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أحكام ختامية

قررت الجمعية العمومية إلتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم بعد اإلطالع على ما يلي :
 .1قانون تنظيم عالقات العمل االتحادي رقم ( )8لسنة  1980وتعديالته.
 .2المرســوم بقــانون رقــم ( )7لســنة  2008وتعديالتــه فــي شــين الهياــة العامــة لرعايــة الشــباب
والرياضة والجهات العاملة .
 .3القرار الوزاري رقم ( )200لسنة  1995بشين عودة الالعب األجنبي إلى مالعب الدولة.
 .4النظام األساسي التحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم وتعديالته .
 .5الئحة االتحاد الدولي الصادرة بتاريخ  2005/3/16وتعديالتها .
 .6الئحـــة أوضـــاع وانتقـــاالت الالعبـــين الصـــادرة عـــن االتحـــاد الـــدولي بتـــاريخ  2009/5/26و
. 2012/9/27
 .7قرار الجمعية العمومية لالتحاد بالتصديق على الالئحة المعدة مـن اللجنـة فـي االجتمـاع العـادي
رقم ( )4الذي عقد يوم الثالثاء الموافق .2006/7/11
 .8قــرار الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة لالتحــاد بالتصــديق علــى الالئحــة المعــدة مــن اللجنــة فــي
االجتماع رقم ( )2الذي عقد في يوم الخميس الموافق . 2009/8/17
 .9قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على الالئحة المعـدة مـن اللجنـة فـي االجتمـاع
رقم (  )3الذي عقد في يوم السبت الموافق . 2011/7/30
 .10قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على الالئحة في االجتماع رقـم ( )1الـذي
عقد في يوم السبت الموافق . 2013/7/6

 .11قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق علـى التعـديالت علـى الالئحـة فـي االجتمـاع
رقــم ( )2الــذي عقــد يــوم الخمــيس الموافــق  2014/7/17ويعمــل بهــا اعتبــارا مــن تــاريخ
.2014/8/17
 .12قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق علـى التعـديالت علـى الالئحـة فـي االجتمـاع
رقــم ( )3الــذي عقــد يــوم الثالثــاء الموافــق  2015/06/30ويعمــل بهــا اعتبــارا مــن تــاريخ
.2015/07/30
 .13قرار الجمعية العمومية لالتحاد بالتصـديق علـى التعـديالت علـى الالئحـة فـي اجتمـاع الجمعيـة
العمومية غير العادية رقم ( )2الذي عقـد يـوم الثالثـاء الموافـق  2015/11/03ويعمـل بهـا
اعتبارا من تاريخ .2015/11/04

 .14قـرار الجمعيــة العموميــة العاديـة لالتحــاد بالتصــديق علــى التعـديالت علــى الالئحــة فــى
االجتماع رقم ( )1الذي عقد يوم االحد الموافق  2016/08/28ويعمل بها اعتبارا
من .2016/09/28
اعتماد الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين وذلك وفق المواد التالية:
المادة ()1
التعريفات
ألغراض تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينـة قـرين ـل منهـا مـا
لم يقض سياق النص غير ذلك :
 .1الـدولـة

:

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 .2االتحاد

:

اتحاد اإلمارات لكرة القدم.

 .3المجلس

:

مجلس إدارة اتحاد اإلمارات لكرة القدم

 .4االتحاد الدولي

:

االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

 .5اللجــــــــــنة

:

لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين .

 .6الغـــــــــرفة

:

غرفة فض المنازعات باالتحاد.

 .7النادي الحالي (الشر ة) :
 .8النادي الجديد (الشر ة):
 .9االتحاد الحالي
 .10االتحاد الجديد

:
:

 .11العقد األول

النادي المسجل به الالعب بوضعية الهواية أو االحتراف.
النادي المنتقل إليه الالعب.
االتحاد التابع له النادي الحالي.
االتحاد التابع له النادي الجديد.

 :عقــد االحتــراف الــذي تــم ابرامــه بــين النــادي و الالعــب
الذي بلغ  18عاما .

.12الفترة المحمية

 :هي فتـرة ثالثـة مواسـم املـة أو ثـالا سـنوات أيهمـا يـيتي أو اال تبـدأ
بعد نفاذ العقد إذا تم توقيعه قبل بلوغ الالعب المحترف  28عامـا
 ،وتكــون هــذه الفتــرة موســمين ــاملين أو ســنتين أيهمــا يــيتي أوالا
تبدأ بعد نفاذ العقد إذا تم توقيعه بعد بلوغ الالعب المحترف سـن
 28عاماا.

.13األ اديمية

منظمة أو يان قانوني مستقل هدفه األساسـي تقـديم تـدريب

:

طويل األجل لالعبين  ،بتوفير المرافق والبنية التحتيـة الضـرورية
للتدريب ،وتشمل على سبيل المثال ال الحصر مرا ز تدريب ـرة
القدم والمعسكرات ومدارس رة القدم وغيرها.
.14الالعب القاصر

:

الالعب الذي يقل عمره عن  18سنة.

 .15الوسيط

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يمثل الالعبـين واألنديـة أو

:

أحدهما بيجر أو بدون أجر فـي المفاوضـات بهـدف إبـرام عقـد
عمـــل بينهمـــا أو تمثيـــل األنديـــة فـــي المفاوضـــات بهـــدف إبـــرام
اتفاقية انتقال أو إعارة.
.16الموســـم الرياضـــي

الفتـــرة التـــي يحـــددها االتحـــاد للمســـابقات الرســـمية والتـــي

:

يتم اإلعالن عنها في التعميم السنوي.
 .17التعمــيم الســـنوي

:

التعمـــيم الــذي تصـــدره اللجنـــة ســنويا قبـــل بدايـــة الموســـم
الرياضي بعد اعتماده من المجلس.

 .18التعاميـــم والقرارات :

هـي التعليمـات الدوريـة الصـادرة عـن االتحـاد المتعلقـة بشـؤون
اللعبة .

 .19المنتخب

:

جميع المنتخبات الوطنية التابعة التحاد رة القدم.

