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 الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين

 الفهرس

 المــوضــــــــــــوع

 
 رقم الصفحة رقم المادة

 6-2-3 0 التعريفـات

 8 - الباب األول : اللجنة وأعمالها ونطاق تطبيق الالئحة

 7 0 - 5 الفصل األول : تشكيل اللجنة واجتماعاتها 

 9 - 8 8 – 3 نطاق عمل اللجنة وصالحياتها الفصل الثاني : 

 03 - الباب الثاني : شؤون الالعبين 

 00 - 03 03 – 9 الفصل األول : االوضاع القانونية لالعبين 

 05 02 الفرع األول : التزامات الالعب 

 02 - 00 53 – 06 الفرع الثاني : التزامات األندية 

 06 - الفصل الثاني : عقود الالعبين 

 06 50 – 50 الفرع األول : شروط التعاقد

 08 - 07 57 – 53 الفرع الثاني : انتهاء العقد

 09 00 – 58 الفصل الثالث : أحكام ومبادئ عامة لعقود الالعبين  

 50 - 53 08 – 03 الباب الثالث : تسجيل الالعبين 

 55 - انتقال الالعبين الفصل األول : 

 50 - 55 33 – 09 الفرع األول : االنتقال بين أندية الدولة 

 53 32 الفرع الثاني : االنتقال خارج الدولة 

 52 39 – 36 إعارة الالعبين :  الثالثالفرع 
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 58 - 56 23 – 23 : تعويضات التدريب وآلية التضامن  الفصل الثاني

 59 27 – 22 حقوق الدعاية واإلعالن :  الفصل الثالث

 03 - والشكاوىالباب الرابع : المخالفات والعقوبات 

 03 - 03 66 – 28 الفصل االول : المخالفات والعقوبات 

 02 67  إجراءات تقديم الشكاوى:  الفصل الثاني 

 06 70 – 68 أحكام ختامية 

 30 - 07 - . نموذج عقد الالعب المحترف (1)الملحق رقم 

 30 - 35 -  المحترفينلالعبين المواطنين امكافآت رواتب و جدول (2)الملحق رقم 
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 ما يلي :بعد اإلطالع على قررت الجمعية العمومية إلتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم 
 

 وتعديالته. 0983( لسنة 8قانون تنظيم عالقات العمل االتحادي رقم ) .0
 

وتعديالته في شـنن الهيةـة العامـة لرعايـة الشـباب       5338( لسنة 7المرسوم بقانون رقم ) .5

 والرياضة والجهات العاملة .
 

 .بشنن عودة الالعب األجنبي إلى مالعب الدولة 0992( لسنة 533القرار الوزاري رقم ) .0

 

 ارات العربية المتحدة لكرة القدم وتعديالته .النظام األساسي التحاد اإلم .3

 

 . اوتعديالته 06/0/5332الئحة االتحاد الدولي الصادرة بتاريخ  .2

 

و  56/2/5339الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين الصـادرة عـن االتحـاد الـدولي بتـاريخ       .6

57/9/5305 . 

 

االجتمــاع  يبالتصـديق علـى الالئحـة المعـدة مـن اللجنـة فـ       قـرار الجمعيـة العموميـة لالتحـاد      .7

 .00/7/5336( الذي عقد يوم الثالثاء الموافق 3العادي رقم )

 

عادية لالتحاد بالتصديق على الالئحـة المعـدة مـن اللجنـة فـي      الغير قرار الجمعية العمومية  .8

 . 07/8/5339( الذي عقد في يوم الخميس الموافق 5االجتماع رقم )

 

 المعــدة مــن اللجنــة فــي  بالتصــديق علــى الالئحــة  لالتحــاد العاديــة الجمعيــة العموميــة  قــرار  .9

 . 03/7/5300 السبت الموافقالذي عقد في يوم ( 0 ) االجتماع رقم

 

( 0قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على الالئحـة  فـي االجتمـاع رقـم )     .03

 . 6/7/5300الذي عقد في يوم السبت الموافق 

 

ــى الالئحــة فــي          .00 ــى التعــديالت عل ــة لالتحــاد بالتصــديق عل ــة العادي ــة العمومي قــرار الجمعي

ويعمـل بهـا اعتبـارا      07/7/5303قـد يـوم الخمـيس الموافـق     ( الذي ع5االجتماع رقم )

 .07/8/5303من تاريخ 
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ــى الالئحــة فــي          .05 ــى التعــديالت عل ــة لالتحــاد بالتصــديق عل ــة العادي ــة العمومي قــرار الجمعي

ويعمـل بهـا اعتبـارا      03/36/5302( الذي عقد يوم الثالثاء الموافـق  0رقم ) االجتماع

 .03/37/5302من تاريخ 

 

 التالية: المواد وفقالالعبين وذلك  تالئحة أوضاع وانتقاال اعتماد

   (1المادة )

 تعريفاتال

 

تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها  ألغراض

 : ما لم يقض سياق النص غير ذلك

 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. :    الـدولـة  .1

 .اإلمارات لكرة القدم اتحاد :    االتحاد .2

 مجلس إدارة اتحاد اإلمارات لكرة القدم :   جلسالم .3

 .)فيفا( االتحاد الدولي لكرة القدم :  حاد الدولي االت .4

 .لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين  :             نة ــــــــــاللج .5

 غرفة فض المنازعات باالتحاد.     الغـــــــــرفة             :       .6

 .االحترافة أو يالنادي المسجل به الالعب بوضعية الهوا :  )الشركة(النادي الحالي  .7

 .النادي المنتقل إليه الالعب  )الشركة(:النادي الجديد  .8

 االتحاد التابع له النادي الحالي.  . االتحاد الحالي           : 9

 .االتحاد التابع له النادي الجديد :   االتحاد الجديد  .11

  :   عقد االحتراف الذي تم ابرامه بـين النـادي و الالعـب     . العقد األول 00

 عاما . 08الذي بلغ 
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أوال  هـي فتـرة ثالثـة مواسـم كاملـة أو ثـالت سـنوات أيهمـا يـنتي          .الفترة المحميـة         :   12

تبدأ بعد نفاذ العقد إذا تم توقيعه قبل بلوغ الالعـب المحتـرف   

عاما  ، وتكون هذه الفترة موسمين كاملين أو سنتين أيهما  28

م توقيعه بعد بلوغ الالعب ينتي أوال  تبدأ بعد نفاذ العقد إذا ت

 عاما .   28المحترف سن 

تقــديم  األساســيمنظمــة أو كيــان قــانوني مســتقل هدفــه   :          األكاديميــة          .13

ــدريب  ــل تـ ــلطويـ ــين  األجـ ــق والبنيـــة   ب ،لالعبـ تـــوفير المرافـ

وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال   ،التحتيــة الضــرورية للتــدريب  

والمعسـكرات ومـدارس كـرة     الحصر مراكز تدريب كرة القـدم 

 القدم وغيرها.

 سنة. 18الالعب الذي يقل عمره عن  :     الالعب القاصر     .14

ــين       :               الوســــي  .15 الشــــخص الطبيعــــي أو االعتبــــاري الــــذي يمثــــل الالعبــ

واألنديـة أو أحــدهما بــنجر أو بــدون أجــر فــي المفاوضــات  

األنديـــة فـــي    بهـــدف إبـــرام عقـــد عمـــل بينهمـــا أو تمثيـــل      

 المفاوضات بهدف إبرام اتفاقية انتقال أو إعارة.

     الفتـرة التـي يحـددها االتحـاد للمسـابقات الرسـمية والتـي               :الرياضـي         الموسم.16

  .التعميم السنوي فييتم اإلعالن عنها 

بدايـة الموسـم   قبـل  سـنويا    تصـدره اللجنـة  التعميم الـذي       :         التعميم السنوي. 17

  .بعد اعتماده من المجلس الرياضي
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المتعلقــة   الصــادرة عــن االتحــاد   هــي التعليمــات الدوريــة          :    والقــرارات التعاميـــــم  .18

 . بشؤون اللعبة

 جميع المنتخبات الوطنية التابعة التحاد كرة القدم. :               . المنتخب     19
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 الباب األول

 ونطاق تطبيق الالئحة اللجنة وأعمالها

 

 الفصل األول

 واجتماعاتهاتشكيل اللجنة 

 (2مادة )ال

 

 يشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء .

 

يكون الرئيس ونائبه من أعضاء المجلس وباقي أعضائها من خارج المجلس من ذوي المـؤهالت  

 و الخبرة في العمل الرياضي . القانونية 

 

 نائبه حال غيابه .تؤول صالحيات رئيس اللجنة إلى 

 

 دون عذر مقبول. عام خاللتسق  العضوية في حال غياب العضو أربعة اجتماعات 

 

 (3مادة )ال

 

 مرة واحدة على االقل في كل شهر بدعوة من رئيسها أو عند الحاجة .تجتمع اللجنة 

 

 تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية األعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه .

 
فيه  يرجح الجانب الذي اللجنة قراراتها باألغلبية البسيطة وفي حال تساوي األصواتتتخذ 

 الرئيس.
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 الفصل الثانــي

 وصالحياتها اللجنة نطاق عمل

 (4مادة )ال

 تختص اللجنة بما يلي: – 1

عــدا مــا يتعلــق بالنزاعــات    ،تطبيــق األحكــام المتعلقــة بنوضــاع وانتقــاالت الالعبــين    -أ 

 واتخاذ القرارات بشننها. ،بين األندية والالعبين التعاقدية

حماية الالعبين الُقصر، والنظر في كل ما يتعلق بالقيد والتسجيل واتخاذ القرارات  -ب 

 بشننها وفقا  ألحكام هذه الالئحة وتكون قراراتها غير قابلة للطعن.

