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 تمهيدية أحكامالفصل األول: 

 املادة األولى: التعريفات

صطلحات، ُيقصد باأللفاظ والعبارات التالية م
ُ
املبّينة أمامها، مالم يقتِض  املعاني -أينما وردت في هذه الالئحة  -ع ُمراعاة ماورد في وثيقة بنك امل

 السياق ِخالف ذلك:

 البدالت-الذي يتقاضاه الالعب املحترف بنهاية كل شهر ميالدي  املالي املقابل األجر الشهري:
ا

 ر لِعبه لصالح النادي.نظي -شامال

 .بينالالع وتثبيت وتصنيفالفترة التي يحددها االتحاد لتسجيل  :فترة التسجيل

 .املصارعةالئحة العبي  :الالئحة

 .إليه انتقال الالعباملزمع النادي  النادي الجديد:

 .النادي املسجل فيه الالعب :النادي الحالي

 .منه الالعب الذي انتقلالنادي  :النادي السابق

عيرهو النادي الذي وافق عليه النادي  :إليه املعار  النادي
ُ
 .لفترة ال تتجاوز موسم رياض ي واحد لعب لصالحهعلى إعارته الالعب لي امل

عير:
ُ
 .النادي الحالي الذي يقوم بالسماح لالعب باللعب ملصلحة ناد آخر لفترة محددة هو النادي امل

برم بين النادي والالعب، يتعهد األخير بموجبه أن يلعب لصالح النادي وتحت إدارته وإشرافه مقابل الذي يعقد ال العقد:

 كافأة.أجر أو م

 حة ونطاق تطبيقهاالفصل الثاني: أهداف الالئ

 : أهداف الالئحةالثانيةاملادة 

 :يلي بما تختص أحكامها، و في اململكة العربية السعودية املصارعةالعبي فعال لتنظيم شؤون  نظاميتهدف هذه الالئحة إلى وضع إطار 

 .الالعبين أفضل املمارسات التي تكفل حقوق ، وتحقيق النادي واالتحادو الالعب بين عالقة التنظيم  .1

 .نظامّيةغير  وأعمالحماية الالعبين واألندية من الدخول في ممارسات  .2

 .الخالفات التي قد تنشأ بينهمتنظيم أحكام الالعبين وانتقاالتهم وحفظ حقوق وواجبات أطراف العالقة التعاقدية، والحد من  .3

 نظمة ألجور الالعبين وتأمين مصادر دخل إضافية لألندية.والضوابط املوضع القواعد  .4

 .نشر ثقافة االحتراف ومتطلباته بين األندية والالعبين .5

 .على ضوء قواعد ومبادئ املنافسة الشريفة والقيم الرياضية املصارعةرفع مستوى الالعبين واالرتقاء برياضة  .6

 .أو استغالله منع كل ما يهدد سالمة الالعب واإلساءة له .7

ا والتوعية عن مخاطرها. .8  مكافحة املنشطات واملواد املحظورة دوليا



5 
 

 : الخاضعون ألحكام هذه الالئحةالثالثةاملادة 

 ن:يخضع ألحكام هذه الالئحة كٌل م

 لدى االتحاد الالعب .1
ا
 .املسجل رسميا

 .بشأن الالعبين الهواة ب وما يقرره االتحاديتعلق بااللتزامات والسالمة والصحة وإصابات اللعما في حدود  هاوي الالالعب  .2

 .األندية واملراكز والهيئات املسجلة لدى االتحاد .3

 :من اثنين أو أكثرجميع األطراف في املنازعات الناشئة بين  .4

 .ألنديةا .أ

 .الالعبين .ب

 ون الالعبينؤ ش :الثالثصل الف

 : شروط انضمام الالعبالرابعةاملادة 

 :التالية يجب أن تتوفر في الالعب الشروط

ة أو من مواليد اململكة العربية السعودية على أن يتم أخذ موافقة خطية من االتحاد السعودي سعودي الجنسيالالعب أن يكون  .1

 لتسجيل الالعب الغير سعودي. للمصارعة

ض على تنفيذ الحكم م يممال يه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف واألخالق واألمانةأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عل .2

، أو صدر بحقه أي إيقاف تأديبي، أو منع نهائي من ممارسة اللعب أو بالشطب من سجالت االتحاد أو أي خمس سنوات وُرد إليه اعتباره

 .اتحاد رياض ي آخر

 .عشر السابعة( 17عبين ملن هم دون سن )يشترط موافقة ولي األمر عند توقيع عقد الال  .3

 بدني .4
ا
ا، ويجتاز اأن يكون الئقا  وصحيا

ا
 ا

ا
 .ختبار اللياقة البدنية والكشف الطبي وأي اختبارات أخرى يطلبها االتحاد مستقبال

ا ألحكام هذه الالئحة .5 ا وفقا  مكتوبا
ا
 .أن يبرم مع النادي عقدا

 : التزامات الالعبالخامسةاملادة 

 :ما يلييجب على الالعب االلتزام ب

 .ينه وبين النادياالتحاد الدولي واألعراف الرياضية السائدة ونصوص العقد املبرم بالصادرة عن  القوانينو األنظمة واللوائح  .1

سابقات و التدريبية  املعسكراتواملشاركة في  ة الفنيةاإلدار االلتحاق باملنتخبات الوطنية فور اختياره واستدعائه من  .2
ُ
على املشارك فيها، امل

  .صلحةاملاقتضت  طول متىأن ُيفرَّغ الالعب لفترة زمنية أ

 -حضور الندوات واملؤتمرات الصحفية  .3
ُ
 .-كب منه ذللِ متى ط

 .النادي يحددهاالتي واعيد املباملكان و أداء التدريبات بااللتزام  .4

نتخباملشاركة ضمن فريق ا .5
ُ
سابقاتفي  مل

ُ
 .حسب املواعيد املقررةأو املعسكرات الداخلية أو الخارجية  الدولّية امل

 .املعسكرات التدريبية التي ينظمها النادي سواء كانت داخل اململكة أو خارجها حضور  .6
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د الجهاز اإلداري أو الفني للفريق أو املنصوصة عليها بأحكام العق عنصادرة الكل ما يصدر إليه من أوامر أو تعليمات خاصة ثال لاالمت .7

، مالم يكن في هذه أو بعدها أو أثناء سيرها ياتعند التدريب أو قبل بدء املبارا صادرةهذه التعليمات أو الخطط كانت املبرم معه، سواء 

 .للخطر هأو اآلداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض نظمةا يخالف العقد أو األ التعليمات م

 .أثناء مشاركته باللعب في املباريات -للمصارعةاملعتمد والصادر من االتحاد الدولي -قانون اللعبة ب االلتزام .8

 .الناديمن  وافقة الخطية املسبقةاملعد الحصول على االمتناع عن املشاركة في أي نشاط رياض ي أو ثقافي أو اجتماعي لغير ناديه، إال ب .9

أثناء املوسم، ويجب على النادي أن  أو مقر تدريب الالعب ينة مقر الناديالحصول على موافقة النادي الخطية قبل مغادرة الالعب ملد .10

 .كان الداعي للسفر ضرورة ملّحةيمنح الالعب اإلذن في السفر متى 

ي ب  .11
ّ
، واملحافظة على اآلداب والنظام العام مع زمالئه الالعبين ،والتنافس الشريفبالروح الرياضية التمّتع و ، األخالق الحميدةالتحل

