القواعد التفسريية
لالئحة االتحارا وأوضاع الالعبني
وانتقاالتهم يف اململكة العربية السعودية

4141هـ 3144 /م

أعضاء جلنة االتحارا وأوضاع الالعبني
الدكتور /عبداهلل سليمان الربقان

رئيس اللجنة

املستشا ر القانوني /عبداللطيف عبدالرمحن اهلريش

نائب رئيس اللجنة

الدكتور /حممد الصيخان

عضو اللجنة

األستاذ /معيض حممد الشهري

عضو اللجنة

األستاذ /ماجد دخيل اهلل املالكي

عضو اللجنة

2

مقدمة القواعد التفسريية
تأتي القواعدُ التفسرييةُ لِلَ ائحة االتحارا

وأوضاع الالعبني وانتقاالتهم استجابةً ملرتحلة

التغيري والتطوير ،وما تستلزمه مِ ن شفافية األتحكام والتطبيق ،وتفسري وتبيان وتوضيح
نصوص اللَّائحة للخاضعني ألتحكامها ،أو املهتمني بها.
واملنهُُ املتَّبَع يف القواعد التفسريية لِلَّائحة يتمثل يف:
 )4اقتصار وضْعِ القواعد على املوادِّ اليت حتتاج مزيدَ توضيح وبيان لنصوصِها ،أو املقصود
مِن معناها.
 )3وَضْع ضوابط وشروط لبعض نُصوص مواد اللَّائِحة.
 )4وَضْ ع تحاالت لتوضيح بعض نصوص اللَّائحة.
 )1وَضْع القواعد التفسريية مباشرةً بعد نصِّ املادة اليت حتتاج وَضْعَ قواعد هلا بعنوانٍ يف
منتصف الصفحة ،بالعبارة التالية كمثال" :نص القواعد التفسريية للمادة الثالثة".
 ) 5ترقيم القواعد التفسريية على تحسب النص الذي يُشري إليه؛ فمثلًا يف املادة ( )4/4تَمَّ
وَضْ ع القاعدة اخلاصة بها على الشكل التالي ()4 -4/4؛ فالرَّقْم ( )4/4يشري إىل رَقْم الفقرة
يف املادة الثالثة اليت حتتاج وَضْعَ قاعدة تفسريية هلا ،والشرطة والرَّقْم الذي بعده يُشري إىل
رَقْم القاعدة هكذا (.)4 -
ومن املمؤمل أن تُسهم القواعدُ التفسريية يف إيضاح نصوص اللَّائحة ،وسهولة فَهْمِها
وتطبيقها قَدْر اإلمكان.
واهلل املُوَفِّق،،
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الفصل األول
التعريفات
املادة األوىل :التعريفات:
ت والكلمات اآلتية على املفهوم واملعنى املُوَضَّح
يف تطبيق أتحكام هذه اللَّائحة تَ ُدلُّ العبارا ُ
أمامها ،ما مل يتضح مِ ن صراتحة النص أو يقتضي سياقه غري ذلك:
 4/4اململكة:

اململكة العربية السعودية.

 3/4االحتـاد:

االحتاد العربي السعودي لكرة القدم.

 4/4اجمللس:

جملس إدارة االحتاد العربي السعودي لكرة القدم.

 1/4االحتاد الدولي:

االحتاد الدولي لكرة القدَم (.)FIFA

 5/4النظام:

النظام األساسي لالحتاد العربي السعودي لكرة القدَم.

 6/4اللجنـة:

جلنة االتحْ ـتِرا

وأوضـاع الالعبني باالحتاد العربي السعودي

لكرة القدَم.
 7/4النادي السابق:

النادي املُنْتَقِل منـه الالعــــبُ ،سواء بِوَضْــــعِيَّة اهلِ ـ ـ ـوَايَة أو
االتحْـ ـتِرا .

 8/4النادي احلالي:

النادي املُسَجَّل فيه الالعبُ ،بِوَضْعِيَّة اهلِوَايَة أو االتحْتِرا .

 9/4النادي اجلديد:

النادي املُنْتَقِل إليه الالعبُ ،سواء داخل اململكة أو خارجها.

 41/4االحتاد احلالي:

االحتاد التابع له النادي احلالي.

 44/4االحتاد اجلديد:

االحتاد التابع له النادي اجلديد.

 43/4اللعبة:

لعبة كرة القدَم.

 44/4الالعب:

الالعب املُسَجَّل يف أيِّ نادٍ منتسبٍ لالحتاد ،بِوَضْعِيَّة اهلِوَايَة أو
االتحْتِرا .

 41/4وكيل الالعبني:

ا لشخص الطبيعي الذي يكون مُسَجَّلًا ومُرَخَّصًا مِن قِبَل االحتاد،
صفَتِه
أو االحتاد الدولي ،أو أي مِنَ االحتادات األخرى ،للعمل ب ِ
وكيلَ العبني.
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 45/4الفارة املَحْمِيَّة:

فارة ثالثة مواسِم كاملة ،أو ثالث سنوات ،أيهما تأتي أولًا تبدأ
بعد سريان العقد إذا تَمَّ توقيعه قبل بلوغ الالعب احملار

38

عامًا ،وفارة مومسني كاملني ،أو سنتني ،أيهما تأتي أولًا تبدأ
بعد سريان العقد إذا تَمَّ توقيعه بعد بلوغ الالعب املُحْتَرِ سن
 38عامًا.
 46/4األكادميية:

ُمنَظَّمَة أو كيان قانونيٌّ مستقلٌّ ،هدفُه األساسي تقديم تدريب
طويل األَجَل لِلَّاعبني ،وذلك مِن خالل توفري املرافق والبِنْيَة
التحتيَّة الضرورية للتدريب.

 47/4فارة التسجيل:

الفارتان اللتان تُحَدِّدهما اللجنةُ لتسجيل اللَّاعبني املُحْتَرِفني
اجلُ ُدد ،أو املنتقلني يف بداية أو منتصف املَوْسِم الرياضيِّ.

 48/4املَوْسِم الرياضي:

الفارة اليت يُحَدِّدها االحتادُ للمسابقات الرمسية سنويًّا قبل
بداية املَوْسِم الرياضي.

 49/4التعميم السنوي:

التعميم الذي يصدر عن اللجنة سنويًّا قبل أو يف أثناء املَوْسِم
الرياضيِّ.

 31/4التعاميم:

التعليمات الدَّوْرِيَّة الصادرة عن االحتاد لألندية.

 34/4املنتخب:

مجيع املنتخَبات الوطنيَّة التابعة لالحتاد.

 33/4التعويض عن التدريب :املبلغ الذي يُدْفَع للنادي أو األندية اليت قامتْ بتدريب وتعليم
الالعب خالل املرتحلة العمرية ما بني ( )34 - 43عامًا.
 34/4املساهمة التضامنية:

املبلغ الذي يُدْفَع ألي نادٍ /أندية سبَق وأن أسهم يف تدريب
وتعليم الالعب خالل املرتحلة العُمرية ما بني ( )34 -43عامًا
إذا انتقل الالعب املُحْتَرِ يف أثناء سريان عقده.

 31/4نظام مُطابقة االنتقال:

نظام شبكة املعلومات والبيانات الذي يهد

بشكلٍ رئيسي

إىل تسهيل وتبسيط عملية انتقاالت الالعبني الدولية،
إضافة إىل حتسني الشفافية وتدفُّق املعلومات.
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الفصل الثاني
أهدا الالئحة ونطاق تطبيقها
املادة الثانية :أهدا اللَّائحة:
تهد الالئحة إىل:
 4/3وَضْع قواعد وضوابط حتكُم عالقة الالعب بالنادي واالحتاد ووُكالء الالعبني.
 3/3تنظيم أوضاع الالعبني وانتقاالتهم بني األندية اليت تطبِّق االتحْتِرا .
 4/3نَشْر ثقافة االتحْتِرا ومتطلباته بني ا ألندية والالعبني ووكالء الالعبني.
 1/3تأمني مصادر دَخْل إضافية لألندية ،مِن خالل عقود االنتقال واإلعارة.

ٍّ أدنى ألُجور الالعبني املُحْتَرِفني ،تحسب األوضاع املنصوص عليها يف هذه
 5/3وَضْع تحد
الالئحة.
نص القواعد التفسريية للمادة الثانية
تُباشر اللجنةُ حتقيقَ أهدا الالئحة من خالل الوسائل التالية:
 4 -4/3املراجَعة املستمِ َّر ة للقواعد والضوابط احلاكِ مة لعالقة الالعب بالنادي واالحتاد ووكالء
الالعبني ،وحتديثها بشك ٍل دائمٍ مبا خيدم العملية االتحْتِراف ية يف اململكة العربية السعودية ،ومُواكَبة
ح ة أوضاع الالعبني وانتقاالتهم باالحتاد الدولي ،واالستفادة مِن جتارب الدول
املتغيِّرات املستمرة لِ َلائِ َ
املتقدمة يف جمال االتحْتِرا للعبة كرة القدَم.
ط ِّبق االتحْتِرا أوالً بأول ،وتلَ ِّقي
 3 -3/3دراسة األوضاع اخلاصة بانتقاالت الالعبني بني األنْدِيَة اليت تُ َ
املقارتحات واملرئيات من األنْدِيَة أو الالعبني أو وكالء الالعبني ،أو املهتمني باالتحْتِرا

على اختال

أطيافِهم يف أيِّ وقت خالل املَوْسِم الرياضي.
 4 -4/3إقامة وِ َرش العمل؛ للتعريف بالالئحة وأتحكامها تحسب األتحوال ،وتقديم املساعدة لألندية
ٍّ ِل َّلجْنة
الصاعدة لدوري املُحْتَرِف ني ،وإصدار النشرات ذات العالقة باالتحْتِرا  ،وإنشاء موقع إلكاروني
للتعريف بها وبأعماهلا وقرارتها وتعاميمها ،وأنشطتها يف نَشْر ثقافة الوعي.
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املادة الثالثة :نطاق تطبيق الالئحة:
 4/4الالئحة هي املَرْجِ ُع الرئيسي لفَضِّ املنازَعات اليت تكون بني األنْدِيَة والالعبني ووكالئهم
 ،بشأن أوضاعِهم وأهْلِيَّتِ هم وتسجيلهم وانتقاالتهم الداخلية واخلارجية.
 3/4ال ُتطَبَّق أتحكامُ الالئحة على املُنازَعات ذات الطابع الدولي.
 4/4حيقَّ لصاتحب الشكوَى أو وكيله أو مُمَثِّله رَفْ ُع شكواه ذات الطابع الدولي إىل االحتاد
الدولي مباشرةً.
 1/4لِلَّجْنَة تطبيق أتحكام هذه الالئحة يف املُنازَعات اليت يكون أتحدُ أطرافها غري سعودي إذا
ارتضى ذلك.
نص القواعد التفسريية للمادة الثالثة
ٍّ ،أو تعويض عن بدَل التدريب ،أو مساهمة تضامُنيَّة ،أو أي
 4 -4/4أي قرار من اللجنة يف نزاعٍ تعاقُدي
مُطا َلبات مالية بناءً على العقود املُبْ َر َمة ،أو يف تسجيل الالعبني أو انتقاالتهم ،جيب أن يكونَ مبنيًّا على
نصوص هذه الالئحة ،ومُ راعاة األتحكام الواردة يف املادة ( )59مِن هذه الالئحة.
صد باملُنازَعات ذات الطابع الدولي :املُنازَعات اليت يكون أتحدُ أطرافها غري سعودي ،ويتمُّ
 4 -3/4يُقْ َ
حتريك شكواه أمام االحتاد الدولي.
 4 -4/4احلق يف رَفْ ع الشكوى ذات الطابع الدولي إىل االحتاد الدولي مباشرةً  -ال يشْ َمل الالعبَ
جل يف االحتاد بِوَضْعِيَّة اهلِوَايَة أو االتحْتِرا .
س َّ
السعوديَّ املُ َ
 4 -1/4تطبيق أتحكام الالئحة يف املُنازَعات اليت يكون طرفُها غريَ سعودي ،يُشارط فيها أن يتقدَّ َم غريُ
ٍّ مبوافقته على معاجلة شكواه أمام اللجنة.
السعودي أو وكيله أو ممثله بتعهُّد خطي
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الفصل الثالث
شروط والتزامات الالعب املُحْتَ ِر السعودي والنادي واحلد األدنى ألجور
الالعب املُحْتَرِ السعودي
املادة الرابعة :شروط اتحارا الالعب السعودي:
ُي شارط التحارا الالعب السعودي الشروط التالية:
ٍّ مع
 4/1أن يكونَ قد أكمل ( )48عامًا ميالدية عند توقيع العقد ،وجيوز توقيعُ عَقْدٍ اتحارايف
مبوافَقة ولي أمره؛ شريطة ألَّا تزيد مدة عقده عن ثالث سنوات ،ولن يتمَّ
مَنْ هو أقلُ ،
االعارا بأي بنود تشري إىل مدة أطول مِن ذلك.
 3/1أال يقلَّ حتصيله العلمي عن شهادة الكفاءة املتوسطة ،أو ما يُعادهلا لِلَّاعب الذي أكمل
( )48عامًا.
كليًّا لِلَّعِب لناديه خالل فارة عقده االتحْتِرايف معه.
 4/1أن يكونَ متفرغًا ُ
 1/1أال يكون قد صدَر يف تحَقِّ ه قرار ال يزال ساري املفعول ،أو إيقا تأدييب ،أو مَنْعٌ نهائيٌّ مِنْ
ُممارَسة اللعبة.
 5/1أن يكونَ الئقًا مِنَ الناتحيتَيْنِ البدَنِيَّةِ والصِّحِّيَّة ،وذلك مبوجب شهادة طبية تُثبت ذلك.
 6/1أن يُبْرِمَ مع النادي عقدًا اتحارافيًّا وفْقًا ألتحكام هذه الالئحة.
نص القواعد التفسريية للمادة الرابعة
ٍّ لتوقيع العقد االتحْتِرايف :دُخولُه يف اليوم التالي
 4 -4/1يُقصد بإكمال ( )48عامًا كشرطٍ أساسي
لسن ( )49عامًا.
 3 -4/1يُشارط التحارا الالعب الذي مل يكملْ ( )48عامًا الشروط التالية:
ط َّية.
 4/3 -4/1مُوافَقة ولي أمر الالعب اخلَ ِّ
 3/3 -4/1أن يكونَ تحاصلً ا على شهادة الكفاءة املتوسِّطة أو ما يُعادهلا.
ٍّ يف أتحد
كأساسي ،أو اتحتياطي
ٍّ
 4/3 -4/1أن يكونَ سبَق له أن شارك يف ثالث مُباريات رمسية على األقل،
منتخبات اململكة السنية.
 1/3 -4/1أال يكونَ قد صدر يف تحقِّه قرارٌ ال يزال ساري املفعول ،أو إيقا ٌ تأدييبٌّ ،أو مَنْعٌ نهائي من
ممارسة اللعبة.
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 5/3 -4/1أن يكونَ الئقًا من الناتحيتني البدنية والصحية ،وذلك مبوجب شهادة طِ ِّب َّية تُثبت ذلك.
 6/3 -4/1أن يُبْ ِر َم مع النادي عقدًا اتحارافيًّا ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات ،على أن تكون بداية العقد
االتحارايف من اليوم التالي لدخول الالعب سن ( )46عاماً .ف في تحال إبرام العقد مع الالعب من سن
( )46عامًا؛ حبيث ينتهي العقدُ بنهاية آخر يوم إلكماله سن ( )48عامًا ،ويف تحال إبرام العقد يف سن ()47
عامًا تُصبح مدة العقد سنتني ،تنتهي بنهاية آخر يوم إلكماله سن ( )48عامًا ،وهكذا.
 4 -4/1إذا وقَّع الالعبُ الذي مل يكمل ( )48عامًا عقدًا اتحارافيًّا مع نادٍ ،فيجب أن يستمرَّ يف مُواصَلة
تعليمه تحتى نهاية عقده االتحْتِرايفِّ ،ويف تحال توقُّ ِفه عن مواصلة دراسته ،فريفع لِ َّلجْ َنة ما يُثبت انقطاعه
عن مواصلة تعليمة ،واملربِّ رات هلذا االنقطاع ،وتتخذ اللجنةُ بشأن وضعه االتحْتِرايف اإلجراءاتِ الالزمةَ
لذلك.
ٍّ منذ بداية
صد بالتفرُّغ الكلي :ألَّا يكونَ مرتبطًا بأي عمل لدى جهة تحكومية ،أو قطاع خاص
 4 -4/1يُقْ َ
عقدِه االتحْتِرايف وتحتى نهايته ،ويدْخُ ل يف ذلك تحال تحصوله على إجازة استثنائية مِن جهة عمله ،فال
تعدُّ تفرُّ ًغا كليًّا لالتحارا  ،ويعدُّ ِمنْ قبيل التفرغ الكلي تحال تحصول النادي على إعارة مِن جهة عمل
الالعب طيلة مدة عقده االتحْتِرايفِّ.
صد بالقرار الوارد يف عبارة" :أال يكون قد صدَر يف تحقه قرارٌ" :أي :قرارٌ صادر من إتحدى
 4 -1/1يُقْ َ
اللجان الدائمة يف االحتاد؛ مبا هلا مِن صالتحيات على الالعبني ،أو أي قرار نهائي صادر من اللجنة
التأديبية أو جلنة االستئنا السعودية لقضايا املنشطات.
صد بالشهادة الطِّبَّيَّة اليت تُثبت اللياقة البدنية والصحية لِ َّلاعب :الشهادة اليت تصدُر مِن
 4 - 5/1يُقْ َ
أتحد املستشفيات ،أو املراكز الطِّبَّيَّة اليت تقْ َبلُها اللجنة.

املادة اخلامسة :التزامات الالعب السعودي املُحْتَرِ :
يلتزم الالعبُ السعودي املُحْتَرِ بـ:
 4/5األنظمة والقوانني واللوائح والقرارات وا لتعاميم الصادرة عن االحتاد واالحتاد الدولي
واألعرا الرياضية ونصوص العقد.
 3/5االلتحاق باملنتخبات الوطنية فوْرَ طلَب االحتاد ذلك ،وفْقَ ما نَصَّ عليه امللحقُ رقم ()4
من الئحة أوضاع الالعبني وانتقاالتهم باالحتاد الدولي ،وإذا اقتضتْ مصلحة املنتخب
تفريغهم لفارة زمنية أطول ،فيَحِقُّ لالحتاد متديد الفارة ،بشرط أال تتعارَضَ مع أي
مشاركة رمسية للنادي.
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 4/5تحضور التدريبات واملُعَسْكَ رات والندوات واملمؤمترات الصحفية ،وأداء املباريات الودية
والرمسية يف النادي أو املنتخب تحسب املواعيد املقررة ،ويُعْفَى الالعبون الطلبة مِن تدريبات
الفارة الصباتحية أثناء أيام الدراسة فقط ،على أن يتمَّ تعويضها يف فارات أخرى يُحَدِّدها
النادي.
 1/5احلصول على موافَ قة النادي اخلطية يف تحالة مُغادَرة الالعب اململكة أثناء املَوْسِم أو
اإلجازات.
 5/5احلفاظ على اللياقة البدنية ،واملثول لالختبارات الفنية ،والفحوصات الطِّبَّيَّة الدورية،
والعالج وفق اجلداول املُعَدَّة مِنْ قِبَل األجهزة الفنية والطِّبَّيَّة للنادي واالحتاد ،وفحوصات
اللجنة الوطنية ملكافحة املُنَشِّطات.
 6/5التحلي باألخالق والرُّوح الرِّياضِيَّة ،وأن يكونَ ُقدوةً تحسنةً داخل وخارج امللعب.
ٍّ أو هدايا مِن أي جهة ،دون احلصول على مُوافَقَة النادي.
 7/5عدم قَ ُبول أي دعم مادي
 8/5ممارسة مجيع تحقوقه التعاقُديَّة يف هذه الالئحة ،مِن خالل وكيل العبني ُمرَخَّصٍ له.
 9/5عدم املشاركة يف أي نشاط رياضي أو ثقايف أو اجتماعي ،أو اللعب يف املباريات الودية
لغري ناديه احلالي ،إال بعد احلصول على مُوافَقَة النادي اخلَطِّيَّة.
 41/5متابَعة حتصيله العلمي ،ورَفْع مستواه الثقايف ،مبا يُساعده على ضمان مستقبله
الوظيفي.
 44/5إ خطار ناديه احلالي واحلصول على مُوافَقَتِه عند التفاوُ ض أو التعاقد مع نادٍ جديدٍ،
إلَّا إذا انتهى عقدُه ،أو سينتهي خالل الستة أشهر األخرية مِن عقْدِه احلالي.
 43/5عدم قَبُول إجراء أي مُفاوَضات مباشرة مع األنْدِيَة بعد انضمامه للمنتخبات الوطنية،
وأيُّ خمالفة مِن قِبَل الالعب ستجعله عُرْضَةً للعقوبة ،وفقًا ملواد الفصل الرابع عشر
(املخالفات والعقوبات) من هذه الالئحة.
 44/5مشاركتِه وبذْلِه أقصى جهده وإ مكاناته يف تنفيذ األنشطة واألعمال املنصوص عليها
يف العقد املُبْرَم معه ،ما مل تكنْ تحالة الالعب الصحية ال تسمح بذلك ،مبوجب تقارير طبية
صادرة عن جهة معتمَدة ،وتوافِق عليها اللجنةُ.
 41/5اتحارام االتفاقيات والعقود املُبْرَمَة مع الرعاة الرمسيني للنادي ،مبا ال يتعارض مع
نصوص الالئحة.
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نص القواعد التفسريية للمادة اخلامسة
 4 -1/5يُشارط أن تكونَ مُوافقة النادي مُسْ َب َقة يف تحالة مُغادرة الالعب اململكة.
 3 -1/5يُقصد بـ"أثناء املَوْسِم أو اإلجازات" :أي :أثناء املَوْسِم الرياضي ،أو اإلجازات اليت تُمنح مِن النادي
يف فارات التوقف خالل املَوْسِم الرياضي ،وال يشمل ذلك إجازة الصيف.
 4 -7/5يراعي الالعب يف عدم قَبُول أي دعم مادي أو هدايا مِ ن أي جهة دون احلصول على موافَقة
النادي  -معايريَ النزاهة ،وعدم تضارب املصاحل وفقًا للتالي:
ظر على الالعب قَبُول أو طلَب أي شيء يُعَدُّ  -بناءً على أسسٍ معقولةٍ  -مُ َمؤ ِّثرًا على
 4/4 -7/5يُحْ َ
نزاهة واجباته جتاه النادي ،أو يصاتحبه تفاهم صريح أو ضمين بأنه مُلْ َز م بأي طريقة باإلقدام على أي
تصر مقابل الدعم املادي أو اهلَ ِد َّية.
 3/4 -7/5يشمل احلظر :الق بول املباشر أو غري املباشرِ -من خالل أتحد أقاربه أو معارفه  -للدعم
املادي أو اهلدايا ،كما يشمل احلظر أي جهة مهما كانتْ صفَتُها – أشخاص طبيعية أو معنوية -
ومهما كانتْ طبيعة العالقة معها  -منافسة أو غري منافسة للنادي.
ٍّ ،ومِن قِ َبل أتحد أعضاء الشرَ
 4/4 -7/5يف تحال كان تقديم الدعم املادي واهلدايا بشكلٍ فردي

