي وقع أول عقد احلاالت السابقة فإن النادي )د( يعترب هو الناد

التعويض عن  على النادي )د( دفع نَّإف مَّن َثوِم ،احرتايف مع الالعب )أ(

وذلك عن الفرتة الزمنية للتدريب اليت  ،التدريب للنادي )ب( والنادي )ج(

 ،)أ( إىل النادي )هـ( امُلْحَتِرفنتقل الالعب اويف حال  ،قضاها الالعب )أ(

املادة  ة من حيث استحقاق التعويض عن التدريبفتنطبق على هذه احلال

 ( من هذه الالئحة.36/1/2)

واستمر  ،ا( عام مثًل13يف النادي )ب( وعمره )كالعب هاٍو الالعب )أ( إذا سجل   36/1/1-1/3

 ،ا( عاًم18كذلك ووقع أول عقد احرتايف مع النادي )ب( بعد أن أكمل )

 وبعدها انتقل إىل النادي ،ااًم( ع22حتى سن ) واستمر كذلك يف النادي )ب(

التعويض  ففي احلالة السابقة فإن على النادي )ج( دفع ؛)ج( واستمر كذلك

وذلك عن الفرتة الزمنية للتدريب اليت قضاها  ،عن التدريب للنادي )ب(

 .ا( عاًم22وحتى سن ) ا( عاًم13الالعب )أ( من سن )

انطباق أي من احلاالت السابقة على الوقائع  مطلق اليالحية يف التحقق منللغرفة يكون   36/1-2

 املطروحة أمامها.

( 288) دخول الالعب يف اليوم التالي من انتهاء( عامًا يف هذه الالئحة 23يقيد بإكمال سن )  36/1-3

 من تاريخ ميالده.ميالديًا شهرًا 
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 :عدم استحقاق التعويض عن التدريب :والثالثون ة السابعةاملاد

 التالية: يض عن التدريب يف أي من احلاالتق التعوال يستح

 .اهِلَواَيةة لوضعيَّ امُلْحَتِرفعند استعادة الالعب   37/1

 .سبب رياضي مشروعأو  النادي عقد الالعب بدون سبب مشروع إذا أنهى  37/2

 .الثالثة وأ تسجيل الالعب بأحد أندية الدرجة الثانيةَتمَّ أو  إذا انتقل  37/3

 

 ريية للمادة السابعة والثالثنيالقواعد التفس

 

بدون سبب  االْحِترايف( سنة بإنهاء العقد 23تراعى حالة إذا قام الالعب الذي يقل عمره عن )  37/2-1

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

يته مسؤولل قدي الذي يتحمَّإىل جانب التعويض املستحق مقابل اإلخالل التعا ،لالعب

 (.وقواعدها التفسريية (31)نص املادة  انظرالالعب والنادي اجلديد سويًة )

 

 :والثالثون: طريقة احتساب التعويض عن التدريب املادة الثامنة

نتقل النادي امل على أساس تكلفة التدريب يف يكون حساب التعويضات عن التدريب  38/1

 .عاًما( 23) إكمال وحتى عاًما (12من سن ) إليه الالعب

غ التعويضات عن التدريب على أساس فرتة التدريب الفعلية )يوم/ حتتسب مباِل  38/2

 وال يتم احتساب فرتات انقطاع الالعب عن التدريب. ،شهر/ سنة(

دون املساس بأي التزام لدفع  ،جيب أن يكون االلتزام بدفع التعويض مقابل التدريب  38/3

 ة اإلخالل بالعقد.تعويض نتيج

 

 القواعد التفسريية للمادة الثامنة والثالثني

 

عند تسجيل الالعب ألول مرة كمحرتف يتم حساب التعويض عن التدريب املستحق بضرب   38/1-1

يف عدد السنوات اليت قضاها الالعب يف  نتقل إليه الالعبلتدريب يف النادي املتكلفة ا ةحميل

 .عاًما( 23)إكمال  وحتى عاًما( 12الذي بلغ فيه الالعب سن ) ْوِسمامَلالتدريب، وهي تبدأ من 
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دريب الت يف حالة تكرار االنتقاالت يتم حساب التعويض عن التدريب على أساس تكاليف  38/1-2

 يف عدد سنوات التدريب مع ناديه األخري. امضروًب ،نتقل إليه الالعببالنادي امل

 

 :تحقاق التعويض عن التدريبوالثالثون: وقت اس املادة التاسعة

 ُعْفجديد، فيجب عليه َد عند تسجيل الالعب بيفة العب حمرتف ألول مرة يف ناٍد  39/1

، وتقديم املستندات من تاريخ التسجيل ا( يوًم30قيمة التعويض عن التدريب خالل )

 ثبت ذلك للجنة.اليت ُت

فيجب على النادي  ،عاًما( 23) إكمالحتى  امُلْحَتِرفيف حال تكرار انتقال الالعب   39/2

مع  ،من تاريخ التسجيل ا( يوًم30اجلديد دفع قيمة التعويض عن التدريب خالل )

 دفع التعويض عن التدريب لناديه األخري فقط. مراعاة أن يكوَن

 

 :التضامنية املساهمةستحقاق : ااألربعوناملادة 

تعويض للنادي  ِعْفلنادي اجلديد بَدإذا انتقل الالعب خالل مدة سريان العقد، وقام ا  40/1

السابق للسماح بانتقال الالعب، فيتعني على النادي اجلديد االحتفاظ مبا قيمته 

اليت لعب فيها  األْنِدَية( من إمجالي تعويض االنتقال ليتم توزيعها على مجيع 5%)

 .عاًما( 23) إكمال وحتى عاًما( 12ن )هذا الالعب خالل املواسم الواقعة بني س

وحتى  عاًما( 12التضامنية خالل املواسم الواقعة بني سن ) املساهمةتكون نسبة   40/2

 .من هذه الالئحة (4مللحق رقم )حسب اجلدول املوضح يف ا عاًما( 23) إكمال

 

 القواعد التفسريية للمادة األربعني

 

 :نان التالياإذا توافر الشرط الدفعالتضامنية مستحقة  املساهمةتكون  40/1-1

 أثناء سريان عقده مع ناديه أي قبل الوقت احملدد امُلْحَتِرفإذا انتقل الالعب   40/1-1/1

 .االْحِترايفالنتهاء العقد 

 إذا كان االنتقال مقابل تعويض مالي.  40/1-1/2

ت يف تدريب وتعليم الالعب أسهماليت  األْنِدَيةأو  التضامنية تكون للنادي املساهمةدفع قيمة   40/1-2

 .عاًما( 23) إكمالوحتى  عاًما( 12ن )س
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 :التضامنية ووقت دفعها املساهمةدفع  مسؤولية: األربعوناملادة احلادية و

التضامنية وتوزيعها على  املساهمةعن عملية احتساب قيمة  مسؤولالنادي اجلديد   41/1

 الرياضي لالعب، وعلى الالعب عند الضرورة مساعدة النادي اجلديدالسِِّجل  حسب

السِِّجل  تقديم املساعدة والعون يف تقديم لجنةكما ميكن ل ،على الوفاء بالتزاماته

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

من  ا( يوًم30التضامنية يف موعد أقياه ) املساهمةع ْفجيب على النادي اجلديد َد  41/2

 دفع قيمة االنتقال دفعة واحدة.َتمَّ  اإذ تاريخ التسجيل

 

 القواعد التفسريية للمادة احلادية واألربعني

 

التضامنية  املساهمةفأن دفع  أقساطأو  يف حال كان قيمة االنتقال دفعت على شكل دفعات 41/2-1

 من تاريخ كل دفعه مستحقه. ا( يوًم30) يكون يف موعد أقياه

 

 راءات التأديبية:اإلجواألربعون:  الثانيةاملادة 

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

الالعبني الذين ال حيرتمون أو  األْنِدَيةلالئحة االنضباط باالحتاد على  االتأديبية طبًق

 االلتزامات الواردة يف هذا الفيل.
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 الفيل الثاني عشر

 عب غري السعوديأحكام خاصة بالال

 

 :: التعاقد مع الالعب غري السعودياألربعونو الثالثةاملادة 

ل اللجنة َبن ِقد ِموفق النموذج امُلَع ندية التعاقد مع الالعبني غري السعودينيميكن لأل  43/1

بالعدد املسموح بـه   االحتادِسِجلَّات  وقيدهم يف من هذه الالئحة( 1ملحق رقم  انظر)

 والقرارات والتعاميم اليادرة من االحتاد. ئحةمبوجب هذه الال

شريطة أن يكون  ،تسجيل عدد أربعة العبني غري سعوديني الدرجة املمتازة حيق ألندية  43/2

 ، مــع مراعــاة عــدم جــواز أن يكــون الالعــب غــري الســعودي حــارَساســيويًّآ االعًبــأحــدهم 

 مرمى.

ــازة    ( مــن هــذه الال 2مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة )    43/3 ــة الدرجــة املمت ئحــة يســمح ألندي

دون التقيد  ،فرتات التسجيل ني إضافيني جدد غري سعوديني خاللثناالعبني  تسجيل

يف اســتبداهلم وفــق  األْنِدَيــةبتزويــد اللجنــة مبااليــة ماليــة لالعــبني الــذين ترغــب   

 الضوابط التالية:

بدالت وأي نفقات تزويد اللجنة بتعهد رمسي بسداد الرواتب الشهرية وال  43/3/1

أخــرى منيــوص عليهــا يف عقــود الالعــبني املــراد اســتبداهلم حتــى تــاريخ    

 نهاية عقودهم.

