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الفصل األول :التعريفات
المادة ( :)1التعريفات

يقصد باأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه الالئحة ،المعاني المبينة أمام كل منها ،وتنطبق اإلشارة

إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح ،ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
المملكة:

المملكة العربية السعودية.

الهيئة:

الهيئة العامة للرياضة.

االتحـاد:

االتحاد السعودي لكرة القدم (.)SAFF

المجلس:

مجلس إدارة االتحاد السعودي لكرة القدم.

االتحاد الدولي:

القدم (.)FIFA
االتحاد الدولي لكرة َ

االتحاد اآلسيوي:

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم (.)AFC

النظام:

القدم.
النظام األساسي لالتحاد السعودي لكرة َ

الالئحة:

الئحة المسابقات والبطوالت باالتحاد السعودي لكرة القدم.

اللجنـة:

لجنة المسابقات.

الجهة المنظمة:

لجنة المسابقات أو اللجان الفرعية في المناطق أو اللجان المؤقتة المعنية بتنظيم
واصدار جداول المباريات ومتابعة تنفيذها.

النادي:

مؤسسة رياضية أو شركة ذات شخصية اعتبارية مرخص لها رسمياً من قبل الهيئة

اللعبة:

لعبة كرة القدم.

الالعب:

الالعب المسجل في أي ناد منتسب لالتحاد ،بوضعية الهواية أو االحتراف.

اإلداري والفني:

كل شخص يدرج اسمه في كشف المباراة الرسمي ضمن الجهاز اإلداري والفني

قائمة المباراة:

النموذج المعد لتسجيل أسماء الالعبين أو الجهاز الفني واإلداري للفريق.

البطاقة الرسمية

العامة للرياضة ومعتمدة لدى االتحاد.

والطبي لفريق النادي.

هي البطاقات التي تصدرها الجهة المنظمة وتمنح لجميع اإلداريين والفنيين طوال
فترة المسابقة أو البطولة والتي تسمح لهم بالتواجد في األماكن المحددة.

الموسم الرياضي:

الفترة التي يحددها االتحاد للمسابقات المحلية الرسمية سنوياً قبل بداية الموسم

التعميم السنوي:

التعميم الذي يصدر عن لجنة المسابقات سنويا قبل أو أثناء الموسم الرياضي.

الرياضي ويبدأ الموسم مع أول مباراة رسمية وينتهي مع آخر مباراة رسمية.
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التعاميم:

التعليمات الدورية الصادرة عن االتحاد لألندية.

المنتخب:

جميع المنتخبات الوطنية التابعة لالتحاد.

الرابطة:

شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالي ًا وتنظيمي ًا وتعمل تحت مظلة االتحاد

روابط دوري األندية

تمثل رابطة دوري المحترفين السعودي ورابطة دوري الدرجة األولى السعودي

المحترفة:
القوة القاهرة:

السعودي لكرة القدم.

والمختصة بتنظيم وادارة دوري المحترفين.

أي حدث طارىء غير متوقع وخارج ع ن اإلرادة ويؤدي إلى إيقاف أو منع أو
تعليق المسابقة أو البطولة ويشمل على سبيل المثال ال الحصر ظروف جوية
معاكسة ،أو تعطل األضواء الكاشفة أو ظروف الطيران أو الفيضانات أو

العواصف أو الحريق أو االنفجار.

مسؤول المباراة:

الحكم والحكام المساعدون والحكم الرابع ومراقب المباراة ومقيم الحكام ومنسق
المباراة واألشخاص المسؤولون عن الحماية وأي أشخاص آخرين يعينهم االتحاد

للقيام بمسؤولية تتعلق بالمباراة.
داخل الملعب:

المنطقة التي تشمل المستطيل األخضر وما حوله من أماكن جلوس الجهازين
الفني واإلداري والالعبين والمضمار والممرات المؤدية إلى غرف تبديل المالبس.
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الفصل الثاني :التشكيل واالختصاصات واالجتماعات
المادة ( :)2تشكيل اللجنة

 .1تتشكل اللجنة بقرار من المجلس وتتكون من رئيس ونائب وعدد ( )0ثالثة أعضاء ممن يملكون الخبرة
في مجال كرة القدم ،وفي المجاالت المرتبطة بمسابقات وتنظيم اللعبة.

 .2يتولى المجلس تعيين رئيس وأعضاء اللجنة ويقوم الرئيس باختيار نائباً لرئيس اللجنة من بين أعضائها.
المادة ( :)3اختصاصات اللجنة
 .1تنظيم وادارة المسابقات والمباريات الرسيمية والودية.
 .2إعداد جدول المسابقات والمباريات.

 .0إعداد جداول المباريات وأماكن ومواعيد إقامتها.
 .4اعتماد نتائج المباريات والمسابقات التي تنظمها.
 .5اقتراح استحداث مسابقات وبطوالت جديدة ترى ضرورة إقامتها للنهوض باللعبة ورفع مستواها.

 .6مع مراعاة اختصاصات روابط دوري األندية المحترفة بتنظيم المباريات والمسابقات  ،تتولى اللجنة
تنظيم وادارة بطولة دوري المحترفين واألندية المشاركة بها للموسم الرياضي لحين استكمال روابط دوري
األندية المحترفة اللوائح والقواعد الالزمة لتنظيم دوري المحترفين.
المادة ( :)4اجتماعات اللجنة

 .1تجتمع اللجنة بصفة دورية وكلما احتاج األمر بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه ويعتبر االجتماع
صحيحا بحضور األغلبية المطلقة ألعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
 .2للجنة أن تدعو إلى حضور جلساتها من ترى االستعانة بهم في المسائل المعروضة أمامها دون أن
يتمتع بحق التصويت.

 .0تصدر ق اررات اللجنة باألغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه
الرئيس وتعتبر ق اررات اللجنة نافذة بمجرد صدورها.
 .4تعتبر جميع ق اررات اللجنة نهائية ونافذة وغير قابلة لالستئناف.
الفصل الثالث :المسابقات والبطـوالت والدورات الرسمية والودية
المادة ( :)5الموسم الرياضي

 .1الفترة الزمنية التي تقام فيها المسابقات والبطوالت والمباريات الرسمية.
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 .2يحدد االتحاد بداية ونهاية الموسم بما يتوافق مع األنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

مادة ( :)6تنظيم المسابقات والبطوالت المحلية
 .1يصدددر االتحدداد ق د ار اًر لتحديددد عدددد الفددرق المشدداركة فددي المسددابقات والبط دوالت فددي الدددرجات المختلفددة قبددل
بداية كل موسم.

 .2يضددع االتحدداد القواعددد والشددروط الخاصددة بنظددام المسددابقات والبط دوالت وذلددك فيمددا يتعلددق بتدارتهددا وطددرق
إجرائها أو العقوبات الخاصة بها ،وله أن يقرر استحداث مسابقات يرى من الضروري إقامتها.
 .0يمنح االتحاد األلقاب والجوائز عن هذه المسابقات والبطوالت وذلك بجانب إشرافه ورقابته على جميع
نشاطات كرة القدم التي تقام في جميع أنحاء المملكة وفقاً لما تقرره النظم واللوائح والق اررات الخاصة

بذلك.

 .4تنظم الجهة المنظمة المسابقات والبطوالت المحلية على مستوى المملكة.
 .5تضع الجهة المنظمة جداول المسابقات والبطوالت التي تنظمها وتشرف على إقامتها ولها أن تعدلها إذا
رأت ضرورة لذلك.

 .6تلتزم األندية باالشتراك في جميع المسابقات والبطوالت الرسمية لكافة الدرجات المسجلة بها وتنفيذ جميع
التعليمات الصادرة عن االتحاد واللجان الفرعية في المناطق والمحافظات وفي حال عدم المشاركة في

أي بطولة أو مسابقة يرفع األمر للجهة المنظمة.

 .7يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على أرض محايدة أو منع إقامة أي مباراة على
أي ملعب ألسباب األمن والسالمة.

 .8في حال تعذر إقامة المباريات أو عدم استكمالها بسبب األحوال الجوية أو ألي سبب أخر ال يتعارض
مع ما نصت عليه األنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم اللعبة في المملكة ،فتن للجهة المنظمة تأجيل موعد

إقامة المباراة في اليوم التالي ،واذا كان الملعب مشغوالً بتحدى المباريات الرسمية للمسابقة نفسها فتحدد

الجهة المنظمة التوقيت التي تراه مناسباً إلقامة المباراة.
مادة ( :)7التصنيف

 .1تصنف فرق األندية الرياضية المنتسبة إلى االتحاد إلى أربع درجات حسب المستوى الفني:
 1/1فرق أندية الدرجة الممتازة.
 2/1فرق أندية الدرجة األولى.
 0/1فرق أندية الدرجة الثانية.
 4/1فرق أندية الدرجة الثالثة.

 .2تصنف فرق األندية الرياضية المنتسبة إلى االتحاد إلى خمس درجات حسب الفئة السنية:
 1/2فرق الدرجة األولى.

صفحة  6من 03

الئحة المسابقات والبطوالت

 2/2فرق درجة األولمبي.
 0/2فرق درجة الشباب.
 4/2فرق درجة الناشئين.
 5/2فرق درجة البراعم.

مادة ( :)8تنظيم المسابقات والبطوالت والدورات الدولية

ينظم االتحاد المسابقات والبطوالت والدورات الرسمية والودية التي تفرضها االلتزامات اإلقليمية أو العربية أو
القارية أو الدولية أو األولمبية وفقا لما يلي:

 .1إقليمية :تنظم في المناسبات الخاصة بها وفق لوائحها وأنظمتها التي ال تتعارض مع لوائح
وأنظمة االتحاد الدولي.

 .2عربيد ددة :ينظمها ويشرف عليها االتحاد العربي وفق لوائحها وأنظمتها التي ال تتعارض مع لوائح
وأنظمة االتحاد الدولي.
 .0قاري د د ددة :ينظمها االتحاد القاري وفق لوائحها وأنظمتها التي ال تتعارض مع لوائح وأنظمة االتحاد
الدولي.

 .4دوليد ددة :ينظمها ويشرف عليها االتحاد الدولي وفق أنظمته ولوائحه.
مادة ( :)9الـدورات المجمعة

الدورات المجمعة هي التي تقام داخل أو خارج المملكة وينظمهدا ويشدرف عليهدا أي مدن االتحدادات األهليدة أو
اإلقليمية أو العربية أو القارية أو الدولية أو الجهات المعنية بهذا األمر.