أو

العاملني بالنادي ،فيجب على الالعب يف هذه احلال اإل فصاح عنها فقط إلدارة الناديِ ،من خالل مدير
االتحْتِرا .
 4 -44/5يُراعي الالعبُ يف إخطار ناديه احلالي واحلصول على موافقته عند التفاوض أو التعاقد مع
نا ٍد جديد الضوابطَ التالية:
 4/4 -44/5أن يكون إخطارُ النادي كتابيًّا بالتسليم الرمسي.
س َّلم رمسيًّا.
 3/4 -44/5أن يتم تزويد اللجنة بصورةٍ ِمن اإلخطار الكتابي املُ َ
 4/4 -44/5ال حيق له بَدْءُ التفاوض إال بعد موافقة ناديه الكتابية.
 4 - 43/5عدم قَبُول الالعب إجراء أي مفاوضات مباشرة مع األنْدِيَة بعد انضمامه للمنتخبات الوطنية،
وال يقتصر هذا عليه فقط ،وإمنا يشمل كلَّ َم ِن اشارك يف هذه املفاوَضات ،وكان مشمولًا بأتحكام هذه
الالئحة ،وفقًا ملا يقضي به الفصل الرابع عشر (املخالفات والعقوبات).
 4 -41/5يراعي الالعب اتحارام االتفاقيات والعقود املُبْرَمَة مع مجيع رعاة النادي تحسب ما قَ َّر َرتْه
نصوصُ الفصل الثالث عشر (تحقوق الدعاية واإلعالن) من هذه الالئحة ،ونصوص العقد املُبْرَم معه،
والالئحة الداخلية ملخالفات والعقوبات بالنادي.
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املادة السادسة :احلد األدنى ألجور الالعبني السعوديني املُحْتَرِفني:
 4/6الالعبون املُحْتَرِف ون السعوديون الذين مل يكملوا ( )48عامًا:
 4/4/6الالعبون املُحْتَرِف ون السعوديون يف أندية الدرجة املمتازة:
 4/4/4/6راتب شهري ال يقل عن ( 1111ريال).
 3/4/4/6بدل سكن سنوي ال يقل عن ( 430111ريال).
 4/4/4/6بدل مواصالت ال يقل عن ( 111ريال) شهريًا.
 3/4/6الالعبون املُحْتَرِف ون السعوديون يف أندية الدرجة األوىل:
 4/3/4/6راتب شهري ال يقل عن ( 4111ريال).
 3/3/4/6بدل سكن سنوي ال يقل عن ( 9111ريال).
 4/3/4/6بدل مواصالت ال يقل عن ( 411ريال) شهريًّا.
 3/6الالعبون املُحْتَرِفون السعوديون الذين أكملوا ( )48عامًا:
 4/3/6الالعبون املُحْتَرِف ون السعوديون يف أندية الدرجة املمتازة:
 4/4/3/6راتب شهري ال يقل عن ( 8111ريال).
 3/4/3/6بدل سكن سنوي ال يقل عن ( 31111ريال).
 4/4/3/6بدل مواصالت ال يقل عن ( 811ريال) شهريًّا.
 3/3/6الالعبون املُحْتَرِفون السعوديون يف أندية الدرجة األوىل:
 4/3/3/6راتب شهري ال يقل عن ( 6111ريال).
 3/3/3/6بدل سكن سنوي ال يقل عن ( 48111ريال).
 4/3/3/6بدل مواصالت ال يقل عن ( 611ريال) شهريًّا.
نص القواعد التفسريية للمادة السادسة
 4 -4/6جيوز ألندية الدرجة املمتازة والدرجة األوىل توزيع بدَل السكَ ن السنوي على الراتب الشهري ،أو
على دُفْ َع َتيْن ،أو على دفعةٍ واتحدةٍ سنوية ،مع ضرورة حتديد الطريقة يف العقد املُبْرَم مع الالعب املُحْتَرِ .
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املادة السابعة :تعديل أجر الالعب السعودي املُحْتَ ِر :
 4/7جيوز للنادي زيادة أَجْر الالعب السعودي املُحْتَرِ عن احلدِّ األدنى املقرَّر يف هذه الالئحة
ملرةٍ واتحدة يف السنة ،مع إشعار اللجنة بذلك كتابيًّا.
 3/7مع عدم اإلخالل بشروط العقد املتعلِّ قة بالنادي الذي هبط إىل أندية الدرجة األوىل،
للنادي تعديلُ أَجْرِ الالعب السعودي املُحْتَرِ يف أول فارة تسجي ل بعد إعالن اهلبوط رمسيًّا،
وفقًا للحدِّ األدنى ألجر الالعب السعودي املُحْتَرِ املقرر يف هذه الالئحة.
 4/7مع عدم اإلخالل بشروط العقد املتعلقة بالنادي الذي صعد إىل أندية الدرجة املمتازة،
للنادي تعديلُ أَجْرِ الالعب السعودي املُحْتَرِ يف أول فارة تسجيل بعد إعالن الصعود رمسيًّا،
وفقًا للحدِّ األدنى ألجر الالعب السعودي املُحْتَرِ املقرر يف هذه الالئحة.
نص القواعد التفسريية للمادة السابعة
 4 -4/7يُ راعي النادي الصاعد للدرجة املمتازة عند تعديل َأجْ ِر الالعب السعودي املُحْتَرِ ضرورة رَفْ ِع
األجر وفْ َق ما قرَّرتْهُ املادَّة السادسة يف الفقرتني ( )3/6 - 4/6من هذه الالئحة.

املادة الثامنة :التزامات األنْدِيَة:
تلتزم األنْدِيَة بالتالي:
 4/8التقيُّد ب األنظمة والقوانني واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن االحتاد واالحتاد
الدولي واألعرا الرِّياضِيَّة ونصوص العقود.
 3/8أن ُيمَثِّل النادي رئيسَ جملس إدارته ،أو نائب الرئيس ،أو األمني العام ،وحيقُّ لرئيس
النادي تفويض بعض اختصاصاته كتابيًّا إىل مدير االتحْتِرا

فيما يتعلق بشمؤون

االتحْتِرا .
 4/8تعيني مُدير لالتحارا ونظام مُ طابقة االنتقال الدولي ،تتوافر فيه الشروط التالية:
 4/4/8أن يكون سعوديَّ اجلنسية.
 3/4/8أن يكون تحاصلًا على ممؤهل جامعي مناسب.
 4/4/8أن جييدَ اللغة اإللجنليزية حتدثًا وكتابة ،ويف تحال تعذر ذلك جيب أن يكونَ لدى
النادي مارجمٌ يتم إشعار اللجنة بامسِه وممؤهالته.
 1/4/8أالَّ يكون عضوًا يف جملس إدارة النادي ،أو أي نادٍ آخر.
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 1/8تقديم احلساب اخلتامي عن املَوْسِم الرياضي املاضي بعد اعتماده مِن قِبَل حماسبٍ
قانوني مرخص.
 5/8أن يقدمَ قبل بداية كل موسم رياضي خطةً مالية معتَمَدةً مِن حماسب قانوني مرخص،
ُتثْبِ ت مقدرة النادي على تغطية تكاليف ممارسته لالتحارا .
 6/8تأمني صحي يغطِّي تحاالت اإلصابة ،والعجز ،أو الوفاة ،طيلة مدة عقد الالعب مع
النادي ،واحلاالت اليت متتد آثارها بعد نهاية العقد.
 7/8أالَّ يزيد عددُ العيب الفريق األول يف النادي عن العدد احملدد مِن قِبَل االحتاد.
 8/8أالَّ يقلَّ عددُ الالعبني املُحْتَرِفني السعوديني يف أند ية الدرجة املمتازة عن ( )48العبًا
كحدّ أدنى.
 9/8أالَّ يقلَّ عددُ الالعبني املُحْتَرِف ني السعوديني يف أندية الدرجة األوىل عن ( )8العبني
كحد أدنى.
 41/8استكمال العدد الناقص عن احلد األدنى من الالعبني املُحْتَرِفني السعوديني خالل أول
فارة تسجيل تالية حلدوث ا لنقص أو التعاقد خارج فارة التسجيل ،وفق نص املادة التاسعة
عشرة من هذه الالئحة  ،إذا كان سبب نقص عدد املُحْتَرِفني السعوديني يرجع إىل اعتزال أو
انتهاء إعارة الالعب السعودي املُحْتَرِ  ،أو إصابته مبرض عضال ،أو وفاته ،أو إصابته بعاهة
مستدمية ،أو إصابته بكسر أو قطع يف الرباط ،ويُشارط إلثبات وجود اإلصابة :صدورُ تقرير
طيب معتمد من جهة تقبلها اللجنةُ تقرِّ ر أن مدة تعافيه من االصابة تكون عند أو بعد بداية
فارة التسجيل التالية لإلصابة.
 44/8السماح لالعب مبُواصَلة الدراسة مبا يُ ساعده على ضمان مستقبله الوظيفي.
 43/8تزويد اللجنة بصورة مِن أي مِ ن مراسالتها املتعلقة بالالعبني ،أو وكالء الالعبني،
خالل ( ) 73ساعة من تاريخ صدورها ،ويف تحالة أي إخالل تصبح اخلطابات بال أثر قانوني.
 44/8إعداد لوائح داخلية يف النادي خت ص عقوبات ومكافتت الالعبني تعتمدها اللجنةُ ،مع
إشعار الالعبني وتزويدهم بصورة منها ،وأخْذِ توقيعهم للعلم بها.
 41/8تزويد اللجنة باملخالَ صات املالية فور توقيعها مع الالعبني ،أو مع وكالء الالعبني،
وذلك ملطابقتها واملوافَقة عليها.
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 45/8على النادي الراغب يف التفاوض أو التعاقد مع العب حمار سعودي أن خيطرَ ناديه
احلالي ،وأن حيصلَ على موافقته كتابيًّا قبل البَدْءِ يف التفاوض معه ،إال إذا كان عقدُه
انتهى ،أو سينتهي خالل الستة أشهر األخرية من عقده احلالي.
 46/8تسديد مجيع االلتزامات املالية املثبتة اخلاصة باألنْدِيَة و /أ و الالعبني و /أو وكالء
الالعبني ،وحيق لِلَّجْنة اختاذ اإلجراءا ت الالزمة والكفيلة حلفظ وسداد االلتزامات املالية،
ومنها احلسم مباشرة من إعانة االتحْتِرا و/أو منع تسجيل الالعبني اجلُ ُدد ،أو املنتقلني ،أو
اختاذ أي إجراءات أخرى مناسبة وفق ما تقضي به لوائحُ االحتاد.
 47/8سداد الدَّخْ ل الشهري لالعبني بانتظام ،وال جيوز التأخر يف سدادها ،وحيق لِلَّجْنة اختاذ
اإلجراءات الالزمة والكفيلة حلِفْ ظ وسداد االلتزامات املالية ،ومنها :احلسم مباشرة من إعانة
االتحْتِرا  ،و/أو منع تسجيل الالعبني اجلُدُد ،أو املنتقلني ،أو اختاذ أي إجراءات أخرى
مناسبة ،وفق ما تقضي به لوائحُ االحتاد.
 48/8حيتفظ النادي بسِجِلَّاتٍ نظاميةٍ لِلَّاعبني لديه ،ويلتزم بتقديم هذه السِّجِلَّات لالحتاد
عند طلبها.
 49/8صر

إعانة االتحْتِرا

املخصصة هلا مِ ن االحتاد على رواتب الالعبني املُحْتَرِفني

السعوديني فقط ،مع تزويد اللجنة باملستندات اليت تُثبت ذلك.
 31/8السماح لالعب بااللتحاق باملُنْتَخَبات الوطنية ومعسكرات التدريب عند طلب االحتاد،
ذلك وفق ما نَصَّ عليه امللحقُ رقم ( ) 4من الئحة أوضاع الالعبني وانتقاالتهم باالحتاد
الدولي ،وإذا تطلبتْ مصلحة املنتخب تفريغهم لفارة زمنية أطول ،فيحق لالحتاد متديد
الفارة؛ بشرط ألَّا تتعارضَ مع أي مشاركة رمسيةٍ للنادي.
 34/8عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الالعبني املنضمني للمُنْتَخَبات الوطنية.
كل مِن رئيس
ٍّ
 33/8توقيع مجيع النماذج والوثائق املُقَدَّمة من األنْدِيَة إىل اللجنة مِن قِبَل
جملس إدارة النادي ،أو نائب الرئيس ،أو األمني العام ،وحيق لرئيس النادي تفويض مدير
االتحْتِرا كتابيًّا بالتوقيع ،كما يتم توقيع مجيع النماذج والوثائق مِن الالعب أو وكيله،
ويف مجيع األتحوال جيب وضع اسم وتأشرية مدير االتحْتِرا يف النماذج والوثائق اليت تُرفع
للجنة ،ويف تحال امتناع مدير االتحْتِرا

عن التأشري ألي سببٍ ،فعلى النادي الرفع للجنة

مباشرة عن أسباب امتناعه.
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ٍّ خاص بالالعب املُحْتَرِ يشمل املستحقَّات املالية ،واالستقطاعات املسببة،
 34/8إعداد سِجِل
وتقدميه عند الطلب.
 31/8تحِفْظ سِجِالَّت احلضور والغياب عن التمارين ،على أن تكون مُوَقَّعة مِن قِبَل الالعبني
(اهلواة واملُحْتَرِفني) ،وتقدميها عند الطلب.
نص القواعد التفسريية للمادة الثامنة
 4 -4/8يُراعى ألَّـا يكـون مـديرُ االتحْتِـرا ونظـام مطابقـة االنتقـال عضـوًا يف جملـس إدارة االحتـاد ،أو أي
احتاد آخر.
 3 -4/8جيوز للجنة يف تحال خمالَفة مـدير االتحْتِـرا ونظـام مطابقـة االنتقـال أتحكـام هـذه الالئحـة -
يف غــري احلالــة املنصــوص عليهــا يف املــادة ( - )4/54أن حتي ـلَ ملــف املخالفــة للجنــة االنضــباط؛ لتقريــر
العقوبة املناسبة يف ضوء الئحة االنضباط.
 4 -1/8اإللتزام بتقديم احلساب اخلتامي عن املَوْسِم الرياضي املاضي بعد اعتماده مِن قِ َبل حماسب
قانوني مرخص ،يُرا َعى فيه املعايري التالية:
 4/4 -1/8إظهار أي مستحقات واجبة السداد ألي نادي بسبب انتقاالت الالعبني ،أو بسبب قرار صادر
ِمن أي مِن جلان االحتاد ،أو االحتاد الدولي ،أو حمكمة التحكيم الرياضي.
 3/4 -1/8إظهار أي مستحقات واجبة السداد لالعبني املُحْتَرِفني؛ كرواتب ،أو أي تحقوق تعاقُدية أخرى.
 4/4 - 1/8إظهار أي موارد مالية سواء متعلقة حبقوق الرعاية أو االستثمار ،اليت يتم ختصيصها
للفريق األول ،أو متعلقة بانتقاالت الالعبني.
 1/4 -1/8أي معايري أخرى تطلبها اللجنةُ مبوجب التعاميم.
 4 - 5/8يشارط يف اخلطة املالية اليت يقدمها النادي قبل بداية كل موسم رياضي التالي:
 4/4 -5/8حتديد قيمة املبالغ املالية املخصصة لسداد رواتب الالعبني املُحْتَرِفني.
 3/4 -5/8حتديد قيمة املبالغ املالية املخصصة لسداد أي مستحقات لالعبني خالل املَوْسِم الرياضي.
ج َدتْ -
ح َّقة لألندية األخرى ،أو وكالء الالعبني  -إن وُ ِ
 4/4 -5/8حتديد قيمة املبالغ املالية املستَ َ
وكيفية سدادها.
 1/4 -5/8حتديد املوارد املالية اليت تُغطي املستحقات املالية لالعبني املُحْتَرِفني ،و/أو األنْدِيَة ،و/أو
وكالء الالعبني.
 1/4 -5/8حتديد املبالغ املرصودة ألي تعاقُدات أو انتقاالت ،واملوارد املالية الالزمة لذلك.
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صد بالعدد احملدَّد مِ ن االحتاد لعدد العيب الفريق األول ،هو :العدد الذي يُحدَّد يف التعميم
 4 -7/8يُقْ َ
اخلاص بتصنيف عدد العيب أندية الدرج ة املمتازة والدرجة األوىل والذي يصدر من االحتاد تحسب
مقتضيات املصلحة.
 4 -8/8مع مراعاة ما نصت عليه املادة ( ) 41/8من هذه الالئحة فإنه يف تحال قلّ عدد الالعبني احملارفني
عن العدد احملدد يف هذه الالئحة فتُ طبق العقوبة املنصوص عليها يف املادة ( )3/3/53من هذه الالئحة
حبدها األعلى عن كلِ العب يقل عن العدد احملدد ،مع احلرمان من امل شاركة األسيوية يف تحال
استحقاقها ،مع التزام النادي ب إكمال العدد الناقص يف أول فارة تسجيل تالية ،ويف تحال عدم استكمال
العدد الناقص يف فارة التسجيل التالية فيستمر تطبيق العقوبة حبدها األقصى يف كل فارة تسجيل
أخرى تحتى يتم إكمال العدد احملدد يف هذه الالئحة.
 4 -9/8مع مراعاة ما نصت عليه املادة ( )41/8من ه ذه الالئحة فإنه يف تحال قلّ عدد الالعبني احملارفني
عن العدد احملدد يف هذه الالئحة فتُ طبق العقوبة املنصوص عليها يف املادة ( )3/3/53من هذه الالئحة
حبدها األعلى عن كل العب يقل عن العدد احملدد  ،مع التزام النادي بإكمال العدد الناقص يف أول
فارة تسجيل تالية ،ويف تح ال عدم استكمال العدد الناقص يف فارة التسجيل التالية فيستمر تطبيق
العقوبة حبدها األقصى يف كل فارة تسجيل أخرى تحتى يتم إكمال العدد احملدد يف هذه الالئحة.
 4 -44/8للجنة احلق يف إعداد الئحة منوذجية للمخالفات والعقوبات وإلزام األندية بها حتقيقاً
لتوتحيد اللوائح ود فعاً للتضارب ،تطبيقاً ملبدأ الشفافية يف توقيع العقوبات بني مجيع األندية.
 3 -44/8يف تحال رفض الالعب التوقيع على عِلْ ِم ه بالالئحة الداخلية للنادي ،وأخذ صورة منها ،فعلى
مدير االتحْتِرا بالنادي إعداد حمضر بالواقعة ،ورفعه للجنة؛ الختاذ ما تراه مناسبًا للحالة.
 4 -46/8لضمان تسديد االلتزامات املالية اخلاصة باألنْدِيَة و /أو الالعبني و /أو وكالء الالعبني للجنة
احلق يف طلب تزويدها بالشيك املصدق ،و/أو اتفاقية التسوية املتضمنة قبول صاتحب احلق طريقة
السداد  ،و/أو أي وثائق أو مستندات أخرى تطلبها لذلك حمققة لضمان تحفظ احلقوق.
 4 -47/8لضمان سداد الدَّخْل الشهري لالعبني  ،للجنة احلق يف إلزام األندية بسدادها عن طريق
احلسابات البنكية اخلاصة بالالعبني واحلصول على نسخة منها نهاية كل شهر أو خالل فارات
التسجيل  ،وللجنة احلق أيضاً يف طلب اتفاقية التسوية املتضمنة قبول الالعب طريقة سداد الرواتب
املستحقة كشرط لتس جيل الالعبني اجلدد أو املنتقلني يف كل ما سبق.
 4 -34/8يكون إعداد السجل اخلاص بالالعب املُحْتَرِ الذي يشمل املستحقات املالية واالستقطاعات
املسببة له إلكارونيًّاِ ،من خالل أتحد الربامُ ،أو التطبيقات احلاسوبيَّة.
ج ِّل اخلاص بالالعب املُحْتَرِ
 3 -34/8عند طلب االحتاد للسِّ ِ
واالستقطاعات ،يُر فق معه نسخة من املستندات الدالة املمؤيدة لذلك.
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الذي يشمل املستحقات املالية

 4 -34/8تقديم السِّجِل اخلاص بالالعب املُحْتَرِ لالحتاد يكون يف أي وقت خالل املَوْسِم الرياضي ،أو
ٍّ.
مع بداية ،أو أثناء فارات التسجيل ،وبناءً على طلبٍ رمسي
 4 -31/8يكون تحِفْظ سِجِلَّات احلضور والغياب عن التمارين إلكارونيًّا ،من خالل أتحد الربامُ أو
التطبيقات احلاسوبية.
 3 -31/8تكون مسمؤولية تسجيل احلضور والغياب عن التمارين لالعبني من مسمؤوليات مدير االتحْتِرا
بالنادي ،بالتنسيق مع اجله از اإلداري والفين للفريق.
 4 -31/8تقديم سِجِلَّات احلضور والغياب اخلاصة بالالعبني لالحتاد تكون يف أي وقت خالل املَوْسِم
رمسي.
ٍّ
الرياضي ،أو مع بداية أو أثناء فارات التسجيل ،وبناءً على طَلَبٍ
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الفصل الرابع
األوضاع النِّظامِيَّة لالعبني اهلواة واملُحْتَرِفني
املادة التاسعة :الالعبون اهلواة واملُحْتَرِفون:
 4/9يُصنَّف الالعبون املُسَجَّ لون يف االحتاد واملشاركون يف مسابقاته كهواةٍ أو حمارفني.
 3/9الالعب املُحْتَرِ

هو الالعب الذي لديه عقْدٌ مكتوب مع أتحد األنْدِيَة ،ويتقاضى أجرًا

نظري نشاطه الكروي ،يفوق املصر وفات الفعلية اليت تارتب على ذلك ،أما مجيع الالعبني
اآلخرين فيعتربون هواة.
نص القواعد التفسريية للمادة التاسعة
 4 -4/9يراعى أن يكون الالعبون املُحْتَرِفون أو اهلواة مُسجلني يف االحتاد؛ لكي يكونوا ممؤهلني
للمشاركة يف املنافسات النِّظامِيَّة لكرة القدَم.
 3 -4/9يف تحال عدم قيام أي نادي يطبق االتحارا بإدراج أسم أي العب مسجل بوضعية االتحارا يف
النادي يف كشوفات التصنيف اخلاصة به  ،فإنه حيق لالعب احملار االنتقال من ناديه إىل أي نادي أخر
سواء بوضعية اهلواية أو االتحارا مع التزام ناديه بدفع مستحقاته امل الية تحتى نهاية عقده االتحارايف.
 4 -3/9إن جمرد وجود عقد مكتوبٍ بني النادي والالعب اهلاوي ال يكفي لتطبيق أتحكام هذه الالئحة
عليه ،وإمنا ال بد مِن توافر الشروط املنصوص عليها يف هذه الالئحة ،وانطباق التعريف الوارد يف املادة
( )3/9من هذه الالئحة ،وال يُعْ َت ُّد باالتفاقيات الشفهية بني النادي و الالعب يف اتحارا الالعب ،وال يكون
هلا أي أ ثر يف مشوله بأتحكام هذه الالئحة.