  .والجماهير لألندية، واملسؤولين الفنيين واإلداريين

شاركة .12
ُ
اءة  امل   اتالتدريبأداء في الجهود واإلمكانيات وبذل أقص ى البنَّ

ُ
 .بارياتوامل

 التي  الغراماتدفع قيمة  .13
ُ
 .للُمخالفاتارتكابه  نتيجةمن قبل لجنة االنضباط ع عليه قو ت

 .احترام طاقم التحكيم وتنفيذ قراراتهم بروح رياضية .14

ا لطلب النادي أو االتحاد أو أي جهة رسميةالخضوع  .15 ، وفحوصات اللجنة السعودية للرقابة على للفحوصات الطبّية الدورية وفقا

 .للتحقق من لياقته البدنية وخلوه من األمراض ؛االلتحاق بالنادي أو أثناءه زمة عندال الاملنشطات، واملثول لالختبارات الفنية 

ة إصابته أو مرضه تمنعه من أن يخطر النادي فور إصابته أو مرضه، ويكون رأي الجهاز الطبي للنادي هو الرأي املعتبر فيما إذا كانت حال .16

 .اللعب

 .جهزة الفنية والطبية للناديعدة من قبل األ وفق الجداول املحال اإلصابة خطة العالج اتباع  .17

أو نقدية من األندية أو أي جهات أخرى سواء كان  طلب أو قبول أو تقاض ي أي بدالت، أو هدايا، أو مكافآت، أو مزايا عينية االمتناع عن  .18

، إال إذا كان العب منتخب الخطيبصورة مباشرة أو غير مباشرة وبأية صفة كانت وتحت أي مسمى دون الحصول على موافقة النادي ذلك 

 .يحصل على مكافآت من االتحاد أو الوزارة

 .األنظمة واللوائح احترام االتفاقيات والعقود املبرمة مع الرعاة الرسميين للنادي، بما ال يتعارض مع .19

20.  
ُ
 ئحة.من هذه الال  (والثالثون  الخامسة)ما نصت عليه أحكام املادة وفق طة الترويجّية نشفي األ شاركةامل

وأال يستخدمها  ،ما يلزم لحفظها وسالمتها واتخاذ ،حيازته تحتمسؤوليته أو  تحتتكون وُعهد على ممتلكات النادي من معدات  حرصال .21

خصصة 
ُ
في  تلف أي عنالنادي  بتعويض ويلتزم ،منهنهاية تعاقده أو عند طلبها عند سليمة  إرجاعهابيتعهد و  ،لهافي غير األغراض امل

متلكات
ُ
ا أو فقدها. امل ا كان أو جزئيا ليا

ُ
 ك

حافظة .22
ُ
لع التي األسرار  على امل

ّ
اإلضرار بمصلحة النادي، ويستمر التزامه هذا عليها واملتعلقة بالنادي وباللعب التي من شأن إفشائها يط

 بما ال يتعارض مع األنظمة ذات العالقة. انتهاء عالقته بالنادي من عامين (2ملدة )

ا على الرياضيين املنصوصة بالالئحة السعودية للرقابة على تعاطي أ حيازة أواالمتناع عن  .23 ي مواد أو عقاقير منشطة املحظورة رسميا

مع (، WADA) اضة ووفق أحكام ونظم اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات والوكالة الدولية ملكافحة املنشطاتاملنشطات في الري

ا.املنصوص عليها نظعدم اإلخالل بالعقوبات   اما
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 و إذن مسبق من مسؤولي النادي،  بدون  اإلدالء بأي بيان أمام الجمهور أو في وسائل االعالم املختلفةعدم  .24
ّ
 ما شأنه تصريحاتهفي  ضّمنيُ  أال

خالفة ولسمعتهم، اإلساءة مصالح النادي أو الالعبين أو باإلضرار 
ُ
ة و/أو فإنه يحق للنادي اتخاذ كافة اإلجراءات التأديبيفي حال ثبوت امل

 .عن الضرر  التعاقدية وطلب التعويضفي ذلك إنهاء العالقة النظامية التي تكفل حفظ كامل حقوقه بما 

 امات األندية: التز الرابعالفصل 

 األندية: التزامات السادسةاملادة 

 :االلتزام بما األندية يجب على

 .التي تبرمهاواألعراف الرياضية السائدة في العقود االتحاد الدولي ة والئحة الئحة الالعبين في وزارة الرياضوقوانين التقيد باألنظمة واللوائح  .1

إلى النادي أو مقر اللعب أو املعسكرات، والتأكد من  -بموجب األنظمة واللوائح-محظورة مادة أو منع دخول أي مواد أو عقاقير منشطة  .2

 .ذلكاكتشاف صة في حال وتبليغ االتحاد والجهات املخت، عدم حيازة أو تعاطي الالعبين لها

 .عشر( من هذه الالئحة الحادي) في الفصلتوفير رعاية صحية بحسب ماورد  .3

 .الفني في اللعبةتحسين مستواهم ؛ لإعداد وتدريب الالعبين .4

املكان الالزم الدخول إلى النادي، وتهيئة الجو و من تمكينهم  -على سبيل املثال ال الحصر-تمكين الالعبين من تنفيذ التزاماتهم العقدية  .5

 على الالعبينمن املالبس واألجهزة واألدوات الالزمة لتنفيذ مهامهم وتدريبهم دون أي مبالغ تفرض  املستلزماتكافة  لتدريبهم، وتسليمهم

 .ذلك لقاء

 .مقر النادي ارجخالتدريب  أو اتأو املسابق ياتاملبارا أقيمتتوفير وسيلة نقل مناسبة لالعبين إذا  .6

 .معتقداتهم وأعن كل قول أو فعل يمس كرامتهم واالمتناع حترام الالئق، ين باال الالعب معاملة .7

 .داخل مقّره في مكان واضح تعليقهاو ها، في حالة قيامه بإجراء تعديل في ،الداخلية النادي لوائحمن  صورةالالعب واالتحاد  تسليم .8

 باستدعائهإخطار الالعب  .9
ا
ا وفورا ملنتخبات الوطنية ومعسكرات التدريب والسماح له بااللتحاق، وإذا ا لفرق من االتحاد لالنضمام  رسميًّ

 .تطلبت مصلحة املنتخب تفريغهم لفترة زمنية أطول، فيحق لالتحاد تمديد الفترة

األنظمة  عليه نصتدون تأخير أو حرمان أو استقطاع إال وفق ما وفق املوعد املقرر واملتفق عليه بالعقد  -إن وجدت-أداء األجر أو املكافأة  .10

 .عليه نظام آخر صما ينأو  أو القوة القاهرة واللوائح

 .)مالم يتغير بقرار يصدر من االتحاد( العب( 50وال يزيد عن ) ( العبين5في النادي عن ) فئة عمرية/لكل درجة عدد العبي الفريق يقلأال  .11

 .حاألنظمة واللوائ وفق ما تنص عليه والجامعي دراسته في التعليم العاممواصلة من لالعب  تمكين .12

اإلداري ، وفي حال امتناع لالتحادعلى تلك الوثائق التي ترفع اإلداري مع وضع اسم وتأشيرة  وثائقالحصول على توقيع الالعب على جميع ال .13

