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 اململكة العربية السعودية
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  الفصل األول: التعريفاتالفصل األول: التعريفات

  

 املادة األوىل : التعريفات

لعبارات واللكامت اآلتية عىل املفهوم واملعىن يف تطبيق أحاكم هذه الالحئة تدل ا

 املوحض أماهما ما مل يتضح من رصاحة النص أو يقتيض س ياقه غري ذكل : 

 اململكة العربية السعودية.   اململكة: 4/4

 الاحتاد العريب السعودي لكرة القدم.  الاحتـاد: 4/3

 م.جملس إدارة الاحتاد العريب السعودي لكرة القد  اجمللس: 4/4

 (.FIFAالاحتاد ادلويل لكرة القدم )  الاحتاد ادلويل: 4/1

 النظام األسايس لالحتاد العريب السعودي لكرة القدم.  النظام: 4/5

 الالحئة المنوذجية للمخالفات والعقوابت.  الالحئة: 4/6

جلنة الاحــرتاف وأوضـاع الالعبني ابالحتاد العريب  اللجنة: 4/7

    السعودي لكرة القدم.  

مؤسسة رايضية ذات خشصية اعتبارية مرخص هل  األندية: 4/8

رمسياً من قبل الرئاسة العامة لرعاية الش باب ومعمتدة 

 دلى الاحتاد.

 رئيس جملس إدارة النادي.   الرئيس: 4/9
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 املرشف العام عىل فريق كرة القدم ابلنادي.  املرشف العام: 4/41

 لكرة القدم ابلنادي.                         مدير الفريق األول   مدير الفريق: 4/9

مدير الاحرتاف واملسؤول عن تطبيق الحئة  مدير الاحرتاف:4/41

 الاحرتاف ابلنادي.

الالعب املسجل ألي اندي منتسب لالحتاد بوضعية   الالعب: 4/44

 الاحرتاف.

 إداري الفريق األول لكرة القدم ابلنادي.  اإلداري: 4/43

 املدير الفين لفريق كرة القدم ابلنادي.  املدرب: 4/44

 اجلهاز املساعد للمدرب.  اجلهاز الفين: 4/41

طبيب الفريق اذلي يرشف عىل عالج الالعبني  اجلهاز الطيب: 4/45

 مساعديهو 

 األفعال والترصفات املعاقب علهيا يف هذه الالحئة.  اخملالفات: 4/46

يثبت ارتاكبه إحدى اجلزاءات املقرر عىل لك من  العقوابت:  4/47

 اخملالفات املنصوص علهيا يف هذه الالحئة.

املومس الراييض الكروي وفقاً للمواعيد احملددة من  املومس الراييض: 4/48

 الاحتاد العريب السعودي لكرة القدم.
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  شهرياألجر ال  4/49

 ههر هو املبلغ املايل اذلي يدفع لالعب هناية لك  (:شهري)أو الراتب ال 

 .حسب عقده الاحرتايفميالدي 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

  أهداف الالحئة ونطاق تطبيقهاأهداف الالحئة ونطاق تطبيقهاالفصل الثاين: الفصل الثاين: 

  

 املادة الثانية: أهداف الالحئة:

 هتدف الالحئة حتقيق التايل: 

 نرش ثقافة الانضباط السلويك. 3/4

الشفافية يف إدراك ومعرفة اخملالفات والعقوابت واإلجراءات املتبعة يف اثباهتا  3/3

 وتقريرها.

 : نطاق تطبيق الالحئة:ةة الثالثاملاد

 تطبق أحاكم الالحئة عىل العيب كرة القدم احملرتفني ابلنادي. 4/4

تطبق أحاكم الالحئة يف مجيع املسابقات والبطوالت اليت يشارك فهيا فريق  4/3

 كرة القدم ابلنادي.

 

 



 

6 

 

 

  األحاكم العامةاألحاكم العامةالفصل الثالث: الفصل الثالث: 

 

 اكم الالحئة:املادة الرابعة: املرجعية القانونية ألح

 (18و ) (8/44تأيت أحاكم هذه الالحئة ادلاخلية تنفيذا ألحاكم املواد ) 1/4

( من الحئة الاحرتاف وأوضاع الالعبني ابالحتاد السعودي لكرة القدم 19)و

 وقواعدها التفسريية.

تُعد هذه الالحئة ممكةل وممتمة للعالقة التنظميية والتعاقدية فامي ال يتعارض مع  1/3

 ظام األسايس واللواحئ الصادرة من الاحتاد.الن

حئة الاحرتاف وأوضاع لك ما مل يرد ذكره يف هذه الالحئة يطبق بشأنه ال 1/4

 الالعبني. 

