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سكرتيرا

الفصل األول
التعريفات
المادة األولى :التعريفات:

في تطبيق أحكام هذه َ
ضح
الالئحة تدل العبارات والكلمات اآلتية على المفهوم والمعنى المو َ
أمامها ،ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياقه غير ذلك:
المملكة العربية السعودية.
 4/4المملكة:
االتحاد العربي السعودي لكرة القدم (.)SAFF
 2/4االتحـاد:
مجلس إدارة االتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
 7/4المجلس:
االتحاد الدولي لكرة القدم (.)FIFA
 1/4االتحاد الدولي:
النظام األساسي لالتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
 5/4النظام:
االحــتراف وأوضـاع الالعبين باالتحاد العربي السعودي
 6/4اللجنـة:
لجنة ْ
لكرة القدم.
غرفة فض المنازعات المحلية باالتحاد يرمز لها (.)NDRC
 3/4الغرفة:
الئحة االحتراف وأوضاع الالعبين وانتقاالتهم وقواعدها
 8/4الالئحة:
التفسيرية.
ضــــعيَة الهــــــواية أو
 9/4النادي السابق:
النادي الم ْنتقل منـه الالعــــب ،سواء بو ْ
االحـــتراف.
ْ
االحتراف.
 41/4النادي الحالي:
ضعيَة الهواية أو ْ
النادي المس َجل فيه الالعب ،بو ْ
النادي الم ْنتقل إليه الالعب ،سواء داخل المملكة أو خارجها.
 44/4النادي الجديد:
االتحاد التابع له النادي الحالي.
 42/4االتحاد الحالي:
االتحاد التابع له النادي الجديد.
 47/4االتحاد الجديد:
لعبة كرة القدم.
 41/4اللعبة:
ضعيَة الهواية أو
 45/4الالعب:
الالعب المس َجل في أي ناد منتسب لالتحاد ،بو ْ
االحتراف.
ْ
شخص طبيعي أو اعتباري ،يمثل الالعبين و/أو األندية في
 46/4الوسيط:
مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد احترافي أو يمثل األندية في
مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق انتقال.
طرف آخر غير الناديين الذي يجري انتقال الالعب بينهما ،أو
 43/4الطرف الثالث:
أي نادي سابق سبق تسجيل الالعب لديه.
فترة ثالثة مواسم كاملة ،أو ثالث سنوات ،أيهما تأتي أوال تبدأ
 48/4الفترة الم ْحميَة:
بعد سريان العقد إذا ت َم توقيعه قبل بلوغ الالعب المحترف 28
عاما ،وفترة موسمين كاملين ،أو سنتين ،أيهما تأتي أوال تبدأ
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بعد سريان العقد إذا ت َم توقيعه بعد بلوغ الالعب الم ْحترف سن
 28عاما.
منظَمة أو كيان قانوني مستقل ،هدفه األساسي تقديم تدريب
 49/4األكاديمية:
طويل األجل ل َالعبين ،وذلك من خالل توفير المرافق والب ْنية
التحتيَة الضرورية للتدريب.
الفترة التي يحددها االتحاد لتسجيل الالعبين المحترفين
 21/4فترة التسجيل:
بمقتضى المادة ( )49من هذه الالئحة.
 24/4الم ْوسم الرياضي :الفترة التي يحددها االتحاد للمسابقات المحلية الرسمية سنويا
قبل بداية الم ْوسم الرياضي .يبدأ الموسم مع أول مباراة رسمية
وينتهي مع آخر مباراة رسمية.
 22/4التعميم السنوي :التعميم الذي يصدر عن اللجنة سنويا قبل أو أثناء الم ْوسم
الرياضي.
التعليمات ال َد ْوريَة الصادرة عن االتحاد لألندية أو/و الالعبين
 27/4التعاميم:
أو/والوسطاء.
جميع المنتخبات الوطنيَة التابعة لالتحاد.
 21/4المنتخب:
 25/4التعويض عن التدريب :المبلغ الذي ي ْدفع للنادي أو األندية التي قامتْ بتدريب
وتعليم (وتطوير) الالعب خالل المرحلة العمرية ما بين
( )27- 42عاما.
 26/4المساهمة التضامنية :المبلغ الذي ي ْدفع ألي ناد /أندية سبق وأن أسهم تدريب
وتعليم (وتطوير) الالعب خالل المرحلة العمرية ما بين
( )27-42عاما إذا انتقل الالعب الم ْحترف في أثناء سريان
عقده.
 23/4نظام مطابقة االنتقال المحلي :نظام شبكة المعلومات والبيانات الذي يهدف بشكل
رئيسي إلى تسهيل وتبسيط عملية انتقاالت الالعبين
المحلية ،إضافة إلى تحسين الشفافية وتدفق
المعلومات.
 28/4نظام مطابقة االنتقال الدولي :نظام شبكة المعلومات والبيانات الذي يهدف بشكل
رئيسي إلى تسهيل وتبسيط عملية انتقاالت الالعبين
الدولية ،إضافة إلى تحسين الشفافية وتدفق
المعلومات.
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الفصل الثاني
أهداف الالئحة ونطاق تطبيقها
المادة الثانية :أهداف َ
الالئحة:
تهدف الالئحة إلى:
ضع قواعد وضوابط تحكم عالقة الالعب بالنادي واالتحاد والوسطاء.
 4/2و ْ
االحتراف.
 2/2تنظيم أوضاع الالعبين وانتقاالتهم بين األندية التي تطبق ْ
االحتراف ومتطلباته بين األندية والالعبين والوسطاء.
 7/2ن ْ
شر ثقافة ْ
 1/2تأمين مصادر د ْخل إضافية لألندية ،من خالل عقود االنتقال واإلعارة.
ضع حد أدنى وحد أعلى ألجور الالعبين الم ْحترفين ،حسب األوضاع المنصوص
 5/2و ْ
عليها في هذه الالئحة.
القواعد التفسيرية للمادة الثانية
تباشر اللجنة تحقيق أهداف الالئحة من خالل الوسائل التالية:
 4-4/2المراجعة المستم َرة للقواعد والضوابط الحاكمة لعالقة الالعب بالنادي واالتحاد والوسطاء،
االحترافية في المملكة العربية السعودية ،ومواكبة
وتحديثها بشكل دائم بما يخدم العملية
ْ
المتغيرات المستمرة لالئحة أوضاع الالعبين وانتقاالتهم باالتحاد الدولي ،واالستفادة من
االحتراف للعبة كرة القدم.
تجارب الدول المتقدمة في مجال ْ
االحتراف أوال بأول ،وتلقي
 2-2/2دراسة األوضاع الخاصة بانتقاالت الالعبين بين األ ْندية التي تطبق ْ
االحتراف على
المقترحات والمرئيات من األ ْندية أو الالعبين أو الوسطاء ،أو المهتمين ب ْ
اختالف أطيافهم في أي وقت خالل الم ْوسم الرياضي.
 7-7/2إقامة ورش العمل؛ للتعريف بالالئحة وأحكامها حسب األحوال ،وتقديم المساعدة لألندية
االحتراف ،وإنشاء موقع إلكتروني
الصاعدة لدوري الم ْحترفين ،وإصدار النشرات ذات العالقة ب ْ
شر ثقافة الوعي.
للَ ْجنة للتعريف بها وبأعمالها وقرارتها وتعاميمها ،وأنشطتها في ن ْ

المادة الثالثة :نطاق تطبيق الالئحة:

 4/7الالئحة هي الم ْرجع الرئيسي لفض المنازعات التي تكون بين األ ْندية و /أو الالعبين
و/أو الوسطاء ،بشأن أوضاعهم وأ ْهليَتهم وتسجيلهم وانتقاالتهم الداخلية
والخارجية.
 2/7تطبق أحكام هذه الالئحة في المنازعات التي يكون أحد أطرافها غير سعودي سواء
أكان العبا محترفا مسجال أو وسيطا مسجال.
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الفصل الثالث
شروط والتزامات الالعب الم ْحترف السعودي والنادي والحد األدنى
واألعلى ألجور الالعب الم ْحترف السعودي
المادة الرابعة :شروط احتراف الالعب السعودي:
يشترط الحتراف الالعب السعودي الشروط التالية:
 4/1أن يكون قد أكمل ( )48عاما ميالدية عند توقيع العقد ،ويجوز توقيع ع ْقد احترافي
مع منْ هو أقل ،بموافقة ولي أمره؛ شريطة َأال تزيد مدة عقده عن ثالث سنوات،
ولن يت َم االعتراف بأي بنود تشير إلى مدة أطول من ذلك.
 2/1أال يق َل تحصيله العلمي عن شهادة الثانوية العامة ،أو ما يعادلها ل َالعب الذي أكمل
( )48عاما.
االحترافي معه.
 7/1أن يكون متفرغا كليا للَعب لناديه خالل فترة عقده ْ
 1/1أال يكون قد صدر في حقه قرار ال يزال ساري المفعول ،أو إيقاف تأديبي ،أو م ْنع
نهائي منْ ممارسة اللعبة.
 5/1أن يكون الئقا من الناحيت ْين البدنيَة والصحيَة ،وذلك بموجب شهادة طبية تثبت ذلك.
 6/1أن ي ْبرم مع النادي عقدا احترافيا و ْفقا ألحكام هذه الالئحة.
القواعد التفسيرية للمادة الرابعة
االحترافي :دخوله في اليوم التالي بعد
 4-4/1يقصد بإكمال ( )48عاما كشرط أساسي لتوقيع العقد ْ
انتهاء ( )228شهرا ميالديا من تاريخ ميالده.
 2-4/1يشترط الحتراف الالعب الذي لم يكم ْل ( )48عاما ويرغب النادي في احترافه الشروط
التالية:
 4/2-4/1موافقة ولي أمر الالعب الخطيَة.
 2/2-4/1أن يكون حاصال على شهادة الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها.
 7/2-4/1أال يكون قد صدر في حقه قرار ال يزال ساري المفعول ،أو إيقاف تأديبي ،أو م ْنع نهائي من
ممارسة اللعبة.
 1/2-4/1أن يكون الئقا من الناحيتين البدنية والصحية ،وذلك بموجب شهادة طبيَة تثبت ذلك.
 5/2-4/1أن ي ْبرم مع النادي عقدا احترافيا لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات ،على أن تكون بداية العقد
االحترافي من اليوم التالي إلكمال الالعب سن ( )46عاما أي بعد انتهاء ( )211شهرا
ميالديا من تاريخ ميالده .ففي حال إبرام العقد مع الالعب من سن ( )46عاما؛ بحيث ينتهي
العقد بنهاية آخر يوم إلكماله سن ( )48عاما ،وفي حال إبرام العقد في سن ( )43عاما
تصبح مدة العقد سنتين ،تنتهي بنهاية آخر يوم إلكماله سن ( )48عاما ،وهكذا.
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7-4/1
1-4/1

4-2/1
4-7/1

4-1/1
4- 5/1

مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2-4/1من هذه الالئحة يجوز احتراف الالعب الذي لم يكمل
( )48عاما وينتقل من درجة أدنى إلى درجة أعلى بموافقة الناديين ،وبشرط أن يكون النادي
المنتقل إليه يطبق االحتراف مع مراعاة أحكام الفصل السابع والحادي عشر من هذه الالئحة.
إذا وقَع الالعب الذي لم يكمل ( )48عاما عقدا احترافيا مع ناد ،فيجب أن يستم َر في مواصلة
االحترافي ،وفي حال توقفه عن مواصلة دراسته ،فيرفع للَ ْجنة ما
تعليمه حتى نهاية عقده ْ
يثبت انقطاعه عن مواصلة تعليمة ،والمبررات لهذا االنقطاع ،وتتخذ اللجنة بشأن وضعه
االحترافي اإلجراءات الالزمة لذلك.
ْ
شرط شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها تكون بالنسبة للعقد االحترافي الجديد ألول مرة.
ي ْقصد بالتفرغ الكليَ :أال يكون مرتبطا بأي عمل لدى جهة حكومية ،أو قطاع خاص منذ بداية
االحترافي وحتى نهايته ،وي ْدخل في ذلك حال حصوله على إجازة استثنائية من جهة
عقده ْ
عمله ،فال تعد تفرغا كليا لالحتراف ،ويعد منْ قبيل التفرغ الكلي حال حصول النادي على
االحترافي.
إعارة من جهة عمل الالعب طيلة مدة عقده ْ
ي ْقصد بالقرار الوارد في عبارة" :أال يكون قد صدر في حقه قرار" :أي :قرار صادر من
إحدى اللجان الدائمة في االتحاد؛ بما لها من صالحيات على الالعبين ،أو أي قرار نهائي
صادر من اللجنة التأديبية أو لجنة االستئناف السعودية لقضايا المنشطات.
ي ْقصد بالشهادة الطبَيَة التي تثبت اللياقة البدنية والصحية ل َالعب :الشهادة التي تصدر من
أحد المستشفيات ،أو المراكز الطبَيَة التي ت ْقبلها اللجنة.

المادة الخامسة :التزامات الالعب السعودي الم ْحترف:

يلتزم الالعب السعودي الم ْحترف بـ:
 4/5األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن االتحاد واالتحاد الدولي
واألعراف الرياضية ونصوص العقد.
ص عليه الملحق
فور طلب االتحاد ذلك ،و ْفق ما ن َ
 2/5االلتحاق بالمنتخبات الوطنية ْ
رقم ( )4من الئحة أوضاع الالعبين وانتقاالتهم باالتحاد الدولي ،وإذا اقتضتْ
مصلحة المنتخب تفريغهم لفترة زمنية أطول ،فيحق لالتحاد تمديد الفترة ،بشرط
أال تتعارض مع أي مشاركة رسمية للنادي.
سكرات والندوات والمؤتمرات الصحفية ،وأداء المباريات
 7/5حضور التدريبات والمع ْ
الودية والرسمية في النادي أو المنتخب حسب المواعيد المقررة ،وي ْعفى الالعبون
الطلبة من تدريبات الفترة الصباحية أثناء أيام الدراسة فقط شريطة أن يقدم
الالعب ما يثبت ذلك كالجدول الدراسي ،على أن يت َم تعويضها في فترات أخرى
يحددها النادي.
 1/5الحصول على موافقة النادي الخطية قبل مغادرة الالعب المملكة أثناء الم ْوسم أو
اإلجازات.
 5/5الحفاظ على اللياقة البدنية ،والمثول لالختبارات الفنية ،والفحوصات الطبَيَة
الدورية ،والعالج وفق الجداول المع َدة منْ قبل األجهزة الفنية والطبَيَة للنادي
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6/5
3/5
8/5
9/5
41/5
44/5
42/5
47/5
41/5
45/5

واالتحاد ،وفحوصات اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ،ولجنة الصحة
والسلوك الرياضي.
التحلي باألخالق والروح الرياضيَة ،وأن يكون قدوة حسنة داخل وخارج الملعب.
عدم قبول أي دعم مادي أو هدايا من أي جهة ،دون الحصول على موافقة النادي.
ممارسة جميع حقوقه التعاقديَة في هذه الالئحة ،من خالل وسيط مسجل.
عدم المشاركة في أي نشاط رياضي أو ثقافي أو اجتماعي ،أو اللعب في المباريات
الودية لغير ناديه الحالي ،إال بعد الحصول على موافقة النادي الخطيَة المسبقة.
متابعة تحصيله العلمي ،ور ْفع مستواه الثقافي ،بما يساعده على ضمان مستقبله
الوظيفي.
إخطار ناديه الحالي والحصول على موافقته عند التفاوض أو التعاقد مع ناد جديد،
َإال إذا انتهى عقده ،أو سينتهي خالل الستة أشهر األخيرة من ع ْقده الحالي.
عدم قبول إجراء أي مفاوضات مباشرة مع األ ْندية بعد وأثناء انضمامه للمنتخبات
الوطنية ،وأي مخالفة من قبل الالعب ستجعله ع ْرضة للعقوبة ،وفقا لمواد الفصل
الرابع عشر (المخالفات والعقوبات) من هذه الالئحة.
مشاركته ْ
وبذله أقصى جهده وإمكاناته في تنفيذ األنشطة واألعمال المنصوص
عليها في العقد الم ْبرم معه ،ما لم تكنْ حالة الالعب الصحية ال تسمح بذلك،
بموجب تقارير طبية صادرة عن جهة معتمدة ،وتوافق عليها اللجنة.
احترام االتفاقيات والعقود الم ْبرمة مع الرعاة الرسميين للنادي ،بما ال يتعارض
مع نصوص الالئحة.
تزويد اللجنة بالحساب البنكي المعتمد له إليداع رواتبه ومستحقاته المالية.
القواعد التفسيرية للمادة الخامسة

 4-1/5يقصد بـ"أثناء الم ْوسم أو اإلجازات" :أي :أثناء الم ْوسم الرياضي ،أو اإلجازات التي تمنح
من النادي في فترات التوقف خالل الم ْوسم الرياضي ،وال يشمل ذلك إجازة الصيف.
 4-3/5يراعي الالعب في عدم قبول أي دعم مادي أو هدايا من أي جهة دون الحصول على موافقة
النادي  -معايير النزاهة ،وعدم تضارب المصالح وفقا للتالي:
 4/4-3/5ي ْحظر على الالعب قبول أو طلب أي شيء يعد  -بناء على أسس معقولة  -مؤثرا على
نزاهة واجباته تجاه النادي ،أو يصاحبه تفاهم صريح أو ضمني بأنه م ْلزم بأي طريقة
باإلقدام على أي تصرف مقابل الدعم المادي أو الهديَة.
 2/4-3/5يشمل الحظر :القبول المباشر أو غير المباشر -من خالل أحد أقاربه أو معارفه  -للدعم
المادي أو الهدايا ،كما يشمل الحظر أي جهة مهما كانتْ صفتها – أشخاص طبيعية أو
معنوية  -ومهما كانتْ طبيعة العالقة معها  -منافسة أو غير منافسة للنادي.
 7/4-3/5في حال كان تقديم الدعم المادي والهدايا بشكل فردي ،ومن قبل أحد أعضاء الشرف أو
العاملين بالنادي ،فيجب على الالعب في هذه الحال اإلفصاح عنها فقط إلدارة النادي ،من
االحتراف.
خالل مدير ْ
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 4-44/5يراعي الالعب في إخطار ناديه الحالي والحصول على موافقته عند التفاوض أو التعاقد مع
ناد جديد الضوابط التالية:
 4/4-44/5أن يكون إخطار النادي كتابيا بالتسليم الرسمي.
 2/4-44/5أن يتم تزويد اللجنة بصورة من اإلخطار الكتابي المسلَم رسميا.
 7/4-44/5ال يحق له ب ْدء التفاوض إال بعد موافقة ناديه الكتابية.
 4-42/5عدم قبول الالعب إجراء أي مفاوضات مباشرة مع األ ْندية بعد وأثناء انضمامه للمنتخبات
الوطنية ،وال يقتصر هذا عليه فقط ،وإنما يشمل ك َل من اشترك في هذه المفاوضات ،وكان
مشموال بأحكام هذه الالئحة ،وفقا لما يقضي به الفصل الرابع عشر (المخالفات والعقوبات).
يراعي الالعب احترام االتفاقيات والعقود الم ْبرمة مع جميع رعاة النادي حسب ما ق َرر ْته
4-41/5
نصوص الفصل الثالث عشر (حقوق الدعاية واإلعالن) من هذه الالئحة ،ونصوص العقد
الم ْبرم معه ،والالئحة الداخلية لمخالفات والعقوبات بالنادي.

المادة السادسة :أجور الالعبين المحترفين السعوديين
 4/6الالعبون الم ْحترفون السعوديون الذين لم يكملوا ( )48عاما:
يكون األجر الشهري لالعبين الم ْحترفين السعوديين في أندية الدرجة الممتازة
4/4/6
بمبلغ ال يزيد عن ( 5111لاير) خمسة أالف وأربعمائة لاير شهريا شامل لبدل
السكن ،وبدل الموصالت وأي مزايا أخرى.
 2/4/6المحترفين السعوديين في أندية الدرجة األولى:
 4/2/4/6يكون األجر الشهري لالعبين الم ْحترفين السعوديين في أندية الدرجة األولى
بمبلغ ال يزيد عن ( 1151لاير) أربعة أالف وخمسون لاير شهريا شامل لبدل
السكن ،وبدل الموصالت وأي مزايا أخرى.
 2/6الحد األدنى لألجر الشهري لالعبين الم ْحترفين السعوديين الذين أكملوا ( )48عاما:
يكون الحد األدنى لألجر الشهري لالعبين الم ْحترفين السعوديين في أندية
4/2/6
الدرجة الممتازة بمبلغ ال يقل عن ( 41811لاير) عشرة أالف وثمانمائة لاير
شهريا شامل لبدل السكن ،وبدل الموصالت وأي مزايا أخرى.
يكون الحد األدنى لألجر الشهري لالعبين الم ْحترفين السعوديين في أندية
2/2/6
الدرجة األولى بمبلغ ال يقل عن ( 8411لاير) ثمانية أالف ومائة لاير شهريا شامل
لبدل السكن ،وبدل الموصالت وأي مزايا أخرى.
 7/6الحد األعلى لألجر الشهري لالعبين المحترفين السعوديين الذين أكملوا ()48
عاما:
يكون الحد األعلى لألجر الشهري لالعبين المحترفين السعوديين في أندية
4/7/6
الدرجة الممتازة بمبلغ ال يزيد عن (211.111لاير) مائتا ألف لاير شهريا وفق
الضوابط التالية:
 4/4/7/6أجر شهري ثابت بمبلغ وقدره (451.111لاير) مائة وخمسون ألف لاير شامل
لبدل السكن ،وبدل الموصالت وأي مزايا أخرى.
 2/4/7/6أجر شهري متحرك بمبلغ وقدرة (51.111لاير) خمسون ألف لاير يتقاضاه
الالعب المحترف السعودي في حال مشاركته كأساسي أو احتياطي فيما نسبته
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( )%411من المباريات الرسمية للنادي خالل الشهر ،وينقص األجر كلما نقصت
نسبة المشاركة .وال يستحق األجر الشهري المتحرك إال في حال وجود مشاركات
رسمية للنادي ويستثنى من ذلك حال انضمام الالعب ألحد المنتخبات الوطنية.
يكون الحد األعلى لألجر الشهري لالعبين المحترفين السعوديين في أندية
2/7/6
الدرجة األولى بمبلغ ال يزيد عن (71.111لاير) ثالثين ألف لاير شهريا وفق
الضوابط التالية:
 4/2/7/6أجر شهري ثابت بمبلغ وقدره ( 21.111لاير) عشرون ألف لاير شامل لبدل
السكن ،وبدل الموصالت وأي مزايا أخرى.
 2/2/7/6أجر شهري متحرك بمبلغ وقدرة (41.111لاير) عشرة آالف لاير يتقاضاه
الالعب المحترف السعودي في حال مشاركته كأساسي أو احتياطي فيما نسبته
( )%411من المباريات الرسمية للنادي خالل الشهر ،وينقص األجر كلما نقصت
نسبة المشاركة .وال يستحق األجر الشهري المتحرك إال في حال وجود مشاركات
رسمية للنادي ويستثنى من ذلك حال انضمام الالعب ألحد المنتخبات الوطنية.
يعامل الالعب المحترف غير السعودي من مواليد المملكة العربية السعودية
1/6
في األجر الشهري معاملة الالعبين المحترفين السعوديين في أندية الدرجة االولي،
وفي حال صعود أي نادي من أندية الدرجة األولى لمصاف أندية الدرجة الممتازة
فيكون األجر الشهري لالعبين من مواليد المملكة العربية السعودية وفقا ألحكام
المادة ( )7/3من الالئحة .ويشترط لمشاركة الالعبين غير السعوديين من مواليد
المملكة العربية السعودية وتطبيق أحكام األجر الشهري ،تقديم ما يثبت أنه من
مواليد المملكة ،وإقامة نظامية سارية المفعول ،ويستثنى من شرط تقديم اإلقامة
النظامية الالعبون من مواطني دول مجلس التعاون الخليجية.
 5/6يكون تطبيق األجر الشهري لجميع الالعبين المحترفين بنسبة ( )%35كأجر
شهري ثابت ،ونسبة ( )%25كأجر شهري متحرك مع مراعاة عدم تطبيق هذه
النسب على الحد األدنى لألجور وفق الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة.
 6/6أي عقد احترافي يرفع للجنة بطلب تسجيله والموافقة عليه يتعارض مع األحكام
المنصوص عليها في هذه المادة ،فيحق للجنة رفض التسجيل وتطبيق العقوبات
المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر من هذه الالئحة.
 3/6في حال اكتشاف أي تجاوزات لتطبيق األحكام المنصوص عليها لتحديد الحد األعلى
لألجر الشهري لالعب سواء عن طريق اإلبالغ أو الشكوى أو بمناسبة أي إجراءات
تباشرها اللجنة فال يجوز االحتجاج بها أمام اللجنة ،وال يترتب بناء عليه أي حق
لالعب ،كما أن النادي غير ملزم بأي مبالغ زائدة عن المنصوص عليها في العقد
االحترافي بأي حال من األحوال .ويجوز للجنة في حال اكتشاف مثل هذه التجاوزات
تطبيق العقوبات الواردة في هذه الالئحة.
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المادة السابعة :تعديل أجر الالعب السعودي الم ْحترف:

 4/3يجوز للنادي زيادة أ ْجر الالعب السعودي الم ْحترف عن الحد األدنى المق َرر في هذه
الالئحة خالل فترات التسجيل ،مع التقدم بطلب رسمي للجنة مرفقا معه عدد ( )7نسخ
أصلية من اتفاقية الحاقية موقعة من كال الطرفين بناء على العقد االحترافي األساسي
لالعب ،على أن تتضمن االتفاقية تعديل الراتب والبدالت األخرى ويعتبر جزء ال يتجزأ
من العقد األساسي.