 .مباشرة مع بيان أسباب امتناعه لالتحادعن التأشير ألي سبب، فعلى النادي الرفع 

 .ر الالعبين وتزويدهم بصورة منهاتطبيق أحكام الئحة االنضباط، مع إشعا .14

ا في حال طلبهابتقديم هذه السجالت  وااللتزامبالسجالت النظامية الخاصة بالالعبين لديه،  االحتفاظ .15  .لالتحاد فورا

لناديه  الالعباخطار بعد وذلك ، الالعب مع النادي الحالي بعد انتهاء عقد جديدالادي النتسهيل إجراءات انتقال الالعب إلى و املوافقة  .16

 .التمسك بالالعب من دون سند نظاميالحالي للنادي  يجوز رغبته في االنتقال، وال ب



8 
 

 : السجالتالسابعةاملادة 

ستندات ، على أن همقر يحتفظ بها في كانت أم إلكترونية ورقية يلتزم النادي بإنشاء سجالت خاصة لكل العب  .1
ُ
 التالية:تشمل على امل

 قم الهوية(.بيانات الالعب: )االسم، الجنسية، العمر، العنوان، املهنة، ر  .أ

 صورة من األوراق الثبوتية لالعب. .ب

 .الدوريةوالفحوصات الطبية  اليلالتح ونتائجاإلصابات والحالة الصحية  .ج

 خالل فترات زمنية محددة. وتقارير مستويات األداءالبدنية والنفسية  حالة الالعب .د

 كون مسببة.أن تعلى  -إن وجدت-الالعب لها واالستقطاعات  تسلمتحقات املالية، وتواريخ املس .ه

 يقاعها.إالجزاءات والعقوبات والخصومات التي تقع على الالعب، وسبب وتاريخ  .و

 .-تإن وجد- التغيب متضمنة أعذارموقعة من قبل الالعبين،  والتغيب عن التدريبات واالنصرافسجالت الحضور  .ز

 ة منها.على نسخ وحصولهالخاصة بالنادي والتعاميم  اللوائحعلى  باطالعهالالعب  إقرار .ح

 .خبراته ومؤهالته إلثبات أصل العقد املبرم مع الالعب، وأي شهادات أو وثائق يقدمها الالعب للنادي .ط

 هذا السجل. محتوياتسرية املحافظة على يجب على النادي  .2

على ب اللغة العربية انج ويجوز استخدام لغة أجنبية إلىباللغة العربية،  ( من هذه املادة1)يجب أن تكون املستندات املذكورة بالفقرة  .3

 النص العربي هو املعتمد. أن يكون 

ا ألحكام هذه الالئحة  أن يطلعلالتحاد  .4 والقرارات الصادرة بمقتضاه في أي وقت على السجالت والوثائق األخرى الالزم االحتفاظ بها طبقا

ا لالطالع عليه، والحصول على صور ومستخرجات منها، ويجب على النادي ا عند الطلب. التي ترى موجبا  تقديمها فورا

 اإلداري : الخامسالفصل 

 وشروط ترخيصه اإلداري : الثامنةاملادة 

 .العتماده هبنسخة من لالتحاد ويزود عقد عملمعه  على أن يبرم، مرخص إداري نادي تعيين يحق لكل  .1

 :يما يل اإلداري يشترط لترخيص  .2

 ن يكون سعودي الجنسيةأ .أ

.( ثما18أال يقل عمر املتقدم عن ) .ب
ا
 نية عشر عاما

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف واألخالق واألمانة، أو صدر بحقه أي  .ج

 منع أو بالشطب من سجالت االتحاد أو أي اتحاد رياض ي آخر.إيقاف تأديبي، أو 

ا يكون نة أخرى أو ناد رياض ي، أو أال أال يكون عضو في مجلس إدارة أو جمعية عمومية في أي اتحاد أو لج .د ا ممارسا ا حكما ا مدربا ، العبا

 منه.تعهد مكتوب بذلك موقع ه ، مع تقديمكإداري أو يباشر أعمال تتعارض مع مهامه 

 من الشروط الواردة في  .3
ا
 املادة في الحاالت التي يقررها. ( من هذه2الفقرة )يحق لالتحاد استثناء أيا
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 اإلداري : مهام التاسعةاملادة 

 اإلداري يكون  .1
ا

 :التاليعن  مسؤوال

 على جميع بنود العقد ووقع عليها.وفهم التأكد من تحرير العقود بالطريقة الصحيحة وأن الالعب اطلع  .أ

 قبل رفعها.وصحتها الوثائق واملستندات  استيفاءاالتحاد، والتأكد من  يعتمده تسجيلللتسجيل الالعبين في أي نظام  .ب

 اللوائح.و األنظمة في النادي وفق متابعة سير العمل  .ج

 .املشاكل التي تواجههمبعقودهم وحل  الشؤون املتعلقةالتواصل مع الالعبين في  .د

 .املسؤول املختص في الناديمتابعة حضور وانصراف الالعبين بالتنسيق مع  .ه

 ذلك. صبخصو االنتهاء بعد التنسيق مع النادي  علىعقودهم  شارفتالتفاوض مع الالعبين الجدد أو من  .و

 نشر ثقافة االحتراف في النادي.و  ،عقد ورش عمل لالعبين .ز

ا-إيقاع العقوبات على الالعبين  .ح ااست -في حدود الصالحيات املمنوحة له نظاما  املسؤولالتقارير الفنية واإلدارية الصادرة عن  على نادا

 داري.الفني واإل 

 هذه الالئحة. من (واألربعون  الثانية)عليها املادة العقوبات املنصوص  أحكام هذه الالئحة تطبيق اإلداري حال مخالفة  في لالتحاديجوز  .2

 : عقود الالعبينالسادسالفصل 

 واالشتراطات ضوابطال: العاشرةاملادة 

ا، ومحدد املدة .1 ا ومحررا ويحتوي بصورة أساسية على: )بيانات األطراف كاملة وما يلزم إلثبات شخصيتهم،  ،يجب أن يكون العقد مكتوبا

 و نهم، وعنوا
ا
االلتزامات والحقوق بين النادي و اللعب،  ومقر ممارسةبالسنة امليالدية أو باملوسم الرياض ي،  تاريخ بداية ونهاية العقد محددا

 .(، اإلجازة السنويةبين الطرفين عليهااألجر أو املكافأة املتفق البيانات التالية: ) االحترافي غيرالو  ويضاف إلى العقد االحترافيوالالعب( 

 .من الناديويختم عليه ، العقد على جميع صفحات يوقع األطراف .2

تعارض مع تبنود أخرى ال  إضافة، ولطرفي العقد املادةمن هذه ( 1يجب أن يتضمن العقد الحد األدنى من البيانات الواردة في الفقرة ) .3

 .أحكام هذه الالئحة

 النص العربي هو املعتمد. على أن يكون  جانب اللغة العربية ية إلىويجوز استخدام لغة أجنب، لغة العقداللغة العربية هي تعتبر  .5

 .الثالثانتهاء املوسم الرياض ي  حتى/سنوات ثالثة( 3موسم رياض ي واحد وال تزيد عن )سنة واحدة/( 1)ال تقل مدة العقد عن  .4

 .نييتفق عليها الطرف ديجوز تجديد العقد ملدة مماثلة، أو ملد .5

 .على نتيجة الفحص الطبي أو الفنيبناء سريان عقد الالعب  ال تعليق أو تجميد أو وقفال يجوز بأي حال من األحو  .6