 

 املادة اخلامسة: تعديل أحاكم الالحئة:

جيوز تعديل نصوص هذه الالحئة لكام دعت احلاجة، وال تكون هذه التعديالت 

حرتاف وأوضاع الالعبني ابالحتاد، ولألندية الرفع انفذة إال بعد موافقة جلنة الا

أو إضافات تراه مناس بة عىل نصوصها أو قامئة اخملالفات ديالت مبرئياهتا حول أي تع

 والعقوابت امللحقة هبذه الالحئة، وللجنة املوافقة علهيا أو رفضها حسب األحوال.
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 املادة السادسة: حق الاطالع عىل الالحئة :

حئة للمخاطبني بأحاكهما وفق ما نصت عليه املادة الثانية سالفة اذلكر تُبلغ هذه الال

اللجنة فور اعامتدها، وأخذ توقيعهم ابلعمل هبا، وتزويدمه بصورة مهنا مع تزويد 

 . هم رمسياً تبليغ مبايفيد 

 

 املادة السابعة: لغة الالحئة :

اهتا إىل اللغة ترمج عىل النادي اللغة العربية يه اللغة الرمسية لالحئة، وجيب

 الاجنلزيية وأي لغات يتلكم هبا الالعب غري السعودي يف فريق كرة القدم ابلنادي.
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  أحاكم اخملالفات والعقوابتأحاكم اخملالفات والعقوابتالفصل الرابع: الفصل الرابع: 

  

 املادة الثامنة: اخملالفات: 

يُعد خمالفة تس توجب العقوابت املنصوص عليه يف هذه الالحئة ارتاكب الالعب 

من األفعال الواردة بقامئة اخملالفات والعقوابت امللحقة هبذه الالحئة،  احملرتف فعالً 

واليت تعترب جزءاً ال يتجزأ مهنا، ويعاقب ابلعقوبة املوحض قرين اخملالفة اليت ارتكهبا 

وجيب أن تتناسب العقوبة املفروضة مع نوع ومدى اخملالفة املرتكبة مع مراعاة ما ورد 

 ن هذه الالحئة.يف املادة اخلامسة عرشة م

 

 املادة التاسعة: إثبات اخملالفات:

تثبت اخملالفات اليت تكون س نداً لتوقيع العقوابت املنصوص علهيا يف قامئة  9/4

 اخملالفات والعقوابت بأي من اآليت:

 التقارير الرمسية اليت ترد من الاحتاد أو احلاكم عن اخملالفات. 9/4/4

إدارة كرة القدم، مع رضورة تدوين تفاصيل احملارض الرمسية املعدة من  9/4/3

 الواقعة واإلههاد والتوقيع علهيا.

التقارير املعدة من املدرب واجلهاز الفين والطيب واإلداري عىل أن تكون  9/4/4

مس توفاة من حيث الشلك واملضمون وأن تدل عىل حقيقة الواقعة حمل اخملالفة، 



 

9 

 

اخملالفة، مع حتمل املس ئولية الاكمةل ملا  ويراعى فهيا الشفافية واملصداقية يف تقرير

 تش متل عليه التقارير من وقائع تدلل عىل وجود اخملالفة.

يتوال مدير الاحرتاف مراجعة احملارض والتقارير املعدة مبايتوافق  9/2

مع احاكم هذه الالحئة والحئة الاحرتاف واوضاع الالعبني، والتوقيع 

 جراءات املتخذةالامبايفيد سالمة 

 

 املادة العارشة: أنواع العقوابت:

 العقوابت اليت جيوز توقيعها عىل الالعب احملرتف يه:

لفت النظر: وهو إخطار رمسي خطي ُيرسل إىل اخملالف يذكر جبوهر الحئة  41/4

الاحرتاف وأوضاع الالعبني والحئة اخملالفات والعقوابت ابلنادي والعقد املربم معه 

 ضا عن الفعل املرتكب.ويعرب عن الاستياء وعدم الر 

ُيرسل إىل اخملالف موحض به نوع  خطي الانذار الكتايب: وهو إخطار رمسي 41/3

اخملالفة اليت ارتكهبا مع حتذيره إىل إماكن تعرضه إىل عقوبة اهد يف حاةل اس مترار 

 .فة أو العودة إىل مثلها مس تقبالً اخملال

جر األسايس )الراتب احلسم من الراتب: هو ختفيض نس بة معينة من األ 41/4

 األسايس( لالعب.

املنع من مزاوةل النشاط الراييض: ويه العقوابت املنصوص علهيا يف املادة  41/1

 ( من الحئة الاحرتاف وأوضاع الالعبني ابالحتاد السعودي لكرة القدم.54)
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 املادة احلادية عرشة: املدة املقررة حلاةل العود الرتاكب اخملالفات:

ب الالعب ذات اخملالفة يف املومس الراييض نفسه فننه يعترب عائداً، يف حال ارتاك

وتعد خمالفة وكأهنا ارتكبت للمرة الثانية أو الثالثة حسب تكرارها. ويف حال ارتاكب 

الالعب ذات اخملالفة يف املومس الراييض اذلي يليه فننه ال يعترب عائداً وتعترب وكأن 

 .اخملالفة ارتكبت للمرة األوىل

 ملادة الثانية عرشة: تعدد اخملالفات:ا

عند تعدد اخملالفات الناه ئة عن فعل واحد يكتفى بتوقيع العقوبة األهد من بني 

 العقوابت املقررة يف هذه الالحئة.