ومسـاعديهم واألجهـزة   المـدربين  األنديـة و ب الفصل في جميـع النزاعـات ذات الصـلة    -ج 

 طرفا  فيها. الوسطاءوتلك التي يكون  ،الفنية والطبية

وتكون قرارات اللجنة في هذا الخصوص بدائية تقبل الطعن باالستةناف أمام هيةـة  

 التحكيم وفقا  إلجراءات تقديم االستةناف المنصوص عليها في الئحة االستةناف.

يحدد رئيس اللجنة الجهـة التـي تملـك اختصـاص النظـر فـي النـزاع عنـد عـدم وضـو  جهـة             –  2

 في المنازعات. فضاالختصاص بين لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين وغرفة 

 

 (5المادة )

واألجهــزة  والوســطاءلفـض المنازعــات التــي تكــون األنديـة والالعبــون    الالئحـة هــي المرجــع الــرئيس 

القانونيــة وأهليــتهم   أوضــاعهمو عقــودهم طرفــا فيهــا بشــنن أو أي مــنهم الفنيــة واإلداريــة والطبيــة  

 وتسجيلهم وانتقاالتهم الداخلية والخارجية.

 

 (6المادة )

تطبق احكام الئحة اوضـاع وانتقـاالت الالعبـين الدوليـة بشـنن تسـجيل وانتقـاالت الالعبـين غيـر          -أ

ونظــام تطــابق المــواطنين الهــواة والمحتــرفين و حمايــة القصــر وطلبــات شــهادات االنتقــال الدوليــة    

 .(TMSاالنتقال )

ها أجنبيا إذا ارتضى التي يكون أحد أطرافالنزاعات وتطبق أحكام الالئحة على النزاعات الوطنية -ب

 .  الطرف األجنبي ذلك

 للمشتكي رفع شكواه ذات الطابع الدولي إلى االتحاد الدولي مباشرة أو بواسطة األمانة العامة .-ج
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 (7المادة )

تصـدر اللجنــة تعميمــا  سـنويا  بعــد اعتمــاده مــن المجلـس قبــل بدايــة الموسـم الرياضــي، ولهــا حــق      

ويكـون التعمـيم جـزءا  ال يتجـزأ     خالل الموسم الرياضـي بموافقـة المجلـس    تعديله أو اإلضافة إليه 

 من هذه الالئحة.

 يتضمن التعميم مواعيد وشروط قيد وتسجيل الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية.

 تعد اللجنة النماذج واالستمارات الخاصة بالقيد والتسجيل.

 

 (8المادة )

لتطبيق العقوبات  المخالفات واالنتهاكات التي تعرض عليها الى لجنة االنضباط اللجنة تحيل

 الالعبينجهزة الفنية واإلدارية والطبية وواألندية األالمنصوص عليها في هذه الالئحة على 

 لالئحة .الحاالت التي يثبت فيها مخالفة أي منهم في  والوسطاء
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 الباب الثانـــي

   شؤون الالعــــبين 

 الفصل األول

 األوضاع القانونيــة لالعبين

 (9المادة )

  .نيمحترف ن في االتحاد إلى هواة وون المسجلويصنف الالعب

 

 (10المادة )

تكبدها الالعـب  يالالعب المحترف هو المرتب  بعقد مكتوب مع ناٍد بمقابل مادي أكثر من النفقات التي 

 . كرة القدم و عدا ذلك يعتبر هاويا  ةبلعبشكل فعلي جراء ممارسته 

 

 (11المادة )

 يوما من آخر مباراة لعبها كمحترف. 31لالعب المحترف التسجيل كالعب هاٍو بعد مرور  - 1

دفع تعويض بدل التدريب عند إعادة اكتساب الالعب وضـعية الهوايـة. وفـي حالـة إعـادة      ال ُي - 2

اكتسـاب وضـعية الهوايـة يتوجـب علـى ناديـه        شـهرا  مـن إعـادة    31تسجيله كمحتـرف خـالل   

 الجديد دفع تعويض مقابل التدريب المقرر وفقا  لالئحة.

 

 (12المادة )

يبقــى الالعــب المحتــرف الــذي يعتــزل عنــد انتهــاء تعاقــده أو الالعــب الهــاوي الــذي يعتــزل اللعــب       

 رسـمية شـارف فيهـا   شهرا  تبدأ من تاريخ آخـر مبـاراة    31لمدة  آخر ناٍد فيمسجال  لدى االتحاد 

 . مع ناديه 

  

 (13المادة )

 مع مراعاة قواعد وشروط التسجيل تكون شروط احتراف الالعب المواطن كما يلي : 

 

 ا  للوائح االتحاد واالتحاد الدولي.وفقأو الشركة عقد احتراف  يبرم مع الناديأن  - أ

 
 عشرة سنة ميالدية عند توقيع العقد. يأن يكون قد بلغ  ثمان  - ب
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يلزم الالعب الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره بإبرام أول عقد احتراف له مع ناديه علـى أن   -ج

ويلـزم النـادي بـدفع    ال تزيد مـدة العقـد علـى ثـالت سـنوات فـي حالـة رغبـة النـادي بـذلك،           

 (.2راتب شهري إجمالي طبقا  للملحق رقم )

إذا ثبت للجنة بنن ناديه لم يقدم  من عمره حرا  عب الهاوي الذي بلغ الثامنة عشريعتبر الال -د

 عرضا مكتوبا للتعاقد معه خالل الشهرين التاليين لبلوغه سن الثامنة عشر .

 تنظر اللجنة في النزاع بين الالعب الهاوي والنادي بشنن إبرام العقد األول بينهما. –هـ 

 

 (14المادة )

 االحتراف خارج الدولة في األحوال التالية:لالعب الذي تجاوز الثامنة عشر من عمره حق 

 

 .إذا كان مسجال في االتحاد بوضعية الهواية -أ 

 إذا كان محترفا وانتهى عقده.  -ب  

 بموافقة ناديه خالل سريان عقده. -ج  
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 الفرع األول 

 التزامات الالعب

 (15المادة )

 يلتزم الالعب بما يلي :

 

واالتحـاد  القوانين واللـوائح والقـرارات والتعـاميم الصـادرة عـن االتحـاد       د بـ التقيالموافقة على   -أ

 العتماد تسجيله . واالتحاد الدوليالقاري 

 

 .منه ذلكااللتحاق بالمنتخبات الوطنية فور طلب االتحاد  -ب

 

ــكرات التـــدريباتحضـــور  -ج ــة    والمعسـ ــات الوديـ والنـــدوات والمـــؤتمرات الصـــحفية وأداء المباريـ

 حسب المواعيد المقررة. النادي أو المنتخب يفسمية والر

 

والمثــول لالختبــارات الفنيــة والفحوصــات الطبيــة الدوريــة والعــالج   ةالبدنيــ اللياقــةاظ علــى فــحال -د

وفق الجداول المعدة من األجهزة الفنيـة والطبيـة للنـادي واالتحـاد وفحوصـات اللجنـة الوطنيـة        

 لمكافحة المنشطات.

 

 .وأن يكون قدوة حسنة داخل وخارج الملعب  الرياضيةوالرو  باألخالق التحلي  -هـ 

 

 عدم قبول أي دعم مادي أو هدايا من أي جهة دون الحصول على موافقة النادي. -و

 

المباريــات الرســمية أو غيــر الرســمية لغيــر ناديــه الحــالي إال بعــد   يعــدم المشــاركة أو اللعــب فــ -ز

 الحصول على موافقته الخطية.

 

 من النادي . ةمكتوب موافقةعدم التغيب عن النادي خالل فترة العقد بدون  –  

 

 قرار من الجهات المختصة.ب إعالن ناديه عن أي تغيير في اسمه -ط
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 الفرع الــثاني

 التزامات األنديـــة

 (16المادة )

  يلتزم النادي تجاه تراعي االندية قدراتها المالية قبل الدخول في أية عالقة تعاقدية مع الالعبين و 

 الالعب المحترف بما يلي :  

 

طبقـا للملحـق رقـم     راتب شهري يتم االتفاق عليه بالعقد الموقع بين النادي والالعـب أداء  –أ 

عقد في حال وجوده مقـابال  لسـريان العقـد وضـمن     الويعتبر مقدم  .من هذه الالئحة (5)

 .المذكورسقف الرواتب المنصوص عليه في الملحق 

 

يغطـي حـاالت اإلصـابة والعجـز أو الوفـاة طيلـة مـدة عقـده مـع النـادي            وآخـر  صحي تنمين -ب

 تمتد آثارها بعد نهاية العقد. يوالحاالت الت

 

العقـد المبـرم فيمـا بـين النـادي والالعـب        يامتيازات أخرى يتم االتفاق والنص عليها فـ  ةأي -ج

بمـا   "وغيرها  اإلجازات ، مكافآت الفوز ، وعلى سبيل المثال "بدالت السكن والمواصالت

 من هذه الالئحة . (5رقم )ال يخالف الملحق 

 

 السما  بمواصلة الدراسة بما يساعده على ضمان مستقبله الوظيفي. -د

 

 فور التوقيع عليه .تسليم الالعب نسخة من العقد  -هـ

 

 (17المادة )

 يلتزم النادي بتنمين العالج والتنهيل الصحي لالعبين الهواة المسجلين لديه. -أ  

 يلتزم النادي بتنمين الالعب المحترف وفقا  لما يلي: -ب  

 رض والعالج طيلة سريان العقد.الم تنمين يغطي حاالت - 0  

تنمين يغطي نفقات العالج والتنهيـل فـي حالـة اإلصـابة وبحـد أقصـى سـتة         - 5 

 أشهر بعد انتهاء العقد. 