 .ال يجوز أن يتضمن عقد الالعب شرط فترة التجربة .7

 .املدة ذات عنأكثر من نادي  معيحظر على الالعب إبرام عقد  .8

 .واحدة لكل طرف فور توقيع العقد( ثالث نسخ أصلية وتسلم نسخة 3يحرر العقد من ) .9

 .حر الالعب يعتبر الإو  ،تاريخ تسجيل الالعب الجديد من يوم ستين( 60) فترة خالل الالعب عقد إبرام النادي على يجب .10
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 التنسيقوفترات : تسجيل الالعبين السابعالفصل 

 : تسجيل الالعبينعشر الحاديةاملادة  

 يكون تسجيل الالعبين مفتوح طوال املوسم الرياض ي. .1

 مسالالعب يجب أن يكون  .2
ا

 .، إما العب محترف أو هاو  مشاركة مع فرق النادي في املسابقات الرسميةلل في االتحاد جال

ه في حال تعذر تسجيل باراة رسمية واحدةفي م غير املسجل املوافقة على مشاركة الالعب يجوز للجنة أعاله، (2ورد في الفقرة ) مما استثناءا  .3

 :التاليةحوال وفق األ في املكاتب الرئيسية والفرعية للوزارة 

عطل في نظام إصدار بطاقة الالعب، وفي حال استمرار العطل تصدر اللجنة موافقتها في كل مره يطلب فيها النادي مشاركة حدوث  .أ

 .عب في مباراة رسميةالال 

 .االتحاديمنع تسجيل أي العب سبق وأن عوقب بالشطب من  .4

 .غير صحيحة ومات وبياناتبناء على معلتسجيله كان  ثبت أنيبطل تسجيل الالعب إذا  .5

 لدى أكثر من نادي أو اتحاد ال يجوز لالعب .6
ا

 .في الوقت نفسه أو لعبة أن يكون مسجال

 التنسيق فترات: عشر الثانية املادة

 .م( يو 15بـ) هالذي يلي ، وتنتهي فترة التنسيق قبل بداية املوسممباشرة بعد نهاية آخر بطولة في املوسم الرياض يالتنسيق  فترةتبدأ  .1

تسجيل الالعبين املستجدين حيث يبقى تسجيلهم  ، عدا التسجيل السنوية املحددة فترة في سوى  ي إسقاط أو تنسيقللنادال يجوز  .2

ا طوال املوسم الرياض ي  .مفتوحا

 : سجل الالعبعشر الثالثةاملادة 

 :بالسجل الرياض ي لكل العب، على أن يشتمل يحتفظ االتحاد 

 .بيانات الالعب .1

 .ض يتاريخ الالعب الريا .2

 فيها.األندية التي شارك  .3

 : طلب التسجيلعشر الرابعةاملادة 

 :يجب على األندية في حال رغبتهم تسجيل الالعبين تقديم ما يلي .1

 .الناديبختم  همذيلو  من ينوب عنهأو النادي استمارة تسجيل الالعب موقعه من رئيس  .أ

 .لالعباألوراق الثبوتية صورة من  .ب

 .سم (6× 4)ر شخصية رياضية لالعب مقاس خمس صو ( 5) .ج

 .موافقة الالعب الخطية على التسجيل .د

 .نسخه من عقد الالعب .ه
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2.  
ُ
 الئحة التسجيل والنشاط الصادرة عن الوزارة.لحكام تسجيل الالعبين أحال ت

في حال انتهاء عقد الالعب مع ناديه وتقدم النادي الجديد بطلب تسجيله أو تقدم الالعب بطلب إسقاطه من كشوفات  االتحاديجب على  .3

 :القيام باآلتي ،النادي

 .النادي السابق إسقاط الالعب من كشوفات .أ

 .تسجيل الالعب في كشوفات النادي الجديد إذا كان من األندية التي تتبع االتحاد .ب

 عقده االحترافي مع ناديه السابق.ة على املترتبحفظ حق الالعب في املطالبة بأي مستحقات مالية  .ج

 : فئات الالعبين وتصنيفهمالثامنالفصل 

 : تصنيف الالعبينعشر الخامسةاملادة 

 على النحو اآلتي:مرية حسب فئتهم العُ  املصارعة ن تصنيف العبييكو  .1

 العمر الدرجة م

 سنة ميالدّية فما فوق. (24) األولى 1

 ( سنة 23( حتى )21من عمر ) سنة 23الشباب )ب( تحت  2

 ( سنة20( حتى )18من عمر ) سنة 20الشباب )أ( تحت  3

 ( سنة17( حتى )16من عمر ) سنة 17الناشئين )ب( تحت  4

 ( سنة15( حتى )13من عمر ) سنة 15الناشئين )أ( تحت  5

 ( سنة12( حتى )11من عمر ) سنة 12البراعم )ب( تحت  6

 دون فما  – ( سنوات10)  سنوات 10البراعم )أ( تحت  7

 والتوقيع الحر : التفاوض وانتقال الالعبينالتاسعالفصل 

 : التفاوضعشر السادسةاملادة 

ة في املشاركات الداخلية األندية أثناء انضمامه للمنتخبات الوطنييجب على الالعب عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع  .1

 والخارجية.

 .مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الالعبين املنضمين للمنتخبات الوطنيةال يجوز للنادي إجراء أي  .2

 .ده الحاليمن عق أشهرستة ( 6)لالعب التفاوض والتوقيع مع ناد آخر إذا كان عقده انتهى أو سينتهي خالل مدة  .3

 .ع بالتفاوض مع الالعبالشرو النادي الجديد طلب النادي الحالي لنادي الجديد التفاوض مع الالعب عند رفض على ايمنع  .4

 أي وقت. وفيالتفاوض معه إعادة سريان عقد الالعب املسجل  خالل مدة الحالييجوز للنادي  .5
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 : انتقال الالعبينعشر السابعةاملادة 

 .ودون موافقة النادي الحالي جديد انتهى عقده االنتقال إلى أي ناد  يحق لالعب الذي  .1

يجب توقيع اتفاقية انتقال ثالثية  ففي هذه الحالة، النادي الحاليخالل فترة سريان عقده مع  يدجد عند رغبة الالعب باالنتقال إلى ناد   .2

 .الجديدالحالي والنادي  ومع النادي الالعباألطراف مع 

 .-إن وجدت-للنادي السابق وقيمة التعويض عن التدريب أو املساهمة التضامنية  االنتقالقيمة تسدد  .3

 .-إن وجدت–املتعلقة بهذه االتفاقية  الحالي والنادي الجديد النادياملتبادلة بين  راسالتاملبصورة من  االتحادزود ي .4

 اإلعارة: منة عشرالثا املادة

اتفاقية إعارة مكتوبة تحتوي بصورة أساسية على البيانات التالية: )بيانات األطراف كاملة وما يلزم بموجب يجوز لألندية إعارة العبيها  .1

والالعب( ويكون املعار إليه ، االلتزامات املالية، االلتزامات والحقوق بين النادي -بدايتها ونهايتها-وعنوانهم، مدة اإلعارة إلثبات شخصيتهم، 

ا على جميع الصفحات ومخت  .، والالعباملعار إليهوم من قبل األطراف الثالثة: النادي الحالي، والنادي موقعا

