اململكة العربية السعودية
االحتاد العربي السعودي لكرة القدم

الئحة العمل مع الوسطاء

1436هــ2015 -م
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متهيد
بناءً على قرار اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرابع والستني يف
2014/6/11م بإلغاء نظام وكالء الالعبني وإحالل الئحة العمل مع الوسطاء حمله ،والذي
ألزم االحتادات الوطنية بوجوب العمل بها اعبتاراً من 2015/4/1م.
وحيث إن االحتاد العربي السعودي لكرة القدم يتحمل مسؤولية التطوير املستمر للعبة كرة
القدم ومحاية نزاهتها على املستوى الوطين .ويف هذا اإلطار ،يعمل على تعزيز ومحاية املعايري
األخالقية العالية يف العالقات بني األندية والالعبني واألطراف الثالثة حتى ترتقي إىل
متطلبات احلكم الرشيد ومبادئ املسئولية املالية .وعلى وجه التحديد ،محاية الالعبني
واألندية من الدخول يف أي ممارسات غري أخالقية أو غري قانونية يف إطار إبرام عقود العمل
بينهم أو إبرام اتفاقيات االنتقال.
وعلى ضوء هذه االعتبارات وبهدف مواكبة الواقع املتغري للعالقات بني الالعبني واألندية
والتصدي ألي احنراف قد تنجر إليه ،وكذلك من أجل متكني الرقابة السليمة والشفافية يف
انتقاالت الالعبني.
مت إعتماد هذه الالئحة مبوجب قرار جملس إدارة االحتاد العربي السعودي لكرة القدم رقم
(/8400ق )1/يف تاريخ 1436/9/14هـ املوافق 2015/7/1م.
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املادة األوىل :التعريفات:
يف تطبيق أحكام هذه الالئحة تدل العبارات والكلمات اآلتية على املفهوم واملعنى املوضح أمامها
ما مل يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياقه غري ذلك:
 1/1اململكة:

اململكة العربية السعودية.

 2/1االحتـاد:

االحتاد العربي السعودي لكرة القدم.

 3/1االحتاد الدولي:

االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

 4/1الالئحة:

الئحة العمل مع الوسطاء باالحتاد.

 5/1اللجنة:

جلنة االحرتاف وأوضاع الالعبني باالحتاد.

 6/1الرابطة:

تنظيم أو هيئة تتبع االحتاد.

 7/1األندية:

مؤسسة رياضية ذات شخصية اعتبارية مرخص له رمسياً من قبل
الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومعتمدة لدى االحتاد.

 8/1املسؤولون:

مجيع أعضاء جملس اإلدارة ،واللجان ،واحلكام ومساعدوهم ،واملدربون
ومساعدوهم ،ومسؤولو الشئون الفنية والطبية واإلدارية يف االحتادات
والروابط ،ورابطة احملرتفني واألندية ،وأي أشخاص آخرين يتبعون ألي
جهة رياضية ذات شخصية اعتبارية معرتف بها.
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 9/1الوسيط:

هو شخص طبيعي أو اعتباري ميثل الالعبني و/أو األندية ،يف
مفاوضات بهدف التوصل إىل إبرام عقد عمل أو متثيل أندية يف
مفاوضات بهدف إبرام اتفاقية انتقال مبقابل مبلغ مالي أو جماناً.

 10/1الالعب:

الالعب املسجل ألي نادي منتسب لالحتاد بوضعية االحرتاف.

 11/1التعاميم:

التعليمات الدَّوْرِيَّة الصادرة عن االحتاد أو اللجنة للوسطاء.

 -12العمولة:

املبلغ الذي يأْخذه الوسيط أَجرًا له على قيامه باألنشطة املنصوص
عليها يف هذه الالئحة.
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املادة الثانية :نطاق تطبيق الالئحة:
 -1تطبق أحكام هذه الالئحة على استخدام األندية والالعبني خلدمات الوسيط فيما يلي:
أ)

إبرام عقد عمل بني العب ونادي.

ب) إبرام اتفاقية انتقال أو إعارة بني ناديني والعب.
 -2ال يؤثر تطبيق أحكام هذه الالئحة أو أي تعديل يطرأ عليها على صحة عقد العمل املربم
أو اتفاقية االنتقال أو اإلعارة.