 

 سامع أقوال الالعب احملرتف وحتقيق دفاعه: عرشة: لثةاملادة الثا

العب احملرتف كتابة ال جيوز إيقاع عقوبة احلسم من الراتب إال بعد إخطار ال

ابخملالفات املنسوبة إليه وسامع أقواهل وذكل مبوجب حمرض يودع مبلفه اخلاص ومن 

، ويف حال رفض الالعب احملرتف أو امتناعه عن يخالل مدير الاحرتاف ابلناد

 سامع أقواهل وحتقيق دفاعه فيثبت الرفض أو الامتناع يف ذات احملرض.
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 ملساءةل التأديبية:عرشة: سقوط ا رابعةاملادة ال
 

تسقط املساءةل التأديبية عن الالعب احملرتف يف اخملالفات املرتكبة منه بعد ميض 

أس بوعني من اترخي وقوع اخملالفة دون أن يقوم النادي بنخطار اللجنة والالعب 

 رمسياً بتوقيع العقوابت.

 

 عرشة: صالحية توقيع العقوابت: امسةاملادة اخل

لعقوابت املنصوص علهيا يف هذه الالحئة من قبل رئيس تكون صالحية توقيع ا

من يفوضه ذلكل عىل أن يكون التفويض كتايب،  انئبه أو جملس إدارة النادي أو

ألية خمالفة يف حاةل ارتاكهبا للمرة األوىل بعقوبة  ةوجيوز استبدال العقوبة املقرر

 أخف.

 

 عرشة: التدرج يف توقيع العقوابت: سادسةاملادة ال 

توقيع العقوابت املنصوص علهيا يف قامئة اخملالفات والعقوابت يراعى التدرج إال عند 

إذا اكنت نوعية اخملالفة تس توجب غري ذكل فميكن تطبيق احلد األعىل للعقوبة وفق 

 يةالتال املعايري 

وقت ارتاكب اخملالفة سواء يف معسكر فريق كرة القدم يف بداية املومس  46/4

 رايت العادية أو يف املبارايت واملشاراكت الهامة.الراييض أو يف املبا
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 يف القرار الصادر ابلعقوبة. ةتأثري اخملالفة عىل النادي مع ذكر املربرات املؤثر   46/3

 .تكرار اخملالفة 46/4

 

 :عرشة: احلسم من الراتب بعةاملادة السا

األجر %( من 51ف عن )عىل الالعب احملرت  ال جيوز أن يزيد احلسم 47/4

 يف الشهر الواحد. لشهريا

عن  سمرتف تربر زايدة احل يف حال اكنت اخملالفات املرتكبة من الالعب احمل 47/3

%( فيمت الرفع عن تفاصيلها وأس باهبا ونس بة الزايدة للجنة الاحرتاف للموافقة 51)

 أو رفضها أو تطبيقها مبا تراه.

و أحد جلانه بسبب يف حال وقوع غرامة مالية عىل الالعب من الاحتاد أ  47/4

النادي بسدادها، م يقو يرجع إىل الالعب نفسه سواء بسبب سوء سلوكه وحنوه؛ 

لالعب برشط أن أال تزيد عن  شهريم قمية الغرامة من الراتب ال وللنادي حس

 النس بة احملددة يف هذه الالحئة.

 

عرشة : إخطار الالعب وجلنة الاحرتاف وأوضاع  ثامنةاملادة ال 

 ر العقوبة:الالعبني بقرا

ُُيطر الالعب احملرتف ابلقرار الصادر ضده ابلعقوبة وسبهبا ومقدارها خالل  48/4

أس بوعني من اترخي وقوع اخملالفة، وإذا امتنع عن اس تالم القرار أو رفض التوقيع 



 

13 

 

ابلعمل يسمل لوكيهل إن ُوجد أو يرسل للعنوان املثبت يف منوذج العنوان اخملتار، عىل 

 يف اإلخطار حسب ما نصت عليه هذه الفقرة. أن يراعى التدرج

خُتطر جلنة الاحرتاف وأوضاع الالعبني ابلقرار الصادر ضد الالعب  48/3

 احملرتف ابلعقوبة وسبهبا ومقدارها خالل أس بوعني من اترخي وقوع اخملالفة.

 ،ابلنس بة لالعب السعودي يشرتط يف اإلخطار أن يكون ابللغة العربية 48/4

غري  الرمسية اليت يتحدث هبا الالعب تااللغاحد  واواللغة الاجنلزيية  ةاللغة العربي

، ما مل تكن اللغة الاجنلزيية من اللغات اليت يتحدث هبا فيكتفى ابللغة السعودي

 العربية واللغة اإلجنلزيية يف الابالغ.

يعترب إخطار الالعب أو اللجنة خالل املدة الزمنية احملددة يف هذه املادة  48/1

رشطاً أساس ياً لتوقيع العقوبة؛ وحيق للجنة مبوجهبا رفع العقوبة عن الالعب يف حال 

 الاخالل هبذا الرشط .