مادة ( :)11شروط الـدورات

 .1تنعقد جميع الدورات التي تنظمها الجهات المعنية أو األندية داخل المملكة بعد موافقة االتحاد.
 .2يجب على الجهة المنظمة للحصول على موافقة االتحاد تقديم البيانات التالية:
1/2

اسم الدورة.

2/2

هدفها.

4/2

الفترة الزمنية للدورة.

0/2

مكانها.

 5/2الميزانية المعتمدة للدورة.
6/2

الفرق المشاركة.

7/2

نظام إقامة مباريات الدورة والشروط والتعليمات الخاصة بها.

9/2

مصدر التمويل (الموارد المالية).

8/2

تسمية المالعب الخاصة بتقامة المباريات والتمارين.

 13/2السكن.
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 .0يتم تكليف ممثل من اللجنة لإلشراف على الدورة.
مادة ( :)11المباريات الودية

 .1المبارات الودية المحليد ددة :هي المباراة الودية التي تقام بين ناديين منتسبين لالتحاد سواء أقيمت في
داخل المملكة أو خارجها.

 .2المباريات الودية الدوليد ددة :هي المباراة الودية التي تقام بين ناديين من دولتين منتسبتين لالتحاد الدولي
سواء أقيمت في داخل المملكة أو خارجها.
مادة ( :)12شروط المباريات الودية
 .1المباريات الداخلية (مع الفرق المحلية):

 1/1الحصول على موافقة خطية من االتحاد أو اللجنة الفرعية قبل ( )0ثالثدة أيدام علدى األقدل إذا كاندت
المباراة بين فريقين من منطقة واحدة.

 2/1الحصددول علددى موافقددة خطيددة مددن االتحدداد أو اللجددان الفرعيددة قبددل ( )5خمسددة أيددام علددى األقددل إذا
كانددت المبدداراة بددين ف دريقين مددن منطقتددين مختلفتددين فتقددوم اللجنددة الفرعيددة التددي تقددام علددى أرضددها

المباراة بمراعاة تعليمات االتحاد والجهات المختصة فيما يتعلق بمثل هذه المباراة.
 .2المباريات الدولية (مع الفرق الخارجية):

 1/2يقدم الطلب بشأن المباريات الدولية التدي تقدام داخدل المملكدة أو خارجهدا إلدى االتحداد وفدق الشدروط
المحددة بالئحة المباريات الخارجية ويقوم االتحاد بتبداء رأيه للحصول على الموافقات الالزمة.

 2/2يسمح للنادي االستعانة ببعض الالعبدين مدن نداد أخدر فدي المباريدات الدوليدة الوديدة فقدط بعدد موافقدة
االتحاد والنادي األخر على ذلك.

الفصل الرابع :إدارة المباريات
مادة ( :)13مـدة المباريات

 .1مدة مباريات فرق الدرجة األولى واألولمبي والشباب والناشئين تسعون دقيقة على شوطين متساويين.
 .2مدة مباريات فرق درجة البراعم ستون دقيقة على شوطين متساويين.
مادة ( :)14اإلجراءات اإلدارية في المباريات الرسمية

 .1يقدم اإلداري المسدؤول عدن الفريدق لم ارقدب المبداراة بيانداً بأسدماء العبدي الفريدق (الثمانيدة عشدر) (بمدا فديهم
السبعة البدالء) مالم يدرد تعمديم بزيدادة عددد البددالء فدي المسدابقة علدى قائمدة المبداراة مدع تحديدد درجدة كدل
العب ورقم فانلته وبطاقته الرسمية الصادرة عن الجهة المنظمة.

 .2يتم تسجيل اإلداريين والفنيين المرافقين للفريق حسب طبيعة عملهم.
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 .0ي ددتم تس ددجيل الالعب ددين غي ددر الس ددعوديين ف ددي قائم ددة المب دداراة وف ددق الع دددد والش ددروط الموض ددحة ف ددي الئح ددة
االحتراف وأوضاع الالعبين وانتقالهم في االتحاد.
 .4يتم تسليم قائمة المباراة المذكورة في الفقرة  1وبطاقات الالعبين لم ارقدب المبداراة بعدد اعتمداده وتوقيعده مدن
قبل اإلداري المسؤول عن الفريق قبل ساعة من بدء المباراة ،ويستثنى مدن ذلدك منافسدات الددوري الممتداز
والمرحلددة النهائيددة لكددأس خددادم الحددرمين الش دريفين وكددأس سددمو ولددي العهددد فيددتم تسددليم القائمددة قبددل ()93

دقيقة من بدء المباراة.

 .5يدتم تدددقيق بطاقددات الالعبددين والمدددربين الصددادرة عددن الجهددة المنظمددة بواسددطة م ارقددب المبدداراة وأحددد حكددام
المباراة للتأكد من شخصية الالعبين وأرقامهم ومطابقتها على قائمة المباراة.

 .6يحددتفظ م ارقددب المبدداراة ببطاقددات جميددع الالعب دين المسددجلين فددي قائمددة المبدداراة بمددا فدديهم الالعبددين غي ددر
المتواجدين في الملعب حتى بداية المباراة.

 .7شطب الالعبين المسجلين وغير المتواجدين في الملعب من قائمة المباراة وكتابة عبارة لدم يحضدر وتسدليم
البطاقات لإلداري المسؤول عن الفريق مع انطالق صافرة المباراة.

 .8أي تعدديل علددى قائمددة المبداراة قبددل بدددئها يجددب أن يقتدرن بتوقيددع م ارقددب المبداراة والمسدؤول عددن الفريددق وال
يجوز إجراء تعديل مع انطالق صافرة المباراة.
 .9عدم السماح بتضافة أو استبدال أي اسم في قائمة المباراة مع انطالق صافرة المباراة حتى ولو كدان عددد

الالعبين المسجلين في القائمة غير مكتمل ،ويستثنى من ذلك منافسات الدوري الممتداز والمرحلدة النهائيدة
لكدأس خدادم الحدرمين الشدريفين وكدأس سدمو ولدي العهدد ودوري الدرجدة األولدى حيدث ال يسدمح بتضدافة أو
استبدال أي اسم في قائمة المباراة بعد تسليم القائمة إلى مراقب المباراة ،وفدي حالدة إصدابة العدب أساسدي
في فترة اإلحمداء فيدتم وضدع العدب احتيداطي مكانده وال يحتسدب تبدديل وعلدى أن يخدرج الالعدب المصداب
من قائمة المباراة نهائياً وال يتم إضافة بديل له في القائمة.

.13حكددم المبدداراة مسدؤول عددن اإلجدراءات اإلداريددة فددي حددال غيدداب م ارقددب المبدداراة ولدده أن يكلددف مددن يدراه مددن
مساعديه بهذه المهمة.

 .11ال يجددوز إش دراك العددب فددي المبدداراة لددم يددرد اسددمه فددي قائمددة المبدداراة أو ال يحمددل بطاقددة العددب للموسددم
الرياضي الذي تجري فيه المباراة.

.12في حال عدم إحضار بطاقات الفريق بكاملها ألسباب قاهرة يتوجب إقامة المباراة وفق ما يلي:
 1/12مراقب المباراة وحكم المباراة ال اربدع مسدؤوالن قبدل بددء المبداراة عدن التأكدد مدن شخصدية الالعبدين
المش دداركين ف ددي المب دداراة ع ددن طري ددق بطاق ددات الهوي ددة الوطني ددة للس ددعوديين أو جد دواز الس ددفر لغي ددر

السعوديين.

 2/12يج ددب الحص ددول عل ددى بص ددمات الالعبد دين ص ددغار الس ددن ال ددذين ل ددم يحص ددلوا عل ددى بطاقددة الهوي ددة
الوطنية و تصويرهم مع الحكدم قبدل بددء المبداراة حتدى إذا جدرى اعتدراض علدى أحددهم يدتم التأكدد
من شخصيته عند التحقيق.
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 0/12يتم الرفع للجهة المنظمة التخاذ القرار المناسب في أي من الحالتين السابقتين.
مادة ( :)15اإلجراءات الفنية في المباريات الرسمية

 .1ال يسمح بالتواجد داخل الملعب إال لمسؤولي المبداراة ورجدال األمدن واإلسدعاف والمصدورين الدذين يحملدون
بطاقات رسمية معتمددة مدن الجهدة المنظمدة ،وكدذلك الالعبدين المسدجلين فدي كشدف المبداراة والجهداز الفندي

والطب ددي واداري الفري ددق المح ددددين ب د د ( )7أش ددخاص كح ددد أقص ددى ويض دداف ف ددي منافس ددات ال دددوري الممت دداز
والمرحل ددة النهائي ددة لك ددأس خ ددادم الح ددرمين الش ددريفين وك ددأس س ددمو ول ددي العه ددد المنس ددق اإلعالم ددي للفري ددق

و(شخصددان) إضددافيان مددن الجهدداز الفنددي أو الطبددي و ُيمنددع تواجددد رئدديس النددادي وجميددع أعضدداء مجلددس
اإلدارة والمش درفين العددامين علددى األجه دزة اإلداريددة لفددرق ك درة القدددم ،بددأي صددفة كانددت ،مددن الجلددوس علددى
مقاع ددد الب دددالء ف ددي ك ددل ال دددرجات وف ددي جمي ددع الفئ ددات وك ددذلك ُيس ددمح بتواج ددد ش ددخص (واح ددد) مددن الجه دداز
اإلداري فقدط ،وعددم السدماح لألشدخاص الممندوعين بدالنزول ألرض الملعدب نهائيداً طدوال يدوم المبداراة سدواء
قبل بدايتها أو بين الشوطين أو بعد نهايتها.

 .2يجددب علددى الحكددم إبعدداد العدددد ال ازئددد عددن مقاعددد البدددالء سدواء قبددل أو أثندداء المبدداراة وعلددى م ارقددب المبدداراة
التأكد من وجودهم في الملعب وشطب اسم المتغيب منهم من كشف تسجيل األسماء.
 .0ال يجوز تسجيل الالعب الدذي ال يحدق لده المشداركة فدي المبداراة نظامداً ،فدي كشدف المبداراة ضدمن أسدماء
الالعبين البدالء.