املادة الثالثة :مبادئ عامة:
 -1جيوز لالعبني واألندية االستفادة من خدمات الوسطاء عند إبرام عقود عمل و/أو
اتفاقيات انتقال أو إعارة.
 -2جيب أن يكون الوسيط مسجالً وفق أحكام هذه الالئحة.
 -3جيب على األندية عند اختيار الوسطاء التصرف وفق مبدأ "بذل عناية" اليت تعين أن
يبذل الالعبون واألندية اجلهود املناسبة للتحقق من قيام الوسطاء بالتوقيع على إعالن
الوسيط وعقد التمثيل املربم بني األطراف.
 -4حيظر مشاركة املسؤولني الوارد ذكرهم يف املادة ( )8/1من التعريفات من هذه الالئحة
كوسطاء.

املادة الرابعة :تسجيل الوسطاء:
ُ -1ينشئ االحتاد سجل خاص بالوسطاء يتم اإلعالن عنه وفق أحكام هذه الالئحة.
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 -2حرصا على الشفافية يتم اإلعالن عن الوسطاء يف كل مرة يشارك فيها الوسيط بشكل
فردي يف كل معاملة.
 -3جيب على األندية أو الالعبني الذي استخدموا خدمات الوسيط تسليم إعالن الوسيط
وأية مستندات أخرى يطلبها االحتاد يف كل معاملة وساطة يف عقد عمل أو اتفاقية أو
إعارة وفقاً للملحق ( )1و ( )2و ( )3من هذه الالئحة .ولالحتاد احلق يف طلب مزيد من
املعلومات و/أو الوثائق.

املادة اخلامسة :متطلبات وشروط تسجيل الوسيط:
يشرتط لتسجيل الوسيط التالي:
-1

أال يكون قد صدر حبقه أحكام قضائية جنائية ،أو خمالفة تتنافى مع األنظمة أو
اللوائح أو الدين أو العادات والتقاليد االجتماعية ،أو صدر قرار من اجلهات الرياضية ال
يزال ساري املفعول ،أو إيقاف تأدييب ،أو منع نهائي من املشاركة يف أي نشاط يتعلق
بكرة القدم.

-2

أن يكون حاصالً على شهادة جامعية معرتف بها من وزارة التعليم.

-3

يستثين من الفقرة ( )2أعاله من هذه املادة أن يكون لدى املتقدم خربة ال تقل عن عشر
سنوات كمدير احرتاف يف أحد األندية احملرتفة و /أو وكيل العبني.

-4

أن يكون سعودي اجلنسية.

-5

التقدم بطلب كتابي للتسجيل كوسيط وفق النموذج امللحق بهذه الالئحة.

-6

أن جييد اللغة االجنليزية حتدثاً وكتابةً أو تقديم ما يفيد وجود مرتجم يعمل
مبكتبه ،أو متعاون معه.
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-7

أن يكون لديه مكتب خاص ملمارسة نشاط كوسيط وجيب عليه احضار عقد االجيار
ساري الصالحية.

-8

تعهد موقع عليه من قبل املتقدم بانه ال يشغل أي وظيفة رمسية أو غريها يف االحتاد
العربي السعودي لكرة القدم أو الفيفا أو أي احتاد قاري أو احتاد أهلي أو رابطة دوري أو
أي نادي أو أي منظمة ترتبط بهذه املنظمات أو اجلهات عند تقديم الطلب.

-9

تعهد موقع من قبل مُقدم الطلب بأنه ليس لديه بصورة مباشرة أو غري مباشرة أي
مصلحة ماليه أو جتارية أو أي شكل من أشكال العالقة املالية أو التجارية مع االحتاد أو
أي نادي.