املادة العاشرة :استعادة وَضْع اهلِوَايَة:
 4/41ال جيوز ألي العب مسجل كمحار أن يُعادَ تسجيله كهاوٍ ،إال بعد مرور ( )41يومًا
على األقل عقِب آخر مباراة له كمحار ٍ.
 3/41ال يتم دفع أي تعويض عند استعادة وضع اهلِوَايَة ،و يف تحالة إعادة تسجيل الالعب مرة
أخرى كمحار خالل ( )41شهرًا مِن استعادته صفة هاوٍ ،فإنَّ على ناديه اجلديد أن يدفعَ
تعويضًا عن التدريب ،طبقًا ملا ورد يف املادة السادسة والثالثني من هذه الالئحة.
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نص القواعد التفسريية للمادة العاشرة
 4 -4/41ال خيتلف األمر مطلقًا إذا استأنف الالعبُ وضعه كهاوٍ يف ناديه احلالي ،أو إذا انتقل إىل نادٍ
جديد ،واكتسب صفة الالعب اهلاوي مرة أخرى.
 3 -4/41يراعى يف الالعب املُحْتَرِ الذي يتغري وضعه من االتحْتِرا إىل اهلِوَايَة الضوابط التالية:
ال يكون ممؤهلًا للعب كهاوٍ ،إال بعد مرور ( )41يومًا من آخر مباراة له كمحار .
 4/3 -4/41أ َّ
 3/3 -4/41أالَّ يتم تسجيله كالعب هاوٍ يف مكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب ،إال بعد مرور ()41
يومًا من آخر مباراة له كمحار .
 4 -4/41اإلطار الزمين احملدد بـ( )41يومً ا الستعادة وضع الالعب من االتحْتِرا

إىل اهلِوَايَة ليس

مطلقًا ،وإمنا هي أقل مدة نظامية يُ مكن فيها إعادة تسجيل الالعب كهاوٍ ،وذلك ألسباب رياضية تتعلق
بانتظام املنافسات الرِّياضِيَّة بني األنْدِيَة ،أو عدم التحايل على أتحكام االنتقال ،ومِن ثَ َّم فال يكون الالعب
ممؤه ًلا للعب واملشاركة يف املباريات الرمسية إىل فارة التسجيل التالية.
 4/4/41يقصد بتخر مباراة له كمحار أي آخر مباراة لعبها فعليًّا.

املادة احلادية عشرة :اإلعارة:
 4/44جيوز لألندية إعارة العبيها املُحْتَرِفني باتفاقية إعارة حتدَّد مدتها وااللتزامات املالية،
ويوقع عليها األطرا ُ الثالثة :الناديان والالعب ،وفق النموذج املعتَمَد من اللجنة (انظر
امللحق رقم  3من هذه الالئحة).
 3/44تتم اإلعارة خالل الفارة احملددة للتس جيل تحسب التعميم السنوي الصادر مِن اللجنة.
 4/44تكون فارةُ اإلعارة ضمن مدة سريان عقد الالعب مع النادي الذي أعاره.
 1/44جيب أال تزيد مدة اإلعارة عن موسم رياضي واتحد ،وأن تكون حمددة التاريخ
(يوم/شهر/سنة).
 5/44احلد األدنى ملدة اإلعارة هو الفارة املمتدة بني فارتي التسجيل.
 6/44جيوز إنهاء اإلعارة قبل موعدها باتفاق مجيع األطرا .
 7/44ال يُسَجَّل الالعبُ إال مع نادٍ واتحدٍ.
 8/44ال حيق للنادي املستعري لالعب أن يقومَ بنقله إىل نادٍ ثالث ،دون احلصول على موافقة
خَطِّيَّة صرحية من النادي الذي قام بإعارته ،وموافقة الالعب املعين.

21

 9/44يسمح لكل نادٍ بإعارة أو استعارة أي عددٍ مِن الالعبني ،شريطة أال يقل عددُ الالعبني
املُحْتَرِف ني يف النادي املُعري عن احلد األدنى احملدد يف درجة هذا النادي ،وال يزيد العدد
ٍّ من النادي املُعري واملُستعري عن العدد احملدد مِن قِبَل االحتاد.
اإلمجالي للفريق األول يف كل
 41/44ختضع اإلعارة إىل قواعد انتقال الالعبني وأتحكام تعويض التدريب.
نص القواعد التفسريية للمادة احلادية عشرة
 4 -4/44إعارة الالعب يعين :انتقال الالعب من نادٍ إىل آخر ملدة زمنية حمددة مسبقًا.
 3 -4/44خالل فارة اإلعارة يتم التعليق املمؤقت لكافة اآلثار واحلقوق وااللتزامات املارتبة على العقد
االتحْتِرايف بني الالعب وال نادي املعري ،ومع ذلك فإن هذا التعليق يفارض ضمنيًّا أنه بعد انتهاء فارة
اإلعارة املتفق عليها ،تعود اآلثار املارتبة على العقد إىل استحقاق نفاذها يف مواجهة النادي املعري.
 4 -4/44إذا أُصيب الالعبُ املعار بسبب اللعب أو التدريب وحنوها أثناء فارة اإلعارة ،فيجب مراعاة
التالي:
 4/4 -4/44مسمؤولية الن ادي املستعري عن تكاليف عالج الالعب.
3/4 -4/44مسمؤولية النادي املستعري عن إ شعار النادي املعري بنوعية اإلصابة ومدة العالج ،واإلجراءات
اليت تَمَّ اختاذها بالنسبة له.
 1 -4/44يلتزم النادي املستعري لالعب بتحمل كافة مستحقاته التعاقد ية تحتى نهاية فارة االعارة .ويف
تحال اتفق األطرا

على نهاية اإل عارة قبل وقتها فيكون التزام النادي املستعري بتحمل املستحقات

التعاقدية تحتى تاريخ االتفاق على نهاية اإلعارة.

املادة الثانية عشرة :االعتزال:
 4/43إذا اعتزل الالعب املُحْتَرِ

عند نهاية عقده ،أو أنه ى العب هاوٍ نشاطه كالعب ،فإن

همؤالء الالعبني يبقون مسجلني ملدة ( )41شهرًا يف االحتاد الذي يتبعه آخر نادٍ كانوا يلعبون
له.
 3/43تبدأ هذه الفارة يف اليوم الذي شارك فيه الالعب يف آخر مرة مع ناديه يف مباراة رمسية.
 4/43على الالعب املُحْتَرِ الراغب يف التوقف عن ممارسة نشاطه الرياضي عند انتهاء عقده
االستمرار يف التسجيل لدى االحتاد ،مِن خالل آخر نادٍ له ملدة ثالثني ( )41شهرًا.
 1/43يتقدم الالعبُ بطلب االعتزال إىل ناديه مبوجب خطاب مع صورة للجنة.
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 5/43على النادي أن يرفع هذا الطلب إىل اللجنة خـالل ( )41يومًا من تاريخ استالمه
مشفوعًا مبوافقته أو رفضه.
 6/43إ ذا انتهت الفارة احملددة يف الفقرة ( )5من هذه املادة ،دون أن يرفع النادي طلب
االعتزال إىل اللجنة ،حيقُّ لالعب أن يلتمس من اللجنة النظر يف طلب اعتزاله املقدَّم
للنادي.
كل من النادي والالعب؛
ٍّ
 7/43إذا وافقت اللجنة على طلب االعتزال تبلغ قرارها إىل
الستكمال اإلجراءات وفق الفقرة ( )4من هذه املادة.
 8/43إذا متت املوافقةُ على اعتزال الالعب يسقط تحق ناديه تلقائيًّا يف املطالبة بأي قيمة
لالنتقال يف تحال عودة الالعب ملمارسة اللعبة بعد نهاية الفارة املذكورة يف الفقرة ( )4من
هذه املادة.
 9/43إذا رغب الالعب املعتزل العودة ملمارسة اللعبة مرة ثانية بعد انتهاء الفــارة املذكورة يف
الفقرة ( )4من هذه املادة ،حيق له التسجيل ألي نادٍ وبأي صفةٍ.
املادة الثالثة عشرة :اإلصابة:
 4/44إذا تعرَّض الالعب لإلصابة أثناء اللعب أو خارجه ،أو التدريب لصاحل النادي ،أو يف
مهمة للنادي ،فيجب على النادي أن يدفعَ لالعب أجر راتبه األساسي كاملًا للشهور األربعة
األوىل فور اإلصابة ،ثم ما نسبته ( )%75من أجر راتبه األساسي للشهور األربعة التالية ،ثم ما
نسبته ( )%51من أجر راتبه األساسي للشهور األربعة التالية ،وإذا استمرت اإلصابة فللنادي
اختاذ القرار املناسب الذي حيفظ تحقوق الالعب ضمن وثيقيت التأمني ومصلحة النادي،
على أن يُخطر اللجنة بقراره كتابيًّا.
 3/44إذا تعرض الالعب لإلصابة أو املرض خارج اللعب أو التدريب يف مهمة ال عالقة هلا
بناديه ،فيجب على النادي أن يدفعَ لالعب ما نسبته ( )%51من أجر راتبه األساسي للشهرين
األوليني فور اإلصابة ،ثم ما نسبته ( )%35مِن أجر راتبه األساسي للشهرين التاليني ،وإذا
استمرت اإلصابة أو املرض ،فللنادي اختاذ القرار املناسب الذي حيفظُ تحقوق الالعب ضمن
وثيقيت التأمني ومصلحة النادي ،على أن يُخطر اللجنة بقراره كتابيًّا.
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 4/44يف مجيع األتحوال يستمر التأمني الصحي والتأمني الشامل على الالعب طيلة مدة
عقده ،وينتهي بنهايته ،ويستفيد الالعب من مزايا وثيقيت التأمني الصحي والتأمني
الشامل.
نص القواعد التفسريية للمادة الثالثة عشرة
 4 -3/44يف تحال إصابة الالعب خارج اللعب أو التدريب يف مهمة ال عالقة هلا بناديه ،يشارط فيها ألَّا
تكون بسبب مشاركة الالعب للنشاط الرياضي خارج النادي ،بدون موافقته ،مما يعترب خروجًا عن
مقتضيات عقده االتحْتِرايف ،على أن يرفعَ النادي للجنة ما يُثبت ذلك ،وللجنة أن تُ َق ِّر َر بشأن استحقاقه
لألجر م ا تراه يف ضوء ظرو ومالبسات الواقعة.

املادة الرابعة عشرة :وضع الالعب املُحْتَرِ الذي هبط ناديه إىل درجة ال تطبق االتحْتِرا :
يف تحالة هبوط النادي من أندية الدرجة األوىل إىل أندية الدرجة الثانية اليت ال تطبق
االتحْتِرا  ،يكون وضع الالعب املُحْتَرِ وفقًا للتالي:
 4/41خييَّر الالعبُ بني التحول يف النادي إىل هاوٍ ،أو االنتقال إىل نادٍ آخر ُيطبِّق االتحْتِرا .
 3/41إذا اختار الالعب التحول إىل هاوٍ ُيقر بذلك خطيًّا ،ويدفع له النادي مستحقاته تحتى
نهاية املَوْسِم الذي هبط فيه النادي ،مبوجب خمالصة مالية نظامية تُرسَل إىل اللجنة فور
توقيعها.
 4/41جيب على الناد ي إنهاء اإلجراءات املذكورة يف الفقرة ( )3 ،4مِن هذه املادة قبل انتهاء
فارة التسجيل اليت تسبق بداية املَوْسِم اجلديد.
نص القواعد التفسريية للمادة الرابعة عشرة
 4 -4/41يراع ــى يف تح ــال اختي ــار الالع ــب االنتق ــال إىل ن ــادٍ يطبِّــق االتحْتِ ــرا  -أتحك ــام التع ــويض ع ــن
التدريب أو املساهمة التضامنيَّة تحسب احلال.
 4 -3/41إذا كان عقدُ الالعب املُحْتَرِ ال يزال ساريًا يف تحال هبوط ناديـه مـن أنديـة الدرجـة األوىل إىل
أندية الدرجة الثانية ،فإ َّن عقد الالعب يعترب منتهيًا مع نهايـة املَوْسِـم الرياضـي الـذي هـبط فيـه النـادي،
ويدفع له النادي مستحقاته تحتـى نهايـة املَوْسِـم الـذي هـبط فيـه مبوجـب خمالَصـة ماليـة نظاميـة تُرْسَـل
للجنة.
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 3 -3/41يقر الالعب بالتحول إىل هاوٍ خبطاب يقدمه لناديه وصورة للجنة.
 4 -3/41يف تحــال انتهــاء فــارة التســجيل ،ومل ينتقــل الالعــب إىل نــادي أخــر يطبــق االتحــارا  ،ومل يُقــر
باختي ــاره التح ــول إىل ه ــاوٍ خطيــاً إم ــا بإهم ــال أو تعم ــد وحن ــو ذل ــك فإن ــه يُ س ــجل يف كش ــوفات الن ــادي
كالعب هاوي.
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الفصل اخلامس
عقود الالعبني املُحْتَرِفني
املادة اخلامسة عشرة :العقود وشروطها:
 4/45يكون تاريخ بداية ونهاية العقد حمددًا باليوم والشهر والسنة امليالدية ،وفق النموذج
املُعَدِّ مِن قِبَل اللجنة (انظر ملحق رقم  4من هذه الالئحة) ،متضمنًا احلقوق والواجبات بني
النادي والالعب و املمثل القانوني ألي من الطرفني إن وُجد ،وموقعًا على مجيع صفحاته مِن
قِبَل الطرفني ،وممهور خبتم النادي ،وال يعترب العقد نافذًا إال بعد موافقة اللجنة عليه.
 3/45إذا كان وكيل الالعبني مشاركًا يف التفاوض على العقد ،فإنه ينبغي ذِكْر امسه يف
هذا العقد إن وجد ،أو حيدد عدم وجوده.
 4/45يلتزم وكيل الالعبني بإخطار النادي خطيًّا بتمثيله لالعب خالل أسبوع من تاريخ
عقد التمثيل أو الوكالة.
 1/45يلتزم النادي بتسليم الالعب أو وكيله نسخة مِ ن العقد فور التوقيع عليه.
 5/45تتحدَّد أقل مدة للعقد بدْءًا مِن تارخيه الفعلي ،وتحتى نهاية املَوْسِم الرياضي مع مراعاة
األتحكام الواردة يف هذه الالئحة بشأن حتوُّ ل وانتقال الالعبني اهل واة ،وتكون أقصى مدة للعقد
هي مخس سنوات.
 6/45ال جي وز تعليق سريان عقد الالعب على إ جيابية نتيجة الفحص الطيب أو الفين ،أو أن
يتضمن شرط فارة التجربة.
 7/45عند إبرام الالعب املُحْتَرِ أو وكيله أكثر مِ ن عقد يغطي نفس املدة ،تطبق تحينئذٍ
العقوبات املنصوص عليها يف هذه الالئحة حبق مَن ارتكب املخالفة.
نص القواعد التفسريية للمادة اخلامسة عشرة
 4 -3/45إذا مل يظهرْ يف العقد اسم وكيل الالعبني ،فإن الطر الذي يدعي مشاركة الوكيل يف
املفاوضات سيتحمل عِبْ ء اإلثبات يف تحالة نشوب نزاعٍ.
 4 -4/45يراعي وكيل الالعبني تزويد اللجنة بصورة من إ خطار النادي بتمثيله لالعب.
 3 -4/45املقصود باألسبوع هو أسبوع عمل يلتزم فيها وكيل الالعبني بإخطار النادي بتمثيله لالعب.
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 4 -4/45يف تحال تأخر وكيل الالعبني عن إخطار النادي خطيًّا خالل أسبوع عمل ،أو عدم إخطاره
كل ًّيا ،فإ ن وكيل الالعبني سيكون عُرضة للعقو بات املنصوص عليها يف الفصل الرابع عشر من هذه
الالئحة.
 4 -1/45يرفع الالعب أو وكيلة نسخة العقد املوقع واملسلمة له للجنة للمطابقة واملصادقة عليها،
و هذا الرفع خيتلف عن رفع النادي الذي جيب عليه أن يرفع للجنة نسختني مِن العقد للمصادقة عليها،
حبيث تكون النسخة األوىل للنادي ،والنسخة الثانية للجنة.

املادة السادسة عشرة :أتحكام خاصة بعقود الالعبني املُحْتَرِفني وأنديتهم:
 4/46يلتزم النادي والالعب ووكيل الالعبني باألتحكام الواردة بالعقود.
 3/46للنادي والالعب املُحْتَرِ أن يطلبَ من اللجنة إنهاء عقده مع ناديه يف تحال وجود سبب
رياضي مشروع.
 4/46تلتزم األنْدِيَة عند التعاقد مع الالعب باألتحكام الوجوبية الواردة بنموذج العقد امللحق
بهذه الالئحة.
 1/46يصح العقد ويبطل الشرط املخالف للوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن االحتاد.
 5/46تلتزم األنْدِيَة بتقديم عقود الالعبني إىل االحتاد خالل أول فارة تسجيل معلنة.
 6/46ال حيق ألي نادٍ إبرام عَقْدٍ يسمح لألطرا املعنية بهذا العقد أو ألي طر آخر بالتمتع
بالقدرة على ممارَ سة نفوذها على النادي فيما خيتص بإطار العمل واملوضوعات املتعلقة
باالنتقال ،إضافة إىل استقاللية النادي وسياساته وأداء الفرق التابعة له ،وللجنة أن توصي
بإتحالة املوضوع للجنة االنضباط لفرض اإلجراءات االنضباطية والتأديبية على األنْدِيَة اليت
ال تلتزم باملسمؤول يات الواردة يف هذه املادة.
نص القواعد التفسريية للمادة السادسة عشرة
ٍّ ِمن النادي
 4 -3/46الطلب من اللجنة إنهاء العقد االتحْتِرايف لسببٍ رياضي مشروع تحقٌّ مقرر لكل
والالعب املُحْتَرِ  ،على أن يراعى عدم اختاذ أي إجراءات أو تدابري أو خطوات مِن قِ َبل أي منهما قبل
صدور قرار اللجنة يف الطلب وبعد التحقق من مشروعية السبب الرياضي.
 4 - 1/46البطالن يكون للشرط املضا والوارد يف العقد يف تحا ل خمالفته للوائح والقرارات والتعاميم
الصادرة عن االحتاد.
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الفصل السادس
تسجيل الالعبني وفارات التسجيل
املادة السابعة عشرة :تسجيل الالعبني:
 4/47جيب على الالعب أن يكونَ ُمسَجلًا يف االحتاد لكي يلعب للنادي ،إما كمحار  ،أو
كهاوٍ؛ فالالعبون املسجلون فقط هم امل مؤهلون للمشاركة يف املسابقات النِّظامِيَّة ،وبإمتام
التسجيل يعترب الالعب موافقًا على النظام األساسي لالحتاد ولوائحه ولوائح االحتاد
الدولي واالحتادات القارية.
 3/47ال جيوز لالعب أن يكون مسجلًا ألكثر من نادٍ يف الوقت نفسه.
ُ 4/47ي مكن لالعب أن يسجل مع ثالثة أندية حبد أقصى يف املَوْسِم الواتحد ،وخالل هذه
الفارة ميكن لالعب أن يشاركَ يف املباريات الرمسية لناديني فقط ،وكاستثناء هلذه القاعدة
إذا كان الالعب منتقلًا من ناديني معتمدين من احتاد آخر لديه موسم متبادل ( -على
سبيل املثال :أتحد االحتاديني مومسه يقع يف الصيف واخلريف ،واالحتاد اآلخر مومسه يقع
يف الشتاء والربيع)  -فيجوز عندئذٍ أن يشارك يف املباريات الرمسية لنادٍ ثالث أثناء املَوْسِم
املشار إليه ،شريطة أن يكون ملتزمًا بشروط تعاقده مع نادييه السابقني ،ويف هذه احلالة جيب
أيضًا االلتزام بالبنود والشروط املتعلقة بفارة التسجيل وأقل مدة للعقد ،وحتت مجيع
الظرو

جيب األخذ يف االعتبار نزاهة وتكامل املسابقات املعنية ،فال جيوز لالعب يف هذا

اإلطار أن يشارك يف املباريات الرمسية ألكثر من ناديني يتنافسان يف البطولة أو الكأس
احمللية نفسيهما أثناء املَوْسِم نفسه.
 1/47ال جيوز تسجيل العب مسجل لنادٍ آخر يف احتاد آخر للعبة مجاعية أو فردية.
 5/47ال جيوز تسجيل العب سبق أن عُوقب بالشطب من أي احتاد آخر بسبب سوء السلوك.
 6/47يبطل تسجيل الالعب إذا ثبت أنه سجل بناءً على معلومات غري صحيحة.
 7/47ال جيوز إصدار أو طلب شهادة االنتقال الدولية لالعب الناشئ إال بعد احلصول على
موافقة اللجنة الفرعية بلجنة أوضاع وانتقاالت الالعبني يف االحتاد الدولي.
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 8/47يف تحال تعذَّر تسجيل الالعب املُحْتَرِ يف املكاتب الرئيسية والفرعية للرئاسة العامة
لرعاية الشباب بسبب عطلة نهاية األسبوع أو العطالت الرمسية ،فيجوز مشاركة الالعب
ملباراة رمسية واتحدة بناء على موافقة اللجنة.
نص القواعد التفسريية للمادة السابعة عشرة
 4 -7/47تراعى األتحكام الواردة يف الفصل العاشر اخلاصة حبماية الالعبني الناشئني من هذه الالئحة
عند تطبيق املادة ( )7/47من هذه الالئحة.