ن تزويد اللجنة مبستند رمسي يثبت حيول الالعبني املراد استبداهلم ِم  43/3/2

 مستحقاتهم املالية.كشف النادي على 

بدلني لـــرواتبهم مبـــا يثبـــت تســـليم الالعـــبني املســـت  اتزويـــد اللجنـــة دوريًّـــ  43/3/3

 الشهرية والبدالت املنيوص عليها يف عقودهم.

ال يسمح بإعادة قيد الالعبني املستبدلني إال خالل فرتة التسجيل التالية   43/3/4

 الستبداهلم.

ــةإذا ثبــت عــدم التــزام    43/3/5  ،بالضــوابط املنيــوص عليهــا يف هــذه املــادة   األْنِدَي

نيـوص عليهـا يف الفيـل الرابـع     العقوبـات امل أي مـن  فيحق للجنة إيقـاع  

 عشر من هذه الالئحة.
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حة والتعاميم اليـادرة  الالئهذه الواردة يف  خيضع الالعبون غري السعوديني لألحكام  43/4

 .السعودي امُلْحَتِرفمن االحتاد مع مراعاة األحكام اخلاصة بالالعب 

 

 القواعد التفسريية للمادة الثالثة واألربعني

 

نى من عدم السماح بإعادة قيد الالعبني املستبدلني إال خالل فرتة التسجيل التالية ستثُي  43/3/4-1

 ( من هذه الالئحة.46/3عليه أحكام املادة ) ملا نيْت وفًقاالالعب غري السعودي  إصابةحالة 

 

 :تسجيل الالعب غري السعودي :األربعونو املادة الرابعة

الالعبني باالحتاد  ل( والئحة أوضاع وانتقاTMS) نظام مطابقة االنتقالمع مراعاة   44/1

لـذي يرغـب يف تسـجيل    جيـب علـى النـادي ا    ،وأحكام هـذه الالئحـة ذات اليـلة    الدولي

 واملسـتندات األخـرى   التقدم إىل االحتاد بطلب مرفق بـه العقـد   الالعب غري السعودي

 ملااطبة االحتاد املسجل به الالعب للحيول على شهادة انتقاله الدولية.

الحتــاد عــن طريــق إىل اال يعتــد بشــهادة االنتقــال الدوليــة وســجل الالعــب مــا مل تــرد    44/2

 االحتاد املسجل به الالعب.

 موافقة على تسجيله.مبثابة ال يعترب طلب شهادة انتقال الالعب   44/3

أو  خـالل سـبعة أيـام مـن تـاريخ اسـتالم طلـب الشـهادة         االنتقـال الدوليـة   يدر شـهادة ت  44/4

 امُلْحَتـِرف ن مـن إصـدارها بسـبب عـدم انتهـاء العقـد بـني الالعـب         ار بعدم الـتمكُّ اإلخط

 أي سبب قانوني آخر.أو  ،بسبب عدم وجود اتفاق حول اإلنهاء املبكر للتعاقدأو  ،وناديه

 .امُلْحَتِرفشهادة االنتقال الدولية إذا نشأ نزاع بني النادي السابق والالعب  ال تيدر  44/5

بشــأن نظــام مطابقــة    الئحــة االحتــاد الــدولي ( مــن أ3و 3كــام امللحــق رقــم ) تســري أح  44/6

 .(TMS) الدولياالنتقال 

جيوز لالعب غري السعودي املسجل يف االحتاد مبوجب أحكام هـذه الالئحـة أن يتقـدم      44/7

بطلب تغـيري جنسـيته املسـجل بهـا إىل أي جنسـية قـد حييـل عليهـا وذلـك بتقـديم           

طات املاتية يف بلدانهم تبني أن الالعب املعـين قـد حيـل    مستندات صادرة عن السل

 على اجلنسية قبل سنة واحدة على األقل من تاريخ تقديم الالعب طلبه.
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 :التزامات النادي والالعب غري السعودي :األربعونو املادة اخلامسة

حول دولي االحتاد واالحتاد الب واللوائحدين االلتزام باألنظمة املتعاق على الطرفني  45/1

 .الالعبني غري السعوديني لكل ما يتعلق بأوضاع وانتقا

 وال جيوز تعليق نفاذه على تسجيل الالعب يف االحتاد ،م ألطرافهِزُمْل االْحِترافعقد   45/2

 أن يتضمن شرط فرتة التجربة.أو  ،الفينأو  نتيجة الفحص الطيبأو 

 

 :يف املباريات الرمسية عوديمشاركة الالعب غري الس :األربعونو املادة السادسة

إال بعــد  ،االشــرتاك مــع النــادي يف املباريــات الرمسيــة   ال جيــوز لالعــب غــري الســعودي    46/1

 استكمال إجراءات االنتقال والتسجيل املنيوص عليها يف هذه الالئحة.

من تـاريخ   ايوًم (15)شهادة االنتقال الدولية خالل  اعدم تسلمه ميكن للجنة يف حال  46/2

بيورة مؤقتة لفرتة أقياها  طلب السماح بتسجيل الالعب غري السعودي مع الناديلا

ب التسجيل املؤقت ْح، وجيوز للجنة َساوبعدها ييبح التسجيل دائًم ،(اشهًر 12) سنة

 االنتقال.ة تربر عدم استجابته لطلب شهادة عمقن اإذا قدم االحتاد السابق أسباًب

ب غري السعودي يف حال إصابته مبرض عضال، أو وفاته، حيق للنادي استبدال الالع  46/3

أو إصابته بعاهة مستدمية، أو إصابته بكسر أو قطع يف الرباط، أو صابته إصابة متنعه 

حتى فرتة التسجيل التالية لإلصابة، ويشرتط يف ذلك الشروط  من املشاركة

 التالية:

د استبداله وتسجيله خارج أن يكون الالعب امُلْحَتِرف غري السعودي املرا  46/3/1

 فرتة التسجيل انتهى عقده قبل نهاية فرتة التسجيل.

أن يثبت وجود اإلصابة أو املرض صدور تقرير طيب معتمد من جهة   46/3/2

تقبلها اللجنة تقرِّر أن مدة تعافيه من اإلصابة أو املرض تكون عند أو بعد 

 بداية فرتة التسجيل التالية لإلصابة.

د اللجنة بتعهد رمسي بسداد الرواتب الشهرية والبدالت وأي نفقات تزوي 46/3/3

أخرى منيوص عليها يف عقد الالعب املياب املراد استبداله أو تزويد 

 اللجنة باملاالية املالية بينهما أو اتفاقية انهاء العقد بالرتاضي.
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 القواعد التفسريية للمادة السادسة واألربعني

 

يف املكاتــب الرئيســية والفرعيــة للرئاســة العامــة   غــري الســعوديتســجيل الالعــب يف حــال تعــذَّر  46/1-1

لرعاية الشباب بسبب وجود مباراة رمسية للنادي خارج مقره، فيجوز مشاركته يف هذه املباراة 

 بناء على موافقة اللجنة.

نته يف قضايا صدور قرار نهائي بإدا الالعب غري السعودي يف حالحيق للنادي أيضًا استبدال  46/3-1

 املنشطات.
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 الفيل الثالث عشر

 حقوق الدعاية واإلعالن

 

 :: حقوق الدعاية واإلعالناألربعونو املادة السابعة

الوطنية يف خمتلف جماالت  ْنَتَاباتحيق لالحتاد استثمار أمساء وصور العيب امُل  47/1

 وأشكال الدعاية واإلعالن.

استثمار أمساء وصور العبيه يف خمتلف جماالت وأشكال الدعاية للنادي حيق   47/2

 واإلعالن.

من  َخطِّيَّة بناًء على موافقةمسه وصورته الفردية يف اإلعالن لالعب استثمار ا حيق  47/3

امسه وصورته باسم يقرتن ألَّا  ، على املوقع بينهماالْحِترايفحسب بنود العقد أو  ،ناديه

وأال يستادم املالبس والعالمات واأللوان اخلاصة بأي  ،االحتادأو  املنتابأو  ناديه

 منهم بأي شكل من األشكال.