 2/3مع عدم اإلخالل بشروط العقد المتعلقة بالنادي الذي هبط إلى أندية الدرجة األولى
للنادي تعديل أجر الالعب المحترف السعودي في أول فترة تسجيل بعد إعالن
الهبوط رسميا بما ال يزيد عن نسبة ( )%71من األجر الشهري من عقد الالعب
في السنة األولى وبما ال يقل عن الحد األدنى لألجر الشهري المقرر في هذه
الالئحة ،وفي حال استمرار النادي في مصاف الدرجة األولى ،يجب أن يكون األجر
الشهري لالعب بما ال يزيد عن الحد األعلى وال يقل عن الحد المقرر في هذه
الالئحة.
 7/3مع عدم اإلخالل بشروط العقد المتعلقة بالنادي الذي صعد إلى أندية الدرجة
الممتازة ،يجب على النادي تعديل أ ْجر الالعب السعودي الم ْحترف في أول فترة
تسجيل بعد إعالن الصعود رسميا ،وفقا للحد األدنى ألجر الالعب السعودي
الم ْحترف المقرر في هذه الالئحة.

المادة الثامنة :التزامات األ ْندية:

تلتزم األ ْندية بالتالي:
 4/8التقيد باألنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن االتحاد واالتحاد الدولي
واألعراف الرياضيَة ونصوص العقود.
 2/8أن يمثل النادي رئيس مجلس إدارته ،أو نائب الرئيس ،أو األمين العام ،ويحق
االحتراف فيما يتعلق
لرئيس النادي تفويض بعض اختصاصاته كتابيا إلى مدير ْ
االحتراف.
بشؤون ْ
 7/8تعيين مدير لالحتراف ونظام مطابقة االنتقال الدولي ،تتوافر فيه الشروط التالية:
ي الجنسية.
4/7/8
أن يكون سعود َ
أن يكون حاصال على مؤهل جامعي مناسب.
2/7/8
أن يجيد اللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة ،وفي حال تعذر ذلك يجب أن يكون لدى
7/7/8
النادي مترجم يتم إشعار اللجنة باسمه ومؤهالته.
إجادة استخدام الحاسب اآللي.
1/7/8
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أن يكون سبق له ممارسة النشاط أو العمل في المجال الرياضي لمدة ال تقل
5/7/8
عن  7سنوات.
أالَ يكون عضوا في مجلس إدارة النادي ،أو أي ناد آخر.
6/7/8
 1/8تقديم الحساب الختامي عن الم ْوسم الرياضي الماضي بعد اعتماده من قبل محاسب
قانوني مرخص له.
 5/8أن يقدم قبل بداية كل موسم رياضي خطة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص
له ،ت ْثبت مقدرة النادي على تغطية تكاليف ممارسته لالحتراف.
 6/8تأمين صحي يغطي حاالت اإلصابة ،والعجز ،أو الوفاة ،طيلة مدة عقد الالعب مع
النادي ،والحاالت التي تمتد آثارها بعد نهاية العقد.
 3/8أالَ يزيد عدد العبي الفريق األول في النادي عن العدد المحدد من قبل االتحاد.
 8/8أالَ يق َل عدد الالعبين الم ْحترفين السعوديين في أندية الدرجة الممتازة عن ()21
العبا كحد أدنى.
 9/8أالَ يق َل عدد الالعبين الم ْحترفين السعوديين في أندية الدرجة األولى عن ()8
العبين كحد أدنى.
 41/8استكمال العدد الناقص عن الحد األدنى من الالعبين الم ْحترفين السعوديين خالل
أول فترة تسجيل تالية لحدوث النقص أو التعاقد خارج فترة التسجيل ،وفق نص
المادة التاسعة عشرة من هذه الالئحة ،إذا كان سبب نقص عدد الم ْحترفين
السعوديين يرجع إلى اعتزال أو انتهاء إعارة الالعب السعودي الم ْحترف ،أو
إصابته بمرض عضال ،أو وفاته ،أو إصابته بعاهة مستديمة ،أو إصابته بكسر أو
قطع في الرباط ،ويشترط إلثبات وجود اإلصابة :صدور تقرير طبي معتمد من جهة
تقبلها اللجنة تقرر أن مدة تعافيه من اإلصابة تكون عند أو بعد بداية فترة التسجيل
التالية لإلصابة.
 44/8السماح لالعب بمواصلة الدراسة بما يساعده على ضمان مستقبله الوظيفي.
 42/8تزويد اللجنة بصورة من أي من مراسالتها أو مكاتباتها المتعلقة بالالعبين ،أو
الوسطاء أو األندية خالل ( )32ساعة من تاريخ صدورها ،عبر القنوات الرسمية
التي تحددها اللجنة ،وفي حالة أي إخالل تصبح الخطابات بال أثر قانوني.
 47/8تطبيق الالئحة النموذجية للمخالفات والعقوبات ،مع إشعار الالعبين وتزويدهم
بصورة منهاْ ،
وأخذ توقيعهم للعلم بها.
 41/8تزويد اللجنة بالمخالصات المالية فور توقيعها مع الالعبين ،أو مع الوسطاء
بموجب تفويض رسمي لهذه الغرض وذلك لمطابقتها والموافقة عليها.
 45/8على النادي الراغب في التفاوض أو التعاقد مع العب محترف أن يخطر ناديه
الحالي ،وأن يحصل على موافقته كتابيا قبل الب ْدء في التفاوض معه ،إال إذا كان
عقده انتهى ،أو سينتهي خالل الستة أشهر األخيرة من عقده الحالي.
 46/8المستحقات المتأخرة الدفع:
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 4/46/8على األندية الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الالعبين واألندية األخرى حسب
الشروط الواردة في العقود المبرمة مع العبيها المحترفين وفي اتفاقيات االنتقال.
 2/46/8يمكن فرض عقوبات طبقا للفقرة ( )1/46/8أدناه على أي نادي يتأخر في الدفعة
المستحقة لمدة تزيد على ( )71يوما دون أساس تعاقدي أو اتفاقي كافي.
 7/46/8حتى يعتبر النادي أن لديه مستحقات متأخرة بالمعنى الوارد في هذه المادة،
يجب أن يكون الدائن (الالعب أو النادي) قد أبلغ عن النادي المدين المتأخر في
الدفع خطيا ،ومنحه مهلة ال تقل عن يومين كي يقوم النادي المدين بالوفاء
بالتزاماته المالية.
 1/46/8ضمن مجال اختصاصها الخاص للغرفة أن تفرض العقوبات التالية:
 4/1/46/8إنذار
 2/1/46/8لفت نظر
 7/1/46/8غرامة
 1/1/46/8منع تسجيل الالعبين الجدد ،أو المنتقلين لمدة فترة تسجيل كاملة واحدة أو
فترتي تسجيل كاملتين متتاليتين.
 5/46/8يمكن تطبيق العقوبات الواردة في الفقرة السابقة أعاله بشكل تراكمي.
 6/46/8يعتبر تكرار المخالفة سببا مؤديا إلى تطبيق عقوبة أشد.
 3/46/8يمكن تعليق تنفيذ المنع من التسجيل على النادي طبقا للفقرة ()1/46/8
أعاله .وبهذا التعليق ،فإن للغرفة أن تخضع النادي الذي وقعت عليه العقوبة لفترة
اختبار تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين.
 8/46/8إذا ارتكب النادي المستفيد من تعليق تنفيذ المنع من التسجيل مخالفة أخرى
خالل فترة االختبار ،يتم إلغاء التعليق تلقائيا ويتم تنفيذ التعليق؛ تضاف إلى العقوبة
المفروضة على المخالفة الجديدة.
 9/46/8أحكام هذه المادة ال تؤثر على تطبيق أي إجراءات أخرى وفقا ألحكام المادة
( )74من هذه الالئحة.
 43/8سداد الد َْخل الشهري لالعبين بانتظام ،وال يجوز التأخر في سدادها ،وتسديد جميع
االلتزامات المالية المثبتة الخاصة باأل ْندية و /أو الالعبين و /أو وسطاء الالعبين،
أو أي قرار نهائي صادر من الهيئات القضائية في االتحاد أو الغرفة ،ويحق للَ ْجنة
اتخاذ اإلجراءات الالزمة والكفيلة لح ْفظ وسداد االلتزامات المالية ،ومنها الحسم
االحتراف ،و/أو منع تسجيل الالعبين الجدد ،أو المنتقلين ،أو
مباشرة من إعانة ْ
اتخاذ أي إجراءات أخرى مناسبة ،وفق ما تقضي به لوائح االتحاد.
 48/8يحتفظ النادي بسج َالت نظامية ل َالعبين لديه ،ويلتزم بتقديم هذه السج َالت لالتحاد
عند طلبها.
االحتراف المخصصة لها من االتحاد على رواتب الالعبين الم ْحترفين
 49/8صرف إعانة ْ
السعوديين فقط ،ومدراء االحتراف ،مع تزويد اللجنة بالمستندات التي تثبت ذلك.
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21/8

24/8
22/8

27/8
21/8

السماح لالعب بااللتحاق بالم ْنتخبات الوطنية ومعسكرات التدريب عند طلب
ص عليه الملحق رقم ( )4من الئحة أوضاع الالعبين
االتحاد ،ذلك وفق ما ن َ
وانتقاالتهم باالتحاد الدولي ،وإذا تطلبتْ مصلحة المنتخب تفريغهم لفترة زمنية
أطول ،فيحق لالتحاد تمديد الفترة؛ بشرط َأال تتعارض مع أي مشاركة رسمية
للنادي.
عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الالعبين المنضمين للم ْنتخبات الوطنية.
توقيع جميع النماذج والوثائق المق َدمة من األ ْندية إلى اللجنة من قبل كل من رئيس
مجلس إدارة النادي ،أو نائب الرئيس ،أو األمين العام ،ويحق لرئيس النادي
االحتراف كتابيا بالتوقيع ،كما يتم توقيع جميع النماذج والوثائق من
تفويض مدير ْ
االحتراف
الالعب أو الوسيط ،وفي جميع األحوال يجب وضع اسم وتأشيرة مدير ْ
االحتراف عن التأشير
في النماذج والوثائق التي ترفع للجنة ،وفي حال امتناع مدير ْ
ألي سبب ،فعلى النادي الرفع للجنة مباشرة عن أسباب امتناعه.
إعداد سجل خاص بالالعب الم ْحترف يشمل المستحقَات المالية ،واالستقطاعات
المسببة ،وتقديمه عند الطلب.
ح ْفظ سجالَت الحضور والغياب عن التمارين ،على أن تكون موقَعة من قبل
الالعبين (الهواة والم ْحترفين) ،وتقديمها عند الطلب.
القواعد التفسيرية للمادة الثامنة

االحتراف ونظام مطابقة االنتقال عضووا فوي مجلوس إدارة االتحواد،
4-7/8
يراعى َأال يكون مدير ْ
أو أي اتحاد آخر أو أن يكون وسيطا أو يباشر أعماال تتعارض مع مهامه كمدير لالحتراف.
تكون مهام مدير االحتراف وفقا للتالي:
2-7/8
 4/2-7/8التأكد من تحرير العقود بالطريقة الصحيحة.
 2/2-7/8استخدام النماذج المعدة من قبل اللجنة.
 7/2-7/8التأكد من أن الالعب قرأ كل بنود عقده وفهمها وتم أجابته عن كل استفساراته.
 1/2-7/8التواصل مع الالعبين المحترفين في كل ما يتعلق في عقودهم وحل مشاكلهم.
 5/2-7/8المحافظة على العقود والتأكد من سالمتها ومطابقتها لالئحة.
 6/2-7/8التفاوض مع الالعبين الجدد أو من قاربت عقودهم على االنتهاء بعد التنسيق مع النادي في
ذلك.
 3/2-7/8حلقة الوصل الوحيدة والمقبولة بين النادي ولجنة االحتراف واالتحاد الدولي ونظام مطابقة
االنتقال المحلي أو الدولي.
 8/2-7/8التأكد من التوقيع أو التأشير على كل عقد احترافي ،ويكون ذلك وقت توقيع الالعب بعد
تحرير العقد والتأكد من صحته وموافقه الالعب عليه وعلى محتواه.
االحتراف ونظام مطابقة االنتقوال أحكوام هوذه الالئحوة تطبيوق
 1 -7/8يجوز للجنة في حال مخالفة مدير ْ
العقوبات المنصوص عليها في المادة ( )7/52من هذه الالئحة.
 4-1/8اإللتزام بتقديم الحساب الختامي عن الم ْوسم الرياضي الماضي بعد اعتماده من قبل محاسب
قانوني مرخص ،يراعى فيه المعايير التالية:
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 4/4-1/8إظهار أي مستحقات واجبة السداد ألي نادي بسبب انتقاالت الالعبين ،أو بسبب قرار صادر
من أي من لجان االتحاد ،أو االتحاد الدولي ،أو محكمة التحكيم الرياضي.
 2/4-1/8إظهار أي مستحقات واجبة السداد لالعبين الم ْحترفين؛ كرواتب ،أو أي حقوق تعاقدية
أخرى.
 7/4-1/8إظهار أي موارد مالية سواء متعلقة بحقوق الرعاية أو االستثمار ،التي يتم تخصيصها
للفريق األول ،أو متعلقة بانتقاالت الالعبين.
 1/4-1/8أي معايير أخرى تطلبها اللجنة بموجب التعاميم.
 4-5/8يشترط في الخطة المالية التي يقدمها النادي قبل بداية كل موسم رياضي التالي:
 4/4-5/8تحديد قيمة المبالغ المالية المخصصة لسداد رواتب الالعبين الم ْحترفين.
 2/4-5/8تحديد قيمة المبالغ المالية المخصصة لسداد أي مستحقات لالعبين خالل الم ْوسم الرياضي.
 7/4-5/8تحديد قيمة المبالغ المالية المستحقَة لألندية األخرى ،أو الوسطاء  -إن وجدتْ  -وكيفية
سدادها.
 1/4-5/8تحديد الموارد المالية التي تغطي المستحقات المالية لالعبين الم ْحترفين ،و/أو األ ْندية ،و/أو
الوسطاء.
 5/4-5/8تحديد المبالغ المرصودة ألي تعاقدات أو انتقاالت ،والموارد المالية الالزمة لذلك.
ي ْقصد بالعدد المح َدد من االتحاد لعدد العبي الفريق األول ،هو :العدد الذي يح َدد في
4-3/8
التعميم الخاص بتصنيف عدد العبي أندية الدرجة الممتازة والدرجة األولى والذي يصدر من االتحاد
حسب مقتضيات المصلحة.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( )8/8والمادة ( )41/8من هذه الالئحة فإنه في حال
4-8/8
قل عدد الالعبين المحترفين عن العدد المحدد في هذه الالئحة فتطبق العقوبة المنصوص عليها في
المادة ( )2/2/54من هذه الالئحة بحدها األعلى عن كل العب يقل عن العدد المحدد ،مع الحرمان من
المشاركة األسيوية في حال استحقاقها ،مع التزام النادي بإكمال العدد الناقص في أول فترة تسجيل
تالية ،وفي حال عدم استكمال العدد الناقص في فترة التسجيل التالية فيستمر تطبيق العقوبة بحدها
األقصى في كل فترة تسجيل أخرى حتى يتم إكمال العدد المحدد في هذه الالئحة.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( )9/8والمادة ( )41/8من هذه الالئحة فإنه في حال
4-9/8
قل عدد الالعبين المحترفين عن العدد المحدد في هذه الالئحة فتطبق العقوبة المنصوص عليها في
المادة ( )2/2/54من هذه الالئحة بحدها األعلى عن كل العب يقل عن العدد المحدد ،مع التزام النادي
بإكمال العدد الناقص ف ي أول فترة تسجيل تالية ،وفي حال عدم استكمال العدد الناقص في فترة
التسجيل التالية فيستمر تطبيق العقوبة بحدها األقصى في كل فترة تسجيل أخرى حتى يتم إكمال العدد
المحدد في هذه الالئحة.
 4-43/8لضمان سداد الد َْخل الشهري لالعبين ،تلتزم األندية بسدادها عن طريق الحسابات البنكية
الخاصة بالالعبين ،وتزويد اللجنة بنسخة معتمدة من البنك نهاية كل شهر أو خالل فترات التسجيل.
كما تلتزم األندية بسداد الدخل الشهري لمدراء االحتراف ويحق لها اتخاذ كافة اإلجراءات المشار إليها
في المادة ( )43/8من هذه الالئحة التي تحفظ حقهم في كل فترة تسجيل.
 4-27/8يكون إعداد السجل الخاص بالالعب الم ْحترف الذي يشمل المستحقات المالية
واالستقطاعات المسببة له إلكترونيا ،من خالل أحد البرامج ،أو التطبيقات الحاسوبيَة.
 2-27/8عند طلب االتحاد للسجل الخاص بالالعب الم ْحترف الذي يشمل المستحقات المالية
واالستقطاعات ،يرفق معه نسخة من المستندات الدالة المؤيدة لذلك.
 7-27/8تقديم السجل الخاص بالالعب الم ْحترف لالتحاد يكون في أي وقت خالل الم ْوسم الرياضي،
أو مع بداية ،أو أثناء فترات التسجيل ،وبناء على طلب رسمي.
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 4-21/8يكون ح ْفظ سج َالت الحضور والغياب عن التمارين إلكترونيا ،من خالل أحد البرامج أو
التطبيقات الحاسوبية.
 2-21/8تكون مسؤولية تسجيل الحضور والغياب عن التمارين لالعبين من مسؤوليات مدير
االحتراف بالنادي ،بالتنسيق مع الجهاز اإلداري والفني للفريق.
ْ
 7-21/8تقديم سج َالت الحضور والغياب الخاصة بالالعبين لالتحاد تكون في أي وقت خالل الم ْوسم
الرياضي ،أو مع بداية أو أثناء فترات التسجيل ،وبناء على طلب رسمي.

الفصل الرابع
األوضاع النظاميَة لالعبين الهواة والم ْحترفين
المادة التاسعة :الالعبون الهواة والم ْحترفون:

 4/9يصنَف الالعبون المس َجلون في االتحاد والمشاركون في مسابقاته كهواة أو
محترفين.
 2/9الالعب الم ْحترف هو الالعب الذي لديه ع ْقد مكتوب مع أحد األ ْندية ،ويتقاضى أجرا
نظير نشاطه الكروي ،يفوق المصروفات الفعلية التي تترتب على ذلك ،أما جميع
الالعبين اآلخرين فيعتبرون هواة.
القواعد التفسيرية للمادة التاسعة
 4-4/9يراعى أن يكون الالعبون الم ْحترفون أو الهواة مسجلين في االتحاد؛ لكي يكونوا مؤهلين
للمشاركة في المنافسات النظاميَة لكرة القدم.
 2-4/9في حال عدم قيام أي نادي يطبق االحتراف بإدراج أسم أي العب مسجل بوضعية االحتراف
في النادي في كشوفات التصنيف الخاصة به ،فإنه يحق لالعب المحترف االنتقال من ناديه
إلى أي نادي أخر سواء بوضعية الهواية أو االحتراف مع التزام ناديه بدفع مستحقاته
المالية حتى نهاية عقده االحترافي.
 4-2/9إن مجرد وجود عقد مكتوب بين النادي والالعب الهاوي ال يكفي لتطبيق أحكام هذه الالئحة
عليه ،وإنما ال بد من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه الالئحة ،وانطباق التعريف
الوارد في المادة ( )2/9من هذه الالئحة ،وال ي ْعتد باالتفاقيات الشفهية بين النادي و الالعب
في احتراف الالعب ،وال يكون لها أي أثر في شموله بأحكام هذه الالئحة.