تنمين يضمن تعويضا  مناسبا  لالعب في حالتي العجز والوفاة طيلة سريان  - 0 

 العقد. 
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صابته إذ يبقى الالعـب  تنمين يضمن دفع كافة مستحقات الالعب في حالة أ - 3  

 زاته المالية لحين انتهاء العقد.تمتعا  بكافة حقوقه وامتياالحالة  م في هذه  

ــنمين المنصــوص عليــه فــي الفقــرات )    يشــترط ل - 2  ( أعــاله إثبــات  3، 0، 5لت

اإلصــابة أو العجــز أو الوفــاة بتقريــر صــادر مــن جهــة طبيــة حكوميــة، وأن      

تكـون قـد حصــلت أثنـاء اللعــب أو التـدريب مـع النــادي أو بسـببهما أو فــي        

 إليهما ذهابا  وإيابا . طريقه 

 

 ومعسكرات التدريب عند طلبالوطنية  تالمنتخبابااللتحاق ببالسما  لالعب  النادي يلتزم - ج

 .االتحاد 

ــد    -د ــادي بالســما  لالعــب عن ــزم الن ــوطني    يلت ــب  اســتدعائه مــن اتحــاده ال ــع للع ــهم فــي  منتخب

المبينة بلوائح االتحاد واالتحـاد  لمباريات المحددة بالتقويم الدولي وفقا  للشروط والقواعد ا

 الدولي .

 

 (18المادة )

ت الماليــة واالســـتقطاعات  إعــداد ســجل خـــاص بالالعــب المحتـــرف يشــمل المســـتحقا     - أ

  عند الطلب. يقدم لالتحادالمسببة 

أن تلتــزم األنديــة أو الشــركات بحفــل ســجالت الحضــور والغيــاب عــن التمــارين علــى       - ب

 وتقديمها لالتحاد عند الطلب .تكون موقعه من قبل الالعبين الهواة والمحترفين 

 

  (19المادة )

 يلتزم النادي الجديد الذي ينتقل إليه الالعب القاصر بما يلي : 

تقديم التعليم و التدريب الكروي المناسب وأي تعليم أو تـدريب أكـاديمي أو مدرسـي أو     - أ

 مهني لالعب .

 المعيشي والسكن المناسب والمواصالت وغيرها لالعب . توفير المستوى - ب

 الرعاية الصحية. -ج

 توفير المالبس والمعدات والتجهيزات الرياضية . -د
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 (20المادة )

يشترط لترخيص األكاديميات مطابقتها لألنظمة والمواصفات الدوليـة والمحليـة وسـداد الرسـوم      -1

 المقررة لالتحاد وتلتزم بما يلي : 

 

 االحتفاظ بسجل يحوي اسم و تاريخ ميالد القصر المسجلين باألكاديمية. -أ

 إخطار االتحاد بالالعبين القصر المقيدين لديه .-ب

 االلتزام بنظام الفيفا وقواعد السلوف المتبعة في لعبة كرة القدم الرسمية . -ج

 رفع تقارير إلى اللجنة بما يفيد التزامه بما ورد أعاله.-د

  

ل بمــا ورد فــي الفقــرة أعــاله تلتــزم األنديــة المحترفــة بتنســيس أكاديميــات رياضــية    دون اإلخــال -2

 تتبعها ماليا ، فنيا وقانونيا .

3-  
( مــن هــذه  20و  19تلتــزم األنديــة أو الشــركات واألكاديميــات المســتقلة بنحكــام المــادتين )       -4

 الالئحة.
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 الثاني  الفصل

 عقود الالعبين 

 

 الفرع األول

 شروط التعاقد 

 (21المادة )

عقد الالعب هو عقد محدد المدة باليوم والشهر والسنة يتضمن الحقوق والواجبات  -0

 على جميع صفحاته .من أطرافه بين النادي والالعب وموقع 

عدم  ينص علىالمعتمد في العقد إن وجد أو  الوسي يلتزم النادي بإدراج اسم  -5

 وجوده.

 مانية عشر عاما خمس سنوات .يكون الحد األقصى لعقد الالعب الذي بلغ ث-0

من تاريخ سريانه وحتى نهاية الموسم بدء يكون الحد األدنى لمدة عقد الالعب -3

 .الرياضي

 

 (22المادة )

 عقد االحتراف ملزم ألطرافه و ال يجوز تعليق نفاذ عقد الالعب على : 

 تسجيل الالعب  . - أ

 .إيجابية نتيجة الفحص الطبي أو الفني  - ب

 التجربة أو اجتيازها .شرط فترة  -ج  

 حصول الالعب على تصريح العمل و اإلقامة . -د     

 

 ( 23)المادة 

 تنثير الطرف الثالث على االندية 

 

طرف آخر في العقد أو طـرف ثالـث    ألي يسمح عقدالدخول في نادي  أليال يجوز    -0

و سياســاته أو أداء االنتقــال  بالعمــل و  المســائل المتعلقــةفــي  اســتقالليته بأن يــؤثر 

 .فرقه 

فرض عقوبات على األندية التي  في االتحاد / االتحاد الدولي يجوز للجنة لالنضباط  -5

 ال تراعي االلتزامات الواردة بهذه المادة .
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 الفرع الثاني

  عقــد الانتهــاء 

 (24المادة )

 ينتهي العقد بانتهاء مدته أو باتفاق مكتوب بين النادي والالعب. -أ

 ال يجوز إنهاء العقد من طرف واحد خالل الموسم الرياضي . -ب

استثناء من الفقرة )ب( يجوز إنهاء العقد من طرف واحد قبل انتهاء مدته دون أن تترتب  -ج

 عليه أية نتائج أيا كان نوعها إن وجد سبب عادل أو سبب رياضي عادل . 

 

 (22المادة )

ما نص عليه العقد أو االتفـاق  يتم احتساب مبلغ التعويض وفق سبب عادل حال انهاء العقد دون 

وأي  راعــى خصوصــية الرياضــة فــي الدولــة وت القــوانين المعمــول بهــا أحكــام وبخــالف ذلــك تطبــق  

 : وعية أخرى وتشمل تحديدا معايير موض

أو العقـد الجديــد والمــدة   بموجـب العقــد الحــالي  والمزايــا األخـرى المســتحقة لالعــب  المكافـآت -أ 

 .سنوات كحد أقصى حتى خمسالمتبقية من العقد الحالي 

 .احتساب الرسوم و المصروفات التي تكبدها النادي السابق -ب

 قد حدت أثناء الفترة المحمية.العقد  إذا كان انتهاف -ج

 

بـالتعويض  فيمـا يتعلـق   الالئحة هذه من  (25)  المادةاحتساب مبلغ التعويض وفق أحكام يكون 

 مقابل التدريب وما لم ينص العقد على خالفه .

 

ن بالتضامن عـن  إذا تمت مطالبة الالعب المحترف بتعويض ، يكون الالعب وناديه الجديد مسةولي

  أداء مبلغ التعويض وال يجوز إسناد استحقاق التعويض لطرف ثالث . 

 

 (22المادة )

 :الى االلتزام بدفع تعويضات  باإلضافة

المشاركة في المباريات الرسمية  المنع منبأثناء الفترة المحمية  خرق العقديعاقب الالعب الذي  -أ

عقوبات فور ، وتسري هذه الالمشددة تكون العقوبة ستة أشهر في األحوال ، وأشهر  أربعةلمدة 

آخـر   الفتـرة الممتـدة مـن    العقوبـات الرياضـية علـى الالعـب فـي     هـذه  تعلـق   وإخطار الالعـب بـالقرار   
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ــاراة رســمية بال  ــاراة بالموســم الجديــد ، وتشــمل فــي كلتــا الحــالتين البطــوالت        مب موســم وأول مب

 المحلية والبطوالت الدولية لألندية.

 

بهـا االتحـاد فـي     شـارف لمنتخـب التـي ي  ل المشـاركة فـي المباريـات الرسـمية     بالمعاقب  لالعبيسمح 

 .مباراة بالموسم وأول مباراة بالموسم التالي دولية خالل الفترة الممتدة بين آخرمسابقة نهائيات 

 

ال تترتب أية عقوبات رياضية على اإلنهاء مـن طـرف واحـد وبـدون سـبب عـادل أو سـبب رياضـي         

يجوز فرض إجراءات انضباطية خـارج الفتـرة المحميـة عنـد     و عادل إذا حدت بعد الفترة المحمية 

خر مباراة رسمية بالموسم ) تشـمل الكـنس   يوم من آ 02الفشل في اإلخطار بإنهاء التعاقد خالل 

تبـدأ الفتـرة المحميـة مـرة أخـرى عنـد أو أثنـاء تجديــد        والـوطني ( للنـادي المسـجل فيـه الالعـب.      

 العقد، وتمديد فترة العقد السابق.