 -10جيب على الوسيط الذي ينفذ أنشطته ،واملتعاقد مع النادي و/أو العب أن يعلن أن ليس
له أي عالقة تعاقدية (تداخل مصاحل) مع الفيفا أو االحتاد القاري أو االحتادات األهلية
أو الروابط ،ميكن أن تؤدي إىل تضارب حمتمل يف املصاحل .مينع الوسطاء من اإلحياء أو
احلديث ضمناً ،بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،أن هناك عالقة تعاقدية أو صلة هلا عالقة
بأنشطتهم موجودة وتربطهم بالفيفا أو االحتاد القاري أو االحتادات األهلية أو
الرابطات.
 -11تقديم ما يفيد وجود خربة يف جمال كرة القدم ال تقل عن ( 5سنوات).
 -12تقديم صورة من إثبات اهلوية الوطنية وجواز السفر ،وابراز األصل للمطابقة.
 -13سداد رسم التسجيل كوسيط مببلغ ( 10.000ريال) عشرة أالف ريال سنوياً حلساب
اللجنة يف االحتاد.
 -14أي وثائق ميكن أن تطلبها اللجنة.
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 -15عند التقدم بطلب التسجيل ،يوافق مقدم الطلب على التقيد التام باألنظمة واللوائح
والتوجيهات والقرارات الصادرة من اجلهات املعنية باالحتاد احمللي واالحتاد القاري
واالحتاد الدولي لكرة القدم.
 -16جيب على الوسيط والذي تنطبق عليه شروط هذه املادة أعاله وتوافق عليه اللجنة إذا
ما حصلت على النحو الواجب والصحيح توقيع إعالن الوسيط وفقاً للملحق ( 1أو )2
من هذه الالئحة من قبل الوسيط املعين.
 -17جيب أن يقدم لالحتاد عقد التمثيل املتفق عليه بني الوسيط والعب و/أو ناد (انظر
املادة  6أدناه) عندما يتم تسجيل الوسيط.

املادة السادسة :شروط عقد التمثيل:
 -1حيدد الالعبون واألندية يف عقد التمثيل كتابة طبيعة العالقة القانونية مع الوسطاء.
 -2يتضمن عقد التمثيل كحد أدنى :األطراف ونطاق اخلدمات ومدة العالقة القانونية
واألجر املقرر للوسيط واألحكام العامة لدفع األجر وتاريخ التوقيع وأحكام إنهاء العقد
وتوقيع األطراف.
 -3جيب أن يغطي عقد التمثيل عملية واحدة فقط (اتفاقية انتقال أو إعارة أو عقد عمل)،
مع تزويد اللجنة بنسخة من عقد التمثيل خالل ( )72ساعة من تاريخ إبرامه.
 -4إذا كان الالعب من القاصرين فإن الوصي الشرعي على الالعب جيب أن يوقع كذلك
على عقد التمثيل كما يتماشى مع القانون يف اململكة العربية السعودية.
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املادة السابعة :الكشف واإلفصاح عن املعلومات:
 -1يُلزم الالعبون واألندية باإلفصاح للجنة عن مجيع التفاصيل املتعلقة باألجور اليت مت
االتفاق عليها والدفعات اليت مت أو سيتم دفعها للوسط أياً كان نوعها.
 -2جيب على الالعبني واألندية "عند طلب االحتاد" الكشف عن مجيع العقود واالتفاقيات
املوقعة مع الوسطاء ،يف كل عملية وخالل ( )72ساعة من تاريخ العملية.
 -3جيب إرفاق مجيع العقود املذكورة يف البند ( )2أعاله من هذه املادة مع اتفاقية االنتقال
أو اإلعارة أو عقد العمل ،ألغراض تسجيل الالعب.
 -4جيب أن يشتمل عقد العمل أو اتفاقية االنتقال أو اإلعارة على اسم وتوقيع الوسيط
املعين ،كما جيب تثبيت حالة عدم استخدام وسيط.
 -5يكشف االحتاد يف نهاية شهر مايو من كل عام عرب موقعه اإللكرتوني الرمسي ،عن
أمساء مجيع الوسطاء الذين مت تسجيلهم واملعامالت اليت شاركوا فيها .وعليه أن يعلن
عن املبلغ اإلمجالي جلميع األجور أو الدفعات املدفوعة للوسطاء بواسطة الالعبني
املسجلني باالحتاد واألندية التابعة كال على حدة.
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جي وز لالحتاد الكشف لالعبني املسجلني واألندية األعضاء عن املعلومات املتعلقة
باملعامالت اليت وجد بأنها ختل بهذه األحكام.