 .4يخضع الالعبون على مقاعد البدالء لتعليمات الحكم سواء شاركوا في المباراة أو لدم يشداركوا ويشدمل ذلدك
اإلداريين والفنيين.
 .5يمكن رش أرضية الملعب بالماء وقص عشبه إذا دعت الحاجة إلى ذلك ،وتكون عملية القص والرش
بموافقة الحكم ومراقب المباراة وفقاُ للنظام المعتمد من االتحاد الدولي.

مادة ( :)16المنطقة الفنية

 .1تمتد المنطقة الفنية مسافة متر واحد من كل جانب من المنطقة المخصصة لجلوس البدالء كما تمتدد إلدى
األمام مسافة مت ار واحدا من قبل خط التماس.

 .2يسمح لشخص واحد فقط من الجهازين اإلداري والفني بتصدار التعليمات الفنيدة أثنداء سدير المبداراة ضدمن
المنطقة الفنية المحددة في الملعب ويجب أن يعود حاالً إلى مكانه بعد إعطاء التعليمات.

 .0يجددوز للطبيددب وأخصددائي العددالج الطبيعددي الدددخول إلددى أرض الملعددب عنددد إيقدداف اللعددب إذا سددمح لهمددا
الحكم بذلك.
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الفصل الخامس :احتساب النتائج
مادة ( :)17تحديد المراكز

 .1ف د ددي جمي د ددع المس د ددابقات و البطد د دوالت المحلي د ددة لكاف د ددة ال د دددرجات التد د دي تج د ددري بطريق د ددة ال د دددوري أو بنظد ددام
المجموعات يمنح الفريق الفائز ثالث نقاط والمتعادل نقطة واحدة و الخاسر الشيء.

 .2يحدد ترتيب الفرق حسب مجموع النقاط التي حصل عليها كل فريق في مباريات البطولة.
 .0فددي حددال تعددادل ف دريقين أو أكثددر بالنقدداط فددي جميددع البط دوالت المحليددة لجميددع الدددرجات التددي تقددام بنظددام
الدوري أو نظام المجموعات ،يتم تحديد المراكز النهائية في نهاية البطولة وفقاً للترتيب التنازلي التالي:

 1/0أعلى عدد من النقاط في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها.

 2/0أعلددى فددارق أهددداف (مددا لدده مددن أهددداف ندداقص مددا عليدده) فددي مبدداراة أو مباريددات الفدريقين أو الفددرق
المتعادلة فيما بينها (دون احتساب أفضلية التسجيل خارج األرض).
 0/0الفريق األكثر تسجيالً لألهداف في مبداراة أو مباريدات الفدريقين أو الفدرق المتعادلدة فيمدا بينهدا (دون
احتساب أفضلية التسجيل خارج األرض).

 4/0في حال استمرار التعادل بين فريقين أو أكثر من الفرق المتعادلة بعد تطبيدق الفقدرات مدن 1/0إلدى
 0/0مدن هدذه المدادة يدتم إعدادة تطبيدق الفقدرات مدن  1/0إلدى  0/0مدن هدذه المدادة مدرة أخدرى فقددط
على مباريات الفريقين أو الفرق المتساوية.

 5/0أعلى فارق أهداف في كامل البطولة (ما له من أهداف ناقص ما عليه).
 6/0الفريق األكثر تسجيالً لألهداف في كامل البطولة.

 7/0إذا كانددت الفددرق المتعادلددة (فريقددان) وكانددا سددوياً علددى أرض الملعددب فددي المبدداراة األخي درة يددتم لعددب
شوطين إضافيين كمباراة جديدة (دون احتساب أفضلية التسجيل خدارج األرض) وفدي حدال التعدادل
في األشواط اإلضافية يتم لعب ضربات ترجيح.

 8/0األق ددل حصد دوالً عل ددى مجم ددوع النق دداط جد دراء حص ددول العبي دده عل ددى البطاق ددات الص ددفراء والحمد دراء ف ددي
مباريات البطولة( .بحيث يتم احتساب البطاقة الحمراء بثالث نقاط والصفراء بنقطة واحدة).

 9/0فددي حددال اسددتمرار التعددادل فددي الفق درات مددن  1/0إلددى الفق دره  8/0م دن هددذه المددادة وكانددت الفددرق
المتعادلددة (أكثددر مددن ف دريقين) أو (فريقددان ال يلعبددان سددوياً علددى أرض الملعددب) يددتم إجدراء مبدداراة أو
مباريات فاصلة بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة بين الفدرق المتعادلدة فيمدا بينهدا وتقدوم الجهدة

المنظمة بتحديد آلية وأماكن إقامة المباراة أو المباريات.
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 .4فددي حددال تعددادل ف دريقين أو أكثددر بالنقدداط فددي جميددع البط دوالت المحليددة لجميددع الدددرجات التددي تقددام بنظددام
الدوري أو نظدام المجموعدات ،فتنده يدتم تحديدد الم اركدز أثنداء البطولدة وحتدى نهايدة الجولدة قبدل األخيدرة مدن
البطولة وفقاً للترتيب التنازلي التالي:

 1/4أعلى فارق أهداف في كامل البطولة (ما له من أهداف ناقص ما عليه).
 2/4الفريق األكثر تسجيالً لألهداف في كامل البطولة.

 0/4الفريق األعلى تصنيفاً في بطولة الموسم الماضي.

 .5ف ددي المس ددابقات الت ددي تج ددري بطريق ددة خ ددروج المغل ددوب م ددن مد درة واح دددة ف ددي المالع ددب المض دداءة إذا تع ددادل
الفريقان في الوقت األصلي يلعب وقت إضافي كالتالي:

 1/5ثالثون ( )03دقيقة على شوطين متساويين ماعدا بطولة أندية المملكدة لدرجدة البدراعم فتلعدب ()23
عشرون دقيقة على شوطين متساويين.

 2/5في حال اسدتمرار التعدادل بعدد انتهداء الوقدت اإلضدافي تطبدق قاعددة الدركالت الترجيحيدة مدن عالمدة
الج ازء وفقاً لتعليمات االتحاد الدولي.

 .6في المسابقات التي تجرى بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدده علدى المالعدب غيدر المضداءة إذا تعدادل
الفريقان في الوقت األصدلي فيدتم اللجدوء إلدى تطبيدق قاعددة الدركالت الترجيحيدة مدن عالمدة الجدزاء مباشدرة
وفقاً لتعليمات االتحاد الدولي.

 .7في المسابقات التي تقام بنظام خروج المغلوب من مرتين ذهاباً واياباً يتبع التالي:

 1/7الفريق الحاصل على عدد النقاط األعلى في المباراتين يتأهل للدور الذي يليه.
 2/7في حال التعادل بالنقاط يتم احتساب فارق األهداف (ماله ناقص ما عليه).
 0/7في حال استمرار التعادل بالنقاط واألهداف يتأهل الفريق الذي سجل أهدافاً أكثر خارج أرضه.

 4/7إذا اسددتمر التعددادل يلعددب وق ددت إضددافي لمدددة ( )03ثالثددون دقيق ددة علددى شددوطين متسدداويين ماعدددا
بطولدة أنديدة المملكدة لدرجددة البدراعم فتلعدب ( )23عشددرون دقيقدة علدى شددوطين متسداويين مدع عدددم

تطبيق أفضلية التسجيل خارج األرض.

 5/7فددي حددال اسددتمرار التعددادل يددتم اللجددوء إلددى ركددالت التددرجيح (مددن عالمددة الجدزاء) لحسددم النتيجددة وفقداً
لتعليمات االتحاد الدولي.

 .8في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط علدى مركدز مدن الم اركدز األولدى فدي أي بطولدة مدن بطدوالت الفدرق
في المناطق انظر احتساب النتائج الفقرة  0من هذه المادة.
 .9في المسابقات التي تقام بنظام خروج المغلوب من مرتين ذهاباً وايابداً وفدي حدال عددم إكمدال أحدد الفدريقين
المبدداراة ألي سددبب بخددالف مددادة االمتندداع عددن لعددب المباريددات الرسددمية ال دواردة فددي الئحددة االنضددباط ي

باالتحاد اعتبر خاس اًر للمباراتين.
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مادة ( :)18إيقاف المباريات
 .1إذا أوقف الحكم المباراة قبل نهاية الوقت األصلي أو أثناء أحد شوطي الوقت اإلضدافي ،وذلدك بسدبب أيدة

قوة قاهرة أو أيدة أحدداث أخدرى ،يشدمل ذلدك دون حصدر ،إن لدم يعدد الملعدب مناسدباً السدتكمال المبداراة أو

بسبب ظروف جوية معاكسة أو تعطل األضواء الكاشفة إلخ ،عندئذ يجب إتباع اإلجراءات التالية:

 1/1يتم إيقاف المباراة تلقائياً لمدة ثالثين ( )03دقيقة علدى أمدل تحسدن الظدروف بشدكل يكفدي السدتئناف
المباراة ،ما لم يقرر الحكم قبل انقضاء تلك المدة أنه من الممكن استئناف المباراة.

 2/1حسددب تقدددير الحكددم ،يسددمح بتيقدداف المبدداراة م درة أخددرى لمدددة أقصدداها ثالثددون ( )03دقيقددة ،إذا رأى
الحكددم مددن وجهددة نظ دره ،أن مدددة اإليقدداف اإلضددافية هددذه سددوف تسددمح باسددتئناف المبدداراة ،واال فتندده
بحلول نهاية مدة التوقف التالية البالغة ثالثين ( )03دقيقة ،يجب علدى الحكدم إعدالن عددم اسدتكمال
المباراة.

 0/1فددي حالددة عدددم اسددتكمال المبدداراة ،يجددب علددى الجهددة المنظمددة اتخدداذ الق درار خددالل سدداعتين ( )2مددن
قرار الحكم حيال عدم استكمال المباراة.