 

الالعـب  العقـد ، أو شـجع    أنهـى النـادي الـذي   بالحق بالمطالبـة بـالتعويض يعاقـب     االخالل دون-ب

أثناء الفترة المحميـة بعقوبـات رياضـية تقضـي بمنعـه مـن تسـجيل العبـين جـدد          على انتهاف العقد 

ل العب محترف يسجكل ناِد قام بتيعتبر  و،  نوا محليين أو دوليين لمدة فترتي تسجيلسواء كا

 ذلك. ارتكاب المخالفة ما لم يثبت خالفعلى  محرضاأنهى عقده بدون سبب عادل ، 

 

( يتصـرف  ، العـب وغيـرهم   وسـي  ةول نـادي ،  الفيفـا )مسـ   ألحكـام شـخص يخضـع    كليعاقب -ج

على اإلخالل بالعقد بين الالعب المحترف والنادي مـن أجـل تسـهيل عمليـة انتقـال       تساعدبطريقة 

 الالعب .

 

 (22المادة )

للغرفـة بطلـب مـن أحـد الطـرفين تقـدير التعـويض المناسـب عـن           ، مع عدم اإلخالل بشـروط العقـد  

المخالفــات الــى لجنــة االنضــباط لتوقيــع العقوبــات الرياضــية   وإحالــةإنهــاء العقــد لســبب غيــر عــادل  

 .من هذه الالئحة (56)المناسبة طبقا للمادة 
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 الثالث الفصل

 عامة لعقود الالعبين ئأحكام  ومباد

 (22المادة )

 النادي والالعب والوسي  باألحكام الواردة بالعقود.يلتزم  - 0

بــإدراج شــرط فــي العقــد يقضــي باختصــاص غرفــة فــض         المــواطن  يلتــزم النــادي والالعــب   - 5

 المنازعات بالنظر في النزاعات التي تنشن بينهما حول بنود العقد وتنفيذه.

 (22المادة )

رف والنادي أن يطلـب مـن الغرفـة إنهـاء     ( يحق لكل من الالعب المحت24مع مراعاة أحكام المادة )

 العقد لسبب عادل أو لسبب رياضي عادل.

 

 (33المادة )

% علـى األقـل مـن المباريـات الرسـمية       03لالعب المحترف الذي لم يشارف خالل الموسم بنسبة  

أخـذا بظـروف   د آخـر مبـاراة رسـمية بـذات الموسـم      يومـا بعـ   02إنهاء عقده مع ناديه خـالل   طلب

وفقا للمعايير  تقدير التعويض المناسب للغرفةو، الالعب دون فرض عقوبات رياضية على النادي 

 . من هذه الالئحة ( 52المحددة في المادة ) 

 

 (31المادة )

 .ائح والقرارات والتعاميم وصح العقد ويبطل الشرط المخالف للي

 

 (32المادة )

للنادي الذي هب  إلى الدرجة األدنى ولالعب الذي صعد ناديه إلى مع عدم اإلخالل بشروط العقد 

ــى التفــاوض  خــالل    يومــا  مــن إعــالن هبــوط أو صــعود النــادي رســميا لتعــديل       03الدرجــة األعل

 امتيازات الالعب ومستحقاته المالية.

 

 (33المادة )

 تلتزم األندية عند التعاقد مع الالعب بما يلي : 

 (. 0د باألحكام الوجوبية الواردة بنموذج العقد الملحق بهذه الالئحة ) الملحق رقم التقّي -أ

 ا. التوقيع عليهعمل من تاريخ  يوم 53االتحاد خالل  ىإلعقود الالعبين تسليم -ب

من طرف واحد الى االتحاد ه بالتراضي أو فسخه أو إنهاء عقدالالعب ملحق عقد  تسليم-ج

 التوقيع عليها.تاريخ خالل ثالثة أيام عمل تبدأ من 
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 الثالث الباب

 تســجيل الالعبين

 (34المادة )

يجب أن يكون الالعب الهاوي أو المحترف مسجال  لدى االتحاد ليكون مؤهال  للعب في  - أ

 باريات الرسمية.الم

 نفس الوقت.يجوز لالعب أن يسجل ألكثر من ناد واحد في ال   - ب

، وخالل هذه  يجوز لالعب التسجيل مع ثالثة أندية كحد أقصى أثناء الموسم الواحد -ج

الفترة يكون الالعب مؤهال  للعب مباريات رسمية مع ناديين فق . واستثناء  من هذه 

القاعدة فإن الالعب المنتقل بين ناديين تابعين التحادين مواسمهما متداخلة )بدء 

الربيعي ( يكون الالعب مؤهال  للعب في  - الخريفي، مخالف للشتوي –الموسم الصيفي 

 التعاقدية المباريات الرسمية لناٍد ثالث أثناء الموسم المعني مع امتثاله الكامل لاللتزامات

 تجاه ناديه السابق.

ال يجوز أن يشارف الالعب في المباريات الرسمية ألكثر من ناديين يتنافسان في ذات  - د

حوال يجب مراعاة النزاهة وفي جميع األ ، الدوري المحلي أو بطولة الكنسبطوالت 

 تحاد.ذلك للوائح المسابقات الخاصة باإلويخضع  الرياضية في المنافسة تحديدا

 

 (32المادة )

 ال يجوز تسجيل العب مسجل لناد آخر في اتحاد آخر للعبة جماعية أو فردية. - أ

 سجل باإلتحاد ألول مرة.ال يجوز تعديل أو تغيير بيان تاريخ ميالد الالعب الذيُ  -ب

 يبطل تسجيل الالعب إذا ثبت أنه سجل بناء  على معلومات غير صحيحة. -ج

 لألندية التعاقد مع الالعبين األجانب وقيدهم في سجالت االتحاد بالعدد المسمو  به  -د

 م الصادرة عن االتحاد.بموجب اللوائح والقرارات والتعامي

تطبق أحكام الالئحة الدولية ألوضاع وانتقاالت الالعبين بشنن طلب شهادة االنتقال -هـ

 الدولية.

 

 (32المادة )

 .(FA-Netندية بنظام التسجيل االلكتروني ) تلتزم األ -0

 .يحددهما االتحاد للموسم الرياضي اللتينبين خالل فترتي التسجيل تسجيل الالع يجب -5

 ين خارج هاتين الفترتين وفقا  لما يلي:استثناء  تسجيل الالعب يجوزو
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إحدى فترتي التسجيل  المحترف الذي انتهى عقده قبل انتهاءالالعب  -أ  

وفيما إذا  ،بطلب من النادي وموافقة اللجنة مع مراعاة النزاهة الرياضية

 تم إنهاء العقد بسبب عادل.

( أثناء 5يجوز ألندية دوري المحترفين تسجيل العبين أجانب عدد ) -ب 

 .محلية مسابقةأو خارج فترتي التسجيل بشرط عدم مشاركتهما بني 

  

 عـادة  قبـل بدايـة الموسـم الجديـد       تبدأ فترة التسجيل األولى بعـد انتهـاء الموسـم وتنتهـي     -0

 عشر أسبوع .  أثنى تتجاوزأن ال  على

 تكون فترة التسجيل الثانية عادة  في منتصف الموسم ويجب أن ال تتعدى أربعة أسابيع.  -3

 .شهر على األقل من تنفيذها  05قبل   يتم إخطار الفيفا بفترتي التسجيل -2

االتحـاد   ويقـوم  مسـابقات المراحـل السـنية   على األحكام المتعلقة بفترتي التسجيل  ال تنطبق -6

 . هذه المسابقاتلالالعبون ها تحديد الفترات التي يسجل فيب

 

 (32المادة )

من  ا ا بدءسجل بهلكل العب يشمل تاريخه الرياضي واألندية التي قيد يحتفل االتحاد بسجل -أ

للنـادي   الالعـب  يسـجل يجـب أن  إذا صادف يوم ميالد الالعـب بـين موسـمين    و، سنة  12عمر 

 الثاني عشر.ه في الموسم الرياضي الذي يلي يوم ميالده المقيد ب

 

يكون النادي مسؤوال  عن كافة النتائج المترتبـة علـى عـدم إعـالن االتحـاد بـني تغييـر فـي اسـم          -ب

 الالعب بموجب قرار صادر من الجهة المختصة.

 

 (32المادة )

مشـاركة الالعـب غيـر    مع عدم المساس بني إجراء مطلوب لتعديل النتـائج الرياضـية المترتبـة علـى     

 لجنـة االنضـباط   فـرض تو. غير قانونية الالعب تعتبر مشاركة مباراة رسمية  يالمسجل باالتحاد ف

 . أي منهماو النادي أو عقوبة على الالعب 
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 األول الفصـل 

 الالعبين  تانتقاال 

 

 األول الفرع 

 االنتقال بين أندية الدولة  

 (39المادة )

بوضعية الهواية إال بعد الحصول على موافقة من أندية الدولة يٍّ لالعب الهاوي االنتقال ألال يحق 

 رسمية من ناديه.

 

 (43المادة )

 ناد داخل الدولة بموافقة اللجنة ووفقا للشروط التالية :  أليلالعب الهاوي القاصر االنتقال 

 

تقديم طلب موقع من ولي امر الالعب الى اللجنة مرفقا به جميع المستندات المؤيدة لطلبه  -1

 –التقارير الطبية  –شهادة التسجيل المدرسية  –ملكية العقار  –ومنها ) عقد االيجار 

 كتاب من جهة عمله / ما يفيد تقاعد ولي االمر ... وغيرها ( . –عقد العمل 

 دي الحالي لبيان موقفه من الطلب.تقوم اللجنة بمخاطبة النا -2

 تراعي اللجنة عند اصدار قرارها توفر ايا من الضواب  التالية :   -3

انتقال اسرة الالعب من إمارة أو منطقة  الى إمارة أو منطقة اخرى بمسافة ال تقل  - أ

 كم عن ناديه الحالي. 151عن 

كم بشرط انتقال  111لمسافة ال تقل عن انتقال الالعب ألسباب تعليمية أو مهنية  - ب

 شريطة تقديم ما يثبت ذلك .اسرة الالعب 

أية حاالت اخرى تراها اللجنة في مصلحة الالعب القاصر ولها االستعانة برأي أي  -ج 

 من المختصين وفقا لكل حالة على حده .