املادة الثامنة :الدفعات للوسطاء:
 -1حيسب أجر الوسيط عند إبرامه لعقد عمل ممثالً لالعب مبا ال يتجاوز ( )%3من إمجالي
األجر الشهري لالعب عن كامل مدة العقد.
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 -2حيسب أجر الوسيط نظري متثيله النادي يف أي اتفاقية انتقال أو إعارة مبا ال يتجاوز
( )%3من إمجالي األجر الشهري لالعب عن كامل مدة العقد.
 -3يستحق الوسيط نظري خدمات الوساطة اليت يقدمها لألندية مبلغاً مقطوعاً يتم
االتفاق عليه مسبقاً قبل إمتام اخلدمة .ويف حال إمتام عملية االنتقال أو اإلعارة يُحسب
املبلغ املذكور من ضمن نسبة الـ ( )%3املذكورة يف البند ( )2أعاله من هذه املادة.
 -4تضمن األندية عدم دفع املستحقات فيما بينها خبصوص االنتقال أو اإلعارة (كبدل
االنتقال وبدل التدريب واملساهمة التضامنية) إىل الوسطاء أو عن طريقهم .كما ال
جيوز إسناد املطالبة بتلك املستحقات إىل الوسطاء.
 -5مع مراعاة الفقرتني ( )6و ( )8من هذه املادة ،جيب دفع مستحقات الوسطي مقابل
خدماته من عميله مباشرة وحصرياً.
 -6بعد إبرام عقد العمل بني الالعب والنادي ،جيوز باتفاق مكتوب بينهما أن يقوم النادي
ب عملية الدفع للوسيط نيابة عن الالعب .وذلك وفق شروط الدفع املتفق عليها بني
الالعب والوسيط.
 -7حيظر على املسئولني الوارد ذكرهم يف املادة ( )8/1من التعريفات من هذه الالئحة،
احلصول على أي مبالغ مالية من الوسيط ،وكل مسؤول خيالف ذلك يكون عرضة
لعقوبات انضباطية.
 -8يُحظر على الالعبني أو األندية اليت تستخدم خدمات الوسيط عند التفاوض على عقد
عمل أو اتفاقية انتقال دفع أي مبالغ للوسيط إذا كان الالعب املعين قاصراً وفق الئحة
أوضاع وانتقاالت الالعبني.
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املادة التاسعة :تضارب املصاحل:
 -1جيب على الالعبني أو األندية قبل االستعانة خبدمات الوسيط ،القيام باجلهود املناسبة
لضمان عدم وجود تضارب املصاحل أو احتمال وجوده ،سواء كان بالنسبة لالعب أو النادي
أو الوسطاء.
 -2ال يعترب وجود تضارب مصاحل يف حال أعلن الوسيط كتابة عن وجود أي ضرر فعلي أو
حمتمل قد يكون لديه مع أحد األطراف ،وحصل على موافقة خطية صرحية من باقي
األطراف على ذلك قبل البدء يف املفاوضات.
 -3إذا كان الالعب والنادي يرغبان يف خدمات نفس الوسيط ضمن نطاق نفس املعاملة
مبوجب نفس الشروط املنصوص عليها يف الفقرة ( )2أعاله ،يتوجب على الالعب والنادي
املعين تقديم موافقة كتابية صرحية قبل بدء املفاوضات ذات الصلة ،وأن يتم التأكيد
كتابةً من أي طرف (الالعب والنادي) سوف يعوض الوسيط .وجيب على األطراف تبليغ
اللجنة خالل ( )72ساعة مبثل هذه االتفاقية أو املوافقة الصرحية وتسليم مجيع
املستندات اخلطية سالفة الذكر عند التسجيل وفق أحكام هذه الالئحة (املادتني  4و.)5

املادة العاشرة :العقوبات:
 -1اللجنة مسؤولة عن فرض اجلزاءات والعقوبات على أي طرف حتت (صالحياتهم)
وواليتهم والذي خيالف أحكام هذه الالئحة.
-2

