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الحئة والكء الالعبني
ابالحتاد العريب السعودي لكرة القدم
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الفصل األول :التعريفات
املادة األوىل  :التعريفات

ّض أماهما ،ما مل
يف تطبيق أحاكم هذه الالحئة تدل العبارات واللكامت اآلتية عىل املفهوم واملعىن املو َ ح
يتَ حضح حمن رصاحة النص ،أو يقتيض س ياقه  -غي ذكل:

 5/5اململكة:
 4/5الاحتـاد:
 4/5اجمللس:
 3/5الا احتاد ادلويل:
 1/5النظام:
 6/5الالحئة:
 7/5اللجنة:
 8/5األندية:
 9/5األمانة العامة:
 51/5وكيل الالعبني :

 5/5الغرفة:
 54/5جلنة الاس تئناف:
 54/5اللعبة:
 53/5الالعب:
 51/5التعاممي:

اململكة العربية السعودية.
الا احتاد العريب السعودي لكرة القدم.
جملس إدارة الا احتاد العريب السعودي لكرة القدم.
الا احتاد ادلويل لكرة القدم (.)FIFA
النظام األسايس لال احتاد العريب السعودي لكرة القدم.
الحئة والكء الالعبني ابال احتاد.
جلنة الاحرتاف وأوضاع الالعبني ابال احتاد.
مؤ َسسة رايضية ذات شصية اعتبارية ،مر َخص لها رمسيا حمن حقبل
الرئاسة العامة لرعاية الش باب ،ومعتمدة دلى الا احتاد.
األمانة العامة لال احتاد.
الشخص الطبيعي اذلي يكون مس َج ًال ومرخ ًَصا هل حمن حقبل
الا احتاد ،ويقوم  -مقابل أجر  -بتقدمي الالعبني إىل األندية حمن أجل
التفاوض ،أو إعادة التفاوض عىل عقد احرتايف ،أو يق ادم اثن حني من
النوادي لبعضهام البعض؛ هبدف إبرام اتفاقية انتقال العب.
غرفة افض املنازعات ابال احتاد.
جلنة الاس تئناف ابال احتاد.
لعبة كرة القدم.
الالعب املس َجل ألي اند منتسب لال احتاد بوض حع َية الاحرتاف.
التعلاميت َادلو حريَة الصادرة عن الا احتاد ،أو اللجنة ،لوالكء الالعبني.
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ويه الوثيقة الرمسية الصادرة من الا احتاد؛ لمتكني شص ما للعمل،
 56/5الرخصة:
بصفة وكيل العبني.
وهو الشخص الراغب يف احلصول عىل رخصة؛ ليتمكَن حمن العمل
 57/5مق ادم الطلب:
بصفة وكيل العبني.
 58/5قواعد السلوك املهين :قواعد السلوك املهين املنصو علاها يف امللقق ر م ( )5من هذه
الالحئة.
جرا هل؛ عىل قيامه ابألنشطة
 59/5العمول:
املبلغ اذلي يأخذه وكيل الالعبني أ ً
املنصو علاها يف هذه الالحئة.
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الفصل الثاين :أهداف الالحئة ونطاق تطبيقها
املادة الثانية :أهداف الالحئة:
هتدف الالحئة حتقيق التايل:
 5/4وضع قواعد وضوابط حتك العالقة بني وكيل الالعبني والالعب و /أو النادي.
 4/4تنظمي أوضاع والكء الالعبني.
 4/4وضع حد لعموالت والكء الالعبني ،حسب األوضاع املنصو علاها يف هذه الالحئة.

املادة الثالثة :نطاق تطبيق الالحئة:
5/4
4/4
4/4

3/4

الالحئة يه املرجع الرئيس اذلي حيك نشاط والكء الالعبني ،وإصدار تراخيصهم حمن حقبل
اللجنة وحقوقهم والزتاماهتم جتاه األن حدية والالعبني.
تطبَق هذه الالحئة عىل والكء الالعبني اذلين يقومون بعر حض العبني لألندية؛ بقصد
التفاوض ،أو إعادة التفاوض؛ حمن أج حل إبرام عقد احرتاف ،أو عرض انديني لبعضهام بعضً ا؛
الس تكامل ما يلزم إلبرام اتفاقية انتقال العب مضن الا احتاد ،أو من ااحتاد آلخر.
تطبَق هذه الالحئة عىل والكء الالعبني السعوديني ،اذلين حيملون رخصة وكيل العبني من
ااحتاد أخر ،ويقومون بعر حض العبني لألندية؛ بقص حد التفاوض ،أو إعادة التفاوض :حمن أج حل
إبرام عقد احرتاف ،أو عرض انديني لبعضهام بعضً ا؛ حمن أج حل اس تكامل ما يلزم إلبرام اتفاقية
انتقال العب مسجل ابال احتاد ،أو بصدد التسجيل ابال احتاد ،فيشرتط أن يسجل دلى
اللجنة ،وأن يكون التعامل  -من خالل وكيل العبني  -مر َخ ًصا هل من اللجنة ابال احتاد ،وأي
نشاط خمالف ذلكل يرتتب عليه اإللغاء ،وانعدام األثر النظايم هل.
تطبَق هذه الالحئة عىل والكء الالعبني غي السعوديني اذلين يقومون بعرض العبني
لألندية بقصد التفاوض ،أو إعادة التفاوض؛ حمن أج حل إبرام عقد احرتاف ،أو عرض انديني
لبعضهام بعضً ا؛ حمن أج حل اس تكامل ما يلزم إلبرام اتفاقية انتقال العب مسجل ابال احتاد ،أو
بصدد التسجيل ابال احتاد ،وليك يكون وجود وكيل الالعبني غي السعودي نظاميا ،جيب
عليه التسجيل دلى اللجنة ابال احتاد ،وفق المنوذج امللقق هبذه الالحئة ،ويف حال تعلق
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التفاوض ،أو العرض ،أو الانتقال بالعب سعودي مسجل ،أو بصدد التسجيل ابال احتاد،
أو العب غي سعودي مسجل يف الا احتاد ،أو غي مسجل ابال احتاد  -فيشرتط أن يكون
التعامل من خالل وكيل العبني مرخص هل من اللجنة ابال احتاد ،وأي نشاط خمالف ذلكل
يرتتب عليه اإللغاء ،وانعدام األثر النظايم هل.
 1/4ال تطبَق أحاكم هذه الالحئة عىل أي أنشطة يمكن توفيها حمن حقبل والكء الالعبني إىل
أطراف أخرى مثل املدراء واملدربني.
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الفصل الثالث :اعامتد نشاط والكء الالعبني
املادة الرابعة :الاس تعانة خبدمات وكيل الالعبني:

 5/3حيق لك حمن الالعب والنادي الاس تعانة خبدمات وكيل الالعبني فامي يتعلق ابالنتقال ،أو
هبدف التفاوض ،أو إعادة التفاوض؛ إلبرام العقد الاحرتايف 4/3 .حيق لوكيل الالعبني
احلصول عىل أجر عن اخلدمات اليت يق ادهما وفقًا لألحاكم املنصو علاها يف هذه الالحئة.
 4/3جيب عىل وكيل الالعبني الامتثال لألنظمة واللواحئ السارية واملتطلَبات النظامية يف اململكة
العربية السعودية.
 3/3يـقظر عىل الالعبني واألندية الاس تعانة خبدمات والكء العبني غي مرخص هلم.