املادة الثامنة عشرة :طلب التسجيل:
 4/48جيب تقديم طلب تسجيل الالعب املُحْتَرِ

مع نُسَخٍ مِن عقده ،وللجنة تحسبما تراه

األَخْ ذ يف االعتبار أية تعديالت تعاقدية أو اتفاقيات إضافية مل ترفعْ هلا بالشكل السليم.
 3/48للجنة مطلق الصالتحية يف إجازة وإقرار الطلب ومرفقاته من عقود واتفاقيات إضافية،
ويف مجيع احلاالت ،فإنَّ اللجنة تصدر موافقاتها على طلبات تسجيل الالعبني ،واعتماد
عقودهم متى استكملت النماذج والوثائق التالية:
 4/3/48العقد املوقع بني النادي والالعب تحسب النموذج املُعد من اللجنة.
 3/3/48وثيقة التسجيل (منوذج  -أ) لالعبني السارية عقودهم املنتقلني من أندية أخرى.
 4/3/48وثيقة التسجيل (منوذج  -ب) لالعبني اجلُدُد أو التجديد أو اإلعارة.
 1/3/48وثيقتا التأمني (الشامل  -الصحي) اخلاصة بالالعب.
 5/3/48صورة مصدقة من املمؤهل العلمي لالعب.
 6/3/48شهادة طبِّيَّة تُ ثبت لياقة الالعب من الناتحيتني البدنية والصحية صادرة من جهة
طبية رمسية.
 7/3/48صورة جواز السفر وبطاقة األتحوال املدَنِيَّة.
 8/3/48املستندات اليت تُ ثبت قيام النادي بسداد الرواتب وأي مبالغ مستحقة مبوجب عقود
الالعبني أو وكالئهم.
 9/3/48أي وثائق ميكن أن تطلبَها اللجنة على ضوء الوضع اخلاص بالالعب.
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نص القواعد التفسريية للمادة الثامنة عشرة
 4 -4/48يراعى أن أية تعديالت أو إضافات على العقد االتحْتِرايف املُبْرَم بني الالعب والنادي يتم االتفاق
عليها من الواجب إبالغ اللجنة بها ،ويف تحال نُشوب نزاعٍ حيق للجنة التعامل بالكيفية اليت تراها مع أي
مستندات مل يتم إبالغها بها ،ويعترب العقدُ االتحْتِرايف هو األساس ونقطة االنطالق حلساب التعويضات
املستحقة للطر

املتضرر يف تحال تحدوث خرقٍ تعاقدي ،وبناءً على ذلك فإنَّ أي تعديل على شروط

العالقة بني النادي والالعب املُحْتَرِ

يكون هلا تأثري مباشر على مبلغ التعويض الذي حتدده اللجنة،

وإذا مل يقم الطرفان بإيداع العقد اجلديد لدى اللجنة فلها احلرية يف تقرير فقدان كال الطرفني
حلقهما يف املطالبة حبقوقهما من العقد املعدل الذي مل يتمَّ إيداعه.
 4 -3/48موافقة اللجنة على طلبات تسجيل الالعبني ،واعتماد عقودهم متى استكملت النماذج
والوثائق يقصد بها املوافقة اإلجرائية ،واليت يشارط قبلها عدم وجود موانع التسجيل املنصوص عليها
يف املادة الثامنة من هذه الالئحة وباألخص الفقرتني ( )47/8 -46/8من املادة نفسها.
 3 -3/48من النماذج والوثائق املطلوبة يف طلب التسجيل أيضًا التالي:
 4/3 -3/48منوذج العنوان املختار (انظر امللحق رقم .)5
 3/3 -3/48منوذج تقديم طلب تسجيل العب حمار (انظر امللحق رقم .)6

املادة التاسعة عشرة :فارات التسجيل:
 4/49ال جيوز تسجيل الالعبني إال يف إتحدى فارتي التسجيل السنوية احملددة بالتعميم
السنوي ،وكاستثناء من هذه القاعدة فإنَّ الالعب املُحْتَرِ الذي انتهى عقده قبل نهاية فارة
التسجيل ميكن تسجيله خارج الفارة مع مُ راعاة نزاهة وتكامل املسابقات ،ويف تحال إنهاء
التعاق د بني النادي والالعب بسبب مشروع؛ فإن للجنة اختاذ اإلجراءات املمؤقتة يف تحدود
صالتحيتها لتفادي انتهاك العقود ،وتحفاظًا على تحقوق األطرا .
 3/49تب دأ فارة التسجيل األوىل بعد انتهاء املَوْسِم الرياضي وفق التعميم السنوي ،وتنتهي
بعد مُضِيِّ مدة ال تتجاوز ( )43أسبوعًا ،كما تبدأ فارة التسجيل الثانية يف منتصف املَوْسِم
الرياضي ،وال تتجاوز ( )1أسابيع.
 4/49ال ميكن تسجيل الالعبني إال مِ ن خالل تقدم النادي بطلب رمسي بذلك للجنة يف
إتحدى فارتي التسجيل ،مع مراعاة االستثناء الوارد يف الفقرة رقم ( )4من هذه املادة.
 1/49ال تنطبق البنود اخلاصة بفارتي التسجيل على املسابقات اليت يقتصر االشاراك فيها
على اهلُواة.
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 5/49تقوم اللجنة بإخطار االحتاد الدولي بفارتي التسجيل ،وفقًا للتعميم الصادر من
االحتاد الدولي.
نص القواعد التفسريية للمادة التاسعة عشرة
 4 -4/49االستثناء من قاعدة تسجيل الالعبني خالل فارة التسجيل ختص املُحْتَرِفني الذين قد انتهتْ
عقودهم قبل نهاية فارة التسجيل ،وأصبحوا بال عقود اتحارافية تُ َم ِّكنهم من ممارسة نشاط لعبة كرة
القدَم بعد انتهاء فارة التسجيل ،ويراعى يف ذلك األتحكام الواردة يف املادة ( )41/8واملادة ( )4/16من هذه
الالئحة.
 3 -4/49ميكن أن تتخذ اللجنة تدابري ممؤقتة يف تحال كان لدى الالعب أسبابٌ مشروعة إلنهاء عالقة
العقد االتحْتِرايف مع ناديه ،وذلك وفق املادة ( )38من هذه الالئحة ،ومن هذه التدابري املمؤقتة :السماح
لالعب بالتسجيل لدى نادٍ جديد يف أول فارة تسجيل تاليةِ ،م ن أجل محاية مصاحل الطر املتضرر،
وجتنب الضرر الذي ال ميكن إصالتحه فيما بعد ،وبذلك تسمح اللجنة لالعب مبواصلة مسريته مع نادٍ
جديد يف انتظار نتيجة الدعوى بش أن النزاع املتعلق باالستقرار التعاقدي ،و يتم اختاذ القرار النهائي يف
مرتحلة التحقة من قبل اللجنة بعد االنتهاء من التحقق من مجيع املالبسات تحول املوضوع ،وتراعى يف
هذا الشأن مجيع األتحكام الواردة يف الفصل التاسع اخلاص باحلفاظ على استقرار العقود بني الالعبني
املُحْ َترِفني واألنْدِيَة  ،واآلثار املارتبة على إنهاء العالقة التعاقُديَّة سواء بالنسبة للنادي احلالي أو الالعب
أو النادي اجلديد.

املادة العشرون :الالعبون غري املسجلني:
إذا مل يكن الالعب مسجلًا يف أي احتاد ،وشارك مع أتحد األنْدِيَة يف مباراة رمسية ،فإن
مشاركته غري قانونية ،و ملعاجلة تبعات هذه املشاركة بدون املساس باإلجراءات املطلوبة ،فإنه
جيوز فرض عقوبا ت على الالعب والنادي أو أتحدهما ،ويرج ع احلق يف تطبيق هذه العقوبات
لالحتاد.
نص القواعد التفسريية للمادة العشرين
 4 -31املعنى املقصود هو أنَّ أي العب يشارك يف مباراة رمسية دون أن يكون مسجلًا وفق أتحكام هذه
الالئحة ،فإن مشاركته تُعد غري قانونية.
 3 -31يكون تقرير العقوبات وفقًا لالئحة االنضباط باالحتاد.
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املادة احلادية والعشرون :سجل الالعب:
حتتفظ اللجنة بالسجل الرياضي لكل العب ،على أن يشمل تارخيه الرياضي ،واألنْدِيَة اليت
شارك فيها ،بدءًا من سن ( )43سنة ،و إذا صاد يوم ميالد الالعب بني مومسني يسجل للنادي
املقيد فيه يف املَوْسِم الرياضي الذي يلي يوم ميالده الثاني عشر ،وللجنة تزويد النادي أو
األنْدِيَة املعنية بصورة من سجل الالعب املسجل لديها بناء على طلب كتابي.
نص القواعد التفسريية للمادة احلادية والعشرين
ج ِّل الرياضي :تلك الوثيقة اليت تساعد اللجنة واألنْدِيَة على تتبع التاريخ الرياضي
 4 -34يقصد بالسِّ ِ
لالعب؛ ألنه حيتوي على مجيع األنْدِيَة اليت كان الالعب مسجلًا بها؛ ابتداءً من املَوْسِم الذي بلغ فيه
الالعب سن الثانية عشرة ،وهذه املعلومات مهمة جدًّا عند تحساب تعويضات التدريب واملساهمة
التضامنية املستحق دفعها لتلك األنْدِيَة اليت استثمرت يف تدريب هذا الالعب.
 3 -34يراعى أن تتضمن وثيقة السِّجِل الرياضي على األقل البيانات التالية:
 4/3 -34اسم وتاريخ ميالد الالعب.
 3/3 -34اسم النادي /األنْدِيَة والفئة واإلطار الزمين لتسجيل الالعب ،اعتبارًا من بلوغ الالعب سن
الثانية عشرة.
 4/3 -34شهادة االنتقال الدولي كلما انتقل الالعب املُحْتَرِ دوليًّا.
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الفصل السابع
انتقال وحتول الالعبني اهلواة واملُحْتَرِفني
املادة الثانية والعشرون :انتقال الالعبني اهلواة:
هلوَايَة إال بعد احلصول
ال حيق لالعب اهلاوي االنتقال إلي أي من أندية اململكة بِوَضْعِيَّة ا ِ
على موافقة رمسية من ناديه.
املادة الثالثة والعشرون :انتقال الالعبني املُحْتَرِفني:
 4/34حيق لالعب املُحْتَرِ الذي انتهى عقده االنتقال إىل أي نادٍ آخر.
 3/34جيوز انتقال الالعب خالل فارة سريان عقده باتفاق الالعب والنادي املتعاقد معه
والنادي الذي يرغب يف االنتقال إليه ،على أن يوقع األطرا الثالثة على اتفاقية االنتقال،
مع تزويد اللجنة بصورة من اخلطابات املتبادلة بني الناديني ،وأن يتم سدادُ قيمة االنتقال
للنادي السابق وقيمة التعويض عن التدريب أو املساهمة التضامنية إن وجدت.
 4/34حيق لالعب أو لوكيله التفاوض أو التعاقد مع نادٍ آخر إذا كان عقده انتهى أو
سينتهي خالل ستة أشهر من عقده احلالي.
 1/34جيب على النادي الذي يرغب يف انتقال العب إليه عقدُه سارٍ مع نادٍ آخر ،أن حيصل
على موافقة هذا النادي بطلب كتابي قبل الشروع يف التفاوض مع الالعب أو وكيله ،مع
تزويد اللجنة بصورة من اخلطابات املتبادلة بني الناديني بهذا اخلصوص.
 5/34يف تحال رفض النادي الطلب ،فال جيوز للنادي اآلخر التفاوض مع الالعب مطلقًا ،وأي
خمالفة لذلك سواء متت بطريقة مباشرة أو غري مباشرة فيكون النادي ووكيل الالعبني
الذي اشارك يف التفاوض أو أي من اإلداريني عرضة للعقوبات املنصوص عليها يف هذه
الالئحة.
نص القواعد التفسريية للمادة الثالثة والعشرين
 4 -3/34يشارط النتقال الالعبني املُحْتَرِفني تقديم التالي:
 4/4 -3/34أن يكون تقديم وثائق االنتقال والتسجيل خالل إتحدى فارات التسجيل.
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 3/4 -3/34اتفاقية االنتقال املوقعة من األطرا الثالثة وفق النموذج املعتمد مِن اللجنة.
 4/4 -3/34املستندات الدالة على تسديد قيمة االنتقال وأي اتفاقيات على تسوية القيمة مع حتديد
الفارة الزمنية للسداد.
 1/4 -3/34اخلطابات املتبادلة بني الناديني مع مراعاة ما قررته املادة ( ) 43/8من هذه الالئحة بشأن
وقت تزويد اللجنة بها.
 5/4 -3/34وثائق التسجيل وفق ما قررتْه املادةُ الثامنة عشرة من هذه الالئحة.
 3 -3/34يكون سداد التعويض عن التدريب أو املساهمة التضامنية خالل املدة احملددة يف الفصل
احلادي عشر من هذه الالئحة وقواعدها التفسريية ما مل يتفق األطرا على مدة وطريقة تسويتها يف
االتفاقية املوقعة بينهم.

املادة الرابعة والعشرون  :حتوُّل الالعبني اهلواة إىل حمارفني:
جيوز حتول الالعبني اهلواة يف أنديتهم إىل العبني حمارفني يف تحال توافر شروط اتحارا
الالعب املنصوص عليها يف هذه الالئحة و مراعاة الضوابط التالية:
ٍّ للتحول إىل العب حمار
 4/31أن يتقدم الالعب اهلاوي بطلب كتابي

يف ناديه بعد

إكماله ( )48عامًا ،مع تزويد اللجنة بصورة من الطلب املستلم رمسيًّا مِن قِبَل النادي.
 3/31يوافق النادي على طلب الالعب باالتحْتِرا خالل ( )91يومًا من تاريخ تقديم الالعب
طلب االتحْتِرا  ،ويوقع الالعب عقدًا اتحارافيًّا ملدة ثالث سنوات وفق عرض النادي املُلزم ومبا
ال يقل عن احلد األدنى احملدد يف املادة السادسة من هذه الالئحة ،وميكن التوقيع مع الالعب
ملدة تزيد عن ثالث سنوات وحبد أ قصى مخس سنوات مبوافقة الالعب ،مع مراعاة ما نصت
عليه الفقرة اخلامسة من املادة اخلامسة عشرة من هذه الالئحة.
 4/31إذا انقضت املدة املذكورةُ أعاله ،دون أن يربم النادي عقدًا اتحارافيًّا مع الالعب ،فيحق
له التوقيع مع نادٍ آخر ،وي تم تسجيله خالل أول فارة تسجيل قادمة ،مع دَفْع قيمة التعويض
عن التدريب للنادي املستحق للتعويض ،والذي أسهم يف تدريب وتطوير الالعب إن وُجد.
 1/31يف تحال رفض الالعب عرض النادي امللزم أو عدم الرد باملوافقة خالل ( )91يومًا من
تاريخ موافقة النادي على طلب الالعب ،فيبقى هاويًا ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات ،إال إذا
اتفق الطرفان على إبرام العقد االتحْتِرايف األول خالل السنوات الثالث منذ تقدميه طلب
االتحْتِرا .
33

 5/31إذا مل يوقع النادي عقدًا اتحارافيًّا مع الالعب خالل السنوات الثالث  ،فيحق لالعب
بعدها االنتقال إىل نادٍ آخر مع اتحتفاظ ناديه حبقه يف التعويض عن التدريب.
 6/31ال حيق للنادي اجلديد ضم وإشراك الالعب يف تدريباته ،إال بعد موافقة اللجنة على
تسجيله ،وأي خمالفة مِن قِبَل النادي ستجعله عُرضة للعقوبات املنصوص عليها يف هذه
الالئحة.
نص القواعد التفسريية للمادة الرابعة والعشرين
 4 -4/31إذا عاد الالعب إىل وضع اهلواية أثناء سريان عقده االتحارايف األول ،ثم عاد إىل وضعية
االتحارا سواء قبل أو بعد إكماله لسن ( )34عاماً فيكمل مدة عقده االتحارايف األول امللزم قبل حتوله
إىل وضعية اهلواية.
 3 -4/31لضمان سالمة اإلجراءات بني النادي والالعبني ووكالء الالعبني بشأن املراسالت املتبادلة،
ودفعًا ألي نزاع مستقبلي يقوم النادي بتزويد اللجنة بصورة من منوذج "العنوان املختار" املعتمد من
اللجنة واملوقع من الالعبني أو وكالئهم ،مع حتديث النموذج أولًا بأول ألي تغيري يطرأ على وكيل
الالعب أو وسيلة التواصل مع الالعب رمسيًّا.
 4 -4/31لالعب احلق يف احلصول على صورة من اخلطاب املسلم رمسيًّا للنادي ،ويف تحال تعذر ذلك
يُ مكنه خماطبة اللجنة بهذا الشأن.
 4 -1/31يكون الرفض على عرض النادي امللزم خطيًّا مع تزويد اللجنة بصورة منها.

املادة اخلامسة والعشرون :انتقال الالعبني اهلواة مِن أنديتهم:
جيوز انتقال الالعبني اهلواة من أنديتهم للتعاقد كالعبني حمارفني يف تحالة توافر شروط
اتحارا الالعب املنصوص عليها يف هذه الالئحة ومراعاة الضوابط التالية:
 4/35يقدم النادي اجلديد طلبًا كتابيًّا للنادي احلالي لالعب الذي يطبق االتحْتِرا
بانتقال ال العب اهلاوي إليه كمحار  ،مع تزويد اللجنة بصورة من الطلب املستلم رمسيًّا
مِن قِبَل النادي احلالي لالعب.
 3/35جييب النادي احلالي كتابيًّا على طلب النادي اجلديد باملوافقة أو الرفض خالل ()45
يومًا ،مع تزويد اللجنة بصورة من اجلواب املستلم رمسيًّا من قبل النادي اجلديد مع مراعاة
أن عدم الرد يعترب رفضًا للعرض.
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 4/35إذا رفض النادي احلالي لالعب عرْض النادي اجلديد ،فإنه جيب عليه إبرام عقد
اتحارايف مع الالعب إذا رغب الالعب يف ذلك خالل أول فارة تسجيل ،مبا ال يتعارض مع
األتحكام املنصوص عليها يف هذه الالئحة ،ويف تحال عدم رغبة الالعب يف التعاقد ،يبقى هاويًا
ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات ،إال إذا اتفق الطرفان على إبرام العقد االتحْتِرايف األول خالل
السنوات الثالث منذ تاريخ عدم رغبته يف التعاقُد.
 1/35إذا مضتْ أول فارة تسجيل يف تحال رغب الالعب التعاقد ،ولكن مل يرغب النادي يف
ذلك ،أو انقضت مدة ثالث سنوات ،دون أن يربم النادي عقدًا اتحارافيًّا مع الالعب الراغب يف
التعاقد ،ف يحق له التوقيع مع نادٍ آخر ،ويتم تسجيله خالل أول فارة تسجيل قادمة ،مع دفع
قيمة التعويض عن التدريب للنادي املستحق للتعويض ،والذي أسهم يف تدريب وتطوير
الالعب.
 5/35إذا كان النادي احلالي لالعب ال يطبق االتحْتِرا  ،ورفض طلب النادي اجلديد ،فيحق
لالعب الراغب يف االنتقال التوقيع مع النادي اجلديد ،ويتم تسجيله خالل أول فارة تسجيل،
مع دفْعِ مبلغ وقدرُه 4110111( :ريال) للنادي احلالي ،إضافة إىل دفع قيمة التعويض عن
التدريب للنادي املستحق للتعويض ،والذي أسهم يف تدريب وتطوير الالعب إن وُجِد.
 6/35ال حيق للنادي اجلديد ضم وإشراك الالعب يف تدريباته ،إال بعد موافقة اللجنة على
تسجيله ،وأي خمالفة مِن قِبَل النادي ستجعله عُرضة للعقوبات املنصوص عليها يف هذه
الالئحة.
القواعد التفسريية للمادة اخلامسة والعشرين
 4 -5/35يراع ــى يف تط بي ــق ه ــذه الفق ــرة م ــن امل ــادة أن يك ــون الطل ــب م ــن الن ــادي اجلدي ــد ال ــذي يطب ــق
االتحارا للنادي احلالي الذي ال يطبق االتحارا .
 3 -5/35أن عــدم الــرد مــن النــادي احلــالي للنــادي اجلديــد خــالل ( ) 45يوم ـاً مــن تــاريخ اســتالم اخلطــاب
يعترب رفضاً.
 4 -5/35يكــون مبلــغ ( 4110111ريــال) مســتحق الــدفع علــى النــادي اجلديــد خــالل ( )41يوم ـاً مــن تــاريخ
التسجيل.
 1 -5/35أن اجلمع بني دفع مبلغ ( 4110111ريال) وقيمة التعويض عن التدريب لـيس مطلقـاً فهـو يتقـرر
فقط يف تحال توافر تحالة من تحاالت استحقاق التعويض عن التدريب وفق مـا قررتـه املـادة ( )46وقواعـدها
التفسريية من هذه الالئحة.
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الفصل الثامن
االتحْتِرا اخلارجي لالعب السعودي
املادة السادسة والعشرون :االتحْتِرا اخلارجي لالعب السعودي:
 4/36جيوز لالعب السعودي الذي جتاوز ( )48عامًا من عمره االتحْتِرا خارج اململكة يف أي
من احلاالت التالية:
 4/4/36إذا كان مسجالً يف االحتاد بِوَضْعِيَّة اهلِوَايَة.
 3/4/36إذا كان حمارفاً وانتهى عقدُه.
 4/4/36مبوافقة ناديه خالل سريان عقده.
 3/36إذا تعاقد الالعب اهلاوي مع نادٍ خارج اململكة فلناديه أو األكادميية السابقة املطالبة
بالتعويض عن التدريب طبقًا ألتحكام الئحة أوضا ع الالعبني وانتقاالتهم باالحتاد الدولي.
 4/36يلتزم الالعب الذي كان مسجلًا يف االحتاد بصفة اهلِوَايَة ،و مل يكمل ثالثة أعوام
كاملة خارج اململكة ،مِ ن تاريخ إصدار شهادة انتقاله الدولية بالعودة لناديه األخري باململكة
بوضع اهلِوَايَة أو االتحْتِرا وفق األوضاع التالية:
 4/4/36يتم تسجيل الالعب كهاوٍ إذا رغب النادي ووافق الالعب على تسجيله كالعب هاوٍ.
 3/4/36إذا رغب النادي يف اتحارا الالعب فيوقع مع الالعب عقدًا اتحارافيًّا ملدة ثالث سنوات
وفق عرض النادي املُلزم ومبا ال يقل عن احلد األدنى احملدد يف املادة السادسة من هذه
الالئحة ،و ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات ،شريطة أن تكون هذه املدة قبل إكمال الالعب لسن
( )34عامًا .
 4/4/36إذا مل يرغب النادي يف اتحارا

الالعب وتوقيع عقد اتحارايف معه ،فيحق لالعب

االنتقال لنادٍ آخر يف اململكة ،ويتم تسجيله خالل أول فارة تسجيل قادمة ،مع دَفْعِ قيمة
التعويض عن التدريب للنادي املستحق للتعويض ،والذي أسهم يف تدريب وتطوير الالعب إن
وُجد.
 1/4/36إذا رغب النادي يف اتحارا الالعب وتوقيع عقد اتحارايف معه ،لكن رفض الالعب ،فإنه
يبقى هاويًا ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات ،إال إذا اتفق الطرفان على إبرام العقد االتحْتِرايف
األول خالل السنوات الثالث  ،منذ تقديم النادي طلب االتحْتِرا لالعب.
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 5/4/36إذا رغب النادي يف تسجيل الالعب كهاوٍ ،ورفض الالعب فيبقى هاويًا ملده سنة،
ميكن بعدها االنتقال كمحار وفق ض وابط االنتقال املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
 6/4/36إذا رغب الالعب يف االنتقال مباشرة إىل نادٍ آخر يف اململكة ،فيشارط املوافقة
الرمسية لناديه األخري يف اململكة.
 7/4/36إذا رغب الالعب الذي أكمل سن ( )34عامًا خارج اململكة يف العودة ،فيحق له
التسجيل يف أي ناد باململكة هاويًا أو حمارفًا ،مع دَفْعِ قيمة التعويض عن التدريب للنادي
املستحق للتعويض ،والذي أسهم يف تدريب وتطوير الالعب إن وُجد.
 8/4/36يف مجيع األتحوال السابقة جيب تزويد اللجنة بصورة مِ ن مجيع املخاطبات اليت تتم.
 1/36إذا كان عقد الالعب املُحْتَرِ ساريًا مع نادٍ سعودي ،فيجب أن يكون العرض اخلارجي
عن طريق ناديه ،وال حيق لالعب أو وكيله أن يتلقى العرض اخلارجي بصورة مباشرة ،إال إذا
كان عقده انتهى ،أو سينتهي خالل األشهر الستة من عقده ،ويف مجيع األتحوال جيب إبالغ
اللجنة خطيًّا بالعرض اخلارجي.
 5/36يلتزم الالعب املُحْتَرِ

خارجيًا باالستجابة الفورية الستدعاء االحتاد للعب مع

املُنْتَخَبات الوطنية ،وفقًا للشروط واألتحكام املبينة يف الئحة أوضاع الالعبني وانتقاالتهم
باالحتاد الدولي.
القواعد التفسريية للمادة السادسة والعشرين
ال يف االحتاد بصفة اهلِوَايَة يف إتحدى األنْدِيَة اليت ال تطبق
 4 -4/36يلتزم الالعب الذي كان مسج ً
االتحْتِرا و مل يكمل ثالثة أعوام كاملة خارج اململكة من تاريخ إصدار شهادة انتقاله الدولية بالعودة
تحتِرا
لناديه األخري باململكة بوضع اهلِوَايَة ،ويف تحال رغبة أتحد األنْدِيَة اليت تطبق اال ْ

يف انتقاله

كالعب حمار ورغبة الالعب يف االتحْتِرا فتُطبق على هذه احلالة املادة ( )35من هذه الالئحة.
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الفصل التاسع
احلفاظ على استقرار العقود بني الالعبني املُحْتَرِفني واألنْدِيَة
املادة السابعة والعشرون :اتحارام العقد:
ال جيوز إنهاء العقد بني الالعب املُحْتَرِ والنادي إال مع انتهاء مدته أو بالاراضي.
نص القواعد التفسريية للمادة السابعة والعشرين
 4 -37القاعدة األساسية واألصل يف العالقة التعاقُديَّة بني النادي والالعب تُوجب اتحارام العقد املُبْرَم
بينهما ،وبناء عليه فإن العقد ينتهي إما بانتهاء مدته أو اتفاق الطرفني على إنهائه بالاراضي.