جهات أو  مسه وصورته الفردية يف اإلعالن مع شركاتاستثمار اال حيق لالعب   47/4

 من ناديه. اخَلطِّيَّةالراعي الرمسي إال باملوافقة أو  ،االسرتاتيجيمنافسة للشريك 

أو  ،عب الظهور يف اإلعالنات والدعايات التجارية اليت ختالف النظام العامال جيوز لال  47/5

 حة.ة باليِّاملنتجات الضارَّأو  ،اآلداب العامة
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 الفيل الرابع عشر

 امُلااَلفات والعقوبات

 

 :والعقوبات امُلااَلفات أحكام عامة يف :األربعونو الثامنةاملادة  

الئحة العقوبات ل العقوبات على الالعبني يف حال خمالفتهم حيق لألندية توقيع  48/1

بتوقيع  رمسيًّاوإخطار اللجنة والالعب بالقرارات اليادرة  ،الداخلية لألندية

على أن يراعى أن تكون العقوبات  ،ني من تاريخ وقوع املاالفةالعقوبات خالل أسبوع

 :وفق التالي

 .لفت نظر  48/1/1

 لكتابي.ا توجيه اإلنذار  48/1/2

 الراتب األساسي.أجر  من (%50) الغرامة املالية اليت ال تزيد عن  48/1/3

  من هذه الالئحة.عليها يف املادة احلادية واخلمسني العقوبات املنيوص  48/1/4

وتوقيع  طرف الذي أنهى العقد دون سبب مشروععقوبات على الالحيق للجنة تطبيق   48/2

 شارك يف إنهائه.أو  ،همأسالذي الوسيط  قوبات علىالع

النادي الذي مل يلتزم بتقديم العقود املوقعة مع الالعبني خالل أول فرتة تسجيل   48/3

 ريال(. 100000يعاقب بغرامة مالية ال تزيد عن ) ةمعلن

 

 واألربعنيالثامنة القواعد التفسريية للمادة 

 

 ى( فعل%50ر زيادة الغرامة املالية عن )املرتكبة من الالعب ترب امُلااَلفاتيف حال كانت   48/1/3-1

واملربرات الالزمة لذلك ونسبة الغرامة املالية، وللجنة  امُلااَلفاتالنادي رفع بتفاصيل 

يف ضوء قناعتها بظروف  ،رفضهاأو  مطلق اليالحية يف املوافقة على زيادة الغرامة املالية

 ومالبسات املاالفة وحال الالعب.
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 :العقوبات على الالعب :ألربعونتاسعة واالاملادة 

وبات على الالعب أن توقع عق األْنِدَيةأحد  بطلب منأو  حيق للجنة وفق صالحيتها  49/1

 التالية: امُلااَلفاتأكثر من أو  ارتكابه خمالفةيف حالة  امُلْحَتِرف

لغرض التحايل على قواعد التسجيل  مستنداتأو  تقديم بيانات  49/1/1

 .فاالْحِتراوشروط 

 التحايل على قواعد االنتقال.  49/1/2

 جتاه ناديه. التعاُقديَّةاإلخالل بااللتزامات   49/1/3

 .نهاء عقده مع النادي دون سبب مشروعإ  49/1/4

 توقيع عقد احرتاف ألكثر من ناٍد عن نفس الفرتة.  49/1/5

 اخالًفالتعاقد أو  التيريح بالتفاوضأو  األْنِدَيةأحد  ض معالتفاُو  49/1/6

 الالئحة.هذه ألحكام 

 أي من االلتزامات واألحكام والضوابط املنيوص عليها يف هذه الالئحة.  49/1/7

خمالفة تعليمات وتعاميم ولوائح االحتاد ذات اليلة واالمتناع عن   49/1/8

 تنفيذ قرارات اللجنة.

عرض أي نزاع يتعلق بأحكام هذه الالئحة على أي جهة أخرى غري   49/1/9

 للجنة.ا

حكام هذه الالئحة أو أي وثائق تسريب الوثائق واملستندات ذات اليلة بأ  49/1/10

 باملنازعات أمام اللجنة أو الغرفة. ةمستندات متعلقأو 

املشار إليها يف الفقرة السابقة من هذه املادة  امُلااَلفاتمن  اأيًّالالعب  ارتكابيف حال   49/2

 من العقوبات التالية: أكثرأو  حيق للجنة إيقاع عقوبة

 اإلنذار اخلطي.  49/2/1

 ريال(. 300.000الغرامة املالية اليت ال تزيد عن )  49/2/2

( %50مع صرف نسبة ال تتجاوز ) ستة أشهر، ال تزيد علىاإليقاف ملدة   49/2/3

 الراتب األساسي والتزام الالعب بأداء التمارين. ِرأْج نِم
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 واألربعنيلتاسعة االقواعد التفسريية للمادة 

 

اخلطي يف احلاالت اليت تربر التدرج وترى اللجنة مناسبة  نذاريراعى تطبيق عقوبة اإل  49/2-1

 تقريرها قبل االنتقال للعقوبات األخرى.

حسب مقتضيات الواقعة وظروفها  ،ابهما مًعأو  يقافاإلأو  يقاع عقوبة الغرامةإجيوز للجنة   49/2-2

 ب.ومالبساتها وحال الالع

 حتدد اللجنة الشروط واملدى الزمين لسداد الغرامة.  49/2/2-1

 

 :: منع الالعب من مزاولة نشاطه الرياضياخلمسوناملادة 

مبنع الالعب من مزاولة نشاطه الرياضي  ن جلانهأي ِمأو  من االحتاد إذا صدر قراٌر  50/1

 :باع التاليتِّا، يتم النِّظاِميَّةراءات وبعد اختاذ مجيع اإلج

من تاريخ صدور القرار وإبالغ  ااعتبــاًر ،يلغــي النــادي عقــد الالعـــب  50/1/1

 اللجنة مبا يفيد ذلك.

مستحقــات ماليـــة عن الفــرتة أو  ال حيق لالعــب املطالبــة بأي مرتبــات  50/1/2

 ية من عقده امللغي.املتبقِّ

زاولة نشاطه الرياضي خالل الفرتة إذا صدر قرار عفو عن الالعب املمنوع من م  50/2

ة من خالل عليه العودة إىل ناديه السابق إلمتام تلك الفرت ،املتبقية من عقده امللغى

 .قبل قرار املنع من مزاولة النشاط الرياضي ،أحكام العقد نفسه

ء الفرتة إذا صدر قرار العفو عن الالعب املمنوع من مزاولة نشاطه الرياضي بعد انتها  50/3

 أي ناٍد آخر.أو  ،يف ناديه األصلي فإنه حيق له التسجيل ،املتبقية من عقده امللغي

 امُلَنشِّطاتيف اللجنة السعودية للرقابة على  در حكم نهائي من جلنة االستئنافإذا ص  50/4

 :فيحق للنادي التالي ،بإيقاف الالعب

أي تعويضات  ِعْفدون َد ،إلغاء عقد الالعب فور صدور احلكم النهائي  50/4/1

 لالعب والرفع للجنة بذلك.

االتفاق مع أو  ،عقدب بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم مطالبة الالع  50/4/2

شريطة رفع كل ما يتعلق  ،الالعب على عدم املطالبة بإعادة تلك املبالغ

 ختذها النادي. األخذ املوافقة على اإلجراءات اليت  ؛للجنة باملوضوع
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نتيجة القبض  من اجلهات املاتية يف اململكة بسجن الالعب هائيٌّن كٌمإذا صدر ح  50/5

العادات أو  الدينأو  اللوائحأو  خمالفة تتنافى مع األنظمةأو  ،جرميةعليه يف 

 :فيحق للنادي التالي ،يد االجتماعيةوالتقال

دون دفع أي تعويضات  ،إلغاء عقد الالعب فور صدور احلكم النهائي  50/5/1

 .للجنة رفع ذلكلالعب و

االتفاق مع أو  ،مطالبة الالعب بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم عقد  50/5/2

شريطة رفع كل ما  ،الالعب على عدم املطالبة بإعادة تلك املبالغ

ختذها األخذ املوافقة على اإلجراءات اليت  للجنة؛ يتعلق باملوضوع

 النادي.

فيحق للنادي  ،قبل صدور حكم نهائيو اسجن الالعب مؤقًتَتمَّ  يف حال  50/5/3

راتبه األساسي تسلم له حال أجر  ( من%50نسبة )باالحتفاظ لالعب 

طالق سراحه دون معاقبته حبكم نهائي، ويف حال صدر احلكم النهائي إ

سبة املنيوص عليها يف هذه الفقرة، مع فال حيق له يف استالم الن

 .مطالبته بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم عقٍد

عند وجود عقوبة إيقاف مفروضة على العب قبل انتقاله، جيب أن يتم تطبيق تلك   50/6

 ل النادي اجلديد الذي سجل فيه الالعب.َبِق ْنالعقوبة وفرضها ِم

 

 اخلمسنيالقواعد التفسريية للمادة 

 

الستماع لقضايا ييبح فيها قرار جلنة ا ( أيضًا يف احلاالت اليت50/4يراعى تطبيق حكم املادة )  50/4-1

 نهائي.املنشطات 

 

 :العقوبات على النادياخلمسون: احلادية واملادة 

أو  حيق للجنة وفق صالحيتها أن توقع عقوبات على النادي يف حالة ارتكابه خمالفة  51/1

 التالية: امُلااَلفاتأكثر من 
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 مستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيلأو  تقديم بيانات  51/1/1

 .االْحِترافوشروط 

 حتايل على قواعد االنتقال.  51/1/2

 جتاه الالعب. التعاُقديَّةاإلخالل بااللتزامات   51/1/3

 .مشروعإنهاء عقد الالعب دون سبب   51/1/4

 اخالًفالتعاقد أو  التيريح بالتفاوضأو  الالعبنيأحد  التفاوض مع  51/1/5

 ألحكام الالئحة.

 ى اإلخالل بعقده مع ناديه.حتريض الالعب عل  51/1/6

ات التضامن وفق هماساالمتناع عن سداد التعويضات عن التدريب وم  51/1/7

 أحكام الالئحة.

االحتاد ذات اليلة واالمتناع عن تنفيذ  تعليمات وتعاميملوائح وخمالفة   51/1/8

 قرارات اللجنة.

رى غري عرض أي نزاع يتعلق بأحكام هذه الالئحة على أي جهة أخ  51/1/9

 اللجنة.