االحتاد مُلزم بنشر العقوبات االنضباطية ضد أي وسيط وتبليغ االحتاد الدولي بذلك.
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 -4جيوز إيقاع العقوبات على أي وسيط أو /ونادي أو /والعب خيالف أحكام هذه الالئحة
و/أو لوائح االحتاد و /أو لوائح االحتاد الدولي و/أو االحتاد القاري.
 -5يكون ايقاع العقوبات على املخالفني اخلاضعني ألحكام هذه الالئحة.
 -6حيق للجنة وفق صالحيتها واختصاصها أو بطلب ممن له مصلحة أن توقع العقوبات
التالية على الوسيط يف حال ارتكابه خمالفة أو أكثر لألحكام املنصوص عليها يف هذه
الالئحة كالتالية:
أ) توجيه إنذار خطي.
ب) الغرامة املالية اليت ال تقل عن ( 20.000ريال) وال تزيد عن ( 200.000ريال).
ت) تعليق التسجيل.
ث) إيقاف التسجيل.
ج) املنع من املشاركة يف أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
 -7جيوز للجنة إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة عند
االقتضاء.
 -8أي خمالفة ألحكام هذه الالئحة من قبل أي موظف أو ممثل للوسيط سوف تعترب
خمالفة من قبل الوسيط نفسه.