 

 عرشة: إلغاء عقد الالعب الاحرتايف: التاسعةاملادة 

ال ختل األحاكم السابقة حبق النادي يف إلغاء عقد الالعب احملرتف وفقاً ألحاكم 

 ( من الحئة الاحرتاف وأوضاع الالعبني ابالحتاد السعودي لكرة القدم. 54املادة )
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 : فسخ عقد الالع احملرتف:عرشوناملادة ال 

يراعى يف فسخ عقد الالعب احملرتف أحاكم الفصل التاسع من الحئة 

 حرتاف وأوضاع الالعبني ابالحتاد.الا
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  أحاكم التظمل من القرارات الصادرة ابلعقوبةأحاكم التظمل من القرارات الصادرة ابلعقوبةالفصل اخلامس: الفصل اخلامس: 

 

العرشون: اجلهة اليت ترفع لها التظمل من القرارات احلادية و املادة 

 الصادرة ابلعقوبة:

ُيرفع التظمل من القرارات الصادرة ابلعقوبة وفق أحاكم هذه الالحئة لرئيس  34/4 

س إدارة النادي أو انئبه خالل أس بوع من اترخي اإلخطار ابلقرار الصادر جمل

من خالل مدير الاحرتاف ابلنادي، مع اخطار اللجنة بصورة  ابلعقوبة أو العمل به

، وبفوات املدة أصل التظملمنه بعد توقيع مدير الاحرتاف ابلنادي عىل اس تالم 

 يعترب قبواًل ابلعقوبة وإقراراً ابخملالفة.

حيق لرئيس جملس إدارة النادي أو انئبة تلكيف من يراه للنظر ودراسة  34/3

 التظمل املرفوع.

 

 والعرشون: املدة املقررة للبت يف التظمل: ثانيةاملادة ال 

اره يف التظمل املرفوع خالل يُصدر رئيس جملس إدارة النادي أو انئبه قر  33/4

 يل:التظمل وفقاً للتااس تالم من اترخي   عرشة أايم

 إقرار العقوبة الصادرة. 33/4/4

 إلغاء العقوبة الصادرة. 33/4/3
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 ختفيف العقوبة الصادرة. 33/4/4

 ُُيطر املتظمل بنتيجة تظلمه وتتخذ اإلجراءات الالزمة. 33/3

( من هذه املادة دون البت 33/4يف حال ميض املدة املقررة يف الفقرة ) 33/4

 ء مبارشة للجنة للنظر يف تظلمه.يف التظمل، فيحق لالعب احملرتف اللجو 

 

والعرشون:  التظمل أمام جلنة الاحرتاف وأوضاع الالعبني  لثةاملادة الثا

 من القرار الصادر ابلعقوبة:

يراعى يف التظمل من القرار الصادر ابلعقوبة وفق ألحاكم هذه الالحئة أمام جلنة 

حئة الاحرتاف ( من ال58الاحرتاف وأوضاع الالعبني ما نصت عليه املادة )

 .ضاع الالعبني وقواعدها التفسرييةوأو 
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  أحاكم ختاميةأحاكم ختاميةالفصل السادس: الفصل السادس: 

 

 والعرشون: رساين الالحئة المنوذجية: رابعةاملادة ال

ترسي أحاكم الالحئة المنوذجية ادلاخلية للمخالفات والعقوابت بعد اعامتدها من 

رتاف وأوضاع الالعبني رئيس جملس إدارة النادي أو انئبه وإجازهتا من جلنة الاح

 ابالحتاد.
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    والعقوابتوالعقوابت  اخملالفاتاخملالفات  قامئةقامئة
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  املتعلقة ابملواعيد:املتعلقة ابملواعيد:  والعقوابتوالعقوابت  أواًل: اخملالفاتأواًل: اخملالفات

  نوع اخملالفةنوع اخملالفة  مم

  نصتنصت  ماما  مراعاةمراعاة  معمعحسب التسلسل الرمقي حسب التسلسل الرمقي يعاقب الالعب ابلتدرج يعاقب الالعب ابلتدرج 

  احلداحلد  تطبيقتطبيق  جتزيجتزي  اليتاليت  الالحئةالالحئة  هذههذه  منمن  عرشةعرشة  اخلامسةاخلامسة  املادةاملادة  عليهعليه

  الالعبالالعب  عىلعىل  توقيعهاتوقيعها  تربرتربر  اليتاليت  الظروفالظروف  توفرتوفر  عندعند  للعقوبةللعقوبة  ألعىلألعىلاا

  33  22  11  خمالفات التأخرخمالفات التأخر  أأ

التأخر عن موعد الامترين أو التدريبات التأخر عن موعد الامترين أو التدريبات   44

  الصباحية أو املسائية.الصباحية أو املسائية.

توجيه لفت نظر أو توجيه لفت نظر أو 

  إنذار كتايبإنذار كتايب

احلسم مبا ال يزيد عن احلسم مبا ال يزيد عن 

%( من الراتب %( من الراتب 4141))

  تزيدتزيدملدة ال ملدة ال   سايسسايساألاأل

  عن ههر.عن ههر.

د عن د عن احلسم مبا ال يزياحلسم مبا ال يزي

%( من %( من 3131) ) 

ملدة ملدة   سايسسايساألاألالراتب الراتب 

ال تقل عن ههر وال ال تقل عن ههر وال 

  تزيد عن ههرين.تزيد عن ههرين.

  التأخر عن املعسكر.التأخر عن املعسكر.  22

  التأخر عن وقت الوجبات الغذائية.التأخر عن وقت الوجبات الغذائية.  33

44  

التأخر عن املواعيد احملددة لصعود التأخر عن املواعيد احملددة لصعود 

الطائرة او احلافةل يف املشاراكت احمللية الطائرة او احلافةل يف املشاراكت احمللية 

  أو اخلارجية.أو اخلارجية.