، وللمشاركات الدولية يسمح باالعارة مؤقتا خارج للتنسيقاملحددة  الفترةخالل الداخلي فقط  للمشاركة في بطوالت النشاطتتم اإلعارة  .2

 ارة بنهاية املشاركة الدولية املحددة. فترة التنسيق للمشاركة في بطولة دولية محددة، على أن تنتهي اإلع

عيرتحتسب فترة اإلعارة ضمن مدة سريان عقد الالعب مع النادي  .3
ُ
 .امل

 .محددة املدةتزيد مدة اإلعارة عن موسم رياض ي واحد، وأن تكون يجب أال  .4

ااتفاقية يجوز إنهاء  .5  .اإلعارة قبل موعدها باتفاق جميع األطراف خطيا

 .فقط واحدمع ناد العب كل يسجل  .6

عيرعب والنادي ، دون الحصول على موافقة خطية صريحة من الال آخرإلى ناد  بإعارتهلالعب أن يقوم ا املعار إليهال يحق للنادي  .7
ُ
 .امل

عيربإعارة أي من الالعبين، شريطة أال يقل عدد الالعبين في النادي  ييسمح لكل ناد .8
ُ
ال أعن الحد األدنى املحدد في درجة هذا النادي، و  امل

 .عن العدد املحدد في النادي املعار إليه اإلجمالي الالعبينيزيد عدد 

 التوقيع الحر: رالتاسعة عش املادة

 حاالت التالي:قيع الالعبين حرة في أي من التصبح تو  

بعد نهاية فترة التنسيق والتثبيت في كل فئة  للمصارعةعدد الالعبين عن الحد األدنى املحدد من االتحاد السعودي  صإذا نق .1

 بشكل تلقائي.
ا
 لالعبين، تصبح تواقيع هؤالء الالعبين حرة في اللعبة والدرجة ويسقط تسجيل الالعب آليا

في كل فئة بعد نهاية فترة التنسيق والتثبيت لالعبين،  للمصارعةمن االتحاد السعودي  األعلى املحدداد عدد الالعبين عن الحد إذا ز  .2

 
ا
، وتعتبر تواقيعهم كأن لم تكن في الدرجة واللعبة، ويسقط تسجيل الالعب آليا

ا
 من أحدثها تسجيال

ا
يشطب األسماء الزائدة بدءا

 بشكل تلقائي.

بأن النادي املصنف في النظام الرقمي لم يشارك في  -في أي وقت خالل املوسم الرياض ي –ختصة التحاد املعني لإلدارة املإذا رفع ا .3

 لدرجة ما، فإن قيد الالعبين بالنادي يسقط بشكل تلقائي اعتبارا من تاريخ الرفع.البطوالت الرسمية 

كم لغرض مرافقة األسرة )ملن هم دون  100 على دعد عن النادي ما يزيفي حال ثبوت انتقال مقر إقامة الالعب إلى مدينة أخرى تب .4

( أو إلكمال  18
ا
وفي حال رفض  الرياض ي،فيجوز لالعب تقديم طلب تنسيق إلى إدارة ناديه في أي وقت طوال املوسم  الدراسة،عاما
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 دون قيام النادي 15أو في حال مرور  الالعب،النادي طلب 
ا
إلى -عبر النظام الرقمي –عب التقدم بطلبه لال فيمكن  بإسقاطه، يوما

 به جميع املبررات واملشفوعات, ويقوم املكتب برفع الطلب إلى اإلدارة املختصة لدراسته 
ا
مكتب الوزارة الذي يتبعه له النادي مرفقا

 مع االتحاد والبت فيه.

 بموجب أحكام هذه الالئحة التسجيل للناد .5
ا
ملتاح له تسجيله سواء كان ناديه السابق أو نادي ي ايحق لالعب الذي أصبح توقيعه حرا

 جديد وذلك في أي وقت طوال املوسم الرياض ي.

 والعالج اإلصابات العاشر الفصل 

 : اإلصابة والعالجنالعشرو املادة 

ويتولى ل مدة عقده، التدريب لصالح النادي، أو في مهمة للنادي خالأثناء أثناء اللعب أو  الالعب الذي تلحقه إصابةيقوم النادي بمعالجة  .1

 .بسبب اللعبالالعب على طبيب اخصائي بمجرد إصابته  عرض

 .تعد في حكم اإلصابة حالة االنتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعالج ما يسري على اإلصابة األصلية .2

وال مدة العقد داخل و خارج اململكة العربية السعودية و حتى نفقات ومصاريف عالج الالعب املصاب وأدويته طيتحمل النادي كافة ال .3

 .نهاية فترة عالجه

 :( من هذا البند إذا ثبت أي مما يأتي3( و )2( و)1ال يلزم النادي بما ورد في الفقرة ) .4

 .أن الالعب تعمد إصابة نفسه .أ

 .سوء تصرف أو سلوك غير منضبط من جانب الالعبإهمال أو أن اإلصابة حدثت بسبب  .ب

 .أن الالعب امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب املكلف بعالجه من قبل النادي دون سبب مشروع .ج

مراض، كما يتأكد من أ ةمن أيوخلوه ن يتأكد من صحة وسالمة الالعب أ قبل توقيع العقد ومع بداية كّل موسم ونهايته يجب على النادي .5

 لعب واالسعلى ال مقدرته
ا
 .تفادة منه بدنيا

 .من هذه املادة( 8) ةاملدد املنصوص عليها في الفقر  أن يستنفذ، قبل مرضهال يجوز للنادي إنهاء عقد الالعب بسبب  .6

قرار صادر بموجب يثبت العجز على أن لنادي، صلحة امل أو التدريبإذا أصيب الالعب بعجز دائم بسبب اللعب يحق للنادي إلغاء العقد  .7

ويكون بداية احتساب منفردين بتعيين كل طبيب على حده، االتحاد و  الالعبو النادي يستقل ثالثة أطباء  (3)من  مكونه لجنة طبيةعن 

 .الطبيةالعجز من تاريخ قرار اللجنة حالة  إثبات

 ،عتمد من قبل الناديعلى ضوء التقرير الطبي للطبيب املعالج امل النادي أو بسببها، بناءتثبت إصابته أثناء مشاركته مع لالعب الذي  .8

  مدفوعة األجر الشهري مرضية إجازة  الحصول علىالحق في 
ا
%( من 75، ثم ما نسبته )التقرير الطبيمن تاريخ األولى  الثالثة لألشهركامال

بة فللنادي اتخاذ ، وإذا استمرت اإلصاالثالثة الثالثة لألشهر٪( من أجره الشهري  50)، ثم ما نسبته الثانية الثالثة شهرأجره الشهري لأل 

ا ةالقرار املناسب الذي يحفظ حقوق الالعب ضمن وثيق  .التأمين ومصلحة النادي، على أن تخطر اللجنة بقراره كتابيا

 .موسم الرياض ي مدار كلعلى سواء كانت متصلة أم متقطعة،  ،تحتسب فترات اإلجازة املرضية .9

بخالف التوصية -في املباريات  يتحمل النادي الذي يقوم بإشراك العب مصابح، دون إخالل بالعقوبات املنصوص عليها في األنظمة واللوائ .10

 طوال فترة تعويض الالعب عن مصاريف العالج  -الطبية بعدم إشراكه
ا

العالج إلى حين اكتمال التعافي ويدفع لالعب أجره الشهري كامال

 .والنقاهة
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 عشر: انتهاء العقد وإنهائه الحاديالفصل 