املادة اخلامسة :قبول والكء الالعبني:
5/1
4/1
4/1
3/1
1/1

يـقظر ممارسة نشاط وكيل الالعبني يف اململكة العربية السعوديةَ ،إال حمن حقبل شص
طبيعي مرخص هل مبامرسة نشاط وكيل الالعبني ،وفقًا لألحاكم املنصو علاها يف هذه
الالحئة.
لوكيل الالعبني تنظمي أعامهل ونشاطه ،وتنظمي معل موظفيه يف املهام اإلدارية ،ويف هذه احلال
يقوم وكيل الالعبني بنفسه فقط بمتثيل ورعاية مصاحل الالعبني و/أو األندية.
ميكن ألقرابء الالعب من ادلرجة األوىل متثيهل يف املفاوضات ،أو إعادة املفاوضات ،حيال
عقد الاحرتاف ،دون حاجة إليراد امسه يف العقد الاحرتايف.
ميكن للمحايم املرخص هل متثيل الالعب أو النادي يف املفاوضات اخلاصة ابنتقال الالعب،
أو إبرام عقد الاحرتاف ،دون حاجة إليراد امسه يف العقد الاحرتايف لالعب.
إن األنشطة اخلاصة ابألفراد املس تثنني ال تقع حتت مظةل مرشوعية الا احتاد.
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الفصل الرابع :رخصة وكيل الالعبني
املادة السادسة :اجلهة اخملتصة بإصدار الرخصة:

تصدر رخصة وكيل الالعبني حمن حقبل اللجنة ابال احتاد ،إذا اكن مق ادم الطلب حمن مواطين اململكة
العربية السعودية.

املادة السابعة :رشوط احلصول عىل رخصة وكيل الالعبني:
5/7
5/5/7
4/5/7
4/5/7
3/5/7
1/5/7
6/5/7
7/5/7
8/5/7

يشرتط للقصول عىل رخصة وكيل العبني للتايل:
أن يكون سعودي اجلنس ية.
التقدم بطلب كتايب للقصول عىل رخصة وكيل العبني.
أن يكون حسن السية والسلوك ،حمن خالل حصيفة احلال اجلنائية.
أن جييد اللغة اإللجنليزية حتد ًث وكتاب ًة.
أن يكون دليه مكتب خا ملامرسة نشاط وكيل الالعبني ،عىل أن يكون املكتب
جاهزا خالل شهر من اجتياز املتقدم لالختبار ،وجيب عليه إحضار عقد إجيار ساري
ً
الصالحية.
تقدمي ما يفيد وجود مستشار قانوين يعمل مبكتبه ،أو متعاون معه ،أو مكتب حماماة
متعا حقد معه.
َأال يكون املتقدم موظفًا حكوميا ،أو موظفًا يف إحدى الهيئات أو املؤسسات أو
اجلهات التابعة للقطاع احلكويم.
أن يق َدم تعهد موقع عليه حمن قبل املتق ادم بأنه ال يشغل أي وظيفة رمسية أو غيها يف
الا احتاد السعودي لكرة القدم ،أو الفيفا ،أو أي ااحتاد قاري ،أو ااحتاد أهيل ،أو رابطة
دوري ،أو أي اند ،أو أي منظمة ترتبط هبده املنظامت أو اجلهات ،خالل فرتة تصل
إىل عامني قبل تقدمي الطلب.
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9/5/7
51/5/7

55/5/7
54/5/7
54/5/7
53/5/7
51/5/7
4/7
4/7

أن يق َدم تعهد موقع حمن حقبل مق ادم الطلب بأنه ليس دليه  -بصورة مبارشة أو غي
مبارشة  -أي مصلحة مالية أو جتارية أو أي شك من أشاكل العالقة املالية أو التجارية
مع الا احتاد ،أو أي اند.
تقدمي بوليصة تأمني عن املسؤولية املهنية  -وفقًا ملتطلبات الا احتاد ادلويل  -حمن إحدى
رشاكت التأمني احمللية إن أمكن ذكل ،عىل أن تكون ذات مسعة جيدة يف هذا اجملال،
مببلغ ال يقل عن ( 411.111رايل) ،أو تقدمي ضامن بنيك  -مع ترمجة هل من مكتب
مرخص -ابملبلغ نفسه ،مرفق به إقرار غي قابل للنقض أو اإللغاء.
تقدمي ما يفيد وجود خربة يف جمال كرة القدم ال ت حقل عن  1س نوات.
تقدمي صورة من إثبات اله حويَة الوطنية وجواز السفر ،وإبراز األصل للمطابقة.
سداد رمس إصدار رخصة وكيل العبني ،مببلغ ( 51.111رايل) حلساب اللجنة يف
الا احتاد.
التوقيع عىل إقرار الالزتام بقواعد السلوك املهين ،ابللغتني العربية واإللجنليزية.
أي وثئق ميكن أن تطلبا اللجنة.
ينبغي استيفاء الرشوط الواردة يف الفقرة ( )5/7من هذه املادة طيةل صالحية رخصة
وكيل الالعبني.
عند التقدم بطلب احلصول عىل الرخصة يوا حفق مق ادم الطلب عىل التقيد التام ابألنظمة
واللواحئ والتوجاهات والقرارات الصادرة حمن اجلهات املعنيَة ابال احتاد ،والا احتاد القاري،
والا احتاد ادلويل لكرة القدم.

املادة الثامنة :إجراءات الاختبار:
5/8

عندما يكون الطلب مس توفيًا للرشوط السابقة ،تدعو اللجنة مق ادم الطلب لالختبار
التقريري؛ حيث ميكن تنظمي هذه الاختبارات مرتني س نواي ،وحي ادد الا احتاد ادلويل لكرة
القدم التوارخي لهذه الاختبارات ،ويمت تنظمي الاختبارات حتت إرشاف من الا احتاد ادلويل
لكرة القدم.
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 4/8يف حال عدم متكن اللجنة حمن إقامة هذه الاختبارات يف موعدها ألي سبب حمن
األس باب ،عندئذ يمكن للجنة عدم إقامة هذه الاختبارات ابلاكمل ،عىل أن يعلن عن
قرارها هذا مس بقًا ،من خالل قنوات الاتصال الرمسية ،ويف لك األحوال للجنة اختاذ
القرار حيال عدم تنظمي هذه الاختبارات دلورتني متتاليتني.
 4/8تكون الاختبارات بأسلوب الاختيارات املتعددة ،ويعترب مق ادم الطلب ان ًجا يف الاختبار
عند حصوهل عىل احلد األدىن من ادلرجات احملددة حمن حقبل الا احتاد ادلويل لكرة القدم.
 3/8يتعني أن يكون اختبار مقديم الطلبات يف املوضوعات التالية:
 5/3/8املعرفة بشأن لواحئ كرة القدم احلالية ،خصوصا الحئة أوضاع وانتقال الالعبني (أنظمة ولواحئ
الا احتاد ،وأنظمة ولواحئ الا احتاد القاري ،ولواحئ الا احتاد ادلويل لكرة القدم).
 4/3/8املعرفة ابملباد األساس ية للققوق الشخصية ،واألنظمة اخلاصة ابلعقود.
 1/8يش متل لك اختبار عىل عرشين سؤالا ً ،حيث يمت ختصيص مخسة عرش سؤالا ً عن
األنظمة ادلولية ابللغة اإللجنليزية ،ومخسة أس ئةل عن األنظمة احمللية ابللغة العربية ،ويمت
حتديد زمن الاختبار ما بني  91 -61دقيقة؛ ليمتكن مق ادم الطلب من اإلجابة عن
األس ئةل ،ولال احتاد حرية اختيار الفرتة الزمنية لإلجابة عن األس ئةل مضن الزمن آنف اذلكر.
 6/8يعد الا احتاد األس ئةل اخلاصة ابملوضوعات احمللية ابللغة العربية ،بيامن يقوم الا احتاد ادلويل
لكرة القدم بإعداد األس ئةل اخلاصة بأنظمته ولواحئه ،وتزويد اللجنة بورقة الاختبار ابللغة
اإللجنليزية.
 7/8بعد إجراء الاختبار جيب تصقيح أوراق الاختبار يف الوقت املناسب.
 8/8تبل اغ اللجنة املتقدمني لالختبار قبل موعد الاختبار بأقل وقت متاح لإلجابة عن األس ئةل،
وأقل العالمات احملددة لك سؤال.
 9/8عند إخفاق املتق ادم لالختبار يف احلصول عىل أقل العالمات املطلوبة ،ميكنه التقدم بطلب
إعادة الاختبار يف املوعد التايل لالختبار.

