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  التعريفات التعريفات الفصل الأول: الفصل الأول: 
  

  التعريفاتالتعريفات: : الأوىلالأوىل  املادةاملادة
 ما ،أأماهما َّضح و  امل   واملعىن املفهوم عىل الآتية واللكامت العبارات   ل  د  ت   الالحئة هذه أأحاكم تطبيق يف

 :  ذكل غي   - هس ياق   يقتيض أأو ،النص رصاحة نمح  ح  ضح تَ ي   مل
 

 .السعودية العربية اململكة  : اململكة 5/5

ادالا     : الاحتـاد 5/4  .القدم لكرة السعودي العريب حتحح

دارة جملس     : اجمللس 5/4 ادالا ا   .القدم لكرة عوديالس العريب حتحح

ادالا 5/3 ادالا  : ادلويل حتحح  (.FIFA) القدم لكرة ادلويل حتحح

ادلال الأسايس النظام     : النظام 5/1  القدم. لكرة السعودي العريب حتحح

ءالحئة      :الالحئة 5/6 الك  ادالالعبني ابال و   .حتحح

ادجلنة الاحرتاف وأأوضاع الالعبني ابال  :    اللجنة 5/7       .حتحح

ل ب  قح ن ا مح رمسي   لهاص خَ ر  م   ،صية اعتباريةسة رايضية ذات ش سَ ؤ  م       :الأندية 5/8

ادالا دلى ةدم  ومعت   ،الش باب لرعاية العامة الرئاسة  .حتحح

ادالأمانة العامة لال  الأمانة العامة: 5/9  .حتحح

َجاًل  يكون اذلي الطبيعي   الشخص :وكيل الالعبني  5/51 س  ر   م  ن هل َخًصاوم  ب ل مح  قح

ادالا  ن  بتقدمي الالعبني ا ىل الأندية مح  - ر  أأج   مقابل -ويقوم  ،حتحح

عادة التفاوض عىل عقد احرتايف ،ضأأجل التفاو   ح ق  أأو ي   ،أأو ا  م دح

ح ن  ث  ا برام اتفاقية انتقال ا  هبدف  ؛من النوادي لبعضهام البعض ني 

 العب. 
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ادالاب امل ناز عات غرفة فضحح   الغرفة :  5/55  .حتحح

ادجلنة الاس تئناف ابال جلنة الاس تئناف: 5/54                           .حتحح

 .القدم كرة لعبة     :اللعبة 5/54

َجل الالعب  : الالعب 5/53 ادلال منتسب اند   لأي امل س   .الاحرتاف  ةيَ عح بوض   حتحح

يَة التعلاميت  التعاممي :   5/51 رح ءل ،أأو اللجنة ،ادحتحح الا عن الصادرة ادَلو   و الك 

 .الالعبني

ادالا من الصادرة الرمسية   الوثيقة   ويه  الرخصة : 5/56  ما شص لمتكني ؛حتحح

 .العبني وكيل بصفة ،للعمل

ح ق  م   5/57  نمح  نكَ م  ت  لي   ؛رخصة عىل احلصول يف الراغب الشخص وهو ب: م الطل  دح

 العبني. وكيل بصفة العمل

( من 5 املنصو  علاها يف امللقق ر م )قواعد السلوك املهين : املهين قواعد السلوك 5/58

 هذه الالحئة.

ول  ال 5/59 م  ابلأنشطة  قيامه عىل ؛هل َأجًرا الالعبني وكيل   يأْخذه اذلي املبلغ  : ع 

 املنصو  علاها يف هذه الالحئة.
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    أأهداف الالحئة ونطاق تطبيقهاأأهداف الالحئة ونطاق تطبيقهاالفصل الثاين: الفصل الثاين: 

  

  داف الالحئة:داف الالحئة:أأهأأهاملادة الثانية: املادة الثانية: 
 هتدف الالحئة حتقيق التايل: 

ع  4/5 ض   .و/ أأو النادي بني وكيل الالعبني والالعب العالقة حتك   وضوابط قواعد و 

ء أأوضاع تنظمي  4/4 الك   .الالعبني و 

ع  4/4 ض  ءموالت لع   حدح   و  الك   .الالحئة هذه يف علاها املنصو  الأوضاع حسب الالعبني، و 

 

  نطاق تطبيق الالحئة:نطاق تطبيق الالحئة:: : ةةاملادة الثالثاملادة الثالث
ءرئيس اذلي حيك نشاط ال الالحئة يه املرجع    4/5 الك  صدار تراخيصهم مح  ،الالعبني و  ن وا 

 .ية والالعبنيدح جتاه الأن  ل اللجنة وحقوقهم والزتاماهتم ب  قح 

ء عىل الالحئة   هذه قبَ ط  ت     4/4 الك  ندية العبني ضح ر  بع   ومونق  ي   اذلين الالعبني و   بقصد ؛للأ

عادة أأو ،ضالتفاو   ن  ؛التفاوض ا  برام لح أأج  مح  لبعضهام انديني عرض أأو ،احرتاف عقد ا 

ادالا مضن العب انتقال اتفاقية ال برام يلزم ما س تكاملال ا؛بعضً  اد من أأو ،حتحح  .لآخر احتحح

بَق 4/4 ء عىل الالحئة هذه ت ط  الك  خصة وكيل العبني اذلين حيملون ر   ،السعوديني الالعبني و 

ادامن  ندية العبني ضح بعر   ويقومون أأخر، حتحح عادة أأو ،ضالتفاو   دح ص  بق   ؛للأ ن  :التفاوض ا  مح

برام لح ا  لح اس تكامل لبعضهام بعًضا؛ انديني عرض أأو ،احرتاف عقد أأج  ن  أأج   يلزم ما مح

ادابال مسجل العب انتقال اتفاقية ال برام ادابال التسجيل بصدد أأو ،حتحح  أأن فيشرتط ،حتحح

 من هل اًص خَ ر  م   - العبني وكيل خالل من - التعامل يكونوأأن  ،لجنةيسجل دلى ال 

ادابال اللجنة لغاء عليه يرتتب ذلكل خمالف نشاط وأأي ،حتحح  .هل النظايم الأثر وانعدام ،اال 

 

 



 
 
 
 

 

5 
 

بَق  4/3 ء عىل الالحئة هذه ت ط  الك   العبني بعرض يقومون غي السعوديني اذلين الالعبني و 

ندية عادة أأو ،ضالتفاو  بقصد للأ برام ؛التفاوض ا  لح ا  ن أأج   عرض أأو ،احرتاف عقد مح

لح اس تكامل ؛لبعضهام بعًضا انديني ن  أأج  مسجل  العب انتقال اتفاقية ال برام يلزم ما مح

ادابال ادأأو بصدد التسجيل ابال ،حتحح وكيل الالعبني غي السعودي وليك يكون وجود  ،حتحح

ادابالجيب عليه التسجيل دلى اللجنة  ا،نظامي    حئة،قق هبذه الاللوفق المنوذج امل ،حتحح

بصدد ، أأو سعودي مسجل ال بالعبالانتق، أأو و العرضأأ  ،ويف حال تعلق التفاوض

ادابال التسجيل ادالعب غي سعودي مسجل يف الا، أأو حتحح ادابال مسجل غيأأو  ، حتحح  حتحح

ادنة ابالفيشرتط أأن يكون التعامل من خالل وكيل العبني مرخص هل من اللج  -  ،حتحح

لغاء  وانعدام الأثر النظايم هل. ،وأأي نشاط خمالف ذلكل يرتتب عليه اال 

بَق ال  4/1 ء لب  قح  ن  مح  توفيها مكني   الالحئة عىل أأي أأنشطة هذه أأحاكم ت ط  الك   ا ىل الالعبني و 

 .واملدربني املدراء مثل أأخرى أأطراف
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ءالفصل الثالث: اعامتد نشاط الفصل الثالث: اعامتد نشاط  الك  ءو    لالعبنيلالعبنياا  و الك 
  

  ::الالعبنيالالعبني  الاس تعانة خبدمات وكيلالاس تعانة خبدمات وكيلاملادة الرابعة: املادة الرابعة: 
 ،نتقالالاب فامي يتعلق الالعبني وكيل دماتخب الاس تعانة والنادي الالعب نمح  لكح   حيق  3/5

عادةأأو  التفاو ض، هبدفأأو  ض ا   .الاحرتايف العقد برامال   ؛التفاو 

ح ق  ي   اليت اخلدمات عن ر  أأج   عىل احلصول الالعبني لوكيل حيق 3/4  املنصو   حاكما للأ وفقً  همادح

 . علاها يف هذه الالحئة

نظمةالامتثال ل الالعبني كيلعىل و  جيب  3/4 لَباتو  واللواحئ السارية لأ  يف النظامية امل ت ط 

 . السعودية العربية اململكة

ءالاس تعانة خبدمات  والأندية الالعبني عىلر ظ  ق  يـ   3/3 الك   .مهل مرخص غي العبني و 

  

ء  قبولقبول  ::اخلامسةاخلامسةاملادة املادة  الك  ءو  الك    ::الالعبنيالالعبني  و 
ر  1/5 ظ  ق  الَ  ،يف اململكة العربية السعودية الالعبني وكيل نشاط ممارسة يـ  ل شص ب  قح  ن   مح ا 

املنصو  علاها يف هذه  حاكما للأ وفقً  ،طبيعي مرخص هل مبامرسة نشاط وكيل الالعبني

 الالحئة.