الباب األول
اللجنة وأعمالها ونطاق تطبيق الالئحة
الفصل األول
تشكيل اللجنة واجتماعاتها
المادة ()2
يشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء .
يكــون الــرئيس ونائبــه مــن أعضــاء المجلــس وبــاقي أعضــائها مــن خــارج المجلــس مــن ذوي المــؤهالت
القانونية و الخبرة في العمل الرياضي .
تؤول صالحيات رئيس اللجنة إلى نائبه حال غيابه .
تسقط العضوية في حال غياب العضو أربعة اجتماعات خالل عام دون عذر مقبول.
المادة ()3
تجتمع اللجنة مرة واحدة على االقل في ل شهر بدعوة من رئيسها أو عند الحاجة .
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية األعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه .
تتخذ اللجنة قراراتها باألغلبية البسيطة وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الفصل الثانــي
نطاق عمل اللجنة وصالحياتها
المادة ()4
 – 1تختص اللجنة بما يلي:
أ  -تطبيق األحكام المتعلقة بيوضاع وانتقاالت الالعبين ،عدا ما يتعلق بالنزاعـات التعاقديـة
بين األندية والالعبين ،واتخاذ القرارات بشينها.
ب  -حماية الالعبـين القصصـر ،والنظـر فـي ـل مـا يتعلـق بالقيـد والتسـجيل واتخـاذ القـرارات
بشينها وفقا ألحكام هذه الالئحة وتكون قراراتها غير قابلة للطعن.
ج  -الفصل في جميع النزاعات ذات الصلة باألندية والمـدربين ومسـاعديهم واألجهـزة الفنيـة
والطبية ،وتلك التي يكون الوسطاء طرفا فيها.
وتكــون قــرارات اللجنــة فــي هــذا الخصــو بدائيــة تقبــل الطعــن باالســتاناف أمــام هياــة
التحكيم وفقا إلجراءات تقديم االستاناف المنصو عليها في الئحة االستاناف.
 – 2يحــدد رئــيس اللجنــة الجهــة التــي تملــك اختصــا النظــر فــي النــزاع عنــد عــدم وضــو جهــة
االختصا بين لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين وغرفة فض في المنازعات.
المادة ()5
الالئحة هي المرجع الـرئيس لفـض المنازعـات التـي تكـون األنديـة والالعبـون والوسـطاء واألجهـزة الفنيـة
واإلداريــة والطبيــة أو أي مــنهم طرفــا فيهــا بشــين عقــودهم وأوضــاعهم القانونيــة وأهليــتهم وتســجيلهم
وانتقاالتهم الداخلية والخارجية.
المادة ()6
أ -تطبــق احكــام الئحــة اوضــاع وانتقــاالت الالعبــين الدوليــة بشــين تســجيل وانتقــاالت الالعبــين غيــر
المواطنين الهواة والمحترفين و حماية القصر وطلبات شهادات االنتقـال الدوليـة ونظـام تطـابق االنتقـال
(.)TMS
ب-تطبق أحكام الالئحـة علـى النزاعـات الوطنيـة والنزاعـات التـي يكـون أحـد أطرافهـا أجنبيـا إذا ارتضـى
الطرف األجنبي ذلك .
ج-للمشتكي رفع شكواه ذات الطابع الدولي إلى االتحاد الدولي مباشرة أو بواسطة األمانة العامة .

المادة ()7
تصدر اللجنة تعميما سنويا بعد اعتماده من المجلـس قبـل بدايـة الموسـم الرياضـي ،ولهـا حـق تعديلـه
أو اإلضــافة إليــه خــالل الموســم الرياضــي بموافقــة المجلــس ويكــون التعمــيم جــزءا ال يتجــزأ مــن هــذه
الالئحة.
يتضمن التعميم مواعيد وشروط قيد وتسجيل الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية.
تعد اللجنة النماذج واالستمارات الخاصة بالقيد والتسجيل.
المادة ()8
تحيل اللجنة المخالفات واالنتها ات التي تعرض عليها الى لجنة االنضباط لتطبيق العقوبات المنصو
عليها في هذه الالئحة على األندية واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية والالعبين والوسطاء في الحاالت
التي يثبت فيها مخالفة أي منهم لالئحة .

الباب الثانـــي
شؤون الالعــــبين
الفصل األول
األوضاع القانونيــة لالعبين
المادة ()9
يصنف الالعبون المسجلون في االتحاد إلى هواة و محترفين.
المادة ()10
الالعب المحترف هـو المـرتبط بعقـد مكتـوب مـع نـا بد بمقابـل مـادي أ ثـر مـن النفقـات التـي يتكبـدها الالعـب
بشكل فعلي جراء ممارسته لعبة رة القدم و عدا ذلك يعتبر هاويا.
المادة ()11
 - 1لالعب المحترف التسجيل العب هاوب بعد مرور  30يوما من آخر مباراة لعبها محترف.
 - 2ال ي ـدفع تعــويض بــدل التــدريب عنــد إعــادة ا تســاب الالعــب وضــعية الهوايــة .وفــي حالــة إعــادة
تسجيله محترف خالل  30شهرا من إعادة ا تساب وضعية الهواية يتوجب على ناديـه الجديـد
دفع تعويض مقابل التدريب المقرر وفقا لالئحة.
المادة ()12
ال
يبقى الالعب المحترف الذي يعتـزل عنـد انتهـاء تعاقـده أو الالعـب الهـاوي الـذي يعتـزل اللعـب مسـج ا
لدى االتحاد في آخر نادب لمدة  30شهرا تبدأ من تاريخ آخر مباراة رسمية شارك فيها مع ناديه .
المادة ()13
مع مراعاة قواعد وشروط التسجيل تكون شروط احتراف الالعب المواطن ما يلي :
أ -أن يبرم مع النادي أو الشر ة عقد احتراف وفق ا للوائح االتحاد واالتحاد الدولي.
ب -أن يكون قد بلغ ثماني عشرة سنة ميالدية عند توقيع العقد.

ج -يلزم الالعب الذي بلغ الثامنة عشر من عمره بإبرام أول عقد احتراف له مع ناديه شرط أن يقـدم
لالعب عرض عمل مكتوب خـالل الشـهرين التـاليين لبلوغـه الثامنـة عشـر علــى أن ال تزيـد مــدة
العقـــد عــن خمــس ســنوات فـــي حالـــة رغبـــة النـــادي بـــذلك ،ويلـــزم النـــادي بـــدفع راتــب شــهري
إجمالي طبقا للملحق رقم ( )2ويكون العرض المذ ور ملزما للنادى.
د -يعتبر الالعب الهاوي الذي بلغ الثامنة عشر من عمـره حـرا إذا ثبـت للجنـة بـين ناديـه لـم يقـدم
عرضا مكتوبا للتعاقد معه خالل الشهرين التاليين لبلوغه سن الثامنة عشر.
ه -يعتبر إخطـار االتحـاد مـن قبـل النـادى بعـرض العمـل المرسـل لالعـب بواسـطة البريـد المسـجل
بعلــم الوصــول  /الفــا س او االســتالم المباشــر باليــد دليــل إثبــات علــى تقــديم النــادى عــرض
العمل المذ ور.
و -في حال ثبت تقديم النادي لعرض العمل لالعب وفقا للفقرات (ج – هـ) أعـاله ورفـض الالعـب
التوقيع مع النادي فـال يجـوز لـه االنتقـال ألي نـاد اوخـر سـواء بصـفة الهوايـة أو االحتـراف مـالم
يحصل على موافقة خطية من ناديه األول.
ي -تنظر اللجنة في النزاع بين الالعب الهاوي والنادي بشين إبرام العقد األول بينهما.
المادة ()14
لالعب الذي تجاوز الثامنة عشر من عمره حق االحتراف خارج الدولة في األحوال التالية:
أ -إذا ان مسجال في االتحاد بوضعية الهواية.
ب  -إذا ان محترفا وانتهى عقده.
ج  -بموافقة ناديه خالل سريان عقده.