9

 51/8يف حال إخفاق املتقدام لالختبار يف احلصول عىل أقل العالمات املطلوبة يف الاختبار
الثاين ،ال ميكنه التقدم لالختبار يف العام اذلي أخفق فيه إذا اكنت ادلورة األوىل من
الاختبارات ،ويف حال اكن اإلخفاق يف ادلورة الثانية من العام نفسه ،فعليه الانتظار
لدلورة الثانية من العام اذلي يليه ،وعندئذ يمكنه التقدم لالختبار للمرة الثالثة.
 55/8عند إخفاق املتقدام لالختبار يف احلصول عىل أقل العالمات املطلوبة للمرة الثالثة ،لن
يمتكن من التقدم لالختبار ملدة عامني آخرين.
 54/8ميكن إحال اكفة الاس تفسارات حيال نتاجئ الاختبارات إىل اللجنة أو الا احتاد ادلويل ،من
خالل الا احتاد ،خالل س تة أشهر من اترخي الاختبارات املعنيَة.

املادة التاسعة :تأمني املسؤولية املهنية:
 5/9عند اجتياز مق ادم الطلب لالختبار التقريري ،تطلب اللجنة منه احلصول عىل بوليصة تأمني
املسؤولية املهنية ابمسه الشخيص (انظر امللقق ر م  ،)4حمن إحدى رشاكت التأمني املعروفة،
ويف َضل أن تكون حمن الرشاكت املوجودة يف اململكة العربية السعودية ،وجيب أن توفر بوليصة
التأمني التغطية الاكفية ألي خماطر ميكن أن تطرأ بعد انهتاء أنشطة وكيل الالعبني ،كام جيب
أن تغطي بوليصة التأمني أي أرضار قد تنشأ نتيجة انهتاء أنشطة وكيل الالعبني؛ بسبب يعود
لتكل األنشطة ،وجيب أن تكتب بوليصة التأمني بأسلوب يغطي أي خطر حممتل يرتبط
بأعامل وكيل الالعبني.
 4/9يعد مق ادم الطلب مسؤو ًال عن تسلمي اللجنة نسخ ًة حمن وثيقة التأمني ،وأي وثئق مرتبطة
هبا ،وال جيوز إصدار أي رخصة من اللجنة ،ما مل تكن قد تسلمت نسخ ًة حمن ذكل.

املادة العارشة :الضامن البنيك :

ً 5/51
بدال من بوليصة تأمني املسؤولية املهنيَة الوارد ذكرها يف املادة السابقة ،ميكن ملق ادم الطلب
تقدمي ضامن بنيك حمن أحد البنوك السعودية مببلغ ال يقل عن ( 411.111رايل) وفق
القيود املنصو علاها يف امللقق ر م .4
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مصقواب بإقرار غي قابل للنقض بأن مبلغ
 4/51جيب أن يصدر الضامن البنيك من بنك سعودي
ً
الضامن سوف يصف دون قيد أو رشط ،مبوجب قرار من اجلهات املعنية بكرة القدم
لصاحل الالعب أو النادي أو أي وكيل العبني آخر ،ممن تعرضوا إىل الضر نتيجة ألنشطة
وكيل الالعبني.

املادة احلادية عرشة :الالزتام بقواعد السلوك املهين:

جيب عىل مق ادم الطلب املس تويف لاكفة املتطلَبات التوقيع عىل الالزتام بقواعد السلوك املهين (انظر
امللقق ر م  ،)5اذلي يطبق عىل أنشطة وكيل الالعبني ،ويوافق مق ادم الطلب عىل التقيد هبذه
القواعد ،وحتتف اللجنة ابلنسخة األصلية من قواعد السلوك املهين املوقعة من وكيل الالعبني.

املادة الثانية عرشة :إصدار رخصة وكيل الالعبني :
5/54

4/54
4/54
3/54

يف حال استيفاء الرشوط املنصو علاها يف هذه الالحئة إلصدار رخصة وكيل الالعبني -
تصدر اللجنة الرخصة ،وتعترب رخصة وكيل الالعبني شصية وغي قابةل للنقل ،وتتيح هذه
الرخصة لوكيل الالعبني ممارسة أعامهل يف جماالت كرة القدم وفق أسس عاملية ،مع األخذ يف
الاعتبار األنظمة املط َبقة يف اململكة العربية السعودية.
بعد اس تالم وكيل الالعبني لرخصته ميكنه طلب إضافة الصفة التالية إىل امسه :وكيل
العبني مر َخص هل من الا احتاد السعودي لكرة القدم.
يف حال عدم اس تكامل مق ادم الطلب لاكفة املتطلَبات املس بقة خالل س تة أشهر من اترخي
خوضه الاختبارات ،جيب عليه إعادة الاختبارات.
جيب عىل وكيل الالعبني املر َخص هل الالزتام بأي تعلاميت أو متطلبات تف حرضها اللجنة فامي
يتعلق ابلتطوير املهين والتدريب املس متر.
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املادة الثالثة عرشة :اإلعالن عن والكء الالعبني:

 5/54حتتف اللجنة حبسجح ل حيتوي عىل مجيع والكء الالعبني احلاصلني عىل رخص والكء
السجح ل بأسلوب مناسب (اإلنرتنت ،خطاب
الالعبني ،وعىل اللجنة اإلعالن عن ذكل ا
السجح ل بعد لك اختبار،
تعمميي ...،إخل) ،وتزويد الا احتاد ادلويل لكرة القدم بصورة من ا
فورا بأي تعديالت عىل الوضع القانوين لوكيل الالعبني
وإبالغ الا احتاد ادلويل لكرة القدم ً
املرخص هل؛ سواء ابإليقاف ،أو إعادة الرخصة ،وحنوها ،إضافة ذلكل إبالغه بأي إجراءات
تأديبية ونتاجئها.
 4/54حيتوي ح حسل والكء الالعبني املرخص هلم عىل البياانت التالية :امس الوكيل ابلاكمل ،عنوان
مقر مكتبه ،وأرقام الهاتف ،والربيد اإللكرتوين ،ر م واترخي الرخصة ،مبلغ تأمني املسؤولية
املهنية.
 4/54جيب عىل وكيل الالعبني إبالغ اللجنة  -خالل عرشة أايم  -بأي تغيي يف بياانته ،أو وس يةل
الاتصال به ،ويف حال رغبة وكيل الالعبني تغيي مقره جيب موافقة اللجنة عىل ذكل.

املادة الرابعة عرشة :حسب الرخصة :
تسقب رخصة وكيل الالعبني الصادرة من اللجنة يف األحوال التالية:
 5/5/53الاخالل ابلرشوط املنصو علاها يف املادة السابعة من هذه الالحئة.
 4/5/53عند إهناء وكيل الالعبني نشاطه وفق أحاكم هذه الالحئة.
 4/5/53يف حال عدم ممارسة نشاطه مبا يتوافق مع أحاكم هذه الالحئة.
 3/5/53يف حال صدور قرار هنايئ مبعاقبة وكيل الالعبني بسقب الرخصة.