املادة الثامنة والعشرون :إنهاء العقد ألسباب مشروعةٍ:
مي كن ألي من الطرفني إنهاء العقد بدون تبعات من أي نوع (تعويضات مالية أو عقوبات
رياضية) ،إذا كانت هناك أسبابٌ مشروعة.
نص القواعد التفسريية للمادة الثامنة والعشرين
 4 -38االستثن اء من القاعدة األساسية املنصوص عليها يف املادة السابعة والعشرون من هذه الالئحة
هو جواز إنهاء العقد لسبب أو أسباب مشروعة لكل من الالعب والنادي.
تربر إنهاء العقد وفقًا حليثيات كل تحالة على
 3 -38يتم التحقق من السبب أو األسباب املشروعة اليت ِّ
تحدة ،وال ميكن تحصر السبب أو األسباب املشروعة إلنهاء العقد ،ويف احلقيقة ال ميكن اعتبار السلوك
الذي ينتهك شروط العقد االتحْتِرايف سببًا مشروعًا إلنهاء العقد ،ومع ذلك ففي تحال استمرار
االنتهاك لفارة طويلة ،أو يف تحال تراكم العديد من االنتهاكات خالل فارة معينة من الزمن ،تحينها
من املرجح أن يبلغ خرق العقد إىل هذا املستوى الذي حيق فيه للطر الذي يعاني من االنتهاك إنهاء
العقد من جانب واتحدٍ.
 4 -38يف تحال قررت اللجنة أن سبب إنهاء العقد يعد مشروعًا ،فإن الطر املنهي للعقد ال يتحمل دفْ َع
أي تعويض ،وال يتعرض ألي عقوبات رياضية.
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املادة التاسعة والعشرون :إنهاء العقد ألسباب رياضية مشروعة:
إذا ثبت خالل أتحد املواسم الرِّياضِيَّة أن الالعب املُحْتَرِ قد شارك يف أقل من ( )%41من
إمجالي عدد املباريات الرمسية لناديه ،فعندئذ جيوز له إنهاء عقده قبل انتهاء مدته ،على
أساس أن السبب الرياضي مشروع ،مع مراعاة ظرو الالعب عند تقييم تحالته ،ويتم التحقُّق
مِن قِبَ ل اللجنة عن وجود أسباب رياضية مشروعة لكل تحالة على تحدة ،وال ميكن لالعب
املُحْتَرِ إنهاء عقده على هذا األساس ،إال يف خالل ( )45يوم التالية آلخر مباراة رمسية يف
املَوْسِم الرياضي للنادي املسجل به.
نص القواعد التفسريية للمادة التاسعة والعشرين
 4 -39يقصد باملباريات الرمسية :مجيع املباريات يف مجيع املنافسات واملسابقات اليت يُشارك فيها ناديه.
 3 -39يراعى عند اإل نهاء املبكر لسبب رياضي مشروع ضرورة أن خيطر الالعب ناديه رمسيًّا عن قيامه
بإنهاء العقد بعد مضي ( )45يومًا من آخر مباراة رمسية لناديه يف املَوْسِم الرياضي على أن يزود الالعب
اللجنة بصورة من اإلخطار ،خالل مدة ال تتجاوز ( )18ساعة من إخطار ناديه.
 4 -39يف تحال تأخر الالعب عن إخطار ناديه بإنهاء العقد لسبب رياضي مشروع تحتى نهاية فارة
التسجيل التالية ،فإ ن إنهاء العقد بعد ذلك يعترب غري مشروعٍ.
 1 -39إذا ثبت للجنة وجود سبب رياضي مشروع ،فال يتم فرْضُ أ ي عقوبات على الالعب الذي أنهى
العقد ،ومع ذلك فإن اللجنة هلا أن تقررَ التعويض املناسب للنادي.
 5 -39من األمور اليت ميكن أن تلعب دورًا أساسيًّا يف تقييم تحالة الالعب التالي:
 4/5 -39مركز الالعب على أرض امللعب.
 3/5 -39أي إصابات أو إيقا قائم متنع الالعب من اللعب.
 4/5 -39كون الالعب ما زال يف مرتحلة التدريب أي تحتى سن ( )34سنة.

املادة الثالثون  :تحظر إنهاء العقد أثناء املَوْسِم الرياضي:
ال ميكن إنهاء العقد مِن طر واتحد يف أثناء املَوْسِم الرياضي.
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نص القواعد التفسريية للمادة الثالثني
 4 -41متثل املادة ( )38من ه ذه الالئحة األساس النظامي للمبدأ الذي تستند عليه املادة ( )41من هذه
الالئحة ،فهي توضح احلالة الوتحيدة اليت حيق ألي من الطرفني (النادي والالعب) إنهاء العقد من
جانب واتحد يف أي وقت أي خالل املَوْسِم الرياضي أيضًا.
 3 -41احلاالت اليت ال جتيز اإلنهاء املبكر للعقد بني النادي والالعب ،إال يف نهاية املَوْسِم الرياضي هي:
 4/3 -41إذا تَمَّ إنهاء العقد مِن قِ َبل أي من الطرفني (النادي أو الالعب) * يف تحالة السبب غري املشروع
 ب عد انتهاء ما يُسمى بالفارة احملمية. 3/3 -41إذا تَمَّ إنهاء العقد مِن قِ َبل الالعب لسبب رياضي مشروع (انظر املادة ( )39من هذه الالئحة).

املادة احلادية والثالثون :تبعات إنهاء العقد دون سبب مشروع:
 4/44يتعني على الطر املخالف يف مجيع األتحوال دفع تعويض ،ويتم تحساب التعويض
املارتب على خمالفة إنهاء العقد إذا مل ينص العقد على غري ذلك ،وفقًا خلصوصية
الرياضة ،وأي معايري موضوعية أخرى؛ كاملكافتت ،واحلوافز املستحقة لالعب ،مبوجب عقده
احلالي و /أو العقد اجلديد ،وكذلك املدة املتبقية من عقده احلالي حبد أقصى مخس
سنوات ،واملصروفات اليت دفعها النادي السابق خالل مدة التعاقد ،وهل وقعت املخالفة داخل
الفارة احملمية أم ال؟.
ح تحق احلصول على التعويض لطر
 3/44ال ميكن منْ ُ
املُحْتَرِ

ثالث ،وإذا تقرَّر أن يدفعَ الالعب

ٍّ مِ ن الالعب وناديه اجلديد معًا ،وجيوز
تعويضًا فتقع مسمؤولية سداده على كل

حتديد مبلغ التعويض يف العقد ،أو أن يتم االتفاق عليه بني الطرفني.
 4/44إ ضافة إىل االلتزام بدفْعِ تعويض يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي العب ثبَت قيامه
بإنهاء العقد يف أثناء الفارة احملمية ،وتكون عقوبته اإليقا

ملدة ( )1أشهر عن اللعب يف

املباريات الرمسية ،وجيوز يف تحالة التشديد أن يكون اإليقا

ملدة ( )6أشهر ،ويف مجيع

األتحوال يبدأ تطبيق هذه العقوبات الرِّياضِيَّة على الالعب مع بداية املَوْسِم التالي مع ناديه
اجلديد ،أما إذا ثبت قيام الالعب بإنه اء العقد من طر واتحد بدون أسباب رياضية مشروعة
أو غريها بعد الفارة احملمية ،فال يارتب على ذلك فرض أي عقوبات رياضية ،ولكن جيوز
تطبيق إجراءات تأديبية خارج الفارة احملمية لعدم تقديم إشعار بإنهاء العقد يف ( )45يومًا
التالية آلخر مباراة رمسية يف املَوْسِم الرياضي للنادي املسجل به الالعب ،وعند جتديد العقد
فإن الفارة احملمية تبدأ مرة أخرى عندما يتم متديد فارة مدة العقد السابق.
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 1/44إضافة إىل االلتزام بدَفْ ع تعويض يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي نادٍ إذا ارتكب
خمالفة إنهاء العقد ،أو تحرض على ذلك يف أثناء الفارة احملمية ،وما مل يثبت عكس ذلك
يفارض أن يكون النادي متهمًّا بالتحريض على ارتكاب هذه املخالفة إذا عمد هذا النادي إىل
التعاقد مع أي العب قام بإنهاء عقده مع نادٍ آخر دون سبب مشروعٍ ،ويف هذه احلالة سو
حيرم النادي من تسجيل أي العبني جدد ،سواء سعوديني أو غري سعوديني خالل فارتي
التسجيل القادمتني.

نص القواعد التفسريية للمادة احلادية والثالثني
 4 -4/44يُقصد جبميع األتحوال أي :سواء كان إنهاء العقد خالل الفارة احملمية أو خارجها.
 4 -3/44جيوز للطرفني (النادي أو الالعب) أن حيدِّ َدا يف العقد االتحْتِرايف املبلغ الذي يدفعه أي منهما
على سبيل التعويض من أجل إنهاء العقد من جانب واتحد (يُسمى الشرط اجلزائي) ،وميزة هذا الشرط
هو اتفاق الطرفني على املبلغ يف البداية وحتديد هذا املبلغ يف العقد ،وبدفع هذا املبلغ للنادي حيق
لالعب إنهاء العقد من جانب واتحد ،وبهذا الشرط اجلزائي يكون قد اتفق الطرفان على إعطاء الالعب
فرصة إللغاء العقد يف أي حلظة ومن دون سبب وجيه وتحتى لو كانت خالل الفارة احملمية ،ويف هذه
احلالة ال يتم فرض عقوبات رياضية عل ى الالعب كنتيجة لإلنهاء املبكر للعقد مع مراعاة أنه ال يسري
مفعول اإلنهاء يف هذه احلالة إال يف وقت إتحدى فارات التسجيل.
 3 -3/44يراعى أنه يف تحال تقرر أن يدفع الالعب املُحْتَرِ تعويضًا ،فتقع مسمؤولية سداده على النادي أو
الالعب أو االثنني معًا.
 4 -3/44تراعى األ تحكام التالية فيما خيص التعويض عن التدريب لالعب األصغر من سن ( ) 34سنة:
 4/4 -3/44إذا أنهى النادي السابق لالعب العقد بدون سبب مشروع داخل أو خارج الفارة احملمية ،فإنه
ال يتم دفع أي تعويض عن التدريب.
 3/4 -3/44إذا أنهى الالعب العقد بدون سبب مشروع داخل أو خارج ا لفارة احملمية ،فإن النادي اجلديد
يدفع التعويض عن التدريب للنادي السابق باإلضافة إىل كونه متضامنًا وكفيلًا بدفع التعويض
مقابل اإلخالل بالعقد.
 4 -1/44إن إنهاء العقد من طر واتحد (النادي أو الالعب) بدون سبب مشروع هو دائمًا غري مقبول ،ويف
تحالة العقد الذي تَمَّ توقيعه مع الالعب إىل سن ( ) 38سنة ،فإن إنهاء العقد خالل السنوات الثالث األوىل
يوجب فرض عقوبات رياضية فضلًا عن التعويض املالي ،واملبدأ نفسه ينطبق على العقود املوقعة عندما
يتجاوز عمر الالعب سن ( ) 38سنة ،ولكن فقط إذا تَمَّ إنهاء العقد خالل العامني األولني.
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الفصل العاشر
محاية الالعبني الناشئني
املادة الثانية والثالثون :االنتقاالت الدولية للناشئني:
 4/43ال يسمح باالنتقال دوليًّا سوى لالعبني فوق ( )48عامًا.
 3/43يستثنى من القاعدة املنصوص عليها يف الفقرة السا بقة من هذه املادة احلالتني
التاليتني:
 4/3/43إذا ا نتقل والد الالعب إىل البلد اليت يقع بها النادي اجلديد ،وألسباب غري متعلقة
بكرة القدَم.
 3/3/43إذا كان الالعب يسكن على مسافة ال تتجاوز ( )51كيلو مارًا من احلدود احمللية،
وكان النادي الذي يرغب الالعب التسجيل له  -ويتبع احتاد جماور  -يقع يف نطاق
مسافة ( )51كيلو مارا من اجلهة األخرى هلذه احلدود ،وال تزيد املسافة بني سكن الالعب
ومقر النادي عن ( )411كيلو مار ،ويف مثل هذه احلالة جيب أال ينتقل الالعب من سكنه يف
بلده ،و تعطى املوافقة صراتحة على هذا الارتيب مع االحتاد اجملاور.
 4/43تنطبق شروط هذه املادة على أي العب مل يسجلْ مِن قَبْل يف أي نادٍ ،وليس من مواطين
البلد الذي يقع فيها النادي الذي يرغب يف التسجيل له للمرة األوىل.
 1/43كل عملية انتقال دولي وفق الفقرة ( ) 3من هذه املادة وكل عملية تسجيل أوىل وفق
الفقرة ( )4من هذه املادة أيضًا ختضع ملوافقة اللجنة الفرعية اليت تعينها جلنة أوضاع
الالعبني باالحتاد الدولي هلذا الغرض ،ويتعني رفع طلب من االحتاد يف تحال الرغبة يف
تسجيل الالعب بطلب املوافقة ،وال بد من احلصول على موافقة اللجنة الفرعية قبل التقدم
بأي طلب من االحتاد للحصول على شهادة انتقال دولي و  /أو التسجيل األول.
املادة الثالثة والثالثون :التزامات النادي جتاه الالعب الناشئ:
يلتزم النادي أو األكادميية جتاه الالعب الناشئ بالتالي:
 4/44تقديم التعليم والتدريب الكروي املناسب ،وأي تعليم أو تدريب أكادميي أو مدرسي أو
مهين لالعب.
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 3/44توفري املواصالت.
 4/44توفري الرعاية الصحية املناسبة.
 1/44توفري املالبس واملعدات والتجهيزات الرِّياضِيَّة.
املادة الرابعة والثالثون :انتقال الالعب الناشئ بني أندية اململكة:
 4/41حيق لالعب اهلاوي الناشئ مبوافقة ولي أمره االنتقال إلي أي من أندية اململكة بعد
احلصول على موافقة رمسية من ناديه احلالي.
 3/41حيق لالعب اهلاوي الناشئ مبوافقة اللجنة وبطلب من ولي أمره االنتقال من ناديه
احلالي إىل أي من أندية اململكة يف تحالة تغيري حمل إقامة عائلته بصفة دائمة ،ملسافة ال تقل
عن ( )411كيلو مار عن ناديه احلالي ألسباب غري متعلقة بكرة القدَم ،وإذا ثبت للجنة ما
يفيد خال ذلك ،يعاد تسجيل الالعب يف ناديه ،وتطبق العقوبات املنصوص عليها يف هذه
الالئحة حبق املخالفني.
القواعد التفسريية للمادة الرابعة والثالثني
 4 -3/41جيب على ولي أمر الالعب اهلاوي تقديم أسباب تغيري حمل إقامته واملستندات الرمسية الدالة
على ذلك عند تقديم طلب االنتقال  ،وللجنة الصالتحية الكاملة يف املوافقة على الطلب يف ضوء
الدراسة الوافية اليت تأخذ يف االعتبار مجيع األوضاع والظرو واملالبسات واألسباب املتعلقة بالالعب
وولي أمره.

املادة اخلامسة والثالثون :التسجيل واإلبالغ عن الناشئني يف األكادمييات:
 4/45األكادمييات املرتبطة باألنْدِيَة أو غريها ملزمة بإبالغ اللجنة عن مجيع الناشئني
املسجلني فيها ،وتضع اللجنة سجلًّا خاصًّا يتضمن أمساء وتواريخ ميالد الالعبني الناشئني
الذين تَمَّ اإلبالغ عنهم.
 3/45تتعهد األكادمييات املرتبطة باألنْدِيَة وغريها مبمارسة كرة القدَم وفقًا للوائح
االحتاد واالحتاد الدولي ،وعليهم اتحارام وتعزيز املبادئ األخالقية يف املسابقات النِّظامِيَّة.
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الفصل احلادي عشر
التعويض عن التدريب واملساهمة التضامنية بني أندية اململكة
املادة السادسة والثالثون :استحقاق التعويض عن التدريب:
 4/46يستحق النادي أو األكادميية اليت أسهم ت يف تدريب وتطوير الالعب تعويضًا عن
التدريب يف أي من احلاالت التالية:
 4/4/46عند توقيع الالعب اهلاوي أول عقد اتحارا مع نادٍ جديد.
 3/4/46يف كل مرة ينتقل فيها الالعب املُحْتَرِ تحتى إكماله ( )34عامًا ،ويف هذه احلالة
يكون استحقاق التعويض عن التد ريب لناديه األخري ،وسواء كان االنتقال يف أثناء سريان
العقد أو عند انتهائه.
 4/4/46إذا أعيد تسجيل الالعب اهلاوي بِوَضْعِيَّة االتحْتِرا خالل ( )41شهرًا من استعادته
لصفة اهلِوَايَة يلتزم النادي اجلديد بدفع تعويضات عن التدريب إىل النادي األخري.
 3/46يستحق النادي أو األنْدِيَة السابقة أو األكادمييات التعويض عن التدريب ملرة واتحدة
فقط.
 4/46يف تحال إ سقاط الالعب من كشوفات ناديه لعدم احلاجة خلدماته ،فيستحق ناديه
التعويض عن التدريب خالل الفارة الزمنية من سن ( )34 -43عامًا نصف قيمة التعويض
املوضح يف جدول التعويض عن التدريب يف امللحق رقم ( )4من هذه الالئحة.
 1/46يُحتسب التعويض عن التدريب من سن ( )43عامًا وتحتى سن ( )34عامًا تحسب امللحق
رقم ( )4من هذه الالئحة.
نص القواعد التفسريية للمادة السادسة والثالثني
 4 -4/4/46من احلاالت اليت تنطبق على استحقاق التعويض عن التدريب عند توقيع الالعب اهلاوي
أول عقد اتحارايف مع نادٍ جديد شريط ة أن ال يتجاوز عمر الالعب ( )34عاماً التالي:
 4/4 -4/4/46الالعب (أ) إذا سجل كالعب هاوٍ يف النادي (ب) وعمره ( )41عام مثلًا واستمر كذلك،
وسجل كالعب هاوٍ يف النادي (ج) وعمره ( )46عامًا ،واستمر كذلك ووقَّع أول عقد اتحارايف يف النادي
(د) بعد أن أكمل ( )48سنة؛ ففي احلاالت السابقة فإن على النادي (د) دفع التعويض عن التدريب
للنادي (ب) والنادي (ج)؛ وذلك عن الفارة الزمنية للتدريب اليت قضاها الالعب (أ).
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 3/4 -4/4/46الالعب (أ) إذا سجل كالعب هاوٍ يف النادي (ب) وعمره ( )44عام مثلًا ،واستمر كذلك
وسجل كالعب هاوٍ يف النادي (ج) وعمره ( )46عامًا ،واستمر كذلك ،وسجل كالعب هاوٍ يف النادي (د)
وعمره ( )48عامًا ،واستمر كذلك ووقَّع أول عقد اتحارايف يف النادي (د) بعد أن أكمل ( )48عامًا؛ ففي
احلاالت السابقة فإن النادي (د) يعترب هو النادي اجل ديد الذي وقع أول عقد اتحارايف مع الالعب (أ)،
ومِن ثَ َّم فإ َّن على النادي (د) دفع التعويض عن التدريب للنادي (ب) والنادي (ج) ،وذلك عن الفارة
الزمنية للتدريب اليت قضاها الالعب (أ) ،ويف تحال انتقل الالعب املُحْتَرِ (أ) إىل النادي (هـ) ،فتنطبق
على هذه احلالة من تحيث استحقاق التعويض عن التدريب املادة ( )3/4/46من هذه الالئحة.
 4/4 -4/4/46الالعب (أ) إذا سجل كالعب هاوٍ يف النادي (ب) وعمره ( )44عام مثلًا ،واستمر كذلك
ووقع أول عقد اتحارايف مع النادي (ب) بعد أن أكمل ( )48عامًا ،واستمر كذلك يف النادي (ب) تحتى
سن ( )33عامًا ،وبعدها انتقل إىل النادي (ج) واستمر كذلك؛ ففي احلالة السابقة فإن على النادي (ج)
دفع التعويض عن التدريب للنادي (ب) ،وذلك عن الفارة الزمنية للتدريب اليت قضاها الالعب (أ) من
سن ( )44عامًا وتحتى سن ( )33عامًا.
 3 -4/46يكون للجنة مطلق الصالتحية يف التحقق من انطباق أي من احلاالت السابقة على الوقائع
املطروتحة أمامها.

املادة السابعة والثالثون :عدم استحقاق التعويض عن التدريب:
ال يستح ق التعويض عن التدريب يف أي من احلاالت التالية:
 4/47عند استعادة الالعب املُحْتَرِ لوضعيَّة اهلِوَايَة.
 3/47إذا أنهى النادي عقد الالعب بدون سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع.
 4/47إذا انتقل أو تَمَّ تسجيل الالعب بأتحد أندية الدرجة الثانية أو الثالثة.
نص القواعد التفسريية للمادة السابعة والثالثني
 4 -3/47تراعى تحالة إذا قام الالعب الذي يقل عمره عن ( )34سنة بإنهاء العقد االتحْتِرايف بدون سبب
مشروع ،ففي هذه احلالة فإن النادي اجلديد جيب أن يدفع تعويض التدريب للنادي األخري لالعب ،إىل
جانب التعويض املستحق مقابل اإلخالل التعاقدي الذي يتحمَّل مسمؤول يته الالعب والنادي اجلديد
سوي ًة (انظر نص املادة ( )44وقواعدها التفسريية).
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املادة الثامنة والثالثون :طريقة اتحتساب التعويض عن التدريب:
 4/48يكون تحساب التعويضات عن التدريب على أساس تكلفة التدريب يف النادي املستحق
للتعويض من سن ( )43عامًا وتحتى سن ( )34عامًا.
 3/48حتتسب مبالِ غ التعويضات عن التدريب على أساس فارة التدريب الفعلية (يوم /شهر/
سنة) ،وال يتم اتحتساب فارات انقطاع الالعب عن التدريب.
 4/48جيب أن يكون االلتزام بدفع التعويض مقابل التدريب ،دون املساس بأي التزام لدفع
تعويض نتيجة اإلخالل بالعقد.
نص القواعد التفسريية للمادة الثامنة والثالثني
 4 -4/48عند تسجيل الالعب ألول مرة كمحار يتم تحساب التعويض عن التدريب املستحق بضرب
حمصلة تكلفة التدريب يف النادي املستحق للتعويض يف عدد السنوات اليت قضاها الالعب يف التدريب،
وهي تبدأ من املَوْسِم الذي بلغ فيه الالعب سن ( )43عامًا وتحتى سن ( )34عامًا.
 3 -4/48يف تحالة تكرار االنتقاالت يتم تحساب التعويض عن التدريب على أساس تكاليف التدريب
بالنادي املستحق للتعويض ،مضروبًا يف عدد سنوات التدريب مع ناديه األخري.
 4 -4/48يقصد بالنادي املستحق للتعويض يف هذه املادة ويف أتحكام هذه الالئحة :النادي السابق الذي
كان فيه الالعب.