الفرع األول
التزامات الالعب
المادة ()15
يلتزم الالعب بما يلي :
أ -الموافقة على التقيد بالقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن االتحـاد واالتحـاد القـاري
واالتحاد الدولي العتماد تسجيله .
ب -االلتحاق بالمنتخبات الوطنية فور طلب االتحاد منه ذلك.
ج -حضور التدريبات والمعسكرات والندوات والمـؤتمرات الصـحفية وأداء المباريـات الوديـة والرسـمية
في النادي أو المنتخب حسب المواعيد المقررة.
د -الحفاظ علـى اللياقـة البدنيـة والمثـول لالختبـارات الفنيـة والفحوصـات الطبيـة الدوريـة والعـالج وفـق
الجداول المعـدة مـن األجهـزة الفنيـة والطبيـة للنـادي واالتحـاد وفحوصـات اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة
المنشطات.
هـ  -التحلي باألخالق والرو الرياضية وأن يكون قدوة حسنة داخل وخارج الملعب .
و -عدم قبول أي دعم مادي أو هدايا من أي جهة دون الحصول على موافقة النادي.
ز -عدم المشار ة أو اللعب في المباريات الرسمية أو غير الرسمية لغير ناديه الحالي إال بعد الحصـول
على موافقته الخطية.
– عدم التغيب عن النادي خالل فترة العقد بدون موافقة خطية من النادي أو عذر يقبله النادي.
ط -إعالن ناديه عن أي تغيير في اسمه بقرار من الجهات المختصة.

الفرع الــثاني
التزامات األنديـــة
المادة ()16
تراعي االندية قـدراتها الماليـة قبـل الـدخول فـي أيـة عالقـة تعاقديـة مـع الالعبـين و يلتـزم النـادي تجـاه
الالعب المحترف بما يلي :
أ – أداء راتب شهري يتم االتفاق عليه بالعقد الموقع بين النادي والالعب طبقا للملحـق رقـم ()2
مــن هــذه الالئحــة .ويعتبــر مقــدم العقــد فــي حــال وجــوده مقــابالا لســريان العقــد وضــمن ســقف
الرواتب المنصو عليه في الملحق المذ ور.
ب -تــيمين صــحي وآخــر يغطــي حــاالت اإلصــابة والعجــز أو الوفــاة طيلــة مــدة عقــده مــع النــادي
والحاالت التي تمتد آثارها بعد نهاية العقد.
ج -أية امتيازات أخرى يتم االتفاق والنص عليها في العقد المبرم فيما بـين النـادي والالعـب وعلـى
سبيل المثال "بدالت السكن والمواصالت  ،اإلجازات  ،مكافآت الفوز وغيرهـا " بمـا ال يخـالف
الملحق رقم ( )2من هذه الالئحة .
د -السما بمواصلة الدراسة بما يساعده على ضمان مستقبله الوظيفي.
هـ -تسليم الالعب نسخة من العقد فور التوقيع عليه .
المادة ()17
أ  -يلتزم النادي بتيمين العالج والتيهيل الصحي لالعبين الهواة المسجلين لديه.
ب  -يلتزم النادي بتيمين الالعب المحترف وفقا لما يلي:
 - 1تيمين يغطي حاالت المرض والعالج طيلة سريان العقد.
 - 2تــيمين يغطــي نفقــات العــالج والتيهيــل فــي حالــة اإلصــابة وبحــد أقصــى ســتة
أشهر بعد انتهاء العقد.

 - 3تــيمين يضــمن تعويضـا مناســبا لالعــب فــي حــالتي العجــز والوفــاة طيلــة ســريان
العقد.
 - 4تيمين يضمن دفع افة مستحقات الالعب في حالة أصابته إذ يبقى الالعب
في هذه الحالة متمتعا بكافة حقوقه وامتيازاته المالية لحين انتهاء العقد.
 - 5يشترط للتيمين المنصو عليه في الفقرات ( )4 ،3 ،2أعاله إثبات اإلصــابة
أو العجز أو الوفاة بتقرير صادر من جهة طبية حكومية ،وأن تكون قد حصـلت أثنـاء
طريقه إليهما ذهابا وإياباا.
اللعب أو التدريب مع النادي أو بسببهما أو في
ج -يلتــزم النــادي بالســما لالعــب بااللتحــاق بالمنتخبــات الوطنيــة ومعســكرات التــدريب عنــد طلــب
االتحاد .
د -يلتزم النادي بالسما لالعب عند استدعائه مـن اتحـاده الـوطني للعـب مـع منتخبـه فـي المباريـات
المحددة بالتقويم الدولي وفقا للشروط والقواعد المبينة بلوائح االتحاد واالتحاد الدولي .
المادة ()18
أ -إعداد سجل خـا بالالعـب المحتـرف يشـمل المسـتحقات الماليـة واالسـتقطاعات المسـببة
يقدم لالتحاد عند الطلب.
ب -تلتــزم األنديــة أو الشــر ات بحفـــ ســـجالت الحضـــور والغيـــاب عـــن التمـــارين علـــى أن
تكون موقعه من قبل الالعبين المحترفين وتقديمها لالتحاد عند الطلب.
ج -يــتم وضــع شــوف حضــور وغيــاب الالعبــين الهــواة مــن قبــل المختصــين فــى النــادى وذلــك
ألغراض احتساب تعويضات بدل التدريب.
المادة ()19
يلتزم النادي الجديد الذي ينتقل إليه الالعب القاصر بما يلي :
أ -تقديم التعليم و التدريب الكروي المناسب وأي تعليم أو تدريب أ اديمي أو مدرسي أو مهنـي
لالعب .
ب -توفير المستوى المعيشي والسكن المناسب والمواصالت وغيرها لالعب .
ج -الرعاية الصحية.
د -توفير المالبس والمعدات والتجهيزات الرياضية .