املادة احلادية عشر :اإلجراءات االنتقالية:
 -1حتل هذه الالئحة حمل الئحة وكالء الالعبني يف االحتاد (إصدار 1435هـ2014 -م)،
وتفقد مجيع الرخص صالحيتها فوراً وجيب أن تتم إعادتها إىل االحتاد.
 -2يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
 -3يُعمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ نشرها.
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امللحق رقم ()1
وثيقة الوسيط بالنسبة لألشخاص الطبيعيني:
االسم األول:
اسم العائلة:
تاريخ امليالد:
اجلنسية:
العنوان الدائم (يشمل رقم اهلاتف/الفاكس والربيد اإللكرتوني):
أنا ...............................................................................................................
(االسم األول ،والعائلة للوسيط)
ومبوجب هذا أعلن ما يلي:
 -1أتعهد باحرتام وااللتزام بتطبيق مجيع األحكام اإللزامية يف القوانني الوطنية والدولية
املطبقة ،وتشمل على وجه التحديد األحكام املتعلقة بالقيام بعملي كوسيط .باإلضافة
إىل ذلك ،أوافق على االلتزام باألنظمة واللوائح اخلاصة باالحتاد واالحتادات القارية
واالحتاد الدولي لكرة القدم يف جمال عملي كوسيط.
 -2أقر بأنين حاليا ال أشغل أي منصب مسئول حسب التعريف املبني يف املادة ( )8/1من هذه
الالئحة وال أنوي شغل مثل هذا املنصب يف املستقبل القريب.
 -3أقر بأن لدي مسعة طيبة ال تشوبها شائبة وأوكد على وجه التحديد بأنه مل يسق فرض
عقوبة جنائية على شخصي نتيجة ارتكاب جرمية مالية أو جرائم تتعلق بالعنف.
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 -4أقر بأنين ليس لدي أي عالقة تعاقدية مع االحتاد ،الدوريات أو االحتادات الوطنية أو
االحتادات القارية أو االحتاد الدولي لكرة القدم واليت ميكن أن تؤدي إىل تضارب املصاحل
احملتمل .ويف حال وجود شك ،يتوجب الكشف عن مجيع العقود ذات الصلة.
 -5أقر أيضاً بأنه حيظر علىّ التلميح بصورة مباشرة أو غري مباشرة بأن وجود مثل هذه
العالقة التعاقدية مع االحتاد أو الدوريات أو االحتادات الوطنية أو االحتادات القارية أو
االحتاد الدولي لكرة القدم ،مرتبط بأنشطيت كوسيط.
 -6أقر أنه طبقا للمادة ( )8الفقرة ( )4من هذه الالئحة ،أنين لن أقبل أي مبلغ يدفع من
نادي إىل نادي آخر يف إطار انتقال مثل التعويض عن انتقال وبدل التعويض عن التدريب
أو املساهمات التضامنية.
 -7أقر أنه مبوجب املادة ( )8الفقرة ( )8من هذه الالئحة أن ال أقبل أي مبلغ من أي طرف إذا
كان الالعب املعين قاصر كما هو حمدد يف الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبني.
 -8أقر أنين لن أشارك يف صورة مباشرة أوغري مباشرة أو غري ذلك فيما يتعلق أو يرتبط
بالرهان والقمار واوراق اليانصيب واألحادث واملعامالت املماثلة أو صفقة متصلة مبباريات
كرة القدم .وأعرف أنين ممنوع من امتالك أسهم إما نشط أو غري نشط يف الشركات،
واملؤسسات  ....اخل واليت تشجع السمسرة والتوسط لرتتيب أو القيام بهذه املناسبات أو
املعامالت.
 -9أوافق على أن حيصل االحتاد على مجيع التفاصيل املتعلقة باملبالغ املدفوعة لي من قبل
النادي أو الالعب نظري خدماتي كوسيط .وذلك وفق املادة ( )7الفقرة ( 1و )2من هذه
الالئحة.
 -10أوافق على أن حتصل الدوريات ،واالحتادات الوطنية واالحتادات القارية واالحتاد الدولي
لكرة القدم عند الضرورة على مجيع العقود واالتفاقيات والسجالت املتعلقة بعملي
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كوسيط ،ألغراض التحقيق .وذلك وفق املادة ( )7الفقرة ( 1و )2من هذه الالئحة .كما
أوافق على أن حتصل اهليئات سالفة الذكر على أي مستندات ذات صلة من أي طرف
آخر قدم استشارة أو سهل أو شارك يف املفاوضات اليت أكون مسؤوالً عنها.
 -11أوافق على قيام االحتاد بامتالك البيانات ومعاجلتها لغرض نشرها وذلك طبقاً للمادة
( )7الفقرة ( )5من هذه الالئحة.
 -12أوافق على أن يقوم االحتاد بنشر أي عقوبات انضباطية مت اختاذها ضدي ،وإخطار
االحتاد الدولي لكرة القدم بهذه العقوبات وفقاً ألحكام املادة ( )10الفقرة ( )2من هذه
الالئحة اليت حتكم العمل مع الوسطاء.
 -13أدرك متاماً وأوافق على أن هذا اإلعالن جيب أن يكون متاحاً ألعضاء اهليئات املختصة
يف االحتاد املعين.
 -14التصرحيات واملالحظات اليت رمبا تكون ذات صلة:
أقوم بالتوقيع على هذا اإلعالن حبسن نية وصدق وذلك استناداً إىل املعلومات واملواد
املتوفرة واملتاحة لدي يف الوقت احلالي ،وأوافق على أن االحتاد املعين له احلق يف إجراء
املراجعات الضرورية للتحقق من صحة املعلومات الواردة بهذا اإلعالن .وأقر أيضاً بعد
تسليم هذا اإلعالن ،بأنين سوف أبلغ االحتاد املعين يف احلال بأي تغيريات على املعلومات
الواردة أعاله.
.................................................

.....................................................

(املكان والتاريخ)

(التوقيع)
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امللحق رقم ()2
إعالن الوسيط (لألشخاص االعتبارية):
اسم الشركة (شخصية اعتبارية/كيان قانوني):
عنوان الشركة (يشمل رقم اهلاتف/الفاكس والربيد اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني):
يشار إليها فيما بعد ب ـ "الشركة"
االسم األول واسم العائلة للشخص املخول بتمثيل الشركة (شخصية اعتبارية /كيان
قانوني):
ملحوظة :جيب على كل شخص يتصرف نيابة عن الشركة تعبئة نسخة منفصلة من هذا
اإلعالن).
أنا ...............................................................................................................
(االسم األول واسم العائلة للشخص الذي ميثل الشخصية االعتبارية /الكيان القانوني)
-1

أتعهد والشركة اليت أمثلها باالمتثال وااللتزام جبميع األحكام اإللزامية يف
القوانني الوطنية والدولية املطبقة ،وتشمل على وجه التحديد األحكام املتعلقة
بالتوظيف عند القيام مبهامي كوسيط .باإلضافة إىل ذلك ،أوافق والشركة اليت
أمثلها على االمتثال لألنظمة األساسية واللوائح اخلاصة باالحتادات الوطنية
واالحتادات القارية واالحتاد الدولي لكرة القدم يف إطار القيام بعملي كوسيط.