 : انتهاء العقدنوالعشرو  اديةالحاملادة 

 :ينتهي العقد املبرم بين الالعب والنادي في أي من األحوال اآلتية

ا على إنهائ .1   .هإذا اتفق الطرفان كتابيا

 .فيستمر إلى أجله -يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذه الالئحةما لم  -دة العقد مإذا انتهت  .2

ا ملا ورد في امل .3  .( من هذه الالئحةوالعشرون السابعةادة )بناءا على سبب مشروع، وفقا

 .اعتزال الالعب .4

ا ملا ورد في املادة )وفاة الالعب أو بعجزه عن  .5  .( من هذه الالئحةوالعشرون الرابعةاللعب، وذلك بموجب قرار صادر من اللجنة الطبية، وفقا

 .القوة القاهرة .6

 ح.لوائالنظمة و األ و نضباط الئحة اال  فيأي حالة أخرى ينص عليها  .7

 : االعتزالوالعشرون الثانيةاملادة 

 .االعتزال يطلب فيه إلى إدارة الناديخطاب رسمي يحق لالعب اعتزال اللعب بتقديم  .1

ا بموافقته أو ( يوما 30إلصدار القرار الالزم خالل ) االتحاديرفع النادي طلب االعتزال مع بطاقة الالعب إلى  .2 ا من تاريخ استالمه مشفوعا

 .رفضه

( الخمسة 15خالل )حق لالعب في( من هذه املادة دون أن يرفع النادي طلب االعتزال إلى اللجنة، 2الفترة املحددة في الفقرة )إذا انتهت  .3

ا التالية النتهاء فترة رفع طلب االعتزال  .أن يطلب من اللجنة النظر في طلب اعتزاله املقدم للنادي عشر يوما

 االعتزال تعلى طلب  لالتحادفي حال وافقت  .4
ّ
 .غ قرارها إلى كل من النادي والالعب، الستكمال اإلجراءاتبل

 .خالل املدة املحددة ولم يحتج الالعب على هذا اإلجراء لالتحادإذا لم يرفع النادي طلب االعتزال  الغ  يعتبر طلب االعتزال  .5

6.  
ا
إذا اعتزل الالعب عند نهاية عقده، أو  صلحتهملكان يلعب  ملدة موسم رياض ي كامل في االتحاد الذي يتبعه آخر ناد   يبقى الالعب مسجال

 .أنهى نشاطه كالعب

ا من تاريخ آخر مشاركة لالعب مع ناديه االعتزال بدأي .7  .في مباراة رسمية اعتبارا

ا من نهاية املوسم التالي للموسم الرياض ي الذي ، أخرى مرة  والتسجيل كالعب عب املعتزل العودة ملمارسة اللعبةق لال يح .8 وذلك اعتبارا

 .تعاقده معهفترة لنفس النادي الذي اعتزل خالل على أن يعاد تسجيله ، اعتزل خالله

 : إنهاء العقدوالعشرون الثالثةاملادة 

 ة:وذلك في أي من الحاالت اآلتي -إذا رغب-النتقال لناد  آخر وا ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها،ينهي العقديحق لالعب أن  .1

 ب.النظامية الجوهرية إزاء الالعإذا لم يقم النادي بالوفاء بالتزاماته العقدية أو  .أ

 .إذا ثبت أن النادي أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العقد وظروفه .ب
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 وأاملسؤول الفني من النادي أو صادر نظام العام نحو الالعب أي سلوك مخالف لآلداب وال أو ظيداء جسدي أو لفأي اعتإذا وقع  .ج

 .املسؤولين أو اإلداري 

  .في حال عدم قيام النادي بدفع املستحقات املالية لالعب .د

 ء املوسم الرياض يإنهاء العقد أثنا : حظر والعشرون الرابعةاملادة 

 .أثناء املوسم الرياض ييحظر على أحد الطرفين إنهاء العقد في هذه الالئحة، في غير الحاالت املنصوص عليها 

 اإلنهاء غير املشروع: والعشرون سةالخاماملادة 

ا دفع النادي لالعب باملخالفة ألحكام هذه الالئحة؛ فيقيام النادي بإنهاء عقد الالعب في حال  .1  .ال يقل عن مثل أجر ستة أشهرتعويضا

فيمنع من التسجيل ألي ناد  آخر خالل املوسم الذي تم فيه في حال قيام الالعب بإنهاء عقده مع النادي باملخالفة ألحكام هذه الالئحة؛  .2

 اإلنهاء وموسم بعده.

 الالعبينأجور عشر:  الثانيالفصل 

 : أجور الالعبينوالعشرون السادسةاملادة 

 :حترفينامل الالعبين .1

 .املحترف لالعبشهري جر أ يتم تحديديجب  .1

 .على جوائز فردية أو بطوالت باسم النادي حصول الالعب املحترفعند  مكافآتضافة إيجوز االتفاق على  .2

  :املحترفين غير الالعبين .2

 .على جوائز فردية أو بطوالت باسم النادي غير املحترف حصول الالعبعند  شهرية مكافآتضافة إيجوز االتفاق على 

 

 : تعديل أجور الالعبينوالعشرون السابعة املادة

األجر الشهري لالعب املحترف خالل فترات التسجيل، وذلك بموجب ملحق عقد أو تخفيض لنادي والالعب االتفاق على زيادة ليجوز  .1

 .نموقع من كال الطرفي

 عقد الالعبين املحترفين: مقدم الثامنة والعشروناملادة  

ن على آلية دفعها يالطرف ويتم االتفاق بين، أجره السنوي من إجمالي  (%50)ال يزيد عن يجوز للنادي والالعب االتفاق على مقدم عقد  

 .ستحقاقهاوا

 التأخر في دفع املستحقات عشر: الثالثالفصل 

 النادي في دفع املستحقات : تأخر التاسعة والعشروناملادة 

العبيها بينها وبين يجب على األندية الوفاء بالتزاماتها املالية تجاه الالعبين واألندية األخرى حسب الشروط الواردة في العقود املبرمة  .1

 .ت االنتقالاملحترفين وفي اتفاقيا



16 
 

دون أساس تعاقدي أشهر متتالية  ثالثة (3) ملدة خر(النادي اآل  لدائن )الالعب أولاملستحقات املالية في سداد  املدينالنادي في حال تأخر  .2

ايجب على الدائن ؛ فأو اتفاقي بالتزاماته  للوفاء ( عشرة أيام10السداد خالل مدة زمنية ال تقل عن )يطالبه ب إخطار النادي املدين كتابيا

 .العقد املبرم بينهمقبل إنهاء  املالية

 .الواردة في هذه الالئحةإيقاع العقوبات  يتم؛ فاملتأخرات خالل املهلة املشار إليها في الفقرة السابقةسداد يتم إذا لم  .3

 : إثبات سداد االلتزامات املاليةالثالثون املادة 

ملسؤول الفني واإلداري لالعبين وااملستحقات الشهرية يثبت سداده  -يمكن االطالع عليها حال طلبها عند الضرورة  - بكشوفالنادي  فظيحت 

 .العقوبات املنصوصة بهذه الالئحةإيقاع  لالتحاد، وفي حال عدم االلتزام النادي بذلك؛ يجوز أشهر( ثالثة 3كل )