المادة ()20
 -1يشــترط لتــرخيص األ اديميــات مطابقتهــا للنظمــة والمواصــفات الدوليــة والمحليــة وســداد الرســوم
المقررة لالتحاد وتلتزم بما يلي :
أ -االحتفاظ بسجل يحوي اسم و تاريخ ميالد القصر المسجلين باأل اديمية.
ب-إخطار االتحاد بالالعبين القصر المقيدين لديه .
ج -االلتزام بنظام الفيفا وقواعد السلوك المتبعة في لعبة رة القدم الرسمية .
د-رفع تقارير إلى اللجنة بما يفيد التزامه بما ورد أعاله.
 -2دون اإلخالل بما ورد فـي الفقـرة أعـاله تلتـزم األنديـة المحترفـة بتيسـيس أ اديميـات رياضـية تتبعهـا
ماليا  ،فنيا وقانونيا .
 -3تلتزم األندية أو الشر ات واأل اديميات المستقلة بيحكام المادتين ( 19و  )20من هذه الالئحة.

الفصل الثاني
عقود الالعبين
الفرع األول
شروط التعاقد
المادة ()21
 -1عقد الالعب هو عقد محدد المدة باليوم والشهر والسنة يتضمن الحقوق والواجبات بين
النادي والالعب وموقع من أطرافه على جميع صفحاته .
 -2يلتزم النادي بإدراج اسم الوسيط المعتمد في العقد إن وجد أو ينص على عدم وجوده.
-3يكون الحد األقصى لعقد الالعب الذي بلغ ثمانية عشر عاما خمس سنوات .
 -4يكون الحد األدنى لمدة عقد الالعب بدء من تاريخ سريانه وحتى نهاية الموسم
الرياضي.
 -5للنادي الحق بتمديد عقد الالعب الذي التحق بالخدمة الوطنية أثناء سريان عقده مع
النادي ،بحيث يكون التمديد مساويا ً لفترة االنقطاع عن النادي حسب المدة المقررة في
قانون الخدمة الوطنية ويشترط لذلك مايلي:
أ .يجب أن تكون فترة االنقطاع عن النادي أكثر من شهرين وبخالف ذلك يقتصر حق
النادي بالتعويض فقط من النادي الجديد الذي تعاقد معه الالعب إذا تم التعاقد خالل
أول موسم رياضي بعد انتهاء الخدمة العسكرية أو انتهاء العقد ايهما أبعد ،ويكون
التعويض مساويا ً لرواتب الالعب من النادي القديم أثناء فترة االنقطاع عن النادي.
FAب .على النادي أن يتقدم بمعاملة تعديل بيانات العب على النظام االلكتروني
 NETقبل ستة أشهر على األقل من انتهاء عقد الالعب إذا انتهت خدمته قبل انتهاء
عقده ،وقبل شهرين على األقل من انتهاء الخدمة العسكرية إذا انتهى عقده قبل انتهاء
خدمته ،على أن يرفق النادي بالمعاملة مايلي:
 كتابا ً رسميا ً من النادي يطلب فيه من االتحاد تمديد العقد موضحا ً بداية ونهايةفترة التمديد ويجب أن تبدأ فترة التمديد اعتبارا ً من بدء أقرب فترة تسجيل تلي
انتهاء العقد أو انتهاء الخدمة الوطنية ايهما ابعد.
 العقد األصلي المراد تمديده. وثيقة رسمية تثبت التحاق الالعب بالخدمة الوطنية وتاريخ بداية ونهاية الخدمة. نسخة من االخطار الموجة لالعب برغبة النادي بتمديد العقد معه وتفاصيلالتمديد.
ج .تبقى حقوق وواجبات الطرفين (النادي والالعب) الواردة في العقد االصلي هي
ذاتها خالل فترة التمديد.

المادة ()22
عقد االحتراف ملزم ألطرافه و ال يجوز تعليق نفاذ عقد الالعب على :
أ -تسجيل الالعب .
ب -إيجابية نتيجة الفحص الطبي أو الفني.
ج  -شرط فترة التجربة أو اجتيازها .
د -حصول الالعب على تصريح العمل و اإلقامة .
المادة ()23
تيثير الطرف الثالث على االندية
ال يجوز ألي نادي الدخول في عقد يسمح ألي طـرف آخـر فـي العقـد أو طـرف ثالـث أن
-1
يؤثر باستقالليته في المسائل المتعلقة بالعمل و االنتقال و سياساته أو أداء فرقه .
 -2يجوز للجنة لالنضباط في االتحاد  /االتحاد الـدولي فـرض عقوبـات علـى األنديـة التـي ال
تراعي االلتزامات الواردة بهذه المادة .
الفرع الثاني
انتهــاء العقــد
المادة ()24
أ -ينتهي العقد بانتهاء مدته أو باتفاق مكتوب بين النادي والالعب.
ب -ال يجوز إنهاء العقد من طرف واحد خالل الموسم الرياضي .
ج -استثناء من الفقرة (ب) يجوز إنهاء العقد من طرف واحد قبل انتهاء مدته دون أن تترتب عليه
أية نتائج أيا ان نوعها إن وجد سبب عادل أو سبب رياضي عادل .
المادة ()25
حال انهـاء العقـد دون سـبب عـادل يـتم احتسـاب مبلـغ التعـويض وفـق مـا نـص عليـه العقـد أو االتفـاق
وبخالف ذلك تطبـق أحكـام القـوانين المعمـول بهـا فـي الدولـة وتراعـى خصوصـية الرياضـة وأي معـايير
موضوعية أخرى وتشمل تحديدا :