شاطه، وتنظمي معل موظفيه يف املهام اال دارية، ويف هذه أأعامهل ون  تنظمي الالعبني لوكيل  1/4

 .الأندية أأو/و الالعبني مصاحل ورعاية متثيلاحلال يقوم وكيل الالعبني بنفسه فقط ب 

عادةأأو  ،املفاوضات يف متثيهل الأوىل ادلرجة من الالعب لأقرابء ميكن  1/4  ،املفاوضات ا 

 .العقد الاحرتايف ال يراد امسه يف ، دون حاجةالاحرتاف عقد حيال

 ابنتقال اخلاصة املفاوضات يف الناديأأو  الالعب متثيل هل املرخص للمحايم ميكن  1/3

برامأأو  ،الالعب  .لالعب الاحرتايف العقد يف امسه ال يراد حاجة ، دونالاحرتاف عقد ا 

ادالا مرشوعية مظةل حتت تقع ال املس تثنني ابلأفراد اخلاصة الأنشطة ا ن 1/1  .حتحح
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  خصة وكيل الالعبني خصة وكيل الالعبني ل الرابع: ر  ل الرابع: ر  الفصالفص
  

صدار الرخصةاملادة السادسةاملادة السادسة صدار الرخصة: اجلهة اخملتصة اب    ::: اجلهة اخملتصة اب 
 

ادل اللجنة ابالب  ن قح تصدر رخصة وكيل الالعبني مح  ذا اكن م   ،حتحح ح ق  ا  مواطين اململكة ن مح ب م الطل  دح

 .بية السعوديةالعر 

  

  ::رشوط احلصول عىل رخصة وكيل الالعبنيرشوط احلصول عىل رخصة وكيل الالعبني  املادة السابعة:املادة السابعة:
  

 العبني للتايل:للقصول عىل رخصة وكيل  يشرتط  7/5

 .أأن يكون سعودي اجلنس ية   7/5/5

 .ل العبنيم بطلب كتايب للقصول عىل رخصة وكيالتقد     7/5/4

 خالل حصيفة احلال اجلنائية. ن  مح  ،ن السية والسلوكس  ح   أأن يكون     7/5/4

جود يفيد ما ، أأو تقدمي وكتابةً ثً د  حت لجنليزيةاللغة اال   أأن جييد     7/5/3  أأو مبكتبه، يعمل مرتمج و 

  .معه متعاون

 املكتب   يكون نأأ  عىل ،الالعبني وكيل نشاط ملامرسة خا  مكتب دليه يكون   نأأ    7/5/1

 ا جيار عقد حضارا   عليه وجيب ،لالختبار املتقدم اجتياز من شهر خالل اجاهزً 

 .الصالحية ساري

مكتب حماماة أأو  ،متعاون معهأأو  ،يعمل مبكتبه جود مستشار قانوينتقدمي ما يفيد و     7/5/6

 د معه.متعاقح 

يف  اموظفً أأو  حكومي ا، اموظفً  أأن يكون متفرغًا للعمل كوكيل العبني، ويف حال اكن  7/5/7

أأو القطاع اخلا ،  ة للقطاع احلكويماجلهات التابعأأو  املؤسساتأأو  ا حدى الهيئات

  .م ال يزيد عن عرشة العبنيفيشرتط أأن يكون عدد الالعبني اذلين ميثله
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 يف غيهاأأو  رمسية وظيفة أأي يشغل ال نهأأ ب ماملتقدحح  قبل نمح  عليه موقع   دتعه أأن ي ق َدم     7/5/8

ادالا اد أأيأأو  ،الفيفاأأو  ،القدم لكرة السعودي حتحح ادأأو  ،قاري احتحح أأو  ،هيلأأ  احتحح

بأأي صفة  اجلهاتأأو  ظامتاملن هبده ترتبط منظمة أأيأأو  ،اند   أأيأأو  ،دوري رابطة

 .اكنت دامئة أأو مؤقته، ورمسي أأو متعاون وحنوها

ح ق  م   لب  قح  ن  مح  موقع   د  تعه أأن ي ق َدم    7/5/9 غي أأو  مبارشة بصورة - دليه ليس بأأنه الطلب مدح

أأو  املالية العالقة شاكلأأ  من شك أأيأأو  جتاريةأأو مالية  مصلحة أأي - مبارشة

االتجارية مع الا   .  اند   أأيأأو  ،دحتحح

ادملتطلبات الا اوفقً  - املهنية املسؤوليةبوليصة تأأمني عن تقدمي   7/5/51 ن مح  -ادلويل  حتحح

ذات مسعة جيدة يف عىل أأن تكون  ،احمللية ا ن أأمكن ذكل التأأمنيا حدى رشاكت 

 ،ابملبلغ نفسه -مع ترمجة هل من مكتب مرخص -تقدمي ضامن بنيك أأو  ،هذا اجملال

قرارمرفق به   لغاء.اال  أأو  غي قابل للنقض ا 

داري،  س نوات 1 عن ل  قح ت   ال القدم كرة جمال يف فيد وجود خربةتقدمي ما ي    7/5/55 )العب، ا 

برشط أأن ال يكون ميارس نشاط كرة القدم وقت تقدمي طلب  ، وحنوهاحك، مدرب

(، ويس تثىن من ذكل من اكن حاصاًل عىل مؤهل جامعي يف احلصول عىل الرخصة

 ا حدى التخصصات الرايضية.

ثب  7/5/54 يَةات تقدمي صورة من ا   قة.براز الأصل للمطاب  ا  ، و الوطنية وجواز السفر اله وح

اللجنة يف رايل( حلساب  510111) مببلغ ،سداد رمس ا صدار رخصة وكيل العبني  7/5/54

ادالا  .حتحح

 .لجنليزيةواال   العربية لغتنيابل  ،املهين السلوك بقواعد الالزتام قرارا   عىل التوقيع  7/5/53

 .ا اللجنة  أأي وثئق ميكن أأن تطلب    7/5/51

( من هذه املادة طيةل صالحية 7/5ينبغي استيفاء الرشوط الواردة يف الفقرة )  7/4

 رخصة وكيل الالعبني.
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ح ق  م   قوافح ي   الرخصة عىل احلصول بطلب مالتقد   عند  7/4  التام التقيد عىل الطلب مدح

 ةاملعنيَ  اجلهات نمح  الصادرة والقرارات التوجاهاتالتعاممي و و  اللواحئو  ابلأنظمة

ادابال ادوالا ،حتحح ادوالا ،القاري حتحح  .القدم لكرة ادلويل حتحح

 يف حال الرغبة يف جتديد الرخصة فيشرتط التايل:  7/3

 تقدمي طلب بتجديد الرخصة.  7/3/5

 يف اللجنة حلساب( رايل 510111) مببلغ العبني، وكيل رخصة جتديد رمس سداد  7/3/4

اد  .الاحتحح

 تقدمي بوليصة التأأمني وفق املتطلبات املنصو  علاها يف هذه الالحئة.  7/3/4

ساعة( تدريب يف جماالت والكء الالعبني أأو  41تقدمي ما يفيد حصوهل عىل )  7/3/3

 اجملاالت املرتبطة هبا.

 خصية.صورة من جواز السفر وصورة من اثبات الش   7/3/1

 

  : : الاختبارالاختبار  ا جراءاتا جراءات املادة الثامنة:املادة الثامنة:  
 

ح ق  م   تدعو اللجنة للرشوط السابقة، امس توفيً  الطلب يكون عندما  8/5  بالطل   مدح

ادالا دوحيدحح  ،س نواي   مرتني الاختبارات هذه تنظمي ميكن حيث ؛التقريري لالختبار  حتحح

 حتت ا رشاف الاختبارات تنظمي ويمت الاختبارات، لهذه التوارخي القدم لكرة ادلويل

ادالا من  .القدم لكرة ادلويل حتحح

قامة نمح  اللجنة متكن عدم حال يف  8/4  نمح  سبب   لأي موعدها يف الاختبارات هذه ا 

قامة عدم للجنة مكني   عندئذ   الأس باب،  يعلن   أأن عىل ،ابلاكمل الاختبارات هذه ا 

 للجنة الأحوال لك ويف ،الرمسية االتصال قنوات خالل من ،اس بقً م   هذا اقراره عن

 . نيتمتتالي  دلورتني الاختبارات هذه تنظمي عدم حيال القرار اختاذ
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ح ق  م   ويعترب املتعددة، الاختيارات بأأسلوب الاختبارات تكون  8/4  يف اانجً  الطلب مدح

ادالال ب  ن قح عند حصوهل عىل احلد الأدىن من ادلرجات احملددة مح  الاختبار  ادلويل حتحح

 .دمالق لكرة

 : التالية املوضوعات يف الطلبات مقديم اختبار يتعني أأن يكون    8/3

 أأنظمة) الالعبني وانتقال أأوضاع الحئة خصوصا احلالية، القدم كرة لواحئ بشأأن عرفةامل  8/3/5

ادالا ولواحئ ادالا ولواحئ وأأنظمة ،حتحح ادالا لواحئو  ،القاري حتحح  .(القدم لكرة ادلويل حتحح

 .ودق  ابلع   اخلاصة ، والأنظمةالشخصية للققوق الأساس ية ملباد ة اباملعرف   8/3/4

 عن سؤاالً  عرش مخسة ختصيص يمت حيث   ،سؤاالً  عرشين عىل اختبار لك يش متل  8/1

 ويمت ،ابللغة العربية احمللية الأنظمة عن أأس ئةل ومخسة لجنليزية،ابللغة اال   ادلولية الأنظمة

ح ق  م   ليمتكن ؛دقيقة 91 -61 بني ما الاختبار زمن حتديد  عن اال جابة من الطلب مدح

ادولال الأس ئةل، آنف الزمن مضن الأس ئةل عن لال جابة الزمنية الفرتة اختيار حرية حتحح  أ

 . اذلكر

ادالا د  ع  ي    8/6 ادالا يقوم بيامن ،ابللغة العربية احمللية ابملوضوعات اخلاصة الأس ئةل حتحح  ادلويل حتحح

عداد القدم لكرة  الاختبار بورقة اللجنة وتزويد ،ولواحئه بأأنظمته اخلاصة الأس ئةل اب 