  أي من االلتزامات واألحكام والضوابط املنيوص عليها يف هذه الالئحة.  51/1/10

حكام هذه الالئحة أو أي وثائق تسريب الوثائق واملستندات ذات اليلة بأ 51/1/11

 باملنازعات أمام اللجنة أو الغرفة. ةمستندات متعلقأو 

املشار إليها يف الفقرة السابقة من هذه املادة  ااَلفاتامُلمن  اأيًّ النادي يف حال ارتكاب  51/2

 أكثر من العقوبات التالية:أو  حيق للجنة إيقاع عقوبة

 اخلطي. نذارتوجيه اإل  51/2/1

 ريال(. 500.000ال تزيد عن )اليت  الغرامة املالية  51/2/2

 احلرمان من تسجيل العبني جدد ملدة ال تزيد عن فرتتي تسجيل.  51/2/3
 

 احلادية واخلمسنيلقواعد التفسريية للمادة ا
 

وترى اللجنة مناسبة  ،جاخلطي يف احلاالت اليت تربر التدرُّ نذاريراعى تطبيق عقوبة اإل  51/2-1

 تقريرها قبل االنتقال للعقوبات األخرى.



 70 

ظروفها حسب مقتضيات الواقعة و ،ابهما مًعأو  ،احلرمانأو  يقاع عقوبة الغرامةإجيوز للجنة   51/2-2

 ومالبساتها.

 حتدد اللجنة الشروط واملدى الزمين لسداد الغرامة.  51/2/2-1

 

 :واإلداريني الوسطاءالعقوبات على  :اخلمسونو نيةالثااملادة 

أو  يف حالة ارتكابه خمالفةالوسيط أن توقع عقوبات على  حيتهاحيق للجنة وفق صال 52/1

 التالية: امُلااَلفاتأكثر من 

مستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل أو  يم بياناتتقد  52/1/1

 .االْحِترافواالنتقال وشروط 

 جتاه الالعب. التعاُقديَّةبااللتزامات  اإلخالل  52/1/2

 ض الالعب على اإلخالل بعقده.يرحت  52/1/3

 ع الالعب على إنهاء عقده دون سبب عادل.يشجت  52/1/4

ألحكام  اخالًفالتعاقد أو  صرح بالتفاوضأو  عبنيالالأحد  تفاوض معال  52/1/5

 الالئحة.

 التعاميمتعليمات والأو  لوائح االحتادأو  أحكام هذه الالئحة ةالفخم  52/1/6

 امتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة.أو  ذات اليلة

يتعلق بأحكام هذه الالئحة على أي جهة أخرى غري  عرض أي نزاٍع  52/1/7

 اللجنة.

أي من االلتزامات واألحكام والضوابط املنيوص عليها يف هذه ض عر  52/1/8

 الالئحة.

حكام هذه الالئحة أو أي وثائق تسريب الوثائق واملستندات ذات اليلة بأ  52/1/9

 باملنازعات أمام اللجنة أو الغرفة. ةمستندات متعلقأو 

الفقرة السابقة من هذه املادة املشار إليها يف  امُلااَلفاتمن  اأيًّ الوسيط يف حال ارتكاب 52/2

 أكثر من العقوبات التالية:أو  حيق للجنة إيقاع عقوبة

 اخلطي. نذارتوجيه اإل  52/2/1

 (.ريال 300.000ال تزيد عن )ة اليت الغرامة املالي  52/2/2
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 .شهر وال تزيد عن سنةأملدة ال تقل عن ستة بشكل مؤقت الرتخيص إيقاف   52/2/3

 .سحب الرخية  52/2/4

 .القَدماملنع من املشاركة يف أي نشاط يتعلق بكرة   52/2/5

 التفاوض معخمالفة أي من اإلداريني  يف حالة ارتكاب وفق صالحيتها حيق للجنة  52/3

ألحكام الالئحة أن توقع  اخالًف ،التعاقدأو  ،التيريح بالتفاوضأو  ،الالعبنيأحد 

 أكثر من العقوبات التالية:أو  عقوبة

 اإليقاف ملدة موسم كامل عن ممارسة النشاط الرياضي.  52/3/1

 ريال(. 300.000اليت ال تزيد عن ) الغرامة املالية  52/3/2

 

 واخلمسنيالثانية القواعد التفسريية للمادة 

 

وترى اللجنة مناسبة  ،اخلطي يف احلاالت اليت تربر التدرج نذاريراعى تطبيق عقوبة اإل  52/2-1

 ل للعقوبات األخرى.تقريرها قبل االنتقا

حسب مقتضيات الواقعة وظروفها مًعا،  بهماأو  يقافاإلأو  ،عقوبة الغرامةإيقاع  جيوز للجنة  52/2-2

 .الوسيطومالبساتها وحال 

حسب مقتضيات الواقعة مًعا،  بهماأو  سحب الرخيةأو  عقوبة الغرامةإيقاع  جيوز للجنة  52/2-3

 .الوسيطها ومالبساتها وحال وظروف

حسب مًعا،  بهماأو  املنع من املشاركة يف أي نشاطأو  عقوبة الغرامةإيقاع  جيوز للجنة  52/2-4

 .الوسيطمقتضيات الواقعة وظروفها ومالبساتها وحال 

حسب مقتضيات الواقعة وظروفها مًعا،  بهماأو  يقافاإلأو  عقوبة الغرامةإيقاع  جيوز للجنة  52/3-1

 .ومالبساتها وحال اإلداريني

 حتدد اللجنة الشروط واملدى الزمين لسداد الغرامة.  52/3/2-1
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 الفيل اخلامس عشر

 اللجنة وتشكيلها واختياصاتها وقراراتها

 

 :تشكيل اللجنة واخلمسون: لثالثةااملادة 

 . ن اجمللسبهم قرار ِم ييدر( أعضاء 3وعدد ) ،ن اللجنة من رئيس ونائب للرئيستتكوَّ  53/1

 نائب الرئيس من املقيمني يف مقر االحتاد. أن يكوَنجيب   53/2

 .اقانونيًّ اأعضاء اللجنة ممن حيمل مؤهًلأحد  جيب أن يكون  53/3

 ةلجنليزيعضاء اللجنة ممن جييدون اللغة اإلأأحد  ن يكونأجيب   53/4

وبدون عذر  ،اجتماعات يف العام الواحد ثالثةتسقط العضوية يف حالة تغيب العضو   53/5

 ،اعتذاره ألي سبب كان يتاذأو  أعضاء اللجنةأحد  حال خلو مركز ويف ،بولمق

 اجمللس اإلجراءات الالزمة لتعيني البديل.

 

 :اجتماعات اللجنة :واخلمسون رابعةالاملادة 

 يتوىل الرئيس اجتماعات اللجنة.  54/1

 يف حال غياب الرئيس يتوىل اجتماعات اللجنة نائب الرئيس.  54/2

 اويقدم تقريًر ،ويضمن تنفيذ كل املهام ،ماعاتهاد رئيس اللجنة مواعيد اجتحيد  54/3

 بذلك إىل جملس اإلدارة. 

 نائبه.أو  تكون اجتماعات اللجنة صحيحة حبضور أغلبية األعضاء من بينهم الرئيس  54/4

ويف حال تساوي األصوات يرجح اجلانب  ،تتاذ اللجنة قراراتها باألغلبية البسيطة  54/5

 ذي فيه الرئيس.ال

 

 :اختياصات اللجنة :واخلمسون امسةاخلاملادة 

 بالتالي:ختتص اللجنة 

التأديبية املتعلقة  مورتطبيق أحكام هذه الالئحة والنظر يف كافة األالرقابة على   55/1

 واختاذ القرارات بشأنها. الوسطاء و/أو اإلداريني باألندية و/ أو الالعبني و/أو
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اليت تكون بني األندية و / أو الالعبني و/ أو الوسطاء بشأن أوضاعهم  فض املنازعات  55/2

 وأهليتهم وانتقاالتهم الداخلية واخلارجية.

إصدار تعميم سنوي قبل بداية امَلْوِسم الرياضي، وهلا حق تعديله، أو اإلضافة إليه،   55/3

فرتتي  ويكون جزًءا ال يتجزأ من هذه الالئحة، على أن يتضمن التعميم مواعيد

 التسجيل ومتطلباتها.

 حتديد أوضاع الالعبني يف خمتلف منافسات االحتاد.  55/4

 إعداد مناذج العقود واالستمارات اخلاصة بالتسجيل.  55/5

دراسة ملفات طلبات التسجيل أو طلبات تعديل العقود أو إلغائها، وإجازتها واملوافقة   55/6

 والتيديق عليها.