 4/1ال يجوز تقديم أية استئنافات ضد الق اررات المشار إليها في هذه المادة وتعتبر نهائية.
 .2فددي حددال اسددتئناف المبددارة بعددد إيقافهددا نتيجددة لظددروف قدداهرة أو ألي سددبب بعددد انطالقهددا ،يجددب مواصددلة
المباراة بنفس النتيجة التي كانت عند توقفها بددال مدن إعدادة لعدب المبداراة بالكامدل ،ويجدب م ارعداة القواعدد
التالية لمواصلة المباراة:

 1/2يجب استكمال المباراة بنفس الالعبين على أرضية الملعدب والالعبدين االحتيداط الموجدودين كمدا هدو
الوضع عند توقف المباراة
 2/2ال يمكن إضافة العبين احتياط إلى قائمة الالعبين الواردة أسمائهم في قائمة الفرق الرسمية
 0/2يمكن للفرق عمل التبديالت فقط التي ما زالت تستحقها في وقت توقف المباراة .
 4/2ال يمكن استبدال الالعبين الذين تم طردهم أثناء المباراة .

 5/2أية عقوبات فرضت قبل توقف المباراة تبقي سارية المفعول لما تبقى من وقت وزمن المباراة .
 6/2تاريخ ووقت انطالق المباراة (المرتقب لليوم التالي) ومكانها يجب أن يكون بموجب قدرار مدن اللجندة
المنظمة .

 7/2أية أمور تستوجب مزيد من الق اررات يجب أن يتم التعامل معها من قبل اللجنة المنظمة.
مادة ( :)19إلغاء المباريات

إذا تعذر بدء المباراة في الوقت المحدد لها بسبب قوة قاهرة أو أية وقائع أخرى ،ويشمل ذلك دون حصر،

عدم مناسبة الملعب ألداء المباراة أو ظروف جوية معاكسة أو تعطل األضواء الكاشفة...إلخ ،فعندئذ يجب
إتخاذ اإلجراءات التالية:
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 .1البدد أوالً مدن تأجيدل المبداراة لمددة ال تقددل عدن ثالثدين ( )03دقيقدة ،مدا لدم يقددرر الحكدم قبدل ذلدك أنده يمكددن
بدء المباراة ،وذلك قبل اتخاذ قرار بتعادة جدولة وقت إقامة المباراة.

 .2يسمح بتأجيل بدء المباراة مرة أخرى لمدة ال تتجداوز ثالثدين ( )03دقيقدة ،وذلدك علدى حسدب تقددير الحكدم
و أريدده فددي أن مدددة التأجيددل اإلضددافية تل دك سددوف تسددمح ببدددء المبدداراة ،واال فعلددى الحكددم فددي نهايددة مدددة

التأجيل الثانية البالغة ثالثين ( )03دقيقة أن يعلن إلغاء المباراة.

 .0فدي حالددة إلغداء المبدداراة ،تقدوم الجهددة المنظمدة خددالل سداعتين ( )2مددن قدرار الحكددم بتلغداء المبدداراة ،بتقريددر
فيمددا إذا كددان مددن الممكددن إعددادة جدولددة وقددت إقامددة المبدداراة مددع األخددذ فددي الحسددبان االعتبددارات الرياضددية
والتنظيمية ،أو فيما إذا كان من الالزم اتخاذ أي إجراء أو قرار آخر بشأن استمرار البطولة.

 .4ال يجددوز تقددديم أيددة اسددتئنافات ضددد الق د اررات المشددار إليه ددا فددي هددذه المددادة وتعتبددر هددذه الق د اررات نهائيددة
وملزمة.
الفصل السادس :تنظيــم المسابقات والبطوالت
مادة ( :)21كأس خادم الحرمين الشريفين

 .1يشارك في هذه المسابقة جميع فرق أندية المملكة.
 .2تقام هذه المسابقة على ثالث مراحل حسب اآللية المعتمدة من االتحاد:
 1/2المرحلة األولى (التصفيات األولية) تشارك فيها فرق أندية الدرجة الثالثة.

 2/2المرحلة الثانية تشارك فيها فرق األندية المتأهلة من المرحلة األولى مع فرق أندية الدرجة الثانية.
 0/2المرحل ددة الثالث ددة (النهائي ددة) يش ددارك فيه ددا ف ددرق أندي ددة الدرج ددة الممت ددازة والدرج ددة األول ددى وف ددرق األندي ددة
المتأهلة من المرحلة الثانية.

 .0تقام مباريات هذه المسابقة في جميع األدوار بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
 .4في حال تعادل الفريقين في الوقت األصلي للمباراة (انظر احتساب النتدائج الفصدل الخدامس الفقدرتين  5و
 6من المادة  17من الالئحة).

 .5يحدد االتحاد موعد ومكان إقامة المباراة النهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
مادة ( :)21جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين
)2المركز الثاني

( )1المركز األول

 يمد ددنح العبد ددوه الميد ددداليات الفضد ددية

 يمنح كأس خادم الحرمين الشريفين.
 يمنح العبوه الميداليات الذهبية بعدد ( )43ميدالية.

بعدد ( )43ميدالية.

 يحمل لقب بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي.

 يم د د د ددنح مكاف د د د ددأة مالي د د د ددة مق د د د دددارها

 يمنح مكافأة مالية مقدارها ( )13.333.333عشرة ماليين ريدال.

( )5،333،333خمسد د ددة ماليد د ددين

صفحة  14من 03

ريدال.

الئحة المسابقات والبطوالت

مادة ( :)22كأس سمو ولي العهد
 .1يشارك في هذه البطولة بطل الدوري السعودي للمحترفين وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين.
 .2في حال تكرار الفريق البطل فيكون البديل صاحل المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين.
 .0تقام المسابقة من مباراة واحدة بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة.

 .4يحدد االتحاد موعد ومكان إقامة المباراة النهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
مادة ( :)23جوائز كأس سمو ولي العهد
( )2المركز الثاني

( )1المركز األول
 يمنح كأس سمو ولي العهد.

 يم د ددنح العب د ددوه المي د ددداليات الذهبي د ددة بع د دددد ()43
ميدالية.

 يم ددنح العب ددوه المي ددداليات الفض ددية بع دددد ()43
ميدالية.

 يمد ددنح مكافد ددأة ماليد ددة مقد دددارها ()1.533.333

 يحمددل لقددب بطددل كددأس سددمو ولددي العهددد للموسددم
الرياضي.

مليون وخمسمائة ألف ريدال.

 يمد د ددنح مكاف د د ددأة مالي د د ددة مق د د دددارها ()2.533.333
مليونان وخمسمائة ألف ريدال .

مادة ( :)24دوري درجة األولمبي (الفئة الممتازة)

 .1يشارك في هذه البطولة فرق أندية الدرجة الممتازة لدرجة األولمبي.
 .2يحدد االتحاد أعمار الالعبين المشاركين في هذه البطولة.

 .0يضع االتحاد الشروط التي تحدد مشاركة الالعبين في هذه البطولة.
 .4تقام مباريات هذه البطولة بطريق الدوري الكامل (ذهاباً واياباً).

 .5الفريق الحاصل على أكثر عدد من النقاط يحصل على بطولة الدوري.

 .6في حالة تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط (انظر تحديد المراكز في الفصل الخدامس الفقدرة  0مدن المدادة 17
من هذه الالئحة).
مادة ( :)25جوائز بطولة دوري درجة األولمبي (الفئة الممتازة)
( )1المركز األول

( )2المركز الثاني

( )3المركز الثالث

 يمد د د د ددنح كد د د د ددأس دوري درجد د د د ددة  يمد د ددنح العبد د ددوه الميد د ددداليات  يم د د د د د ددنح العب د د د د د ددوه المي د د د د د ددداليات
األولمبي.

 يمد د د د ددنح العبد د د د ددوه الميد د د د ددداليات
الذهبية بعدد ( )05ميدالية.

الفضد د د د د د د ددية بعد د د د د د د دددد ()05

ميدالية.

 يمددنح مكافددأة ماليددة مقدددارها

صفحة  15من 03

البرونزية بعدد ( )05ميدالية.

 يم د د ددنح مكاف د د ددأة مالي د د ددة مق د د دددارها
( )175،333مائ د د د د ددة وخم د د د د ددس

الئحة المسابقات والبطوالت

( )1المركز األول
 يحمددل لقددب بطددل دوري كددأس
األمير فيصل بدن فهدد للموسدم

الرياضي.

( )2المركز الثاني
( )433،333أربعمائ د د د د د د د ددة

( )3المركز الثالث
وسبعون ألف ريدال.

ألف ريدال.

 يم د ددنح مكاف د ددأة مالي د ددة مق د دددارها
( )753.333س د د د د د د د د د د د د د د ددبعمائة
وخمسون ريدال.

مادة ( :)26الدوري السعودي للمحترفين

 .1يشارك في هذه البطولة فرق أندية الدرجة الممتازة.
 .2يضع االتحاد الشروط التي تحدد مشاركة الالعبين في هذه البطولة.
 .0تقام مباريات البطولة بطريقة الدوري الكامل (ذهاباً واياباً).

 .4الفريق الحاصل على أكثر عدد من النقاط يحصل على بطولة الدوري.
 .5في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط (انظر تحديد المراكز في الفصدل الخدامس الفقدرة  0مدن المدادة 17
من هذه الالئحة).

مادة ( :)27جوائز بطولة الدوري السعودي لفرق الدرجة الممتازة (دوري المحترفين)
( )2ا لمركز الثاني

( )1المركز األول

( )3المركز الثالث

 يم ددنح درع أو ك ددأس ال دددوري الس ددعودي  يمد د ددنح العبد د ددوه الميد د ددداليات  يمنح العبدوه الميدداليات
لفرق الدرجة الممتازة.

 يم ددنح العب ددوه المي ددداليات الذهبي ددة بع دددد
( )53ميدالية.

 يحمل لقب بطل الدوري السدعودي لفدرق
الدرجة الممتازة.

 يمد د د د د د ددنح مكاف د د د د د د ددأة مالي د د د د د د ددة مق د د د د د د دددارها

الفضد د د د د د د ددية بعد د د د د د د دددد ()53

البرونزيد د ددة بعد د دددد ()53

ميدالية.

ميدالية.

 يمددنح مكافددأة ماليددة مقدددارها  يمد د د ددنح مكافد د د ددأة ماليد د د ددة
( )2.333.333مليوند د د د د د د د ددا

مق د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دددارها

ريدال.

( )1.333.333ملي ددون

( )0.833.333ثال ث د د د د د د د د د ددة مالي د د د د د د د د د ددين
وثمانمائة ألف ريدال .
مادة ( :)28دوري األمير فيصل بن فهد أل ندية الدرجة األول للمحترفين
 .1يشارك في هذه البطولة فرق أندية الدرجة األولى.