املادة اخلامسة عرشة :التققق من الرشوط:
 5/51تتوىل اللجنة التققق ادلوري من استيفاء والكء الالعبني املرخص هلم ،للرشوط املنصو
علاها يف املادة السابعة من هذه الالحئة.
 4/51يلزتم والكء الالعبني ابلكشف الفوري للجنة عن أي مسائل تنشأ بعد صدور الرخصة هل
قد تكون ذات صةل ابس مترارية استيفاء مجيع الرشوط املنصو علاها يف هذه الالحئة.
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املادة السادسة عرشة :انهتاء النشاط:
 5/56يلزتم أي وكيل العبني قرر إهناء أنشطته ألي سبب  -بإعادة الرخصة إىل اللجنة ،ويف حال
عدم التقيد بذكل سوف يؤ ادي ذكل إىل إيقاف العمل ابلرخصة ،واإلعالن عن ذكل من
قبل اللجنة.
 4/56تعلن اللجنة عن أسامء والكء الالعبني اذلين قاموا بإيقاف أنشطهتم ،ويشعر الا احتاد ادلويل
لكرة القدم بذكل.
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الفصل اخلامس :حقوق والزتامات وكيل الالعبني
املادة السابعة عرشة :اتفاقية الواكل:
5/57
4/57
4/57
3/57

1/57

6/57

ال جيوز لوكيل الالعبني متثيل أي العب أو اند ،إال عن طريق إبرام اتفاقية واكل مكتوبة
مع الالعب أو النادي ،قبل أن يقوم وكيل الالعبني بتنفيذ أي نشاط ،وتكون اتفاقية
الواكل حسب المنوذج امللقق هبذه الالحئة( ،انظر مرفق ر م .)4
يف حال اكن معر الالعب أقل حمن ( )58عا ًما ،يتوىل ويل أمره ،أو من يولكه ذلكل
ابلتوقيع عىل اتفاقية الواكل.
تكون اتفاقية الواكل سارية املفعول ملدة ال تزيد عن س نتني ميالدية ،حمددتني ابليوم
والشهر والس نة ،كام ميكن متديد تكل الفرتة ملدة أخرى ال تزيد عن س نتني ،من خالل
اتفـاقية خ اطيَــة جديدة ،وال ميكن متديدها مضنيا.
إذا وق َع وكيل الالعبني مع العب اتفاقية واكل ،فيجب عليه إرسال الاتفاقية إىل اللجنة
خالل أس بوع معل حمن التوقيع ،وإبالغ النادي اذلي ينمتي هل الالعب خالل نفس املدة،
وإذا تأ َخر عن املدة املذكورة يعترب العقد الغ ًيا ،وال حيق للوكيل املطالبة بأي تعويضات عن
الاتفاقية.
جيب أن تن َص اتفاقية الواكل رصاح ًة عىل حتديد املسؤول عن دفع معول وكيل الالعبني،
إضافة إىل أسلوب ادلفع ،مع األخذ يف الاعتبار األنظمة السعودية .وال حيق للوكيل أن
حيصل عىل معولته من النادي بد ًال من الالعب ،أو الاتفاق بني النادي والالعب ،عىل
أن يتوىل النادي دفع معول وكيل الالعبني ،وأي اتفاق من هذا النوع يعترب الغ ًيا،
ويتقمل الالعب دفع معول الوكيل يف مجيع األحوال.
جيب أن تش متل اتفاقية الواكل عىل األقل عىل البياانت التالية :أسامء األطراف ،املدة،
العمول املس تققَة لوكيل الالعبني ،الرشوط العامة لدلفع ،اترخي الانهتاء وتوقيع األطراف
املعن َية.
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7/57

8/57
9/57

51/57

55/57

جيب حترير اتفاقية الواكل من أربع نسخ أصلية ،يمت التوقيع علاها حمن حقبل الطرفني؛ حيث
يمت الاحتفاظ ابلنسخة األوىل دلى الالعب ،والنسخة الثانية لوكيل الالعبني ،وألغراض
خاصة ابلتسجيل ،وجيب عىل وكيل الالعبني إرسال النسخة الثالثة للجنة ،والرابعة للنادي
اذلي يتبع هل الالعب خالل املدة احملددة يف هذه الالحئة.
إن األحاكم الواردة يف هذه املادة ال تتعارض مع حق الالعب يف التوصل إىل عقد
احرتاف أو اتفاقية انتقال بدون مساعدة من ميثهل.
حىت يمتكن والكء الالعبني غي السعوديني املر َخص هلم حمن الاشرتاك يف األنشطة
املنصو علاها يف املادة الرابعة من هذه الالحئة ،فإنه جيب علاهم التسجيل دلى اللجنة
وفق المنوذج امللقق هبذه الالحئة (انظر مرفق ر م  ،)3ويف حال تعلق التفاوض أو العرض
أو الانتقال بالعب سعودي مسجل ،أو غي مسجل ابال احتاد ،أو العب غي سعودي
مسجل ،أو غي مسجل يف الا احتاد ،فيشرتط أن يكون التعامل من خالل وكيل العبني
مرخص هل من اللجنة ابال احتاد ،وأي نشاط خمالف ذلكل يرتتب عليه اإللغاء وانعدام األثر
النظايم هل.
ال جيوز لوكيل الالعبني أن يعرض بشك مبارش أو غي مبارش (سواء اكنت أموالا ً نقدية
أو عينية) عىل الالعب أو أي من أفراد أرسته إلبرام اتفاقية واكل ،أو حتريض الالعب
عىل فسخ واكلته مع وكيهل ،أو تقدمي أي مقابل؛ سواء اكن نقداي أو غيه ملس ئول يف
النادي ،مقابل أي فائدة أو خدمات أو مصاحل أو أي نوع من املعامةل التفضيلية فامي يتعلق
بالعيب النادي ،أو الوصول إىل هؤالء الالعبني ،أو الرتوجي خلدمات وكيل الالعبني دلى
هؤالء الالعبني ،وال جيوز لالعبني ومس ئويل النادي قبول هذه العروض ،أو تلقاي
املقابل.
ال جيوز لوكيل الالعبني التنازل عن التعاقد ،أو التعاقد من الباطن فامي يتعلق بأي نشاط
منصو عليه يف هذه الالحئة ألي شص ليس وكيل العبني ،ويتعني عليه احلصول عىل
موافقة خ اط َية مس بقة ممن يتعامل معه ،وعليه تسجيل البنود اليت اكنت حمال للتنازل ،أو
التعاقد من الباطن يف مستند مس تقل ،وتقدميه للجنة للموافقة عليه.
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املادة الثامنة عرشة :تضارب املصاحل:
 5/58جيب عىل والكء الالعبني جتنب اكفة أنواع تضارب املصاحل يف ممارس هتم لنشاطاهتم
املنصو علاها يف هذه الالحئة ،وال جيوز لوكيل الالعبني أن ميثل سوى فقط مصاحل
طرف واحد.
 4/58ال جيوز لوالكء الالعبني أن يكونوا هلم مصلحة ،أو أي عالقة ملكية ،بأي شك من
األشاكل يف أي اند.

املادة التاسعة عرشة :معول وكيل الالعبني:
5/59
4/59

4/59
3/59

1/59

ال جيوز لوكيل الالعبني أن حيصل عىل أجرة مبارشة إال حمن حقبل مولكه الالعب ،وجيوز
لالعب إعطاء موافقة خ اطية للنادي دلفع معول وكيل الالعبني خص ًما من مس تققاته دلى
النادي.
يمت احتساب معول وكيل الالعبني اذلي قام ابلتصف نياب ًة عن الالعب عىل أساس
إجاميل ادلخل الس نوي لالعب ،مبا يف ذكل أية مبالغ قام وكيل الالعبني ابلتفاوض بشأهنا
يف العقد الاحرتايف ،وجيب َأال يش متل مثل ذكل املبلغ عىل املزااي األخرى اخلاصة
ابلالعب؛ مثل :الس يارة ،الشقة ،األقساط و /أو أي نوع من املاكفآت أو املزااي.
جيب أن تكون معول وكيل الالعبني ال تزيد بأي حال من األحوال َمعا نسبته  %51من
قمية العقد الاحرتايف ابلنس بة لالعبني احملرتفني يف ادلوري املمتاز ،وما نسبته  %51من
قمية العقد الاحرتايف ابلنس بة لالعبني احملرتفني يف دوري ادلرجة األوىل.
جيب عىل وكيل الالعبني والالعب أن يق اررا مقد ًما وكتابة يف اتفاقية الواكل إن اكن
الالعب س يدفع معول وكيل الالعبني مببلغ مقطوع يف بداية عقده الاحرتايف اذلي قام
وكيل الالعبني ابلتفاوض بشأنه لصاحل الالعب ،أو أن يقوم الالعب بدفع أقساط س نوية
عند هناية لك س نة تعاقدية.
إذا مل يتفق لك من الالعب ووكيل الالعبني عىل مبلغ مقطوع ،واكن العقد الاحرتايف اذلي
تفاوض بشأنه وكيل الالعبني ابلنيابة عن الالعب ممتدا ملدة تزيد عن اتفاقية الواكل املربمة
بيهنام ،فإنه حيق لوكيل الالعبني معول س نوية حىت بعد انهتاء اتفاقية الواكل ،ويس متر هذا
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الاس تققاق حىت انهتاء العقد الاحرتايف ،أو إىل أن يوقع الالعب عق ًدا احرتافيا جدي ًدا
دون مشاركة وكيل الالعبني نفسه.
 6/59يف حال عدم متكن وكيل الالعبني والالعب حمن التوصل إىل اتفاق عىل قمية العمول
املس تققة ،أو إذا اكنت اتفاقية الواكل ال تنص عىل مقدار هذه العمول ،فإنه حيق لوكيل
الالعبني أن حيصل عىل معول ال تزيد عن ( )%4من إجاميل ادلخل الس نوي لالعب
الوارد وصفه يف الفقرة ( )4/59من هذه املادة ،واذلي من املقرر أن يس تققه الالعب
مبوجب عقده الاحرتايف اذلي قام وكيل الالعبني ابلتفاوض أو إعادة التفاوض بشأنه نياب ًة
عن الالعب.
 7/59جيب عىل النادي أن يدفع معول وكيل الالعبني اذلي أبرم معه اتفاقية واكل للتفاوض
النتقال العب مسجل يف الا احتاد من اند آخر ،وذكل بصف مبلغ مقطوع ال يزيد عن
( )411.111مائيت ألف رايل ألندية ادلوري املمتاز ،و( )511.111مائة ألف رايل
ألندية دوري ادلرجة الاوىل.
 8/59يف حال عدم قدرة وكيل الالعبني عىل احلصول عىل معولته من النادي أو الالعب،
وصدور قرار هنايئ حمن الغرفة ،فإنه حيق للجنة اختاذ اكفة اإلجراءات الالزمة ذلكل ،ومهنا
اخلصم حمن مس تققات الالعب دلى النادي أو خصم مس تققات النادي دلى الا احتاد،
ومهنا أيضً ا منع األندية من التسجيل حىت يمت دفع مس تققات وكيل الالعبني ،أو الاتفاق
عىل تسويهتا خالل فرتات التسجيل.