 . لجنليزيةابللغة اال  

  بعد ا جراء الاختبار جيب تصقيح أأوراق الاختبار يف الوقت املناسب.  8/7

حح ب  ت     8/8  عن لال جابة متاح وقت بأأقل الاختبار موعد ل  قب   لالختبار املتقدمني اللجنة غل

 .سؤال لك ددةاحمل العالمات وأأقل ،الأس ئةل

 مالتقد   ميكنه ،املطلوبة العالمات أأقل عىل احلصول يف لالختبار ماملتقدحح  خفاقا   عند  8/9

عادة بطلب  .لالختبار التايل املوعد يف الاختبار ا 
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م خفاقا   حال يف  8/51  الاختبار يف املطلوبة العالمات أأقل عىل احلصول يف لالختبار املتقدحح

مالت ميكنه ال الثاين، ذا اكنت ادلورة الأوىل من ف  خ  أأ العام اذلي  يف لالختبار قد  ق فيه ا 

 الانتظارفعليه  ،خفاق يف ادلورة الثانية من العام نفسهويف حال اكن اال   ،الاختبارات

م مكنهي   عندئذ  و  ،يليه اذلي العام لدلورة الثانية من  .الثالثة للمرة لالختبار التقد 

ما خفاق  عند  8/55  لن الثالثة، للمرة املطلوبة العالمات أأقل عىل احلصول يف الختبارل املتقدحح

م من يمتكن آخرين ملدة لالختبار التقد   . عامني أ

ادالاأأو  اللجنةا ىل  الاختبارات نتاجئ حيال الاس تفسارات اكفة ا حال ميكن  8/54  ،ادلويل حتحح

ادالا خالل من  .ةاملعنيَ  الاختبارات اترخي من أأشهر س تة خالل ،حتحح

 

  :  :  املهنيةاملهنية  املسؤوليةاملسؤوليةتأأمني تأأمني   املادة التاسعة:املادة التاسعة:
  

 بوليصة عىل احلصول منه اللجنة   تطلب التقريري، لالختبار الطلب ممقدحح  اجتياز عند  9/5

ر) ابمسه الشخيص املهنية املسؤولية تأأمني  رشاكت ا حدى نمح  ،(4 امللقق ر م انظ 

 ،السعودية العربية اململكة يف ملوجودةا الرشاكت نمح  تكون   أأن لضَ ف  وي   املعروفة، التأأمني

 انهتاء بعد تطرأَ  أأن ميكن خماطر لأي الاكفية التغطية   التأأمني بوليصة توفر   أأن جيبو 

 نتيجة تنشأأ  قد أأرضار أأي التأأمني بوليصة تغطي   أأن جيب كام ،الالعبني وكيل أأنشطة

 بوليصة ب  ت  ك  ت   أأن وجيب ،الأنشطة لتكل يعود بسبب ؛الالعبني وكيل أأنشطة انهتاء

 . الالعبني وكيل بأأعامل يرتبط حممتل خطر أأي يغطي بأأسلوب   التأأمني

ح ق  م   د  ع  ي    9/4 وأأي وثئق  ،التأأمنين وثيقة مح  عن تسلمي اللجنة نسخةً  والً ؤ  الطلب مس م  دح

ن مح  سخةً ن   قد تسلمت   تكنما مل  ،صدار أأي رخصة من اللجنةا  وال جيوز  ،مرتبطة هبا

 ذكل.
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  ::العارشة: الضامن البنيكالعارشة: الضامن البنيكادة ادة املامل
 

 مملقدحح  ميكن السابقة، املادة يف هار  ذك   الوارد ةاملهنيَ  املسؤولية تأأمني بوليصة من بداًل   51/5

فرنك  5110111)عن  يعادل مببلغ السعودية البنوك دح  أأ  نمح  بنيك ضامن تقدمي الطلب

  .4امللقق ر م  يف علاها املنصو  القيود وفق( سويرسي

قرار مصقوابً  سعودي بنك من البنيك الضامن يصدر أأن جيب  51/4  بأأن للنقض قابل غي اب 

 بكرة املعنية اجلهات من قرار مبوجب ،رشطأأو  قيد دون فص   ي   سوف الضامن مبلغ

 نتيجة رالض  ا ىل  تعرضوا ممن ،أآخر العبني وكيل أأيأأو  الناديأأو  الالعب لصاحل القدم

 .الالعبني وكيل لأنشطة

 

  : : املهيناملهين  السلوكالسلوك  بقواعدبقواعد  الالزتامالالزتام ادية عرشة:ادية عرشة:املادة احلاملادة احل
 

ح ق  م   عىل جيب لَبات لاكفة املس تويف الطلب مدح  املهين السلوك بقواعد الالزتام عىل التوقيع امل ت ط 

ر) ح ق  م   ويوافق ،الالعبني وكيل أأنشطة عىل يطبق اذلي (،5 امللقق ر م انظ   دالتقي   عىل الطلب مدح

 وكيل من املوقعةاملهين  السلوك قواعد من الأصلية ابلنسخة جنةالل  تف وحت  ،هبذه القواعد

  .الالعبني

  

  ::ة: ا صدار رخصة وكيل الالعبنية: ا صدار رخصة وكيل الالعبنياملادة الثانية عرش املادة الثانية عرش 
  

 وكيل رخصة ال صدار يف حال استيفاء الرشوط املنصو  علاها يف هذه الالحئة  54/5

 قابةل وغي شصية الالعبني وكيل رخصة وتعترب، الرخصة اللجنة صدرت   - الالعبني

 قوف   القدم كرة جماالت يف أأعامهل ممارسة الالعبني لوكيل الرخصة هذه تيحت  و  ،للنقل

 . السعودية العربية اململكة يف قةاملطبَ  الأنظمة الاعتباريف  الأخذ مع ،عاملية س  س  أ  
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 يلوك : امسها ىل  التالية الصفة ا ضافة طلب ميكنه خصتهلر   الالعبني وكيل اس تالم بعد  54/4

ادالا من هل صخَ ر  م   العبني  . القدم لكرة السعودي حتحح

ح ق  م   اس تكامل عدم حال يف  54/4 لَبات لاكفة الطلب مدح  من أأشهر س تة خالل املس بقة امل ت ط 

عادة عليه جيب الاختبارات، خوضه اترخي  .الاختبارات ا 

 ها اللجنة  ض  متطلبات تفرح أأو  الالزتام بأأي تعلاميت هل صجيب عىل وكيل الالعبني املرخَ   54/3

 فامي يتعلق ابلتطوير املهين والتدريب املس متر.

مع مراعاة الأحاكم الواردة يف هذه الالحئة ينهتيي العمل ابلرخصة بعد مرور مخس   54/1

 س نوات من اترخي ا صدارها.

 

ء  عنعن  اال عالناال عالناملادة الثالثة عرشة: املادة الثالثة عرشة:  الك  ءو  الك    : : الالعبنيالالعبني  و 
 

ء حيتوي عىل مجيع لح  جح بسح  جنة  ل ال  حتتف   54/5 الك  ء رخص عىل احلاصلني الالعبني و  الك   و 

 خطاب نرتنت،اال  ) مناسب بأأسلوب لجح السحح  ذكل عن وعىل اللجنة اال عالن ،الالعبني

ادالا وتزويد ،(خلا  ... تعمميي،  ،اختبار لك بعد لجح السحح  من بصورة القدم لكرة ادلويل حتحح

بالغ ادالا وا  عىل الوضع القانوين لوكيل  تعديالت بأأي افورً  القدم لكرة ادلويل حتحح

عادة الرخصةأأو  ،سواء ابال يقاف ؛هل الالعبني املرخص بالغه ذلكل ا ضافة ،وحنوها ،ا   ا 

 .ا جراءات تأأديبية ونتاجئها بأأي

ح  54/4 ء ل  حيتوي سح الك  الالعبني املرخص هلم عىل البياانت التالية: امس الوكيل ابلاكمل،  و 

لكرتوين، ر م واترخي الرخصة، مبلغ تأأمني قام الهاتف، والربيد اال  عنوان مقر مكتبه، وأأر 

 املهنية. املسؤولية

أأو  ،بأأي تغيي يف بياانته -خالل عرشة أأايم  -بالغ اللجنة ا  جيب عىل وكيل الالعبني   54/4

ة اللجنة عىل ق  واف  وس يةل االتصال به، ويف حال رغبة وكيل الالعبني تغيي مقره جيب م  

 ذكل.
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  حسب الرخصة:حسب الرخصة:  عرشة:عرشة:ادة الرابعة ادة الرابعة املامل
  

  يف الأحوال التالية: الصادرة من اللجنة سقب رخصة وكيل الالعبنيت  ت  

 الاخالل ابلرشوط املنصو  علاها يف املادة السابعة من هذه الالحئة.  53/5/5

هناء  عند  53/5/4  هذه الالحئة. أأحاكمق وكيل الالعبني نشاطه وف  ا 

  هذه الالحئة. أأحاكمق مع نشاطه مبا يتواف  سة يف حال عدم ممار    53/5/4

 بة وكيل الالعبني بسقب الرخصة.يف حال صدور قرار هنايئ مبعاق    53/5/3

 

  التققق من الرشوط:التققق من الرشوط:  ::سة عرشةسة عرشةاملادة اخلام املادة اخلام 
 

ءق ادلوري من استيفاء تتوىل اللجنة التقق    51/5 الك  للرشوط  ،الالعبني املرخص هلم و 

 لسابعة من هذه الالحئة.املنصو  علاها يف املادة ا

ءيلزتم   51/4 الك  الالعبني ابلكشف الفوري للجنة عن أأي مسائل تنشأأ بعد صدور  و 

املنصو  علاها يف  الرخصة هل قد تكون ذات صةل ابس مترارية استيفاء مجيع الرشوط

 .هذه الالحئة

 

  ::النشاطالنشاطانهتاء انهتاء   املادة السادسة عرشة:املادة السادسة عرشة:
 