 عشر: حقوق الدعاية واإلعالن الرابعالفصل 

 : حقوق الدعاية واإلعالنوالثالثون  الحاديةاملادة 

 .الدعاية واإلعالن وصور مار أسماء وصور العبي املنتخبات الوطنية وفي أي وقت يشاء في مختلف مجاالت يحق لالتحاد استث .1

يحق للنادي استثمار أسماء وصور العبيه كأفراد أو فرق أو مجموعات فيما يراه، وفي أي وقت يشاء طوال مدة سريان العقد أو بعد  .2

 .الدعاية واإلعالن ر وصو تهاء العقد، وفي مختلف املجاالت واألعمال تعاقد ملا بعد انانتهائه، إذا ما امتدت أثار ال

يحق لالعب استثمار اسمه وصورته الفردية في مجاالت اإلعالن بشرط الحصول على موافقة خطية من ناديه في إجراء اإلعالن من حيث  .3

 .قداملوافقة طيلة مدة سريان العالشكل واملضمون وأن يتقيد الالعب بما صدرت في شأنه 

في حال قيام الالعب باإلعالن يجب أال يقترن اسمه وصورته باسم ناديه أو املنتخب أو االتحاد، وأال يستخدم اسم أو شعار أو لون أو زي  .4

 .ال يتعارض اإلعالن مع حقوق ومصالح الناديأأو خالفه بأي منهم بأي شكل من األشكال، وبشرط 

في اإلعالن مع شركات أو جهات منافسة للشريك االستراتيجي، أو الراعي الرسمي إال ستثمار اسمه وصورته الفردية ال يحق لالعب ا .5

 .باملوافقة الخطية من ناديه

ما وفي أي وقت متى ما طلب منه النادي أو الراعي التجاري ذلك، وللطرفين االتفاق بالعقد على  الترويجيةيلتزم الالعب بالتواجد في املواد  .6

 .الترويجية ةادامله يستحقه الالعب من قيمة هذ

أو املنتجات الضارة بالصحة أو ما ،اآلداب العامة ال يجوز لالعب الظهور في اإلعالنات والدعايات التجارية التي تخالف النظام العام، أو  .7

 يخالف األنظمة املحلية.

 عشر: املخالفات والعقوبات الخامسالفصل 

خالفاتوالثالثون  الثانيةاملادة 
ُ
 : إثبات امل

ا لتوقيع العقوبات املنصوص عليها في هذه الالئحة بأحد من اثنين تثبت خالفات التي تكون سندا
ُ
 :امل

 .أو الجهات املختصة التقارير الرسمية التي ترد من النادي أو االتحاد أو الوزارة .1

 .لعالقة برفع شكوى أمام اللجنةقيام األطراف ذوي ا .2
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 والثالثون  الثالثةاملادة 
ُ
 خالفات املضبوطة: إجراءات إحالة امل

التي  باملخالفةكل ما يتعلق و  الوثائق واملستندات متضمنة األنظمة واللوائحاملخالفات الواردة في هذه الالئحة أو  إحالة لالتحاديجوز  .1

ا لالئحتهاإلى لجنة االنضباط  استندت عليها  .التخاذ اإلجراءات النظامية وفقا

 العقوبات على الالعبالنادي : فرض والثالثون  ابعةر الاملادة 

خالف الالعبتوقيع العقوبات على  للنادييحق ، للناديالداخلية  العقوبات لالئحة الالعب خالففي حال  .1
ُ
 .امل

خالف الالعب  النادييخطر  .2
ُ
ا بتوقيع العقوبات بحقهبالقرارات الصادرة امل  .من تاريخ وقوع املخالفة أيام( 10)خالل  عليه رسميا

 .اتخذها النادي جراءات التيقرارات واإل  من لالتحادكل ما يتعلق باملوضوع  رفعل النادييجب على  .3

ا-يطبق النادي  .4  العقوبات التالية: من بالتدرج واحدة -حصرا

 .لفت نظر .أ

 .توجيه اإلنذار الكتابي .ب

 العب.%( من األجر الشهري ل30الغرامة املالية التي ال تزيد عن ) .ج

 : العقوبات على الالعبينوالثالثون  سةالخاماملادة 

عقوبات على الالعب في حالة ارتكابه مخالفة  إيقاع تطلب من لجنة االنضباطأو بطلب من أحد األندية أن  سواء من تلقاء نفسه لالتحاد .1

 :أو أكثر من املخالفات التالية

 .ةالقيام بالتحايل على قواعد التسجيل وأحكام هذه الالئح .أ

 .التحايل على قواعد االنتقال .ب

 .بااللتزامات التعاقدية تجاه ناديهاإلخالل  .ج

 .تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة .د

 .توقيع عقد ألكثر من ناد عن نفس الفترة .ه

 .التفاوض أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد مع أحد األندية خالفا ألحكام هذه الالئحة .و

 .ئحةحكام والضوابط املنصوص عليها في هذه الال أي من االلتزامات واأل  .ز

 .الوزارة ذات الصلةاالتحاد و  مخالفة تعليمات وتعاميم .ح

 .االتحادع عن تنفيذ قرارات امتناال  .ط

 .االتحادعرض أي نزاع يتعلق بأحكام هذه الالئحة على أي جهة أخرى غير  .ي

 .االتحادنازعات أمام تسريب الوثائق واملستندات ذات الصلة بأحكام هذه الالئحة أو املتعلقة بامل .ك

 ع.بإنهاء عقده مع النادي دون سبب مشرو  إذا ثبت قيام الالعب .ل

 :إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية من هذه املادة (1)في حال ارتكاب الالعب أيا من املخالفات املشار إليها في الفقرة  لالتحاديحق  .2

 .اإلنذار الخطي .أ
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 .يال سعوديف ر آال  عشرةغرامة مالية ال تزيد عن  .ب

 .أشهر ستةاإليقاف ملدة ال تزيد على  .ج

 .منع الالعب من مزاولة نشاطه الرياض ي .د

عند وجود عقوبة إيقاف مفروضة على العب قبل انتقاله، يجب أن يتم تطبيق تلك العقوبة وفرضها من قبل النادي الجديد الذي سجل  .3

 .فيه الالعب

 .ارتكاب ملخالفة خالل موسم رياض ي واحدتكرار  يجوز مضاعفة العقوبة املوقعة على املخالف في حال .4

 .يجب على اللجنة التحقيق مع الالعب املخالف وأن تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرار بتوقيع العقوبة .5

 : منع الالعب من مزاولة نشاطه الرياض يوالثالثون  دسةالسااملادة 

 وذلك في وفق اآلتي: اتخذها النادي وافقة على اإلجراءات التيألخذ املرفع كل ما يتعلق باملوضوع للجنة؛ يجب على النادي 

 اإلجــراء جهة صدور القرار بـ القرار النهائيحال صدور في 

ا من تاريخ صدور إلغاء عقد الالعب اعتبارا  -1 .اللجنة املختصة من منع الالعب من مزاولة نشاطه الرياض ي