 

 (41المادة )

 آخر. لالعب المحترف الذي انتهى عقده االنتقال إلي أي ناٍد
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 (42المادة )

يجوز انتقال الالعب خالل فترة سريان عقده باتفاق الالعب والنادي المتعاقد معـه والنـادي الـذي    

 يرغب في االنتقال إليه على أن يوقع األطراف الثالثة على اتفاقية االنتقال. 

 

 (43المادة )

عقده التفاوض أو التعاقد مع ناٍد آخر قبل ستة أشـهر   أثناء سريانالعب للوسي  أو ال ال يحق-أ

 من انتهاء عقده .

يلتزم النادي الجديد بإخطار نادي الالعب الحالي كتابيا  قبـل بـدء عمليـة التفـاوض أو التعاقـد      -ب

 انتهاء عقده . منمع الالعب الذي يرغب في االنتقال إليه خالل ستة أشهر 

 

 (44المادة )

 لم يقيده ناديه فـي كشـفه خـالل فتـرات التسـجيل ولـم تـتم اعارتـه إلـى نـادٍ          لالعب المحترف الذي 

 آخر أن يتقدم بطلب فسخ عقده إلى الغرفة .

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 30 / - 53 -                                          5302يوليو   03الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين النافذة اعتبارا من  

 

 الثاني  الفرع

 االنتقال خارج الدولة 

 (42المادة )

 سنة فق . 08يسمح باالنتقاالت الدولية لالعبين فوق سن -0

 

 عاما  االنتقال دوليا استثناء وفق الضواب  التالية :( 08يجوز لمن هم دون )-5
 

 انتقال والدي الالعب لبلد النادي الجديد ألسباب ال تتعلق بكرة القدم. . أ

كيلو متر من حـدود بلـده ، وأن يقـع النـادي      23ب. أن يقيم الالعب في منطقة ال تبعد أكثر عن 

كيلـومتر مـن    23ورة داخـل مسـافة   الـذي يرغـب الالعـب فـي التسـجيل لديـه باتحـاد الدولـة المجـا         

كيلـو متـر و وفـي     033الحدود. وتكون المسافة القصوى بـين مكـان إقامـة الالعـب ومقـر النـادي       

هــذه الحــاالت يجــب أن يقــيم الالعــب ببلــده وبالموافقــة الصــريحة مــن االتحــادات المعنيــة ويقــدم       

 الناديان المعنيان موافقتهما الصريحة .
 

علـى أي العـب لـم يسـبق وإن سـجل مـع نـادي وال يحمـل جنســية          تنطبـق شـروط هـذه المـادة    -0

 البلد الذي يرغب في التسجيل لديه للمرة األولى .
 

( لموافقــة 0( وأي تسـجيل ألول مـرة وفــق الفقـرة )   5يخضـع أي انتقـال دولــي وفـق الفقــرة )   -3

 اللجنة الفرعية المعينة من قبل لجنة أوضاع الالعبين الدولية لهذا الغرض . 
 

طلب التسجيل للموافقة من قبل االتحاد الراغب في تسجيل الالعب . ُويمنح االتحاد السابق  يقدم

 الفرصة لبيان موقفه .
 

يجب الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة الفرعية قبل طلب االتحاد شهادة االنتقال الدوليـة  

 أو التسجيل ألول مرة .
 

وفقـا  لالئحتهـا أي انتهـاف لهـذا الـنص مـن قبـل االتحـاد         تعاقب لجنة االنضباط في االتحاد الـدولي  

الــذي لــم يقــدم طلــب التســجيل الــى اللجنــة الفرعيــة ويجــوز تطبيــق العقوبــة علــى االتحــاد الســابق   

إلصــداره شــهادة االنتقــال الدوليــة دون موافقتهــا و األنديــة التــي ابرمــت اتفاقيــات انتقــال الالعــب      

 القاصر.

حة أوضاع وانتقاالت الالعبين الدولية اإلجراءات الخاصة بطلـب  ( من الئ5يتضمن  الملحق ) -2

 التسجيل ألول مرة من اللجنة الفرعية واالنتقال الدولي لالعب القاصر.
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 الثالثالفرع 

 إعــارة الالعبيــن 

 (42المادة )

 ال يجوز إعارة الالعب الهاوي بين أندية الدولة .

 

 (42المادة )

االلتزامـات الماليـة   علـى   وتـنص رفين باتفاقية إعارة تحدد مـدتها  المحتلألندية إعارة العبيها  - أ

 ويوقع عليها األطراف الثالثة الناديان والالعب .

 تتم اإلعارة خالل الفترة المحددة للتسجيل حسب التعميم السنوي الصادر عن االتحاد. - ب

 .تكون فترة اإلعارة ضمن مدة سريان عقد الالعب مع النادي الذي أعاره -ج 

 الحد األدنى لمدة اإلعارة هي الفترة الممتدة بين فترتي التسجيل . -د     

 .يجوز إنهاء اإلعارة قبل موعدها باتفاق جميع األطراف -هـ

 ال يسجل الالعب إال مع ناٍد واحد في ذات الوقت. -و     

 

 (42المادة )

ثالـث إال بالموافقـة الخطيـة لالعـب و     ال يجوز للنادي المعار إليـه الالعـب  نقلـه أو إعارتـه إلـى نـاٍد       

 ناديه الذي أعاره .

 

 (42المادة )

 تخضع اإلعارة الى قواعد انتقال الالعبين وأحكام تعويض التدريب .
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 الثاني الفصل

 تعويضات التدريب وآلية التضامن

 (23المادة )

 تعويض التدريب :

بدل تعويض عن التدريب في االنتقاالت  تستحق األندية التي ساهمت في تدريب وتطوير الالعب

 المحلية باألحوال اآلتية:

 . عند توقيع الالعب الهاوي أول عقد احتراف - أ

المنتقل منه الالعب عاما يستحق النادي  21 اتماموفي كل مرة ينتقل فيها الالعب حتى  - ب

 تعويض التدريب .

 انتهائه.ُيستحق تعويض التدريب باالنتقال أثناء سريان العقد أو عند  -ج

 تعويض التدريب لمرة واحدة فق  . ةالسابقاألندية  يستحق النادي أو -د 

 .  عاما 21وحتى  عاما 12التدريب من عمر  بدل ُيحتسب تعويض  -هـ

 

 (21المادة )

 ستحق تعويض التدريب في الحاالت التالية :ال ُي

 .عاما ( 21جديد بعد اتمامه ) ناٍد أليعقد احتراف له أو انتقل  اذا وقع الالعب أول - أ

 عند استعادة الالعب المحترف لوضعية الهواية . - ب

 إذا أنهى النادي عقد الالعب بدون سبب عادل أو سبب رياضي عادل . -ج

 إذا تم فسخ العقد بقرار من غرفة فض المنازعات . -د    

 

 (22المادة )

 نون المواطنوالالعب -التعويض مقابل التدريب 

 

 دوري الدرجة األولى)أ( أندية لمحترفينادوري  أندية عمر الالعب 

 درهم   ألف 51 درهم  ألف 75 سنة 12

 درهم  ألف  61 درهم  ألف  91 سنة 13

 درهم   ألف 71  درهم  ألف  115 سنة 14
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 درهم   ألف  81 درهم  ألف  121 سنة 15

 درهم   ألف  95 درهم  ألف  141 سنة 16

 درهم   ألف  111 درهم  ألف  161 سنة 17

 درهم   ألف  125 درهم  ألف  181 سنة 18

 درهم   ألف  145 درهم  ألف  211 سنة 19

 درهم   ألف  165 درهم  ألف  241 سنة 21

 درهم   ألف  181 درهم  ألف  271 سنة 21

 

 طريقة احتساب تعويضات التدريب وفقا للجدول أعاله :

 تتحدد مبالغ تعويضات التدريب وفقا  للجدول أعاله.  -1

تكلفة التـدريب السـنوية فـي النـادي الجديـد      تحتسب مبالغ تعويضات التدريب على أساس  -2

)المنتقل إليه الالعب( وفقا  للجدول أعاله، وحسب تسجيل الالعب في السجالت الرسمية 

 .لالتحاد

التدريب الفعلية )يـوم / شـهر/ سـنة(    تحتسب مبالغ تعويضات التدريب على أساس فترة  -3

 وال يتم احتساب فترات انقطاع الالعب عن التدريب.
 

يلتــزم النــادي بســداد مبلــغ تعويضــات التــدريب ) للنــادي أو الشــركة / لألنديــة ( دفعــة        -4

 واحدة أو على دفعات خالل ثالثين يوما من تاريخ تسجيل الالعب.
 

التــدريب دون المســاس بــني التــزام لــدفع    يجــب أن يكــون االلتــزام بــدفع التعــويض مقابــل    -5

 تعويض نتيجة اإلخالل بالعقد.
 

 يستحق النادي أو الشركة تعويض التدريب لمرة واحدة فق  . -6
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 (23المادة )

 آلية التضامن:

تستحق األندية التي أسهمت في تعليم وتدريب الالعب المحترف الذي احترف خارج الدولة جزءا 

لناديه إذا انتقل إلى ناد آخر قبل انتهاء عقـده طبقـا ألحكـام الئحـة أوضـاع      من التعويض المدفوع 

 الالعبين الدولية.