  ق.ق.التأخر عن الاجامتع الفين للفريالتأخر عن الاجامتع الفين للفري  55

66  
التأخر عن النوم ليةل املباراة يف التأخر عن النوم ليةل املباراة يف 

  املشاراكت احمللية او اخلارجية.املشاراكت احمللية او اخلارجية.

77  
التأخر عن اللقاءات التلفزيونية امللزمة أو التأخر عن اللقاءات التلفزيونية امللزمة أو 

  احملددة من إدارة الفريق.احملددة من إدارة الفريق.

88  
التأخر عن مواعيد العالج الطبيعي املعد التأخر عن مواعيد العالج الطبيعي املعد 

  من قبل طبيب الفريق.من قبل طبيب الفريق.

  عدم الالزتام بتوقيع احلضور اليويم.عدم الالزتام بتوقيع احلضور اليويم.  99

44 11  
التأخر عن الربانمج احملدد من اجلهاز التأخر عن الربانمج احملدد من اجلهاز 

  الطيب للفريق.الطيب للفريق.
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  نوع اخملالفةنوع اخملالفة  مم

  ماما  مراعاةمراعاة  معمعحسب التسلسل الرمقي حسب التسلسل الرمقي يعاقب الالعب ابلتدرج يعاقب الالعب ابلتدرج 

  تطبيقتطبيق  جتزيجتزي  اليتاليت  الالحئةالالحئة  هذههذه  منمن  عرشةعرشة  اخلامسةاخلامسة  املادةاملادة  عليهعليه  نصتنصت

عىل عىل   توقيعهاتوقيعها  تربرتربر  اليتاليت  الظروفالظروف  توفرتوفر  عندعند  للعقوبةللعقوبة  األعىلاألعىل  احلداحلد

  الالعبالالعب

  33  22  11  لفات الغيابلفات الغيابخماخما  بب

الغياب عن املبارايت الرمسية دون عذر الغياب عن املبارايت الرمسية دون عذر   44

  مقبول من إدارة الكرة ابلنادي.مقبول من إدارة الكرة ابلنادي.

  عنعن  يزيديزيد  الال  مبامبا  احلسماحلسم

  الراتبالراتب  منمن%( %( 4545))

  تزيدتزيد  الال  ملدةملدة  األسايساألسايس

  ..ههرههر  عنعن

احلسم مبا ال يزيد عن احلسم مبا ال يزيد عن 

%( من الراتب %( من الراتب 4141))

  تزيدتزيدملدة ال ملدة ال   سايسسايساألاأل

  عن ههر.عن ههر.

احلسم مبا ال يزيد عن احلسم مبا ال يزيد عن 

%( من %( من 5151) ) 

ملدة ملدة   سايسسايساألاأل  الراتبالراتب

ال تقل عن ههر وال ال تقل عن ههر وال 

  تزيد عن ههرين.تزيد عن ههرين.

الغياب عن املبارايت الودية دون عذر الغياب عن املبارايت الودية دون عذر   22

  مقبول.مقبول.

الغياب عن الامترين أو التدريبات الغياب عن الامترين أو التدريبات   33

  الصباحية أو املسائية.الصباحية أو املسائية.

44  

الغياب عن الوجبات الغذائية الاجبارية الغياب عن الوجبات الغذائية الاجبارية 

أو الربانمج احملدد من اجلهاز الطيب أو أو الربانمج احملدد من اجلهاز الطيب أو 

  من اجلهاز نفسه.من اجلهاز نفسه.الربانمج الفردي احملدد الربانمج الفردي احملدد 

والغياب عن اللقاءات التلفزيونية امللزمة والغياب عن اللقاءات التلفزيونية امللزمة 

  أو احملددة من إدارة الفريق.أو احملددة من إدارة الفريق.

55  
الغياب عن املواعيد احملددة لصعود الغياب عن املواعيد احملددة لصعود 

الطائرة أو احلافةل يف املشاراكت احمللية الطائرة أو احلافةل يف املشاراكت احمللية 

  أو اخلارجية.أو اخلارجية.

66  

الغياب عن معسكر الفريق يف الغياب عن معسكر الفريق يف 

أو اخلروج أو اخلروج   املشاراكت احمللية او اخلارجيةاملشاراكت احمللية او اخلارجية

  ..كر دون موافقة اإلدارةكر دون موافقة اإلدارةمن املعسمن املعس

  أحوالأحوال  مراعاةمراعاة  معمع  ..غياب الالعب لكيا عن الناديغياب الالعب لكيا عن النادي  77

  املنصوصاملنصوص  الغيابالغياب

  أكرثأكرث  تغيبهتغيبه  حالحال  ويفويف

  األمراألمر  يرفعيرفع  ذكلذكل  منمن
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الفقرات الفقرات   يفيف  علهياعلهيا