هن قرر العبني وكيل أأي يلزتم  56/5 عادة -لأي سبب  أأنشطتهاء ا   ويف، اللجنةا ىل  الرخصة اب 

يقاف العملا ىل  ذكل يؤدحح ي   سوف بذكل التقيد عدم حال  عن واال عالن ،لرخصةاب ا 

 .اللجنة قبل من ذكل

ء أأسامء عن اللجنة علنت    56/4 الك  يقاف قاموا اذلين الالعبني و  ادالا ويشعر ،أأنشطهتم اب   حتحح

 .بذكل القدم لكرة ادلويل
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  الفصل اخلامس: حقوق والزتامات وكيل الالعبنيالفصل اخلامس: حقوق والزتامات وكيل الالعبني
  

  ::املادة السابعة عرشة: اتفاقية الواكلاملادة السابعة عرشة: اتفاقية الواكل
  

برام اتفاقية واكل  ،اند  أأو  ال جيوز لوكيل الالعبني متثيل أأي العب  57/5 ا ال عن طريق ا 

وتكون  ،قبل أأن يقوم وكيل الالعبني بتنفيذ أأي نشاط ،الناديأأو  مكتوبة مع الالعب

ر) ،الالحئة هبذه امللقق المنوذج ل حسباتفاقية الواك  (.4مرفق ر م  انظ 

ن يولكه ذلكل م  أأو  أأمره، يتوىل ويل  ، ا( عامً 58ن )قل مح أأ يف حال اكن معر الالعب   57/4

 .اتفاقية الواكل عىل ابلتوقيع

 ومابلي حمددتني ،ميالدية س نتني عن تزيد ال ملدة املفعول سارية تكون اتفاقية الواكل   57/4

 عن تزيد البرشط أأن  أأخرى أأو مدد ملدة الفرتة تكل متديد ميكن كام ،والس نة والشهر

 .امضني   متديدها ميكن وال ،جديدة ــةيَ طحح خ   اتفـاقية خالل من ،س نتني

 اللجنةا ىل  االتفاقية رسالا   عليه فيجب ،اتفاقية واكل العب مع وكيل الالعبني عوقَ  ذاا    57/3

 نفس خالل الالعب هل ينمتي ياذل النادي بالغا  و  التوقيع، نمعل مح  س بوعأأ  خالل

 العقد   يعترب كورةاملذ املدة عن رتأأخَ  اذا  و  ،بعد مصادقة اللجنة عىل االتفاقية املدة

 االتفاقية. عن تعويضات بأأي بةاملطال   للوكيل حيق   وال ،االغيً 

 التايل: عىل رصاحةً  اتفاقية الواكل َص ن  ت  أأن جيب  57/1

 بني االتفاق أأو الالعب، من بدالً  النادي من معولته عىل حيصل أأن للوكيل حيق   ال أأنه 57/1/5

 من اتفاق وأأي الالعبني، وكيل مع  ول   دفع النادي يتوىل أأن عىل والالعب، النادي

 . الأحوال مجيع يف الوكيل مع  ول   دف ع الالعب ويتقمل الغيًا، يعترب النوع هذا

  لعمول.أ لية دفع ا 57/1/4

 املدة، الأطراف، أأسامء: التالية البياانتعىل  الأقل عىل اتفاقية الواكل ش متل  ت  أأن جيب  57/6

ول  ال م   وتوقيع الانهتاء اترخي ،لدلفع العامة الرشوط الالعبني، لوكيل ةقَ ق  املس ت   ع 

 . ةاملعنيَ  الأطراف
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 ؛الطرفني لب  قح  نمح  علاها التوقيع يمت ،أأصلية نسخ أأربعمن  حترير اتفاقية الواكل جيب  57/7

 الالعبني، وكيلل الثانية والنسخة ،الالعب دلى الأوىل ابلنسخة الاحتفاظ يمت حيث

للجنة،  الثالثة النسخة ا رسال الالعبني وكيل عىل جيبو  ابلتسجيل، خاصة ولأغراض

  خالل املدة احملددة يف هذه الالحئة. للنادي اذلي يتبع هل الالعب   والرابعة

 عقدا ىل  التوصل يف الالعب حق مع تتعارض ال الواردة يف هذه املادة حاكمالأ  ا ن  57/8

 .ميثهل نم   مساعدة بدون انتقال اتفاقيةأأو  احرتاف

ءحىت يمتكن   57/9 الك  ن الاشرتاك يف الأنشطة ص هلم مح الالعبني غي السعوديني املرخَ  و 

نه جيب علاهم التسجيل دلى املنصو  علاها يف املادة الرابعة من هذه الال حئة، فا 

ر) اللجنة وفق المنوذج امللقق هبذه الالحئة  تعلق حال ، ويف(3مرفق ر م  انظ 

ض ادابال مسجل غيأأو  ،مسجل   سعودي بالعب الانتقالأأو  العرضأأو  التفاو  أأو  ،حتحح

ادغي مسجل يف الاأأو  ،مسجل سعودي غي العب  ل  التعام   يكون أأن شرتطفي   ،حتحح

ادابال اللجنة من هل مرخص العبني وكيل خالل من  ذلكل خمالف نشاط وأأي ،حتحح

لغاء عليه يرتتب  .هل النظايم الأثر وانعدام اال 

 أأمواالً اكنت غي مبارش )سواء أأو  بشك مبارش ال جيوز لوكيل الالعبني أأن يعرض    57/51

حتريض أأو  ،واكل رسته ال برام اتفاقيةأأ أأي من أأفراد أأو  ( عىل الالعبةعينيأأو  ةنقدي

غيه أأو  نقداي  اكن سواء  ؛تقدمي أأي مقابلأأو  الالعب عىل فسخ واكلته مع وكيهل،

أأي نوع من املعامةل أأو  مصاحلأأو  خدماتأأو  مقابل أأي فائدة ،ملس ئول يف النادي

الرتوجي أأو  ،هؤالء الالعبنيا ىل  الوصولأأو  ،التفضيلية فامي يتعلق بالعيب النادي

وال جيوز لالعبني ومس ئويل النادي  ،لالعبني دلى هؤالء الالعبنيخلدمات وكيل ا

 ي املقابل.تلقحح أأو  ،بول هذه العروضق  
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التعاقد من الباطن فامي يتعلق بأأي أأو  التعاقد، ل عنال جيوز لوكيل الالعبني التناز    57/55

العبني، ويتعني عليه  نشاط منصو  عليه يف هذه الالحئة لأي شص ليس وكيل  

 قة ممن يتعامل معه، وعليه تسجيل البنود اليت اكنت  س ب  ة م  يَ طحح حلصول عىل موافقة خ  ا

وتقدميه للجنة للموافقة  ،مس تقلقانوين التعاقد من الباطن يف مستند أأو  ،للتنازل حمال  

 عليه.

دهتا أأو ال جيوز ا هناء اتفاقية الواكل بني وكيل الالعبني والالعب أأو النادي ا ال ابنهتاء م  57/54

 ابلرتايض.

هناء اتفاقية  57/54 ذا اكنت الواكل بدون تبعات من أأي نوع ) جيوز ا  تعويضات أأو عقوابت( ا 

هناك أأس باب مرشوعة، ويرجع تقدير وجود السبب املرشوع من عدمه للغرفة. ويف 

املناس بة  لغرفة أأن تقرر التعويضحال ثبت وجود السبب غي املرشوع فيقق ل

، وللجنة تقرير العقوبة املناس بة بعد صدور قرار وحال املتضر حسب ظروف الواقعة

مع مراعاة الأحاكم املنصو  علاها يف  هنايئ من الغرفة بوجود السبب غي املرشوع

 .يف مجيع الأحوال هذه الالحئة

 

  املادة الثامنة عرشة: تضارب املصاحل:املادة الثامنة عرشة: تضارب املصاحل:
 

ءجيب عىل   58/5 الك  املصاحل يف ممارس هتم لنشاطاهتم ب اكفة أأنواع تضارب الالعبني جتن   و 

 مصاحل فقطسوى  ميثل   أأن الالعبني لوكيل ال جيوزو ،املنصو  علاها يف هذه الالحئة

 .واحد طرف

ءال جيوز ل  58/4 بأأي شك من  ،أأي عالقة ملكيةأأو  ،هلم مصلحة يكونوا الالعبني أأن و الك 

 . الأشاكل يف أأي اند  
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  يل الالعبني:يل الالعبني:وك وك   مع  ول  مع  ول  املادة التاسعة عرشة: املادة التاسعة عرشة: 
 

وجيوز  ،ل مولكه الالعبب  ن قح مبارشة ا ال مح  ة  ر  ج  ال جيوز لوكيل الالعبني أأن حيصل عىل أ    59/5

يةلالعب ا عطاء  طحح من مس تققاته  اوكيل الالعبني خصمً  مع  ول  للنادي دلفع  موافقة خ 

 دلى النادي. 