 

 (24المادة )

شــهرا  مــن إعــادة اكتســابه لصــفة   03إذا أعيــد تســجيل الالعــب الهــاوي بوضــعية االحتــراف خــالل  

وفقــا للمــادة الهوايــة يلتــزم النــادي الجديــد بــدفع تعويضــات التــدريب للنــادي أو األنديــة الســابقة    

 ( من هذه الالئحة .23)
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 الثالثالفصل 

 حقـــوق الدعايــة واإلعـــالن

 (22المادة )

 

لالتحـاد اسـتثمار أسـماء وصـور العبـي المنتخبـات الوطنيـة فـي مختلـف مجـاالت وأشـكال الدعايــة            

 واإلعالن.

 

 (22المادة )

 

للنـادي والالعـب المحتـرف االتفـاق علـى اسـتثمار       من هـذه الالئحـة   ( 22بالمادة )مع عدم اإلخالل 

 صوره في مجال الدعاية واإلعالن الخاصة بالنادي.

 

 (22المادة )

 

لالعب استثمار اسمه وصورته الفردية في اإلعالن على أن ال يرتب  اسمه وصورته باسم ناديه أو 

واأللـوان الخاصـة بـني مـنهم بـني شـكل        وأن ال يستخدم المالبس والعالمات ،المنتخب أو االتحاد

  .من األشكال

 

اآلداب أو تخالف النظام العام  ياإلعالنات والدعايات التجارية الت يوال يجوز لالعب الظهور ف

 أو المنتجات الضارة بالصحة. العامة
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 الباب الرابع

 المخالفات والعقوبات والشكاوى

 الفصل األول

 المخالفات والعقوبات

 

 (22المادة )

لألندية توقيع إحدى العقوبات على الالعبين في حال انتهاكهم لوائحها الداخلية أو بنـود التعاقـد   

 وحسب جسامة االنتهاف وفق ما يلي:

 لفت النظر. -أ

 توجيه اإلنذار. -ب 

 الحرمان من المشاركة مع الفريق لمدة ال تزيد عن سبعة أيام. -ج

 % من راتب الالعب الشهري.51ال تزيد عن  يالغرامة المالية الت -د

 % من راتب الالعب الشهري بعد موافقة اللجنة .51الغرامة المالية التي تزيد عن  -هـ

يلتزم النادي بإخطار اللجنة والالعب بالقرارات الصادرة بتوقيع هذه العقوبات خالل سبعة أيام من 

 تاريخ التوقيع عليها.

 

 (22المادة )

يلتـزم بتسـليم العقـود الموقعـة مـع       ال كـل نـادٍ  درهـم   033,333د عـن  ة التي ال تزيـ يعاقب بالغرام

 عمل من تاريخ توقيع العقد . يوم 53الالعبين خالل 

  

 (23المادة )

للجنة بطلب من أحد األندية  أو مـن تلقـاء نفسـها أن تحيـل الـى لجنـة االنضـباط  لتوقـع عقوبــات          

 مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية:على الالعب المحترف حال ارتكابه 

 التسجيل وشروط االحتراف.غرض التحايل على قواعد ة بتقديم بيانات خاطة -أ

 .التحايل على قواعد االنتقال -ب

 .االلتزامات التعاقدية تجاه ناديهاإلخالل ب  -ج

 إنهاء عقده مع النادي دون سبب عادل. -د

 عن ذات الفترة. توقيع عقد احتراف ألكثر من ناٍد -هـ

 حكام الالئحة.ض مع أحد األندية خالفا ألالتفاو -و
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 أو ع عن تنفيذ قـرارات اللجنـة  امتنالوا مخالفة تعليمات وتعاميم ولوائح االتحاد ذات الصلة -ز

 .الغرفة

 

 (21المادة )

توقيع إحدى العقوبات على الالعبين حال ارتكابهم أي مـن المخالفـات الـواردة فـي      االنضباط للجنة

 ( وفق ما يلي :61)المادة 

 

 .اإلنذار الخطي -أ

 درهم. 111و251ال تزيد عن  يالغرامة المالية الت -ب

 اإليقاف لمدة ال تتجاوز ستة أشهر. -ج

 

 (22المادة )

 التعاقديـة أو  بالتزاماتـه يجوز لالعب أن يتقدم الـى لجنـة االنضـباط بطلـب معاقبـة النـادي إذا أخـل        

 انتهك الئحته الداخلية .

 

 (23المادة )

  : يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية

 .توجيه اإلنذار الخطي -أ

 درهم. 11110111درهم وال تزيد عن  111,111ال تقل عن  يالغرامة المالية الت -ب

 الحرمان من تسجيل العبين جدد -ج

 

 كل ناٍد ارتكب إحدى المخالفات التالية :

 غرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط االحتراف.قدم بيانات خاطةة ب -أ

 تحايل على قواعد االنتقال. -ب

 عب.أخل بااللتزامات التعاقدية تجاه الال -ج

 أنهى عقد الالعب دون سبب عادل. -د

 تفاوض مع أحد الالعبين خالفا ألحكام الالئحة. -هـ

 حرض الالعب في إخالله بعقده مع ناديه.-و

 امتنع عن سداد تعويضات التدريب ومساهمات التضامن وفق أحكام الالئحة . -ز
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 أوخالف تعليمات و تعاميم ولوائح االتحاد ذات الصلة وامتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة  - 

 .الغرفة

 

 (24المادة )

 يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:

 
 .توجيه اإلنذار الخطي -أ

 درهم.111,111درهم وال تزيد عن  21,111ال تقل عن  يالغرامة المالية الت - أ

 بشكل مؤقت.إيقاف الترخيص  -ج

 سحب الرخصة . -د 

 المنع من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم. -هـ 

 
 ارتكب إحدى المخالفات التالية : وسي كل 

 غرض التحايل على قواعد التسجيل واالنتقال وشروط االحتراف.قدم بيانات خاطةة ب -أ

 أخل بااللتزامات التعاقدية. -ب

 بعقده.حرض الالعب على اإلخالل  -ج

 شجع الالعب على إنهاء عقده دون سبب عادل. -د

 تفاوض مع أحد الالعبين خالفا ألحكام الالئحة. -هـ

 أوخالف تعليمات وتعاميم ولوائح االتحاد ذات الصلة وامتنع عن تنفيـذ قـرارات اللجنـة     -و

 .الغرفة

 

 (22المادة )

 يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:

        

 .توجيه اإلنذار الخطي -أ           

ــة التــــ -ب   ــة الماليــ ــن   يالغرامــ ــل عــ ــن   21,111ال تقــ ــد عــ ــم وال تزيــ درهــ

 درهم.111,111

 اإليقاف بشكل مؤقت. -ج  

 المنع من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم. -د  
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 ة : من أعضاء األجهزة الفنية واإلدارية والطبية ارتكب إحدى المخالفات التالي كل

 غرض التحايل على قواعد التسجيل.قدم بيانات خاطةة ب -أ

 أخل بااللتزامات التعاقدية مع النادي.-ب

 أنهى عقده مع النادي دون سبب عادل . -ج

   أوخالف تعليمات و تعاميم ولوائح االتحاد ذات الصلة وامتنع عـن تنفيـذ قـرارات اللجنـة     -د

 الغرفة .

 

 (  22المادة ) 

 : جدول رواتب و مكافآت الالعبين المواطنين المحترفين تطبيق  بالتالعب في  المتعلقةالعقوبات 

 

 تطبق العقوبات على المخالفين على النحو اآلتي : 

 

 :  المخالفة للمرة األولى-0

في حال مخالفة الرواتب  والوسي يعاقب بكافة العقوبات المدرجة أدناه النادي / الشركة والالعب 

 المعمول بها والمكافآت :

 اإلنذار الكتابي للنادي / الشركة مع الغرامة المالية بمبلغ خمسة ماليين درهم .  - أ

 منع النادي / الشركة  من تسجيل أي العب في فترة التسجيل التي تلي المخالفة. - ب

 إيقاف الالعب لمدة ستة أشهر . -ج

 ) إن وجد ( سنة كاملة وغرامة مالية مليون درهم . الوسي إيقاف  -د

 

 :  المخالفة للمرة الثانية-5

 :الوسي يعاقب بكافة العقوبات المدرجة أدناه النادي / الشركة والالعب و

 اإلنذار النهائي للنادي / الشركة مع غرامة مالية وقدرها عشرة ماليين درهم .  - أ

 سنة كاملة . منع النادي من تسجيل أي العب جديد لمدة - ب

 إيقاف الالعب المتسبب لمدة سنة كاملة . -ج

 ) إن وجد ( سنتين كاملتين وغرامة مالية مليوني درهم . الوسي إيقاف  -د

 

 :  المخالفة للمرة الثالثة-3

 :والوسي يعاقب بكافة العقوبات المدرجة أدناه النادي / الشركة والالعب 

 إنزال النادي / الشركة إلى الدرجة األدنى . -أ    
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إيقاف الالعب المتسبب لمدة سنة كاملة وغرامة مالية ما يعادل راتبه لموسم كامل  -ب 

 حسب آخر عقد له مع النادي / الشركة . 