املادة العرشون :رعاية املصاحل:
 5/41جيب عىل وكيل الالعبني أن خيدم ويرعى مصاحل الالعبني عىل أفضل حال طيةل اتفاقية
الواكل ،واليت ستتضمن عىل سبيل املثال ال احلص :إشعار الالعب باكفة احلقائق املتعلقة
بأي معامةل ،أو تفاوض ،أو إعادة التفاوض ،واملطالبة حبقوق الالعب دلى اآلخرين.
 4/41جيب عىل وكيل الالعبني احلر عىل أن يكون امسه وتوقيعه وامس الالعب أو النادي
ظاهرا عىل معامالت أو عقود يكون مشرت ًاك فاها.
ً
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املادة احلادية والعرشون :سالت وكيل الالعبني:

السجح الَت
 5/45جيب عىل وكيل الالعبني الاحتفاظ بدفاتر اكمةل ودقيقة حلساابت العقود و ا
والرتتيبات املتعلقة باكفة أنشطته ،وجيب أن تبقى مجيع ادلفاتر محدثة يف مجيع األوقات،
ويمت الاحتفاظ هبا ملدة ال تقل عن مخس س نوات من اترخي لك مستند أو وثيقة.
 4/45جيب عىل وكيل الالعبني تقدمي نسخة من أي مستندات ،أو وثئق ،أو سالت ،أو دفاتر
للجنة ،يف أي وقت تطلبه ،عىل أن يكون تقدميها للجنة خالل مدة ال تتجاوز ( )74ساعة.

املادة الثانية والعرشون :احلق يف الاتصال وحظر التعامل:
5/44
5/5/44
4/5/44
4/5/44
3/5/44
4/44

حيق لوكيل الالعبني التايل:
الاتصال مـــع أي العب غيـــر مرتبط أو غيـــر ملزتم ابتفاقية واكل مع وكيل العبني آخر.
متثيل مصاحل أي العب أو اند يطلب منه التفاوض أو إعادة التفاوض حيال عقود نيابة
عنه.
رعاية مصاحل أي العب بنا ًء عىل طلب حمن الالعب غي املرتبط ابتفاقية واكل مع أي
وكيل العبني آخر.
رعاية مصاحل أي اند بنا ًء عىل طلب حمن النادي.
يـقظر عىل وكيل الالعبني التعامل بطريقة مبارشة أو غي مبارشة مع أي العب يكون
م حرب ًما اتفاقية واكل مع وكيل آخر ،أو مبوجب عقد مع النادي؛ وذكل هبدف إقناعه بإهناء
عقده قبل األوان ،أو خمالفة أي من الالزتامات املنصو علاها يف عقده الاحرتايف.
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املادة الثالثة والعرشين :الالزتام ابلنظام األسايس واللواحئ واألنظمة املطبقة يف اململكة العربية
السعودية:
 5/44جيب عىل وكيل الالعبني التقيد التام ابلنظام األسايس واللواحئ والتوجاهات والقرارات
الصادرة عن اجلهات املسؤول ابال احتاد والا احتاد ادلويل لكرة القدم والا احتادات القارية.
 4/44جيب عىل والكء الالعبني التأكد من أن أي معامةل أو إجراء يمت ال بد أن يكون موافقًا
للنظام األسايس واللواحئ والتوجاهات والقرارات الصادرة عن اجلهات املسؤول ابال احتاد
والا احتاد ادلويل لكرة القدم والا احتادات القارية ،إضافة إىل األنظمة املط َبقة يف اململكة
العربية السعودية.
 4/44خيضع وكيل الالعبني للعقوابت املنصو علاها يف هذه الالحئة عن أي انهتاك أو خرق
لهذه الالحئة ،أو قواعد السلوك املهين امللققة هبذه الالحئة.
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الفصل السادس  :حقوق والزتامات الالعبني
املادة الرابعة والعرشون :ضوابط الاس تعانة بوكيل الالعبني:
5/43
4/43
4/43
3/43

جيوز لالعب الاس تعانة خبدمات وكيل العبني مرخص هل ،أو أفراد مت اس تثناهئم مبوجب
هذه الالحئة ،لمتثيهل يف املفاوضات ،وإعادة املفاوضات اخلاصة بعقده الاحرتايف.
يلزتم الالعب يف حال عدم قيامه شصيا ابلتفاوض املبارش مع األندية  -بأن يعمل من
خالل وكيل العبني مرخص هل ،أو أحد األفراد املس تثنني مبوجب أحاكم هذه الالحئة.
مرخصا هل أص ًال قبل
جيب عىل الالعب التأكد من أن وكيل الالعبني اذلي يتعامل معه ً
التوقيع عىل اتفاقية الواكل.
جيب عىل الالعبني احلر عىل احرتام اتفاقية الواكل املربمة مع وكيل الالعبني ،وعدم
انهتاكها أو خرق الالزتامات الواردة هبا.

املادة اخلامسة والعرشون :املرجع يف العقود اليت مت التفاوض بشأهنا:
 5/41جيب عىل الالعب التأكد من أن عقده الاحرتايف مت إبرامه كنتيجة للمفاوضات اليت
أجريت حمن حقبل وكيل الالعبني اذلي اكن معينًا حمن حقبل الالعب ،متضمنًا وحمد ًدا امس
وتوقيع الوكيل ،وال جيوز لالعب والنادي التحايل عىل ذكل بأي طريقة أو كيفية.
 4/41يف حال عدم اس تفادة الالعب من خدمات وكيل الالعبني ،جيب اإلشارة إىل هذه احلقيقة
يف عقده الاحرتايف املعين بذكل الالعب.
 4/41جيب أالَ يس تعني الالعب خبدمات وكيل العبني ،ما مل يكن قد أبرم اتفاقية واكل.
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الفصل السابع :حقوق والزتامات األندية
املادة السادسة والعرشون :ضوابط الاس تعانة بوكيل الالعبني :
5/46
4/46
4/46
3/46
1/46

جيوز لألندية الاس تعانة خبدمات وكيل الالعبني؛ لمتثيلهم يف املفاوضات أو إعادة
املفاوضات املتعلقة بعقد الالعب الاحرتايف أو انتقاهل.
تلزتم األندية يف حال عدم قياهمم ابلتفاوض مبارشة مع الالعبني  -ابلتعامل من خالل وكيل
العبني مرخص هل ،أو أحد األفراد املس تثنني مبوجب أحاكم هذه الالحئة.
مرخصا هل أص ًال قبل
جيب عىل األندية التأكد من َأن وكيل الالعبني اذلي يتعاملون معه ً
التوقيع عىل اتفاقية الواكل.
جيب عىل األندية احلر عىل احرتام اتفاقية الواكل املربمة مع وكيل الالعبني ،وعدم انهتاكها
أو خرق الالزتامات الواردة هبا.
جيوز لألندية إصدار تعلاميت ألكرث من وكيل العبني فامي يتعلق ابلتفاوض ،يف حال عدم
وجود أي تعارض مع اتفاقية الواكل املربمة مع أي وكيل آخر.