أ-المكافآت والمزايا األخرى المستحقة لالعب بموجب العقد الحالي أو العقد الجديد والمـدة المتبقيـة
من العقد الحالي حتى خمس سنوات حد أقصى.
ب-احتساب الرسوم و المصروفات التي تكبدها النادي السابق .
ج -إذا ان انتهاك العقد قد حدا أثناء الفترة المحمية.
يكــون احتســاب مبلــغ التعــويض وفــق أحكــام المــادة ( )52مــن هــذه الالئحــة فيمــا يتعلــق بــالتعويض
مقابل التدريب وما لم ينص العقد على خالفه .
إذا تمت مطالبة الالعب المحترف بتعويض  ،يكون الالعب وناديه الجديد مساولين بالتضامن عـن أداء
مبلغ التعويض وال يجوز إسناد استحقاق التعويض لطرف ثالث .
المادة ()26
باإلضافة الى االلتزام بدفع تعويضات :
أ -يعاقب الالعب الذي خـرق العقـد أثنـاء الفتـرة المحميـة بـالمنع مـن المشـار ة فـي المباريـات الرسـمية
لمـدة أربعـة أشـهر  ،وفـي األحـوال المشـددة تكــون العقوبـة سـتة أشـهر  ،وتسـري هـذه العقوبـات فــور
إخطار الالعب بالقرار و تعلق هذه العقوبات الرياضـية علـى الالعـب فـي الفتـرة الممتـدة مـن آخـر مبـاراة
رســـمية بالموســـم وأول مبـــاراة بالموســـم الجديـــد  ،وتشـــمل فـــي لتـــا الحـــالتين البطـــوالت المحليـــة
والبطوالت الدولية للندية.
يسمح لالعب المعاقب بالمشار ة في المباريات الرسمية للمنتخب التي يشارك بها االتحاد فـي نهائيـات
مسابقة دولية خالل الفترة الممتدة بين آخر مباراة بالموسم وأول مباراة بالموسم التالي.
ال تترتب أية عقوبات رياضية على اإلنهاء من طرف واحد وبـدون سـبب عـادل أو سـبب رياضـي عـادل
إذا حدا بعد الفترة المحمية ويجوز فرض إجراءات انضباطية خارج الفترة المحميـة عنـد الفشـل فـي
اإلخطــار بإنهــاء التعاقــد خــالل  15يــوم مــن آخــر مبــاراة رســمية بالموســم ( تشــمل الكــيس الــوطني )
للنادي المسجل فيه الالعب .و تبـدأ الفتـرة المحميـة مـرة أخـرى عنـد أو أثنـاء تجديـد العقـد ،وتمديـد
فترة العقد السابق.

ب-دون االخالل بالحق بالمطالبة بـالتعويض يعاقـب النـادي الـذي أنهـى العقـد  ،أو شـجع الالعـب علـى
انتهاك العقد أثناء الفترة المحمية بعقوبات رياضية تقضي بمنعه من تسجيل العبين جدد سـواء ـانوا
محليـين أو دوليــين لمـدة فترتــي تسـجيل  ،و يعتبــر ـل نــادا قـام بتســجيل العـب محتــرف أنهـى عقــده
بدون سبب عادل  ،محرضا على ارتكاب المخالفة ما لم يثبت خالف ذلك.
ج-يعاقب ل شخص يخضع ألحكام الفيفا (مساول نادي  ،وسيط  ،العب وغيرهم) يتصرف بطريقـة
تساعد على اإلخالل بالعقد بين الالعب المحترف والنادي من أجل تسهيل عملية انتقال الالعب .
المادة ()27
مع عدم اإلخالل بشروط العقد  ،للغرفة بطلـب مـن أحـد الطـرفين تقـدير التعـويض المناسـب عـن إنهـاء
العقد لسبب غير عادل وإحالة المخالفات الى لجنة االنضباط لتوقيـع العقوبـات الرياضـية المناسـبة طبقـا
للمادة ( )26من هذه الالئحة.

الفصل الثالث
أحكام ومبادئ عامة لعقود الالعبين
المادة ()28
 - 1يلتزم النادي والالعب والوسيط باألحكام الواردة بالعقود.
 - 2يلتزم النادي والالعب المواطن بإدراج شـرط فـي العقـد يقضـي باختصـا غرفـة فـض المنازعـات
بالنظر في النزاعات التي تنشي بينهما حول بنود العقد وتنفيذه.
المادة ()29
مع مراعاة أحكام المادة ( )24يحق لكل من الالعب المحترف والنادي أن يطلب من الغرفة إنهاء العقـد
لسبب عادل أو لسبب رياضي عادل.
المادة ()30
لالعب المحترف الذي لم يشارك خالل الموسم بنسبة  % 10على األقل مـن المباريـات الرسـمية طلـب
إنهاء عقده مع ناديه خالل  15يوما بعد آخر مباراة رسمية بذات الموسـم أخـذا بظـروف الالعـب دون
فـرض عقوبـات رياضـية علـى النـادي  ،وللغرفـة تقـدير التعـويض المناسـب وفقـا للمعـايير المحـددة فـي
المــادة (  ) 25مــن هــذه الالئحــة ويســتثنى مــن هــذة القاعــدة حــارس المرمــى إذ يجــوز لــه طلــب إنهــاء
العقد إذا لم يحقق نسبة المشار ة المذ ورة خالل موسمين متتالين وفقا لذات الشروط .
المادة ()31
يصح العقد ويبطل الشرط المخالف للوائح والقرارات والتعاميم .
المادة ()32
مع عدم اإلخالل بشروط العقد للنـادي الـذي هـبط إلـى الدرجـة األدنـى ولالعـب الـذي صـعد ناديـه إلـى
الدرجة األعلى التفاوض خالل  30يوما مـن إعـالن هبـوط أو صـعود النـادي رسـميا لتعـديل امتيـازات
الالعب ومستحقاته المالية.
المادة ()33
تلتزم األندية عند التعاقد مع الالعب بما يلي :
أ -التقيّد باألحكام الوجوبية الواردة بنموذج العقد الملحق بهذه الالئحة ( الملحق رقم .) 1

ب-تسليم عقود الالعبين إلى االتحاد خالل  20يوم عمل من تاريخ التوقيع عليها.
ج-تسليم ملحق عقد الالعب أو إنهاء عقده بالتراضي أو فسخه من طرف واحد الى االتحاد خالل
ستة أيام عمل تبدأ من تاريخ التوقيع عليها.
الباب الثالث
تســجيل الالعبين
المادة ()34
أ -يجب أن يكون الالعب الهاوي أو المحترف مسجالا لدى االتحاد ليكون مؤهالا للعب في
المباريات الرسمية.
ب -ال يجوز لالعب أن يسجل أل ثر من ناد واحد في نفس الوقت.
ج -يجوز لالعب التسجيل مع ثالثة أندية حد أقصى أثناء الموسم الواحد  ،وخالل هذه الفترة
يكون الالعب مؤهالا للعب مباريات رسمية مع ناديين فقط .واستثناءا من هذه القاعدة فإن
الالعب المنتقل بين ناديين تابعين التحادين مواسمهما متداخلة (بدء الموسم الصيفي –
الخريفي ،مخالف للشتوي  -الربيعي ) يكون الالعب مؤهالا للعب في المباريات الرسمية لنادب
ثالث أثناء الموسم المعني مع امتثاله الكامل لاللتزامات التعاقدية تجاه ناديه السابق.
د -ال يجوز أن يشارك الالعب في المباريات الرسمية أل ثر من ناديين يتنافسان في ذات بطوالت
الدوري المحلي أو بطولة الكيس  ،وفي جميع األحوال يجب مراعاة النزاهة الرياضية في
المنافسة تحديدا ويخضع ذلك للوائح المسابقات الخاصة باإلتحاد.
المادة ()35
أ  -يبطل تسجيل أي العب مسجل لناد آخر في اتحاد آخر للعبة جماعية أو فردية.
ب -ال يجوز تعديل أو تغيير بيان تاريخ ميالد الالعب الذي صسجل باإلتحاد ألول مرة.
ج -يبطل تسجيل الالعب إذا ثبت أنه سجل بنا اء على معلومات غير صحيحة.
د -للندية التعاقد مع الالعبين األجانب وقيدهم في سجالت االتحاد بالعدد المسمو به
بموجب اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن االتحاد.
هـ-تطبق أحكام الالئحة الدولية ألوضاع وانتقاالت الالعبين بشين طلب شهادة االنتقال الدولية.