) إن وجد ( وإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي خاص بكرة  الوسي سحب رخصة  -ج

 القدم .
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 الثاني الفصل 

 الشكاوىإجراءات تقديم 

 (22المادة )

 جراءات تقديم الشكوى.ة في الئحة غرفة فض المنازعات بشنن إتطبق االحكام الوارد - أ

 .رفاق االيصالمع إ ومقدم كلفة االجراءاتالرسوم  سداد ال بعدالتقبل الشكوى إ -ب    

 الرسوم والتكاليف :   -ج    

 درهم. 0333رسوم الشكوى  -0

 تكون كلفة االجراءات أمام لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين  كما يلي :  -5

 درهم  2333     درهم    23.333   حتى 

 درهم  03333     درهم    033.333  حتى

 درهم  02333     درهم    023.333  حتى

 درهم  53333     درهم    533.333  حتى

 درهم  52333     درهم    533.333  أكثر من

 ( كما يلي : 5يتم دفع مقدم كلفة االجراءات الواردة في الفقرة ) -0

 درهم  0333     درهم    23.333   حتى 

 درهم  5333     درهم    033.333  حتى

 درهم  0333     درهم    023.333  حتى

 درهم  3333     درهم    533.333  حتى

 درهم  2333     درهم    533.333  أكثر من

 على الطرف الخاسر عند التنخر في السداد. % 5مالية  تفرض غرامة -4

 من هذه المادة . 3و  2يعفى الالعبون الهواة من الرسوم الواردة في الفقرتين  -5
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 أحكام ختامية

 (22المادة )

الصــادرة عـن االتحــاد جـزءا  مكمـال  لهــذه الالئحـة فيمــا لـم يــرد      والتعـاميم  تعتبـر اللـوائح والقــرارات   

 نص وال يتعارض مع أحكامها.بشننه 

 

 (22المادة )

 يسق  الحق بنية مطالبات بموجب أحكام هذه الالئحة بعد مرور سنتين على استحقاقها.

 

 (23المادة )

يجــوز عــرض الخالفــات المتعلقــة بنحكــام أوضــاع وانتقــاالت الالعبــين والنزاعــات بــين الالعبــين      ال 

علــى أي جهـة قضــائية أو   الوسـطاء أو  و مســاعديهم المـدربين واألنديـة أو األنديــة فيمـا بينهــا أو   

 مدنية. تحكيمية

 

 (21المادة )

من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية وتلغى كافة بعد ثالثين يوما  سري أحكام هذه الالئحةت

 .الالعبيناللوائح السابقة المتعلقة بنوضاع وانتقاالت 

 

ــة مــــن قبــــل     ــى الالئحــ ــاد التعــــديالت علــ ــم اعتمــ ــة تــ ــة العموميــ ــاريخ   الجمعيــ ــاد بتــ ــة لالتحــ العاديــ

 .2113أغسطس  5وتكون سارية المفعول اعتبارا  من تاريخ  16/17/2113

 

 17/7/2114أقرت الجمعية العمومية العادية لالتحاد التعديالت الجديدة على الالئحة بتـاريخ  

 16/8/2114وتعتبر نافذة اعتبارا  من تاريخ 
  



 

 

 30 / - 07 -                                          5302يوليو   03الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين النافذة اعتبارا من  

 

 (1الملحق رقم )

 الالعب المحترف نموذج عقد

 

 "محترف قدم كرة العب عقد"

  

 

 العربيـة  اإلمـارات  بدولـة .... .................مدينـة  فـي  .. / .. / ....  الموافـق  ....... يوم في إنه

 :من كل بين االتفاق تمو  المتحدة

  

 .....اإلشــــــهار  رقــــــم .... ..................................شــــــركة / نــــــادي  :.................   -0

....... ................هــــــــــــــــاتف  : ........ب ص ......................................وعنوانــــــــــــــــه

......... .............الســيد/  العقــد هــذا علــى التوقيــع فــي ويمثلــه.. .......................فــاكس

 العقــد  هــذا فــي إليــه ارويشــ .......رقــم قــرار بموجــب مفوضــا................. ....... بصــفته/

 ."األول بالطرف"

  
ــل جــــــواز ســــــفر   .... .............الجنســــــية  .... ..................الالعــــــب / ......... -5 ويحمــــ

ــم  / ــة رقــــ ــادر... ......................الهويــــ ــي صــــ  ../ ../....  بتــــــاريخ... ...................فــــ

                ..... .......................عنوانـــــــــــــــــــــــــــه و .. / .. / ....  مـــــــــــــــــــــــــــيالده تـــــــــــــــــــــــــــاريخ و

 هـــــذا  فـــــي ويمثلـــــه ...  ...................فـــــاكس.. ........................هـــــاتف : .......ب ص

 رقــــــم  / الهويــــــة ســــــفر جــــــواز  .........وجنســــــيته.. ...........................الســــــيد  العقــــــد

ــادر........ ............... ــ صــــــــــــــــــــــــــ ــاريخ............. يفــــــــــــــــــــــــــ                .. / .. / ....  بتــــــــــــــــــــــــــ

ــة ............................... أو بموجـــــــــــب بصـــــــــــفته ــادرة ...........رقـــــــــــم  الوكالـــــــــ  صـــــــــ

ــاريخ .................فـــــــــــــــي ــي  بحضـــــــــــــــور .. / .. / ....  بتـــــــــــــ ــيد /  الوســـــــــــــ الســـــــــــــ

ــة ................................. ــم بطاقــــــــــــ ــادرة............  رقــــــــــــ ــوال  صــــــــــــ ــنأصــــــــــــ  عــــــــــــ

ــار .. / .. / ....  بتــــاريخوتنتهــــي  .................... ــذا فــــي إليــــه ويشــ ــالطرف" العقــــد هــ  بــ

 ."الثاني
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 تمهيد

 

شــركة / نــادي تمــارس نشــاط كــرة القــدم ومرخصــة اصــوال وفــق البيــان       األول الطــرف نأ حيــث

المشــار اليــه اعــاله وان الطــرف الثــاني العــب كــرة قــدم ويرغــب بالعمــل لــدى الطــرف االول كالعــب   

محترف وعليه التقت ارادة الطرفين و وهما متمتعان باألهلية الكاملة للتعاقد و على االلتزام باللوائح 

 الشروط والبنود التالية :المنظمة للعبة ووفق 

 

 (1) المادة

 ال يتجزأ من العقد . ايعتبر التمهيد جزء 

 

 ( 2المادة )

 مدة العقد

  (.سنة  /شهر /) يومفي ينتهي  و ( سنة / شهر / يوميبدأ سريان هذا العقد من ) 

 

 (3) المادة

باحترام وتنفيذ قوانين وتعاميم ولوائح االتحاد واالتحاد الدولي واالتحاد القاري يلتزم الطرفان 

 .ولجنة دوري المحترفين

 

 (4) المادة

 التزامات الطرف األول : 

وقدره .................درهم الى الطرف الثاني في نهاية كل شهر  اجمالي شهريا راتببنداء  -0

 . الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين من  ( 5)  بما ال يخالف الملحق رقم  ميالدي

  إجازة سنوية حسب اتفاق الطرفين. -5

 أو للعــب االلتحــاق ب الــوطني المنتخــب  صــفوف ضــمن اختيــاره يــتم  الــذي الســما  لالعــب  -0

 .منه ذلك االتحاد طلب فور التدريب

 طبقــا ذلــك منــه يطلــب عنــدما لــبالده الــوطني بالمنتخــب بااللتحــاق األجنبــي لالعــبالســما   -3

 الفيفا. للوائح

 .لمحترف بمواصلة تعليمهالسما  لالعب ا -2   
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 (: 5) المادة

 الطرف الثاني : التزامات

 القـدم  كـرة  لعبـة  قـوانين  مراعـاة  بذل أقصى جهد وتقديم أفضل ما لديه في المباريات مـع  .0

 الطرف األول. تمثيل في حسنة قدوة يكون وأن المباراة في ولينالمسؤ قرارات وقبول

  اختيـاره،  عنـد  لهـا  واإلعـداد  المباريـات  جميـع  فـي  السـوي  والسلوف النظيف اللعبممارسة  .5

 تسـمح  ال الصـحية  حالتـه  تكـن  لـم  مـا  الطرف األول لتعليمات وفقا التدريب في والمشاركة

 الطرف األول . من المعتمدة الطبية للتقارير طبقا بذلك

 .عندما يطلب منه ذلك األولبالطرف  الخاصة الرياضية والمناسبات األحدات جميع حضور .0

، ) يستثنى من ذلك الستة سريان العقد خالل فترة آخر نادٍٍ أي مع التفاوض عن االمتناع .3

 شهر األخيرة من العقد(.أ

موافقــة  بعــد إال األول الطــرف لغيــر رياضــي نشــاط بــني المشــاركة أو اللعــب عــن االمتنــاع .2

  كتابيا. األخير

 صــفوفه ضـمن  اختيـاره  تـم  حــال فـي  اللعـب  أو للتـدريب  الــوطني بالمنتخـب  فـورا  االلتحـاق  .6

 .ذلك منه يطلب عندما

 القــوة حالــة فــي الطــرف األول إال موافقــة بــدون العقــد ســريان فتــرة خــالل االعتــزال عــدم .7

 .القاهرة

الطرف  طبيب علم دون طبي عالج استخدام مرضه وعدم أو بإصابته األولالطرف  إخطار .8

 . األولالطارئة والتزامه بالعالج المقرر له بموافقة الطرف  الحاالت عدا األول

لـه ولمنتسـبيه أو الجمـاهير بـني شـكل       اإلسـاءة  وعـدم  األولالطرف  أسرار على المحافظة .9

  . األشكالمن 

 عدم التغيب عن النادي خالل فترة العقد بدون موافقة مكتوبة من النادي . .03

لجنـة فحـص المنشـطات     أماماللوائح الدولية والوطنية لمكافحة المنشطات والمثول احترام  .00

 متى طلبت منه واعتبار امتناعه بحكم المتعاطي للمنشطات .