 .القرار

الية أو مستحقات مدفع أي تعويضات  عدم -2

 .لالعب عن الفترة املتبقية من عقده امللغي

مطالبة الالعب بإعادة أي مبالغ استلمها  -3

 .كمقدم عقد

لجنة السعودية للرقابة على لا عن اللعب الالعب إيقاف

 .املنشطات

اإلغاء عقد الالعب  -1 من تاريخ  اعتبارا

 .صدور القرار

أو مستحقات دفع أي تعويضات  عدم -2

املتبقية من عقده لالعب عن الفترة مالية 

 .امللغي

مطالبة الالعب بإعادة أي مبالغ  -3

 .استلمها كمقدم عقد

 :ارتكابه نتيجة السجن

ا.1  .الشرعية الحدود من حدا

 .النفس في القصاص موجب.2

 الرشوة، السرقة،) جرائم ارتكابه.3

 أو الترويج أو التهريب االختالس، التزوير،

 (.املسكرات أو باملخدرات املتاجرة

 اللوائح أو األنظمة تتنافي مخالفة يأ.4

 والتقاليد العادات أو الدين أو

 االجتماعية

من الجهات  صادر نهائيشرعي حكم 

 .القضائية بسجن الالعباملختصة 

اإلغاء عقد الالعب -1 من تاريخ صدور  اعتبارا

 .القرار

أو مستحقات مالية دفع أي تعويضات  عدم-2

 .لغيلالعب عن الفترة املتبقية من عقده امل

مطالبة الالعب بإعادة أي مبالغ استلمها -3

 .كمقدم عقد
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 : العقوبات على الناديوالثالثون  السابعةاملادة 

 وفق صالحيتها أن توقع عقوبات على النادي في حالة ارتكابه أحد املخالفات التالية: االنضباطيحق للجنة  .1

 يل وشروط االحتراف وأحكام هذه الالئحة.تقديم بيانات أو مستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسج .أ

 تحايل على قواعد االنتقال. .ب

 اإلخالل بااللتزامات التعاقدية تجاه الالعب. .ج

 العب دون سبب مشروع.إنهاء عقد ال .د

 التفاوض مع أحد الالعبين أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خالفا ألحكام الالئحة. .ه

 تحريض الالعب على اإلخالل بعقده مع ناديه. .و

 االمتناع عن سداد التعويضات عن التدريب واملساهمات التضامنية وفق أحكام الالئحة. .ز

 تحاد ذات الصلة.مخالفة لوائح وتعليمات وتعاميم اال .ح

 .االتحاداالمتناع عن تنفيذ قرارات  .ط

 .االتحادعرض أي نزاع يتعلق بأحكام هذه الالئحة على أي جهة أخرى غير  .ي

 أي من االلتزامات واألحكام والضوابط املنصوص عليها في هذه الالئحة. .ك

 .االتحادمتعلقة باملنازعات أمام تسريب الوثائق واملستندات ذات الصلة بأحكام هذه الالئحة أو أي وثائق أو مستندات  .ل

ارتكاب النادي أيا من املخالفات املشار إليها في الفقرة السابقة  إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية في حال االنضباط يحق للجنة .2

 من هذه املادة:

 توجيه اإلنذار الخطي. .أ

 ريال سعودي.مائة ألف غرامة مالية ال تزيد عن  .ب

 العقوبات الواردة في الفقرة السابقة أعاله بشكل تراكمي.يمكن تطبيق  .3

 إلى تطبيق عقوبة أشد على النادي املخالف. يعتبر تكرار املخالفة سبب مؤد   .4

  املسؤول الفني واإلداري : العقوبات على الثامنة والثالثون املادة 

 املخالفات التالية: املسؤول الفني واإلداري وفق صالحيتها في حالة ارتكاب أي من  االنضباطيحق للجنة  .1

ا ألحكام الالئحة. .أ
ا
 التفاوض أو التعاقد مع أحد الالعبين، أو التصريح بالتفاوض، خالف

 .األخرى  واللوائح األنظمةمخالفة أي من االلتزامات واألحكام والضوابط املنصوص عليها في هذه الالئحة  .ب

 االمتناع عن تنفيذ قرارات اللجنة.  .ج

 عقوبات التالية:ن توقع عقوبة أو أكثر من الأ املختصةيحق للجنة  .2

 توجيه إنذار خطي. .د
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 .أشهرستة ( 6)اإليقاف ملدة ال تزيد عن  .ه

 الحياة.ملدة محددة وفي الحاالت الخطيرة يعاقب بالحرمان مدى  باملصارعةاملنع من املشاركة في أي نشاط يتعلق  .و

 ألف ريال. خمسينالغرامة املالية التي ال تزيد عن  .ز

 :اتاالعتراض: ة والثالثون التاسعاملادة 

بموجب هذه -الشكوى على أي مخالفة في القرارات الصادرة عن االتحاد يحق لكل من له مصلحة تتعلق بأحكام هذه الالئحة االعتراض أو 

 باملخالفة لألنظمة واللوائح، وذلك بتقديم احتجاج إلى لجنة االستئناف وفق أحكام الئحة االستئناف. -الالئحة

 املراسالتعشر: اإلخطارات و  السادسةالفصل 

 اإلخطار آلية: بعون األر املادة 

اأو من يمثلهم  لالئحة الخاضعون  األشخاص بينخطارات واالشعارات اإل  تبادل يتم .1  التواصل قنواتأي من  ستخداماب كتابة نظاما

 .اإللكترونيةأو  الرسمية

 عن  النادي يكون  .2
ا

 .وإشعارات االتحاد راتبقراالتابعين له  الفني واإلداري  واملسؤولعبين ال خطار الإمسؤوال

 النزاعات والخالفاتعشر: تسوية  السابعالفصل 

 النزاعات : تسوية األربعون و  الحاديةاملادة  

مركز التحكيم الرياض ي السعودي هي الجهة التي يتم فيها استئناف بعض القرارات التي تصدرها اللجنة إذا كانت و اللجان القضائية  .1

ا للنظام األساس ي لالتحاد ووفقا  سب اختصاصهكل بح القرارات قابلة لالستئناف  ا لهذه الالئحة.وفقا

ا  .2  .لألنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات ذات الشأنيتم تسوية كافة النزاعات وفقا

 : األحكام الختاميةعشر الثامنالفصل 

 : أحكام ختاميةاألربعون و  ثانيةالاملادة 

 له. ألساس ياال يتجزأ من النظام  اتكون هذه الالئحة جزءا  .1
ا
  لالتحاد وُمفسرة

ا ال يعمل بأي نص أو حكم أو قرار يتعارض .2  أو ضمنا
ا
  مع أحكام النظام األساس ي. صراحة

 تفسير وتعديل الالئحة :األربعون و  الثالثةاملادة 

ا في الحاالت والوقائع التي ليالحق في اتخاذ ما  بتفسير أحكام هذه الالئحة وله االتحادختص ي .1  .يرد بشأنها حكم في الالئحة مراه ُمناسبا

ا وبما يتوافق مع ما يصدر من تحديثات تنظيمية بشأن اللعبة من  لالتحاد .2 الحق في تعديل أحكام هذه الالئحة في الوقت الذي تراه ُمناسبا

 .أو الوزارة أو اللجنة األوملبية أو أي جهة أخرى ُمختصة الدولياالتحاد 

 لالئحة وسريانها: اعتماد ااألربعون و  ابعةالر املادة 

 . تحادمجلس إدارة االبقرار من اعتمدت هذه الالئحة  .1

 دارة، على أن يتم نشرها في املوقع اإللكتروني الرسمي لالتحاد.اإل ا من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس يسري العمل بهذه الالئحة اعتبارا  .2