أو  و/أو الوسطاء و/الالعبني أو  /ضمن صالحياتها على األْنِدَية وإيقاع العقوبات   55/7

 يف احلاالت اليت يثبت فيها خمالفتهم هذه الالئحة والقرارات والتعاميم.اإلداريني 

 إجراء أي تعديالت على الالئحة ورفعها إىل جملس اإلدارة العتمادها.  55/8

 

 :سكرتارية اللجنة :واخلمسون ادسةالساملادة 

 يوفر االحتاد العدد الالزم من سكرتارية اللجنة، ولرئيس اللجنة تنظيم أعماهلم.  56/1

تتوىل سكرتارية اللجنة تنظيم حماضر اللجنة وتوقيعها من األعضاء وأي أعمال يتم   56/2

 سنادها يف إطار اختياصات اللجنة.إ

 

 :الشكاوىواخلمسون:  سابعةالاملادة 

ة التقدم من له ميلحة تتعلق بأحكام هذه الالئحأو لوسطاء اأو  الالعبنيأو  للنادي 57/1

 فيما يدخل يف اختياصها.للجنة بالشكوى 

 :يشرتط لقبول الشكوى التالي  57/2

 .تقدميها إىل اللجنة  57/2/1

 تضمينها الوقائع واملستندات املؤيدة للشكوى.  57/2/2

 .اقانوًنله ثَِّمن ُيَمأو  ،ل امُلشتكيَبن ِقتوقيعها ِم  57/2/3

 حتديد نوعية املطالبة.  57/2/4
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ورقم  ،وأرقام اهلاتف ،العنوان الكامل لطريف الشكوى )العنوان الربيدي  57/2/5

 لكرتوني(.الفاكس والربيد اإل

ن أطراف الشكوى واالستماع لإلفادات ذات اليلة ن تراه ِمطلب حضور َم حيق للجنة  57/3

 مبوضوعها.

 وهلا احلق بالتمديد ملدة ،تاريخ تقديم الشكوى من شهرا خالل تيدر اللجنة قراراته  57/4

 حسب حال وموضوع الشكوى وظروف وقائعها. ،مدد مماثلةأو 

 ن القانونيني والفنيني واخلرباء.ن تراه ِمحيق للجنة االستعانة مَب  57/5

 .ن قرار اللجنة أسبابه وحيثياته ومنطوقهيتضم  57/6

 

 نيواخلمسلسابعة االقواعد التفسريية للمادة 

 

 يتم استقبال الشكاوى على النحو اآلتي: 57/1-1

-وذج الشكوى وتعبئة من ،امن ميثله قانوًنأو  احلضور الشايي للمشتكي  57/1-1/1

 .خطيًّا - املعتمد لدى اللجنة

لسكرتري ألصلية الوثائق ا سلمعلى أن ًتي اخلاص باللجنة الربيد اإللكرتون  57/1-1/2

 .اللجنة

 (.7امللحق رقم  انظريتم تقديم الشكوى وفق النموذج املعتمد ) 57/1-2

 يتعني على أطراف الشكوى تقديم ردودهم يف املواعيد واملهل اليت حتددها اللجنة. 57/1-3

 جيب تقديم الشكوى ومرفقاتها من نساتني أصل وصورة. 57/2-1

 أو الوسيط املسجل امي املرخص لهجيوز أن يكون املمثل القانوني عن الالعب احملرتف احمل 57/2/3-1

 مبوجب تفويض من الالعب للمطالبة حبقوقه.

( يومًا لتنفيذ القرار، ويف حال عدم 45للجنة أن تلزم من صدر ضده القرار مبدة ال تزيد عن )  57/6-1

تنفيذ القرار يف املدة املقررة حيق للجنة اختاذ اإلجراءات املنيوص عليها يف اللوائح لتنفيذ 

 رتها.قرا

أو  ألطراف الشكوى اتقوم اللجنة بعد صدور قرارها بإحالته لألمانة العامة إلبالغه فوًر 57/6-2

 ممثليهم.

يف  املشار إليهالعنوان  إبالغه لألطراف علىَتمَّ  ار إذاتعترب اللجنة أن األطراف قد استلموا القر  57/6-3

 القرار.
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 الفيل السادس عشر

 أحكام ختامية
 

 :أحكام ختامية :واخلمسون منةثاالاملادة 

 ما مل يرْد ،هلذه الالئحة امكمًل اة عن االحتاد جزًءرتعترب اللوائح والقرارات الياد  58/1

 وال يتعارض مع أحكامها. ،بشأنه نص

 ال يتجزأ من هذه الالئحة. ايعترب التعميم السنوي الذي تيدره اللجنة جزًء  58/2

ما مل اختاذ القرارات الالزمة يف كل و ،هذه الالئحة بتفسري أحكام لساجمل تصُّخي  58/3

 .يرد بشأنه نصٌّ

ختتص الغرفة بتطبيق أحكام هذه الالئحة يف ضوء اختياصها املنيوص عليه يف   58/4

 ( من الئحة غرفة فض املنازعات باالحتاد.5املادة )

 .ارار يتعارض مع أحكام هذه الالئحة باطًلقأو  كل حكميعترب   58/4

تتم بعد اليت  واالنتقاالت واحلاالتعلى الشكاوى واألوضاع تسري أحكام هذه الالئحة   58/5

  .نفاذها

 

 واخلمسنيالثامنة القواعد التفسريية للمادة 

 

 يتم الفيل يف املنازعات اليت وردت بعد صدور هذه الالئحة طبقًا ألحكامها باستثناء التالي: 58/5-1

 تعويضات عن التدريب.املنازعات املتعلقة بال األول: 

 املنازعات املتعلقة باملساهمة التضامنية. الثاني: 

املنازعات املتعلقة بالعقود االحرتافية اليت انتهت قبل سريان هذه الالئحة ما مل تكن  الثالث: 

 مدة النظر فيها قد انتهت فال جيوز النظر فيها اصاًل.

العقد حمل تسجيل ئحة اليت كانت سارية عند الفهذه املنازعات الثالث يتم الفيل فيها وفقًا ل

 النزاع.
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 :نفاذاإلبطال وال: تاسعة واخلمسونالاملادة 

( 1/ق/5644بقة اليادرة بالقرار رقم )حتل هذه الالئحة ومالحقها حمل الالئحة السا 59/1

 م.15/6/2013هـ املوافق 6/8/1434وتاريخ 

 .لالحتاديف املوقع الرمسي  نشرها ون هذه الالئحة نافذة من تاريختك  59/2
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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 االْحِترافجلنة  

   

  حمرتفعقد العب كرة قدم منوذج  

 األطراف:

............................. باململكة ..../..../.........م يف مدينة............... املوافق.نه يف يومإ

 االتفاق بني كل من: َتمَّ  العربية السعودية

.............. الرمز .ص. ب:......................... :وعنوانه ........ي....................ناد -1

وميثله يف التوقيع  ،...................................:الربيد االلكرتوني............. :الربيدي

املفوض أو  ئيس النادي. بيفته ر...............................................على هذا العقد/

 .يف هذا العقد )بالطرف األول(الرمسي ويشار إليه 

......................... وحيمل جواز .اجلنسية/...................................... الالعب -2

...م ..../....../................................... وتاريخ ميالده:................. اهلوية رقم.سفر

. ...............:الربيدي . الرمز................ص. ب:. ..................................وعنوانه:

 ...........................جوال/ .......................:فاكس .......................هاتف:.

 ............................................................لكرتوني:.........................الربيد اإل

يادرة المبوجب الوكالة  ...................................................السيد/وميثله 

يف هذا ويشار إليه  ،.../.../...........عقد التمثيل املؤرخ يفأو  ..../....../........بتاريخ:

 .العقد )بالطرف الثاني(

 التمهيد:

ف الطرف األول يرغب يف التعاقد مع الطرف الثاني بيفة العب كرة قدم حمرت نَّإ حيث

الطرف الثاني يوافق على اللعب لدى الطرف  نَّإوحيث  ،اللوائحلشروط هذا العقد و اطبًق

وبعد أن أقر الطرفان  ،لوائحلشروط هذا العقد وال اف طبًقاألول كالعب كرة قدم حمرت

 فقط اتفقا على ما يلي:بأهليتهما هلذا التعاقد 
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 ال يتجزأ من العقد. ايعترب التمهيد جزًء :البند األول

 مدة العقد: :البند الثاني

يبدأ سريان هذا العقد من ، و)...........................................(مدة العقد 

 م............./......../..........تاريــخوينتهي يف  .........م./............../......تاريخ

 احرتام األنظمة واللوائح: :البند الثالث

 االحتاد واالحتاد الدولي واالحتاد وتعاميماألنظمة ولوائح م الطرفان باحرتام وتنفيذ يلتز

 ني.امُلْحَتِرفالقاري ورابطة دوري 

 التزامات الطرف األول: :البند الرابع

يلتزم الطرف األول وأوضاع الالعبني، وفق ما تقرره املادة السادسة من الئحة االحرتاف 

 بالتالي:

....................................... إىل الطرف الثاني يف نهاية ...شهري وقدره دفع راتب -1

 كل شهر ميالدي.

 ..........................................................................وقدرهدفع بدل سكن سنوي  -2

 ....................................................................بدل مواصالت شهري وقدره دفع -3

 أخرى:أي امتيازات  -4

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 إجازة سنوية حسب اتفاق الطرفني. -5

مع الوفاة طيلة مدة عقده أو  والعجز صابةيغطي حاالت املرض والعالج واإل اتأميًن -6

ت آثارها ممتدة بعد زالما على أن تشمل التغطية التأمينية احلاالت اليت  ،الطرف األول

 نهاية العقد.

أو  اختياره ضمن صفوف املنتاب الوطين بااللتحاق للعبَتمَّ  السماح لالعب الذي -7

 التدريب فور طلب االحتاد املعين وفق اللوائح.