16

-2

أقر بأنين حالياً ال أشغل منصب مسئول حسب التعريف الوارد باملادة ( )8/1من هذه
الالئحة ،وسوف لن أشغل مثل هذا املنصب يف املستقبل املنظور.

-3

أقر بأن لدي مسعة طيبة ال تشوبها شائبة وأؤكد على وجه التحديد بأنه مل يسبق
فرض عقوبة جنائية على شخصي نتيجة ارتكاب جرمية مالية أو جرائم تتعلق
بالعنف.

-4

أقر بأنين والشركة اليت أمثلها ليس لدينا أي عالقة تعاقدية مع الدوريات أو
االحتادات الوطنية أو االحتادات القارية أو االحتاد الدولي لكرة القدم من شأنها أن
تؤدي إىل تضارب املصاحل .يف حال وجود شك ،فسوف يتم الكشف عن مجيع العقود
ذات الصلة .أقر أيضاً بأنه حيظر على الشركة التلميح بصورة مباشرة أو غري مباشرة
بأن وجود مثل هذه العالقة التعاقدية مع الدوريات أو االحتادات أو االحتادات القارية
أو االحتاد الدولي لكرة القدم ،مرتبط بأنشطتها كوسيط.

-5

أؤكد بأنين والشركة اليت أمثلها سوف لن نوافق على القيام بأي دفعة من نادي
إىل آخر فيما خيص االنتقال مثل بدل االنتقال وبدل التدريب والتعويض التضامين.
وفقا للمادة ( )8الفقرة ( )4من هذه الالئحة.

-6

أقر بأنين والشركة اليت أمثلها سوف لن نقبل أي دفعات من أي طرف إذا كان
الالعب املعين قاصر وفقا للمادة ( )8الفقرة ( )8من هذه الالئحة اليت حتكم العمل
مع الوسطاء.

-7

أقر بأنين والشركة اليت أمثلها سوف لن نشارك بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف
املراهنات والقمار واليانصيب أو أي أحداث أو معامالت مرتبطة مبباريات كرة القدم .
أعلن بأنه حيظر على والشركة اليت أمثلها احلصول على حصص سلبية أو إجيابية
17

يف الشركات واملنظمات واملؤسسات  ...اخل اليت تقوم بالرتويج أو السمسرة أو الرتتيب
هلذه األحداث واملعامالت أو إجرائها.
-8

أوافق نيابةً عن الشركة اليت أمثلها على أن حيصل االحتاد على مجيع التفاصيل
املتعلقة باملبالغ املدفوعة للشركة من قبل النادي أو الالعب نظري خدماتها
كوسيط .وفقاً للمادة ( )7الفقرة ( )1من الالئحة اليت حتكم العمل مع الوسطاء.

-9

أوافق نيابةً عن الشركة اليت أمثلها على أن حتصل الدوريات واالحتادات الوطنية
واالحتادات القارية واالحتاد الدولي لكرة القدم عند الضرورة على مجيع العقود
واالتفاقيات والسجالت املتعلقة بعمل الشركة كوسيط ،وذلك ألغراض التحقيق.
بذات النسق ،أوافق أيضاً على أن حتصل اهليئات سالفة الذكر على أي مستندات
ذات صلة من أي طرف آخر قدم استشارة أو سهل أو شارك يف املفاوضات اليت تقع يف
نطاق مسئولية الشركة .وذلك وفقا للمادة ( )8الفقرة ( )3 ،2 ،1من هذه الالئحة
اليت حتكم العمل مع الوسطاء.