 أأساس عىل الالعب عن يابةً ن  ابلتصف قام اذلي الالعبني وكيل مع  ول   احتساب يمت  59/4

 لتفاو ضاب الالعبني وكيل قام مبالغ أأية ذكل يف مبا ،لالعب الس نوي ادلخل ا جاميل

 الأخرى املزااي عىل املبلغ ذكل مثل يش متل أأالَ  وجيب ،الاحرتايف العقد يف بشأأهنا

آت من نوع أأيأأو  /و الشقة الس يارة، :مثل ؛ابلالعب اخلاصة  . املزاايأأو  املاكفأ

 %51 ا نسبتهمعَ  ي حال من الأحوالأأ الالعبني ال تزيد ب وكيل مع  ول   تكون   نأأ  جيب  59/4

الاحرتايف ابلنس بة لالعبني احملرتفني يف ادلوري املمتاز، وما نسبته  العقد قمية من

 العقد الاحرتايف ابلنس بة لالعبني احملرتفني يف دوري ادلرجة الأوىل. قمية من 51%

ح ق  أأن ي   والالعب الالعبني وكيل عىل جيب  59/3  ا ن اكن اتفاقية الواكل يف وكتابة ارا مقدمً رح

 قام اذلي الاحرتايف عقده بداية يف مقطوع مببلغ الالعبني وكيل مع  ول  س يدفع  الالعب

 أأقساط بدفع الالعب يقوم أأنأأو  ،الالعب لصاحل بشأأنه لتفاو ضاب الالعبني وكيل

 .تعاقدية س نة لك هناية عند س نوية

ذا مل يتفق لك من الالعب ووكيل الالعبني عىل مبلغ مقطوع  59/1 واكن العقد الاحرتايف  ،ا 

ملدة تزيد عن اتفاقية  ااذلي تفاوض بشأأنه وكيل الالعبني ابلنيابة عن الالعب ممتد  

نه حيق لوكيل الالعبني  س نوية حىت بعد انهتاء اتفاقية  مع  ول  الواكل املربمة بيهنام، فا 

أأن يوقع الالعب ا ىل  أأو ،حىت انهتاء العقد الاحرتايف ويس متر هذا الاس تققاق   ،الواكل

 دون مشاركة وكيل الالعبني نفسه. اجديدً  ااحرتافي   اعقدً 
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ن والالعب الالعبني وكيل نيف حال عدم متك     59/6 ول  ال قمية عىل اتفاقا ىل  التوصل مح م   ع 

ذاأأو  ،املس تققة ول  ال تنص عىل مقدار هذه ال اكنت اتفاقية الواكل ا  م  نه حيق  ،ع   فا 

( من ا جاميل ادلخل الس نوي %4ال تزيد عن ) مع  ول  عىل  أأن حيصل   الالعبني لوكيل

( من هذه املادة، واذلي من املقرر أأن يس تققه 59/4ه يف الفقرة )ف  ص  لالعب الوارد و  

ضلتفاب الالعبني وكيل قام مبوجب عقده الاحرتايف اذلي الالعب   عادة أأو  او  ضا   التفاو 

 .الالعب عن نيابةً  بشأأنه

أأبرم معه اتفاقية واكل للتفاوض  اذلي الالعبني وكيل مع  ول  ن يدفع أأ جيب عىل النادي   59/7

اديف الاأأو غي مسجل النتقال العب مسجل  آ  من اند   حتحح  بأأي تزيد عيل أأن الخر، أ

 احملرتفني لالعبني ابلنس بة حرتايفالا العقد قمية من %51 نسبته مَعا الأحوال من حال

 لالعبني ابلنس بة الاحرتايف العقد قمية من %51 نسبته وما املمتاز، ادلوري لأندية

  .الأوىل ادلرجة دوري لأندية احملرتفني

الالعب، أأو  لته من النادياحلصول عىل معو  عىليف حال عدم قدرة وكيل الالعبني   59/8

نه حيقالعمول ابس تققاقه ن الغرفةوصدور قرار هنايئ مح  للجنة اختاذ اكفة اال جراءات  ، فا 

خصم مس تققات أأو  س تققات الالعب دلى النادين م  ومهنا اخلصم مح  ،الالزمة ذلكل

ادالنادي دلى الا يمت دفع  الأندية من التسجيل حىتالالعبني أأو ع من   ايضً أأ ، ومهنا حتحح

 خالل فرتات التسجيل.االتفاق عىل تسويهتا أأو  ،مس تققات وكيل الالعبني

 

  رعاية املصاحل:رعاية املصاحل:  املادة العرشون:املادة العرشون:
 

ويرعى مصاحل الالعبني عىل أأفضل حال طيةل اتفاقية  جيب عىل وكيل الالعبني أأن خيدم    41/5

شعار الالعب باكفة احلقائق ا  الواكل، واليت ستتضمن عىل سبيل املثال ال احلص: 

عادة أأو  ،تفاوضأأو  ،ةلي معام  أأ املتعلقة ب ضالتا  بة حبقوق الالعب دلى ، واملطال  فاو 

 .الآخرين
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النادي أأو  عىل أأن يكون امسه وتوقيعه وامس الالعب جيب عىل وكيل الالعبني احلر     41/4

 فاها. عقود يكون مشرتاكً أأو  عىل معامالت اظاهرً 
 

  سالت وكيل الالعبني:سالت وكيل الالعبني:احلادية والعرشون: احلادية والعرشون: املادة املادة 
 

الَتبدفاتر اكمةل ودقيقة حلساابت العقود و  جيب عىل وكيل الالعبني الاحتفاظ  45/5 جح  السحح

، ثة يف مجيع الأوقاتد  ح  ن تبقى مجيع ادلفاتر م  أأ وجيب  ،والرتتيبات املتعلقة باكفة أأنشطته

  وثيقة.أأو  ويمت الاحتفاظ هبا ملدة ال تقل عن مخس س نوات من اترخي لك مستند

أأو  ،سالتأأو  ،وثئقأأو  ،نداتجيب عىل وكيل الالعبني تقدمي نسخة من أأي مست   45/4

ز ها للجنة خالل مدة ال تتجاو  عىل أأن يكون تقدمي   ،يف أأي وقت تطلبه ،دفاتر للجنة

 . ثالثة أأايم معل
 

  ::وحظر التعاملوحظر التعامل  االتصالاالتصال  يفيف  احلقاحلق: : املادة الثانية والعرشوناملادة الثانية والعرشون
 

 : التايل الالعبني لوكيل حيق  44/5

 العبني وكيل مع ابتفاقية واكل ملزتم غيـــرأأو  مرتبط غيـــر العب أأي مـــع االتصال  44/5/5

 . أآخر

ض منه يطلب اند  أأو  العب أأي مصاحل متثيل  44/5/4 عادةأأو  التفاو  ض ا   عقود حيال التفاو 

 . عنه نيابة

غي املرتبط ابتفاقية واكل مع  الالعب نمح  ب  طل   عىل بناءً  العب أأي مصاحل رعاية  44/5/4

آ أأي وكيل العبني   . خرأ

 .النادي نمح  طلب عىلبناًء أأي اند   مصاحل رعاية  44/5/3
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ر  44/4 ظ  ق  غي مبارشة مع أأي العب أأو  عىل وكيل الالعبني التعامل بطريقة مبارشة يـ 

آخر،  مع وكيل اتفاقية واكل امً ربح يكون م    وذكل هبدف ؛مبوجب عقد مع الناديأأو أ

قناعه هناء ا   عقده يف علاها املنصو  لزتاماتالا من أأي خمالفةأأو  ،قبل الأوان عقده اب 

 . الاحرتايف

  

  اململكةاململكة  يفيف  املطبقةاملطبقة  والأنظمةوالأنظمة  واللواحئواللواحئ  الأسايسالأسايس  ابلنظامابلنظام  الالزتامالالزتام  املادة الثالثة والعرشين: املادة الثالثة والعرشين: 

  : : السعوديةالسعودية  العربيةالعربية
  

 والقرارات والتوجاهات واللواحئ الأسايس ابلنظام التام التقيد الالعبني وكيل عىل جيب    55//4444

ادابال املسؤول اجلهات عن الصادرة ادوالا حتحح ادوالا القدم لكرة ادلويل حتحح  . القارية اتحتحح

ء عىل جيب  44/4 الك   ايكون موافقً  ال بد أأن ا جراء يمتأأو  معامةل أأي أأن من التأأكد الالعبني و 

ادابال املسؤول اجلهات عن الصادرة والقرارات والتوجاهات واللواحئ الأسايس لنظامل   حتحح

ادوالا ادوالا القدم لكرة ادلويل حتحح  اململكة يف قةاملطبَ  الأنظمةا ىل  ا ضافة ،القارية اتحتحح

 .السعودية العربية

خرق أأو  خيضع وكيل الالعبني للعقوابت املنصو  علاها يف هذه الالحئة عن أأي انهتاك  44/4

 قواعد السلوك املهين امللققة هبذه الالحئة.أأو  ،لهذه الالحئة
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  ادس: حقوق والزتامات الالعبنيادس: حقوق والزتامات الالعبنيالفصل السالفصل الس

  

  : : ضوابط الاس تعانة بوكيل الالعبنيضوابط الاس تعانة بوكيل الالعبنياملادة الرابعة والعرشون: املادة الرابعة والعرشون: 
  

أأفراد مت اس تثناهئم أأو  هل، مرخص وكيل العبني الاس تعانة خبدمات لالعب جيوز    55//4343

عادة ،املفاوضات يف لمتثيهل ،مبوجب هذه الالحئة ، الاحرتايف بعقده اخلاصة ضاتفاو  امل   وا 

ذكل رصاحة يف  الشاكوى واملطالبات نيابة عن الالعب برشط النص عىل وتقدمي

 اتفاقية الواكل.