 .2يضع االتحاد الشروط التي تحدد مشاركة الالعبين في هذه البطولة.
 .0تقام مباريات البطولة بطريقة الدوري الكامل (ذهاباً واياباً ).

صفحة  16من 03

ريدال.

الئحة المسابقات والبطوالت

 .4الفريق الحاصل على أكثر عدد من النقاط يحصل على بطولة الدوري.
 .5في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط (انظر تحديد المراكز في الفصدل الخدامس الفقدرة  0مدن المدادة 17
من هذه الالئحة).
مادة ( :)29جوائز بطولة دوري األمير فيصل بن فهد أل ندية الدرجة األول للمحترفين
( )1المركز األول

( )2المركز الثاني

( )3المركز الثالث

 يم د د ددنح درع أو ك د د دداس دوري األمي د د ددر  يم د د ددنح العب د د ددوه المي د د ددداليات  يم د دنح العبد ددوه الميد ددداليات
فيصل بن فهد ألنديدة الدرجدة األولدى

للمحترفين.
 يمنح العبوه الميداليات الذهبيدة بعددد
( )05ميدالية.

الفضية بعدد ( )05ميدالية.

 يم ددنح مكاف ددأة مالي ددة مق دددارها

ميدالية.

( )433.333أربعمائددة ألددف  يمنح مكافأة مالية مقدارها
ريدال.

 يحمل لقدب بطدل أنديدة دوري الدرجدة  يصد ددعد إلد ددى مصد دداف أنديد ددة
األولى للموسم الرياضي.

البرونزي د د د د ددة بع د د د د دددد ()05

الدرجة الممتازة .

( )175،333مائ د د د د د د د د د د د د د ددة
وخم د د ددس وس د د ددبعون أل د د ددف

ريدال.

 يم د د د د ددنح مكاف د د د د ددأة مالي د د د د ددة مق د د د د دددارها

( )753،333سد د د ددبعمائة وخمس د د د ددون
ألف ريدال.

 يصد ددعد إلد ددى مصد دداف أنديد ددة الدرجد ددة
الممتازة.
مادة ( :)31دوري فرق أندية الدرجة الثانية

 .1يشارك في هذه البطولة فرق أندية الدرجة الثانية.
 .2يضع االتحاد الشروط التي تحدد مشاركة الالعبين في هذه البطولة.

 .0تجرى قرعة بين كل فريقين تحصال على نفس المركز في الموسم الماضي لتوزيعهم على المجموعتين.
 .4تقسم الفرق المشاركة على مجموعتين وتقام المباريات بطريقة الدوري (ذهاب واياب).

 .5في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط (انظر تحديد المراكز في الفصدل الخدامس الفقدرة  0مدن المدادة 17
من هذه الالئحة).
 .6يددتم إقامددة مبدداراتين بطريق دة الددذهاب واإليدداب بددين الندداديين الحاصددلين علددى المركددز األول فددى المجمددوعتين
األولددى والثانيددة لتحديددد بطددل دوري الدرجددة الثانيددة وصدداحب المركددز الثدداني ويتددأهالن مباشدرةً إلددى مصدداف

أندية الدرجة األولى.

صفحة  17من 03

الئحة المسابقات والبطوالت

 .7يدتم إقامددة مبدداراتين بطريقددة الددذهاب واإليدداب بددين النداديين الحاصددلين علددى المركدز الثدداني فددي المجمددوعتين
األولددى والثانيددة لتحديددد صدداحب المركددز الثالددث بدددوري الدرجددة الثانيددة والمتأهددل الددي مصدداف أنديددة الدرجددة
األولى.

 .8يتم إقامة مبداراة اإليداب لتحديدد الم اركدز الموضدحة فدي الفقدرتين  6و 7مدن هدذه المدادة علدى ملعدب الفريدق
األفضل من حيث عدد النقاط ومدن ثدم فدارق األهدداف ومدن ثدم األهدداف المسدجلة وفدي حدال التسداوي فدي

النقاط وفارق األهداف واألهداف المسجلة بين الفريقين فتنه يتم إجراء قرعة لتحديد مكان إقامة المباراة.
مادة ( :)31جوائز دوري فرق أندية الدرجة الثانية
( )2المركز الثاني

( )1المركز األول

( )3المركز الثالث

 يمد د د ددنح درع أو كد د د دداس دوري  يم د د ددنح العب د د ددوه المي د د ددداليات  يمددنح العبددوه الميددداليات البرونزيددة
الفض د د د د د د د ددية بعد د د د د د د د دددد ()05

الدرجة الثانية.

 يمد د د ددنح العبد د د ددوه الميد د د ددداليات
الذهبية بعدد ( )05ميدالية.

 يحمل لقب بطل أنديدة دوري
الدرجد د د د ددة الثانيد د د د ددة للموسد د د د ددم

الرياضي.

ميدالية.
 يمددنح مكافددأة ماليددة مقدددارها

بعدد ( )05ميدالية.

 يم د د د ددنح مكاف د د د ددأة مالي د د د ددة مق د د د دددارها
( )133،333مائة ألف ريدال .

( )153.333مائ د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة  يصددعد إلددى مصدداف أنديددة الدرجددة
وخمسون ألف ريدال.

 يص ددعد إل ددى مص دداف أندي ددة

 يم ددنح مكاف ددأة مالي ددة مق دددارها

األولى .

الدرجة األولى .

( )233،333مائت د د د ددا أل د د د ددف
ريدال.
 يص د دعد إلد ددى مصد دداف أنديد ددة
الدرجة األولى.

مادة ( :)32بطولة المملكة لفرق أندية الدرجة الثالثة
 .1يشددارك فددي هددذه البطولددة فددرق أنديددة الدرجددة الثالثددة علددى مسددتوى المندداطق والمحافظددات وتقددام مباريددات
البطولة على (أربع) مراحل.

 .2المرحلة األولى (التصفيات األولية):
توزع فرق األندية المشاركة في (دوري اللجان الفرعية) إلى مجموعة واحدة فقط أو مجمدوعتين بعدد موافقدة
االتحدداد وتقددام مباريددات كددل مجموعددة بنظددام الدددوري الكامددل (ذهاب داً واياب داً) لتحديددد فددرق األنديددة المتأهلددة

للمرحلددة الثانيددة حسددب اآلليددة المعتمدددة انظددر تحديددد الم اركددز فددي الفصددل الخددامس الفقدرة  0مددن المددادة 17
من هذه الالئحة.

صفحة  18من 03

الئحة المسابقات والبطوالت

 .0المد ددرحد ددلة الثانيد ددة (دور :)02
 1/0يتأهل للمرحلة الثانية ( 02فريقاً) من فرق األندية المتأهلة من المرحلة األولى (التصفيات األولية)
على مستوى المناطق والمحافظات حسب اآللية المعتمدة من االتحاد.

 2/0تقام مباريات هذه المرحلة بطريقة (خروج المغلوب من مرتين) لتحديد فرق األندية المتأهلة للمرحلة
الثالثة دور ( )16وفي حال التعادل (انظر تحديد المراكز في الفصل الخامس الفقرة  7من المادة
 17من هذه الالئحة).

 0/0تجرى قرعة لتحديد مباريات هذه المرحلة والمالعب التي تقام عليها المباريات.
 .4المد ددرحد ددلة الثالثة (دور :)16
 1/4يتأهل للمرحلة الثالثة ( 16فريقاً) من فرق األندية المتأهلة من المرحلة الثانية.

 2/4تقام مباريات هذه المرحلة بطريقة خروج المغلوب من مرتين (الذهاب و اإلياب) لتحديد المتأهل
منها للمرحلة الرابعة (التصفيات النهائية) وفي حال التعادل (انظر تحديد المراكز في الفصل

الخامس الفقرة  7من المادة  17من هذه الالئحة) وتجرى قرعة لتحديد المالعب التي تقام عليها
المباريات.

 .5المرحلة الرابعة (دورة الصعود):
 1/5يتأهل للمرحلة الرابعة (التصفيات النهائية) الفرق الثمانية المتأهلة من المرحلة الثالثة.

 2/5توزع الفرق المتأهلة على مجموعتين وتقام مباريات هذه المرحلة بنظام الدوري من دور واحد.
 0/5يتأهل األول والثاني من كل مجموعة لدوري الدرجة الثانية مباشرةً.
 4/5فدي حدال تعدادل فدريقين أو أكثدر فدي النقداط (انظددر تحديدد الم اركدز فدي الفصدل الخدامس الفقدرة  0مددن
المادة  17من هذه الالئحة).
 5/5تق ددام المب دداراة النهائي ددة ب ددين ص دداحبي المرك ددز األول م ددن المجم ددوعتين لتحدي ددد بط ددل الدرج ددة الثالث ددة
وصدداحب المركددز الثدداني ،ومبدداراة تحديددد المرك دزين الثالددث وال اربددع بددين صدداحبي المركددز الثدداني مددن

المجموعتين بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة.

 6/5في حال تعادل الفريقين في الوقت األصلي (انظدر تحديدد الم اركدز فدي فدي الفصدل الخدامس الفقدرة 5
من المادة  17من هذه الالئحة) لحسم النتيجة.
 7/5ينظم اإلتحاد نهائيات هذه البطولة مجمعة في إحدى مناطق المملكة.
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مادة ( :)33جوائز المرحة األول لبطولة المملكة لفرق أندية الدرجة الثالثة
( )1المركز األول

( )3المركز الثالث

( )2المركز الثاني

 يمددنح درع أو ك دأس مكتددب الهيئددة  يم د د د د د د ددنح العب د د د د د د ددوه  يمنح العبوه الميداليات البرونزية.
الميد د د د د د د د د د د د د د د د د د ددداليات

العام د د د د د ددة للرياض د د د د د ددة الرئيس د د د د د ددي

الفضية.

بالمنطقة.

 يمنح العبوه الميداليات الذهبية.
 يحمددل لقددب بطددل المنطقددة ألنديددة
الدرجة الثالثة.

مادة ( :)34جوائز المرحة النهائية لبطولة المملكة لفرق أندية الدرجة الثالثة (دورة الصعود)
( )1المركز األول

( )2المركز الثاني

( )3المركز الثاني

( )4المركز الرابع

 يمدنح درع أو كدأس دوري  يمد د د د د د د د د ددنح العبد د د د د د د د د ددوه  يمد د د د د د ددنح العبد د د د د د ددوه  يمد د ددنح مكافد د ددأة
الدرجة الثالثة.