ضع الهواية:
المادة العاشرة :استعادة و ْ

 4/41ال يجوز ألي العب مسجل كمحترف أن يعاد تسجيله كهاو ،إال بعد مرور ( )71يوما
على األقل عقب آخر مباراة له كمحترف.
 2/41ال يتم دفع أي تعويض عند استعادة وضع الهواية ،وفي حالة إعادة تسجيل الالعب
مرة أخرى كمحترف خالل ( )71شهرا من استعادته صفة هاو ،فإنَ على ناديه
الجديد أن يدفع تعويضا عن التدريب ،طبقا لما ورد في المادة السادسة والثالثين
من هذه الالئحة.
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القواعد التفسيرية للمادة العاشرة
 4-4/41ال يختلف األمر مطلقا إذا استأنف الالعب وضعه كهاو في ناديه الحالي ،أو إذا انتقل إلى ناد
جديد ،واكتسب صفة الالعب الهاوي مرة أخرى.
االحتراف إلى الهواية الضوابط التالية:
 2-4/41يراعى في الالعب الم ْحترف الذي يتغير وضعه من ْ
 4/2-4/41أالَ يكون مؤهال للعب كهاو ،إال بعد مرور ( )71يوما من آخر مباراة له كمحترف.
 2/2-4/41أالَ يتم تسجيله كالعب هاو في مكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب ،إال بعد مرور
( )71يوما من آخر مباراة له كمحترف.
االحتراف إلى الهواية ليس
 7-4/41اإلطار الزمني المحدد بـ( )71يوما الستعادة وضع الالعب من ْ
مطلقا ،وإنما هي أقل مدة نظامية يمكن فيها إعادة تسجيل الالعب كهاو ،وذلك ألسباب
رياضية تتعلق بانتظام المنافسات الرياضيَة بين األ ْندية ،أو عدم التحايل على أحكام
االنتقال ،ومن ث َم فال يكون الالعب مؤهال للعب والمشاركة في المباريات الرسمية إلى فترة
التسجيل التالية.
 1-4/41يقصد بآخر مباراة له كمحترف أي آخر مباراة لعبها فعليا.
 4-2/41يدفع النادي الجديد أيضا التعويض عن التدريب المنصوص عليه في المادة السادسة من
هذه الالئحة.

المادة الحادية عشرة :اإلعارة:
4/44
2/44
7/44
1/44
5/44
6/44
3/44
8/44
9/44

يجوز لألندية إعارة العبيها الم ْحترفين باتفاقية إعارة تح َدد مدتها وااللتزامات
المالية ،ويوقع عليها األطراف الثالثة :الناديان والالعب ،وفق النموذج المعتمد
من اللجنة (انظر الملحق رقم  2من هذه الالئحة).
تتم اإلعارة خالل الفترة المحددة للتسجيل حسب التعميم السنوي الصادر من
اللجنة.
تكون فترة اإلعارة ضمن مدة سريان عقد الالعب مع النادي الذي أعاره.
يجب أال تزيد مدة اإلعارة عن موسم رياضي واحد ،وأن تكون محددة التاريخ
(يوم/شهر/سنة).
الحد األدنى لمدة اإلعارة هو الفترة الممتدة بين فترتي التسجيل.
يجوز إنهاء اإلعارة قبل موعدها باتفاق جميع األطراف.
ال يس َجل الالعب إال مع ناد واحد.
ال يحق للنادي المستعير لالعب أن يقوم بنقله إلى ناد ثالث ،دون الحصول على
موافقة خطيَة صريحة من النادي الذي قام بإعارته ،وموافقة الالعب المعني.
يسمح لكل ناد بإعارة أو استعارة أي عدد من الالعبين ،شريطة أال يقل عدد
الالعبين الم ْحترفين في النادي المعير عن الحد األدنى المحدد في درجة هذا
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النادي ،وال يزيد العدد اإلجمالي للفريق األول في كل من النادي المعير
والمستعير عن العدد المحدد من قبل االتحاد.
 41/44تخضع اإلعارة إلى قواعد انتقال الالعبين وأحكام تعويض التدريب.
القواعد التفسيرية للمادة الحادية عشرة
 4-4/44إعارة الالعب يعني :انتقال الالعب من ناد إلى آخر لمدة زمنية محددة مسبقا.
 2-4/44خالل فترة اإلعارة يتم التعليق المؤقت لكافة اآلثار والحقوق وااللتزامات المترتبة على
االحترافي بين الالعب والنادي المعير ،ومع ذلك فإن هذا التعليق يفترض ضمنيا أنه
العقد ْ
بعد انتهاء فترة اإلعارة المتفق عليها ،تعود اآلثار المترتبة على العقد إلى استحقاق نفاذها
في مواجهة النادي المعير.
 7-4/44إذا أصيب الالعب المعار بسبب اللعب أو التدريب ونحوها أثناء فترة اإلعارة ،فيجب مراعاة
التالي:
 4/7-4/44مسؤولية النادي المستعير عن تكاليف عالج الالعب.
 2/7-4/44مسؤولية النادي المستعير عن إشعار النادي المعير بنوعية اإلصابة ومدة العالج،
واإلجراءات التي ت َم اتخاذها بالنسبة له.
 1-4/44يلتزم الن ادي المستعير لالعب بتحمل كافة مستحقاته التعاقدية حتى نهاية فترة االعارة.
وفي حال اتفق األطراف على نهاية اإلعارة قبل وقتها فيكون التزام النادي المستعير بتحمل
المستحقات التعاقدية حتى تاريخ االتفاق على نهاية اإلعارة.
 4-6/44يجوز إنهاء اإلعارة قبل موعدها باتفاق جميع األطراف على أن ال يعاد تسجيل الالعب في
كشوفات ناديه إال في أول فترة تسجيل قادمة.

المادة الثانية عشرة :االعتزال:
4/42
2/42
7/42
1/42
5/42
6/42

إذا اعتزل الالعب الم ْحترف عند نهاية عقده ،أو أنهى العب هاو نشاطه كالعب،
فإن هؤالء الالعبين يبقون مسجلين لمدة ( )71شهرا في االتحاد الذي يتبعه آخر
ناد كانوا يلعبون له.
تبدأ هذه الفترة في اليوم الذي شارك فيه الالعب في آخر مرة مع ناديه في مباراة
رسمية.
على الالعب الم ْحترف الراغب في التوقف عن ممارسة نشاطه الرياضي عند انتهاء
عقده االستمرار في التسجيل لدى االتحاد ،من خالل آخر ناد له لمدة ثالثين ()71
شهرا.
يتقدم الالعب بطلب االعتزال إلى ناديه بموجب خطاب مع صورة للجنة.
على النادي أن يرفع هذا الطلب إلى اللجنة خـالل ( )71يوما من تاريخ استالمه
مشفوعا بموافقته أو رفضه.
إذا انتهت الفترة المحددة في الفقرة ( )5من هذه المادة ،دون أن يرفع النادي طلب
االعتزال إلى اللجنة ،يحق لالعب أن يلتمس من اللجنة النظر في طلب اعتزاله
المق َدم للنادي.
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 3/42إذا وافقت اللجنة على طلب االعتزال تبلغ قرارها إلى كل من النادي والالعب؛
الستكمال اإلجراءات وفق الفقرة ( )4من هذه المادة.
 8/42إذا تمت الموافقة على اعتزال الالعب يسقط حق ناديه تلقائيا في المطالبة بأي قيمة
لالنتقال في حال عودة الالعب لممارسة اللعبة بعد نهاية الفترة المذكورة في الفقرة
( )4من هذه المادة.
 9/42إذا رغب الالعب المعتزل العودة لممارسة اللعبة مرة ثانية بعد انتهاء الفــترة
المذكورة في الفقرة ( )4من هذه المادة ،يحق له التسجيل ألي ناد وبأي صفة.

المادة الثالثة عشرة :اإلصابة:
 4/47إذا تع َرض الالعب لإلصابة أثناء اللعب أو خارجه ،أو التدريب لصالح النادي ،أو
في مهمة للنادي ،فيجب على النادي أن يدفع لالعب أجر راتبه األساسي كامال
للشهور األربعة األولى فور اإلصابة ،ثم ما نسبته ( )%35من أجر راتبه األساسي
للشهور األربعة التالية ،ثم ما نسبته ( )%51من أجر راتبه األساسي للشهور
األربعة التالية ،وإذا استمرت اإلصابة فللنادي اتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ
حقوق الالعب ضمن وثيقتي التأمين ومصلحة النادي ،على أن تخطر اللجنة بقراره
كتابيا.
 2/47إذا تعرض الالعب لإلصابة أو المرض خارج اللعب أو التدريب في مهمة ال عالقة
لها بناديه ،فيجب على النادي أن يدفع لالعب ما نسبته ( )%51من أجر راتبه
األساسي للشهرين األوليين فور اإلصابة ،ثم ما نسبته ( )%25من أجر راتبه
األساسي للشهرين التاليين ،وإذا استمرت اإلصابة أو المرض ،فللنادي اتخاذ القرار
المناسب الذي يحفظ حقوق الالعب ضمن وثيقتي التأمين ومصلحة النادي ،على أن
تخطر اللجنة بقراره كتابيا.
 7/47في جميع األحوال يستمر التأمين الصحي والتأمين الشامل على الالعب طيلة مدة
عقده ،وينتهي بنهايته ،ويستفيد الالعب من مزايا وثيقتي التأمين الصحي والتأمين
الشامل.
القواعد التفسيرية للمادة الثالثة عشرة
 4-2/47في حال إصابة الالعب خارج اللعب أو التدريب في مهمة ال عالقة لها بناديه ،يشترط فيها َأال
تكون بسبب مشاركة الالعب للنشاط الرياضي خارج النادي ،بدون موافقته ،مما يعتبر
االحترافي ،على أن يرفع النادي للجنة ما يثبت ذلك ،وللجنة أن
خروجا عن مقتضيات عقده ْ
تقرر بشأن استحقاقه لألجر ما تراه في ضوء ظروف ومالبسات الواقعة.

المادة الرابعة عشرة :وضع الالعب الم ْحترف الذي هبط ناديه إلى درجة ال تطبق
االحتراف:
ْ
09

في حالة هبوط النادي من أندية الدرجة األولى إلى أندية الدرجة الثانية التي ال تطبق
االحتراف ،يكون وضع الالعب الم ْحترف وفقا للتالي:
ْ
 4/41يخيَر الالعب بين التحول في النادي إلى هاو ،أو االنتقال إلى ناد آخر يطبق
االحتراف.
ْ
 2/41إذا اختار الالعب التحول إلى هاو يقر بذلك خطيا ،ويدفع له النادي مستحقاته حتى
نهاية الم ْوسم الذي هبط فيه النادي ،بموجب مخالصة مالية نظامية ترسل إلى
اللجنة فور توقيعها.
 7/41يجب على النادي إنهاء اإلجراءات المذكورة في الفقرة ( )2 ،4من هذه المادة قبل
انتهاء فترة التسجيل التي تسبق بداية الم ْوسم الجديد.
القواعد التفسيرية للمادة الرابعة عشرة
4-4/41
4-2/41

2-2/41
7-2/41

االحتووراف  -أحكووام التعووويض عوون
يراعووى فووي حووال اختيووار الالعووب االنتقووال إلووى نوواد يطب وق ْ
التدريب أو المساهمة التضامنيَة حسب الحال.
إذا كان عقد الالعب الم ْحترف ال يزال ساريا في حوال هبووط ناديوه مون أنديوة الدرجوة األولوى
إلى أندية الدرجة الثانية ،فوإنَ عقود الالعوب يعتبور منتهيوا موع نهايوة الم ْوسوم الرياضوي الوذي
هووبط فيووه النووادي ،ويوودفع لووه النووادي مسووتحقاته حتووى نهايووة الم ْوسووم الووذي هووبط فيووه بموجووب
مخالصة مالية نظامية ت ْرسل للجنة.
يقر الالعب بالتحول إلى هاو بخطاب يقدمه لناديه وصورة للجنة.
في حال انتهاء فترة التسجيل ،ولم ينتقول الالعوب إلوى نوادي أخور يطبوق االحتوراف ،ولوم يقور
باختيوواره التحووول إلووى هوواو خطيووا إمووا بإهمووال أو تعموود ونحووو ذلووك فإنووه يسووجل فووي كشوووفات
النادي كالعب هاوي.
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الفصل الخامس
عقود الالعبين الم ْحترفين
المادة الخامسة عشرة :العقود وشروطها:
4/45

2/45
7/45
1/45
5/45
6/45
3/45

يكون تاريخ بداية ونهاية العقد محددا باليوم والشهر والسنة الميالدية ،وفق
النموذج المعد من قبل اللجنة (انظر ملحق رقم  4من هذه الالئحة) ،متضمنا
الحقوق والواجبات بين النادي والالعب والممثل القانوني ألي من الطرفين إن
وجد ،وموقعا على جميع صفحاته من قبل الطرفين ،وممهور بختم النادي ،وال
يعتبر العقد نافذا إال بعد موافقة اللجنة عليه.
إذا كان الوسيط مشتركا في التفاوض على العقد ،فإنه ينبغي ذ ْكر اسمه في هذا
العقد إن وجد ،أو يحدد عدم وجوده.
يلتزم الوسيط بإخطار النادي خطيا بتمثيله لالعب خالل أسبوع من تاريخ تسجيل
عقد التمثيل لدى اللجنة.
يلتزم النادي بتسليم الالعب أو الوسيط نسخة من العقد فور التوقيع عليه.
تتح َدد أقل مدة للعقد ب ْدءا من تاريخه الفعلي ،وحتى نهاية الم ْوسم الرياضي مع
مراعاة األحكام الواردة في هذه الالئحة بشأن تحول وانتقال الالعبين الهواة،
وتكون أقصى مدة للعقد هي خمس سنوات.
ال يجوز تعليق سريان عقد الالعب على إيجابية نتيجة الفحص الطبي أو الفني ،أو
أن يتضمن شرط فترة التجربة.
عند إبرام الالعب الم ْحترف أو الوسيط أكثر من عقد يغطي نفس المدة ،تطبق
حينئذ العقوبات المنصوص عليها في هذه الالئحة بحق من ارتكب المخالفة.
القواعد التفسيرية للمادة الخامسة عشرة

4-4/45
4-2/45
4-7/45
2-7/45
7-7/45
4-1/45

يجب أن يكون بداية عقد الالعب الجديد والمنتقل خالل فترة التسجيل وليس قبل.
يظهر في العقد اسم الوسيط ،فإن الطرف الذي يدعي مشاركة الوسيط في
إذا لم
ْ
المفاوضات سيتحمل ع ْبء اإلثبات في حالة نشوب نزاع.
يراعي الوسيط تزويد اللجنة بصورة من إخطار النادي بتمثيله لالعب.
المقصود باألسبوع هو أسبوع عمل يلتزم فيها الوسيط بإخطار النادي بتمثيله لالعب.
في حال تأخر الوسيط عن إخطار النادي خطيا خالل أسبوع عمل ،أو عدم إخطاره كليا،
فإن الوسيط سيكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر من هذه
الالئحة.
يرفع الالعب أو الوسيط نسخة العقد االحترافي الموقع والمسلمة له للجنة للمطابقة
والمصادقة عليها ،وهذا الرفع يختلف عن رفع النادي الذي يجب عليه أن يرفع للجنة
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نسختين من العقد للمصادقة عليها ،بحيث تكون النسخة األولى للنادي ،والنسخة الثانية
للجنة.

المادة السادسة عشرة :أحكام خاصة بعقود الالعبين الم ْحترفين وأنديتهم:
4/46
2/46
7/46
1/46
5/46
6/46

يلتزم النادي والالعب والوسيط باألحكام الواردة بالعقود.
للنادي والالعب الم ْحترف أن يطلب من الغرفة إنهاء عقده مع ناديه في حال وجود
سبب رياضي مشروع.
تلتزم األ ْندية عند التعاقد مع الالعب باألحكام الوجوبية الواردة بنموذج العقد
الملحق بهذه الالئحة.
يصح العقد ويبطل الشرط المخالف للوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن
االتحاد.
تلتزم األ ْندية بتقديم عقود الالعبين إلى االتحاد خالل أول فترة تسجيل معلنة.
ال يحق ألي ناد إبرام ع ْقد يسمح لألطراف المعنية بهذا العقد أو ألي طرف آخر
بالتمتع بالقدرة على ممارسة نفوذها على النادي فيما يختص بإطار العمل
والموضوعات المتعلقة باالنتقال ،إضافة إلى استقاللية النادي وسياساته وأداء
الفرق التابعة له ،وللجنة أن توصي بإحالة الموضوع للجنة االنضباط لفرض
اإلجراءات االنضباطية والتأديبية على األ ْندية التي ال تلتزم بالمسؤوليات الواردة
في هذه المادة.

القواعد التفسيرية للمادة السادسة عشرة
4-2/46
4-1/46
2-1/46

االحترافي لسبب رياضي مشروع حق مقرر لكل من النادي
الطلب من الغرفة إنهاء العقد ْ
والالعب الم ْحترف ،على أن يراعى عدم اتخاذ أي إجراءات أو تدابير أو خطوات من قبل
أي منهما قبل صدور قرار الغرفة في الطلب وبعد التحقق من مشروعية السبب الرياضي.
البطالن يكون للشرط المضاف والوارد في العقد في حال مخالفته للوائح والقرارات
والتعاميم الصادرة عن االتحاد.
مصادقة اللجنة على العقد االحترافي ال يعني اإلقرار بالشرط المخالف.
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الفصل السادس
تسجيل الالعبين وفترات التسجيل
المادة السابعة عشرة :تسجيل الالعبين:
4/43

2/43
7/43

1/43
5/43
6/43
3/43
8/43

9/43

يجب على الالعب أن يكون مسجال في االتحاد لكي يلعب للنادي ،إما كمحترف ،أو
كهاو؛ فالالعبون المسجلون فقط هم المؤهلون للمشاركة في المسابقات النظاميَة،
وبإتمام التسجيل يعتبر الالعب موافقا على النظام األساسي لالتحاد ولوائحه
ولوائح االتحاد الدولي واالتحادات القارية.
ال يجوز لالعب أن يكون مسجال ألكثر من ناد في الوقت نفسه.
يمكن لالعب أن يسجل مع ثالثة أندية بحد أقصى في الم ْوسم الواحد ،وخالل هذه
الفترة يمكن لالعب أن يشترك في المباريات الرسمية لناديين فقط ،وكاستثناء
لهذه القاعدة إذا كان الالعب منتقال من ناديين معتمدين من اتحاد آخر لديه موسم
متبادل ( -على سبيل المثال :أحد االتحاديين موسمه يقع في الصيف والخريف،
واالتحاد اآلخر موسمه يقع في الشتاء والربيع)  -فيجوز عندئذ أن يشارك في
المباريات الرسمية لناد ثالث أثناء الم ْوسم المشار إليه ،شريطة أن يكون ملتزما
بشروط تعاقده مع نادييه السابقين ،وفي هذه الحالة يجب أيضا االلتزام بالبنود
والشروط المتعلقة بفترة التسجيل وأقل مدة للعقد ،وتحت جميع الظروف يجب
األخذ في االعتبار نزاهة وتكامل المسابقات المعنية ،فال يجوز لالعب في هذا
اإلطار أن يشترك في المباريات الرسمية ألكثر من ناديين يتنافسان في البطولة أو
الكأس المحلية نفسيهما أثناء الم ْوسم نفسه.
ال يجوز تسجيل العب مسجل لناد آخر في اتحاد آخر للعبة جماعية أو فردية.
ال يجوز تسجيل العب سبق أن عوقب بالشطب من أي اتحاد آخر بسبب سوء
السلوك.
يبطل تسجيل الالعب إذا ثبت أنه سجل بناء على معلومات غير صحيحة.
ال يجوز إصدار أو طلب شهادة االنتقال الدولية لالعب الناشئ إال بعد الحصول
على موافقة اللجنة الفرعية بلجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين في االتحاد الدولي.
في حال َ
تعذر تسجيل الالعب الم ْحترف في المكاتب الرئيسية والفرعية للرئاسة
العامة لرعاية الشباب بسبب عطلة نهاية األسبوع أو العطالت الرسمية ،فيجوز
مشاركة الالعب لمباراة رسمية واحدة بناء على موافقة اللجنة ،وتزيد المشاركة
تلقائيا في حال استمرار العطالت الرسمية إلى أول يوم عمل رسمي.
يحق لالعب المشاركة بالموافقة الصادرة من لجنة االحتراف في حال كانت
المباراة في نفس اليوم الذي صدرت فيه الموافقة حتى وان كان دوام رسمي.
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القواعد التفسيرية للمادة السابعة عشرة
 4-3/43تراعى األحكام الواردة في الفصل العاشر الخاصة بحماية الالعبين الناشئين من هذه الالئحة
عند تطبيق المادة ( )3/43من هذه الالئحة.
 4-9/43صدور الموافقة لالعب من لجنة االحتراف ال يعني إمكانية الالعب من المشاركة مع الفريق
وإنما تاريخ سريان عقد الالعب هو من يعطي أحقية النادي في مشاركة الالعب في المباراة.
 2-9/43في حال ثبت للجنة عدم تسجيل الالعب في كشوفات النادي بعد صدور الموافقة األولى له
فيجوز للجنة إصدار موافقتها على مشاركة الالعب في كل مباراة حتى يتم تسجيل الالعب في
كشوفات النادي الرسمية.