ضاب اشصي   قيامه عدم حال يف الالعب يلزتم  43/4  من يعمل أأنب - الأندية مع املبارش لتفاو 

  هذه الالحئة. أأحاكمأأحد الأفراد املس تثنني مبوجب أأو  ،هل مرخص العبني وكيل خالل

 أأصالً  هل امرخًص اذلي يتعامل معه  الالعبني وكيل نمن أأ  دالتأأك   الالعب جيب عىل  43/4

 .اتفاقية الواكل عىل التوقيع قبل

وعدم  ،جيب عىل الالعبني احلر  عىل احرتام اتفاقية الواكل املربمة مع وكيل الالعبني  43/3

 خرق الالزتامات الواردة هبا.أأو  انهتاكها

 

ضالتفاو ض  متمت  اليتاليت  العقودالعقود  يفيف  املرجعاملرجع  اخلامسة والعرشون:اخلامسة والعرشون:املادة املادة      ::بشأأهنابشأأهنا  التفاو 
  

برامه كنتيجة للمفاوضات اليت الاعقده التأأكد من أأن جيب عىل الالعب   41/5 حرتايف مت ا 

ا امس ا وحمددً متضمنً  ،ل الالعبب  ن قح مح  اعينً ل وكيل الالعبني اذلي اكن م  ب  ن قح مح  أأجريت  

  كيفية.أأو  عىل ذكل بأأي طريقة وال جيوز لالعب والنادي التحايل ،وتوقيع الوكيل

 هذها ىل  اال شارة جيب الالعبني، وكيل خدمات من الالعب اس تفادة عدم حال يف  41/4

 .الالعب بذكل املعين الاحرتايف هعقد يف احلقيقة

 ما مل يكن قد أأبرم اتفاقية واكل. ،يس تعني الالعب خبدمات وكيل العبني أأالَ جيب   41/4
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  الزتامات الأنديةالزتامات الأنديةالفصل السابع: حقوق و الفصل السابع: حقوق و   
 

  ::الالعبنيالالعبني  بوكيلبوكيل  الاس تعانةالاس تعانة  ضوابطضوابط  املادة السادسة والعرشون:املادة السادسة والعرشون:
  

ندية الاس تعانة خبدمات وكيل الالعبني  46/5 عادة أأو  لمتثيلهم يف املفاوضات ؛جيوز للأ ا 

 انتقاهل.أأو  املفاوضات املتعلقة بعقد الالعب الاحرتايف

 خالل من ابلتعامل - عبنيالال مع مبارشة ضلتفاو  اب قياهمم عدم حال يف تلزتم الأندية  46/4

 .الالحئة هذه أأحاكم مبوجب املس تثنني الأفراد أأحدأأو  ،هل مرخص العبني وكيل

 أأصالً  هل امرخًص  معه يتعاملون اذلي الالعبني وكيل من أأنَ  التأأكد الأندية عىل جيب  46/4

 .الواكل اتفاقية عىل التوقيع قبل

 وعدم ،الالعبني وكيل مع املربمة الواكل اتفاقية احرتام عىل  احلر  الأندية عىل جيب  46/3

 .هبا الواردة الالزتامات خرقأأو  انهتاكها

ندية ا صدار تعلاميت لأكرث من وكيل العبني فامي يتعلق اب  46/1 يف حال عدم  ،لتفاو ضجيوز للأ

آ وجود أأي تعارض مع اتف  خر.اقية الواكل املربمة مع أأي وكيل أ

 

  ::واملطالباتواملطالبات  احلقوقاحلقوق  وتعينيوتعيني  ادلفعادلفع  قيودقيودبعة والعرشون: بعة والعرشون: املادة السااملادة السا
  

أأو  التدريب عن التعويضأأو  ،الانتقال ال جيوز سداد أأية مبالغ مالية مبا فاها قمية    55//4747

 ،الالعبني وكيلل الأندية بني الالعب انتقال نتيجة ؛ادلفع ةقَ ق  املس ت   التضامنية املسامهة

 انتقال بدل قمية عن تعويض لأي املديونية :صاحل دونعىل سبيل املثال  ذكل يشملو 

 ،الغيةً  تعترب هناا  ف ،ابلعقود ةً وثقم   االتفاقيات هده مثل اللجنة وجدت اذا  و  ،الالعب

 .فاها بةاملطال   تقبل وال

ر اتفاقية الواكل بني وكيل الالعبني والأندية، ا طار يف  47/4 ظ  ق   اس تالم وكيل الالعبني عىل يـ 

 . ( من هذه الالحئة59املادة ) أأحاكمضوء  ا ال يفمعول  أأي
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  املتعلقة بنشاط وكيل الالعبنياملتعلقة بنشاط وكيل الالعبني  امل ناز عاتامل ناز عات: : الفصل الثامنالفصل الثامن
  

  احمللية:احمللية:  امل ناز عاتامل ناز عاتوالعرشون: والعرشون:   املادة الثامنةاملادة الثامنة
 

النادي أأو اكن بني  ،غي سعوديح  أأو  سعوداي   أأاكنسواء  - أأي نزاع بني وكيل الالعبني  48/5

ختتص ابلنظر  - املرتبطة هباأأو  تفاقيات الواكل املربمةفامي يتعلق اب ،الالعبو  أأو/

 .فيه الغرفة والفصل

لاها يف الفقرة السابقة  امل ناز عاتابالعتبار عند النظر والفصل يف  الأخذ جيب  48/4 املشار ا 

ادلال الأسايس والنظام هذه الالحئة والحئة الاحرتاف وأأوضاع الالعبني أأحاكم  .حتحح

ذا اكن هن  48/4 الاعتقاد بأأن املنازعة نشأأ عهنا مسائل تأأديبية تتطلب ا ىل  اك ما يدعوا 

  ختتص به اللجنة.، فا ن النظر والفصل يف املوضوع علاها املعاقبة

 بناء عىل شكوىأأو  للجنة البدء يف اال جراءات التأأديبية واملعاقبة علاها من تلقاء نفسها  48/3

  .بالغأأو 

 

    سامع ادلعوى:سامع ادلعوى:عدم عدم املادة التاسعة والعرشون: املادة التاسعة والعرشون: 
  

/ أأو الناديأأو اكن بني  -غي سعوديح  أأو  سعوداي   أأاكن سواء -الالعبني وكيل بني نزاع أأي

حح بعد م  فيه نظر أأديبية ال ي  أأي ا جراءات تأأو  والالعب، من اترخي نشوء السبب  س نتني يضح

 قوع اخملالفة املوجبة للمعاقبة.و  أأو  ،املوجب للزناع

 

 ئناف:الثالثون: الاس ت املادة 
 

أأمام جلنة  هذه الالحئة حاكملأ  اقرارات تصدر وفقً  ق يف الاعرتاض عىل أأيحح للأطراف احل

 الاس تئناف. دها الحئة  وفق املواعيد الزمنية اليت حتدحح  ،الاس تئناف
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  ل التاسع: اخملالفات والعقوابتل التاسع: اخملالفات والعقوابتالفصالفص
 

  حك عام:حك عام:  ::والثالثونوالثالثون  احلاديةاحلادية  املادةاملادة
  

يقاع  45/5  هذه أأحاكم الفالعب خي/ وأأو ،اند  / وأأو العبني وكيل أأي عىل العقوابت جيوز ا 

 .ومالحقها الالحئة

 هذه الالحئة. حاكمقوابت عىل اخملالفني اخلاضعني لأ يقاع الع  ا  يكون   45/4

 

ء  عقوابتعقوابتخمالفات و خمالفات و والثالثون: والثالثون:   الثانيةالثانية  املادةاملادة الك  ءو  الك    : : الالعبنيالالعبني  و 
 

عقوابت ال لحة أأن توقع  بطلب ممن هل مصأأو  حيق للجنة وفق صالحيهتا واختصاصها  44/5

املنصو  علاها  حاكمللأ  أأكرثأأو  ال ارتاكبه خمالفةيف ح ،عىل وكيل الالعبنيالتالية 

 :يف هذه الالحئة

 نذار اخلطي.اال    44/5/5

 رايل(. 1110111الغرامة املالية اليت ال تزيد عن )  44/5/4

 حسب الرخصة.  44/5/4

 تعليق الرخصة.  44/5/3

  .القدم بكرة يتعلق نشاط أأي يف ملشاركةامن  نعامل   44/5/1

يقاع عقوبة  44/4 أأكرث من العقوابت املنصو  علاها يف الفقرة السابقة أأو  جيوز للجنة ا 

 عند الاقتضاء. 

 ت ع د  ممثل لوكيل الالعبني أأو  ل أأي موظفب  ن قح هذه الالحئة مح  حاكمأأي خمالفة لأ   44/4

 خمالفة من قبل وكيل الالعبني نفسه.
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  : : عقوابت الالعبنيعقوابت الالعبني: : والثالثونوالثالثون  الثالثةالثالثة  ادةادةاملامل
 

 عىل التالية العقوابت توقع   أأن ،مصلحة هل ممن بطلبأأو  ،واختصاصها صالحيهتا وفق للجنة حيق

 الالحئة: هذه يف علاها املنصو  حاكمللأ  أأكرثأأو  خمالفة ارتاكهبم حال يف الالعبني

 .اخلطينذار اال    44/5

 (.رايل 1110111) عن تزيد ال اليت املالية الغرامة  44/4

 

  : : الأنديةالأندية  عىلعىل  عقوابتعقوابت: : والثالثونوالثالثون  الرابعةالرابعة  املادةاملادة
 

 توقع   أأن ،مصلحة هل ممن بطلبأأو  ،واختصاصها صالحيهتا وفق للجنة حيق  43/5

 املنصو  حاكمللأ  أأكرثأأو  خمالفة ارتاكهبم حال يف الأندية عىل التالية العقوابت

 :الالحئة هذه يف علاها

 .اخلطيذار ناال    43/5/5

 (.رايل 1110111) عن تزيد ال اليت املالية الغرامة  43/5/4

 املنع من تسجيل الالعبني احملرتفني.  43/5/4

يقاع للجنة جيوز  43/4  السابقة الفقرة يف علاها املنصو  العقوابت من أأكرثأأو  عقوبة ا 

 .الاقتضاء عند
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  ختاميةختامية  أأحاكمأأحاكم

 

  ن الالحئة:ن الالحئة:والثالثون: رسايوالثالثون: رساي  املادة اخلامسةاملادة اخلامسة
 

ءعىل الالحئة هذه  أأحاكمترسي   41/5 الك  صهم، مك خ  ر   رساين مدة انهتت   اذلين الالعبني و 

 .اليت تمت بعد نفاذها اتفاقيات الواكلترسي عىل 

 الالزمة القرارات اختاذ يف احلق وللمجلس الالحئة، هذه أأحاكم بتفسي اللجنة ختتص    41/4

 .يف هذه الالحئة نص   بشأأنه يرد   مل ما لك يف

 د يف أأي من اللواحئ يتعارض مع نصو  هذه الالحئة.لغى أأي نص ور  ي    41/4

 