السابقة، فأنه يف السابقة، فأنه يف 

  الالعبالالعب  غيابغياب  حالحال

  عىلعىل  احلصولاحلصول  دوندون

  منمن  خطيةخطية  موافقةموافقة

  القدمالقدم  كرةكرة  إدارةإدارة

  يعاقبيعاقب  ابلناديابلنادي

  راتبهراتبه  منمن  ابحلسمابحلسم

  أجرأجر  مقدارمقدار  الشهريالشهري

  عهناعهنا  تغيبتغيب  اليتاليت  األايماألايم

( ( 4545))  اقىصاقىص  حبدحبد

  املومساملومس  يفيف  يوماً يوماً 

  ..الواحدالواحد  الراييضالراييض

  الاحرتافالاحرتاف  للجنةللجنة

  السعوديالسعودي  ابالحتادابالحتاد

  ماما  لتقررلتقرر  القدمالقدم  لكرةلكرة

  مناسبمناسب  تراهتراه
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  : اخملالفات املتعلقة بسلوك الالعب:: اخملالفات املتعلقة بسلوك الالعب:اثنياً اثنياً 

  نوع اخملالفةنوع اخملالفة  مم

  نصتنصت  ماما  مراعاةمراعاة  معمعيعاقب الالعب ابلتدرج حسب التسلسل الرمقي يعاقب الالعب ابلتدرج حسب التسلسل الرمقي 

  احلداحلد  تطبيقتطبيق  جتزيجتزي  اليتاليت  الالحئةالالحئة  هذههذه  منمن  عرشةعرشة  اخلامسةاخلامسة  املادةاملادة  عليهعليه

  الالعبالالعب  عىلعىل  توقيعهاتوقيعها  تربرتربر  اليتاليت  الظروفالظروف  توفرتوفر  عندعند  للعقوبةللعقوبة  األعىلاألعىل

      11  22  33  

  عدم متابعة العالج املقرر.عدم متابعة العالج املقرر.  44

توجيه لفت نظر أو توجيه لفت نظر أو 

  إنذار كتايب.إنذار كتايب.

  

احلسم مبا ال يزيد عن احلسم مبا ال يزيد عن 

%( من الراتب %( من الراتب 4545))

  تزيدتزيدملدة ال ملدة ال   سايسسايساألاأل

  ههر .ههر .  عنعن

احلسم مبا ال يزيد عن احلسم مبا ال يزيد عن 

%( من %( من 1111) ) 

ملدة ملدة   ألسايسألسايسااالراتب الراتب 

ال تقل عن ههر وال ال تقل عن ههر وال 

  تزيد عن ههرين.تزيد عن ههرين.

  عدم التعاون مع الالعبني بصورة جيدة.عدم التعاون مع الالعبني بصورة جيدة.  22

خمالفة أنظمة النادي ادلاخلية أو تعلاميت خمالفة أنظمة النادي ادلاخلية أو تعلاميت   33

  مس ئويل النادي.مس ئويل النادي.

مغادرة امللعب أثناء المترينات دون مغادرة امللعب أثناء المترينات دون   44

  فريق.فريق.احلصول عىل أذن من مدرب الاحلصول عىل أذن من مدرب ال

مغادرة املعسكر دون احلصول عىل أذن مغادرة املعسكر دون احلصول عىل أذن   55

  من مدير الفريق.من مدير الفريق.

عدم التقيد ابخلطط الفنية املوضوعة من عدم التقيد ابخلطط الفنية املوضوعة من   66

  قبل املدرب.قبل املدرب.

الاهامل وعدم احملافظة عىل الصحة الاهامل وعدم احملافظة عىل الصحة   77

  العامة.العامة.

عدم احملافظة عىل الوزن املثايل احملدد عدم احملافظة عىل الوزن املثايل احملدد   88

  من طبيب الفريق.من طبيب الفريق.

99  

اهتاء املباراة اهتاء املباراة عدم العودة مع الفريق بعد انعدم العودة مع الفريق بعد ان

  عىلعىل  املرشفاملرشفدون أذن مس بق من دون أذن مس بق من 

  ..الفريقالفريق  مديرمدير  أوأو  الفريقالفريق

مغادرة مقاعد البدالء بعد استنفاد عدد مغادرة مقاعد البدالء بعد استنفاد عدد   

مرات التغيري أثناء رساين املباراة بدون مرات التغيري أثناء رساين املباراة بدون 
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  أوأو  الفريقالفريق  عىلعىل  املرشفاملرشفأذن مس بق من أذن مس بق من 

  ..الفينالفين  اجلهازاجلهاز  أوأو  الفريقالفريق  مديرمدير

  

احلديث لوسائل الاعالم بعد دخول احلديث لوسائل الاعالم بعد دخول 

يل للمباراة بدون أذن يل للمباراة بدون أذن املعسكر ادلاخاملعسكر ادلاخ

  مس بق.مس بق.

  

السفر خارج مقر النادي دون أذن من السفر خارج مقر النادي دون أذن من 

املرشف عىل الفريق أو مدير الفريق أو املرشف عىل الفريق أو مدير الفريق أو 

  اجلهاز الفين أو الطيب.اجلهاز الفين أو الطيب.

  

القيام بترصفات أو اهارات تسئ للنادي القيام بترصفات أو اهارات تسئ للنادي 

أو منسوبيه أو جامهريه أو منسويب أو أو منسوبيه أو جامهريه أو منسويب أو 

جامهري النادي املنافس سواء أاكن جامهري النادي املنافس سواء أاكن 

  ابلقول أو الفعل.ابلقول أو الفعل.

  

تداء مالبس حتمل عبارات أو صور، تداء مالبس حتمل عبارات أو صور، ار ار 

او لبس سالسل خمالفة لآلداب او لبس سالسل خمالفة لآلداب 

  الرشعية.الرشعية.