المادة الثامنة عشرة :طلب التسجيل:
 4/48يجب تقديم طلب تسجيل الالعب الم ْحترف مع نسخ من عقده ،وللجنة حسبما تراه
األ ْخذ في االعتبار أية تعديالت تعاقدية أو اتفاقيات إضافية لم ترف ْع لها بالشكل
السليم.
 2/48للجنة مطلق الصالحية في إجازة وإقرار الطلب ومرفقاته من عقود واتفاقيات
إضافية ،وفي جميع الحاالت ،فإنَ اللجنة تصدر موافقاتها على طلبات تسجيل
الالعبين ،واعتماد عقودهم متى استكملت النماذج والوثائق التالية:
 4/2/48العقد الموقع بين النادي والالعب حسب النموذج المعد من اللجنة.
 2/2/48وثيقة التسجيل (نموذج  -أ) لالعبين السارية عقودهم المنتقلين من أندية أخرى.
 7/2/48وثيقة التسجيل (نموذج  -ب) لالعبين الجدد أو التجديد أو اإلعارة.
 1/2/48وثيقتا التأمين (الشامل  -الصحي) الخاصة بالالعب.
 5/2/48صورة مصدقة من المؤهل العلمي لالعب.
 6/2/48شهادة طبيَة تثبت لياقة الالعب من الناحيتين البدنية والصحية صادرة من جهة
طبية رسمية.
 3/2/48صورة جواز السفر وبطاقة األحوال المدنيَة.
 8/2/48المستندات التي تثبت قيام النادي بسداد الرواتب وأي مبالغ مستحقة بموجب
عقود الالعبين أو ممثليهم أو الوسطاء.
 9/2/48أي وثائق يمكن أن تطلبها اللجنة على ضوء الوضع الخاص بالالعب.
 7/48في حال انتهاء عقد الالعب المحترف مع ناديه ،وتقدم النادي الجديد بطلب تسجيله
فللجنة الحق في إسقاطه من كشوفات ناديه السابق مع حفظ حق الالعب في
المطالبة بأي مستحقات مالية ناتجة عن عقده االحترافي مع ناديه السابق.
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القواعد التفسيرية للمادة الثامنة عشرة
االحترافي الم ْبرم بين الالعب والنادي يتم
 4-4/48يراعى أن أية تعديالت أو إضافات على العقد ْ
االتفاق عليها من الواجب إبالغ اللجنة بها ،وفي حال نشوب نزاع يحق للغرفة التعامل بالكيفية
االحترافي هو األساس ونقطة
التي تراها مع أي مستندات لم يتم إبالغ اللجنة بها ،ويعتبر العقد ْ
االنطالق لحساب التعويضات المستحقة للطرف المتضرر في حال حدوث خرق تعاقدي ،وبناء
على ذلك فإنَ أي تعديل على شروط العالقة بين النادي والالعب الم ْحترف يكون لها تأثير
مباشر على مبلغ التعويض ،وإذا لم يقم الطرفان بإيداع العقد الجديد لدى اللجنة ،للغرفة الحرية
في تقرير فقدان كال الطرفين لحقهما في المطالبة بحقوقهما من العقد المعدل الذي لم يت َم
إيداعه.
 4-2/48موافقة اللجنة على طلبات تسجيل الالعبين ،واعتماد عقودهم متى استكملت النماذج
والوثائق يقصد بها الموافقة اإلجرائية ،والتي يشترط قبلها عدم وجود موانع التسجيل
المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذه الالئحة وباألخص الفقرتين ( )43/8-46/8من
المادة نفسها.
 2-2/48من النماذج والوثائق المطلوبة في طلب التسجيل أيضا التالي:
 4/2-2/48نموذج العنوان المختار (انظر الملحق رقم .)5
 2/2-2/48نموذج تقديم طلب تسجيل العب محترف (انظر الملحق رقم .)6

المادة التاسعة عشرة :فترات التسجيل:
4/49

2/49
7/49
1/49
5/49

ال يجوز تسجيل الالعبين إال في إحدى فترتي التسجيل السنوية المحددة بالتعميم
السنوي ،وكاستثناء من هذه القاعدة فإنَ الالعب الم ْحترف الذي انتهى عقده قبل
نهاية فترة التسجيل يمكن تسجيله خارج الفترة مع مراعاة نزاهة وتكامل
المسابقات ،وفي حال إنهاء التعاقد بين النادي والالعب بسبب مشروع؛ فإن للجنة
اتخاذ اإلجراءات المؤقتة في حدود صالحيتها لتفادي انتهاك العقود ،وحفاظا على
حقوق األطراف.
تبدأ فترة التسجيل األولى بعد انتهاء الم ْوسم الرياضي وفق التعميم السنوي،
وتنتهي بعد مضي مدة ال تتجاوز ( )42أسبوعا ،كما تبدأ فترة التسجيل الثانية في
منتصف الم ْوسم الرياضي ،وال تتجاوز ( )1أسابيع.
ال يمكن تسجيل الالعبين إال من خالل تقدم النادي بطلب رسمي بذلك للجنة في
إحدى فترتي التسجيل ،مع مراعاة االستثناء الوارد في الفقرة رقم ( )4من هذه
المادة.
ال تنطبق البنود الخاصة بفترتي التسجيل على المسابقات التي يقتصر االشتراك
فيها على الهواة.
تقوم اللجنة بإخطار االتحاد الدولي بفترتي التسجيل ،وفقا للتعميم الصادر من
االتحاد الدولي.
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القواعد التفسيرية للمادة التاسعة عشرة
 4-4/49االستثناء من قاعدة تسجيل الالعبين خالل فترة التسجيل تخص الم ْحترفين الذين قد انتهتْ
عقودهم قبل نهاية فترة التسجيل ،وأصبحوا بال عقود احترافية تمكنهم من ممارسة نشاط
لعبة كرة القدم بعد انتهاء فترة التسجيل ،ويراعى في ذلك األحكام الواردة في المادة
( )41/8والمادة ( )7/16من هذه الالئحة.
 2-4/49يمكن أن تتخذ اللجنة تدابير مؤقتة في حال كان لدى الالعب أسباب مشروعة إلنهاء عالقة
االحترافي مع ناديه ،وذلك وفق المادة ( )28من هذه الالئحة ،ومن هذه التدابير
العقد ْ
المؤقتة :السماح لالعب بالتسجيل لدى ناد جديد في أول فترة تسجيل تالية ،من أجل حماية
مصالح الطرف المتضرر ،وتجنب الضرر الذي ال يمكن إصالحه فيما بعد ،وبذلك تسمح
اللجنة لالعب بمواصلة مسيرته مع ناد جديد في انتظار نتيجة الدعوى بشأن النزاع
المتعلق باالستقرار التعاقدي ،و يتم اتخاذ القرار النهائي في مرحلة الحقة ،وتراعى في هذا
الشأن جميع األحكام الواردة في الفصل التاسع الخاص بالحفاظ على استقرار العقود بين
الالعبين الم ْحترفين واأل ْندية ،واآلثار المترتبة على إنهاء العالقة التعاقديَة سواء بالنسبة
للنادي الحالي أو الالعب أو النادي الجديد.

المادة العشرون :الالعبون غير المسجلين:

إذا لم يكن الالعب مسجال في أي اتحاد ،وشارك مع أحد األ ْندية في مباراة رسمية ،فإن
مشاركته غير قانونية ،ولمعالجة تبعات هذه المشاركة بدون المساس باإلجراءات
المطلوبة ،فإنه يجوز فرض عقوبات على الالعب والنادي أو أحدهما ،ويرجع الحق في
تطبيق هذه العقوبات لالتحاد.
القواعد التفسيرية للمادة العشرين
 4-21المعنى المقصود هو أنَ أي العب يشارك في مباراة رسمية دون أن يكون مسجال وفق أحكام
هذه الالئحة ،فإن مشاركته تعد غير قانونية.
 2-21يكون تقرير العقوبات وفقا لالئحة االنضباط باالتحاد.

المادة الحادية والعشرون :سجل الالعب:

تحتفظ اللجنة بالسجل الرياضي لكل العب ،على أن يشمل تاريخه الرياضي ،واأل ْندية التي
شارك فيها ،بدءا من سن ( )42سنة ،وإذا صادف يوم ميالد الالعب بين موسمين يسجل
للنادي المقيد فيه في الم ْوسم الرياضي الذي يلي يوم ميالده الثاني عشر ،وللجنة تزويد
النادي أو األ ْندية المعنية بصورة من سجل الالعب المسجل لديها بناء على طلب كتابي.
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القواعد التفسيرية للمادة الحادية والعشرين
 4-24يقصد بالسجل الرياضي :تلك الوثيقة التي تساعد اللجنة واأل ْندية على تتبع التاريخ الرياضي
لالعب؛ ألنه يحتوي على جميع األ ْندية التي كان الالعب مسجال بها؛ ابتداء من الم ْوسم الذي
بلغ فيه الالعب سن الثانية عشرة ،وهذه المعلومات مهمة جدا عند حساب تعويضات التدريب
والمساهمة التضامنية المستحق دفعها لتلك األ ْندية التي استثمرت في تدريب هذا الالعب.
 2-24يراعى أن تتضمن وثيقة السجل الرياضي على األقل البيانات التالية:
 4/2-24اسم وتاريخ ميالد الالعب.
 2/2-24اسم النادي /األ ْندية والفئة واإلطار الزمني لتسجيل الالعب ،اعتبارا من بلوغ الالعب سن
الثانية عشرة.
 7/2-24شهادة االنتقال الدولي كلما انتقل الالعب الم ْحترف دوليا.
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الفصل السابع
انتقال وتحول الالعبين الهواة والم ْحترفين
المادة الثانية والعشرون :انتقال الالعبين الهواة:
ضعيَة الهواية إال بعد الحصول
ال يحق لالعب الهاوي االنتقال إلى أي من أندية المملكة بو ْ
على موافقة رسمية من ناديه.

المادة الثالثة والعشرون :انتقال الالعبين الم ْحترفين:
4/27
2/27

7/27
1/27

5/27

يحق لالعب الم ْحترف الذي انتهى عقده االنتقال إلى أي ناد آخر.
يجوز انتقال الالعب خالل فترة سريان عقده باتفاق الالعب والنادي المتعاقد معه
والنادي الذي يرغب في االنتقال إليه ،على أن يوقع األطراف الثالثة على اتفاقية
االنتقال ،مع تزويد اللجنة بصورة من الخطابات المتبادلة بين الناديين ،وأن يتم
سداد قيمة االنتقال للنادي السابق وقيمة التعويض عن التدريب أو المساهمة
التضامنية إن وجدت.
يحق لالعب أو الوسيط التفاوض أو التوقيع مع ناد آخر إذا كان عقده انتهى أو
سينتهي خالل ستة أشهر من عقده الحالي ،شريطة أن يكون توقيع الوسيط نيابة
عن الالعب بموجب تفويض رسمي مصادق عليه.
يجب على النادي الذي يرغب في انتقال العب إليه عقده سار مع ناد آخر ولم
يدخل في فترة الستة أشهر ،أن يحصل على موافقة هذا النادي بطلب كتابي قبل
الشروع في التفاوض مع الالعب أو الوسيط ،مع تزويد اللجنة بصورة من
الخطابات المتبادلة بين الناديين بهذا الخصوص .وفي حال إعطاء الموافقة
الكتابية فال يحق للنادي الحالي لالعب إعطاء موافقة لنادي آخر إال بعد مضي
( )45يوما من تاريخ الموافقة.
في حال رفض النادي الطلب ،فال يجوز للنادي اآلخر التفاوض مع الالعب مطلقا،
وأي مخالفة لذلك سواء تمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيكون النادي
والوسيط الذي اشترك في التفاوض أو أي من اإلداريين عرضة للعقوبات
المنصوص عليها في هذه الالئحة.
القواعد التفسيرية للمادة الثالثة والعشرين

 4-2/27يشترط النتقال الالعبين الم ْحترفين تقديم التالي:
 4/4-2/27أن يكون تقديم وثائق االنتقال والتسجيل خالل إحدى فترات التسجيل.
 2/4-2/27اتفاقية االنتقال الموقعة من األطراف الثالثة وفق النموذج المعتمد من اللجنة.
 7/4-2/27المستندات الدالة على تسديد قيمة االنتقال وأي اتفاقيات على تسوية القيمة مع تحديد
الفترة الزمنية للسداد.
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 1/4-2/27الخطابات المتبادلة بين الناديين مع مراعاة ما قررته المادة ( )42/8من هذه الالئحة
بشأن وقت تزويد اللجنة بها.
 5/4-2/27وثائق التسجيل وفق ما قرر ْته المادة الثامنة عشرة من هذه الالئحة.
 2-2/27يكون سداد التعويض عن التدريب أو المساهمة التضامنية خالل المدة المحددة في الفصل
الحادي عشر من هذه الالئحة وقواعدها التفسيرية ما لم يتفق األطراف على مدة وطريقة
تسويتها في االتفاقية الموقعة بينهم.
 4-7/27في حالة انتهاء عقد الالعب مع النادي فيحق لالعب في حالة رغبته التجديد مع النادي أو
التحول إلى هاوي .وإذا لم يرغب الالعب كال الحالتين فيحق له التوقيع مع أي نادي وبأي
صفة وللجنة إسقاطه من كشوفات النادي دون الحاجة إلحضار خطاب من ناديه السابق.

المادة الرابعة والعشرون :تحول الالعبين الهواة إلى محترفين:
يجوز تحول الالعبين الهواة في أنديتهم إلى العبين محترفين في حال توافر شروط احتراف
الالعب المنصوص عليها في هذه الالئحة ومراعاة الضوابط التالية:
 4/21أن يتقدم الالعب الهاوي بطلب كتابي للتحول إلى العب محترف في ناديه بعد
إكماله ( )48عاما ،مع تزويد اللجنة بصورة من الطلب المستلم رسميا من قبل
النادي.
االحتراف خالل ( )91يوما من تاريخ تقديم
 2/21يوافق النادي على طلب الالعب ب ْ
االحتراف ،ويوقع الالعب عقدا احترافيا لمدة ثالث سنوات وفق
الالعب طلب
ْ
عرض النادي الملزم وبما ال يقل عن الحد األدنى المحدد في المادة السادسة من
هذه الالئحة ،ويمكن التوقيع مع الالعب لمدة تزيد عن ثالث سنوات وبحد أقصى
خمس سنوات بموافقة الالعب ،مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الخامسة من
المادة الخامسة عشرة من هذه الالئحة.
 7/21إذا انقضت المدة المذكورة أعاله ،دون أن يبرم النادي عقدا احترافيا مع الالعب،
فيحق له التوقيع مع ناد آخر ،ويتم تسجيله خالل أول فترة تسجيل قادمة ،مع د ْفع
قيمة التعويض عن التدريب للنادي المستحق للتعويض ،والذي أسهم في تدريب
وتعليم (وتطوير) الالعب إن وجد.
 1/21في حال رفض الالعب عرض النادي الملزم أو عدم الرد بالموافقة خالل ()91
يوما من تاريخ موافقة النادي على طلب الالعب ،فيبقى هاويا لمدة ال تزيد عن
االحترافي األول خالل السنوات
ثالث سنوات ،إال إذا اتفق الطرفان على إبرام العقد ْ
االحتراف.
الثالث منذ تقديمه طلب ْ
 5/21إذا لم يوقع النادي عقدا احترافيا مع الالعب خالل السنوات الثالث ،فيحق لالعب
بعدها االنتقال إلى ناد آخر مع احتفاظ ناديه بحقه في التعويض عن التدريب.
 6/21ال يحق للنادي الجديد ضم وإشراك الالعب في تدريباته ،إال بعد موافقة اللجنة على
تسجيله ،وأي مخالفة من قبل النادي ستجعله عرضة للعقوبات المنصوص عليها
في هذه الالئحة.
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القواعد التفسيرية للمادة الرابعة والعشرين
4-4/21
2-4/21

7-4/21
4-1/21

إذا عاد الالعب إلى وضع الهواية أثناء سريان عقده االحترافي األول ،ثم عاد إلى وضعية
االحتراف سواء قبل أو بعد إكماله لسن ( )27عاما فيكمل مدة عقده االحترافي األول الملزم
قبل تحوله إلى وضعية الهواية.
لضمان سالمة اإلجراءات بين النادي والالعبين والوسطاء بشأن المراسالت المتبادلة،
ودفعا ألي نزاع مستقبلي يقوم النادي بتزويد اللجنة بصورة من نموذج "العنوان المختار"
المعتمد من اللجنة والموقع من الالعبين أو ممثليهم ،مع تحديث النموذج أوال بأول ألي
تغيير يطرأ على ممثل الالعب أو وسيلة التواصل مع الالعب رسميا.
لالعب الحق في الحصول على صورة من الخطاب المسلم رسميا للنادي ،وفي حال تعذر
ذلك يمكنه مخاطبة اللجنة بهذا الشأن.
يكون الرفض على عرض النادي الملزم خطيا مع تزويد اللجنة بصورة منها.

المادة الخامسة والعشرون :انتقال الالعبين الهواة من أنديتهم:
يجوز انتقال الالعبين الهواة من أنديتهم للتعاقد كالعبين محترفين في حالة توافر شروط
احتراف الالعب المنصوص عليها في هذه الالئحة ومراعاة الضوابط التالية:
االحتراف بانتقال
 4/25يقدم النادي الجديد طلبا كتابيا للنادي الحالي لالعب الذي يطبق ْ
الالعب الهاوي إليه كمحترف ،مع تزويد اللجنة بصورة من الطلب المستلم رسميا
من قبل النادي الحالي لالعب.
 2/25يجيب النادي الحالي كتابيا على طلب النادي الجديد بالموافقة أو الرفض خالل
( )45يوما ،مع تزويد اللجنة بصورة من الجواب المستلم رسميا من قبل النادي
الجديد مع مراعاة أن عدم الرد يعتبر رفضا للعرض.
عرض النادي الجديد ،فإنه يجب عليه إبرام عقد
 7/25إذا رفض النادي الحالي لالعب ْ
احترافي مع الالعب إذا رغب الالعب في ذلك خالل أول فترة تسجيل ،بما ال
يتعارض مع األحكام المنصوص عليها في هذه الالئحة ،وفي حال عدم رغبة
الالعب في التعاقد ،يبقى هاويا لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات ،إال إذا اتفق الطرفان
االحترافي األول خالل السنوات الثالث منذ تاريخ عدم رغبته في
على إبرام العقد ْ
التعاقد.
 1/25إذا مضتْ أول فترة تسجيل في حال رغب الالعب التعاقد ،ولكن لم يرغب النادي
في ذلك ،أو انقضت مدة ثالث سنوات ،دون أن يبرم النادي عقدا احترافيا مع
الالعب الراغب في التعاقد ،فيحق له التوقيع مع ناد آخر ،ويتم تسجيله خالل أول
فترة تسجيل قادمة ،مع دفع قيمة التعويض عن التدريب للنادي المستحق
للتعويض ،والذي أسهم في تدريب وتعليم (وتطوير) الالعب.
االحتراف ،ورفض طلب النادي الجديد،
 5/25إذا كان النادي الحالي لالعب ال يطبق ْ
فيحق لالعب الراغب في االنتقال التوقيع مع النادي الجديد ،ويتم تسجيله خالل
أول فترة تسجيل ،مع د ْفع مبلغ وقدره 411.111( :لاير) للنادي الحالي ،إضافة
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إلى دفع قيمة التعويض عن التدريب للنادي المستحق للتعويض ،والذي أسهم في
تدريب وتعليم (وتطوير) الالعب إن وجد.
 6/25ال يحق للنادي الجديد ضم وإشراك الالعب في تدريباته ،إال بعد موافقة اللجنة على
تسجيله ،وأي مخالفة من قبل النادي ستجعله عرضة للعقوبات المنصوص عليها
في هذه الالئحة.
القواعد التفسيرية للمادة الخامسة والعشرين
4-5/25
2-5/25
7-5/25
1-5/25

يراعى في تطبيوق هوذه الفقورة مون الموادة أن يكوون الطلوب مون النوادي الجديود الوذي يطبوق
االحتراف للنادي الحالي الذي ال يطبق االحتراف.
أن عدم الرد من النادي الحالي للنادي الجديد خالل ( )45يوموا مون تواريخ اسوتالم الخطواب
يعتبر رفضا.
يكووون مبلووغ ( 411.111لاير) مسووتحق الوودفع علووى النووادي الجديوود خووالل ( )71يومووا موون
تاريخ التسجيل.
أن الجمع بين دفع مبلغ ( 411.111لاير) وقيمة التعويض عن التدريب لويس مطلقوا فهوو
يتقرر فقط في حال توافر حالة من حاالت استحقاق التعويض عن التودريب وفوق موا قررتوه
المادة ( )76وقواعدها التفسيرية من هذه الالئحة.

الفصل الثامن
االحتراف الخارجي لالعب السعودي
ْ
االحتراف الخارجي لالعب السعودي:
المادة السادسة والعشرونْ :

الحتراف خارج المملكة
 4/26يجوز لالعب السعودي الذي تجاوز ( )48عاما من عمره ا ْ
في أي من الحاالت التالية:
ضعيَة الهواية.
 4/4/26إذا كان مسجال في االتحاد بو ْ
 2/4/26إذا كان محترفا وانتهى عقده.
 7/4/26بموافقة ناديه خالل سريان عقده.
 2/26إذا تعاقد الالعب الهاوي مع ناد خارج المملكة فلناديه أو األكاديمية السابقة
المطالبة بالتعويض عن التدريب طبقا ألحكام الئحة أوضاع الالعبين وانتقاالتهم
باالتحاد الدولي.
 7/26يلتزم الالعب الذي كان مسجال في االتحاد بصفة الهواية ،ولم يكمل ثالثة أعوام
كاملة خارج المملكة ،من تاريخ إصدار شهادة انتقاله الدولية بالعودة لناديه األخير
االحتراف وفق األوضاع التالية:
بالمملكة بوضع الهواية أو ْ
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 4/7/26يتم تسجيل الالعب كهاو إذا رغب النادي ووافق الالعب على تسجيله كالعب
هاو.
 2/7/26إذا رغب النادي في احتراف الالعب فيوقع مع الالعب عقدا احترافيا لمدة ثالث
سنوات وفق عرض النادي الملزم وبما ال يقل عن الحد األدنى المحدد في المادة
السادسة من هذه الالئحة ،ولمدة ال تزيد عن ثالث سنوات ،شريطة أن تكون هذه
المدة قبل إكمال الالعب لسن ( )27عاما.
 7/7/26إذا لم يرغب النادي في احتراف الالعب وتوقيع عقد احترافي معه ،فيحق لالعب
االنتقال لناد آخر في المملكة ،ويتم تسجيله خالل أول فترة تسجيل قادمة ،مع د ْفع
قيمة التعويض عن التدريب للنادي المستحق للتعويض ،والذي أسهم في تدريب
وتعليم (وتطوير) الالعب إن وجد.
 1/7/26إذا رغب النادي في احتراف الالعب وتوقيع عقد احترافي معه ،لكن رفض
الالعب ،فإنه يبقى هاويا لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات ،إال إذا اتفق الطرفان على
االحترافي األول خالل السنوات الثالث ،منذ تقديم النادي طلب
إبرام العقد
ْ
االحتراف لالعب.
ْ
 5/7/26إذا رغب النادي في تسجيل الالعب كهاو ،ورفض الالعب فيبقى هاويا لمده سنة،
يمكن بعدها االنتقال كمحترف وفق ضوابط االنتقال المنصوص عليها في هذه
الالئحة.
 6/7/26إذا رغب الالعب في االنتقال مباشرة إلى ناد آخر في المملكة ،فيشترط الموافقة
الرسمية لناديه األخير في المملكة.
 3/7/26إذا رغب الالعب الذي أكمل سن ( )27عاما خارج المملكة في العودة ،فيحق له
التسجيل في أي ناد بالمملكة هاويا أو محترفا ،مع د ْفع قيمة التعويض عن
التدريب للنادي المستحق للتعويض ،والذي أسهم في تدريب وتعليم (وتطوير)
الالعب إن وجد.
 8/7/26في جميع األحوال السابقة يجب تزويد اللجنة بصورة من جميع المخاطبات التي
تتم.
 1/26إذا كان عقد الالعب الم ْحترف ساريا مع ناد سعودي ،فيجب أن يكون العرض
الخارجي عن طريق ناديه ،وال يحق لالعب أو ممثله أن يتلقى العرض الخارجي
بصورة مباشرة ،إال إذا كان عقده انتهى ،أو سينتهي خالل األشهر الستة من
عقده ،وفي جميع األحوال يجب إبالغ اللجنة خطيا بالعرض الخارجي.
 5/26يلتزم الالعب الم ْحترف خارجيا باالستجابة الفورية الستدعاء االتحاد للعب مع
الم ْنتخبات الوطنية ،وفقا للشروط واألحكام المبينة في الئحة أوضاع الالعبين
وانتقاالتهم باالتحاد الدولي.
 6/26الالعب الم ْحترف السعودي الذي يخرق عقده االحترافي مع ناديه السعودي،
بالتعاقد مع ناديا خارجيا ،وبعد اتخاذ جميع اإلجراءات النظامية ،يتم إتباع التالي:
32

 4/6/26في حال صدور الموافقة من االتحاد الدولي لكرة القدم على التسجيل المؤقت
لالعب لدى االتحاد الجديد ،يتم فورا إيقاف سريان العقد االحترافي لالعب مع
ناديه األخير في المملكة.
 2/6/26إذا رغب الالعب في العودة للعب في المملكة ،يجب عليه العودة إلى ناديه األخير
في المملكة ،إلتمام المدة المتبقية من عقده المذكور في الفقرة ( )4/6/26وفقا
لنفس أحكام العقد.
 7/6/26ال يجوز تسجيل الالعب بأي وضعية (الهواية أو االحتراف) في أي نادي سعودي
إال بموافقة ناديه األخير في المملكة مع دفع التعويضات المنصوص عليها في
الئحة االحتراف.
 1/6/26إذا صدر قرار نهائي دولي بدفع تعويضات لناديه األخير في المملكة ،يمكن لالعب
التسجيل بأي وضعية (الهواية أو االحتراف) في أي نادي آخر سعودي وبدون أي
شرط أو قيد.
القواعد التفسيرية للمادة السادسة والعشرين
 4-7/26يلتزم الالعب الذي كان مسجال في االتحاد بصفة الهواية في إحدى األ ْندية التي ال تطبق
االحتراف ولم يكمل ثالثة أعوام كاملة خارج المملكة من تاريخ إصدار شهادة انتقاله
ْ
الدولية بالعودة لناديه األخير بالمملكة بوضع الهواية ،وفي حال رغبة أحد األ ْندية التي
االحتراف فتطبق على هذه
االحتراف في انتقاله كالعب محترف ورغبة الالعب في ْ
تطبق ْ
الحالة المادة ( )25من هذه الالئحة.