املادة السابعة والعرشون :قيود ادلفع وتعيني احلقوق واملطالبات:

 5/47ال جيوز سداد أية مبالغ مالية مبا فاها قمية الانتقال ،أو التعويض عن التدريب أو املسامهة
التضامنية املس تققَة ادلفع؛ نتيجة انتقال الالعب بني األندية لوكيل الالعبني ،ويشمل ذكل
عىل سبيل املثال دون احلص :املديونية ألي تعويض عن قمية بدل انتقال الالعب ،وإذا
وجدت اللجنة مثل هده الاتفاقيات موثق ًة ابلعقود ،فإهنا تعترب الغي ًة ،وال تقبل املطالبة
فاها.
 4/47يف إطار اتفاقية الواكل بني وكيل الالعبني واألندية ،يـقظر عىل وكيل الالعبني اس تالم أي
معول إال يف ضوء أحاكم املادة ( )59من هذه الالحئة.
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الفصل الثامن  :املنازعات املتعلقة بنشاط وكيل الالعبني
املادة الثامنة والعرشون :املنازعات احمللية:
5/48
4/48
4/48
3/48

أي نزاع بني وكيل الالعبني  -سواء أاكن سعوداي أو غي سعودي ،أو اكن بني النادي أو/
والالعب ،فامي يتعلق ابتفاقيات الواكل املربمة أو املرتبطة هبا  -ختتص ابلنظر والفصل فيه
الغرفة.
جيب األخذ ابالعتبار عند النظر والفصل يف املنازعات املشار إلاها يف الفقرة السابقة
أحاكم هذه الالحئة والحئة الاحرتاف وأوضاع الالعبني والنظام األسايس لال احتاد.
إذا اكن هناك ما يدعو إىل الاعتقاد بأن املنازعة نشأ عهنا مسائل تأديبية تتطلب املعاقبة
علاها ،فإن النظر والفصل يف املوضوع ختتص به اللجنة.
للجنة البدء يف اإلجراءات التأديبية واملعاقبة علاها من تلقاء نفسها أو بناء عىل شكوى أو
بالغ.

املادة التاسعة والعرشون :عدم سامع ادلعوى:
أي نزاع بني وكيل الالعبني -سواء أاكن سعوداي أو غي سعودي  -أو اكن بني النادي أو/
يض س نتني من اترخي نشوء السبب املوجب
والالعب ،أو أي إجراءات تأديبية ال تنظر بعد م ح ا
للزناع ،أو وقوع اخملالفة املوجبة للمعاقبة.

املادة الثالثون :الاس تئناف:
لألطراف احلق يف الاعرتاض عىل اأي قرارات تصدر وفقًا ألحاكم هذه الالحئة أمام جلنة
الاس تئناف ،وفق املواعيد الزمنية اليت حت اددها الحئة الاس تئناف.
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الفصل التاسع :اخملالفات والعقوابت
املادة احلادية والثالثون :حك عام:
 5/45جيوز إيقاع العقوابت عىل أي وكيل العبني أو /واند ،أو /و العب خيالف أحاكم هذه
الالحئة ومالحقها.
 4/45يكون إيقاع العقوابت عىل اخملالفني اخلاضعني ألحاكم هذه الالحئة.

املادة الثانية والثالثون :عقوابت والكء الالعبني:
5/44
5/5/44
4/5/44
4/5/44
3/5/44
1/5/44
4/44
4/44

حيق للجنة وفق صالحيهتا واختصاصها أو بطلب ممن هل مصلحة أن توقع العقوابت التالية
عىل وكيل الالعبني ،يف حال ارتاكبه خمالفة أو أكرث لألحاكم املنصو علاها يف هذه
الالحئة:
اإلنذار اخلطي.
الغرامة املالية اليت ال تزيد عن ( 111.111رايل).
حسب الرخصة.
تعليق الرخصة.
املنع من املشاركة يف أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
جيوز للجنة إيقاع عقوبة أو أكرث من العقوابت املنصو علاها يف الفقرة السابقة عند
الاقتضاء.
أي خمالفة ألحاكم هذه الالحئة حمن حقبل أي موظف أو ممثل لوكيل الالعبني تعد خمالفة
من قبل وكيل الالعبني نفسه.
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املادة الثالثة والثالثون :عقوابت الالعبني:
حيق للجنة وفق صالحيهتا واختصاصها ،أو بطلب ممن هل مصلحة ،أن توقع العقوابت التالية عىل
الالعبني يف حال ارتاكهبم خمالفة أو أكرث لألحاكم املنصو علاها يف هذه الالحئة:
 5/44اإلنذار اخلطي.
 4/44الغرامة املالية اليت ال تزيد عن ( 111.111رايل).

املادة الرابعة والثالثون :عقوابت عىل األندية:
 5/43حيق للجنة وفق صالحيهتا واختصاصها ،أو بطلب ممن هل مصلحة ،أن توقع العقوابت
التالية عىل األندية يف حال ارتاكهبم خمالفة أو أكرث لألحاكم املنصو علاها يف هذه
الالحئة:
 5/5/43اإلنذار اخلطي.
 4/5/43الغرامة املالية اليت ال تزيد عن ( 111.111رايل).
 4/5/43املنع من تسجيل الالعبني احملرتفني.
 4/43جيوز للجنة إيقاع عقوبة أو أكرث من العقوابت املنصو علاها يف الفقرة السابقة عند
الاقتضاء.
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أحاكم ختامية
املادة اخلامسة والثالثون :رساين الالحئة:
 5/41ترسي أحاكم هذه الالحئة عىل والكء الالعبني اذلين انهتت مدة رساين رخصهم ،مك
ترسي عىل اتفاقيات الواكل اليت تمت بعد نفاذها.
 4/41ختتص اللجنة بتفسي أحاكم هذه الالحئة ،وللمجلس احلق يف اختاذ القرارات الالزمة يف
لك ما مل يرد بشأنه نص يف هذه الالحئة.
 4/41يلغى أي نص ورد يف أي من اللواحئ يتعارض مع نصو هذه الالحئة.