  
عدم احملافظ عىل الصلوات مع الفريق يف عدم احملافظ عىل الصلوات مع الفريق يف 

  جامعة لالعب املسمل.جامعة لالعب املسمل.

  

عدم التقيد ابآلداب الرشعية والعادات عدم التقيد ابآلداب الرشعية والعادات 

والتقاليد واليت تعكس الانطباع غري والتقاليد واليت تعكس الانطباع غري 

احلسن عن الالعب السعودي أو املسمل احلسن عن الالعب السعودي أو املسمل 

  رهجا.رهجا.داخل اململكة أو خاداخل اململكة أو خا

  
حرتام امس وهعار النادي حرتام امس وهعار النادي عدم اعدم ا

  ، وقراراته وأنظمته.، وقراراته وأنظمته.وجامهريهوجامهريه
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  اخملالفات املتعلقة بسلوك الالعب:اخملالفات املتعلقة بسلوك الالعب:اتبع اتبع اثنياً: اثنياً: 

  نوع اخملالفةنوع اخملالفة  مم

  ماما  مراعاةمراعاة  معمعيعاقب الالعب ابلتدرج حسب التسلسل الرمقي يعاقب الالعب ابلتدرج حسب التسلسل الرمقي 

  تطبيقتطبيق  جتزيجتزي  اليتاليت  الالحئةالالحئة  هذههذه  منمن  عرشةعرشة  اخلامسةاخلامسة  املادةاملادة  عليهعليه  نصتنصت

  عىلعىل  توقيعهاتوقيعها  تربرتربر  اليتاليت  الظروفالظروف  توفرتوفر  عندعند  للعقوبةللعقوبة  األعىلاألعىل  احلداحلد

  ومراعاة العقوابت اليت تصدر من جلان الاحتاد  ومراعاة العقوابت اليت تصدر من جلان الاحتاد    الالعبالالعب

  33  22  11  عند ارتاكب إحدى اخملالفات التالية:عند ارتاكب إحدى اخملالفات التالية:  

4141  
سوء التعامل مع اجلهاز الفين أو الطيب سوء التعامل مع اجلهاز الفين أو الطيب 

أو اإلداري أو الالعبني أو امجلهور سواء أو اإلداري أو الالعبني أو امجلهور سواء 

  داخل امللعب أو خارجه.داخل امللعب أو خارجه.

ظر أو ظر أو توجيه لفت نتوجيه لفت ن

إنذار كتايب للمرة إنذار كتايب للمرة 

  األوىل.األوىل.

احلسم مبا ال يزيد عن احلسم مبا ال يزيد عن 

%( من الراتب %( من الراتب 4545))

  تزيدتزيدملدة ال ملدة ال   سايسسايساألاأل

  عن ههر.عن ههر.

احلسم مبا ال يزيد عن احلسم مبا ال يزيد عن 

%( من %( من 1111) ) 

ملدة ملدة   ألسايسألسايسااالراتب الراتب 

ال تقل عن ههر وال ال تقل عن ههر وال 

  تزيد عن ههرين.تزيد عن ههرين.

اللعب خارج النادي يف غري احلاالت اللعب خارج النادي يف غري احلاالت   4444

  املرصح هبا.املرصح هبا.

4343  
أو اجلهاز الفين أو أو اجلهاز الفين أو   نقد حاكم املبارايتنقد حاكم املبارايت

الطيب أو اإلداري أو زمالئه الالعبني الطيب أو اإلداري أو زمالئه الالعبني 

  من خالل وسائل اإلعالم اخملتلفة.من خالل وسائل اإلعالم اخملتلفة.

4444  

عدم الزتام الالعب ابرتداء املالبس عدم الزتام الالعب ابرتداء املالبس 

اخلاصة ابلامترين أو املالبس الرمسية اخلاصة ابلامترين أو املالبس الرمسية 

)البدةل الرايضية، احلذاء الراييض ( أو )البدةل الرايضية، احلذاء الراييض ( أو 

املالبس اخلاصة ابلسفر مع فريق النادي املالبس اخلاصة ابلسفر مع فريق النادي 

ة ابلتحرك من و إىل ة ابلتحرك من و إىل أو املالبس اخلاصأو املالبس اخلاص

  الفندق.الفندق.

4141  
عدم الزتام الالعب ابملواعيد احملددة عدم الزتام الالعب ابملواعيد احملددة 

لصعود الطائرة أو احلافةل يف املشاراكت لصعود الطائرة أو احلافةل يف املشاراكت 

  احمللية أو اخلارجية.احمللية أو اخلارجية.

اصطحاب خشص أخر ال ميت لفريق اصطحاب خشص أخر ال ميت لفريق   4545

النادي بصةل يف احلافةل اخلاصة بنقل النادي بصةل يف احلافةل اخلاصة بنقل 
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  الفريق.الفريق.

4646  
اس تخدام اجلوال يف غرفة املالبس أثناء اس تخدام اجلوال يف غرفة املالبس أثناء 

رايت أو يف احلافةل أثناء مغادرة رايت أو يف احلافةل أثناء مغادرة املبااملبا

  امللعب ألداء املبارايت.امللعب ألداء املبارايت.