املادة التاسعة والثالثون :وقت استحقاق التعويض عن التدريب:
 4/49عند تسجيل الالعب بصفة العب حمار ألول مرة يف نادٍ جديد ،فيجب عليه دَ ْف ُع
قيمة التعويض عن التدريب خالل ( )41يومًا من تاريخ التسجيل ،وتقديم املستندات اليت
ُتثبت ذلك للجنة.
 3/49يف تحال تكرار انتقال الالعب املُحْتَرِ تحتى سن ( )34عامًا ،فيجب على النادي اجلديد
دفع قيمة التعويض عن التدريب خالل ( )41يومًا من تاريخ التسجيل ،مع مراعاة أن يكونَ
دفع التعويض عن التدريب لناديه األخري فقط.
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املادة األربعون :استحقاق املساهمة التضامنية:
 4/11إذا انتقل الالعب خالل مدة سريان العقد ،وقام النادي اجلديد بدَفْعِ تعويض للنادي
السابق للسماح بانتقا ل الالعب ،فيتعني على النادي اجلديد االتحتفاظ مبا قيمته ( )%5من
إمجالي تعويض االنتقال ليتم توزيعها على مجيع األنْدِيَة اليت لعب فيها هذا الالعب خالل
املواسم الواقعة بني سن ( )43عامًا وتحتى سن ( )34عامًا.
 3/11تكون نسبة املساهمة التضامنية خالل املواسم الواقعة بني سن ( )43عامًا وتحتى سن
( )34عامًا تحسب اجلدول املوضح يف امللحق رقم ( )1من هذه الالئحة.
نص القواعد التفسريية للمادة األربعني
 4 -4/11تكون املساهمة التضامنية مستحقة الدفع إذا توافر الشرطان التاليان:
 4/4 -4/11إذا انتقل الالعب املُحْتَرِ أثناء سريان عقده مع ناديه أي قبل الوقت احملدد النتهاء العقد
االتحْتِرايف.
 3/4 -4/11إذا كان االنتقال مقابل تعويض مالي.
 3 -4/11دفع قيمة املساهمة التضامنية تكون للنادي أو األنْدِيَة اليت أسهمت يف تدريب وتعليم الالعب
سن ( )43عامًا وتحتى سن ( )34عامًا.

املادة احلادية واألربعون :مسمؤولية دفع املساهمة التضامنية ووقت دفعها:
 4/14النادي اجلديد مسمؤول عن عملية اتحتساب قيمة املساهمة التضامنية وتوزيعها على
تحسب السِّجِل الرياضي لالعب ،وعلى الالعب عند الضرورة مساعدة النادي اجلديد على
الوفاء بالتزاماته ،كما ميكن للجنة تقديم املساعدة والعون يف تقديم السِّجِل الرياضي
لالعب ،أو طلبها من االحتاد اآلخر بالنسبة لالعب املنتقل من خارج اململكة.
 3/14جيب على النادي اجلديد دَفْع املساهمة التضامنية يف موعد أقصاه ( )41يومًا من تاريخ
التسجيل إذا تَمَّ دفع قيمة االنتقال دفعة واتحدة.
نص القواعد التفسريية للمادة احلادية واألربعني
 4 -3/14يف تحال كان قيمة االنتقال دفعت على شكل دفعات أو أقساط فأن دفع املساهمة التضامنية
يكون يف موعد أقصاه ( )41يومًا من تاريخ كل دفعه مستحقه.
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املادة الثانية واألربعون :اإلجراءات التأديبية:
ميكن للجنة تقديم ملف للجنة االنضباط باالحتاد ،مشفوعًا به طلب البدء يف اإلجراءات
التأديبية طبقًا لالئحة االنضباط باالحتاد على األنْدِيَة أو الالعبني الذين ال حيارمون
االلتزامات الواردة يف هذا الفصل.
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الفصل الثاني عشر
أتحكام خاصة بالالعب غري السعودي
املادة الثالثة واألربعون  :التعاقد مع الالعب غري السعودي:
 4/14ميكن لأل ندية التعاقد مع الالعبني غري السعوديني وفـق النمـوذج املُعَـد مِـن قِبَـل اللجنـة
(انظر ملحق رقم  4من هذه الالئحة) وقيدهم يف سِجِلَّات االحتاد بالعـدد املسـموح بـه مبوجـب
هذه الالئحة والقرارات والتعاميم الصادرة من االحتاد.
 3/14حيق ألندية الدرجة املمتازة تسجيل عـدد أربعـة العـبني غـري سـعوديني ،شـريطة أن يكـون
أتحدهم العبًا آسيويًّا  ،مع مراعاة عدم جواز أن يكون الالعب غري السعودي تحارسَ مرمى.
 4/14مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ( ) 3من هذه الالئحة يسمح ألندية الدرجـة املمتـازة تسـجيل
العبني اثن ني إضافيني جدد غري سعوديني خالل فارات التسجيل ،دون التقيـد بتزويـد اللجنـة
مبخالصة مالية لالعبني الذين ترغب األنْدِيَة يف استبداهلم وفق الضوابط التالية:
 4/4/14تزويــد اللجنــة بتعهــد رمســي بســداد الرواتــب الشــهرية والبــدالت وأي نفقــات أخــرى
منصوص عليها يف عقود الالعبني املراد استبداهلم تحتى تاريخ نهاية عقودهم.
 3/4/14تزويــد اللجنــة مبســتند رمســي يثبــت تحصــول الالعــبني املــراد اســتبداهلم مِ ـن كشــف
النادي على مستحقاتهم املالية.
 4/4/14تزويد اللجنة دوريًّا مبا يثبت تسليم الالعبني املستبدلني لرواتبهم الشهرية والبـدالت
املنصوص عليها يف عقودهم.
 1/4/14ال يس ـ ــمح بإع ـ ــادة قي ـ ــد الالع ـ ــبني املس ـ ــتبدلني إال خ ـ ــالل ف ـ ــارة التس ـ ــجيل التالي ـ ــة
الستبداهلم.
 5/4/14إذا ثبت عدم التـزام األنْدِيَـة بالضـوابط املنصـوص عليهـا يف هـذه املـادة ،فيحـق للجنـة
إيقاع أي من العقوبات املنصوص عليها يف الفصل الرابع عشر من هذه الالئحة.
 1/14خيضــع الالعبــون غــري الســعوديني لألتحكــام الــواردة يف هــذه الالئ حــة والتعــاميم الصــادرة
من االحتاد مع مراعاة األتحكام اخلاصة بالالعب السعودي املُحْتَرِ .
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القواعد التفسريية للمادة الثالثة واألربعني
 4 -1/4/14يُ ستثنى من عدم السماح بإعادة قيد الالعبني املستبدلني إال خالل فارة التسجيل التالية
تحالة إصابة الالعب غري السعودي وفقًا ملا نصتْ عليه أتحكام املادة ( )4/16من هذه الالئحة.

املادة الرابعة واألربعون :تسجيل الالعب غري السعودي:
 4/11مع مراعاة نظام مطابقـة االنتقـال ( ) TMSوالئحـة أوضـاع وانتقـال الالعـبني باالحتـاد
الــدولي وأتحكــام هــذه الالئحــة ذات الصــلة ،جيــب علــى النــادي ا لــذي يرغــب يف تســجيل الالعــب
غري السعودي التقدم إىل االحتاد بطلب مرفق به العقد واملسـتندات األخـرى ملخاطبـة االحتـاد
املسجل به الالعب للحصول على شهادة انتقاله الدولية.
 3/11ال يعتــد بش ــهادة االنتقــال الدولي ــة وس ــجل الالعــب م ــا مل ت ــرد إىل االحتــاد ع ــن طري ــق
االحتاد املسجل به الالعب.
 4/11ال يعترب طلب شهادة انتقال الالعب مبثابة موافقة على تسجيله.
 1/11تصــدر شــهادة االنتقــال الدوليــة خــالل ســبعة أيــام مــن تــاريخ اســتالم طلــب الشــهادة أو
اإلخطار بعدم التمكُّ ن من إصدارها بسبب عـدم انتهـاء العقـد بـني الالعـب املُحْتَـرِ وناديـه ،أو
بسب ب عدم وجود اتفاق تحول اإلنهاء املبكر للتعاقد ،أو أي سبب قانوني آخر.
 5/11ال تصدر شهادة االنتقال الدولية إذا نشأ نزاع بني النادي السابق والالعب املُحْتَرِ .
 6/11تسري أتحكام امللحق رقم ( 4و4أ) من الئحة االحتاد الدولي بشأن نظام مطابقة االنتقال
الدولي (.)TMS
املادة اخلامسة واألربعون :التزامات النادي والالعب غري السعودي:
 4/15على الطرفني املتعاقدين االلتزام باألنظمة والقوانني واللوائح باالحتاد واالحتاد
الدولي تحول كل ما يتعلق بأوضاع وانتقال الالعبني غري السعوديني.
 3/15عقد االتحْتِرا مُلْزِم ألطرافه ،وال جيوز تعل يق نفاذه على تسجيل الالعب يف االحتاد أو
نتيجة الفحص الطيب أو الفين ،أو أن يتضمن شرط فارة التجربة.
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املادة السادسة واألربعون :مشاركة الالعب غري السعودي يف املباريات الرمسية:
 4/16ال جي ــوز لالع ــب غ ــري الس ــعودي االش ــاراك م ــع الن ــادي يف املباري ــات الرمسي ــة ،إال بع ــد
استك مال إجراءات االنتقال والتسجيل املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
 3/16ميكن للجنـة يف تحـال عـدم تسـلمها شـهادة االنتقـال الدوليـة خـالل ( )45يومًـا مـن تـاريخ
ال طلب السماح بتسجيل الالعب غري السـعودي مـع النـادي بصـورة ممؤقتـة لفـارة أقصـاها سـنة
( 43شــهرًا) ،وبعــدها يصــبح التســجيل دائمً ـا ،وجيــوز للجنــة سَ ـحْ ب التســجيل املمؤقــت إذا قــدم
االحتاد السابق أسبابًا مقنع ة تربر عدم استجابته لطلب شهادة االنتقال.
 4/16حيق للنادي استبدال الالعب غري السعودي يف تحـال إصـابته مبـرض عضـال ،أو وفاتـه ،أو
إصــابته بعاهــة مســتدمية ،أو إصــابته بكســر أو قطــع يف الربــاط ،ويشــارط يف ذلــك الشــروط
التالية:
 4/4/16أن يك ــون الالعـ ــب املُحْتَـ ـرِ غـ ــري السـ ــعودي امل ــراد اسـ ــتبداله وتس ــجيله خـ ــارج فـ ــارة
التسجيل انتهى عقده قبل نهاية فارة التسجيل.
 3/4/16أن يثبت وجود اإلصابة أو املـرض صـدور تقريـر طـيب معتمـد مـن جهـة تقبلـها اللجنـة
تقــرِّ ر أن مــدة تعافيــه مــن اإلصــابة أو املــرض تكــون عنــد أو بعــد بدايــة فــارة التســجيل التاليــة
لإلصابة.
القواعد التفسريية للمادة السادسة واألربعني
4 -4/16يف تحــال تعــذَّر تســجيل الالعــب غــري الســعودي يف املكاتــب الرئيســية والفرعيــة للرئاســة العامــة
لرعاية الشباب بسبب وجود مباراة رمسية للنادي خارج مقره ،فيجـوز م شـاركته يف هـذه املبـاراة بنـاء علـى
موافقة اللجنة.
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الفصل الثالث عشر
تحقوق الدعاية واإلعالن
املادة السابعة واألربعون :تحقوق الدعاية واإلعالن:
 4/17حيق لالحتاد استثمار أمساء وصور العيب املُنْتَخَبات الوطنية يف خمتلف جماالت
وأشكال الدعاية واإلعالن.
 3/17حيق للنادي استثمار أمساء وصور العبيه يف خمتلف جماالت وأشكال الدعاية
واإلعالن.
 4/17حيق لالعب استثمار ا مسه وصورته الفردية يف اإلعالن بناءً على موافقة خَطِّيَّة من
ناديه ،أو تحسب بنود العقد االتحْتِرايف املوقع بينهم ،على ألَّا يقارن امسه وصورته باسم ناديه
أو املنتخب أو االحتاد ،وأال يستخدم املالبس والعالمات واأللوان اخلاصة بأي منهم بأي شكل
من األشكال.
 1/17ال حيق لالعب استثمار ا مسه وصورته الفردية يف اإلعالن مع شركات أو جهات منافسة
للشريك اإلساراتيجي ،أو الراعي الرمسي إال باملوافقة اخلَطِّيَّة من ناديه.
 5/17ال جيوز لالعب الظهور يف اإلعالنات والدعايات التجارية اليت ختالف النظام العام ،أو
اآلداب العامة ،أو املنتجات الضارَّة بالصِّحة.
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الفصل الرابع عشر
املُخالَفات والعقوبات
املادة الثامنة واألربعون :الالئحة الداخلية للمخالفات والعقوبات:
مع عدم اإلخالل ب االلتزام املنصوص عليه يف الفقرة ( )44من املادة الثامنة من هذه الالئحة
تراعي األنْدِيَة عند إعداد الالئحة الداخلية الضوابط التالية:
 4/18حتديد اهلد من الالئحة.
 3/18حتديد نطاق تطبيق الالئحة.
 4/18أن تكون الالئحة متممة ومكملة للعالقة التنظيمية والتعاقُديَّة ،ومبا ال يتعارض مع
هذه الالئحة.
 1/18حتديد أن تكون اللغة املعتمدة لالئحة هي اللغة العر بية مع ترمجتها للغات أخرى ،لكي
تكون تحجة على الالعبني غري السعوديني.
 5/18حتديد قائمة باملُخالَفات والعقوبات اخلاصة باملواعيد والسلوك وتعاطي املُنَشِّطات
وأنظمة النادي وغريها من املُخالَفات و العقوبات اليت يرى النادي أهميه إيرادها يف القائمة.
 6/18التدرج يف إقرار العقوبات باستثناء احلاالت اليت تتعلق بوقت ارتكاب املخالفة ،أو
تأثريها على النادي ،أو مضاعفتها يف تحال التكرار.
 7/18حتديد من حيق له إقرار العقوبات يف النادي.
 8/18إبالغ املخالف بالعقوبة.
 9/18تزويد اللجنة بصورةٍ مِ ن أي عقوبات تطبق على الالعبني املُحْتَرِفني.
 41/18حتديد اجلهة اليت ترفع هلا التظلمات.
املادة التاسعة واألربعون :أتحكام عامة يف املُخالَفات والعقوبات:
 4/19حيق لألندية توقيع العقوبات على الالعبني يف تحال خمالفتهم لالئحة العقوبات
الداخلية لألندية ،وإخطار اللجنة والالعب بالقرارات الصادرة رمسيًّا بتوقيع العقوبات خالل
أسبوع ني من تاريخ وقوع املخالفة ،على أن يراعى أن تكون العقوبات وفق التالي:
 4/4/19لفت نظر.
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 3/4/19توجيه اإلنذار الكتابي.
 4/4/19الغرامة املالية اليت ال تزيد عن( )%51من أجر الراتب األساسي.
 1/4/19العقوبات املنصوص عليها يف املادة احلادية واخلمسني من هذه الالئحة.
 3/19حيق للجنة تطبيق العقوبات على ال طر الذي أنهى العقد دون سبب مشروع وتوقيع
العقوبات على وكيل الالعبني الذي أسهم ،أو شارك يف إنهائه.
 4/19النادي الذي مل يلتزم بتقديم العقود املوقعة مع الالعبني خالل أول فارة تسجيل
معلنة يعاقب بغرامة مالية ال تزيد عن ( 411111ريال).
نص القواعد التفسريية للمادة التاسعة واألربعني
 4 -4/4/19يف تحال كانت املُخالَفات املرتكبة من الالعب تربر زيادة الغرامة املالية عن ( )%51فعلى
النادي رفع بتفاصيل املُخالَفات واملربرات الالزمة لذلك ونسبة الغرامة املالية ،وللجنة مطلق الصالتحية
يف املوافقة على زيادة الغرامة املالية أو رفضها ،يف ضوء قناعتها بظرو

ومالبسات املخالفة وتحال

الالعب.

املادة اخلمسون :العقوبات على الالعب:
 4/51حيق للجنة وفق صالتحيتها أو بطلب من أتحد األنْدِيَة أن توقع عقوبات على الالعب
املُحْتَرِ يف تحالة ارتكابه خمالفة أو أكثر من املُخالَفات التالية:
 4/4/51تقديم بيانات أو مستندات لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط االتحْتِرا .
 3/4/51التحايل على قواعد االنتقال.
 4/4/51اإلخالل بااللتزامات التعاقُديَّة جتاه ناديه.
 1/4/51إ نهاء عقده مع النادي دون سبب مشروع.
 5/4/51توقيع عقد اتحارا ألكثر من نادٍ عن نفس الفارة.
 6/4/51التفاوُض مع أتحد األنْدِيَة أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خالفًا ألتحكام هذه
الالئحة.
 7/4/51أي من اال لتزامات واألتحكام والضوابط املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
 8/4/51خمالفة تعليمات وتعاميم ولوائح االحتاد ذات الصلة واالمتناع عن تنفيذ قرارات
اللجنة.
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 9/4/51عرض أي نزاع يتعلق بأتحكام هذه الالئحة على أي جهة أخرى غري اللجنة.
 3/51يف تحال ارتكاب الالعب أيًّا من املُخالَفات املشار إليها يف الفقرة السابقة من هذه املادة
حيق للجنة إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
 4/3/51اإلنذار اخلطي.
 3/3/51الغرامة املالية اليت ال تزيد عن ( 4110111ريال).
 4/3/51اإليقا ملدة ال تزيد على ستة أشهر ،مع صر نسبة ال تتجاوز ( )%51مِن أجْرِ الراتب
األساسي والتزام الالعب بأداء التمارين.
نص القواعد التفسريية للمادة اخلمسني
 4 -3/51يراعى تطبيق عقوبة اإلنذار اخلطي يف احلاالت اليت تربر التدرج وترى اللجنة مناسبة
تقريرها قبل االنتقال للعقوبات األخرى.
 3 -3/51جيوز للجنة إيقاع عقوبة الغرامة أو اإليقا أو بهما معًا ،تحسب مقتضيات الواقعة وظروفها
ومالبساتها وتحال الالعب.
 4 -3/3/51حتدد اللجنة الشروط واملدى الزمين لسداد الغرامة.

املادة احلادية واخلمسون  :منع الالعب من مزاولة نشاطه الرياضي:
 4/54إذا صدر قرارٌ من االحتاد أو أي مِن جلانه مبنع الالعب من مزاولة نشاطه الرياضي
وبعد اختاذ مجيع اإلجراءات النِّظامِيَّة ،يتم اتِّباع التالي:
 4/4/54يلغــي النــادي عقــد الالع ــب ،اعتبــارًا من تاريخ صدور القرار وإبالغ اللجنة مبا يفيد
ذلك.
 3/4/54ال حيق لالعــب املطالبــة بأي مرتبــات أو مستحقــات مالي ــة عن الفــارة املتبقِّية من
عقده امللغي.
 3/54إذا صدر قرار عفو عن الالعب املمنوع من مزاولة نشاطه الرياضي خالل الفارة املتبقية
من عقده امللغى ،عليه العودة إىل ناديه السابق إلمتام تلك الفار ة من خالل أتحكام العقد
نفسه ،قبل قرار املنع من مزاولة النشاط الرياضي.
 4/54إذا صدر قرار العفو عن الالعب املمنوع من مزاولة نشاطه الرياضي بعد انتهاء الفارة
املتبقية من عقده امللغي ،فإنه حيق له التسجيل يف ناديه األصلي ،أو أي نادٍ آخر.
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 1/54إذا ص در تحكم نهائي من جلنة االستئنا يف اللجنة السعودية للرقابة على املُنَشِّطات
بإيقا الالعب ،فيحق للنادي التالي:
 4/1/54إلغاء عقد الالعب فور صدور احلكم النهائي ،دون دَفْعِ أي تعويضات لالعب والرفع
للجنة بذلك.
 3/1/54مطالبة الالع ب بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم عقد ،أو االتفاق مع الالعب على
عدم املطالبة بإعادة تلك املبالغ ،شريطة رفع كل ما يتعلق باملوضوع للجنة؛ ألخذ املوافقة
على اإلجراءات اليت اختذها النادي.
 5/54إذا صدر تحكمٌ نهائيٌّ من اجلهات املختصة يف اململكة بسجن الالعب نتيجة القبض
عليه يف جرمية ،أو خمالفة تتنافى مع األنظمة أو اللوائح أو الدين أو العادات والتقاليد
االجتماعية ،فيحق للنادي التالي:
 4/5/54إ لغاء عقد الالعب فور صدور احلكم النهائي ،دون دفع أي تعويضات لالعب ورفع
ذلك للجنة.
 3/5/54مطالبة الالعب بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم عقد ،أو االتفاق مع الالعب على
عدم املطالبة بإعادة تلك املبالغ ،شريطة رفع كل ما يتعلق باملوضوع للجنة؛ ألخذ املوافقة
على اإلجراءات اليت اختذها النادي.
 4/5/54يف تحال تَمَّ سجن الالعب ممؤقتًا وقبل صدور تحكم نهائي ،فيحق للنادي االتحتفاظ
لالعب بنسبة ( )%51من أجر راتبه األساسي تسلم له تحال إ طالق سراتحه دون معاقبته حبكم
نهائي ،ويف تحال صدر احلكم النهائي فال حيق له يف استالم النسبة املنصوص عليها يف هذه
الفقرة ،مع مطالبته بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم عقدٍ.
 6/54عند وجود عقوبة إيقا مفروضة على العب قبل انتقاله ،جيب أن يتم تطبيق تلك
العقوبة وفرضها مِنْ قِبَ ل النادي اجلديد الذي سجل فيه الالعب.
نص القواعد التفسريية للمادة احلادية واخلمسني
 4 -1/54يراعى تطبيق تحكم املادة ( ) 1/54أيضاً يف احلاالت اليت يصبح فيها قرار اللجنة التأديبية
السعودية لقضايا املنشطات نهائي.
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املادة الثانية واخلمسون :العقوبات على النادي:
 4/53حيق للجنة وفق صالتحيتها أن توقع عقوبات على النادي يف تحالة ارتكابه خمالفة أو
أكثر من املُخالَفات التالية:
 4/4/53تقديم بيانات أو مستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط
االتحْتِرا .
 3/4/53حتايل على قواعد االنتقال.
 4/4/53اإلخالل بااللتزامات التعاقُديَّة جتاه الالعب.
 1/4/53إنهاء عقد الالعب دون سبب مشروع.
 5/4/53التفاوض مع أتحد الالعبني أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خالفًا ألتحكام
الالئحة.
 6/4/53حتريض الالعب على اإلخالل بعقده مع ناديه.
 7/4/53االمتناع عن سداد التعويضات عن التدريب ومساهمات التضامن وفق أتحكام
الالئحة.
 8/4/53خمالفة تعليمات وتعاميم ولوائح االحتاد ذات الصلة واالمتناع عن تنفيذ قرارات
اللجنة.
 9/4/53عرض أي نزاع يتعلق بأتحكام هذه الالئحة على أي جهة أخرى غري اللجنة.
 41/4/53أي من االلتزامات واألتحكام والضوابط املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
 3/53يف تحال ارتكاب النادي أيًّا من املُخالَفات املشار إليها يف الفقرة السابقة من هذه املادة
حيق للجنة إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
 4/3/53توجيه اإلنذار اخلطي.
 3/3/53الغرامة املالية اليت ال تزيد عن ( 5110111ريال).
 4/3/53احلرمان من تسجيل العبني جدد ملدة ال تزيد عن فارتي تسجيل.
نص القواعد التفسريية للمادة الثانية واخلمسني
 4 -3/53يراعى تطبيق عقوبة اإلنذار اخلطي يف احلاالت اليت تربر التدرُّج ،وترى اللجنة مناسبة
تقريرها قبل االنتقال للعقوبات األخرى.
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 3 -3/53جيوز للجنة إيقاع عقوبة الغرامة أو احلرمان ،أو بهما معًا ،تحسب مقتضيات الواقعة وظروفها
ومالبساتها.
 4 -3/3/53حتدد اللجنة الشروط واملدى الزمين لسداد الغرامة.