 يم ددنح العب ددوه المي ددداليات

الميد د د ددداليات الفضد د د ددية

المي د د د د د د د د د د د د د د د د د ددداليات

ماليد ددة مقد دددراها

بعدد ( )05ميدالية.

البرونزيد د د د ددة بعد د د د دددد

()43،333

( )05ميدالية.

أربعد د ددون ألد د ددف

الذهبي د د د د د ددة بع د د د د د دددد (  )05يمد د ددنح مكافد د ددأة ماليد د ددة
ميدالية.
 يحمل لقدب بطدل المملكدة

مقد د د دددراها (  )75،333يمددنح مكافددأة ماليددة

ريدال.

خمسددة وس ددبعون أل ددف

مقد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دددراها  يص د د د ددعد إل د د د ددى

()53،333

مص دداف أندي ددة

 يمد د د د ددنح مكافد د د د ددأة ماليد د د د ددة  يصد ددعد إلد ددى مصد دداف

خمسد د د د د ددون ألد د د د د ددف

الدرجة الثانية.

ألندية الدرجة الثالثة.

مقد د د د د د دددراها ()133،333

ريدال.

أندية الدرجة الثانية .

مائة ألف ريدال.

ريدال.

 يص د د د د د د د ددعد إل د د د د د د د ددى
مصد د د د د دداف أنديد د د د د ددة

 يصعد إلى مصداف أنديدة

الدرجة الثانية.

الدرجة الثانية.
مادة ( :)35دوري درجة الشباب والناشئين (الفئة الممتازة)

 .1يشارك في هاتين البطولتين فرق أندية الدرجة الممتازة للشباب والناشئين.
 .2تقام مباريات البطولتين بطريقة الدوري الكامل (ذهاباً واياباً).

 .0الفريق الحاصل على أكثر عدد من النقاط يحصل على بطولة الدوري.
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 .4في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط (انظر تحديد المراكز في الفصدل الخدامس الفقدرة  0مدن المدادة 17
من هذه الالئحة).
مادة ( :)36جوائز دوري درجة الشباب والناشئين (الفئة الممتازة)
( )1المركز األول (للشباب والناشئين)

( )2المركز الثاني

( )3المركز الثالث (للشباب

(للشباب والناشئين)

والناشئين)

 يمد د د د د د د د د د د ددنح كد د د د د د د د د د د ددأس البطولد د د د د د د د د د د ددة  يم د د د د د د د د د ددنح العبد د د د د د د د د د دوه  يمد د د د دنح العب د د د ددوه المي د د د ددداليات
(حسب فئته)

 يمد د ددنح العبد د ددوه الميد د ددداليات الذهبيد د ددة
بعدد ( )05ميدالية.

المي د د د ددداليات الفض د د د ددية

البرونزيد د د د د د د د ددة بعد د د د د د د د دددد ()05

بعدد ( )05ميدالية.

ميدالية.

 يم د د ددنح مكاف د د ددأة مالي د د ددة  يمد ددنح مكافد ددأة ماليد ددة مقد دددارها

 يحم د ددل لق د ددب بط د ددل أندي د ددة المملك د ددة

مقد د د د دددارها ()75.333

لدرجد د د د د د ددة الشد د د د د د ددباب أو الناشد د د د د د ددئين

خمس ددة وس ددبعون أل ددف

( حسب فئته ) للموسم الرياضي.

ريدال (لكل فئة).

(  )53،333خمس د ددون أل د ددف
لاير

(لكل فئة) .

 يم د د د د ددنح مكاف د د د د ددأة مالي د د د د ددة مق د د د د دددارها
( )133.333مائددة ألددف ريد دال (لكددل
فئة).
مادة ( :)37كأس اال تحاد لدرجتي الشباب والناشئين (الفئة الممتازة )

 .1يشارك في هاتين البطولتين فرق األندية المصنفة ضمن درجتي الشباب والناشئين (الفئة الممتازة).
 .2توزع الفرق المشاركة على مجموعات وتقام المسابقة بنظام الدوري من دورين (ذهاباً واياباً).
 .0يتأهل األول من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية.

 .4فددي حددال تعددادل فدريقين أو أكثددر بالنقدداط فددي المرحلددة األولددى للمسددابقة علددى أي مركددز مددن الم اركددز انظددر
تحديد المراكز في الفصل الخامس الفقرة  0من المادة  17من هذه الالئحة.

 .5المرحلة الثانية (دور نصف النهائي):
 1/5تقام جميع مباريات دور نصف النهائي بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة (انظدر تحديدد الم اركدز
في الفصل الخامس الفقرة  5من المادة  17من الالئحة).
 2/5فددي حددال إقامددة المسددابقة علددى ثددالث مجموعددات يددتم توزيددع فددرق األنديددة فددي دور نصددف النهددائي
حسب التالي:

 )1أول المجموعة األولى مع أول المجموعة الثالثة.
 )2أول المجموعة الثانية مع صاحب أفضل مركز ثاني.

 0/5في حال كون صاحب أفضل مركز ثاني من المجموعة الثانية يتم إتباع التالي:
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 )1أول المجموعة األولى مع أول المجموعة الثانية.
 )2أول المجموعة الثالثة مع صاحب أفضل مركز ثان.
 .6المرحلة الثالثة (الدور النهائي):

تقدام مبدداراة الدددور النهددائي بطريقددة خددروج المغلددوب مددن مدرة واحدددة( .انظددر تحديددد الم اركددز فددي الفصددل الخددامس

الفصل الخامس الفقرة  5من المادة  17من هذه الالئحة).
مادة ( :)38جوائز كأس االتحاد لدرجتي الشباب والناشئين (الفئة الممتازة)
( )2المركز الثاني

( )1المركز األول

 يمددنح كددأس االتحدداد السددعودي لك درة القدددم  يم د ددنح العب د ددوه المي د ددداليات الفض د ددية بع د دددد ()05
(للشباب أو الناشئين).

ميدالية.

( )05ميدالية.

ألف ريدال.

 يمد ددنح العبد ددوه الميد ددداليات الذهبيد ددة بعد دددد  يمددنح مكافددأة ماليددة مقدددارها ( )03،333ثالثددون
 يحم ددل لق ددب بط ددل ك ددأس االتح دداد لدرج ددة
الشباب أو الناشئين للموسم الرياضي.

 يمددنح مكافددأة ماليددة مقدددارها ( )53،333
خمسون ألف ريدال .

مادة ( :)39بطولة أندية المملكة لدرجة األولمبي والشباب والناشئين (الفئة األول )

 .1تعتبر فرق األندية األخرى غير المشاركة في الفئة الممتازة هي (الفئة األولى) وتقام البطولة علدى مسدتوى
المناطق والمحافظات وعلى أربع مراحل.

 .2المرحلة األولى (التصفيات األولية):

 1/2تددوزع فددرق األنديددة المشدداركة فددي دوري اللجددان الفرعيددة إل دى مجموعددة واحدددة فقددط أو مجمددوعتين بعددد
موافقة االتحاد وتقام مباريات المجموعدة الواحددة بنظدام الددوري الكامدل (ذهداب وايداب) ويتأهدل فريدق
واحد أو أكثر من كل مجموعة لدور ( )02حسب اآللية المعتمدة (انظدر تحديدد الم اركدز فدي الفصدل

الخامس الفقرة  0من المادة  17من هذه الالئحة).

 2/2تقام مباريات هذا الدور بين فرق كل مجموعة علدى حددة بطريقدة (الددوري الكامدل) لتحديدد المتدأهلين
للمرحلة الثانية.

 .0المرحلة الثانية دور (:)02

 1/0يتأهل للمرحلة الثانية ( 02فريقاً) من فدرق األنديدة المتأهلدة مدن المرحلدة األولدى (التصدفيات األوليدة)
على مستوى المناطق والمحافظات.

صفحة  22من 03

الئحة المسابقات والبطوالت

 2/0تقام مباريات هذه المرحلدة بطريقدة خدروج المغلدوب مدن مدرتين لتحديدد الفدرق المتأهلدة للمرحلدة الثالثدة
دور ( )16وفي حال التعادل (انظر تحديد المراكز في الفصل الخامس الفقرة  7من المدادة  17مدن
هذه الالئحة).

 0/0يددتم تحديددد مباريددات هددذه المرحلددة مددن قبددل الجهددة المنظمددة جغرافيداً بددين الفددرق المتأهلددة بحيددث يلعددب
الفريق المتأهل من اللجنة الفرعية مع الفريق المتأهل من أقرب لجنة فرعية أخرى.

 .4المرحلة الثالثة دور ( )16دور ( )8دور (:)4
 1/4يتأهل للمرحلة الثالثة ( 16فريقاً) من فرق األندية المتأهلة من المرحلة الثانية.
 2/4يتأهل إلى دور الثمانية ( 8فرق) من فرق األندية المتأهلة من دور (.)16
 0/4يتأهل إلى دور األربعة ( 4فرق) من فرق األندية المتأهلة من دور (.)8
 4/4تقددام مباريددات هددذه المرحلددة بطريقددة خددروج المغلددوب مددن م درتين لتحديددد الفددرق المتأهلددة لل ددور التددالي
وفددي حددال التعددادل (انظددر تحديددد الم ارك دز فددي الفصددل الخددامس الفق درة  7مددن المددادة  17مددن هددذه

الالئحة).

 5/4تجرى قرعة لتحديد مباريات ومالعب دور السدتة عشدر ( )16ودور الثمانيدة ( )8ودور األربعدة ()4
والنهائي.
 .5المرحلة الرابعة المباراة النهائية:

يتأهددل الفريقددان الفددائزان مددن المرحلددة الثالثددة للمبدداراة النهائيددة وتقددام بطريقددة خددروج المغلددوب مددن مدرة واحدددة
وفي حال التعادل (انظر تحديد المراكز في الفصل الخامس الفقرة  5من المادة  17من هذه الالئحة).