4747  
السامح ألحد األهخاص اذلين ال ميتون السامح ألحد األهخاص اذلين ال ميتون 

بصةل لفريق النادي ابدلخول لغرفة بصةل لفريق النادي ابدلخول لغرفة 

  املالبس اخلاصة بفريق النادي.املالبس اخلاصة بفريق النادي.

4848  
عدم إلزتام الالعب ابلتعلاميت والربامج عدم إلزتام الالعب ابلتعلاميت والربامج 

اخلاصة ابلفريق والصادرة من اجلهازين اخلاصة ابلفريق والصادرة من اجلهازين 

  الفين واإلداري.الفين واإلداري.
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اثلثاً: اخملالفات املتعلقة ابلبطاقات الصفراء وامحلراء اليت حيصل علهيا اثلثاً: اخملالفات املتعلقة ابلبطاقات الصفراء وامحلراء اليت حيصل علهيا 

  الالعب يف املبارايت احمللية أو اخلارجية:الالعب يف املبارايت احمللية أو اخلارجية:

  نوع اخملالفةنوع اخملالفة  مم

  نصتنصت  ماما  مراعاةمراعاة  معمع  يعاقب الالعب ابلتدرج حسب التسلسل الرمقي يعاقب الالعب ابلتدرج حسب التسلسل الرمقي 

  احلداحلد  تطبيقتطبيق  جتزيجتزي  اليتاليت  الالحئةالالحئة  هذههذه  منمن  عرشةعرشة  اخلامسةاخلامسة  املادةاملادة  عليهعليه

  الالعبالالعب  عىلعىل  توقيعهاتوقيعها  تربرتربر  اليتاليت  الظروفالظروف  توفرتوفر  عندعند  للعقوبةللعقوبة  األعىلاألعىل

حصول الالعب عىل بطاقات صفراء أو حصول الالعب عىل بطاقات صفراء أو   

  --محراء يف املبارايت احمللية أو اخلارجية:محراء يف املبارايت احمللية أو اخلارجية:
11  22  33  

  

  اتاتبطاقبطاق  ثالثةثالثة  حصول الالعب عىلحصول الالعب عىل

خالل املومس خالل املومس   محراءمحراء  بطاقةبطاقة  صفراء أوصفراء أو

      الراييضالراييض

مبا ال يزيد عن مبا ال يزيد عن سم سم احل احل 

  الراتبالراتب  منمن%( %( 55))

  تزيدتزيد  الال  دةدةململ  األسايساألسايس

  ..ههرههر  عنعن

  منمن%( %( 4141حسم )حسم )

  ملدةملدة  األسايساألسايس  الراتبالراتب

  والوال  ههرههر  عنعن  تقلتقل  الال

  ..ههرينههرين  عنعن  تزيدتزيد

  منمن%( %( 1111حسم )حسم )

  ملدةملدة  األسايساألسايس  الراتبالراتب

  والوال  ههرههر  عنعن  تقلتقل  الال

    ..ههرينههرين  عنعن  تزيدتزيد

  



 

27 

 

  رابعاً: اخملالفات املتعلقة هببوط  مس توى الالعب:رابعاً: اخملالفات املتعلقة هببوط  مس توى الالعب:

  ييحسب التسلسل الرمقحسب التسلسل الرمقيعاقب الالعب ابلتدرج يعاقب الالعب ابلتدرج   نوع اخملالفةنوع اخملالفة  مم

    11  22  33  

  

ب عىل أن ب عىل أن هبوط  مس توى الالعهبوط  مس توى الالع

أن يكون دلى النادي أن يكون دلى النادي يراعى يف ذكل يراعى يف ذكل 

تقارير قياس ية واختبارات دورية وفق تقارير قياس ية واختبارات دورية وفق 

معايري حمددة حتدد مس توى الالعب معايري حمددة حتدد مس توى الالعب 

واعامتدها من مدرب الفريق أو املدرب واعامتدها من مدرب الفريق أو املدرب 

الفين واملدير اإلداري او املرشف عىل الفين واملدير اإلداري او املرشف عىل 

الفريق ورئيس النادي عىل ان حيدد الفريق ورئيس النادي عىل ان حيدد 

ق رفع مس توى ق رفع مس توى التقرير وسائل وطر التقرير وسائل وطر 

  الالعب الفين.الالعب الفين.

مبا ال يزيد عن مبا ال يزيد عن احلسم احلسم 

  الراتبالراتب  منمن%( %( 3535))

  تزيدتزيد  الال  ملدةملدة  األسايساألسايس

  ..ههرههر  عنعن

  عنعن  يزيديزيد  الال  مبامبا  احلسماحلسم

  الراتبالراتب  منمن%( %( 1111))

  تقل تقل   الال  ملدةملدة  األسايساألسايس

وال تزيد وال تزيد   ههرههر  عنعن

    ..عن ههرينعن ههرين

  عنعن  يزيديزيد  الال  مبامبا  احلسماحلسم

  الراتبالراتب  منمن%( %( 5151))

    تقلتقل  الال  ملدةملدة  األسايساألسايس

  تزيدتزيد  والوال  ههرههر  عنعن

    . . ثة أههرثة أههرثالثال  عنعن

  