 -10أوافق نيابةً عن الشركة اليت أمثلها على قيام االحتاد املعين بامتالك البيانات
ومعاجلتها لغرض نشرها وفقاً للمادة ( )7الفقرة ( )5من الالئحة اليت حتكم العمل
مع الوسطاء.
 -11أوافق نيابةً عن الشركة اليت أمثلها على أن يقوم االحتاد املعين بنشر أي عقوبات
انضباطية مت اختاذها ضد الشركة ،وإخطار االحتاد الدولي لكرة القدم بهذه
العقوبات وذلك وفقا ألحكام املادة ( )10الفقرة ( )2من هذه الالئحة.
 -12أدرك متاماً وأوافق على أن هذا اإلعالن جيب أن يكون متاح ألعضاء اهليئات املختصة
باالحتاد املعين.
 -13التصرحيات واملالحظات اليت رمبا تكون ذات صلة:
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سوف أقوم بالتوقيع على هذا اإلعالن حبسن نية وتستند صحته على املعلومات
واملواد املتاحة لي يف الوقت الراهن ،وأوافق على أن لالحتاد املعين احلق يف إجراء
املراجعات الضرورية للتحقق من صحة املعلومات الواردة بهذا اإلعالن .أقر أيضاً بعد
تسليم هذا اإلعالن ،بأنين سوف أبلغ االحتاد املعين يف احلال بأي تغيريات على
املعلومات الواردة أعاله.
.................................................

.....................................................
التوقيع

(املكان والتاريخ)
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امللحق رقم ()3
عقد التمثيل
انه يف يوم 1436/......./..... ..............هـ املوافق 2015/....../.....م مت االتفاق بعقد الوساطة
هذا وباألهلية الشرعية املعتربة للطرفني:
 -1الطرف األول (الوسيط):
االسم( ................................................................ :اجلنسية )...................
رقم اهلاتف .................... :رقم الفاكس ................... :رقم اجلوال................ :
الربيد اإللكرتوني ............................................ :صندوق الربيد.................. :
 -2الطرف الثاني (الالعب أو النادي):
االسم( ................................................................ :اجلنسية )...................
رقم اهلاتف .................... :رقم الفاكس ................... :رقم اجلوال................ :
الربيد اإللكرتوني ............................................ :صندوق الربيد.................. :
أوالً:

اتفق الطرفني حبق الوساطة مبلغ وقدره ( )...................................املبلغ
كتابة (( ).....................................................................لقاء توقيعه عقد
احرتايف لالعب أو متثيله للنادي) وذلك من األجر الشهري لالعب عن كامل مدة
العقد.

ثانياً:

يكون هذا العقد ملزم السداد من الطرف الثاني لصاحل الطرف األول مبده ال تتجاوز
( )..............................من توقيعه على كافة شروط وبنود عقد االحرتاف املتفق
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عليه مع (الالعب أو النادي) كما حيفظ حق الطرف األول (قيمه الوساطة) بنسبة
ال تتجاوز الـ .%3
ثالثاً:

يكون توقيع الطرف الثاني بهذا العقد إقراراً منه بكافة بنوده وحبق للطرف األول
ملبلغ الوساطة وهو مبلغاً غري مسرتجع ودون أدنى مسئوليه ترتتب على الطرف األول
مستقبالً.

رابعاً:

عند عدم التزام الطرف الثاني بسداد مبلغ الوساطة يف هذا العقد يكون الفصل
للجهات املختصة باالحتاد العربي السعودي لكرة القدم حبيث يكون عقد االلتزام هذا
كافياً وحده إلثبات احلقوق جتاه أي جهة رمسية ،وحيظر اللجوء إىل احملاكم
العادية ما مل ينص حتديدًا يف لوائح االتِّحاد.

خامساً :يقر الطرفان االلتزام بالقوانني واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن اجلهات
املختصة يف االحتاد ،واالحتاد القاري واالحتاد الدولي ،وكذلك القانون الدولي
واملعاهدات املعمول بها.
سادساً :مت توقيع هذه االتفاقية من ثالث نسخ ،على النحو التالي:
 نسخة للوسيط نسخة (لالعب أو النادي) نسخة للجنة االحرتاف وأوضاع الالعبني باالحتاد العربي السعودي لكرة القدم.الطرف األول (الوسيط)

الطرف الثاني (الالعب أو النادي)

االسم................................... :

االسم................................... :

التوقيع................................ :

التوقيع................................ :

املكان والتاريخ....................................................... :
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