مادة ( :)41جوائز بطوالت المرحة األول

ألندية المملكة لدرجة األولمبي والشباب والناشئين (الفئة

األول )
 )2المركز الثاني

 )1المركز األول

 )3المركز الثالث

 يمد ددنح درع أو كد دداس مكتد ددب الهيئد ددة الرئيسد ددي  يمد د د د د د د د د د ددنح العبد د د د د د د د د د ددوه  يم د د د د د د د د د ددنح العب د د د د د د د د د ددوه
بالمنطقة (لألولمبي أو الشباب أو الناشئين)

الميداليات الفضية.

 يمنح العبوه الميداليات الذهبية.

 يحمد د ددل لقد د ددب بطد د ددل أنديد د ددة المنطقد د ددة لدرجد د ددة
األولمبد د ددي أو الشد د ددباب أو الناشد د ددئين للموسد د ددم

الرياضي.
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مادة ( :)41جوائز بطوالت المرحة النهائية لبطولة األولمبي ( الفئة األول )
 )2المركز الثاني:

 )1المركز األول :

 يم د د ددنح ك د د ددأس االتح د د دداد الس د د ددعودي لكد د د درة الق د د دددم  يمد ددنح العبد ددوه الميد ددداليات الفضد ددية بعد دددد ()05
ميدالية.

لألولمبي الفئة األولى.

 يم د ددنح العب د ددوه المي د ددداليات الذهبي د ددة بع د دددد (  )05يمددنح مكافددأة ماليددة مقدددارها ( )133،333مائددة
ألف ريدال.

ميدالية.

 يحمدل لقددب بطدل أنديددة المملكدة لدرجددة األولمبددي  يصعد إلى مصاف فرق الفئة الممتازة.
للموسم الرياضي.

 يمددنح مكافددأة ماليددة مقدددارها ( )233،333مائتددا
ألف ريدال.

 يصعد إلى مصاف فرق الفئة الممتازة.
مادة ( :)42جوائز بطوالت المرحة النهائية لبطوالت الشباب والناشئين (الفئة األول )
 )2المركز الثاني :

 )1المركز األول :

 يمد د ددنح العبد د ددوه الميد د ددداليات الفضد د ددية بعد د دددد

 يمنح كأس االتحاد السعودي لكرة القدم

( )05ميدالية.

(للشباب أو الناشئين) الفئة األولى.
 يمنح العبوه الميداليات الذهبية بعدد ( )05ميدالية.
 يحمددل لقددب بطددل أنديددة المملكددة لدرجددة األولمبددي أو
الشباب أو الناشئين للموسم الرياضي.

 يم د ددنح مكاف د ددأة مالي د ددة مق د دددارها ()23،333
عشرون ألف ريدال.

 يصعد إلى مصاف فرق الفئة الممتازة .

 يمنح مكافأة ماليدة مقددارها ( )03،333ثالثدون ألدف
ريدال.

 يصعد إلى مصاف فرق الفئة الممتازة.
مادة ( :)43بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم

 .1يشارك في هذه البطولة جميع فرق أندية المملكة ،وتقام البطولة على أربع مراحل.
 .2المرحلة األولى (التصفيات األولية):
 1/2تددوزع فددرق األنديددة المشدداركة فددي دوري اللجددان الفرعيددة إلددى مجموعددة واحدددة فقددط أو مجمددوعتين بعددد
موافقة االتحاد وتقام مباريات المجموعدة الواحددة بنظدام الددوري الكامدل (ذهداب وايداب) ويتأهدل فريدق

واحد أو أكثر من كل مجموعة لدور ( )02حسب اآللية المعتمدة (انظدر تحديدد الم اركدز فدي الفصدل

الخامس الفقرة  0من المادة  17من هذه الالئحة).
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 2/2تقام مباريات هذا الدور بين فرق كل مجموعة علدى حددة بطريقدة (الددوري الكامدل) لتحديدد المتدأهلين
للمرحلة الثانية.
 .0المرحلة الثانية دور (:)02

 1/0يتأهل للمرحلة الثانية ( 02فريقاً) من فدرق األنديدة المتأهلدة مدن المرحلدة األولدى (التصدفيات األوليدة)
على مستوى المناطق والمحافظات.

 2/0تقددام مباري ددات ه ددذه المرحلددة بطريق ددة خ ددروج المغل ددوب مددن مد درة واح دددة لتحديددد ف ددرق األنديددة المتأهلددة
للمرحلة الثالثة دور ( )16وفي حال التعادل (انظر تحديد المراكز في الفصل الخدامس الفقدرة  5مدن
المادة  17من هذه الالئحة).
 4/0يددتم تحديددد مباريددات هددذه المرحلددة مددن قبددل الجهددة المنظمددة جغرافيداً بددين الفددرق المتأهلددة بحيددث يلعددب
الفريق المتأهل من اللجنة الفرعية مع الفريق المتأهل من أقرب لجنة فرعية أخرى.

 .4المرحلة الثالثة دور ( )16دور ( )8دور (:)4
 1/4يتأهل للمرحلة الثالثة ( 16فريقاً) من فرق األندية المتأهلة من المرحلة الثانية.
 2/4يتأهل إلى دور الثمانية ( 8فرق) من فرق األندية المتأهلة من دور (.)16
 0/4يتأهل إلى دور األربعة ( 4فرق) من فرق األندية المتأهلة من دور (.)8
 4/4تقام مباريات هذه المرحلة بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة لتحديدد الفدرق المتأهلدة للددور التدالي
وفددي حددال التعددادل (انظددر تحديددد الم اركددز فددي الفصددل الخددامس الفق درة  5مددن المددادة  17مددن هددذه

الالئحة).

 5/4تجرى قرعة لتحديد مباريات ومالعب دور السدتة عشدر ( )16ودور الثمانيدة ( )8ودور األربعدة ()4
والنهائي.
 .5المرحلة الرابعة المباراة النهائية:

يتأهل الفريقدان الفدائزان مدن المرحلدة الثالثدة للمبداراة النهائيدة وتقدام بطريقدة خدروج المغلدوب مدن مدرة واحددة

وفي حال التعادل (انظر تحديد المراكز في الفصل الخامس الفقرة  5من المادة  17من هذه الالئحة).
مادة ( :)44جوائز المرحلة األول لبطولة أندية المملكة لدرجة البراعم
( )2المركز الثاني

( )1المركز األول

( )3المركز الثالث

 يم د ددنح درع أو ك د دداس مكت د ددب الهيئ د ددة الرئيس د ددي بالمنطق د ددة  يم د د ددنح العب د د ددوه  يمد د د د ددنح العبد د د د ددوه
المي د د د د د د د د د د ددداليات

للبراعم.

الفضية.

 يمنح العبوه الميداليات الذهبية.
 يحمل لقب بطل أندية المنطقة البراعم للموسم الرياضي.
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الميد د د د د د د د د د د د د ددداليات

البرونزية.
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مادة ( :)45جوائز المرحلة النهائية لبطولة أندية المملكة لدرجة البراعم
( )2المركز الثاني

( )1المركز األول

 يم د ددنح العب د ددوه المي د ددداليات الفض د ددية بع د دددد ()05

 يمنح كأس االتحاد السعودي لكرة القدم

ميدالية.

للبراعم.
 يمد ددنح العبد ددوه الميد ددداليات الذهبيد ددة بعد دددد ()05
ميدالية.

 يحمددل لقددب بطددل أنديددة المملكددة لدرجددة الب دراعم
للموسم الرياضي .

مادة ( :)46المسابقات والبطوالت األخرى
المسددابقات والبط دوالت األخددرى التددي ينظمهددا االتحدداد للم ارحددل السددنية المختلفددة تددتم وفددق الشددروط التددي يحددددها

االتحاد.

مادة ( :)47الصعود والهبوط

 .1بعددد انتهدداء مباريددات البطدوالت التددي تقددام بنظددام الدددوري الكامددل ذهابداً وايابداً لكافددة الدددرجات والفئددات السددنية
يتم هبوط الفريقين األخيرين من كل درجة وكل فئة سنية إلدى الدرجدة أو الفئدة األدندى مباشدرة ،كمدا يدتم صدعود
الف دريقين الحاصددلين علددى المركددز األول والثدداني مددن كددل درجددة وكددل فئددة سددنية إلددى الدرجددة أو الفئددة السددنية
األعلى من درجتها ماعدا البطوالت التالية:
 -بطولة الدوري الممتاز.

 -بطولة دوري الدرجة األولى.

 بطولة دوري أندية الدرجة الثانية. -بطولة دوري أندية الدرجة الثالثة.

 .2يتم صعود وهبوط الفرق اعتبا اًر من بداية الموسم التالي.

 .0فددي حددال عدددم أهليددة مشدداركة أي مددن األنديددة الصدداعدة لدرجددة أعلددى يددتم صددعود النددادي الددذي يليدده فددي
الترتيب مباشرة.
 .4فددي حددال عدددم أهليددة مشدداركة أي نددادي فددي درجتدده بعددد نهايددة الدددوري وقبددل بدايددة الدددوري الددذي يليدده يددتم
مشاركة النادي األعلى ترتيباً من الهابطين.

 .5باس ددتثناء بطد دوالت ال دددوري الممت دداز ودوري الدرج ددة األول ددى ودوري الدرج ددة الثاني ددة ،ف ددي ح ددال إقد درار الجه ددة
المنظمة أي زيدادة فدي عددد األنديدة فدي أي مدن الددرجات تكدون الزيدادة مدن أنديدة الدرجدة األدندى حسدب ترتيدب
الفرق في الموسم السابق لتطبيق القرار.

صفحة  26من 03

الئحة المسابقات والبطوالت

 .6فددي حددال إق درار الجهددة المنظمددة أي زيددادة ف ددي عدددد أنديددة الدددوري الممتدداز ودوري الدرجددة األولددى ودوري
الدرجة الثانية ،تُصدر قرارها بآلية التطبيق وبداية سريانه.
مادة ( :)48المشاركات الخارجية

 .1يحدد االتحاد معايير وآلية مشاركة األندية في البطوالت الخارجية.

 .2ال يحق ألي فريق المشاركة خارجياً في أكثر من بطولة واحدة فقط.

 .0فددي حددال اسددتحداث مشدداركات خارجيددة لمسددابقات وبطددوالت غيددر المنصددوص عليهددا بالالئحددة فيددتم اختيددار
األندية المشاركة من قبل االتحاد.