  ::والثالثون: العمل ابلالحئةوالثالثون: العمل ابلالحئة  املادة السادسةاملادة السادسة
 

ادلكرتوين لالاعامتدها ونرشها يف املوقع اال   اترخي من انفذةً  الالحئة هذه تكون  .حتحح
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 5امللقق ر م 

 واعد السلوك املهينق
 

 املهين السلوك قواعد

عامل همنته أأداء هل صخَ ر  امل   الالعبني وكيل عىل يتعني ( 5  همنته يف نفسه وتوطيد ،الضمي اب 

 . مبهنته ويليق ابالحرتام جدير حنو عىل الأخرى واملامرسات

 الس ياس ية نظمةابلأ  الالزتام عىل - رشطأأو  قيد دون -هل  صاملرخَ  الالعبني وكيل يوافق ( 4

ادوالا واللجنة، اجمللس، من الصادرة والقرارات والتوجاهاتوالتعاممي  واللواحئ  . ادلويل حتحح

 تعامهل يف واملوضوعية واملصداقية ابلوضوح الالزتام هل املرخص الالعبني وكيل عىل جيب ( 4

 . الأخرى والأطراف التفاو ض ورشاكء مولكه، مع

 واللواحئ للأنظمة الامتثال مع ،مولكه مصاحل حامية هل املرخص الالعبني وكيل عىل جيب ( 3

  .ابال نصاف والشعور

خفاق  دون -هل املرخص الالعبني وكيل عىل جيب ( 1  التفاو ض يف رشاكئه حقوق احرتاما 

 ،املهنة يف لزمالئه التعاقدية العالقات حيرتم   أأن - اخلصو  وجه عىل الثالثة والأطراف

 . الأخرى الأطراف عن وي بعدمه العمالء يغري أأن شأأنه من معل بأأي امالقي عن وأأن ميتنع

 لتسجيل والاكمةل املناس بة ادلفاتر عىل احلفاظ هل صاملرخَ  الالعبني وكيل جيب عىل ( 6

 وقت أأي يف نشاطه عىل أأدل توفر أأن ميكن أأنهمن  يتأأكد أأن وجيب عليه خاصة نشاطه،

الَتو  الوثئق طريق عن جح  . رىالأخ السحح

 تفاصيل يسجل وأأن ،أأمانة بك ادلفاتر عىل احلفاظ هل املرخص الالعبني وكيل جيب عىل ( 7

خال  أأنشطته الَت يف اب  جح  .الأخرى السحح
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أأو  مناقشة أأي موضوع يتعلق مبولكه الالعبأأو  جيب عىل وكيل الالعبني عدم التصحي ( 8

عىل اختالف أأنواعها يف  ،جامتعيالنادي دلى وسائل اال عالم اخملتلفة وقنوات التواصل الا

جلنة أأو  جلنة الانضباط الغرفة أأو أأو قضية منظورة أأمام اللجنةموضوع أأو أأي 

ادابالأأو جلنة الاخالق والقمي الاس تئناف   .حتحح

 أأو الالعب مبولكه يتعلق موضوع أأي مناقشة أأو التصحي عدم الالعبني وكيل عىل جيب  (9

 يف أأنواعها اختالف عىل الاجامتعي، التواصل وقنوات تلفةاخمل  اال عالم وسائل دلى النادي

 أأي تفاوض أأو اعادة التفاوض للتوقيع أأو التجديد او الشاكوى أأو املطالبات.

ادالاأأو  ،اللجنةأأو  من اجمللس طلب عىل بناء ( 51  يف التققيق ا جراء سلطة أأيأأو  ادلويل حتحح

 ادلفاتر تقدمي هل املرخص الالعبني وكيل عىل يتعني - امل ناز عات من وغيها التأأديبية القضااي

الَتو  جح  . دراس هتا يمت اليت ابلقضية مبارشة املتصةل السحح

 أأول عند أأخرى رسوم وأأية معولته نيحح ب  ت   فاتورة تقدمي هل صاملرخَ  الالعبني وكيل عىلجيب  ( 55

 . الناديأأو  الالعب مولكه نمح  طلب

 احملامك عىل هذه الالحئة أأحاكمينشأأ وفق  أأي نزاع ضعر   الالعبني وكيل عىل حيظر ( 54

 أأي جلان غي منصو  علاها يف هذه الالحئة.أأو  ،العادية

 . أأعاله املذكور بقبول الالعبني وكيل توقيع مع  (54

 ..........................................................................................: الالعبني وكيل .........................................................................................: والتارخي املاكن

  ...................................................................................................: اللجنة عن

 (والتوقيع اخلمت)
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 4مللقق ر م ا

 والضامن البنيك التأأمني

 البنيك والضامن التأأمني 

 لوكيل الس نوي العائد أأساس عىل دحيدَ  سوف التأأمني بوليصة غطيهت   اذلي التأأمني مبلغ ( 5

 رايل سعودي( من 4110111) عن حال بأأي املبلغ هذا يقل ولن ،هل املرخص الالعبني

 اململكة يف وجودةامل الرشاكت من تكون   أأن ويفضل املعروفة، التأأمني رشاكت ا حدى

 . السعودية العربية

 عن التأأمني بوليصة انهتاء بعد مقدَ ت   اليت ادلعاوي اأأيضً  التأأمني بوليصة تغطي أأن يتعني ( 4

 . البوليصة رساين فرتة أأثناء وقعت   اليت الأحداث

رسال ،اهئانهتا عند التأأمني بوليصة جتديد هل املرخص الالعبني وكيل عىل ( 4  تذا الوثئق وا 

 . اللجنةا ىل  اتلقائي   الصةل

 وكيلأأو  اند  أأو  العب أأي نمح  ابلتعويض باتطال  م   أأي تغطية هو التأأمني هذا من الهدف ( 3

 أأو/و اللجنة رأأي يف واذلي هل، املرخص الالعبني لوكيل نشاط عن الناش ئة - العبني

 . الفيفا لواحئ أأو/و الالحئة هذه مباد  مع يتناىف الفيفا،

ذا لحا يف ( 1 برام من هل املرخص الالعبني وكيل يمتكن مل ا   املهنية املسؤولية تأأمني بوليصة ا 

يداع هل هذه الالحئة، فيجوز حاكملأ  اوفقً  رايل  4110111بنيك مببلغ ال يقل عن ) ضامن ا 

قرار مصقوابً  ،سعودي سعودي( صادر عن بنك  الضامن مبلغ بأأن للنقض قابل غي اب 

 لصاحل القدم بكرة ةاملعنيَ  اجلهات نمح  قرار مبوجب رشطأأو  قيد دون يصف سوف

آخر  العبني وكيل أأيأأو  الناديأأو  الالعب  وكيل لأنشطة نتيجة الضرا ىل  ضواتعرَ  ممنأ

 .الالعبني
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برام تعذر حال يف ( 6 س تقوم  اململكة العربية السعودية، يف املهنية املسؤولية تأأمني بوليصة ا 

بالغ اللجنة ادالا اب   . البنيك ابلضامن للسامح رمسي طلب وتقدمي ويلادل حتحح

ذا ( 7  تتعلق املصفأأو  التأأمني رشكة لب  قح  نمح  مبالغ أأي أأداء بسبب الضامن مبلغ اخنفض ما ا 

 مبلغ زايدة حىت علقت   سوف رخصته فا ن ،هل املرخص الالعبني وكيل ضد تعويض بدعوى

 . البداية يف عليه اكن ماا ىل  الضامن

لغاء هل املرخص الالعبني كيللو جيوز ال ( 8  يهنيي أأنا ىل  املهنية املسؤولية تأأمني بوليصة ا 

ما) أأنشطته عادة ا   من التأأكد هل املرخص الالعبني وكيل عىل ذكل ومع( حسباأأو  الرخصة اب 

 بصفته السابق نشاطه من تنشأأ  واليت ،نشاطاتها هناء  بعد حتدث ابلتعويض مطالبة أأي أأن

 . التأأمني قبل من تغطيهتا يمت هل مرخص العبني وكيل
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 4امللقق ر م 

 اتفاقية الواكل

 الواكل اتفاقية

 : ناالطرف

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

املقر والهاتف واجلوال والربيد  ،لتفصيلاب والعنوان واللقب الالعبني لوكيل الأول الامس)

 (لكرتوين وصندوق الربيداال  

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

ليه ويشار)  (الالعبني وكيل: ابمس بعد فامي ا 

  و

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

أأو  امليالد واترخي ابلتفصيل العنوانو  العائةل، امسو  ،(دجح و   ا ن واللقب،) لالعب الأول الامس)

 ( ابلتفصيل وعنوانه النادي امس

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

ليه ويشار  (العميل: ابمس ييل فامي ا 

 

برام عىل الطرفان وافق  : التايل النقو عىل احلالية الواكل اتفاقية ا 
 

 املدة:( 5

 كحد اشهرً  43 رالأشه عدد) ملدة املفعول سارية   وتكون ،التنفيذ حيزحح   االتفاقية هذه تدخل

 ..................................................... :اترخي يف فسخها يمت حىت سارية وس تكون ،(أأقىص

 (اترخي( )احملدد املوعد)
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ول  ال( 4 م    :ع 

 . أألجنزه اذلي العمل مقابل فقط الالعبني وكيل أأتعاب العميل يدفع
 

 ا:العبً  العميل يكون عندما (أأ 

 املس تقق الأسايس اال جاميل من % ــــــــــــــــــــا ىل  تصل مع  ول   عىل الالعبني لوكي لحيص  

 عىل وتدفع الالعبني، وكيل أأجلها من اتفاوضً  أأعادأأو  تفاوض اليت العمل لعقود نتيجة ؛لالعب

 : التايل النقو

 .......... العمل؛ عقد بداية يف مقطوع مبلغ دفعة -

 .......... تعاقدية؛ س نة لك هناية يف س نوية دفعات -

 (الاقتضاء حسب عالمة ضع)
 