 

 (:6المادة ) 

 يلتزم النادي بتنمين الالعب وفقا  لما يلي:

 العقد مدةة الج طيلتنمين يغطي حاالت المرض والع - 0

العالج والتنهيل في حالة اإلصابة وبحد أقصى ستة أشـهر بعـد انتهـاء    تنمين يغطي نفقات  - 5

 العقد.

 العقد. مدةفي حالتي العجز والوفاة طيلة  لالعب تنمين يضمن تعويضا  مناسبا - 0
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صابته إذ يبقى الالعب في هـذه الحالـة   عب في حالة إتنمين يضمن دفع كافة مستحقات الال - 3

 (.ه المالية لحين انتهاء العقدمتمتعا  بكافة حقوقه وامتيازات

( أعاله إثبات اإلصابة أو العجز أو 3، 0، 5يشترط للتنمين المنصوص عليه في الفقرات ) - 2

الوفاة بتقرير صادر من جهة طبية حكومية، وأن تكون قد حصلت أثناء اللعب أو التدريب 

 مع النادي أو بسببهما أو في طريقه إليهما ذهابا  أو إيابا .

    

 (: 7) المادة

 وصورته اسمه استثمار حق الثاني وللطرف الالعب صور استثمار في المطلق الحق األول للطرف 

ن ال ، على أ اإلعالن ومضمون شكل على الخطية األول الطرف موافقة بعد اإلعالن في الفردية

للمنتجات المضرة اإلعالن يتعارض اإلعالن مع النظام بالدولة واآلداب العامة واالمتناع عن 

 بالصحة.

 (: 8) المادة 

بالتزاماتـــه  إخاللـــهفـــي حـــال  الثـــاني الطـــرف وعقوبـــات ضـــد قـــرارات اتخـــاذ األول يجـــوز للطـــرف

 المنصوص عليها بالعقد وبما ال يتعارض مع اللوائح ، على أن يخطـر الطـرف الثـاني كتابيـا ويحـق     

 . الفيفا أو االتحاد في المختصة اللجان لدى عليها االعتراض لألخير

 (: 9) المادة

 . الودية بالتسوية العقد تنفيذ حول خالفاتهما لحل نالطرفا يسعى    .0

 نشن بين النادي والالعب المحترف.   تختص غرفة فض المنازعات بالنظر في النزاعات التي ت5

 حول بنود العقد وتنفيذه.

 .العقد أو اللوائح في نص بشننها يرد لم التي المسائل بالدولة في العمل قانون يطبق    .0

 (: 11) المادة

 . حذف أو إضافةأية  التوقيع علىبموافقة الطرفين مع  العقد تعديل يجوز .0

 ال يجوز إنهاء العقد خالل الموسم الرياضي . .5

 قبل انتهاء مدته . يجوز للطرفين االتفاق على إنهاء العقد .0

 (: 11) المادة

اللغـة التـي يتقنهـا     ويترجم العقد للغة اإلنجليزية أوي اللغة الرسمية المعتمدة للعقد اللغة العربية ه

 الطرف الثاني إذا كان يجهل اللغة العربية.
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 (: 12) المادة

 : عامة أحكام

يقر الطرفان بننهما قد اطلعا على لوائح وتعاميم االتحاد واالتحاد الدولي قبل التوقيع على  -0

 بتنفيذها . ويلتزمانهذا العقد 

 والفيفا القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن االتحاد مع يتعارضنص  بنيال يعتد  -5

 . المحترفين دوري لجنةو القاري واالتحاد

 . ولجان االتحاد ذات االختصاص األعذار والظروف الشخصية للطرف األوليخضع تقدير  -0

صفحاتها ومؤرخ بالصفحة األخيرة  بجميع األصول حسب موقعة نسخ من العقد يحرر -3

 نسخة وتسلم عليه التوقيع طرف فور لكل ومختوما من قبل الطرف األول وتسلم نسخة منه

 .الخالف لديه في حالاالتحاد وتكون المعتمدة  إلى

 .لى العقد وبما ال يتعارض مع اللوائح و شروط إبنود أأية للطرفين االتفاق على إضافة  -2

( من الئحة 0لملحق رقم )ل طبقا بالرواتب المحددة يلتزم النادي والالعب المواطن المحترف -6

 أوضاع وانتقاالت الالعبين .
 

 (: 13) المادة

 .الطرفين من عليه التوقيع تاريخ من اعتبارا العقد هذا ينفذ
 

 مستهله في المحددين والتاريخ اليوم في والشاهدين الطرفين من كل وقعه فقد ذلك على اوإشهاًد

 .أعاله

  

 ........................( والصفة الطرف األول ) االسم 

 ) الختم (       .......................................... التوقيع والتاريخ

 الطرف الثاني )االسم ( ..................................  

 .........................................التوقيع والتاريخ 

  .................................الشاهد األول )االسم ( 

 .........................................التوقيع والتاريخ 

 الشاهد الثاني )االسم( .................................

 .......................................التوقيع والتاريخ  
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 (2ملحق رقم )ال

 لالعبين المواطنين المحترفين امكافآت ب ورواتجدول 

تكون رواتب الالعبين المواطنين المحترفين )شاملة مقدم العقد وأية مزايا مالية أخرى عدا : اوال

 المكافآت المرتبطة بالفوز والتعادل والتميز وأية مكافآت أخرى( على النحو التالي:

 :أندية دوري المحترفين  - أ

الحد األدنى   تصنيف الالعبين

 الشهري

الحد األعلى  

 الشهري

 مالحظات

مكافنة وليس راتبا  درهم 8333 درهم 5233 عاما 07عاما إلى نهاية  06من عمر 

 شهريا

  درهم 53333 درهم 2333 عاما 53عاما إلى نهاية 08من عمر 

  درهم 33333 درهم 8333 عاما 55عاما الى نهاية  50من عمر 

  درهم 033333 درهم 03333 عام 50فوق 

 أندية الدرجة األولى : - ب

الحد األدنى   تصنيف الالعبين

 الشهري

الحد األعلى  

 الشهري

 مالحظات

 مكافنة وليس راتبا شهريا درهم 0333 درهم 0233 عاما 07عاما إلى نهاية  06من عمر 

  درهم 03333 درهم 5333 عاما 53عاما إلى نهاية   08من عمر 

  درهم 53333 درهم 5233 عاما 55عاما الى نهاية  50من عمر 

  درهم 33333 درهم 3333 عام 50فوق 

 

 : مكافآت الفوز.  ثانيا
 

على األندية / الشركات تخصيص مبلغ ثابت سنويا من الميزانية شامال لجميع مكافآت الالعبين 

/ شركة أن يقدم آلية صرفه للمكافآت ضمن  واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية وعلى كل ناٍد

الئحته الداخلية وااللتزام بها وإثباتها بسجالته المالية وبميزانيته المالية السنوية واعتمادها 

 :  وتكون المبالغ على النحو التاليعلى أن ،  والتدقيق عليها حسب األصول واعتمادها من االتحاد
 

 .ستة ماليين درهم سنويا أقصىبحد  المحترفين : دوريأندية  -أ 

 .ثالثة ماليين وستمائة ألف درهم سنويا بحد أقصىأندية دوري الدرجة األولى : -ب 
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 : أحكام عامة :ثالثا 

بدل سكن ، بدل انتقال أو لألندية منح الالعبين مقدم عقد أو دفعات أو ميزات مالية ) -1

من ضمن الدخل الشهري / السنوي لالعب  سيارة، تذاكر السفر، بدل تعليم،.. وغيرها(

 على لسقف الرواتب.بما ال يتجاوز الحد األ و

من أندية دوري المحترفين التعاقد مع سبعة العبين استثناءا  من سقف  يحق لكل ناٍد - 5

 الرواتب المحددة أعاله وفقا  لآللية التالية:

 راعى في الالعب المستثنى المستوى الفني.ُي -ا 

 األصلي حرر عقد خاص باالستثناء يوقع عليه النادي والالعب ويلحق بالعقدُي -ب 

 .هليكون جزءا  ال يتجزأ من

 يتم استثناء أربعة العبين من دون حد أعلى للرواتب. -ج 

 بالمائة على الحد األعلى للرواتب. 23يتم استثناء ثالثة العبين بنسبة زيادة  -د 

 ن سنتين.أن ال تزيد فترة االستثناء ع -هـ 

يتم بنهاية السنة األولى تقييم أداء الالعب المستثنى الستثنائه مجددا  لسنة أخرى  -و 

 أو إيقاف االستثناء.

يجوز استثناء الالعب المعار شريطة أن يكون ذلك وفق العدد المحدد سواء في  -ز 

 ناديه األصلي أو النادي المعار إليه.

ن لجنة وال يتم تفعيله إال بعد اعتماده م ال يعتد بملحق العقد )االستثناء( -  

 أوضاع وانتقاالت الالعبين.

لجنة رقابة مالية من المختصين القانونين بتشكيل  قرارا مجلس ادارة االتحاد  يصدر -0

والماليين مهمتها مراقبة حسن تطبيق االندية لنظام سقف الرواتب ولها االستعانة بمن تراه 

 .ة مهامهامساعدتها على تنديمن الخبراء ل

 

 الرئيس                  األمين العام         

 

 يوسف يعقوب السركال                                                محمد هزام الظاهري    