المادة ()36
 -1تلتزم األندية بنظام التسجيل االلكتروني ( .)FA-Net
 -2يجب تسجيل الالعبين خالل فترتي التسجيل للموسم الرياضي اللتين يحددهما االتحاد.
ويجوز استثناءا تسجيل الالعبين خارج هاتين الفترتين وفقا لما يلي:
أ  -الالعب المحترف الذي انتهى عقده قبل انتهاء إحدى فترتي التسجيل
بطلب من النادي وموافقة اللجنة مع مراعاة النزاهة الرياضية ،وفيما إذا تم
إنهاء العقد بسبب عادل.
ب  -يجوز ألندية دوري المحترفين تسجيل العبين أجانـب عـدد ( )2أثنـاء أو
خارج فترتي التسجيل بشرط عدم مشار تهما بيي مسابقة محلية.
-3
-4
-5
-6

تبدأ فترة التسجيل األولى بعد انتهاء الموسم وتنتهي عـادةا قبـل بدايـة الموسـم الجديـد علـى
أن ال تتجاوز أثنى عشر أسبوع .
تكون فترة التسجيل الثانية عادةا في منتصف الموسم ويجب أن ال تتعدى أربعة أسابيع.
يتم إخطار الفيفا بفترتي التسجيل قبل  12شهر على األقل من تنفيذها .
ال تنطبــق األحكــام المتعلقــة بفترتــي التســجيل علــى مســابقات المراحــل الســنية ويقــوم االتحــاد
بتحديد الفترات التي يسجل فيها الالعبون لهذه المسابقات .

المادة ()37
أ-يحتف االتحاد بسـجل قيـد لكـل العـب يشـمل تاريخـه الرياضـي واألنديـة التـي سـجل بهـا بـدءا مـن
عمر  12سنة  ،وإذا صادف يوم ميالد الالعب بين موسمين يجب أن يسجل الالعب للنادي المقيـد
به في الموسم الرياضي الذي يلي يوم ميالده الثاني عشر.
ب-يكون النادي مسؤوالا عن افة النتائج المترتبة على عدم إعالن االتحاد بيي تغيير فـي اسـم الالعـب
بموجب قرار صادر من الجهة المختصة.
المادة ()38
مــع عــدم المســاس بــيي إجــراء مطلــوب لتعــديل النتــائج الرياضــية المترتبــة علــى مشــار ة الالعــب غيــر
المســجل باالتحــاد فـي مبــاراة رســمية تعتبــر مشــار ة الالعــب غيــر قانونيــة  .وتفــرض لجنــة االنضــباط
عقوبة على الالعب و النادي أو أي منهما.

الفصـل األول
انتقاالت الالعبين
الفرع األول
االنتقال بين أندية الدولة
المادة ()39
ال يحـق لالعـب الهــاوي االنتقـال أليّب مـن أنديــة الدولـة بوضــعية الهوايـة إال بعـد الحصــول علـى موافقــة
رسمية من ناديه.
المادة ()40
لالعب الهاوي القاصر االنتقال ألي ناد داخل الدولة بموافقة اللجنة ووفقا للشروط التالية :
 -1تقديم طلب موقع من ولي امر الالعب الى اللجنة مرفقا به جميع المستندات المؤيدة لطلبه
ومنها ( عقد االيجار – ملكية العقار – شهادة التسجيل المدرسية – التقارير الطبية – عقد
العمل – تاب من جهة عمله  /ما يفيد تقاعد ولي االمر  ...وغيرها ) .
 -2تقوم اللجنة بمخاطبة النادي الحالي لبيان موقفه من الطلب.
 -3تراعي اللجنة عند اصدار قرارها توفر ايا من الضوابط التالية :
أ -انتقال اسرة الالعب من إمارة أو منطقة الى إمارة أو منطقة اخرى بمسافة ال تقل عن
 150م عن ناديه الحالي.
ب -انتقال الالعب ألسباب تعليمية أو مهنية لمسافة ال تقل عن  100م بشرط انتقال اسرة
الالعب شريطة تقديم ما يثبت ذلك .
ج  -أية حاالت اخرى تراها اللجنة في مصلحة الالعب القاصر ولها االستعانة برأي أي من
المختصين وفقا لكل حالة على حده .
المادة ()41
لالعب المحترف الذي انتهى عقده االنتقال إلي أي نا بد آخر.

المادة ()42
يجــوز انتقــال الالعــب خــالل فتــرة ســريان عقــده باتفــاق الالعــب والنــادي المتعاقــد معــه والنــادي الــذي
يرغب في االنتقال إليه على أن يوقع األطراف الثالثة على اتفاقية االنتقال.
المادة ()43
أ-ال يحق للوسيط أو الالعب أثناء سريان عقده التفاوض أو التعاقد مع نا بد آخر قبـل سـتة أشـهر مـن
انتهاء عقده ويستثنى من ذلك الالعب الملتحق بالخدمة الوطنية.
ب -يلتزم النادي الجديد بإخطار نادي الالعـب الحـالي تابيـا قبـل بـدء عمليـة التفـاوض أو التعاقـد مـع
الالعب الذي يرغب في االنتقال إليه خالل ستة أشهر من انتهاء عقده .
المادة ()44
لالعب المحترف الذي لم يقيده ناديه في شفه خالل فترات التسجيل ولم تتم اعارته إلى نا بد آخـر أن
يتقدم بطلب فسخ عقده إلى الغرفة .