 التزامات الطرف الثاني:: البند اخلامس

 يلتزم الطرف الثاني بالتالي:
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م اليادرة عن االحتاد واالحتاد الدولي واألعراف واللوائح والقرارات والتعامياألنظمة  -1

 ونيوص العقد. الرِّياِضيَّة

( 1الوطنية فور طلب االحتاد ذلك وفق ما نص عليه امللحق رقم ) ْنَتَاباتااللتحاق بامُل  -2

ميلحة املنتاب  وإذا تطلبْتمن الئحة أوضاع الالعبني وانتقاالتهم باالحتاد الدولي، 

تتعارض مع أي ألَّا  فيحق لالحتاد متديد الفرتة بشرط ،أطول لفرتة زمنية تفريغه

 مشاركة رمسية للنادي.

حضور التدريبات واملعسكرات والندوات واملؤمترات اليحفية وأداء املباريات الودية   -3

وُيعفى الالعبون الطلبة من  ،حسب املواعيد املقررة ،املنتابأو  والرمسية يف النادي

باحية أثناء أيام الدراسة فقط، على أن يتم تعويضها يف فرتات أخرى تدريبات الفرتة الي

 حيددها النادي.

 اإلجازات.أو  امَلْوِسمأثناء يف اململكة  مغادرته قبل اخَلطِّيَّةادي احليول على موافقة الن -4

 الدورية الطِّبَّيَّةاحلفاظ على اللياقة البدنية واملثول لالختبارات الفنية والفحوصات  -5

للنادي واالحتاد وفحوصات  الطِّبَّيَّةوالعالج وفق اجلداول امُلعدة من قبل األجهزة الفنية و

 .امُلَنشِّطاتاللجنة الوطنية ملكافحة 

 وأن يكون قدوة حسنة داخل وخارج امللعب. ،الرِّياِضيَّةالتحلي باألخالق والروح  -6

 يول على موافقة النادي.هدايا من أي جهة دون احلأو  أي دعم ماديَقُبول  عدم -7

إال يف حالة الظروف  ،عدم االعتزال خالل فرتة سريان العقد بدون موافقة الطرف األول -8

 القاهرة.

لودية لغري االلعب يف املباريات أو  اجتماعيأو  ثقايفأو  عدم املشاركة يف أي نشاط رياضي -9

 .اخَلطِّيَّةإال بعد احليول على موافقته  ،ناديه احلالي

مبا يساعده على ضمان مستقبله  ،متابعة حتييله العلمي ورفع مستواه الثقايف -10

 .)بالنسبة لالعب السعودي( الوظيفي

إال  ،التعاقد مع ناٍد جديدأو  واحليول على موافقته عند التفاوض ،ناديه احلاليإخطار  -11

 احلالي.شهر األخرية من عقده األسينتهي خالل الستة أو  ،إذا كان عقده انتهى
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 ُمْنَتَاباتانضمامه للوأثناء بعد  األْنِدَيةإجراء أي مفاوضات مباشرة مع َقُبول  عدم -12

ملواد الفيل الرابع  وفًقاوأي خمالفة من قبل الالعب ستجعله عرضة للعقوبة الوطنية، 

 .وانتقاالتهم وأوضاع الالعبني االْحِترافوالعقوبات( من الئحة  امُلااَلفات) عشر

مكاناته يف تنفيذ األنشطة واألعمال املنيوص عليها يف إشاركة وبذل أقيى جهده وامل -13

ح بذلك مبوجب تقارير معه، ما مل تكن حالة الالعب اليحية ال تسمامُلْبَرم العقد 

 .معتمدة من الطرف األولطبية 

ض مع تعاَرمبا ال ي ،مع الرعاة الرمسيني للنادي امُلْبَرَمةاحرتام االتفاقيات والعقود  -14

 نيوص الالئحة.

وعدم استادام عالج طيب دون علم طبيب  ،مرضهأو  الطرف األول بإصابتهإخطار  -15

 عدا احلاالت الطارئة والتزامه بالعالج املقرر له مبوافقة الطرف األول. ،الطرف األول

من  شكٍلاجلماهري بأي أو  احملافظة على أسرار الطرف األول وعدم اإلساءة له وملنتسبيه -16

 األشكال.

واملثول أمام  لوائح اللجنة السعودية للرقابة على املنشطاتللوائح الدولية وااللتزام با -17

 .متى طلبت منه ذلك وجلنة االستماع لقضايا املنشطات امُلَنشِّطاتجلنة فحص 

جلنة اليحة والسلوك وفحوصات االلتزام بالئحة اليحة والسلوك الرياضي،  -18

 .الرياضي

الالئحة النموذجية للماالفات والعقوبات يف األندية اليت تطبق االحرتاف االلتزام ب -19

 .واملعتمدة من اللجنة

 العقد: ِخْسَفأو  الرواتب ِعْفعدم التأخر يف َد :البند السادس

الالعب  إصابةفسخ العقد بسبب أو  ال حيق للطرف األول التأخر عن دفع رواتب الطرف الثاني

 التدريب.أو  أثناء اللعب

 :عاية واإلعالندحقوق ال :البند السابع

 املطلق يف استثمار صورة الطرف الثاني. للطرف األول احلق -1

ل مسه وصورته الفردية يف اإلعالن بعد موافقة الطرف األواللطرف الثاني حق استثمار  -2

لوائح مة واألنظيتعارض اإلعالن مع ألَّا  على على شكل ومضمون اإلعالن، اخَلطِّيَّة

 واالمتناع عن اإلعالن للمنتجات املضرة باليحة. ،يف اململكة واآلداب العامةاالحتاد 
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 إقرار العقوبات: :البند الثامن

يف حال إخالله بالتزاماته  جيوز للطرف األول اختاذ قرارات وعقوبات ضد الطرف الثاني

 ،كتابيًّاخيطر الطرف الثاني ومبا ال يتعارض مع اللوائح، على أن  ،املنيوص عليها بالعقد

 .ق لألخري االعرتاض عليها وفق ما تقضي به األنظمة واللوائحوحي

 :امُلناَزعاتتسوية  :البند التاسع

 ة.يَّيسعى الطرفان حلل خالفاتهما حول تنفيذ العقد بالتسوية الودِّ -1

النادي والالعب  عات اليت تنشأ بنيازنبالنظر يف امل غرفة فض املنازعات باالحتادختتص  -2

العقد، مع مراعاة ما يدخل يف اختياص جلنة االحرتاف وأوضاع الالعبني حول  امُلْحَتِرف

مبوجب نيوص الئحة االحرتاف وأوضاع الالعبني والئحة الوسطاء، والئحة غرفة فض 

 املنازعات باالحتاد.

 تعديل وإنهاء العقد: :البند العاشر

 حذف.أو  فني مع التوقيع على أية إضافةجيوز تعديل العقد مبوافقة الطر -1

 الرياضي. امَلْوِسمال جيوز إنهاء العقد خالل  -2

 جيوز للطرفني االتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. -3

 لغة العقد: :البند احلادي عشر

 اللغة اليتأو  ةلجنليزياإلإىل اللغة اللغة العربية هي اللغة الرمسية املعتمدة للعقد ويرتجم 

 يتقنها الطرف الثاني.

 :اإلقرارات :البند الثاني عشر

 وأنه غري مرتبط بأي عقود مع أندية أخرى. ،الالعب بأن هذا العقد هو الوحيد قرُي  -1

خاص أو  ،وغري مرتبط بأي عمل حكومي ،للعب للنادي االالعب بأنه متفرغ كليًّ قرُي  -2

 ي وحتى تاريخ نهايته.مع النادهذا العقد من تاريخ بداية  ،من أي نوع

 أحكام عامة: :البند الثالث عشر

عا على لوائح وتعاميم االحتاد واالحتاد الدولي قبل التوقيع َلطَّايقر الطرفان بأنهما قد   -1

 ملتزمان بتنفيذها.بأنهما على هذا العقد و
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االحتاد عاميم اليادرة عن االحتاد وواللوائح والت األنظمة ال يعتد بأي نص يتعارض مع  -2

 ني.امُلْحَتِرفواالحتاد القاري ورابطة دوري  الدولي

 لطرف األول واللجنة باالحتاد.ملا يراه اخيضع تقدير األعذار والظروف الشايية   -3

ره ْكِذ على كل ما مل يرْدوانتقاالتهم  وأوضاع الالعبني االْحِترافالئحة تطبق أحكام   -4

 يف هذا العقد.

 ومبا ال يتعارض مع اللوائح. ،شروط إىل العقدأو  لى إضافة أية بنودللطرفني االتفاق ع  -5

 :نسخ العقد :البند الرابع عشر

نسخ موقعة حسب األصول جبميع صفحاتها ومؤرخ باليفحة األخرية ( 3)حيرر العقد من 

وتسلم نساة  ،وتسلم نساة منه لكل طرف فور التوقيع عليه ،من قبل الطرف األول اوخمتوًم

 حتاد وتكون هي املعتمدة لديه يف حالة اخلالف. إىل اال

 اللطرفني من تاريخ التوقيع عليه، وال يكون نافًذ ايعترب هذا العقد ملزًم البند اخلامس عشر:

 .إال بعد ميادقة اللجنة عليه

 (الطرف الثاني) ()الطرف األول

 ...........................................االسم:.... االسم:................................................

 اليفة:.............................................. اليفة:...............................................