املادة السادسة والثالثون :العمل ابلالحئة:

تكون هذه الالحئة انفذ ًة من اترخي اعامتدها ونرشها يف املوقع اإللكرتوين لال احتاد.
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املالحق
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امللقق ر م 5
قواعد السلوك املهين
قواعد السلوك املهين
)5
)4
)4
)3
)1
)6
)7
)8

يتعني عىل وكيل الالعبني املر َخص هل أداء همنته بإعامل الضمي ،وتوطيد نفسه يف همنته
واملامرسات األخرى عىل حنو جدير ابالحرتام ويليق مبهنته.
يوافق وكيل الالعبني املر َخص هل  -دون قيد أو رشط  -عىل الالزتام ابألنظمة الس ياس ية
واللواحئ والتوجاهات والقرارات الصادرة من اجمللس ،واللجنة ،والا احتاد ادلويل.
جيب عىل وكيل الالعبني املرخص هل الالزتام ابلوضوح واملصداقية واملوضوعية يف تعامهل مع
مولكه ،ورشاكء التفاوض واألطراف األخرى.
جيب عىل وكيل الالعبني املرخص هل حامية مصاحل مولكه ،مع الامتثال لألنظمة واللواحئ
والشعور ابإلنصاف.
جيب عىل وكيل الالعبني املرخص هل -دون إخفاق احرتام حقوق رشاكئه يف التفاوض
واألطراف الثالثة عىل وجه اخلصو  -أن حيرتم العالقات التعاقدية لزمالئه يف املهنة ،وأن
ميتنع عن القيام بأي معل من شأنه أن يغري العمالء ويبعدمه عن األطراف األخرى.
جيب عىل وكيل الالعبني املر َخص هل احلفاظ عىل ادلفاتر املناس بة والاكمةل لتسجيل نشاطه،
وجيب عليه خاصة أن يتأكد من أنه ميكن أن توفر أدل عىل نشاطه يف أي وقت عن طريق
السجح الَت األخرى.
الوثئق و ا
جيب عىل وكيل الالعبني املرخص هل احلفاظ عىل ادلفاتر بك أمانة ،وأن يسجل تفاصيل
السجح الَت األخرى.
أنشطته بإخال يف ا
جيب عىل وكيل الالعبني عدم التصح أو مناقشة أي موضوع يتعلق مبولكه الالعب أو
النادي دلى وسائل اإلعالم اخملتلفة وقنوات التواصل الاجامتعي ،عىل اختالف أنواعها يف
أي قضية منظورة أمام اللجنة أو جلنة الانضباط أو جلنة الاس تئناف ابال احتاد.
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)9
)51
)55
)54

بناء عىل طلب من اجمللس أو اللجنة ،أو الا احتاد ادلويل أو أي سلطة إجراء التققيق يف
القضااي التأديبية وغيها من املنازعات  -يتعني عىل وكيل الالعبني املرخص هل تقدمي ادلفاتر
السجح الَت املتصةل مبارشة ابلقضية اليت يمت دراس هتا.
و ا
جيب عىل وكيل الالعبني املر َخص هل تقدمي فاتورة تب اني معولته وأية رسوم أخرى عند أول
طلب حمن مولكه الالعب أو النادي.
حيظر عىل وكيل الالعبني عرض أي نزاع ينشأ وفق أحاكم هذه الالحئة عىل احملامك العادية،
أو أي جلان غي منصو علاها يف هذه الالحئة.
مع توقيع وكيل الالعبني بقبول املذكور أعاله.
املاكن والتارخي:
وكيل الالعبني:
عن اللجنة:

(اخلمت والتوقيع)
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امللقق ر م 4
التأمني والضامن البنيك
التأمني والضامن البنيك
)5

)4
)4
)3
)1

)6
)7

مبلغ التأمني اذلي تغطيه بوليصة التأمني سوف حي َدد عىل أساس العائد الس نوي لوكيل
الالعبني املرخص هل ،ولن يقل هذا املبلغ بأي حال عن ( 411.111رايل سعودي) من
إحدى رشاكت التأمني املعروفة ،ويفضل أن تكون من الرشاكت املوجودة يف اململكة العربية
السعودية.
يتعني أن تغطي بوليصة التأمني أيضً ا ادلعاوي اليت تق َدم بعد انهتاء بوليصة التأمني عن
األحداث اليت وقعت أثناء فرتة رساين البوليصة.
عىل وكيل الالعبني املرخص هل جتديد بوليصة التأمني عند انهتاهئا ،وإرسال الوثئق ذات
الصةل تلقائيا إىل اللجنة.
الهدف من هذا التأمني هو تغطية أي مطالبات ابلتعويض حمن أي العب أو اند أو وكيل
العبني  -الناش ئة عن نشاط لوكيل الالعبني املرخص هل ،واذلي يف رأي اللجنة و/أو الفيفا،
يتناىف مع مباد هذه الالحئة و/أو لواحئ الفيفا.
يف حال إذا مل يمتكن وكيل الالعبني املرخص هل من إبرام بوليصة تأمني املسؤولية املهنية وفقًا
ألحاكم هذه الالحئة ،فيجوز هل إيداع ضامن بنيك مببلغ ال يقل عن ( 411.111رايل
مصقواب بإقرار غي قابل للنقض بأن مبلغ الضامن سوف
سعودي) صادر عن بنك سعودي،
ً
يصف دون قيد أو رشط مبوجب قرار حمن اجلهات املعن َية بكرة القدم لصاحل الالعب أو
النادي أو أي وكيل العبني آخر ممن َتعرضوا إىل الضر نتيجة ألنشطة وكيل الالعبني.
يف حال تعذر إبرام بوليصة تأمني املسؤولية املهنية يف اململكة العربية السعودية ،س تقوم
اللجنة بإبالغ الا احتاد ادلويل وتقدمي طلب رمسي للسامح ابلضامن البنيك.
إذا ما اخنفض مبلغ الضامن بسبب أداء أي مبالغ حمن حقبل رشكة التأمني أو املصف تتعلق
بدعوى تعويض ضد وكيل الالعبني املرخص هل ،فإن رخصته سوف تعلق حىت زايدة مبلغ
الضامن إىل ما اكن عليه يف البداية.
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 )8ال جيوز لوكيل الالعبني املرخص هل إلغاء بوليصة تأمني املسؤولية املهنية إىل أن يهنيي أنشطته
(إما بإعادة الرخصة أو حسبا) ومع ذكل عىل وكيل الالعبني املرخص هل التأكد من أن أي
مطالبة ابلتعويض حتدث بعد إهناء نشاطاته ،واليت تنشأ من نشاطه السابق بصفته وكيل
العبني مرخص هل يمت تغطيهتا من قبل التأمني.
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امللقق ر م 4
اتفاقية الواكل
اتفاقية الواكل
الطرفان:
...........................................................................................
(الامس األول لوكيل الالعبني واللقب والعنوان ابلتفصيل ،املقر والهاتف واجلوال والربيد اإللكرتوين
وصندوق الربيد)
........................................................
(ويشار إليه فامي بعد ابمس :وكيل الالعبني)
و
...........................................................................................
(الامس األول لالعب (واللقب ،إن و حجد) ،وامس العائةل ،والعنوان ابلتفصيل واترخي امليالد أو امس
النادي وعنوانه ابلتفصيل)
.........................................................
ويشار إليه فامي ييل ابمس :العميل)
وافق الطرفان عىل إبرام اتفاقية الواكل احلالية عىل النقو التايل:
 )5املدة:
تدخل هذه الاتفاقية ا
شهرا كحد أقىص)،
حيز التنفيذ ،وتكون سارية املفعول ملدة (عدد األشهر ً 43
وس تكون سارية حىت يمت فسخها يف اترخي....................................... :
(املوعد احملدد) (اترخي)
 )4العمول:
يدفع العميل أتعاب وكيل الالعبني فقط مقابل العمل اذلي ألجنزه.
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أ) عندما يكون العميل الع ًبا:
حيصل وكيل الالعبني عىل معول تصل إىل ــــــــــــــــــــ  %من اإلجاميل األسايس املس تقق
لالعب؛ نتيجة لعقود العمل اليت تفاوض أو أعاد تفاوضً ا من أجلها وكيل الالعبني ،وتدفع عىل النقو
التايل:
 دفعة مبلغ مقطوع يف بداية عقد العمل؛ .......... دفعات س نوية يف هناية لك س نة تعاقدية؛ ..........(ضع عالمة حسب الاقتضاء)
انداي:
ب) عندما يكون العميل ً
حيصل وكيل الالعبني عىل معول تصل إىل:
مبلغ مقطوع كدفعة واحدة (املبلغ احملدد والعمةل) .............
 )4احلصية:
اتفق الطرفان عىل أن حقوق التوظيف يمت نقلها حصاي؛ ..........
غي حصي:
(ضع عالمة حسب الاقتضاء)
إىل وكيل الالعبني.
 )3الاتفاقيات األخرى:
أية اتفاقيات أخرى خاصة تتوافق مع األسس املتضمنة يف اللواحئ املنظمة لوالكء الالعبني دلى
الا احتاد.
 )1اإللزامية:
 -5اتفق الطرفان عىل الالزتام ابلقوانني واألنظمة والتعلاميت والقرارات الصادرة عن اجلهات اخملتصة
يف الا احتاد ،والا احتاد القاري والا احتاد ادلويل ،وكذكل القانون ادلويل واملعاهدات املعمول هبا.
 -4اتفق الطرفان عىل أن تقدم ادلعوى يف أي منازعة بشأن اتفاقية الواكل لغرفة افض املنازعات
ابال احتاد ،وحيظر اللجوء إىل احملامك العادية ما مل ينص حتدي ًدا يف لواحئ الا احتاد.
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 )6نسخ الاتفاقية:
مت توقيع هذه الاتفاقية من أربع نسخ ،ومت توزيع النسخ عىل النقو التايل:
 .5الا احتاد املس َجل فيه وكيل الالعبني:
...........................................................................................
 .4الا احتاد املس َجل فيه العميل:
...........................................................................................
(الامس ابلتفصيل)
 .4وكيل الالعبني
 .3العميل
املاكن والتارخي:
وكيل الالعبني:
...........................................................................................
(التوقيع)
تأكيد اس تالم الاتفاقية:
العميل:
...........................................................................................
(التوقيع)
املاكن والتارخي:
وكيل الالعبني:
...........................................................................................
(اخلمت والتوقيع)
الا احتاد املس َجل فيه العميل:
...........................................................................................
(اخلمت والتوقيع)
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امللقق ر م 3
وكيل الالعبني غي السعودي
وكيل الالعبني غي السعودي املس َجل