الفصل التاسع
الحفاظ على استقرار العقود بين الالعبين الم ْحترفين واأل ْندية
المادة السابعة والعشرون :احترام العقد:
ال يجوز إنهاء العقد بين الالعب الم ْحترف والنادي إال مع انتهاء مدته أو إنهائه بالتراضي.
القواعد التفسيرية للمادة السابعة والعشرين
 4-23القاعدة األساسية واألصل في العالقة التعاقديَة بين النادي والالعب توجب احترام العقد الم ْبرم
بينهما ،وبناء عليه فإن العقد ينتهي إما بانتهاء مدته أو اتفاق الطرفين على إنهائه بالتراضي.
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المادة الثامنة والعشرون :إنهاء العقد ألسباب مشروعة:
يمكن ألي من الطرفين إنهاء العقد بدون تبعات من أي نوع (تعويضات مالية أو عقوبات
رياضية) ،إذا كانت هناك أسباب مشروعة.
القواعد التفسيرية للمادة الثامنة والعشرين
 4-28االستثناء من القاعدة األساسية المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرون من هذه
الالئحة هو جواز إنهاء العقد لسبب أو أسباب مشروعة لكل من الالعب والنادي.
 2-28يتم التحقق من السبب أو األسباب المشروعة التي تبرر إنهاء العقد وفقا لحيثيات كل حالة
على حدة ،وال يمكن حصر السبب أو األسباب المشروعة إلنهاء العقد ،وفي الحقيقة ال يمكن
االحترافي سببا مشروعا إلنهاء العقد ،ومع ذلك ففي
اعتبار السلوك الذي ينتهك شروط العقد ْ
حال استمرار االنتهاك لفترة طويلة ،أو في حال تراكم العديد من االنتهاكات خالل فترة معينة
من الزمن ،حينها من المرجح أن يبلغ خرق العقد إلى هذا المستوى الذي يحق فيه للطرف
الذي يعاني من االنتهاك إنهاء العقد من جانب واحد.
 7-28في حال قررت الغرفة أن سبب إنهاء العقد يعد مشروعا ،فإن الطرف المنهي للعقد ال يتحمل
د ْفع أي تعويض ،وال يتعرض ألي عقوبات رياضية.

المادة التاسعة والعشرون :إنهاء العقد ألسباب رياضية مشروعة:
إذا ثبت خالل أحد المواسم الرياضيَة أن الالعب الم ْحترف قد شارك في أقل من ()%41
من إجمالي عدد المباريات الرسمية لناديه ،فعندئذ يجوز له إنهاء عقده قبل انتهاء مدته،
على أساس أن السبب الرياضي مشروع ،مع مراعاة ظروف الالعب عند تقييم حالته ،ويتم
التحقق من قبل الغرفة عن وجود أسباب رياضية مشروعة لكل حالة على حدة ،وال يمكن
لالعب الم ْحترف إنهاء عقده على هذا األساس ،إال في خالل ( )45يوم التالية آلخر مباراة
رسمية في الم ْوسم الرياضي للنادي المسجل به.
القواعد التفسيرية للمادة التاسعة والعشرين
4-29
2-29

7-29
1-29
5-29

يقصد بالمباريات الرسمية :جميع المباريات في جميع المنافسات والمسابقات التي يشارك
فيها ناديه.
يراعى عند اإلنهاء المبكر لسبب رياضي مشروع ضرورة أن يخطر الالعب ناديه رسميا عن
قيامه بإنهاء العقد بعد مضي ( )45يوما من آخر مباراة رسمية لناديه في الم ْوسم الرياضي
على أن يزود الالعب اللجنة بصورة من اإلخطار ،خالل مدة ال تتجاوز ( )18ساعة من إخطار
ناديه.
في حال تأخر الالعب عن إخطار ناديه بإنهاء العقد لسبب رياضي مشروع حتى نهاية فترة
التسجيل التالية ،فإن إنهاء العقد بعد ذلك يعتبر غير مشروع.
فرض أي عقوبات على الالعب الذي
إذا ثبت للغرفة وجود سبب رياضي مشروع ،فال يتم ْ
أنهى العقد ،ومع ذلك فإن للغرفة أن تقرر التعويض المناسب للنادي.
من األمور التي يمكن أن تلعب دورا أساسيا في تقييم حالة الالعب التالي:
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 4/5-29مركز الالعب على أرض الملعب.
 2/5-29أي إصابات أو إيقاف قائم تمنع الالعب من اللعب.
 7/5-29كون الالعب ما زال في مرحلة التدريب أي حتى سن ( )27سنة.

المادة الثالثون :حظر إنهاء العقد أثناء الم ْوسم الرياضي:
ال يمكن إنهاء العقد من طرف واحد في أثناء الم ْوسم الرياضي.
القواعد التفسيرية للمادة الثالثين
 4-71تمثل المادة ( )28من هذه الالئحة األساس النظامي للمبدأ الذي تستند عليه المادة ( )71من
هذه الالئحة ،فهي توضح الحالة الوحيدة التي يحق ألي من الطرفين (النادي والالعب) إنهاء
العقد من جانب واحد في أي وقت أي خالل الم ْوسم الرياضي أيضا.
 2-71الحاالت التي ال تجيز اإلنهاء المبكر للعقد بين النادي والالعب ،إال في نهاية الم ْوسم الرياضي
هي:
 4/2-71إذا ت َم إنهاء العقد من قبل أي من الطرفين (النادي أو الالعب) * في حالة السبب
غير المشروع  -بعد انتهاء ما يسمى بالفترة المحمية.
 2/2-71إذا ت َم إنهاء العقد من قبل الالعب لسبب رياضي مشروع (انظر المادة ( )29من
هذه الالئحة).

المادة الحادية والثالثون :تبعات إنهاء العقد دون سبب مشروع:
 4/74يتعين على الطرف المخالف في جميع األحوال دفع تعويض ،ويتم حساب التعويض
المترتب على مخالفة إنهاء العقد إذا لم ينص العقد على غير ذلك ،وفقا لخصوصية
الرياضة ،وأي معايير موضوعية أخرى؛ كالمكافآت ،والحوافز المستحقة لالعب،
بموجب عقده الحالي و /أو العقد الجديد ،وكذلك المدة المتبقية من عقده الحالي
بحد أقصى خمس سنوات ،والمصروفات التي دفعها النادي السابق خالل مدة
التعاقد ،وهل وقعت المخالفة داخل الفترة المحمية أم ال؟.
 2/74ال يمكن م ْنح حق الحصول على التعويض لطرف ثالث ،وإذا تق َرر أن يدفع الالعب
الم ْحترف تعويضا فتقع مسؤولية سداده على كل من الالعب وناديه الجديد معا،
ويجوز تحديد مبلغ التعويض في العقد ،أو أن يتم االتفاق عليه بين الطرفين.
 7/74إضافة إلى االلتزام بد ْفع تعويض يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي العب ثبت
قيامه بإنهاء العقد في أثناء الفترة المحمية ،وتكون عقوبته اإليقاف لمدة ()1
أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية ،ويجوز في حالة التشديد أن يكون
اإليقاف لمدة ( )6أشهر ،وفي جميع األحوال يبدأ تطبيق هذه العقوبات الرياضيَة
على الالعب مع بداية الم ْوسم التالي مع ناديه الجديد ،أما إذا ثبت قيام الالعب
بإنهاء العقد من طرف واحد بدون أسباب رياضية مشروعة أو غيرها بعد الفترة
المحمية ،فال يترتب على ذلك فرض أي عقوبات رياضية ،ولكن يجوز تطبيق
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إجراءات تأديبية خارج الفترة المحمية لعدم تقديم إشعار بإنهاء العقد في ()45
يوما التالية آلخر مباراة رسمية في الم ْوسم الرياضي للنادي المسجل به الالعب،
وعند تجديد العقد فإن الفترة المحمية تبدأ مرة أخرى عندما يتم تمديد فترة مدة
العقد السابق.
 1/74إضافة إلى االلتزام بد ْفع تعويض يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي ناد إذا ارتكب
مخالفة إنهاء العقد ،أو حرض على ذلك في أثناء الفترة المحمية ،وما لم يثبت
عكس ذلك يفترض أن يكون النادي متهما بالتحريض على ارتكاب هذه المخالفة
إذا عمد هذا النادي إلى التعاقد مع أي العب قام بإنهاء عقده مع ناد آخر دون
سبب مشروع ،وفي هذه الحالة سوف يحرم النادي من تسجيل أي العبين جدد،
سواء سعوديين أو غير سعوديين خالل فترتي التسجيل القادمتين.
القواعد التفسيرية للمادة الحادية والثالثين
 4-4/74في حال قررت الغرفة أن سبب إنهاء العقد يعد غير مشروع ،فإن الطرف المنهي للعقد
يتحمل د ْفع التعويضات ،ويتعرض للعقوبات الرياضية وفق ما تقرره هذه المادة.
 2-4/74يقصد بجميع األحوال أي :سواء كان إنهاء العقد خالل الفترة المحمية أو خارجها.
االحترافي المبلغ الذي يدفعه أي
 4-2/74يجوز للطرفين (النادي أو الالعب) أن يحددا في العقد ْ
منهما على سبيل التعويض من أجل إنهاء العقد من جانب واحد (يسمى الشرط الجزائي)،
وميزة هذا الشرط هو اتفاق الطرفين على المبلغ في البداية وتحديد هذا المبلغ في العقد،
وبدفع هذا المبلغ للنادي يحق لالعب إنهاء العقد من جانب واحد ،وبهذا الشرط الجزائي
يكون قد اتفق الطرفان على إعطاء الالعب فرصة إللغاء العقد في أي لحظة ومن دون سبب
وجيه وحتى لو كانت خالل الفترة المحمية ،وفي هذه الحالة ال يتم فرض عقوبات رياضية
على الالعب كنتيجة لإلنهاء المبكر للعقد مع مراعاة أنه ال يسري مفعول اإلنهاء في هذه
الحالة إال في وقت إحدى فترات التسجيل.
 2-2/74يراعى أنه في حال تقرر أن يدفع الالعب الم ْحترف تعويضا ،فتقع مسؤولية سداده على
النادي أو الالعب أو االثنين معا.
 7-2/74تراعى األحكام التالية فيما يخص التعويض عن التدريب لالعب األصغر من سن ()27
سنة:
 4/7-2/74إذا أنهى النادي السابق لالعب العقد بدون سبب مشروع داخل أو خارج الفترة المحمية،
فإنه ال يتم دفع أي تعويض عن التدريب.
 2/7-2/74إذا أنهى الالعب العقد بدون سبب مشروع داخل أو خارج الفترة المحمية ،فإن النادي
الجديد يدفع التعويض عن التدريب للنادي السابق باإلضافة إلى كونه متضامنا وكفيال بدفع
التعويض مقابل اإلخالل بالعقد.
 4-1/74إن إنهاء العقد من طرف واحد (النادي أو الالعب) بدون سبب مشروع هو دائما غير
مقبول ،وفي حالة العقد الذي ت َم توقيعه مع الالعب إلى سن ( )28سنة ،فإن إنهاء العقد
خالل السنوات الثالث األولى يوجب فرض عقوبات رياضية فضال عن التعويض المالي،
والمبدأ نفسه ينطبق على العقود الموقعة عندما يتجاوز عمر الالعب سن ( )28سنة ،ولكن
فقط إذا ت َم إنهاء العقد خالل العامين األولين.
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الفصل العاشر
حماية الالعبين الناشئين
المادة الثانية والثالثون :االنتقاالت الدولية للناشئين:
 4/72ال يسمح باالنتقال دوليا سوى لالعبين فوق ( )48عاما.
 2/72يستثنى من القاعدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الحالتين
التاليتين:
 4/2/72إذا انتقل والدي الالعب إلى البلد التي يقع بها النادي الجديد ،وألسباب غير
متعلقة بكرة القدم.
 2/2/72إذا كان الالعب يسكن على مسافة ال تتجاوز ( )51كيلو مترا من الحدود
المحلية ،وكان النادي الذي يرغب الالعب التسجيل له  -ويتبع اتحاد مجاور  -يقع
في نطاق مسافة ( )51كيلو مترا من الجهة األخرى لهذه الحدود ،وال تزيد
المسافة بين سكن الالعب ومقر النادي عن ( )411كيلو متر ،وفي مثل هذه
الحالة يجب أال ينتقل الالعب من سكنه في بلده ،وتعطى الموافقة صراحة على هذا
الترتيب مع االتحاد المجاور.
 7/72تنطبق شروط هذه المادة على أي العب لم يسج ْل من ق ْبل في أي ناد ،وليس من
مواطني البلد الذي يقع فيها النادي الذي يرغب في التسجيل له للمرة األولى.
 1/72كل عملية انتقال دولي وفق الفقرة ( )2من هذه المادة وكل عملية تسجيل أولى
وفق الفقرة ( )7من هذه المادة أيضا تخضع لموافقة اللجنة الفرعية التي تعينها
لجنة أوضاع الالعبين باالتحاد الدولي لهذا الغرض ،ويتعين رفع طلب من االتحاد
في حال الرغبة في تسجيل الالعب بطلب الموافقة ،وال بد من الحصول على
موافقة اللجنة الفرعية قبل التقدم بأي طلب من االتحاد للحصول على شهادة انتقال
دولي و/أو التسجيل األول.

المادة الثالثة والثالثون :التزامات النادي تجاه الالعب الناشئ:
يلتزم النادي أو األكاديمية تجاه الالعب الناشئ بالتالي:
 4/77تقديم التعليم والتدريب الكروي المناسب ،وأي تعليم أو تدريب أكاديمي أو مدرسي
أو مهني لالعب.
 2/77توفير المواصالت.
 7/77توفير الرعاية الصحية المناسبة.
 1/77توفير المالبس والمعدات والتجهيزات الرياضيَة.

37

المادة الرابعة والثالثون :انتقال الالعب الناشئ بين أندية المملكة:
 4/71يحق لالعب الهاوي الناشئ بموافقة ولي أمره االنتقال إلى أي من أندية المملكة
بعد الحصول على موافقة رسمية من ناديه الحالي.
 2/71يحق لالعب الهاوي الناشئ بموافقة اللجنة وبطلب من ولي أمره االنتقال من ناديه
الحالي إلى أي من أندية المملكة في حالة تغيير محل إقامة عائلته بصفة دائمة،
لمسافة ال تقل عن ( )711كيلو متر عن ناديه الحالي ألسباب غير متعلقة بكرة
القدم ،وإذا ثبت للجنة ما يفيد خالف ذلك ،يعاد تسجيل الالعب في ناديه ،وتطبق
العقوبات المنصوص عليها في هذه الالئحة بحق المخالفين.
القواعد التفسيرية للمادة الرابعة والثالثين
 4-2/71يجب على ولي أمر الالعب الهاوي تقديم أسباب تغيير محل إقامته والمستندات الرسمية
الدالة على ذلك عند تقديم طلب االنتقال ،وللجنة الصالحية الكاملة في الموافقة على الطلب
في ضوء الدراسة الوافية التي تأخذ في االعتبار جميع األوضاع والظروف والمالبسات
واألسباب المتعلقة بالالعب وولي أمره.

المادة الخامسة والثالثون :التسجيل واإلبالغ عن الناشئين في األكاديميات:

 4/75األكاديميات المرتبطة باأل ْندية أو غيرها ملزمة بإبالغ اللجنة عن جميع الناشئين
المسجلين فيها ،وتضع اللجنة سجال خاصا يتضمن أسماء وتواريخ ميالد الالعبين
الناشئين الذين ت َم اإلبالغ عنهم.
 2/75تتعهد األكاديميات المرتبطة باأل ْندية وغيرها بممارسة كرة القدم وفقا للوائح
االتحاد واالتحاد الدولي ،وعليهم احترام وتعزيز المبادئ األخالقية في المسابقات
النظاميَة.
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الفصل الحادي عشر
التعويض عن التدريب والمساهمة التضامنية بين أندية المملكة
المادة السادسة والثالثون :استحقاق التعويض عن التدريب:
 4/76يستحق النادي أو األكاديمية التي أسهمت في تدريب وتعليم (وتطوير) الالعب
تعويضا عن التدريب في أي من الحاالت التالية:
 4/4/76عند توقيع الالعب الهاوي أول عقد احتراف مع ناد جديد حتى إكماله ( )27عاما.
 2/4/76في كل مرة ينتقل فيها الالعب الم ْحترف حتى إكماله ( )27عاما ،وفي هذه الحالة
يكون استحقاق التعويض عن التدريب لناديه األخير ،وسواء كان االنتقال في أثناء
سريان العقد أو عند انتهائه.
االحتراف خالل ( )71شهرا من
ضعيَة
ْ
 7/4/76إذا أعيد تسجيل الالعب الهاوي بو ْ
استعادته لصفة الهواية يلتزم النادي الجديد بدفع تعويضات عن التدريب إلى
النادي األخير.
 2/76يستحق النادي أو األ ْندية السابقة أو األكاديميات التعويض عن التدريب لمرة
واحدة فقط.
 7/76في حال إسقاط الالعب من كشوفات ناديه لعدم الحاجة لخدماته ،أو لعدم الرغبة في
توقيع عقد احترافي معه ،فيستحق ناديه التعويض عن التدريب خالل الفترة
الزمنية من سن ( )42حتى إكمال ( )27عاما نصف قيمة التعويض الموضح في
جدول التعويض عن التدريب في الملحق رقم ( )7من هذه الالئحة.
 1/76يحتسب التعويض عن التدريب من سن ( )42عاما وحتى إكمال ( )27عاما حسب
الملحق رقم ( )7من هذه الالئحة.

القواعد التفسيرية للمادة السادسة والثالثين
 4/4/76من الحاالت التي تنطبق على استحقاق التعويض عن التدريب عند توقيع الالعب الهاوي أول
عقد احترافي مع ناد جديد التالي:
الالعب (أ) إذا سجل كالعب هاو في النادي (ب) وعمره ( )41عام مثال واستمر
4/4-4/4/76
كذلك ،وسجل كالعب هاو في النادي (ج) وعمره ( )46عاما ،واستمر كذلك ووقَع أول عقد
احترافي في النادي (د) بعد أن أكمل ( )48سنة؛ ففي الحاالت السابقة فإن على النادي (د)
دفع التعويض عن التدريب للنادي (ب) والنادي (ج)؛ وذلك عن الفترة الزمنية للتدريب التي
قضاها الالعب (أ).
الالعب (أ) إذا سجل كالعب هاو في النادي (ب) وعمره ( )47عام مثال ،واستمر
2/4-4/4/76
كذلك وسجل كالعب هاو في النادي (ج) وعمره ( )46عاما ،واستمر كذلك ،وسجل كالعب
هاو في النادي (د) وعمره ( )48عاما ،واستمر كذلك ووقَع أول عقد احترافي في النادي (د)
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بعد أن أكمل ( )48عاما؛ ففي الحاالت السابقة فإن النادي (د) يعتبر هو النادي الجديد الذي
وقع أول عقد احترافي مع الالعب (أ) ،ومن ث َم فإنَ على النادي (د) دفع التعويض عن
التدريب للنادي (ب) والنادي (ج) ،وذلك عن الفترة الزمنية للتدريب التي قضاها الالعب (أ)،
وفي حال انتقل الالعب الم ْحترف (أ) إلى النادي (هـ) ،فتنطبق على هذه الحالة من حيث
استحقاق التعويض عن التدريب المادة ( )2/4/76من هذه الالئحة.
الالعب (أ) إذا سجل كالعب هاو في النادي (ب) وعمره ( )47عام مثال ،واستمر
7/4-4/4/76
كذلك ووقع أول عقد احترافي مع النادي (ب) بعد أن أكمل ( )48عاما ،واستمر كذلك في
النادي (ب) حتى سن ( )22عاما ،وبعدها انتقل إلى النادي (ج) واستمر كذلك؛ ففي الحالة
السابقة فإن على النادي (ج) دفع التعويض عن التدريب للنادي (ب) ،وذلك عن الفترة
الزمنية للتدريب التي قضاها الالعب (أ) من سن ( )47عاما وحتى سن ( )22عاما.
 2-4/76يكون للغرفة مطلق الصالحية في التحقق من انطباق أي من الحاالت السابقة على الوقائع
المطروحة أمامها.
 7-4/76يقصد بإكمال سن ( )27عاما في هذه الالئحة دخول الالعب في اليوم التالي من انتهاء
( )288شهرا ميالديا من تاريخ ميالده.