 .............................................التوقيع: ..............................................التوقيع:

 التاريخ:.............................................. ..............................................التاريخ:

 

 وأوضاع الالعبني، االْحِترافميادقة جلنة 

 

 

 وختمها
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 (2امللحق رقم )

منوذج عقد إعـارة العب كرة قدم 

 حمرتف
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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 االْحِترافجلنة  

   

  حمرتفالعب كرة قدم ارة ـإعمنوذج عقد  

 األطراف:

............................. باململكــــة ..../..../.........م يف مدينــــة............. املوافــــق...نــــه يف يــــومإ

 االتفاق بني كل من: َتمَّ  ،العربية السعودية

ــادي............................ -1 ــه:......................... ص. ب: نــــ ــز .وعنوانــــ .............. الرمــــ

وميثلــه يف التوقيــع علــى   يــد االلكرتوني:...............................الربالربيــدي:............. 

املفـــــوض أو  ............................................... بيــــفته رئــــيس النــــادي   .هــــذا العقــــد/  

 )بالطرف األول(.)النادي املعري( الرمسي ويشار إليه يف هذا العقد 

ــادي............................ -2 ــه:......................... ص. ب:وعن نــــ ــز .وانــــ .............. الرمــــ

وميثلـه يف التوقيـع   الربيـد االلكرتوني:....................................... الربيدي:............. 

املفــوض أو  ............................................... بيــفته رئــيس النــادي.علــى هــذا العقــد/

 (.الثاني)بالطرف )النادي املستعري( شار إليه يف هذا العقد وي ،الرمسي

ــية -3 ــواز .الالعـــــب/...................................... اجلنســـ ......................... وحيمـــــل جـــ

............................... وتـــــــــــــــــــــاريخ .................... اهلويـــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــم.ســـــــــــــــــــــفر

......... الرمــــــــــز  .وعنوانــــــــــه:........................... ص. ب: ..../....../.........م .مــــــــــيالده: 

 . ....................................... جوال/..الربيدي:......... هاتف:................. فاكس:..

 ............................................................لكرتوني:...........................الربيد اإل

يــــــادرة ال. مبوجــــــب الوكالــــــة ...............................وميثلـــــه الســــــيد/................... 

يف هـذا العقـد   ويشـار إليـه   ../.../..........عقد التمثيـل املـؤرخ يف  أو  ..../....../........بتاريخ:

 (.)بالطرف الثالث
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  التمهيد:

بيـفة العـب كـرة قـدم حمـرتف      لثالـث  ارف يرغـب يف التعاقـد مـع الطـ     لثـاني الطـرف ا حيـث إن  

موافقـون  مجيـع األطـراف   حيـث إن  ولشـروط هـذا العقـد واللـوائح،      اطبًق األولمن الطرف ُمعار 

 على ما يلي: وابأهليتهم هلذا التعاقد فقط اتفقاألطراف  أقرواوبعد أن ، ذلكعلى 

 ال يتجزأ من العقد. ا: يعترب التمهيد جزًءالبند األول

 مدة العقد: :البند الثاني

يبدأ سريان هذا العقد ، و........................(.....................)................... مدة العقد 

 .........م.........../........../..........م وينتهي يف تاريــخ........../........../.من تاريخ

 احرتام األنظمة واللوائح: :البند الثالث

االحتاد واالحتاد الدولي واالحتاد  وتعاميم األنظمة ولوائحباحرتام وتنفيذ طراف األيلتزم 

 ني.امُلْحَتِرفالقاري ورابطة دوري 

 :الثاني: التزامات الطرف الرابع البند

وقدره  امبلًغ (عريالنادي امُل)للطرف األول  (ستعريالنادي امُل)يدفع الطرف الثاني  -1

 .(الالعب).....( لقاء قيمة إعارة الطرف الثالث ............)............................

يف الثالث .. إىل الطرف ........................................قدره شهرييلتزم بدفع راتب   -2

 نهاية كل شهر ميالدي.

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوي  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنيلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفع   -3

 .....................................................................قدره

 يلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفع بــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل مواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــهري   -4

 ...............................................................قدره

 ...................................................................................أي امتيازات أخرى:  -5

 .األطرافإجازة سنوية حسب اتفاق   -6

الوفــاة طيلــة مــدة عقــده مــع    أو  والعجــز صــابةيغطــي حــاالت املــرض والعــالج واإل   ًانــتأمي  -7

آثارهـا ممتـدة بعـد     مـا زالـت  التغطيـة التأمينيـة احلـاالت الـيت      على أن تشمَلالثاني الطرف 

 نهاية العقد.
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ــمَّ  الســماح لالعــب الــذي    -8 ــاره ضــمن صــفوف املنتاــب الــوطين بااللتحــاق للعــب     َت أو  اختي

 دريب فور طلب االحتاد املعين وفق اللوائح.الت

 

 :لث: التزامات الطرف الثاالبند اخلامس

 احرتام قوانني اململكة العربية السعودية  -1

 القـَدم مع مراعاة قوانني لعبة كرة  ،وتقديم أفضل ما لديه يف املباريات ،بذل أقيى جهد  -2

 .دوة حسنة يف متثيل الطرف الثانين قوأن يكو ،ني يف املباراةسؤولوأن يقبل قرارات امل

واإلعـداد هلـا عنـد اختيـاره،      ،ممارسة اللعب النظيف والسـلوك السـوي يف مجيـع املباريـات      -3

مـا مل تكـن حالتـه اليـحية ال تسـمح      الثـاني  لتعليمات الطـرف   وفًقاواملشاركة يف التدريب 

 .الثانياملعتمدة من الطرف  الطِّبَّيَّةللتقارير  ابذلك طبًق

عنـدما ُيطلـب منـه    الثـاني  اخلاصـة بـالطرف    الرِّياِضيَّةحضور مجيع األحداث واملناسبات   -4

 ذلك.

إال بعد موافقـة   ،الثانيأي نشاط رياضي لغري الطرف يف املشاركة أو  االمتناع عن اللعب  -5

 .كتابيًّااألخري 

تيــاره ضــمن صــفوفه اخَتــمَّ  اللعــب يف حــالأو  باملنتاــب الــوطين للتــدريب اوًرااللتحــاق فــ  -6

 عندما ُيطلب منه ذلك.

إال يف حالـة   ،والثـاني عدم االعتزال خالل فرتة سريان العقـد بـدون موافقـة الطـرف األول       -7

 القاهرة. الظروف

وعــدم اســتادام عــالج طــيب دون علــم طبيــب     ،مرضــهأو  بإصــابتهالثــاني إخطــار الطــرف    -8

 .الثانيلعالج املقرر له مبوافقة الطرف عدا احلاالت الطارئة والتزامه باالثاني الطرف 

اجلماهري بأي شكل من أو  وعدم اإلساءة له وملنتسبيهالثاني احملافظة على أسرار الطرف   -9

 األشكال.

 .الثانيعدم مغادرة اململكة دون موافقة كتابية من الطرف    -10

ثــــول أمــــام جلنــــة فحــــص وامل امُلَنشِّــــطاتااللتــــزام بــــاللوائح الدوليــــة والوطنيــــة ملكافحــــة    -11

 متى طلبت منه ذلك. امُلَنشِّطات
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جلنة اليحة والسلوك وفحوصات االلتزام بالئحة اليحة والسلوك الرياضي،   -12

 .الرياضي

الالئحة النموذجية للماالفات والعقوبات يف األندية اليت تطبق االحرتاف االلتزام ب  -13

 .واملعتمدة من اللجنة

 فسخ العقد:أو  ر يف دفع الرواتبعدم التأخ :البند السادس

 إصــابةفســخ العقــد بســبب   أو  الثالــثالتــأخر عــن دفــع رواتــب الطــرف    الثــاني ال حيــق للطــرف   

 التدريب.أو  الالعب أثناء اللعب

 :عاية واإلعالندحقوق ال :البند السابع

 ،ةاخَلطِّيَّــبعــد موافقــة الطــرف األول   احلــق املطلــق يف اســتثمار صــورة الالعــب     لثــاني اللطــرف 

مســه وصــورته الفرديــة يف اإلعــالن بعــد موافقــة الطــرف األول      احــق اســتثمار   لــثوللطــرف الثا

لــوائح األنظمــة ويتعــارض اإلعــالن مــع ألَّــا  علــى شــكل ومضــمون اإلعــالن، علــى اخَلطِّيَّــةوالثــاني 

 واالمتناع عن اإلعالن للمنتجات املضرة باليحة. باململكة واآلداب العامةاالحتاد 

  قرار العقوبات:إ :ثامنالبند ال

إخاللــه بالتزاماتــه  ةيف حالــ لــثاختــاذ قــرارات وعقوبــات ضــد الطــرف الثا  الثــاني جيــوز للطــرف 

 كتابيًّــا لـث ومبــا ال يتعـارض مـع اللـوائح، علــى أن خيطـر الطـرف الثا      ،املنيـوص عليهـا بالعقـد   

 ق لألخري االعرتاض عليها وفق ما تقضي به األنظمة واللوائح.وحي

 :امُلناَزعاتتسوية  :اسعالبند الت

 حول تنفيذ العقد بالتسوية الودية. حلل خالفاتهااألطراف سعى ت  -1

 اليت تنشأ بني النـادي والالعـب   نازعاتبالنظر يف امل غرفة فض املنازعات باالحتادختتص   -2

العقد، مع مراعاة مـا يـدخل يف اختيـاص جلنـة االحـرتاف وأوضـاع الالعـبني مبوجـب         حول 

ة االحرتاف وأوضاع الالعبني والئحـة الوسـطاء، والئحـة غرفـة فـض املنازعـات       نيوص الئح

 باالحتاد.