 :اندايً  العميل يكون عندما (ب

 :ا ىل تصل مع  ول   عىل الالعبني وكيل حيصل

 ............. (والعمةل احملدد املبلغ) واحدة كدفعة مقطوع مبلغ

 احلصية:( 4

 .......... ؛حصاي   نقلها يمت التوظيف حقوق أأن عىل الطرفان اتفق

 : حصيح   غي

 (الاقتضاء حسب عالمة ضع)

 . الالعبني وكيل ا ىل

 الأخرى: االتفاقيات( 3

ءل املنظمة اللواحئ يف املتضمنة الأسس مع تتوافق خاصة أأخرى اتفاقيات أأية  دلى الالعبني و الك 

ادالا  .حتحح
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 اال لزامية: (1 

 اجلهات عن الصادرة والقرارات والتعلاميت والأنظمة ابلقوانني الالزتام عىل الطرفان اتفق -5

ادالا يف اخملتصة ادوالا ،حتحح ادالقاري والا حتحح  واملعاهدات ادلويل القانون وكذكل ادلويل، حتحح

 . هبا املعمول

 امل ناز عات ادلعوى يف أأي منازعة بشأأن اتفاقية الواكل لغرفة فضحح  تقدم   أأن عىل الطرفان اتفق  -4

ادابال ادالا لواحئ يف احتديدً  ينص مل ما العادية احملامكا ىل  اللجوء وحيظر ،حتحح   .حتحح

 نسخ االتفاقية:( 6

 : التايل النقو عىل النسخ توزيع ومت ،نسخ أأربع من االتفاقية هذه توقيع مت

ادالا. 5 َجل حتحح  (ابلتفصيل الامس).......... ..................................: الالعبني وكيل فيه امل س 

َجل ادحتحح الا. 4  (ابلتفصيل الامس) ......................................................: العميل فيه امل س 

 الالعبني وكيل. 4

  العميل. 3

 ....................................................................: والتارخي املاكن

 ( التوقيع) .....................: العميل  ( توقيعال ) ......................: الالعبني وكيل
 

 : االتفاقية اس تالم تأأكيد

 ....................................................................: والتارخي ملاكنا

 ( والتوقيع متاخل) ....................................................................: الالعبني وكيلاحتاد 

ادالا َجل حتحح  ( والتوقيع اخلمت)...............................................................: العميل فيه امل س 
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 3امللقق ر م 

 وكيل الالعبني غي السعودي

َجل غي السعودي الالعبني وكيل  امل س 

ء عىل ( 5 الك  َجل الالعبني و   عىل الصةل وذ الطلب تقدميو  اللجنة مع لتسجيلا ابخلارج نيامل س 

ادالا لب  قح  نمح  املعلن النقو  ،املطلوبة الامنذج تعبئة الطلب مقدم وعىل ،لآخر وقت من حتحح

 . اللجنة دلى الاكمةل الوثئق وتقدمي

ء يمتكن حىت ( 4 الك   الأنشطة يف الاشرتاك من هلم املرخص السعوديني غي الالعبني و 

نه الالحئة، هذه من الرابعة املادة يف اعلاه املنصو   اللجنة دلى التسجيل علاهم جيب فا 

ر) الالحئة هبذه امللقق المنوذج وفق أأو  التفاو ض تعلق حال ويف ،(3 ر م مرفق انظ 

ادابال مسجل غيأأو  مسجل سعودي بالعب الانتقالأأو  العرض  غي العبأأو  حتحح

ادالا يف مسجل غيأأو  مسجل سعودي  وكيل خالل من التعامل يكون أأن شرتطفي  ،حتحح

ادابال اللجنة من هل مرخص العبني لغاء عليه يرتتب ذلكل خمالف نشاط وأأي ،حتحح  اال 

 هل  النظايم الأثر وانعدام

 يف ،رايل سعودي( 4111) بقمية اال دارية الرسوم سداد يتطلب اللجنة دلى التسجيل ( 4

ح ق  م   فاها يرغب مرة لك  . مع لك اتفاقية التسجيليف  الطلب مدح

 . افورً  اللجنة دلى التسجيل حسب الطلب ملقدم ميكن ( 3

ح ق  م   تبلغ اللجنة املطلوبة، املستندات مجيع مع الطلب تقدمي عند ( 1  املوافقة كتابة الطلب مدح

 . غي سعودي لجَ س  م   العبني كوكيل ،التسجيل رفضأأو  ،عىل

 للرشوط اوفقً  معامةل أأي ا جراء السعوديغي  الالعبني لوكيل حيق ال التسجيل قبل ( 6

 . هذا امللقق من 4 الفقرة يف املنصو 
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َجل غي السعودي الالعبني وكيل يوافق ،اللجنة دلى ابلتسجيل ( 7  والتقيد الالزتام عىل امل س 

أأو  فعل بأأي يتعلق فامي اللجنة واختصا  التأأديبية للسلطة واخلضوع ،الالحئة هذه أأحاكمب

 . مسجل غي سعودي الالعبني كوكيل بنشاطه يتصلأأو  عن ينشأأ  امتناع

َجل غي السعودي الالعبني وكيل فا نَ  اجلنة دلى ابلتسجيل ( 8  نرش    يمت أأن عىل يوافق امل س 

ادالا لب  قح  ن  مح  امسه ء قامئة يف اال نرتنت عىل موقعه عىل حتحح الك   غي السعوديني الالعبني و 

َجل  . نيامل س 

 قرار بأأي املزمً  يكون الالحئة، هذه أأحاكم خيالف مسجل غي سعودي عبنيال وكيل أأي ( 9

 وخيضع ،الالحئة لهذه الصةل ذات حاكمللأ  اوفقً  اخملتصة القضائية اجلهات عن ريصد  

 . يف هذه الالحئة علاها املنصو  للعقوابت

أأو  بوضع يتعلق فامي مسأأل أأي ا حال - املطلق لتقديره اوفقً  مرحةل أأي يف - للجنة حيوز (51

ادالاا ىل  مسجل غي سعودي العبني وكيل دعوىأأو  تصفأأو  سلوك  أأو/و ادلويل حتحح

ادالا ىل ،رخصته أأصدرت   اليت الصةل ذات اتحتحح  يراها أأخرى خمتصة سلطة أأي وا 

 . مناس بة
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ادسعودي مرخص هل من  الالعبني وكيل تسجيل طلب آ  احتحح خر، ووكيل أ

 الالعبني غي سعودي

متام جيب ء مجيع لب  قح  نمح  الطلب هذا ا  الك   حيملون اذلين السعوديني وغي السعوديني الالعبني و 

اد عن صادرة رخصة  ابلنيابة ويتصفون ،واكل نشاط ا جراء يف يرغبون اكنوا حال يف ،وطينح   احتحح

ادالا دلى التسجيل بصددأأو  مسجل الالعبأأو أأي اند   عن  . عنيةامل  الصفقة لهذه نتيجة حتحح

 شصية تفاصيل

 : املنصب

 : الأول الامس

 : امليالد اترخي

 : ر م رخصة

ادالا يف التأأدييب السجل  : الفيفا أأو/و الوطين حتحح

 

 : املراسالت عنوان

 : العنوان

 : الهاتف ر م

 : اجلوال ر م
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قـــــــرار  ا 

 : الامس ابلاكمل

ادالا  : الوطين حتحح

 : اال صدار اترخي

 : الفاكس ر م

 : اال لكرتوين الربيد عنوان

ء لواحئ حاكملأ  اوفقً  ،اللجنة دلى للتسجيل هبذا الطلب أأتقدم الك  ادابال الالعبني و   بأأن أأقرو  ،حتحح

ليه املشار النقو عىل املقدمة املعلومات  من أأي عىل العثور حال يفو ،وحصيحة حقيقية أأعاله ا 

لغاءأأو  حسب نةللج  حيق اكذبةأأو  حصيحة غي أأعاله املقدمة املعلومات  هذه ونرش التسجيل ا 

ذا املعلومات  . ذكل ارتأأى ا 

ء لواحئ أأحاكمب والالزتام التقيد عىل أأوافق اللجنة دلى ابلتسجيلكذكل بأأنه  ر  قح وأ   الك   الالعبني و 

ادابال  ،مسجالً  غي سعوديأأو  سعودي العبني وكيل بصفيت بنشاطي يتصل اذلي ابلقدر حتحح

ء ةالحئ متطلبات عن فضاًل  الك  ادابال الالعبني و   قرار بأأي الالزتام عىل اأأيضً  وأأوافق ،ادلويل حتحح

ادابال امل ناز عاتغرفة فض  عن يصدر  القضائية الهيئاتعن أأي من أأو  ،عن اللجنةأأو  ،حتحح

ادابال اخملتصة ء الحئة يف الصةل ذات حاكمللأ  اوفقً  حتحح الك  ادابال الالعبني و   أأخضع وأأن ،حتحح

نه شك أأي ولتجنب فاها، لواردةا للعقوابت ادالا دلى ابلتسجيل فا   اوفقً  أأنه عىل امس بقً  أأوافق حتحح
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ادالا أأن عىل البياانت حبامية يتعلق فامي الصةل ذات حاكمللأ   الشخصية البياانت ويعاجل حيتف  حتحح

 . القدم كرة حتك اليت التنظميية اجلهة بوصفه مبهامه الاضطالع لغرض أأعاله

  / الالعبني وكيل

 : التوقيع

 : الامس

 : التارخي

  اللجنة من هل املرخص الالعبني وكيل  املاكن

 :التوقيع

 : الامس

 : التارخي

 :املاكن

 :املرفقة الوثئق

 . السفر جواز من نسخة .5

ادالا لب  قح  نمح  الصادر الرتخيص من نسخة .4  . الوطين حتحح

 . اذلاتية السية .4

 . اال دارية الرسوم سداد ثباتا   .3