المادة السابعة والثالثون :عدم استحقاق التعويض عن التدريب:
ال يستحق التعويض عن التدريب في أي من الحاالت التالية:
 4/73عند استعادة الالعب الم ْحترف لوضعيَة الهواية.
 2/73إذا أنهى النادي عقد الالعب بدون سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع.
 7/73إذا انتقل أو ت َم تسجيل الالعب بأحد أندية الدرجة الثانية أو الثالثة.
القواعد التفسيرية للمادة السابعة والثالثين
االحترافي بدون
 4-2/73تراعى حالة إذا قام الالعب الذي يقل عمره عن ( )27سنة بإنهاء العقد ْ
سبب مشروع ،ففي هذه الحالة فإن النادي الجديد يجب أن يدفع تعويض التدريب للنادي
األخير لالعب ،إلى جانب التعويض المستحق مقابل اإلخالل التعاقدي الذي يتح َمل
مسؤوليته الالعب والنادي الجديد سوية (انظر نص المادة ( )74وقواعدها التفسيرية).

المادة الثامنة والثالثون :طريقة احتساب التعويض عن التدريب:
 4/78يكون حساب التعويضات عن التدريب على أساس تكلفة التدريب في النادي
المنتقل إليه الالعب من سن ( )42عاما وحتى إكمال ( )27عاما.
 2/78تحتسب مبالغ التعويضات عن التدريب على أساس فترة التدريب الفعلية (يوم/
شهر /سنة) ،وال يتم احتساب فترات انقطاع الالعب عن التدريب.
 7/78يجب أن يكون االلتزام بدفع التعويض مقابل التدريب ،دون المساس بأي التزام
لدفع تعويض نتيجة اإلخالل بالعقد.
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القواعد التفسيرية للمادة الثامنة والثالثين
 4-4/78عند تسجيل الالعب ألول مرة كمحترف يتم حساب التعويض عن التدريب المستحق بضرب
محصلة تكلفة التدريب في النادي المنتقل إليه الالعب في عدد السنوات التي قضاها الالعب
في التدريب ،وهي تبدأ من الم ْوسم الذي بلغ فيه الالعب سن ( )42عاما وحتى إكمال
( )27عاما.
 2-4/78في حالة تكرار االنتقاالت يتم حساب التعويض عن التدريب على أساس تكاليف التدريب
بالنادي المنتقل إليه الالعب ،مضروبا في عدد سنوات التدريب مع ناديه األخير.

المادة التاسعة والثالثون :وقت استحقاق التعويض عن التدريب:

 4/79عند تسجيل الالعب بصفة العب محترف ألول مرة في ناد جديد ،فيجب عليه د ْفع
قيمة التعويض عن التدريب خالل ( )71يوما من تاريخ التسجيل ،وتقديم
المستندات التي تثبت ذلك للجنة.
 2/79في حال تكرار انتقال الالعب الم ْحترف حتى إكمال ( )27عاما ،فيجب على النادي
الجديد دفع قيمة التعويض عن التدريب خالل ( )71يوما من تاريخ التسجيل ،مع
مراعاة أن يكون دفع التعويض عن التدريب لناديه األخير فقط.

المادة األربعون :استحقاق المساهمة التضامنية:

 4/11إذا انتقل الالعب خالل مدة سريان العقد ،وقام النادي الجديد بد ْفع تعويض للنادي
السابق للسماح بانتقال الالعب ،فيتعين على النادي الجديد االحتفاظ بما قيمته
( )%5من إجمالي تعويض االنتقال ليتم توزيعها على جميع األ ْندية التي لعب فيها
هذا الالعب خالل المواسم الواقعة بين سن ( )42عاما وحتى إكمال ( )27عاما.
 2/11تكون نسبة المساهمة التضامنية خالل المواسم الواقعة بين سن ( )42عاما وحتى
إكمال ( )27عاما حسب الجدول الموضح في الملحق رقم ( )1من هذه الالئحة.
القواعد التفسيرية للمادة األربعين
 4-4/11تكون المساهمة التضامنية مستحقة الدفع إذا توافر الشرطان التاليان:
 4/4-4/11إذا انتقل الالعب الم ْحترف أثناء سريان عقده مع ناديه أي قبل الوقت المحدد النتهاء العقد
االحترافي.
ْ
 2/4-4/11إذا كان االنتقال مقابل تعويض مالي.
 2-4/11دفع قيمة المساهمة التضامنية تكون للنادي أو األ ْندية التي أسهمت في تدريب وتعليم
الالعب من سن ( )42عاما وحتى إكمال ( )27عاما.
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المادة الحادية واألربعون :مسؤولية دفع المساهمة التضامنية ووقت دفعها:
 4/14النادي الجديد مسؤول عن عملية احتساب قيمة المساهمة التضامنية وتوزيعها
على حسب السجل الرياضي لالعب ،وعلى الالعب عند الضرورة مساعدة النادي
الجديد على الوفاء بالتزاماته ،كما يمكن للجنة تقديم المساعدة والعون في تقديم
السجل الرياضي لالعب ،أو طلبها من االتحاد اآلخر بالنسبة لالعب المنتقل من
خارج المملكة.
 2/14يجب على النادي الجديد د ْفع المساهمة التضامنية في موعد أقصاه ( )71يوما من
تاريخ التسجيل إذا ت َم دفع قيمة االنتقال دفعة واحدة.
القواعد التفسيرية للمادة الحادية واألربعين
 4-2/14في حال كان قيمة االنتقال دفعت على شكل دفعات أو أقساط فأن دفع المساهمة التضامنية
يكون في موعد أقصاه ( )71يوما من تاريخ كل دفعه مستحقه.

المادة الثانية واألربعون :اإلجراءات التأديبية:
يمكن للجنة تقديم ملف للجنة االنضباط باالتحاد ،مشفوعا به طلب البدء في اإلجراءات
التأديبية طبقا لالئحة االنضباط باالتحاد على األ ْندية أو الالعبين الذين ال يحترمون
االلتزامات الواردة في هذا الفصل.
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الفصل الثاني عشر
أحكام خاصة بالالعب غير السعودي
المادة الثالثة واألربعون :التعاقد مع الالعب غير السعودي:
 4/17يمكوون لألنديووة التعاقوود مووع الالعبووين غيوور السووعوديين وفووق النموووذج المعود مون قبول
اللجنة (انظور ملحوق رقوم  4مون هوذه الالئحوة) وقيودهم فوي سوج َالت االتحواد بالعودد
المسموح به بموجب هذه الالئحة والقرارات والتعاميم الصادرة من االتحاد.
 2/17يحق ألندية الدرجة الممتازة تسجيل عدد أربعة العبين غير سعوديين ،مع مراعواة
التالي:
 4/2/17عدم جواز أن يكون الالعب غير السعودي حارس مرمى.
 2/2/17المشاركات األسيوية التي تلزم أن يكون الالعب الرابع العبا أسيويا.
 7/17مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )2من هذه الالئحوة يسومح ألنديوة الدرجوة الممتوازة
تسووجيل العبووين اثن وين إضووافيين جوودد غيوور سووعوديين خووالل فتوورات التسووجيل ،دون
التقيد بتزويد اللجنوة بمخالصوة ماليوة لالعبوين الوذين ترغوب األ ْنديوة فوي اسوتبدالهم
وفق الضوابط التالية:
 4/7/17تزويد اللجنة بتعهد رسمي بسوداد الرواتوب الشوهرية والبودالت وأي نفقوات أخورى
منصوص عليها في عقود الالعبين المراد استبدالهم حتى تاريخ نهاية عقودهم.
 2/7/17تزويد اللجنة بمستند رسومي يثبوت حصوول الالعبوين الموراد اسوتبدالهم مون كشوف
النادي على مستحقاتهم المالية.
 7/7/17تزويوود اللجنووة دوري وا بمووا يثبووت تسووليم الالعبووين المسووتبدلين لوورواتبهم الشووهرية
والبدالت المنصوص عليها في عقودهم.
 1/7/17ال يسووومح بإعووووادة قيوووود الالعبووووين المسوووتبدلين إال خووووالل فتوووورة التسووووجيل التاليووووة
الستبدالهم.
 5/7/17إذا ثبووت عوودم التووزام األ ْنديووة بالضوووابط المنصوووص عليهووا فووي هووذه المووادة ،فيحووق
للجنة إيقاع أي من العقوبات المنصووص عليهوا فوي الفصول الرابوع عشور مون هوذه
الالئحة.
 1/17يخضووع الالعبووون غيوور السووعوديين لألحكووام الووواردة فووي هووذه الالئحووة والتعوواميم
الصادرة من االتحاد مع مراعاة األحكام الخاصة بالالعب السعودي الم ْحترف.
القواعد التفسيرية للمادة الثالثة واألربعين
 4-1/7/17ي ستثنى من عدم السماح بإعادة قيد الالعبين المستبدلين إال خالل فترة التسجيل التالية
حالة إصابة الالعب غير السعودي وفقا لما نصتْ عليه أحكام المادة ( )7/16من هذه
الالئحة.
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المادة الرابعة واألربعون :تسجيل الالعب غير السعودي:
4/11

2/11
7/11
1/11

5/11
6/11
3/11

موووع مراعووواة نظوووام مطابقوووة االنتقوووال ( )TMSوالئحوووة أوضووواع وانتقوووال الالعبوووين
باالتحاد الدولي وأحكام هذه الالئحة ذات الصلة ،يجب على النادي الذي يرغوب فوي
تسجيل الالعب غير السعودي التقدم إلى االتحاد بطلب مرفق به العقد والمسوتندات
األخرى لمخاطبة االتحاد المسجل به الالعب للحصول على شهادة انتقاله الدولية.
ال يعتد بشهادة االنتقال الدوليوة وسوجل الالعوب موا لوم تورد إلوى االتحواد عون طريوق
االتحاد المسجل به الالعب.
ال يعتبر طلب شهادة انتقال الالعب بمثابة موافقة على تسجيله.
تصدر شهادة االنتقال الدولية خالل سبعة أيوام مون تواريخ اسوتالم طلوب الشوهادة أو
اإلخطار بعدم التمكن من إصدارها بسبب عودم انتهواء العقود بوين الالعوب الم ْحتورف
وناديووه ،أو بسووبب عوودم وجووود اتفوواق حووول اإلنهوواء المبكوور للتعاقوود ،أو أي سووبب
قانوني آخر.
ال تصووودر شوووهادة االنتقوووال الدوليوووة إذا نشوووأ نوووزاع بوووين النوووادي السوووابق والالعوووب
الم ْحترف.
تسري أحكام الملحق رقوم ( 7و7أ) مون الئحوة االتحواد الودولي بشوأن نظوام مطابقوة
االنتقال الدولي (.)TMS
يجوووز لالعووب غيوور السووعودي المسووجل فووي االتحوواد بموجووب أحكووام هووذه الالئحووة أن
يتقوودم بطلووب تغييوور جنسوويته المسووجل بهووا إلووى أي جنسووية قوود يحصوول عليهووا وذلووك
بتقديم مستندات صادرة عن السلطات المختصة في بلدانهم تبين أن الالعب المعني
قد حصل على الجنسية قبل سنة واحدة على األقل من تاريخ تقديم الالعب طلبه.

المادة الخامسة واألربعون :التزامات النادي والالعب غير السعودي:
 4/15على الطرفين المتعاقدين االلتزام باألنظمة واللوائح باالتحاد واالتحاد الدولي حول
كل ما يتعلق بأوضاع وانتقال الالعبين غير السعوديين.
االحتراف م ْلزم ألطرافه ،وال يجوز تعليق نفاذه على تسجيل الالعب في
 2/15عقد
ْ
االتحاد أو نتيجة الفحص الطبي أو الفني ،أو أن يتضمن شرط فترة التجربة.

المادة السادسة واألربعون :مشاركة الالعب غير السعودي في المباريات
الرسمية:
 4/16ال يجوز لالعب غير السعودي االشتراك مع النادي في المباريات الرسومية ،إال بعود
استكمال إجراءات االنتقال والتسجيل المنصوص عليها في هذه الالئحة.
 2/16يمكوون للجنووة فووي حووال عوودم تسوولمها شووهادة االنتقووال الدوليووة خووالل ( )45يوموا موون
توواريخ الطلووب السووماح بتسووجيل الالعووب غيوور السووعودي مووع النووادي بصووورة مؤقتووة
لفتوورة أقصوواها سوونة ( 42شووهرا) ،وبع ودها يصووبح التسووجيل دائم وا ،ويجوووز للجنووة
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س ْحب التسجيل المؤقت إذا قودم االتحواد السوابق أسوبابا مقنعوة تبورر عودم اسوتجابته
لطلب شهادة االنتقال.
 7/16يحق للنادي استبدال الالعب غير السعودي في حال إصابته بمرض عضال ،أو
وفاته ،أو إصابته بعاهة مستديمة ،أو إصابته بكسر أو قطع في الرباط ،أو صابته
إصابة تمنعه من المشاركة حتى فترة التسجيل التالية لإلصابة ،ويشترط في ذلك
الشروط التالية:
 4/7/16أن يكون الالعب الم ْحترف غير السعودي المراد استبداله وتسجيله خارج فترة
التسجيل انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل.
 2/7/16أن يثبت وجود اإلصابة أو المرض صدور تقرير طبي معتمد من جهة تقبلها
اللجنة تقرر أن مدة تعافيه من اإلصابة أو المرض تكون عند أو بعد بداية فترة
التسجيل التالية لإلصابة.
 7/7/16تزويد اللجنة بتعهد رسمي بسداد الرواتب الشهرية والبدالت وأي نفقات
أخرى منصوص عليها في عقد الالعب المصاب المراد استبداله أو تزويد اللجنة
بالمخالصة المالية بينهما أو اتفاقية انهاء العقد بالتراضي.
القواعد التفسيرية للمادة السادسة واألربعين
 4-4/16في حال َ
تعذر تسجيل الالعب غير السعودي في المكاتب الرئيسية والفرعية للرئاسوة العاموة
لرعاية الشباب بسبب وجود مباراة رسومية للنوادي خوارج مقوره ،فيجووز مشواركته فوي هوذه
المباراة بناء على موافقة اللجنة.
 4-7/16يحق للنادي أيضا استبدال الالعب غير السعودي في حال صدور قرار نهائي بإدانته في
قضايا المنشطات.
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الفصل الثالث عشر
حقوق الدعاية واإلعالن
المادة السابعة واألربعون :حقوق الدعاية واإلعالن:
4/13
2/13
7/13

1/13
5/13

يحق لالتحاد استثمار أسماء وصور العبي الم ْنتخبات الوطنية في مختلف مجاالت
وأشكال الدعاية واإلعالن.
يحق للنادي استثمار أسماء وصور العبيه في مختلف مجاالت وأشكال الدعاية
واإلعالن.
يحق لالعب استثمار اسمه وصورته الفردية في اإلعالن بناء على موافقة خطيَة
االحترافي الموقع بينهم ،على َأال يقترن اسمه
من ناديه ،أو حسب بنود العقد ْ
وصورته باسم ناديه أو المنتخب أو االتحاد ،وأال يستخدم المالبس والعالمات
واأللوان الخاصة بأي منهم بأي شكل من األشكال.
ال يحق لالعب استثمار اسمه وصورته الفردية في اإلعالن مع شركات أو جهات
منافسة للشريك االستراتيجي ،أو الراعي الرسمي إال بالموافقة الخطيَة من ناديه.
ال يجوز لالعب الظهور في اإلعالنات والدعايات التجارية التي تخالف النظام
العام ،أو اآلداب العامة ،أو المنتجات الضا َرة بالصحة.
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الفصل الرابع عشر
المخالفات والعقوبات
المادة الثامنة واألربعون :أحكام عامة في المخالفات والعقوبات:
 4/18يحق لألندية توقيع العقوبات على الالعبين في حال مخالفتهم لالئحة العقوبات
الداخلية لألندية ،وإخطار اللجنة والالعب بالقرارات الصادرة رسميا بتوقيع
العقوبات خالل أسبوعين من تاريخ وقوع المخالفة ،على أن يراعى أن تكون
العقوبات وفق التالي:
 4/4/18لفت نظر.
 2/4/18توجيه اإلنذار الكتابي.
 7/4/18الغرامة المالية التي ال تزيد عن ( )%51من أجر الراتب األساسي.
 1/4/18العقوبات المنصوص عليها في المادة الحادية والخمسين من هذه الالئحة.
 2/18يحق للجنة تطبيق العقوبات على الطرف الذي أنهى العقد دون سبب مشروع
وتوقيع العقوبات على الوسيط الذي أسهم ،أو شارك في إنهائه.
 7/18النادي الذي لم يلتزم بتقديم العقود الموقعة مع الالعبين خالل أول فترة تسجيل
معلنة يعاقب بغرامة مالية ال تزيد عن ( 411111لاير).
القواعد التفسيرية للمادة الثامنة واألربعين
 4-7/4/18في حال كانت المخالفات المرتكبة من الالعب تبرر زيادة الغرامة المالية عن ()%51
فعلى النادي رفع بتفاصيل المخالفات والمبررات الالزمة لذلك ونسبة الغرامة المالية،
وللجنة مطلق الصالحية في الموافقة على زيادة الغرامة المالية أو رفضها ،في ضوء
قناعتها بظروف ومالبسات المخالفة وحال الالعب.

المادة التاسعة واألربعون :العقوبات على الالعب:

 4/19يحق للجنة وفق صالحيتها أو بطلب من أحد األ ْندية أن توقع عقوبات على الالعب
الم ْحترف في حالة ارتكابه مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية:
االحتراف.
 4/4/19تقديم بيانات أو مستندات لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط ْ
 2/4/19التحايل على قواعد االنتقال.
 7/4/19اإلخالل بااللتزامات التعاقديَة تجاه ناديه.
 1/4/19إنهاء عقده مع النادي دون سبب مشروع.
 5/4/19توقيع عقد احتراف ألكثر من ناد عن نفس الفترة.
 6/4/19التفاوض مع أحد األ ْندية أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خالفا ألحكام هذه
الالئحة.
47

 3/4/19أي من االلتزامات واألحكام والضوابط المنصوص عليها في هذه الالئحة.
 8/4/19مخالفة تعليمات وتعاميم ولوائح االتحاد ذات الصلة واالمتناع عن تنفيذ قرارات
اللجنة.
 9/4/19عرض أي نزاع يتعلق بأحكام هذه الالئحة على أي جهة أخرى غير اللجنة.
 41/4/19تسريب الوثائق والمستندات ذات الصلة بأحكام هذه الالئحة أو أي وثائق أو
مستندات متعلقة بالمنازعات أمام اللجنة أو الغرفة.
 2/19في حال ارتكاب الالعب أيا من المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه
المادة يحق للجنة إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
 4/2/19اإلنذار الخطي.
 2/2/19الغرامة المالية التي ال تزيد عن ( 711.111لاير).
 7/2/19اإليقاف لمدة ال تزيد على ستة أشهر ،مع صرف نسبة ال تتجاوز ( )%51من
أجر الراتب األساسي والتزام الالعب بأداء التمارين.
ْ
القواعد التفسيرية للمادة التاسعة واألربعين
 4-2/19يراعى تطبيق عقوبة اإلنذار الخطي في الحاالت التي تبرر التدرج وترى اللجنة مناسبة
تقريرها قبل االنتقال للعقوبات األخرى.
 2-2/19يجوز للجنة إيقاع عقوبة الغرامة أو اإليقاف أو بهما معا ،حسب مقتضيات الواقعة وظروفها
ومالبساتها وحال الالعب.
 4-2/2/19تحدد اللجنة الشروط والمدى الزمني لسداد الغرامة.

المادة الخمسون :منع الالعب من مزاولة نشاطه الرياضي:
 4/51إذا صدر قرار من االتحاد أو أي من لجانه بمنع الالعب من مزاولة نشاطه
الرياضي وبعد اتخاذ جميع اإلجراءات النظاميَة ،يتم اتباع التالي:
 4/4/51يلغــي النــادي عقــد الالعـــب ،اعتبــارا من تاريخ صدور القرار وإبالغ اللجنة
بما يفيد ذلك.
 2/4/51ال يحق لالعــب المطالبــة بأي مرتبــات أو مستحقــات ماليـــة عن الفــترة
المتبقية من عقده الملغي.
 2/51إذا صدر قرار عفو عن الالعب الممنوع من مزاولة نشاطه الرياضي خالل الفترة
المتبقية من عقده الملغى ،عليه العودة إلى ناديه السابق إلتمام تلك الفترة من
خالل أحكام العقد نفسه ،قبل قرار المنع من مزاولة النشاط الرياضي.
 7/51إذا صدر قرار العفو عن الالعب الممنوع من مزاولة نشاطه الرياضي بعد انتهاء
الفترة المتبقية من عقده الملغي ،فإنه يحق له التسجيل في ناديه األصلي ،أو أي
ناد آخر.
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 1/51إذا صدر حكم نهائي من لجنة االستئناف في اللجنة السعودية للرقابة على
المنشطات بإيقاف الالعب ،فيحق للنادي التالي:
 4/1/51إلغاء عقد الالعب فور صدور الحكم النهائي ،دون د ْفع أي تعويضات لالعب
والرفع للجنة بذلك.
 2/1/51مطالبة الالعب بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم عقد ،أو االتفاق مع الالعب على
عدم المطالبة بإعادة تلك المبالغ ،شريطة رفع كل ما يتعلق بالموضوع للجنة؛ ألخذ
الموافقة على اإلجراءات التي اتخذها النادي.
 5/51إذا صدر حكم نهائي من الجهات المختصة في المملكة بسجن الالعب نتيجة
القبض عليه في جريمة ،أو مخالفة تتنافى مع األنظمة أو اللوائح أو الدين أو
العادات والتقاليد االجتماعية ،فيحق للنادي التالي:
 4/5/51إلغاء عقد الالعب فور صدور الحكم النهائي ،دون دفع أي تعويضات لالعب
ورفع ذلك للجنة.
 2/5/51مطالبة الالعب بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم عقد ،أو االتفاق مع الالعب على
عدم المطالبة بإعادة تلك المبالغ ،شريطة رفع كل ما يتعلق بالموضوع للجنة؛ ألخذ
الموافقة على اإلجراءات التي اتخذها النادي.
 7/5/51في حال ت َم سجن الالعب مؤقتا وقبل صدور حكم نهائي ،فيحق للنادي االحتفاظ
لالعب بنسبة ( )%51من أجر راتبه األساسي تسلم له حال إطالق سراحه دون
معاقبته بحكم نهائي ،وفي حال صدر الحكم النهائي فال يحق له في استالم النسبة
المنصوص عليها في هذه الفقرة ،مع مطالبته بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم
عقد.
 6/51عند وجود عقوبة إيقاف مفروضة على العب قبل انتقاله ،يجب أن يتم تطبيق تلك
العقوبة وفرضها منْ قبل النادي الجديد الذي سجل فيه الالعب.
القواعد التفسيرية للمادة الخمسين
 4-1/51يراعى تطبيق حكم المادة ( )1/51أيضا في الحاالت التي يصبح فيها قرار لجنة االستماع
لقضايا المنشطات نهائي.