املادة الثالثة واخلمسون :العقوبات على وكيل الالعبني واإلداريني:
 4/54حيق للجنة وفق صالتحيتها أن توقع عقوبات على وكيل الالعبني يف تحالة ارتكابه
خمالفة أو أكثر من املُخالَفات التالية:
 4/4/54تقديم بيانات أو مستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل واالنتقال
وشروط االتحْتِرا .
 3/4/54اإلخالل بااللتزامات التعاقُديَّة جتاه الالعب.
 4/4/54حتري ض الالعب على اإلخالل بعقده.
 1/4/54تشجي ع الالعب على إنهاء عقده دون سبب عادل.
 5/4/54التفاوض مع أتحد الالعبني أو صرح بالتفاوض أو التعاقد خالفًا ألتحكام الالئحة.
 6/4/54خمالفة أتحكام هذه الالئحة أو لوائح االحتاد أو التعليمات والتعاميم ذات الصلة أو
امتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة.
 7/4/54عرض أي نزاعٍ يتعلق بأتحكام هذه الالئحة على أي جهة أخرى غري اللجنة.
 8/4/54عرض أي من االلتزامات واألتحكام والضوابط املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
 3/54يف تحال ارتكاب وكيل الالعبني أيًّا من املُخالَفات املشار إليها يف الفقرة السابقة من
هذه املادة حيق للجنة إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
 4/3/54توجيه اإلنذار اخلطي.
 3/3/54الغرامة املالية اليت ال تزيد عن ( 4110111ريال).
 4/3/54إيقا الارخيص بشكل ممؤقت ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن سنة.
 1/3/54سحب الرخصة.
 5/3/54املنع من املشاركة يف أي نشاط يتعلق بكرة القدَم.
 4/54حيق للجنة وفق صالتحيتها يف تحالة ارتكاب أي من اإلداريني خمالفة التفاوض مع أتحد
الالعبني ،أو التصريح بالتفاوض ،أو التعاقد ،خالفًا ألتحكام الالئحة أن توقع عقوبة أو أكثر
من العقوبات التالية:
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 4/4/54اإليقا ملدة موسم كامل عن ممارسة النشاط الرياضي.
 3/4/54الغرامة املالية اليت ال تزيد عن ( 4110111ريال).
نص القواعد التفسريية للمادة الثالثة واخلمسني
 4 -3/54يراعى تطبيق عقوبة اإلنذار اخلطي يف احلاالت اليت تربر التدرج ،وترى اللجنة مناسبة
تقريرها قبل االنتقال للعقوبات األخرى.
 3 -3/54جيوز للجنة إيقاع عقوبة الغرامة ،أو اإليقا أو بهما معًا ،تحسب مقتضيات الواقعة وظروفها
ومالبساتها وتحال وكيل الالعبني.
 4 -3/54جيوز للجنة إيقاع عقوبة الغرامة أو سحب الرخصة أو بهما معًا ،تحسب مقتضيات الواقعة
وظروف ها ومالبساتها وتحال وكيل الالعبني.
 1 -3/54جيوز للجنة إيقاع عقوبة الغرامة أو املنع من املشاركة يف أي نشاط أو بهما معًا ،تحسب
مقتضيات الواقعة وظروفها ومالبساتها وتحال وكيل الالعبني.
 4 -4/54جيوز للجنة إيقاع عقوبة الغرامة أو اإليقا أو بهما معًا ،تحسب مقتضيات الواقعة وظروفها
ومالبساتها وتحال اإلداريني.
 4 -3/4/54حتدد اللجنة الشروط واملدى الزمين لسداد الغرامة.

59

الفصل اخلامس عشر
اللجنة وتشكيلها واختصاصاتها وقراراتها
املادة الرابعة واخلمسون :تشكيل اللجنة:
 4/51تتكوَّ ن اللجنة من رئيس ونائب للرئيس ،وعدد ( )4أعضاء يصدر بهم قرار مِن اجمللس.
 3/51جيب أن يكونَ نائب الرئيس من املقيمني يف مقر االحتاد.
 4/51جيب أن يكون أتحد أعضاء اللجنة ممن حيمل ممؤهلًا قانونيًّا.
 1/51جيب أن يكون أتحد أ عضاء اللجنة ممن جييدون اللغة اإللجنليزية
 5/51تسقط العضوية يف تحالة تغيب العضو ثالثة اجتماعات يف العام الواتحد ،وبدون عذر
مقبول ،ويف تحال خلو مركز أتحد أعضاء اللجنة أو اعتذاره ألي سبب كان يتخذ ،اجمللس
اإلجراءات الالزمة لتعيني البديل.
املادة اخلامسة واخلمسون :اجتماعات اللجنة:
 4/55يتو ىل الرئيس اجتماعات اللجنة.
 3/55يف تحال غياب الرئيس يتوىل اجتماعات اللجنة نائب الرئيس.
 4/55حيدد رئيس اللجنة مواعيد اجتماعاتها ،ويضمن تنفيذ كل املهام ،ويقدم تقريرًا
بذلك إىل جملس اإلدارة.
 1/55تكون اجتماعات اللجنة صحيحة حبضور أغلبية األعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه.
 5/55تتخذ اللجنة قراراتها باألغلبية البسيطة ،ويف تحال تساوي األصوات يرجح اجلانب
الذي فيه الرئيس.
املادة السادسة واخلمسون :اختصاصات اللجنة:
ختتص اللجنة بالتالي:
 4/56بتطبيق أتحكام هذه الالئحة والنظر يف كافة األمور واملُنازَعات املتعلقة بأوضاع وانتقال
الالعبني ووكالء الالعبني واختاذ القرارات بشأنها.
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 3/56إصدار تعميم سنوي قبل بداية املَوْسِم الرياضي ،وهلا تحق تعديله ،أو اإلضافة إليه،
ويكون جزءًا ال يتجزأ من هذه الالئحة ،على أن يتضمن التعميم مواعيد فارتي التسجيل
ومتطلباتها.
 4/56حتديد أوضاع الالعبني يف خمتلف منافسات االحتاد.
 1/56إعداد مناذج العقود واالستمارات اخلاصة بالتسجيل.
 5/56دراسة ملفات طلبات التسجيل أو طلبات تعديل العقود أو إلغائها ،وإجازتها واملوافقة
والتصديق عليها.
 6/56إيقاع العقوبات ضمن صالتحياتها على األنْدِيَة والالعبني ووكالء الالعبني يف احلاالت
اليت يثبت فيها خمالفتهم هذه الالئحة والقرارات والتعاميم.
 7/56إجراء أي تعديالت على الالئحة ورفعها إىل جملس اإلدارة العتمادها.
املادة السابعة واخلمسون :سكرتارية اللجنة:
 4/57يوفر االحتاد العدد الالزم من سكرتارية اللجنة ،ولرئيس اللجنة تنظيم أعماهلم.
 3/57تتوىل سكرتارية اللجنة تنظيم حماضر اللجنة وتوقيعها من األعضاء وأي أعمال يتم
إ سنادها يف إطار اختصاصات اللجنة.
املادة الثامنة واخلمسون :الشكاوى:
 4/58للنادي أو الالعبني أو وكالء الالعبني أو من له مصلحة تتعلق بأتحكام هذه الالئحة
التقدم للجنة بالشكوى ملعاجلتها ،وفق ما تقضي به أتحكام النظام األساسي وهذه الالئحة.
 3/58يشارط لقبول الشكوى التالي:
 4/3/58تقدميها إىل اللجنة.
 3/3/58تضمينها الوقائع واملستندات املمؤيدة للشكوى.
 4/3/58توقيعها مِن قِبَل املُشتكي ،أو مَن يُمَثِّله قانونًا.
 1/3/58حتديد نوعية املطالبة.
 5/3/58العنوان الكامل لطريف الشكوى (العنوان الربيدي ،وأرقام اهلاتف ،ورقم الفاكس
والربيد اإللكاروني).
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 4/58حيق للجنة طلب تحضور مَن تراه مِ ن أطرا الشكوى واالستماع لإلفادات ذات الصلة
مبوضوعها.
 1/58ال تنظر اللجنة يف الشكوى املتعلقة بااللتزامات التعاقُديَّة ،أو أي مُطالبات مالية بعد
مرور ستة أشهر بالنسبة لالعب السعودي ومرور سنتني بالنسبة لالعب غري السعودي من
تاريخ االستحقاق.
 5/58أي شكوى تتعلق بالتزامات تعاقدية ،أو مطالبات مالية تقدم للجنة خالل ( )41يومًا
اليت تسبق بداية فارة التسجيل ،ال تمؤثِّر على سَيْر إجراءات تسجيل الالعبني لألندية.
 6/58تصدر اللجنة قراراتها خالل شهر من تاريخ تقديم الشكوى ،وهلا احلق بالتمديد ملدة أو
مدد مماثلة ،تحسب تحال وموضوع الشكوى وظرو وقائعها.
 7/58حيق للجنة االستعانة مبَن تراه مِ ن القانونيني والفنيني واخلرباء.
 8/58يتضمن قرار اللجنة أسبابه وتحيثياته ومنطوقه.
 9/58يكون الطعن يف قرارات اللجنة أمام جلنة االستئنا

باالحتاد ،وفقًا للقواعد املقررة

بالئحة االستئنا .
نص القواعد التفسريية للمادة الثامنة واخلمسني
 4 -4/58يتم استقبال الشكاوى على النحو اآلتي:
 4/4 -4/58احلضور الشخصي للمشتكي أو من ميثله قانونًا ،وتعبئة منوذج الشكوى  -املعتمد لدى
اللجنة  -خطيًّا.
 3/4 -4/58الفاكس اخلاص باللجنة على أن تًرسل الوثائق األصلية عرب الربيد لألمانة العامة
 4/4 -4/58الربيد اخلاص باألمانة العامة.
 1/4 -4/58الربيد اإللكاروني اخلاص باللجنة على أن تًرسل الوثائق األصلية عرب الربيد لألمانة
العامة.
 3 -4/58يتم تقديم الشكوى وفق النموذج املعتمد (انظر امللحق رقم .)7
 4 -4/58يتعني على أطرا الشكوى تقديم ردودهم يف املواعيد واملهل اليت حتددها اللجنة.
 4 -3/58ال ينظر يف أي شكوى اليت ال تشتمل على املعلومات الواردة يف املادة ( )3/58من هذه الالئحة.
 3 -3/58جيب تقديم الشكوى ومرفقاتها من نسختني أصل وصورة.
 4 -4/3/58جيوز أن يكون املمثل القانوني عن الالعب احملار احملامي املرخص له أو وكيل الالعبني
املرخص له مبوجب تفويض من الالعب للمطالبة حبقوقه.
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 4 -1/58محاية لاللتزامات التعاقدية واملطالبات امل الية اليت نشأت لالعب السعودي من العقد
االتحارايف الذي مت ابرامه يف ظل الئحة اتحارا العيب كرة القدم يف اململكة الصادرة بالقرار رقم ()4695
وتاريخ 4144/5/48هـ املوافق 3141/5/3م واليت تحددت يف املادة ( ) 4/41بعدم النظر يف االلتزامات
التعاقدية واملطالبات املالية بعد مرور سنتني من تاريخ االستحقاق ،ودفعاً لعدم تنازع تطبيق مدة
السنتني املقررة يف الالئحة السابقة ومدة الستة أشهر املقررة يف هذه الالئحة ،جيب مراعاة التالي:
 4/4 -1/58إذا كانت املدة اليت جيوز النظر فيها قد انتهت يف ظل الالئحة السابقة فال جيوز النظر يف
أي شك وى أو منازعة متعلقة بالتزامات تعاقدية أو مطالبات مالية لفوات املدة القانونية املقررة.
 3/4 -1/58إذا كانت املدة اليت جيوز النظر فيها بدأت يف وقت سريان الالئحة السابقة وستنتهي يف
وقت سريان هذه الالئحة فيفرق بني تحالتني:
احلالة األوىل  :إذا كانت مدة النظر يف ال شكوى أو املنازعة ستنتهي قبل مضي ستة اشهر من تاريخ
سريان هذه الالئحة ،فيكون تاريخ نهايتها هو تاريخ عدم جواز النظر فيها.
احلالة الثانية :إذا كانت مدة النظر يف الشكوى أو املنازعة ستنتهي بعد مضي ستة اشهر من تاريخ
سريان هذه الالئحة ،فيكون تاريخ نهاية الستة اشهر منذ بداية سريان هذه الالئحة هو تاريخ عدم جواز
النظر فيها.
 4/4 -1/58االلتزامات التعاقدية واملطالبات املالية الناشئة عن العقود االتحارافية اليت مت ابرامها بعد
صدور هذه الالئحة فتسري عليها مدة الستة اشهر من تاريخ استحقاقها.
 4 -5/58العربة بتاريخ قيد الشكوى يف سجالت االحتاد.
 3 -5/58الشكوى اليت تتعلق بالتزامات تعاقدية أو مطالبات مالية ويكون تاريخ استحقاقها خالل
فارات التسجيل يكون هلا أثر يف سري إجراءات تسجيل الالعبني لألندية وتحتى لو كانت الشكوى مت
تقدميها وقيدها قبل استحقاقها .أما إذا كان تاريخ االستحقاق بعد ف ارات التسجيل فإن الشكوى يكون
هلا أثر فقط على فارة التسجيل التالية وليست احلالية لتقديم وقيد الشكوى.
 4 -5/58الشكوى اليت تتعلق بالتزامات تعاقدية أو مطالبات مالية واليت تقدم للجنة من الالعب غري
ٍّ مبوافقة
السعودي أو وكيلة ال تمؤثر على سري إجراءات التسجيل إال يف تحالة التقدم للجنة بتعهُّد خطي
الالعب أو وكيله على معاجلة شكواه أمام اللجنة وقبوله تطبيق أتحكام الالئحة عليه.
 1 -5/58للجنة أن حتدد املهلة الالزمة للرد على خطاباتها ،ويف تحال عدم الرد أو التأخر عن الوقت
احملدد يف خطاباتها هلا أن تقرر ما تراه يف ضوء األوراق املتوافرة هلا.
 5 -5/58يف تحال املنازعة يف صحة شكوى االلتزامات التعاقدية أو املطالبات املالية قبل فارة التسجيل
فللجنة حتديد املبالغ املستحقة يف ضوء املستندات والوثائق مع بداية فارة التسجيل حبيث يكون هلذا
التحديد أثر يف تسجيل الالعبني لألندية ،أو إصدار القرار ا لالزم يف موضوع الشكوى وفق ما تراه اللجنة
حمقق ًا للمصلحة.
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 4 -6/58للجنة أن تلزم من صدر ضده القرار مبدة ال تزيد عن ( ) 15يوماً لتنفيذ القرار ،ويف تحال عدم
تنفيذ القرار يف املدة املقررة حيق للجنة اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف اللوائح لتنفيذ قرارتها.
3 -6/58تقو م اللجنة بعد صدور قرارها بإتحالته لألمانة العامة إلبالغه فورًا ألطرا

الشكوى أو

ممثليهم.
َم إبالغه لألطرا على العنوان املشار إليه يف
 4 -6/58تعترب اللجنة أن األطرا قد استلموا القرار إذا ت َّ
القرار.
 4 -9/58جيوز ملن صدر ضده قرار من اللجنة أن يتظلم أمامها خالل مخسة أيام عمل من تاريخ استالم
القرار إذا كان قرار اللجنة مشوبًا بعيب عدم املشروعية ،وجيوز للجنة سحب قرارها أو تعديله أو تأييده
خالل مخسة ايام عمل.
 3 -9/58تبدأ مدة االستئنا

يف تحال التظلم من قرار اللجنة من تاريخ إبالغ أطرا

ممثليهم بقرار اللجنة ،إما بسحب قرارها أو تعديله أو تأييده.
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الشكوى أو

الفصل السادس عشر
أتحكام ختامية
املادة التاسعة واخلمسون :أتحكام ختامية:
 4/59تعترب اللوائح والقرارات الصادرة عن االحتاد جزءًا مكملًا هلذه الالئحة ،ما مل يردْ
بشأنه نص ،وال يتعارض مع أتحكامها.
 3/59يعت رب التعميم السنوي الذي تصدره اللجنة جزءًا ال يتجزأ من هذه الالئحة.
 4/59ختتصُّ اللجنة بتفسري أتحكام هذه الالئحة ،وللمجلس احلق يف اختاذ القرارات الالزمة
يف كل ما مل يرد بشأنه نصٌّ.
 1/59يعترب كل تحكم أو ق رار يتعارض مع أتحكام هذه الالئحة باطلًا.
 5/59تسري أتحكام هذه الالئحة على الشكاوى واألوضاع واحلاالت واالنتقاالت اليت تتم بعد
نفاذها.
نص القواعد التفسريية للمادة التاسعة واخلمسني
 4 -5/59تراعى األتحكام الواردة يف القواعد التفسريية للمادة ( )1/58من هذه الالئحة.
 3 -5/59يتم الفصل يف املنازعات اليت وردت بعد صدور هذ ه الالئحة طبقاً ألتحكامها باستثناء التالي:
األول :املنازعات املتعلقة بالتعويضات عن التدريب.
الثاني :املنازعات املتعلقة باملساهمة التضامنية.
الثالث :املنازعات املتعلقة بالعقود االتحارافية اليت انتهت قبل سريان هذه الالئحة ما مل تكن مدة النظر
فيها قد انتهت فال جيوز النظر فيها اصالً.
فهذه املنازعات الثالث يتم الفصل فيها وفقاً ل الئحة اليت كانت سارية عند تسجيل العقد حمل النزاع.

املادة الستون :اإلبطال والنفاذ:
 4/61حتل هذه الالئحة ومالتحقها حمل الالئحة السا بقة الصادرة بالقرار رقم ( )4695وتاريخ
4144/5/48هـ املوافق 3141/5/3م.
 3/61تك ون هذه الالئحة نافذة من تاريخ نشرها.
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املالتحق
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امللحق رقم ()4
منوذج عقد الالعب
املُحْتَرِ
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اململكة العربية السعودية

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

االحتاد العربي السعودي لكرة القدَم
جلنة االتحْتِرا وأوضاع الالعبني

منوذج عقد العب كرة قدم حمار

األطرا :
إنه يف يوم ...............املوافق........./..../....م يف مدينة ..............................باململكة
العربية السعودية تَمَّ االتفاق بني كل من:
-4

نادي ............................وعنوانه .........................:ص .ب ...............:الرمز

الربيدي .............:الربيد االلكاروني ،...................................:وميثله يف التوقيع على
هذا العقد ................................................/بصفته رئيس النادي أو املفوض الرمسي
ويشار إليه يف هذا العقد (بالطر األول).
-3

الالعب ....................................../اجلنسية ..........................وحيمل جواز

سفر ....................اهلوية رقم ................................وتاريخ ميالده........./....../.....:م
وعنوانه ...........................:ص .ب ..........:الرمز الربيدي .........:هاتف.................:
فاكس ..................:جوال .................../الربيد اإللكاروني...................................:
وميثله

السيد.................................................../

مبوجب

الوكالة

الصادرة

بتاريخ ......./....../.....:أو عقد التمثيل املمؤرخ يف ،........../.../....ويشار إليه يف هذا العقد
(بالطر الثاني).
التمهيد:
تحيث إنَّ الطر األول يرغب يف التعاقد مع الطر الثاني بصفة العب كرة قدم حمار
طبقًا لشروط هذا العقد واللوائح ،وتحيث إنَّ الطر الثاني يوافق على اللعب لدى الطر
األول كالعب كرة قدم حمار

طبقًا لشروط هذا العقد واللوائح ،وبعد أن أقر الطرفان

بأهليتهما هلذا التعاقد فقط اتفقا على ما يلي:
البند األول :يعترب التمهيد جزءًا ال يتجزأ من العقد.
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البند الثاني :مدة العقد:
مدة العقد ( ،)...........................................ويبدأ سريان هذا العقد من
تاريخ........../........../..........م وينتهي يف تاريــخ........../........../..........م.
البند الثالث :اتحارام األنظمة واللوائح:
يلتزم الطرفان باتحارام وتنفيذ قوانني وتعاميم ولوائح االحتاد واالحتاد الدولي واالحتاد
حتَرِفني.
القاري ورابطة دوري ا ُمل ْ
البند الرابع :التزامات الطر األول:
يلتزم الطر األول بالتالي:
 -4دفع راتب شهري وقدره ..........................................إىل الطر الثاني يف نهاية كل
شهر ميالدي.
 -3دفع بدل سكن سنوي وقدره..........................................................................
 -4دفع بدل مواصالت شهري وقدره....................................................................
 -1أي امتيازات أخرى:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
 -5إجازة سنوية تحسب اتفاق الطرفني.
 -6تأمينًا يغطي تحاالت املرض والعالج واإلصابة والعجز أو الوفاة طيلة مدة عقده مع
الطر األول ،على أن تشمل التغطية التأمينية احلاالت اليت ما زالت آثارها ممتدة بعد
نهاية العقد.
-7

السماح لالعب الذي تَمَّ اختياره ضمن صفو

املنتخب الوطين بااللتحاق للعب أو

التدريب فور طلب االحتاد املعين وفق اللوائح.
البند اخلامس :التزامات الطر الثاني:
يلتزم الطر الثاني بالتالي:
 -4األنظمة والقوانني واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن االحتاد واالحتاد الدولي
واألعرا الرِّياضِيَّة ونصوص العقد.
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 -3االلتحاق باملُ ْن َتخَبات الوطنية فور طلب االحتاد ذلك وفق ما نص عليه امللحق رقم ()4
من الئحة أوضاع الالعبني وانتقاالتهم باالحتاد الدولي ،وإذا تطلبتْ مصلحة املنتخب
تفريغه لفارة زمنية أطول ،فيحق لالحتاد متديد الفارة بشرط ألَّا تتعارض مع أي مشاركة
رمسية للنادي.
 -4تحضور التدريبات واملعسكرات والندوات واملمؤمترات الصحفية وأداء املباريات الودية
والرمسية يف النادي أو املنتخب ،تحسب املواعيد املقررة ،ويُعفى الالعبون الطلبة من تدريبات
الفارة الصباتحية أثناء أيام الدراسة فقط ،على أن يتم تعويضها يف فارات أخرى حيددها
النادي.
 -1احلصول على موافقة النادي اخلَطِّيَّة يف تحالة مغادرته اململكة يف أثناء املَ ْوسِم أو اإلجازات.
 -5احلفاظ على اللياقة البدنية واملثول لالختبارات الفنية والفحوصات الطِّبَّيَّة الدورية
والعالج وفق اجلداول املُعدة من قبل األجهزة الفنية والطِّبَّيَّة للنادي واالحتاد وفحوصات
اللجنة الوطنية ملكافحة املُنَشِّطات.
 -6التحلي باألخالق والروح الرِّياضِيَّة ،وأن يكون قدوة تحسنة داخل وخارج امللعب.
 -7عدم قَبُول أي دعم مادي أو هدايا من أي جهة دون احلصول على موافقة النادي.
 -8عدم االعتزال خالل فارة سريان العقد بدون موافقة الطر األول ،إال يف تحالة الظرو
القاهرة.
 -9عدم املشاركة يف أي نشاط رياضي أو ثقايف أو اجتماعي أو اللعب يف املباريات الودية لغري
ناديه احلالي ،إال بعد احلصول على موافقته اخلَطِّيَّة.
 -41متابعة حتصيله العلمي ورفع مستواه الثقايف ،مبا يساعده على ضمان مستقبله
الوظيفي (بالنسبة لالعب السعودي).
 -44إخطار ناديه احلالي ،واحلصول على موافقته عند التفاوض أو التعاقد مع نا ٍد جديد ،إال
إذا كان عقده انتهى ،أو سينتهي خالل الستة األشهر األخرية من عقده احلالي.
 -43عدم قَبُول إجراء أي مفاوضات مباشرة مع األ ْندِيَة بعد انضمامه للمُ ْن َتخَبات الوطنية،
وأي خمالفة من قبل الالعب ستجعله عرضة للعقوبة وفقًا ملواد الفصل الرابع عشر
تحتِرا وأوضاع الالعبني وانتقاالتهم.
(املُخالَفات والعقوبات) من الئحة اال ْ
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 -44املشاركة وبذل أقصى جهده وإمكاناته يف تنفيذ األنشطة واألعمال املنصوص عليها يف
العقد املُبْرَم معه ،ما مل تكن تحالة الالعب الصحية ال تسمح بذلك مبوجب تقارير طبية
معتمدة من الطر األول.
 -41اتحارام االتفاقيات والعقود املُبْ َرمَة مع الرعاة الرمسيني للنادي ،مبا ال يتعارَض مع
نصوص الالئحة.
 -45إخطار الطر