الفرع الثاني
االنتقال خارج الدولة
المادة ()45
-1يسمح باالنتقاالت الدولية لالعبين فوق سن  18سنة فقط.
-2يجوز لمن هم دون ( )18عاما االنتقال دوليا استثناء وفق الضوابط التالية :
أ .انتقال والدي الالعب لبلد النادي الجديد ألسباب ال تتعلق بكرة القدم.
ب .أن يقيم الالعب في منطقة ال تبعد أ ثر عن  50يلو متر من حدود بلده  ،وأن يقع النادي الـذي
يرغــب الالعــب فــي التســجيل لديــه باتحــاد الدولــة المجــاورة داخــل مســافة  50يلــومتر مــن الحــدود.
وتكون المسافة القصـوى بـين مكـان إقامـة الالعـب ومقـر النـادي  100يلـو متـر و وفـي هـذه الحـاالت
يجــب أن يقــيم الالعــب ببلــده وبالموافقــة الصــريحة مــن االتحــادات المعنيــة ويقــدم الناديــان المعنيــان
موافقتهما الصريحة .
 -3تنطبق شروط هذه المـادة علـى أي العـب لـم يسـبق وإن سـجل مـع نـادي وال يحمـل جنسـية البلـد
الذي يرغب في التسجيل لديه للمرة األولى .
-4يخضع أي انتقال دولي وفق الفقرة ( )2وأي تسجيل ألول مـرة وفـق الفقـرة ( )3لموافقـة اللجنـة
الفرعية المعينة من قبل لجنة أوضاع الالعبين الدولية لهذا الغرض .
يقدم طلب التسجيل للموافقـة مـن قبـل االتحـاد الراغـب فـي تسـجيل الالعـب  .ويمـنح االتحـاد السـابق
الفرصة لبيان موقفه .
يجب الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة الفرعية قبـل طلـب االتحـاد شـهادة االنتقـال الدوليـة أو
التسجيل ألول مرة .
تعاقب لجنة االنضباط في االتحاد الدولي وفقا لالئحتها أي انتهاك لهـذا الـنص مـن قبـل االتحـاد الـذي
لم يقدم طلب التسجيل الى اللجنة الفرعية ويجوز تطبيق العقوبة على االتحاد السابق إلصداره شـهادة
االنتقال الدولية دون موافقتها و األندية التي ابرمت اتفاقيات انتقال الالعب القاصر.
 -5يتضــمن الملحــق ( )2مــن الئحــة أوضــاع وانتقــاالت الالعبــين الدوليــة اإلجــراءات الخاصــة بطلــب
التسجيل ألول مرة من اللجنة الفرعية واالنتقال الدولي لالعب القاصر.

الفرع الثالث
إعــارة الالعبيــن
المادة ()46
ال يجوز إعارة الالعب الهاوي بين أندية الدولة .
المادة ()47
أ -للنديــة إعــارة العبيهــا المحت ـرفين باتفاقيــة إعــارة تحــدد مــدتها وتــنص علــى االلتزامــات الماليــة
ويوقع عليها األطراف الثالثة الناديان والالعب .
ب -تتم اإلعارة خالل الفترة المحددة للتسجيل حسب التعميم السنوي الصادر عن االتحاد.
ج -تكون فترة اإلعارة ضمن مدة سريان عقد الالعب مع النادي الذي أعاره.
د -الحد األدنى لمدة اإلعارة هي الفترة الممتدة بين فترتي التسجيل .
هـ -يجوز إنهاء اإلعارة قبل موعدها باتفاق جميع األطراف.
و -ال يسجل الالعب إال مع نا بد واحد في ذات الوقت.
المادة ()48
ال يجوز للنادي المعار إليه الالعب نقله أو إعارته إلـى نـا بد ثالـث إال بالموافقـة الخطيـة لالعـب و ناديـه
الذي أعاره .
المادة ()49
تخضع اإلعارة الى قواعد انتقال الالعبين وأحكام تعويض التدريب .

الفصل الثاني
تعويضات التدريب وآلية التضامن
المادة ()50
تعويض التدريب :
تستحق األندية التي ساهمت في تدريب وتطوير الالعب بدل تعويض عن التدريب في االنتقاالت
المحلية باألحوال اآلتية:
أ -عند توقيع الالعب الهاوي أول عقد احتراف .
ب -وفي ل مرة ينتقل فيها الالعب حتى اتمام  21عاما يستحق النادي المنتقل منه الالعب
تعويض التدريب .
ج -يستحق تعويض التدريب باالنتقال أثناء سريان العقد أو عند انتهائه.
د -يستحق النادي أو األندية السابقة تعويض التدريب لمرة واحدة فقط .
هـ -يحتسب تعويض بدل التدريب من عمر  12عاما وحتى  21عاما .
المادة ()51
ال يستحق تعويض التدريب في الحاالت التالية :
أ -اذا وقع الالعب أول عقد احتراف له أو انتقل ألي نادب جديد بعد اتمامه ( )21عاما .
ب -عند استعادة الالعب المحترف لوضعية الهواية .
ج -إذا أنهى النادي عقد الالعب بدون سبب عادل أو سبب رياضي عادل .
د -إذا تم فسخ العقد بقرار من غرفة فض المنازعات ألسباب ترجع للنادي .

المادة ()52
التعويض مقابل التدريب  -الالعبون المواطنون
عمر الالعب

أندية دوري المحترفين

أندية دوري الدرجة األولى(أ)

 12سنة

 75ألف درهم

 50ألف درهم

 13سنة

 90ألف درهم

 60ألف درهم

 14سنة

 105ألف درهم

 70ألف درهم

 15سنة

 120ألف درهم

 80ألف درهم

 16سنة

 140ألف درهم

 95ألف درهم

 17سنة

 160ألف درهم

 110ألف درهم

 18سنة

 180ألف درهم

 125ألف درهم

 19سنة

 210ألف درهم

 145ألف درهم

 20سنة

 240ألف درهم

 165ألف درهم

 21سنة

 270ألف درهم

 180ألف درهم

طريقة احتساب تعويضات التدريب وفقا للجدول أعاله :
 -1تتحدد مبالغ تعويضات التدريب وفقا للجدول أعاله.
 -2تحتســب مبــالغ تعويضــات التــدريب علــى أســاس تكلفــة التــدريب الســنوية فــي النــادي الجديــد
(المنتقـل إليــه الالعــب) وفقـا للجــدول أعــاله ،وحسـب تســجيل الالعــب فــي الســجالت الرســمية
لالتحاد.