المادة الحادية والخمسون :العقوبات على النادي:
 4/54يحق للجنة وفق صالحيتها أن توقع عقوبات على النادي في حالة ارتكابه مخالفة
أو أكثر من المخالفات التالية:
 4/4/54تقديم بيانات أو مستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط
االحتراف.
ْ
 2/4/54تحايل على قواعد االنتقال.
 7/4/54اإلخالل بااللتزامات التعاقديَة تجاه الالعب.
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 1/4/54إنهاء عقد الالعب دون سبب مشروع.
 5/4/54التفاوض مع أحد الالعبين أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خالفا ألحكام
الالئحة.
 6/4/54تحريض الالعب على اإلخالل بعقده مع ناديه.
 3/4/54االمتناع عن سداد التعويضات عن التدريب والمساهمات التضامن وفق أحكام
الالئحة.
 8/4/54مخالفة لوائح وتعليمات وتعاميم االتحاد ذات الصلة واالمتناع عن تنفيذ قرارات
اللجنة.
 9/4/54عرض أي نزاع يتعلق بأحكام هذه الالئحة على أي جهة أخرى غير اللجنة.
 41/4/54أي من االلتزامات واألحكام والضوابط المنصوص عليها في هذه الالئحة.
 44/4/54تسريب الوثائق والمستندات ذات الصلة بأحكام هذه الالئحة أو أي وثائق أو
مستندات متعلقة بالمنازعات أمام اللجنة أو الغرفة.
 2/54في حال ارتكاب النادي أيا من المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه
المادة يحق للجنة إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
 4/2/54توجيه اإلنذار الخطي.
 2/2/54الغرامة المالية التي ال تزيد عن ( 511.111لاير).
 7/2/54الحرمان من تسجيل العبين جدد لمدة ال تزيد عن فترتي تسجيل.
القواعد التفسيرية للمادة الحادية والخمسين
 4-2/54يراعى تطبيق عقوبة اإلنذار الخطي في الحاالت التي تبرر التدرج ،وترى اللجنة مناسبة
تقريرها قبل االنتقال للعقوبات األخرى.
 2-2/54يجوز للجنة إيقاع عقوبة الغرامة أو الحرمان ،أو بهما معا ،حسب مقتضيات الواقعة
وظروفها ومالبساتها.
 4-2/2/54تحدد اللجنة الشروط والمدى الزمني لسداد الغرامة.

المادة الثانية والخمسون :العقوبات على الوسطاء واإلداريين:
 4/52يحق للجنة وفق صالحيتها أن توقع عقوبات على الوسيط في حالة ارتكابه مخالفة
أو أكثر من المخالفات التالية:
 4/4/52تقديم بيانات أو مستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل واالنتقال
االحتراف.
وشروط ْ
 2/4/52اإلخالل بااللتزامات التعاقديَة تجاه الالعب.
 7/4/52تحريض الالعب على اإلخالل بعقده.
 1/4/52تشجيع الالعب على إنهاء عقده دون سبب عادل.
 5/4/52التفاوض مع أحد الالعبين أو صرح بالتفاوض أو التعاقد خالفا ألحكام الالئحة.
 6/4/52مخالفة أحكام هذه الالئحة أو لوائح االتحاد أو التعليمات والتعاميم ذات الصلة أو
امتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة.
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 3/4/52عرض أي نزاع يتعلق بأحكام هذه الالئحة على أي جهة أخرى غير اللجنة.
 8/4/52عرض أي من االلتزامات واألحكام والضوابط المنصوص عليها في هذه الالئحة.
 9/4/52تسريب الوثائق والمستندات ذات الصلة بأحكام هذه الالئحة أو أي وثائق أو
مستندات متعلقة بالمنازعات أمام اللجنة أو الغرفة.
 2/52في حال ارتكاب الوسيط أيا من المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه
المادة يحق للجنة إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
 4/2/52توجيه اإلنذار الخطي.
 2/2/52الغرامة المالية التي ال تزيد عن ( 711.111لاير).
 7/2/52إيقاف التسجيل بشكل مؤقت لمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن سنة.
 1/2/52سحب التسجيل.
 5/2/52المنع من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
 7/52يحق للجنة وفق صالحيتها في حالة ارتكاب أي من اإلداريين مخالفة التفاوض مع
أحد الالعبين ،أو التصريح بالتفاوض ،أو التعاقد ،خالفا ألحكام الالئحة أن توقع
عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
 4/7/52اإليقاف لمدة موسم كامل عن ممارسة النشاط الرياضي.
 2/7/52الغرامة المالية التي ال تزيد عن ( 711.111لاير).
القواعد التفسيرية للمادة الثانية والخمسين
 4-2/52يراعى تطبيق عقوبة اإلنذار الخطي في الحاالت التي تبرر التدرج ،وترى اللجنة مناسبة
تقريرها قبل االنتقال للعقوبات األخرى.
 2-2/52يجوز للجنة إيقاع عقوبة الغرامة ،أو اإليقاف أو بهما معا ،حسب مقتضيات الواقعة
وظروفها ومالبساتها وحال الوسيط.
 7-2/52يجوز للجنة إيقاع عقوبة الغرامة أو سحب التسجيل أو بهما معا ،حسب مقتضيات الواقعة
وظروفها ومالبساتها وحال الوسيط.
 1-2/52يجوز للجنة إيقاع عقوبة الغرامة أو المنع من المشاركة في أي نشاط أو بهما معا ،حسب
مقتضيات الواقعة وظروفها ومالبساتها وحال الوسيط.
 4-7/52يجوز للجنة إيقاع عقوبة الغرامة أو اإليقاف أو بهما معا ،حسب مقتضيات الواقعة
وظروفها ومالبساتها وحال اإلداريين.
 4-2/7/52تحدد اللجنة الشروط والمدى الزمني لسداد الغرامة.

الفصل الخامس عشر
اللجنة وتشكيلها واختصاصاتها وقراراتها
المادة الثالثة والخمسون :تشكيل اللجنة:
 4/57تتك َون اللجنة من رئيس ونائب للرئيس ،وعدد ( )7أعضاء يصدر بهم قرار من
المجلس.
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2/57
7/57
1/57
5/57

يجب أن يكون نائب الرئيس من المقيمين في مقر االتحاد.
يجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة ممن يحمل مؤهال قانونيا.
يجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة ممن يجيدون اللغة اإلنجليزية.
تسقط العضوية في حالة تغيب العضو ثالثة اجتماعات في العام الواحد ،وبدون عذر
مقبول ،وفي حال خلو مركز أحد أعضاء اللجنة أو اعتذاره ألي سبب كان يتخذ،
المجلس اإلجراءات الالزمة لتعيين البديل.

المادة الرابعة والخمسون :اجتماعات اللجنة:
4/51
2/51
7/51
1/51
5/51

يتولى الرئيس اجتماعات اللجنة.
في حال غياب الرئيس يتولى اجتماعات اللجنة نائب الرئيس.
يحدد رئيس اللجنة مواعيد اجتماعاتها ،ويضمن تنفيذ كل المهام ،ويقدم تقريرا
بذلك إلى مجلس اإلدارة.
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية األعضاء من بينهم الرئيس أو
نائبه.
تتخذ اللجنة قراراتها باألغلبية البسيطة ،وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب
الذي فيه الرئيس.

المادة الخامسة والخمسون :اختصاصات اللجنة:
تختص اللجنة بالتالي:
 4/55الرقابة على تطبيق أحكام هذه الالئحة والنظر في كافة األمور التأديبية المتعلقة
باألندية و /أو الالعبين و/أو الوسطاء و/أو اإلداريين واتخاذ القرارات بشأنها.
 2/55فض المنازعات التي تكون بين األندية و  /أو الالعبين و /أو الوسطاء بشأن
أوضاعهم وأهليتهم وانتقاالتهم الداخلية والخارجية.
 7/55إصدار تعميم سنوي قبل بداية الم ْوسم الرياضي ،ولها حق تعديله ،أو اإلضافة
إليه ،ويكون جزءا ال يتجزأ من هذه الالئحة ،على أن يتضمن التعميم مواعيد
فترتي التسجيل ومتطلباتها.
 1/55تحديد أوضاع الالعبين في مختلف منافسات االتحاد.
 5/55إعداد نماذج العقود واالستمارات الخاصة بالتسجيل.
 6/55دراسة ملفات طلبات التسجيل أو طلبات تعديل العقود أو إلغائها ،وإجازتها
والموافقة والتصديق عليها.
 3/55إيقاع العقوبات ضمن صالحياتها على األ ْندية و /أو الالعبين و/أو الوسطاء و /أو
اإلداريين في الحاالت التي يثبت فيها مخالفتهم هذه الالئحة والقرارات والتعاميم.
 8/55إجراء أي تعديالت على الالئحة ورفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها.

المادة السادسة والخمسون :سكرتارية اللجنة:
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 4/56يوفر االتحاد العدد الالزم من سكرتارية اللجنة ،ولرئيس اللجنة تنظيم أعمالهم.
 2/56تتولى سكرتارية اللجنة تنظيم محاضر اللجنة وتوقيعها من األعضاء وأي أعمال
يتم إسنادها في إطار اختصاصات اللجنة.

المادة السابعة والخمسون :الشكاوى:
 4/53للنادي أو الالعبين أو الوسطاء أو من له مصلحة تتعلق بأحكام هذه الالئحة التقدم
للجنة بالشكوى فيما يدخل في اختصاصها.
 2/53يشترط لقبول الشكوى التالي:
 4/2/53تقديمها إلى اللجنة.
 2/2/53تضمينها الوقائع والمستندات المؤيدة للشكوى.
 7/2/53توقيعها من قبل المشتكي ،أو من يمثله قانونا.
 1/2/53تحديد نوعية المطالبة.
 5/2/53العنوان الكامل لطرفي الشكوى (العنوان البريدي ،وأرقام الهاتف ،ورقم الفاكس
والبريد اإللكتروني).
 7/53يحق للجنة طلب حضور من تراه من أطراف الشكوى واالستماع لإلفادات ذات
الصلة بموضوعها.
 1/53تصدر اللجنة قراراتها خالل شهر من تاريخ تقديم الشكوى ،ولها الحق بالتمديد
لمدة أو مدد مماثلة ،حسب حال وموضوع الشكوى وظروف وقائعها.
 5/53يحق للجنة االستعانة بمن تراه من القانونيين والفنيين والخبراء.
 6/53يتضمن قرار اللجنة أسبابه وحيثياته ومنطوقه.
القواعد التفسيرية للمادة السابعة والخمسين
 4-4/53يتم استقبال الشكاوى على النحو اآلتي:
 4/4-4/53الحضور الشخصي للمشتكي أو من يمثله قانونا ،وتعبئة نموذج الشكوى -المعتمد لدى
اللجنة  -خطيا.
 2/4-4/53البريد اإللكتروني الخاص باللجنة على أن تسلم الوثائق األصلية لسكرتير اللجنة.
 2-4/53يتم تقديم الشكوى وفق النموذج المعتمد (انظر الملحق رقم .)3
 7-4/53يتعين على أطراف الشكوى تقديم ردودهم في المواعيد والمهل التي تحددها اللجنة.
 4-2/53يجب تقديم الشكوى ومرفقاتها من نسختين أصل وصورة.
 4-7/2/53يجوز أن يكون الممثل القانوني عن الالعب المحترف المحامي المرخص له أو الوسيط
المسجل بموجب تفويض من الالعب للمطالبة بحقوقه.
للجنة أن تلزم من صدر ضده القرار بمدة ال تزيد عن ( )15يوما لتنفيذ القرار ،وفي
4-6/53
حال ع دم تنفيذ القرار في المدة المقررة يحق للجنة اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في
اللوائح لتنفيذ قرارتها.
 2-6/53تقوم اللجنة بعد صدور قرارها بإحالته لألمانة العامة إلبالغه فورا ألطراف الشكوى أو
ممثليهم.
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تعتبر اللجنة أن األطراف قد استلموا القرار إذا ت َم إبالغه لألطراف على العنوان المشار
7-6/53
إليه في القرار.

الفصل السادس عشر
أحكام ختامية
المادة الثامنة والخمسون :أحكام ختامية:
4/58
2/58
7/58
1/58
5/58
6/58

تعتبر اللوائح والقرارات الصادرة عن االتحاد جزءا مكمال لهذه الالئحة ،ما لم ير ْد
بشأنه نص ،وال يتعارض مع أحكامها.
يعتبر التعميم السنوي الذي تصدره اللجنة جزءا ال يتجزأ من هذه الالئحة.
يختص المجلس بتفسير أحكام هذه الالئحة ،واتخاذ القرارات الالزمة في كل ما لم
يرد بشأنه نص.
تختص الغرفة بتطبيق أحكام هذه الالئحة في ضوء اختصاصها المنصوص عليه
في المادة ( )5من الئحة غرفة فض المنازعات باالتحاد.
يعتبر كل حكم أو قرار يتعارض مع أحكام هذه الالئحة باطال.
تسري أحكام هذه الالئحة على الشكاوى واألوضاع والحاالت واالنتقاالت التي تتم
بعد نفاذها.
القواعد التفسيرية للمادة الثامنة والخمسين

 4-5/58يتم الفصل في المنازعات التي وردت بعد صدور هذه الالئحة طبقا ألحكامها باستثناء التالي:
األول :المنازعات المتعلقة بالتعويضات عن التدريب.
الثاني :المنازعات المتعلقة بالمساهمة التضامنية.
الثالث :المنازعات المتعلقة بالعقود االحترافية التي انتهت قبل سريان هذه الالئحة ما لم تكن
مدة النظر فيها قد انتهت فال يجوز النظر فيها اصال.
فهذه المنازعات الثالث يتم الفصل فيها وفقا لالئحة التي كانت سارية عند تسجيل
العقد محل النزاع.

المادة التاسعة والخمسون :اإلبطال والنفاذ:
 4/59تحل هذه الالئحة ومالحقها محل الالئحة السابقة الصادرة بالقرار رقم
(/5611ق )4/وتاريخ 4171/8/6هـ الموافق 2147/6/45م.
 2/59تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي لالتحاد.
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الملحق رقم ()4
نموذج عقد الالعب
الم ْحترف
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المملكة العربية السعودية

Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Arabian Football
Federation
Professionalism and
Players' Status Committee

االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
االحتراف وأوضاع الالعبين
لجنة ْ

نموذج عقد العب كرة قدم محترف

األطراف:
إنه في يوم ...............الموافق........./..../....م في مدينة ..............................بالمملكة
العابية السعودية تَ َّم االتفاق بين كل من:
 -1نادي ............................وعنوانه .........................:ص .ب ...............:الامز
البايدي .............:البايد االلكراوني ،...................................:ويمثله في الروقيع
على هذا العقد ................................................/بصفره رئيس النادي أو المفوض
الاسمي ويشار إليه في هذا العقد (بالطا األول).
 -2الالعب ....................................../الجنسية ..........................ويحمل جواز
وتاريخ
رقم.............................
الهوية
سفا.................
ص.
وعنوانه...................................:
ميالده........./....../.....:م
هاتف........................:
البايدي................:
الامز
ب.................:
البايد
جوال.........................../
فاكس.......................:
اإللكراوني............................................................ .........................:
ويمثله السيد .................................................../بموجب الوكالة الصادرة
براريخ ......./....../.....:أو عقد الرمثيل المؤرخ في ،........../.../....ويشار إليه في هذا
العقد (بالطا الثاني).
التمهيد:
تحيث إ َّن الطا األول ياغب في الرعاقد مع الطا الثاني بصفة العب كاة قدم محرا
طبقا لشاوط هذا العقد واللوائح ،وتحيث إ َّن الطا الثاني يوافق على اللعب لدى الطا
األول كالعب كاة قدم محرا طبقا لشاوط هذا العقد واللوائح ،وبعد أن أقا الطافان
بأهليرهما لهذا الرعاقد فقط اتفقا على ما يلي:
البند األول :يعتبر التمهيد جزءا ال يتجزأ من العقد.
البند الثاني :مدة العقد:
مدة العقد ( ،)...........................................ويبدأ سايان هذا العقد من
تاريخ........../........../..........م وينرهي في تاريــخ........../........../..........م.
البند الثالث :احترام األنظمة واللوائح:
يلرزم الطافان باتحراام وتنفيذ األنظمة ولوائح وتعاميم االتحاد واالتحاد الدولي واالتحاد
القاري ورابطة دوري ال ُمحْ رَ ِافين.
البند الرابع :التزامات الطرف األول:
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وأوضاع الالعبين ،يلرزم الطا

وفق ما تقاره المادة السادسة من الئحة االتحراا
بالرالي:
 -1دفع راتب شهاي وقدره ..........................................إلى الطا الثاني في نهاية
كل شها ميالدي.
 -2دفع بدل سكن سنوي وقدره..........................................................................
 -3دفع بدل مواصالت شهاي وقدره....................................................................
 -4أي امريازات أخاى:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
 -5إجازة سنوية تحسب اتفاق الطافين.
 -6تأمينا يغطي تحاالت الماض والعالج واإلصابة والعجز أو الوفاة طيلة مدة عقده مع
الطا األول ،على أن تشمل الرغطية الرأمينية الحاالت الري ما زالت آثارها ممردة بعد
نهاية العقد.
 -7السماح لالعب الذي تَ َّم اخرياره ضمن صفو المنرخب الوطني بااللرحاق للعب أو
الردريب فور طلب االتحاد المعني وفق اللوائح.
البند الخامس :التزامات الطرف الثاني:
يلرزم الطا الثاني بالرالي:
 -1األنظمة واللوائح والقاارات والرعاميم الصادرة عن االتحاد واالتحاد الدولي واألعاا
ضيَّة ونصوص العقد.
ال ِّايا ِ
 -2االلرحاق بال ُم ْنرَ َخبات الوطنية فور طلب االتحاد ذلك وفق ما نص عليه الملحق رقم ()1
ْ
تطلبت مصلحة المنرخب
من الئحة أوضاع الالعبين وانرقاالتهم باالتحاد الدولي ،وإذا
تفايغه لفراة زمنية أطول ،فيحق لالتحاد تمديد الفراة بشاط َّأال ترعارض مع أي مشاركة
رسمية للنادي.
 -3تحضور الردريبات والمعسكاات والندوات والمؤتماات الصحفية وأداء المباريات الودية
والاسمية في النادي أو المنرخب ،تحسب المواعيد المقارة ،ويُعفى الالعبون الطلبة من
تدريبات الفراة الصباتحية أثناء أيام الدراسة فقط ،على أن يرم تعويضها في فراات أخاى
يحددها النادي.
 -4الحصول على موافقة النادي ال َخطِّيَّة قبل مغادرته المملكة في أثناء ال َم ْو ِسم أو اإلجازات.
 -5الحفاظ على اللياقة البدنية والمثول لالخربارات الفنية والفحوصات الطِّبَّيَّة الدورية
والعالج وفق الجداول ال ُمعدة من قبل األجهزة الفنية والطِّبَّيَّة للنادي واالتحاد وفحوصات
اللجنة الوطنية لمكافحة ال ُمنَ ِّشطات.
ياضيَّة ،وأن يكون قدوة تحسنة داخل وخارج الملعب.
 -6الرحلي باألخالق والاوح الاِّ ِ
 -7عدم قَبُول أي دعم مادي أو هدايا من أي جهة دون الحصول على موافقة النادي.
 -8عدم االعرزال خالل فراة سايان العقد بدون موافقة الطا األول ،إال في تحالة الظاو
القاهاة.
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األول