 .4يج ددوز لألندي ددة غي ددر المش دداركة ف ددي البطد دوالت اإلقليمي ددة أو العربي ددة أو األس دديوية أو الدولي ددة استض ددافة أي
بطولة رسمية بشرط أال تتعارض مواعيدها مع النشاطات الرسمية لالتحاد وأنظمتها تسمح بذلك.
الفصل السابع :الالعبون
مادة ( :)49شئون الالعبين

 .1تحدد أعمار الالعبين المشاركين في المسابقات والبطوالت في كل درجة وفق لوائح االتحاد.
 .2يسددمح بمشدداركة الالعب ددين مددن درجددة أدن ددى إلددى أي درجددة أعل ددى فددي جميددع المس ددابقات والبط دوالت وف ددق
الشروط التي يضعها االتحاد.
 .0الالعب المستجد الذي يوقع في كشوفات النادي الذي ال يطبق االحتراف بعد بددء الموسدم الرياضدي يحدق
له االشتراك في أية مباراة رسمية بعد التسجيل باللجنة الفرعية مباشرة مع االلتزام بما باألحكدام الدواردة فدي

الئحة االحتراف وأوضاع الالعبين وانتقالتهم.

 .4يسمح بمشاركة الالعب في درجة أدنى من درجتده إذا كدان سدنه يسدمح بدذلك ووفدق الشدروط التدي يضدعها
االتحاد.
 .5الحد األدنى لعدد العبي فريق كل ناد لبدء أو استمرار المباراة سبعة العبين.
 .6ال يسمح في المباريات الرسمية بتسدتبدال أكثدر مدن ثالثدة العبدين فقدط لكدل فريدق طدوال وقدت المبداراة بمدا
فيها الوقت اإلضافي من البدالء المسجلة أسماؤهم في كشف تسجيل المباراة قبدل بددئها مدا عددا البطدوالت

التي يرد فيها تعميم غير ذلك ،وال يجوز عودة الالعب المستبدل للعب مرة أخرى في نفس المباراة.
 .7يسددمح فددي المباريددات الوديددة بتسددتبدال أي عدددد مددن الالعبددين بعددد االتفدداق بددين الف دريقين واخطددار الحكددم
بمضدمون هدذا االتفداق قبدل المبداراة ،واذا لدم يخطدر الحكدم بدذلك أو لدم يتفدق الفريقدان علدى ذلدك فدال يسددمح
باستبدال أكثر من ستة العبين فقط لكل فريق.
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مادة ( :)51مالبس الالعبين
يجب أن تكون مالبس الالعبين وفق التالي:

 .1أن تكون مالبس الالعبين مرقمة على الظهر من رقم ( 1د  )99بمن فيهم حراس المرمى وحسدب مدا
ورد في كشف المباراة.

 .2أن يكون رقم الشورت مطابقاً لرقم القميص.

 .0أن يضع قائد الفريق عالمة مميزة على ذراعه.

 .4أن يلتزم كل فريق بتحضار مالبسه األساسية واالحتياطية في كل مباراة.
 .5إذا تشددابهت أو تقارب دت ألددوان مالبددس الف دريقين المتبدداريين يلتددزم الفريددق الضدديف بتغييددر مالبسدده واذا
ك ددان الفريق ددان م ددن نف ددس المدين ددة يلت ددزم الفري ددق ال ددذي ي ددرد اس ددمه ثانيد داً ف ددي ج دددول المباري ددات بتغيي ددر

المالبس.

 .6فددي حددال إرتددداء قمدديص آخددر تحددت القمدديص األساسددي يجددب أن يكددون لددون القمدديص مددن نفددس لددون
القمدديص األساسددي وكددذلك فددي حددال ارتددداء شددورت ضدداغط أو خالفدده تحددت الشددورت يجددب أن يكددون

من نفس لون الشورت األساسي.
الفصل الثامن :تقارير مسؤولي المباريات
مادة ( :)51تقديم التقارير

يجب على مسؤولي المباراة تقديم نسخة من تقارير المباريات بعد نهاية المباراة مباشرة للجهات التالية:
 .1نسخة للجنة.
 .2نسخة للجنة الحكام باالتحاد.
 .0نسخة للجنة االنضباط باالتحاد.

 .4نسخة إلداري الفريقين المتباريين.
مادة ( :)52التقاريراإللحاقية

في حال أشار تقرير مسؤولي المباراة بوجود تقرير إلحاقي فيجب إرساله خالل مدة ال تزيد عن ( )24ساعة.

مادة ( :)53الخطأ الفني

دون مقدديم ال ُحكددام بتقريدره وقددوع الحكددم بخطددأ فنددي فددي تطبيددق القددانون ،يقددوم بددالرفع للجنددة الحكددام بحيثيددات
إذا َ
الحالة بتقرير منفصل لتحديد مدا تدراه لجندة الحكدام حسدب قدانون اللعبدة بوجدود خطدأ إداري أو فندي فدي الحالدة،
والرفددع للجهددة المنظمددة لتقددوم باتخدداذ الق درار المناسددب س دواء بتلغدداء المبدداراة واعادتهددا أو تثبيددت نتيجددة المبدداراة

ويعتبر قرار الجهة المنظمة نهائي وغير قابل لالستئاف.
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الفصل التاسع :أحكام عامة
مادة ( :)54نطاق سريان الالئحة

تسري هذه الالئحة على جميع األندية والالعبين واإلداريين والفنيين وغيرهم في جميع المباريات الرسمية أو
الودية أو غيرها كما يحق لالتحاد استثناء بعض أحكامها في بعض المباريات وفق إجراءات محددة.
مادة ( :)55تقديم الشكاوى

يحق للنادي أن يتقدم إلى اإلتحاد أو اللجنة الفرعية بالمنطقدة بأيدة شدكوى تتعلدق بمخالفدات العالقدة لهدا بنتدائج
المباريددات  ،ويقددوم اإلتحدداد أو اللجنددة الفرعيددة بالمنطقددة بددالنظر فددي هددذه الشددكوى واتخدداذ اإلج دراءات المناسددبة
وفق أحكام هذه الالئحة وتكون ق اررات اللجنة نهائية وغير قابلة لالستئناف.
مادة ( :)56إعادة تسليم كأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين وكأس مسابقة سمو ولي العهد

النادي الذي يحصل على كأس مسابقة خدادم الحدرمين الشدريفين أو كدأس مسدابقة سدمو ولدي العهدد يسدلمه إلدى
االتحاد قبل موعدد المبداراة النهائيدة للمسدابقة التاليدة بشدهر علدى األقدل ،ويتحمدل الندادي كافدة التكداليف المترتبدة

على سالمة الكأس أو فقدانه خالل فترة بقائه لديه.
مادة ( :)57إمتالك كأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين وكأس مسابقة سمو ولي العهد

النادي الذي يفوز بكأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين أو كأس مسابقة سمو ولدي العهدد ثدالث مدرات متتاليدة
أو أربددع مدرات متفرقددة يحددق لدده امددتالك الكددأس نهائي داً ،ويقدددم االتحدداد كأس داً جديدددة للمسددابقة فددي الموسددم التددالي
ليبدأ معه احتساب عدد مرات الفوز لكل ناد من جديد.

مادة ( :)58الكشف الطبي
علددى جميددع األنديددة إج دراء الكشددف الطبددي الدددوري علددى العبيهددا قبددل بدددء كددل موسددم رياضددي أو أثندداءه وحفددظ
نتيجة الكشدف الطبدي فدي ملدف الالعدب بالندادي وموافداة االتحداد بنسدخة مدن النتيجدة وتتحمدل األنديدة مسدؤولية

التأخير أو عدم القيام بذلك.
مادة ( :)59تحديد أماكن ومواعيد إقامة المسابقات والبطوالت
يحدد االتحاد أماكن ومواعيد إقامة المسدابقات والبطدوالت والمباريدات مدع الفدرق المحليدة والخارجيدة والمنتخبدات
سواء كانت رسمية أو ودية ،وكذلك مباريات المراحل النهائية للبطوالت والمنتخبات إال ما ورد لده ندص خداص
وماعدا ذلك فهو من اختصاص اللجان الفرعية.
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مادة ( :)61إعداد المالعب
توضع كافة المالعب المعدة إعداداً قانونياً تحت تصرف االتحاد إلجراء المسابقات والبطوالت عليهدا ولالتحداد
حددق اختيددار األنسددب  ،وتعتبددر اللجددان الفرعيددة فددي المندداطق مسدؤولة عددن مطابقددة الملعددب القددانوني للعددب قبددل

بدء كل مباراة والسعي لتأمين حفظ النظام والتنظيم وضمان وجود وسائل السالمة واإلسعاف الطبي.
مادة ( :)61مسؤولية النادي في إعداد سالمة الملعب
في حال اليوجدد فدي المنطقدة لجندة فرعيدة تتدولى األنديدة التدي تقدام علدى أرضدها المباريدات المهدام المحدددة فدي
المادة ( )63وعليها التأكد مدن سدالمة الملعدب وجميدع األمدور التنظيميدة األخدرى قبدل ( )24سداعة مدن صدافرة
انطالق المباراة على األقل.
مادة ( :)62عدم إقامة المسابقات أو البطوالت

يح ق لالتحاد عدم إقامة أية مسابقة أو بطولة معتمدة في هذه الالئحة ألسباب يراها ضرورية ومتفقة مع
المصلحة العامة.
مادة ( :)63التزام االندية والالعبين
علددى األنديددة والالعبددين االلت دزام بمددا يصدددر عددن االتحدداد مددن تعليمددات فيمددا يتعلددق بددالمظهر الخددارجي لالعددب
وطريقة التعبير عن الفرحة عند تسجيل األهداف.

مادة ( :)64تفسير الالئحة
لجنة المسابقات هي المختصة بتفسير أحكام هذه الالئحة ولها الحق في اتخاذ ماتراه مناسبا في الحاالت
والوقائع التي لم يرد لها نص في هذه الالئحة.

مادة ( :)65اعتماد الالئحة وسريانها
تلغي هذه الالئحة الئحة المسابقات والبطوالت المعتمدة من قبل المجلس في رقم (م )09/9وتاريخ
1409/31/38هد الموافق 2317/39/28م.

تم تعديل واعتماد هذه الالئحة من قبل المجلس في اجتماعه رقم (م )09/10وتاريخ 1409/36/36هد
الموافق 2318/32/22م ،ويسري العمل بها من تاريخ نشرها في الموقع اإللكتروني لالتحاد.
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