األول بإصابته أو مرضه ،وعدم استخدام عالج طيب دون علم طبيب

الطر األول ،عدا احلاالت الطارئة والتزامه بالعالج املقرر له مبوافقة الطر األول.
 -46احملافظة على أسرار الطر األول وعدم اإلساءة له وملنتسبيه أو اجلماهري بأي شكلٍ من
األشكال.
-47

االلتزام باللوائح الدولية والوطنية ملكافحة املُنَشِّطات واملثول أمام جلنة فحص

املُنَشِّطات متى طلبت منه ذلك.
 -48االلتزام بالئحة العقوبات واملكافتت الداخلية بالنادي.
البند السادس :عدم التأخر يف دَفْعِ الرواتب أو فَسْخِ العقد:
ال حيق للطر األول التأخر عن دفع رواتب الطر الثاني أو فسخ العقد بسبب إصابة الالعب
أثناء اللعب أو التدريب.
البند السابع :تحقوق الدعاية واإلعالن:
 -4للطر األول احلق املطلق يف استثمار صورة الطر الثاني.
 -3للطر الثاني تحق استثمار امسه وصورته الفردية يف اإلعالن بعد موافقة الطر األول
اخلَطِّيَّة على شكل ومضمون اإلعالن ،على ألَّا يتعارض اإلعالن مع لوائح االحتاد والنظام
باململكة واآلداب العامة ،واالمتناع عن اإلعالن للمنتجات املضرة بالصحة.
البند الثامن :إقرار العقوبات:
جيوز للطر

األول اختاذ قرارات وعقوبات ضد الطر

الثاني يف تحال إخالله بالتزاماته

املنصوص عليها بالعقد ،ومبا ال يتعارض مع اللوائح ،على أن خيطر الطر الثاني كتابيًّا،
وحيق لألخري االعاراض عليها وفق ما تقضي به األنظمة واللوائح.
البند التاسع :تسوية املُنازَعات:
 -4يسعى الطرفان حلل خالفاتهما تحول تنفيذ العقد بالتسوية الودِّيَّة.
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حتَرِ تحول بنود
 -3ختتص اللجنة بالنظر يف النزاعات اليت تنشأ بني النادي والالعب ا ُمل ْ
العقد وتنفيذه.
البند العاشر :تعديل وإنهاء العقد:
 -4جيوز تعديل العقد مبوافقة الطرفني مع التوقيع على أية إضافة أو تحذ .
 -3ال جيوز إنهاء العقد خالل املَ ْوسِم الرياضي.
 -4جيوز للطرفني االتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.
البند احلادي عشر :لغة العقد:
اللغة العربية هي اللغة الرمسية املعتمدة للعقد ويارجم إىل اللغة اإللجنليزية أو اللغة اليت
يتقنها الطر الثاني.
البند الثاني عشر :اإلقرارات:
ُ -4يقر الالعب بأن هذا العقد هو الوتحيد ،وأنه غري مرتبط بأي عقود مع أندية أخرى.
ُ -3يقر الالعب بأنه متفرغ كليًّا للعب للنادي ،وغري مرتبط بأي عمل تحكومي ،أو خاص من
أي نوع ،من تاريخ بداية هذا العقد مع النادي وتحتى تاريخ نهايته.
البند الثالث عشر :أتحكام عامة:
 -4يقر الطرفان بأنهما قد اطَّلَعا على لوائح وتعاميم االحتاد واالحتاد الدولي قبل التوقيع
على هذا العقد وبأنهما ملتزمان بتنفيذها.
 -3ال يعتد بأي نص يتعارض مع األنظمة والقوانني واللوائح والتعاميم الصادرة عن االحتاد
حتَرِفني.
واالحتاد الدولي واالحتاد القاري ورابطة دوري ا ُمل ْ
 -4خيضع تقدير األعذار والظرو الشخصية ملا يراه الطر األول واللجنة باالحتاد.
تحتِرا وأوضاع الالعبني وانتقاالتهم على كل ما مل يردْ ذِكْره يف
 -1تطبق أتحكام الئحة اال ْ
هذا العقد.
 -5للطرفني االتفاق على إضافة أية بنود أو شروط إىل العقد ،ومبا ال يتعارض مع اللوائح.
البند الرابع عشر :نسخ العقد:
حيرر العقد من ( )4نسخ موقعة تحسب األصول جبميع صفحاتها وممؤرخ بالصفحة األخرية
وخمتومًا من قبل الطر األول ،وتسلم نسخة منه لكل طر فور التوقيع عليه ،وتسلم نسخة
إىل االحتاد وتكون هي املعتمدة لديه يف تحالة اخلال .
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البند اخلامس عشر :يعترب هذا العقد ملزمًا للطرفني من تاريخ التوقيع عليه ،وال يكون نافذًا
إال بعد مصادقة اللجنة عليه.
(الطر الثاني)

(الطر األول)

االسم .................................................:االسم...............................................:
الصفة ...............................................:الصفة..............................................:
التوقيع ..............................................:التوقيع.............................................:
التاريخ ..............................................:التاريخ..............................................:
تحتِرا وأوضاع الالعبني،
مصادقة جلنة اال ْ

وختمها
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اململكة العربية السعودية

Kingdom of Saudi Arabia

االحتاد العربي السعودي لكرة القدَم

Saudi Arabian Football
Federation
Professionalism and
Players' Status Committee

جلنة االتحْتِرا وأوضاع الالعبني

منوذج عقد إعـارة العب كرة قدم حمار

األطرا :
إنـ ــه يف يـ ــوم ...............املوافـ ــق........./..../....م يف مدينـ ــة ..............................باململكـ ــة
العربية السعودية ،تَمَّ االتفاق بني كل من:
 -4نـ ـ ــادي ............................وعنوانـ ـ ــه .........................:ص .ب ...............:الرمـ ـ ــز
الربيــدي .............:الربيــد االلكاروني...............................:وميثلــه يف التوقيــع علــى
هـ ــذا العقـ ــد ................................................/بصـ ــفته رئـ ــيس النـ ــادي أو املف ـ ــوض
الرمسي ويشار إليه يف هذا العقد (النادي املعري) (بالطر األول).
 -3نـ ـ ــادي ............................وعنوانـ ـ ــه .........................:ص .ب ...............:الرمـ ـ ــز
الربيدي .............:الربيـد االلكاروني.......................................:وميثلـه يف التوقيـع
علــى هــذا العقــد ................................................/بصــفته رئــيس النــادي أو املفــوض
الرمسي ،ويشار إليه يف هذا العقد (النادي املستعري) (بالطر الثاني).
 -4الالع ـ ــب ....................................../اجلنس ـ ــية ..........................وحيم ـ ــل ج ـ ــواز
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفر ....................اهلوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ................................وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ
مـ ـ ـ ـ ــيالده........./....../.....:م وعنوانـ ـ ـ ـ ــه ...........................:ص .ب ..........:الرمـ ـ ـ ـ ــز
الربيدي .........:هاتف .................:فاكس ..................:جوال.................../
الربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اإل لكارون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،...........................:وميثل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيد .................................................../مبوج ـ ـ ـ ـ ـ ــب الوكال ـ ـ ـ ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة
بتاريخ ......./....../.....:أو عقد التمثيـل املـمؤرخ يف........./.../...ويشـار إليـه يف هـذا العقـد
(بالطر الثالث).
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التمهيد:
تحيـث إن الطـر الثـاني يرغـب يف التعاقـد مـع الطـر الثالـث بصـفة العـب كـرة قـدم حمـار
مُعار من الطر األول طبقًا لشـروط هـذا العقـد واللـوائح ،وتحيـث إن مجيـع األطـرا موافقـون
على ذلك ،وبعد أن أقروا األطرا بأهليتهم هلذا التعاقد فقط اتفقوا على ما يلي:
البند األول :يعترب التمهيد جزءًا ال يتجزأ من العقد.
البند الثاني :مدة العقد:
مدة العقد ( ،)...........................................ويبدأ سريان هذا العقد من
تاريخ........../........../..........م وينتهي يف تاريــخ........../........../..........م.
البند الثالث :اتحارام األنظمة واللوائح:
يلتزم األطرا

باتحارام وتنفيذ قوانني وتعاميم ولوائح االحتاد واالحتاد الدولي واالحتاد

حتَرِفني.
القاري ورابطة دوري ا ُمل ْ
البند الرابع :التزامات الطر الثاني:
 -4يدفع الطر

الثاني (النادي املُستعري) للطر

األول (النادي املُعري) مبلغًا وقدره

( ).................................لقاء قيمة إعارة الطر الثالث (الالعب).
 -3يلتزم بدفع راتب شهري قدره ..........................................إىل الطر

الثالث يف

نهاية كل شهر ميالدي.
 -4يلتزم بدفع بدل سكن سنوي قدره..................................................................
 -1يلتزم بدفع بدل مواصالت شهري قدره..............................................................
 -5أي امتيازات أخرى............................................................................:
 -6إجازة سنوية تحسب اتفاق األطرا .
 -7تأمين ـاً يغطــي تحــاالت املــرض والعــالج واإلصــابة والعجــز أو الوفــاة طيلــة مــدة عقــده م ــع
الطــر الثــاني علــى أن تشــملَ التغطيــة التأمينيــة احلــاالت الــيت مــا زالــت آثارهــا ممتــدة بعــد
نهاية العقد.
 -8الس ــماح لالع ــب ال ــذي تَ ــمَّ اختي ــاره ض ــمن ص ــفو املنتخ ــب ال ــوطين بااللتح ــاق للع ــب أو
التدريب فور طلب االحتاد املعين وفق اللوائح.
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البند اخلامس  :التزامات الطر الثالث:
 -4اتحارام قوانني اململكة العربية السعودية
 -3بذل أقصى جهد ،وتقديم أفضل ما لديـه يف املباريـات ،مـع مراعـاة قـوانني لعبـة كـرة القـدَم
وأن يقبل قرارات املسمؤولني يف املباراة ،وأن يكون قدوة تحسنة يف متثيل الطر الثاني.
 -4ممارســة اللعــب النظيــف والســلوك الســوي يف مجيــع املباريــات ،واإلعــداد هلــا عنــد اختيــاره،
واملشــاركة يف التــدريب وفقًــا لتعليمــات الطــر الثــاني مــا مل تكــن تحالتــه الصــحية ال تســمح
بذلك طبقًا للتقارير الطِّبَّيَّة املعتمدة من الطر الثاني.
 -1تحضــور مجيــع األتحــداث واملناســبات الرِّياضِــيَّة اخلاصــة بــالطر الثــاني عنــدما يُطلــب منــه
ذلك.
 -5االمتناع عن اللعب أو املشـاركة يف أي نشـاط رياضـي لغـري الطـر الثـاني ،إال بعـد موافقـة
األخري كتابيًّا.
 -6االلتحــاق ف ـورًا باملنتخــب الــوطين للتــدريب أو اللعــب يف تحــال تَــمَّ اختيــاره ضــمن صــفوفه
عندما يُطلب منه ذلك.
 -7عــدم االعتــزال خــالل فــارة ســريان العقــد بــدون موافقــة الطــر األول والثــاني ،إال يف تحالــة
الظرو القاهرة.
 -8إخط ــار الط ــر الث ــاني بإص ــابته أو مرض ــه ،وع ــدم اس ــتخدام ع ــالج ط ــيب دون عل ــم طبي ــب
الطر الثاني عدا احلاالت الطارئة والتزامه بالعالج املقرر له مبوافقة الطر الثاني.
 -9احملافظة على أسرار الطر الثاني وعدم اإلساءة لـه وملنتسـبيه أو اجلمـاهري بـأي شـكل مـن
األشكال.
 -41عدم مغادرة اململكة دون موافقة كتابية من الطر الثاني.
 -44االلتزام باللوائح الدولية والوطنية ملكافحة املُنَشِّطات واملثول أمام جلنة فحص املُنَشِّـطات
متى طلبت منه ذلك.
 -43يلتزم الالعب بالئحة العقوبات واملكافتت الداخلية بالنادي.
البند السادس :عدم التأخر يف دفع الرواتب أو فسخ العقد:
ال حيــق للطــر الثــاني التــأخر عــن دفــع رواتــب الطــر الثالــث أو فســخ العقــد بســبب إصــابة
الالعب أثناء اللعب أو التدريب.
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البند السابع :تحقوق الدعاية واإلعالن:
للطــر الثــاني احلــق املطلــق يف اســتثمار صــورة الالعــب بعــد موافقــة الطــر األول اخلَطِّيَّــة،
وللطــر الثالــث تحــق اســتثمار امســه وصــورته الفرديــة يف اإلعــالن بعــد موافقــة الطــر األول
والثــاني اخلَطِّيَّــة علــى شــكل ومضــمون اإلعــالن ،علــى ألَّــا يتعــارض اإلعــالن مــع لــوائح االحتــاد
والنظام باململكة واآلداب العامة واالمتناع عن اإلعالن للمنتجات املضرة بالصحة.
البند الثامن :إقرار العقوبات:
جيــوز للطــر الثــاني اختــاذ قــرارات وعقوبــات ضــد الطــر الثالــث يف تحال ـة إخاللــه بالتزاماتــه
املنصـوص عليهـا بالعقـد ،ومبــا ال يتعـارض مـع اللـوائح ،علــى أن خيطـر الطـر الثالـث كتابيًّــا
وحيق لألخري االعاراض عليها وفق ما تقضي به األنظمة واللوائح.
البند التاسع :تسوية املُنازَعات:
 -4تسعى األطرا حلل خالفاتها تحول تنفيذ العقد بالتسوية الودية.
 -3ختــتص اللجنــة بــالنظر يف النزاعــات الــيت تنشــأ بــني النــادي والالعــب تحــول بنــود العقــد
وتنفيذه.
البند العاشر :تعديل وإنهاء العقد:
 -4جيوز تعديل العقد مبوافقة األطرا مع التوقيع على أية إضافة أو تحذ .
 -3جيوز لألطرا االتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.
البند احلادي عشر :لغة العقد:
اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرمسيــة املعتمــدة للعقــد ويارجــم إىل اللغــة اإللجنليزيـة أو اللغــة الــيت
يتقنها الطر الثالث.
البند الثاني عشر :أتحكام عامة:
اط َلعَـا علـى لـوائح وتعـاميم االحتـاد واالحتـاد الـدولي قبـل التوقيـع
 -4يقر الطرفان بأنهما قد َّ
على هذا العقد وبأنهما ملتزمان بتنفيذها.
 -3ال يعتد بأي نص يتعارض مـع القـوانني واللـوائح والتعـاميم الصـادرة عـن االحتـاد واالحتـاد
حتَرِفني.
الدولي واالحتاد القاري ورابطة دوري ا ُمل ْ
 -4خيضع تقدير األعذار والظرو الشخصية ملا يراه الطر الثاني واللجنة باالحتاد.
 -1تطبق أتحكام الالئحة على كل ما مل يردْ ذِكْ ُره يف هذا العقد.
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 -5لألطرا االتفاق على إضافة أية بنود أو شروط إىل العقد ومبا ال يتعارَض مع اللوائح.
البند الثالث عشرُ :نسَخ العقد:
حيرر العقـد مـن ( )1نسـخ موقعـة تحسـب األصـول جبميـع صـفحاتها ومـمؤرخ بالصـفحة األخـرية،
وخمتومًا من قبل الطر األول والثاني ،وتسلم نسخة منه لكل طر فور التوقيع عليه ،وتسلم
نسخة إىل االحتاد وتكون هي املعتمدة لديه يف تحالة اخلال .
البند الرابع عشـر :يعتـرب هـذا العقـد ملزمًـا جلميـع األطـرا مـن تـاريخ التوقيـع عليـه ،ويكـون
نافذًا بعد مصادقة اللجنة عليه.
(الطر األول)

(الطر الثاني )

(الطر الثالث )

(النادي املُعري)

(النادي املُستعري)

(الالعب)

االسم .............................:االسم .............................:االسم............................ :
الصفة ............................:الصفة ............................:الصفة........................... :
التوقيع ...........................:التوقيع ...........................:التوقيع.......................... :
التاريخ ............................:التاريخ ............................:التاريخ........................... :
تحتِرا وأوضاع الالعبني،
مصادقة جلنة اال ْ

ختمها
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امللحق رقم ()4
جدول التعويض عن التدريب
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امللحق رقم ()4
جدول التعويض عن التدريب
عمر

أندية الدرجة

أندية الدرجة

أندية الدرجة

أندية الدرجة

الالعب

املمتازة

األوىل

الثانية

الثالثة

 43سنة

 75ألف ريال

 51ألف ريال

 11ألف ريال

 41ألف ريال

 44سنة

 91ألف ريال

 61ألف ريال

 51ألف ريال

 11ألف ريال

 41سنة

 415ألف ريال

 71ألف ريال

 61ألف ريال

 51ألف ريال

 45سنة

 431ألف ريال

 81ألف ريال

 71ألف ريال

 61ألف ريال

 46سنة

 411ألف ريال

 95ألف ريال

 85ألف ريال

 75ألف ريال

 47سنة

 461ألف ريال

 441ألف ريال

 411ألف ريال

 91ألف ريال

 48سنة

 481ألف ريال

 435ألف ريال

 445ألف ريال

 415ألف ريال

 49سنة

 341ألف ريال

 415ألف ريال

 441ألف ريال

 431ألف ريال

 31سنة

 311ألف ريال

 465ألف ريال

 415ألف ريال

 445ألف ريال

 34سنة

 371ألف ريال

 481ألف ريال

 461ألف ريال

 451ألف ريال

 33سنة

 411ألف ريال

 495ألف ريال

 475ألف ريال

 465ألف ريال

 34سنة

 441ألف ريال

 341ألف ريال

 491ألف ريال

 481ألف ريال
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امللحق رقم ()1
جدول نسبة املساهمة التضامنية
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امللحق رقم ()1
جدول نسبة املساهمة التضامنية
املَوْسِم الذي أكمل الالعب فيه عمر  43عامًا( %5 :كمثال  %1035من إمجالي التعويض)
املَوْسِم الذي أكمل الالعب فيه عمر  44عامًا( %5 :كمثال  %1035من إمجالي التعويض)
املَوْسِم الذي أكمل الالعب فيه عمر  41عامًا( %5 :كمثال  %1035من إمجالي التعويض)
املَوْسِم الذي أكمل الالعب فيه عمر  45عامًا( %5 :كمثال  %1035من إمجالي التعويض)
املَوْسِم الذي أكمل الالعب فيه عمر  46عامًا( %41 :كمثال  %105من إمجالي التعويض)
املَوْسِم الذي أكمل الالعب فيه عمر  47عامًا( %41 :كمثال  %105من إمجالي التعويض)
املَوْسِم الذي أكمل الالعب فيه عمر  48عامًا( %41 :كمثال  %105من إمجالي التعويض)
املَوْسِم الذي أكمل الالعب فيه عمر  49عامًا( %41 :كمثال  %105من إمجالي التعويض)
املَوْسِم الذي أكمل الالعب فيه عمر  31عامًا( %41 :كمثال  %105من إمجالي التعويض)
املَوْسِم الذي أكمل الالعب فيه عمر  34عامًا( %41 :كمثال  %105من إمجالي التعويض)
املَوْسِم الذي أكمل الالعب فيه عمر  33عامًا( %41 :كمثال  %105من إمجالي التعويض)
املَوْسِم الذي أكمل الالعب فيه عمر  34عامًا( %41 :كمثال  %105من إمجالي التعويض)
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العنوان املختار
أقر أنا الالعب املُحْتَرِ املوقع أدناه باآلتي:
 -4أن أيًّا من العناوين املثبتة بهذا النموذج هو عنواني املختار.
 -3أن إرسال أي أو أوراق أو وثائق أو تبليغات على أي منها يعد تبليغًا صحيحًا
منتجًا آلثاره النِّظامِيَّة والقانونية.
عنوان األصيل
االسم:
اجلوال:

هاتف العمل:

هاتف املنزل:

الفاكس:

املنطقة:

املدينة:

صندوق الربيد:

الرمز الربيدي:

املدينة:

احلي:

اسم الشارع:

رقم املنزل:

الربيد اإللكاروني:
اسم شخص آخر:

هاتف املنزل:

اجلوال:
عنوان الوكيل (إن وجد)

االسم:
اجلوال:

هاتف العمل:

هاتف املنزل:

الفاكس:

املنطقة:

املدينة:

صندوق الربيد:

الرمز الربيدي:

املدينة:

الربيد اإللكاروني:
اسم شخص آخر:

هاتف املنزل:

اجلوال:
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منوذج تقديم طلب تسجيل العب حمار
بيانات مقدم امللف:
اسم النادي:
نوع طلب التسجيل:
العب حمار ( جديد
o

جتديد)

o

العب حمار معار

o

العب حمار غري سعودي ( جديد

o

العب حمار غري سعودي معار

o

العب حمار منتقل من نادي ____________ إىل نادي ______________

جتديد)

املستندات املرفقة لطلب التسجيل:
 -4العقد املوقع بني األطرا .
 -3منوذج رقم ( ).
 -4وثيقيت التأمني (الشامل  -الصحي).
 -1صورة مصدقة من املمؤهل العلمي.
 -5صورة مصدقة من جواز السفر والبطاقة الشخصية.
 -6شهادة طبية.
 -7العنوان املختار.
تعهد:
أتعهد أنا مدير االتحْتِرا بنادي ............... .بأن مجيع املستندات والوثائق املرفقة مع طلب
التسجيل صحيحة ،وأحتمل املسمؤولية يف تحالة وجود أي أخطاء بها.

مدير االتحْتِرا
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منوذج تقديم شكوى
4
رقم الشكوى

3

تاريخ الشكوى

املشتكى عليه

الوثائق املطلوبة من صاتحب الشكوى (يتم وضع إشارة صح تحسب املرفق)

صورة من وثيقة إثبات الشخصية سارية املفعول

(يف تحال كان صاتحب الشكوى شخصًا

طبيعيًّا)

صورة من وثيقة إثبات الشخصية سارية املفعول للمثل القانوني لصاتحب
الشكوى
صورة من الوثائق واملستندات املتعلقة مبوضوع الشكوى
 ..............................................أخرى (يتم حتديده)

البيانات الشخصية للمشتكي

4
االسم
رقم إثبات
الشخصية
مكان
اإلقامة
العنوان

رقم اجلوال............................:
الربيد اإللكاروني............................................................./
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1

وقائع الشكوى

اجلهة
املشكو منها
تاريخ
الواقعة
موضوع
الشكوى
بشكل
مفصل
اإلجراءات
املتخذة مع
اجلهة
املشكو منها
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