 -9عدم المشاركة في أي نشاط رياضي أو ثقافي أو اجرماعي أو اللعب في المباريات الودية
لغيا ناديه الحالي ،إال بعد الحصول على موافقره َ
الخطِّيَّة.
 -11مرابعة تحصيله العلمي ورفع مسرواه الثقافي ،بما يساعده على ضمان مسرقبله الوظيفي
(بالنسبة لالعب السعودي).
 -11إخطار ناديه الحالي ،والحصول على موافقره عند الرفاوض أو الرعاقد مع نا ٍد جديد ،إال
إذا كان عقده انرهى ،أو سينرهي خالل السرة األشها األخياة من عقده الحالي.
 -12عدم قَبُول إجااء أي مفاوضات مباشاة مع األ ْن ِديَة بعد وأثناء انضمامه لل ُم ْنرَ َخبات
الوطنية ،وأي مخالفة من قبل الالعب سرجعله عاضة للعقوبة وفقا لمواد الفصل الاابع
عشا (ال ُمخالَفات والعقوبات) من الئحة االتحْ رِاا وأوضاع الالعبين وانرقاالتهم.
 -13المشاركة وبذل أقصى جهده وإمكاناته في تنفيذ األنشطة واألعمال المنصوص عليها في
العقد ال ُم ْب َام معه ،ما لم تكن تحالة الالعب الصحية ال تسمح بذلك بموجب تقاريا طبية
معرمدة من الطا األول.
 -14اتحراام االتفاقيات والعقود ال ُمب َْا َمة مع الاعاة الاسميين للنادي ،بما ال يرعا َرض مع
نصوص الالئحة.
 -15إخطار الطا األول بإصابره أو ماضه ،وعدم اسرخدام عالج طبي دون علم طبيب
الطا األول ،عدا الحاالت الطارئة والرزامه بالعالج المقار له بموافقة الطا
األول.
 -16المحافظة على أساار الطا األول وعدم اإلساءة له ولمنرسبيه أو الجماهيا بأي شك ٍل
من األشكال.
 -17االلرزام باللوائح الدولية ولوائح اللجنة السعودية للاقابة على المنشطات والمثول أمام
لجنة فحص ال ُمنَ ِّشطات ولجنة االسرماع لقضايا المنشطات مرى طلبت منه ذلك.
 -18االلرزام بالئحة الصحة والسلوك الاياضي ،وفحوصات لجنة الصحة والسلوك
الاياضي.
 -19االلرزام بالالئحة النموذجية للمخالفات والعقوبات في األندية الري تطبق االتحراا
والمعرمدة من اللجنة.
سخ العقد:
البند السادس :عدم التأخر في د ْفع الرواتب أو ف ْ
ال يحق للطا األول الرأخا عن دفع رواتب الطا الثاني أو فسخ العقد بسبب إصابة
الالعب أثناء اللعب أو الردريب.
البند السابع :حقوق الدعاية واإلعالن:
 -1للطا األول الحق المطلق في اسرثمار صورة الطا الثاني.
 -2للطا الثاني تحق اسرثمار اسمه وصورته الفادية في اإلعالن بعد موافقة الطا األول
ال َخطِّيَّة على شكل ومضمون اإلعالن ،على َّأال يرعارض اإلعالن مع األنظمة ولوائح
االتحاد واآلداب العامة في المملكة ،واالمرناع عن اإلعالن للمنرجات المضاة بالصحة.
البند الثامن :إقرار العقوبات:
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يجوز للطا األول اتخاذ قاارات وعقوبات ضد الطا الثاني في تحال إخالله بالرزاماته
المنصوص عليها بالعقد ،وبما ال يرعارض مع اللوائح ،على أن يخطا الطا الثاني كرابيا،
ويحق لألخيا االعرااض عليها وفق ما تقضي به األنظمة واللوائح.
البند التاسع :تسوية المنازعات:
 -1يسعى الطافان لحل خالفاتهما تحول تنفيذ العقد بالرسوية الو ِّديَّة.
 -2تخرص غافة فض المنازعات باالتحاد بالنظا في المنازعات الري تنشأ بين النادي
والالعب ال ُمحْ رَ ِا تحول العقد ،مع مااعاة ما يدخل في اخرصاص لجنة االتحراا
وأوضاع الالعبين بموجب نصوص الئحة االتحراا وأوضاع الالعبين والئحة
الوسطاء ،والئحة غافة فض المنازعات باالتحاد.
البند العاشر :تعديل وإنهاء العقد:
 -1يجوز تعديل العقد بموافقة الطافين مع الروقيع على أية إضافة أو تحذ .
 -2ال يجوز إنهاء العقد خالل ال َم ْو ِسم الاياضي.
 -3يجوز للطافين االتفاق على إنهاء العقد قبل انرهاء مدته.
البند الحادي عشر :لغة العقد:
اللغة العابية هي اللغة الاسمية المعرمدة للعقد ويراجم إلى اللغة اإلنجليزية أو اللغة الري
يرقنها الطا الثاني.
البند الثاني عشر :اإلقرارات:
 -1يُقا الالعب بأن هذا العقد هو الوتحيد ،وأنه غيا ماتبط بأي عقود مع أندية أخاى.
 -2يُقا الالعب بأنه مرفاغ كليا للعب للنادي ،وغيا ماتبط بأي عمل تحكومي ،أو خاص من
أي نوع ،من تاريخ بداية هذا العقد مع النادي وتحرى تاريخ نهايره.
البند الثالث عشر :أحكام عامة:
 -1يقا الطافان بأنهما قد اطَّلَعا على لوائح وتعاميم االتحاد واالتحاد الدولي قبل الروقيع على
هذا العقد وبأنهما ملرزمان برنفيذها.
 -2ال يعرد بأي نص يرعارض مع األنظمة واللوائح والرعاميم الصادرة عن االتحاد واالتحاد
الدولي واالتحاد القاري ورابطة دوري ال ُمحْ رَ ِافين.
 -3يخضع تقديا األعذار والظاو الشخصية لما يااه الطا األول واللجنة باالتحاد.
 -4تطبق أتحكام الئحة االتحْ رِاا وأوضاع الالعبين وانرقاالتهم على كل ما لم يا ْد ِذ ْكاه في
هذا العقد.
 -5للطافين االتفاق على إضافة أية بنود أو شاوط إلى العقد ،وبما ال يرعارض مع اللوائح.
البند الرابع عشر :نسخ العقد:
يحار العقد من ( )3نسخ موقعة تحسب األصول بجميع صفحاتها ومؤرخ بالصفحة األخياة
ومخروما من قبل الطا األول ،وتسلم نسخة منه لكل طا فور الروقيع عليه ،وتسلم نسخة
إلى االتحاد وتكون هي المعرمدة لديه في تحالة الخال .
البند الخامس عشر :يعربا هذا العقد ملزما للطافين من تاريخ الروقيع عليه ،وال يكون نافذا
إال بعد مصادقة اللجنة عليه.
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(الطا الثاني)
(الطا األول)
االسم ...............................................:االسم...............................................:
.
الصفة ..............................................:الصفة..............................................:
.
الروقيع ..............................................:الروقيع.............................................:
الراريخ .............................................:الراريخ.............................................:
.
.
مصادقة لجنة االتحْ رِاا

وأوضاع الالعبين،

وخرمها
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المملكة العربية السعودية

Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Arabian Football
Federation
Professionalism and
Players' Status Committee

االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
االحتراف وأوضاع الالعبين
لجنة ْ

نموذج عقد إعـارة العب كرة قدم محترف

األطراف:
إنه في يوم ...............الموافق........./..../....م في مدينةة ..............................بالمملكةة
العابية السعودية ،تَ َّم االتفاق بين كل من:
 -1نةةادي ............................وعنوانةةه .........................:ص .ب ...............:الامةةز
البايدي .............:البايد االلكراوني...............................:ويمثلةه فةي الروقيةع علةى
هةةةذا العقةةةد ................................................/بصةةةفره رئةةةيس النةةةادي أو المفةةةوض
الاسمي ويشار إليه في هذا العقد (النادي المعيا) (بالطا األول).
 -2نةةادي ............................وعنوانةةه .........................:ص .ب ...............:الامةةز
البايدي .............:البايد االلكراوني.......................................:ويمثله في الروقيةع
على هذا العقد ................................................/بصفره رئيس النةادي أو المفةوض
الاسمي ،ويشار إليه في هذا العقد (النادي المسرعيا) (بالطا الثاني).
 -3الالعةةةةب ....................................../الجنسةةةةية ..........................ويحمةةةةل جةةةةواز
سةةةةةةةةةةةةةةفا ....................الهويةةةةةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةةةةةم ................................وتةةةةةةةةةةةةةةاريخ
مةةةةةيالده........./....../.....:م وعنوانةةةةةه ...........................:ص .ب ..........:الامةةةةةز
البايدي .........:هاتف .................:فاكس ....................:جوال......................../
ا لبايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
اإللكراوني.......................................................................................:
ويمثلةةةةةه السةةةةةيد .................................................../بموجةةةةةب الوكالةةةةةة الصةةةةةادرة
براريخ ......./....../.....:أو عقد الرمثيل المؤرخ في........./.../...ويشار إليه في هذا العقد
(بالطا الثالث).
التمهيد:
تحيث إن الطا الثاني ياغب في الرعاقد مع الطةا الثالةث بصةفة العةب كةاة قةدم محرةا
ُمعار من الطا األول طبقا لشاوط هذا العقد واللوائح ،وتحيث إن جميع األطةاا موافقةون
على ذلك ،وبعد أن أقاوا األطاا بأهليرهم لهذا الرعاقد فقط اتفقوا على ما يلي:
البند األول :يعتبر التمهيد جزءا ال يتجزأ من العقد.
البند الثاني :مدة العقد:
مدة العقد ( ،)................................................................ويبدأ سايان هذا العقد من
تاريخ........../........../..........م وينرهي في تاريــخ........../........../..........م.
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البند الثالث :احترام األنظمة واللوائح:
يلرزم األطاا باتحراام وتنفيذ األنظمة ولوائح وتعاميم االتحاد واالتحاد الدولي واالتحاد
القاري ورابطة دوري ال ُمحْ رَ ِافين.
البند الرابع :التزامات الطرف الثاني:
- 1يدفع الطا الثاني (النادي ال ُمسرعيا) للطا األول (النادي ال ُمعيا) مبلغا وقدره
( ).............................................لقاء قيمة إعارة الطا الثالث (الالعب).
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

الثالث في

يلرزم بدفع راتب شهاي قدره ..........................................إلى الطا
نهاية كل شها ميالدي.
يلرزم بدفع بدل سكن سنوي قدره.....................................................................
يلرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزم بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدفع بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل مواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالت شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهاي
قدره...............................................................
أي امريازات أخاى...................................................................................:
إجازة سنوية تحسب اتفاق األطاا .
تأمينةا يغطةةي تحةةاالت المةةاض والعةةالج واإلصةةابة والعجةةز أو الوفةةاة طيلةةة مةةدة عقةةده مةةع
تشمل الرغطية الرأمينيةة الحةاالت الرةي مةا زالةت آثارهةا ممرةدة بعةد
الطا الثاني على أن
َ
نهاية العقد.
السةةماح لالعةةب الةةذي تَ ة َّم اخريةةاره ضةةمن صةةفو المنرخةةب الةةوطني بااللرحةةاق للعةةب أو
الردريب فور طلب االتحاد المعني وفق اللوائح.

البند الخامس :التزامات الطرف الثالث:
 -1اتحراام قوانين المملكة العابية السعودية
 -2بذل أقصى جهد ،وتقديم أفضل ما لديه في المباريات ،مةع مااعةاة قةوانين لعبةة كةاة القة َدم
وأن يقبل قاارات المسؤولين في المباراة ،وأن يكون قدوة تحسنة في تمثيل الطا الثاني.
 -3ممارسة اللعب النظيف والسلوك السوي في جميع المباريات ،واإلعداد لهةا عنةد اخريةاره،
والمشاركة في الردريب وفقا لرعليمات الطا الثةاني مةا لةم تكةن تحالرةه الصةحية ال تسةمح
بذلك طبقا للرقاريا الطِّبَّيَّة المعرمدة من الطا الثاني.
ضيَّة الخاصةة بةالطا الثةاني عنةدما يُطلةب منةه
 -4تحضور جميع األتحداث والمناسبات ال ِّايا ِ
ذلك.
 -5االمرناع عن اللعب أو المشاركة في أي نشاط رياضي لغيا الطا الثاني ،إال بعد موافقة
األخيا كرابيا.
 -6االلرحاق فةورا بالمنرخةب الةوطني للرةدريب أو اللعةب فةي تحةال تَة َّم اخريةاره ضةمن صةفوفه
عندما يُطلب منه ذلك.
 -7عدم االعرزال خالل فراة سايان العقد بدون موافقةة الطةا األول والثةاني ،إال فةي تحالةة
الظاو القاهاة.
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 -8إخطار الطةا الثةاني بإصةابره أو ماضةه ،وعةدم اسةرخدام عةالج طبةي دون علةم طبيةب
الطا الثاني عدا الحاالت الطارئة والرزامه بالعالج المقار له بموافقة الطا الثاني.
 -9المحافظة على أساار الطا الثاني وعدم اإلسةاءة لةه ولمنرسةبيه أو الجمةاهيا بةأي شةكل
من األشكال.
 -11عدم مغادرة المملكة دون موافقة كرابية من الطا الثاني.
 -11االلرةةزام بةةاللوائح الدوليةةة والوطنيةةة لمكافحةةة ال ُمنَ ِّشةةطات والمثةةول أمةةام لجنةةة فحةةص
ال ُمنَ ِّشطات مرى طلبت منه ذلك.
 -12االلرزام بالئحة الصحة والسلوك الاياضي ،وفحوصات لجنة الصحة والسلوك
الاياضي.
 -13االلرزام بالالئحة النموذجية للمخالفات والعقوبات في األندية الري تطبق االتحراا
والمعرمدة من اللجنة.
البند السادس :عدم التأخر في دفع الرواتب أو فسخ العقد:
ال يحق للطا الثةاني الرةأخا عةن دفةع رواتةب الطةا الثالةث أو فسةخ العقةد بسةبب إصةابة
الالعب أثناء اللعب أو الردريب.
البند السابع :حقوق الدعاية واإلعالن:
للطا الثاني الحق المطلق في اسرثمار صةورة الالعةب بعةد موافقةة الطةا األول ال َخطِّيَّةة،
وللطا الثالث تحق اسرثمار اسمه وصورته الفاديةة فةي اإلعةالن بعةد موافقةة الطةا األول
والثاني ال َخطِّيَّة على شكل ومضمون اإلعالن ،على َّأال يرعارض اإلعالن مع األنظمة ولوائح
االتحاد واآلداب العامة بالمملكة واالمرناع عن اإلعالن للمنرجات المضاة بالصحة.
البند الثامن :إقرار العقوبات:
يجوز للطا الثاني اتخاذ قاارات وعقوبات ضد الطا الثالةث فةي تحالةة إخاللةه بالرزاماتةه
المنصوص عليها بالعقد ،وبما ال يرعارض مع اللوائح ،علةى أن يخطةا الطةا الثالةث كرابيةا
ويحق لألخيا االعرااض عليها وفق ما تقضي به األنظمة واللوائح.
البند التاسع :تسوية المنازعات:
 -1تسعى األطاا لحل خالفاتها تحول تنفيذ العقد بالرسوية الودية.
 -2تخةةرص غافةةة فةةض المنازعةةات باالتحةةاد بةةالنظا فةةي المنازعةةات الرةةي تنشةةأ بةةين النةةادي
والالعةةب تحةةول العقةةد ،مةةع مااعةةاة مةةا يةةدخل فةةي اخرصةةاص لجنةةة االتحرةةاا وأوضةةاع
الالعبين بموجب نصوص الئحة االتحراا وأوضاع الالعبين والئحة الوسةطاء ،والئحةة
غافة فض المنازعات باالتحاد.
البند العاشر :تعديل وإنهاء العقد:
 - 1يجوز تعديل العقد بموافقة األطاا مع الروقيع على أية إضافة أو تحذ .
- 2يجوز لألطاا االتفاق على إنهاء العقد قبل انرهاء مدته.
البند الحادي عشر :لغة العقد:
اللغةةة العابيةةة هةةي اللغةةة الاسةةمية المعرمةةدة للعقةةد ويرةةاجم إلةةى اللغةةة اإلنجليزيةة أو اللغةةة الرةةي
يرقنها الطا الثالث.
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البند الثاني عشر :أحكام عامة:
- 1يقا الطافان بأنهما قد اطَّلَ َعا على لوائح وتعاميم االتحاد واالتحاد الدولي قبل الروقيع علةى
هذا العقد وبأنهما ملرزمان برنفيذها.
 - 2ال يعرد بأي نص يرعارض مع القوانين واللوائح والرعاميم الصةادرة عةن االتحةاد واالتحةاد
الدولي واالتحاد القاري ورابطة دوري ال ُمحْ رَ ِافين.
- 3يخضع تقديا األعذار والظاو الشخصية لما يااه الطا الثاني واللجنة باالتحاد.
- 4تطبق أتحكام الالئحة على كل ما لم يا ْد ِذ ْك ُاه في هذا العقد.
يرعارض مع اللوائح.
- 5لألطاا االتفاق على إضافة أية بنود أو شاوط إلى العقد وبما ال
َ
البند الثالث عشر :نسخ العقد:
يحار العقد من ( )4نسخ موقعة تحسب األصول بجميع صفحاتها ومؤرخ بالصةفحة األخيةاة،
ومخرومةا مةةن قبةل الطةةا األول والثةاني ،وتسةةلم نسةخة منةةه لكةل طةةا فةور الروقيةةع عليةةه،
وتسلم نسخة إلى االتحاد وتكون هي المعرمدة لديه في تحالة الخال .
البند الرابع عشر :يعربا هذا العقةد ملزمةا لجميةع األطةاا مةن تةاريخ الروقيةع عليةه ،ويكةون
نافذا بعد مصادقة اللجنة عليه.
(الطا الثالث)
(الطا الثاني)
(الطا األول)
(الالعب)
(النادي ال ُمسرعيا)
(النادي ال ُمعيا)
االسم .............................:االسم .............................:االسم........................... :
الصفة ............................:الصفة ............................:الصفة.......................... :
الروقيع ...........................:الروقيع ...........................:الروقيع......................... :
الراريخ ...........................:الراريخ ...........................:الراريخ.......................... :
.
.
مصادقة لجنة االتحْ رِاا

وأوضاع الالعبين،

خرمها
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الملحق رقم ()7
جدول التعويض عن التدريب
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الملحق رقم ()7
جدول التعويض عن التدريب
عما الالعب
الذي أكمله
 12سنة
 13سنة
 14سنة
 15سنة
 16سنة
 17سنة
 18سنة
 19سنة
 21سنة
 21سنة
 22سنة
 23سنة

أندية الدرجة
الممرازة
 75ألف لاير
 91ألف لاير
 115ألف لاير
 121ألف لاير
 141ألف لاير
 161ألف لاير
 181ألف لاير
 211ألف لاير
 241ألف لاير
 271ألف لاير
 311ألف لاير
 331ألف لاير

أندية الدرجة
األولى
 51ألف لاير
 61ألف لاير
 71ألف لاير
 81ألف لاير
 95ألف لاير
 111ألف لاير
 125ألف لاير
 145ألف لاير
 165ألف لاير
 181ألف لاير
 195ألف لاير
 211ألف لاير
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أندية الدرجة
الثانية
 41ألف لاير
 51ألف لاير
 61ألف لاير
 71ألف لاير
 85ألف لاير
 111ألف لاير
 115ألف لاير
 131ألف لاير
 145ألف لاير
 161ألف لاير
 175ألف لاير
 191ألف لاير

أندية الدرجة
الثالثة
 31ألف لاير
 41ألف لاير
 51ألف لاير
 61ألف لاير
 75ألف لاير
 91ألف لاير
 115ألف لاير
 121ألف لاير
 135ألف لاير
 151ألف لاير
 165ألف لاير
 181ألف لاير

الملحق رقم ()1
جدول نسبة المساهمة التضامنية
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الملحق رقم ()1
جدول نسبة المساهمة التضامنية
الم ْوسم الذي أكمل الالعب فيه عمر  42عاما:

( %5كمثال  %1.25من إجمالي التعويض)

الم ْوسم الذي أكمل الالعب فيه عمر  47عاما:

( %5كمثال  %1.25من إجمالي التعويض)

الم ْوسم الذي أكمل الالعب فيه عمر  41عاما:

( %5كمثال  %1.25من إجمالي التعويض)

الم ْوسم الذي أكمل الالعب فيه عمر  45عاما:

( %5كمثال  %1.25من إجمالي التعويض)

الم ْوسم الذي أكمل الالعب فيه عمر  46عاما:

( %41كمثال  %1.5من إجمالي التعويض)

الم ْوسم الذي أكمل الالعب فيه عمر  43عاما:

( %41كمثال  %1.5من إجمالي التعويض)

الم ْوسم الذي أكمل الالعب فيه عمر  48عاما:

( %41كمثال  %1.5من إجمالي التعويض)

الم ْوسم الذي أكمل الالعب فيه عمر  49عاما:

( %41كمثال  %1.5من إجمالي التعويض)

الم ْوسم الذي أكمل الالعب فيه عمر  21عاما:

( %41كمثال  %1.5من إجمالي التعويض)

الم ْوسم الذي أكمل الالعب فيه عمر  24عاما:

( %41كمثال  %1.5من إجمالي التعويض)

الم ْوسم الذي أكمل الالعب فيه عمر  22عاما:

( %41كمثال  %1.5من إجمالي التعويض)

الم ْوسم الذي أكمل الالعب فيه عمر  27عاما:

( %41كمثال  %1.5من إجمالي التعويض)
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الملحق رقم ()5
نموذج العنوان المختار
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العنوان المختار
أقر أنا الالعب الم ْحترف الموقع أدناه باآلتي:
 - 4أن أيا من العناوين المثبتة بهذا النموذج هو عنواني المختار.
 - 2أن إرسال أي أو أوراق أو وثائق أو تبليغات على أي منها يعد تبليغا صحيحا منتجا آلثاره النظاميَة
والقانونية.
.

عنوان األصيل
االسم:
الجوال:

هاتف العمل:

هاتف المنزل:

الفاكس:

المنطقة:

المدينة:

صندوق البايد:

الامز البايدي:

المدينة:

الحي:

اسم الشارع:

رقم المنزل:

البايد اإللكراوني:
اسم شخص آخا:
هاتف المنزل:

الجوال:

عنوان الوسيط (إن وجد)
االسم:

الجوال:

هاتف العمل:

هاتف المنزل:

الفاكس:

المنطقة:

المدينة:

صندوق البايد:

الامز البايدي:

المدينة:

البايد اإللكراوني:
اسم شخص آخا:
الجوال:

هاتف المنزل:

االسم/
التاريخ/
التوقيع/
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الملحق رقم ()6
نموذج تقديم طلب تسجيل
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نموذج تقديم طلب تسجيل العب محترف
بيانات مقدم الملف:
اسم النادي:
نوع طلب التسجيل:
o
o
o
o
o

تجديد).

العب محترف ( جديد
العب محترف معار.
تجديد)
العب محترف غير سعودي ( جديد
العب محترف غير سعودي معار
العب محترف منتقل من نادي ____________ إلى نادي ______________

المستندات المرفقة لطلب التسجيل:
 - 4العقد الموقع بين األطراف.
).
 - 2نموذج رقم (
 - 7وثيقتي التأمين (الشامل  -الصحي).
 - 1صورة مصدقة من المؤهل العلمي.
 - 5صورة مصدقة من جواز السفر والبطاقة الشخصية.
 - 6شهادة طبية.
 - 3العنوان المختار.

تعهد:
االحتراف بنادي ................بأن جميع المستندات والوثائق المرفقة مع طلب التسجيل صحيحة،
أتعهد أنا مدير ْ
وأتحمل المسؤولية في حالة وجود أي أخطاء بها.

االحتراف:
مدير ْ
األسم:
التاريخ:
التوقيع:
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الملحق رقم ()3
نموذج تقديم شكوى
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نموذج تقديم شكوى
4
رقم الشكوى:

2

المشتكى عليه:

تاريخ الشكوى:

الوثائق المطلوبة من صاحب الشكوى (يرم وضع إشارة صح تحسب المافق)
صورة من وثيقة إثبات الشخصية سارية المفعول (في تحال كان صاتحب الشكوى شخصا طبيعيا).
صورة من وثيقة إثبات الشخصية سارية المفعول للمثل القانوني لصاتحب الشكوى.
صورة من الوثائق والمسرندات المرعلقة بموضوع الشكوى.
أخاى (يرم تحديده) ............................................................................................................
....................................................................................................................................

7

البيانات الشخصية للمشتكي

االسم:
رقم إثبات الشخصية:
مكان اإلقامة:

رقم الجوال............................:
العنوان:

البايد اإللكراوني...................../
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1

وقائع الشكوى

الجهة المشكو
منها:

تاريخ الواقعة:

موضوع
الشكوى بشكل
مفصل:

اإلجااءات
المرخذة مع
الجهة المشكو
منها:
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