 :تعديل وإنهاء العقد :البند العاشر

 حذف.أو  مع التوقيع على أية إضافةاألطراف جيوز تعديل العقد مبوافقة  -1

 االتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.لألطراف جيوز  -2

 :عقدلغة ال :البند احلادي عشر
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اللغــة الــيت أو  ةلجنليزيــللغــة اإلإىل االلغــة العربيــة هــي اللغــة الرمسيــة املعتمــدة للعقــد ويرتجــم 

 .لثيتقنها الطرف الثا

 : أحكام عامة:البند الثاني عشر

على لوائح وتعاميم االحتاد واالحتاد الدولي قبـل التوقيـع    اطََّلَعايقر الطرفان بأنهما قد  -1

 مان بتنفيذها.ملتزبأنهما على هذا العقد و

عاميم اليادرة عن االحتاد واالحتـاد  ال يعتد بأي نص يتعارض مع القوانني واللوائح والت -2

 ني.امُلْحَتِرفواالحتاد القاري ورابطة دوري  الدولي

 واللجنة باالحتاد.الثاني لطرف ملا يراه اخيضع تقدير األعذار والظروف الشايية  -3

 ه يف هذا العقد.ُرْكِذ تطبق أحكام الالئحة على كل ما مل يرْد -4

 ض مع اللوائح.شروط إىل العقد ومبا ال يتعاَرأو  االتفاق على إضافة أية بنودلألطراف  -5

 خ العقد: َسُن: البند الثالث عشر

 ،نسـخ موقعـة حسـب األصـول جبميـع صـفحاتها ومـؤرخ باليـفحة األخـرية         ( 4)حيرر العقـد مـن   

وتسلم  ،ساة منه لكل طرف فور التوقيع عليهوتسلم ن ،من قبل الطرف األول والثاني اوخمتوًم

 هي املعتمدة لديه يف حالة اخلالف.حتاد وتكون نساة إىل اال

جلميـع األطـراف مـن تـاريخ التوقيـع عليـه، ويكـون         ايعتـرب هـذا العقـد ملزمًـ     البند الرابع عشـر: 

 .بعد ميادقة اللجنة عليه انافًذ

 (األولطرف ال)

 (النادي امُلعري)

 (يثانالطرف ال)

 (النادي امُلستعري)

 (ثالثالطرف ال)

 (الالعب)

 ........................... االسم: االسم:............................. االسم:.............................

 .......................... اليفة: ..............اليفة:.............. اليفة:............................

 ......................... التوقيع: ...........................التوقيع: ...........................التوقيع:

 .......................... التاريخ: ............................التاريخ: ............................التاريخ:

 

 عبني،وأوضاع الال االْحِترافميادقة جلنة 

 

 ختمها
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 (3امللحق رقم )

 جدول التعويض عن التدريب
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 (3امللحق رقم )

 جدول التعويض عن التدريب

عمر 

 الالعب

الذي 

 أكمله

أندية الدرجة 

 املمتازة

أندية الدرجة 

 األوىل

أندية الدرجة 

 الثانية

أندية الدرجة 

 الثالثة

 ألف ريال 30 ألف ريال 40 ألف ريال 50 ألف ريال 75 سنة 12

 ألف ريال 40 ألف ريال 50 ألف ريال 60 ألف ريال 90 سنة 13

 ألف ريال 50 ألف ريال 60 ألف ريال 70 ألف ريال 105 سنة 14

 ألف ريال 60 ألف ريال 70 ألف ريال 80 ألف ريال 120 سنة 15

 ألف ريال 75 ألف ريال 85 ألف ريال 95 ألف ريال 140 سنة 16

 ألف ريال 90 ألف ريال 100 ألف ريال 110 ألف ريال 160 سنة 17

 ألف ريال 105 ألف ريال 115 ألف ريال 125 ألف ريال 180 سنة 18

 ألف ريال 120 ألف ريال 130 ألف ريال 145 ألف ريال 210 سنة 19

 ألف ريال 135 ألف ريال 145 ألف ريال 165 ألف ريال 240 سنة 20

 ألف ريال 150 ألف ريال 160 ألف ريال 180 ألف ريال 270 سنة 21

 ألف ريال 165 ألف ريال 175 ألف ريال 195 ألف ريال 300 سنة 22

 ألف ريال 180 ألف ريال 190 ألف ريال 210 ألف ريال 330 سنة 23
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 (4امللحق رقم )

 التضامنية املساهمةنسبة جدول 
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 (4امللحق رقم )

 ة املساهمة التضامنيةجدول نسب

 من إمجالي التعويض( %0.25)كمثال  %5 : عاًما 12الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 من إمجالي التعويض( %0.25)كمثال  %5 :عاًما 13الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 لتعويض(من إمجالي ا %0.25)كمثال  %5 :عاًما 14الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 من إمجالي التعويض( %0.25)كمثال  %5 :عاًما 15الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 من إمجالي التعويض( %0.5)كمثال  %10 :عاًما 16الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 من إمجالي التعويض( %0.5)كمثال  %10 :عاًما 17الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 من إمجالي التعويض( %0.5)كمثال  %10 :عاًما 18الذي أكمل الالعب فيه عمر  ْوِسمامَل

 من إمجالي التعويض( %0.5)كمثال  %10 :عاًما 19الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 من إمجالي التعويض( %0.5)كمثال  %10 :عاًما 20الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 من إمجالي التعويض( %0.5)كمثال  %10 :عاًما 21مل الالعب فيه عمر الذي أك امَلْوِسم

 من إمجالي التعويض( %0.5)كمثال  %10 :عاًما 22الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم

 من إمجالي التعويض( %0.5)كمثال  %10 :عاًما 23الذي أكمل الالعب فيه عمر  امَلْوِسم
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 (5لحق رقم )امل

 منوذج العنوان املاتار
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 العنوان املاتار

 املوقع أدناه باآلتي: امُلْحَتِرفأقر أنا الالعب 

 من العناوين املثبتة بهذا النموذج هو عنواني املاتار. اأن أيًّ -1

 اصحيًح اعلى أي منها يعد تبليًغ تبليغاتأو  وثائقأو  أوراقأو  أن إرسال أي -2

 والقانونية. النِّظاِميَّةآلثاره  امنتًج

 

 

 عنوان األصيل

 االسم:

 هاتف املنزل: هاتف العمل: اجلوال:

 املدينة: املنطقة: الفاكس:

 املدينة: الرمز الربيدي: صندوق الربيد:

 رقم املنزل: اسم الشارع: احلي:

 الربيد اإللكرتوني:

 هاتف املنزل: اجلوال: اسم شاص آخر:

 )إن وجد( الوسيطعنوان 

 االسم:

 هاتف املنزل: هاتف العمل: اجلوال:

 املدينة: املنطقة: الفاكس:

 املدينة: الرمز الربيدي: صندوق الربيد:

 الربيد اإللكرتوني:

 هاتف املنزل: اجلوال: اسم شاص آخر:
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 (6امللحق رقم )

 منوذج تقديم طلب تسجيل
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 م طلب تسجيل العب حمرتفمنوذج تقدي

 

 بيانات مقدم امللف:

 :سم الناديا

 نوع طلب التسجيل:

o  جتديد(  جديد )العب حمرتف 

o العب حمرتف معار 

o  جتديد(  جديد )العب حمرتف غري سعودي 

o العب حمرتف غري سعودي معار 

o  إىل نادي  ____________العب حمرتف منتقل من نادي______________ 

 

 :ستندات املرفقة لطلب التسجيلامل

  .العقد املوقع بني األطراف -1

 .( منوذج رقم ) -2

 .اليحي( - وثيقيت التأمني )الشامل -3

 .صورة ميدقة من املؤهل العلمي -4

 .صورة ميدقة من جواز السفر والبطاقة الشايية -5

 شهادة طبية. -6

 العنوان املاتار. -7

 :تعهد

............... بأن مجيع املستندات والوثائق املرفقة مع طلب .بنادي فاالْحِتراأتعهد أنا مدير 

 يف حالة وجود أي أخطاء بها. سؤوليةوأحتمل امل ،التسجيل صحيحة

 

             

 االْحِترافمدير 
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 (7امللحق رقم )

 منوذج تقديم شكوى 
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 منوذج تقديم شكوى
 

1 
 

 

 ملشتكى عليها تاريخ الشكوى رقم الشكوى

   
 

 شارة صح حسب املرفق(إ)يتم وضع  الوثائق املطلوبة من صاحب الشكوى 2

 ا)يف حال كان صاحب الشكوى شاًيثبات الشايية سارية املفعول إصورة من وثيقة  

 (اطبيعيًّ

ثبات الشايية سارية املفعول للمثل القانوني لياحب إصورة من وثيقة  

 الشكوى

 واملستندات املتعلقة مبوضوع الشكوىصورة من الوثائق  

 يتم حتديده()أخرى  .............................................. 

  
 

 البيانات الشايية للمشتكي 3

  االسم

ثبات إرقم 

 الشايية

 

مكان 

 اإلقامة

 

 العنوان
 . .....رقم اجلوال:......................

 ....................................................لكرتوني/.........الربيد اإل
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 وقائع الشكوى 4

اجلهة 

 املشكو منها

 

تاريخ 

 الواقعة

 

موضوع 

الشكوى 

بشكل 

 مفيل

 

اإلجراءات 

املتاذة مع 

اجلهة 

 املشكو منها

 

 