)5
)4

)4
)3
)1
)6
)7
)8

عىل والكء الالعبني املس َجلني ابخلارج التسجيل مع اللجنة وتقدمي الطلب ذو الصةل عىل
النقو املعلن حمن حقبل الا احتاد من وقت آلخر ،وعىل مقدم الطلب تعبئة الامنذج املطلوبة،
وتقدمي الوثئق الاكمةل دلى اللجنة.
حىت يمتكن والكء الالعبني غي السعوديني املرخص هلم من الاشرتاك يف األنشطة املنصو
علاها يف املادة الرابعة من هذه الالحئة ،فإنه جيب علاهم التسجيل دلى اللجنة وفق المنوذج
امللقق هبذه الالحئة (انظر مرفق ر م  ،)3ويف حال تعلق التفاوض أو العرض أو الانتقال
بالعب سعودي مسجل أو غي مسجل ابال احتاد أو العب غي سعودي مسجل أو غي
مسجل يف الا احتاد ،فيشرتط أن يكون التعامل من خالل وكيل العبني مرخص هل من اللجنة
ابال احتاد ،وأي نشاط خمالف ذلكل يرتتب عليه اإللغاء وانعدام األثر النظايم هل
التسجيل دلى اللجنة يتطلب سداد الرسوم اإلدارية بقمية ( 4111رايل سعودي) ،يف لك
مرة يرغب فاها مق ادم الطلب يف التسجيل مع لك اتفاقية.
فورا.
ميكن ملقدم الطلب حسب التسجيل دلى اللجنة ً
عند تقدمي الطلب مع مجيع املستندات املطلوبة ،تبلغ اللجنة مق ادم الطلب كتابة املوافقة عىل،
أو رفض التسجيل ،كوكيل العبني مس َجل غي سعودي.
قبل التسجيل ال حيق لوكيل الالعبني غي السعودي إجراء أي معامةل وفقًا للرشوط
املنصو يف الفقرة  4من هذا امللقق.
ابلتسجيل دلى اللجنة ،يوافق وكيل الالعبني غي السعودي املس َجل عىل الالزتام والتقيد
بأحاكم هذه الالحئة ،واخلضوع للسلطة التأديبية واختصا اللجنة فامي يتعلق بأي فعل أو
امتناع ينشأ عن أو يتصل بنشاطه كوكيل الالعبني غي سعودي مسجل.
فإن وكيل الالعبني غي السعودي املس َجل يوافق عىل أن يمت نرش امسه
ابلتسجيل دلى اجلنة َ
حمن حقبل الا احتاد عىل موقعه عىل اإلنرتنت يف قامئة والكء الالعبني غي السعوديني املس َجلني.
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 )9أي وكيل العبني غي سعودي مسجل خيالف أحاكم هذه الالحئة ،يكون ملز ًما بأي قرار
يصدر عن اجلهات القضائية اخملتصة وفقًا لألحاكم ذات الصةل لهذه الالحئة ،وخيضع للعقوابت
املنصو علاها يف هذه الالحئة.
 )51حيوز للجنة  -يف أي مرحةل وفقًا لتقديره املطلق  -إحال أي مسأل فامي يتعلق بوضع أو سلوك
أو تصف أو دعوى وكيل العبني غي سعودي مسجل إىل الا احتاد ادلويل و/أو الا احتادات
ذات الصةل اليت أصدرت رخصته ،وإىل أي سلطة خمتصة أخرى يراها مناس بة.
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طلب تسجيل وكيل الالعبني سعودي مرخص هل من ااحتاد آخر ،ووكيل الالعبني غي سعودي
جيب إمتام هذا الطلب حمن حقبل مجيع والكء الالعبني السعوديني وغي السعوديني اذلين حيملون
رخصة صادرة عن ااحتاد وطين ،يف حال اكنوا يرغبون يف إجراء نشاط واكل ،ويتصفون ابلنيابة عن
أي اند أو الالعب مسجل أو بصدد التسجيل دلى الا احتاد نتيجة لهذه الصفقة املعنية.
تفاصيل شصية
املنصب:
الامس األول:
اترخي امليالد:
رخصة ر م:
السجل التأدييب يف الا احتاد الوطين و/أو الفيفا:
عنوان املراسالت:
العنوان:
ر م الهاتف:
ر م اجلوال:
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إقـــــــرار
الامس ابلاكمل:
الا احتاد الوطين:
اترخي اإلصدار:
عنوان الربيد اإللكرتوين:
ر م الفاكس:
أتقدم هبذا الطلب للتسجيل دلى اللجنة ،وفقًا ألحاكم لواحئ والكء الالعبني ابال احتاد ،وأقر بأن املعلومات املقدمة
عىل النقو املشار إليه أعاله حقيقية وحصيحة ،ويف حال العثور عىل أي من املعلومات املقدمة أعاله غي حصيحة أو
اكذبة حيق للجنة حسب أو إلغاء التسجيل ونرش هذه املعلومات إذا ارتأى ذكل.
وأ حقر كذكل بأنه ابلتسجيل دلى اللجنة أوافق عىل التقيد والالزتام بأحاكم لواحئ والكء الالعبني ابال احتاد ابلقدر
اذلي يتصل بنشاطي بصفيت وكيل العبني سعودي أو غي سعودي مسج ًالً ،
فضال عن متطلبات الحئة والكء
الالعبني ابال احتاد ادلويل ،وأوافق أيضً ا عىل الالزتام بأي قرار يصدر عن غرفة فض املنازعات ابال احتاد ،أو عن
اللجنة ،أو عن أي من الهيئات القضائية اخملتصة ابال احتاد وفقًا لألحاكم ذات الصةل يف الحئة والكء الالعبني
ابال احتاد ،وأن أخضع للعقوابت الواردة فاها ،ولتجنب أي شك فإنه ابلتسجيل دلى الا احتاد أوافق مس بقًا عىل أنه
وفقًا لألحاكم ذات الصةل فامي يتعلق حبامية البياانت عىل أن الا احتاد حيتف ويعاجل البياانت الشخصية أعاله لغرض
الاضطالع مبهامه بوصفه اجلهة التنظميية اليت حتك كرة القدم.
وكيل الالعبني /
التوقيع:
الامس:
التارخي:
املاكن وكيل الالعبني املرخص هل من اللجنة
التوقيع:
الامس:
التارخي:
املاكن:
الوثئق املرفقة:
 .5نسخة من جواز السفر.
 .4نسخة من الرتخيص الصادر حمن حقبل الا احتاد الوطين.
 .4السية اذلاتية.
 .3إثبات سداد الرسوم اإلدارية.
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