 -3تحتسب مبالغ تعويضات التدريب على أساس فترة التـدريب الفعليـة (يـوم  /شـهر /سـنة) وال
يتم احتساب فترات انقطاع الالعب عن التدريب.
 -4يلتزم النادي بسداد مبلـغ تعويضـات التـدريب ( للنـادي أو الشـر ة  /للنديـة ) دفعـة واحـدة
أو على دفعات خالل ثالثين يوما من تاريخ تسجيل الالعب.
 -5يجب أن يكون االلتزام بدفع التعويض مقابل التدريب دون المسـاس بـيي التـزام لـدفع تعـويض
نتيجة اإلخالل بالعقد.
 -6يستحق النادي أو الشر ة تعويض التدريب لمرة واحدة فقط .
المادة ()53
آلية التضامن:
تستحق األندية التي أسهمت في تعليم وتدريب الالعب المحترف الذي احترف خارج الدولة جزءا مـن
التعويض المدفوع لناديه إذا انتقل إلى ناد آخر قبل انتهاء عقده طبقا ألحكـام الئحـة أوضـاع الالعبـين
الدولية.
المادة ()54
إذا أعيد تسجيل الالعب الهاوي بوضعية االحتراف خـالل  30شـهرا مـن إعـادة ا تسـابه لصـفة الهوايـة
يلتزم النادي الجديد بدفع تعويضات التدريب للنادي أو األندية السـابقة وفقـا للمـادة ( )50مـن هـذه
الالئحة .

الفصل الثالث
حقـــوق الدعايــة واإلعـــالن
المادة ()55
لالتحـــاد اســـتثمار أســـماء وصـــور العبـــي المنتخبـــات الوطنيـــة فـــي مختلـــف مجـــاالت وأشـــكال الدعايـــة
واإلعالن.
المادة ()56
مع عدم اإلخالل بالمادة ( )55من هذه الالئحة للنادي والالعب المحترف االتفاق علـى اسـتثمار صـوره
في مجال الدعاية واإلعالن الخاصة بالنادي.
المادة ()57
لالعب اسـتثمار اسـمه وصـورته الفرديـة فـي اإلعـالن علـى أن ال يـرتبط اسـمه وصـورته باسـم ناديـه أو
المنتخب أو االتحاد ،وأن ال يستخدم المالبـس والعالمـات واأللـوان الخاصـة بـيي مـنهم بـيي شـكل مـن
األشكال.
وال يجوز لالعب الظهور في اإلعالنات والدعايات التجارية التي تخالف النظام العام أو اآلداب العامة أو
المنتجات الضارة بالصحة.

الباب الرابع
المخالفات والعقوبات والشكاوى
الفصل األول
المخالفات والعقوبات
المادة ()58
للنديــة توقيــع إحــدى العقوبــات علــى الالعبــين فــي حــال انتهــا هم لوائحهــا الداخليــة أو بنــود التعاقــد
وحسب جسامة االنتهاك وفق ما يلي:
أ -لفت النظر.
ب  -توجيه اإلنذار.
ج -الحرمان من المشار ة مع الفريق لمدة ال تزيد عن سبعة أيام.
د -الغرامة المالية التي ال تزيد عن  %50من راتب الالعب الشهري.
هـ -الغرامة المالية التي تزيد عن  %50من راتب الالعب الشهري بعد موافقة اللجنة .
يلتـزم النـادي بإخطـار اللجنـة والالعـب بـالقرارات الصـادرة بتوقيـع هـذه العقوبـات خـالل سـبعة أيـام مـن
تاريخ التوقيع عليها.
المادة ()59
يعاقــب بالغرامــة التــي ال تزي ـد عــن  100,000درهــم ــل نــادب ال يلتــزم بتســليم العقــود الموقعــة مــع
الالعبين خالل  20يوم عمل من تاريخ توقيع العقد .
المادة ()60
للجنة بطلب من أحد األندية أو من تلقـاء نفسـها أن تحيـل الـى لجنـة االنضـباط لتوقـع عقوبــات علـى
الالعب المحترف حال ارتكابه مخالفة أو أ ثر من المخالفات التالية:
تقديم بيانات خاطاة بغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط االحتراف.
أ-
ب -التحايل على قواعد االنتقال.
ج -اإلخالل بااللتزامات التعاقدية تجاه ناديه.

د-
هـ-
و-
ز-

إنهاء عقده مع النادي دون سبب عادل.
توقيع عقد احتراف أل ثر من نادب عن ذات الفترة.
التفاوض مع أحد األندية خالفا ألحكام الالئحة.
مخالفــة تعليمــات وتعــاميم ولــوائح االتحــاد ذات الصــلة واالمتن ـاع عــن تنفيــذ قــرارات اللجنــة أو
الغرفة.

المادة ()61
للجنــة االنضــباط توقيــع إحــدى العقوبــات علــى الالعبــين حــال ارتكــابهم أي مــن المخالفــات الــواردة فــي
المادة ( )60وفق ما يلي :
أ -اإلنذار الخطي.
ب -الغرامة المالية التي ال تزيد عن 000و 250درهم.
ج -اإليقاف لمدة ال تتجاوز ستة أشهر.
المادة ()62
يجوز لالعب أن يتقدم الى لجنة االنضباط بطلب معاقبة النـادي إذا أخـل بالتزاماتـه التعاقديـة أو انتهـك
الئحته الداخلية .
المادة ()63
يعاقب بعقوبة أو أ ثر من العقوبات التالية :
أ -توجيه اإلنذار الخطي.
ب -الغرامة المالية التي ال تقل عن  100,000درهم وال تزيد عن 000و 1,000درهم.
ج -الحرمان من تسجيل العبين جدد
ل نادب ارتكب إحدى المخالفات التالية :
أ -قدم بيانات خاطاة بغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط االحتراف.
ب -تحايل على قواعد االنتقال.
ج -أخل بااللتزامات التعاقدية تجاه الالعب.

د -أنهى عقد الالعب دون سبب عادل.
هـ -تفاوض مع أحد الالعبين خالفا ألحكام الالئحة.
و-حرض الالعب في إخالله بعقده مع ناديه.
ز -امتنع عن سداد تعويضات التدريب ومساهمات التضامن وفق أحكام الالئحة .
 خــالف تعليمــات و تعــاميم ولــوائح االتحــاد ذات الصــلة وامتنــع عــن تنفيــذ قــرارات اللجنــة أوالغرفة.
المادة ()64
يعاقب بعقوبة أو أ ثر من العقوبات التالية:
أ -توجيه اإلنذار الخطي.
أ -الغرامة المالية التي ال تقل عن  20,000درهم وال تزيد عن 100,000درهم.
ج -إيقاف الترخيص بشكل مؤقت.
د -سحب الرخصة .
هـ  -المنع من المشار ة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
ل وسيط ارتكب إحدى المخالفات التالية :
أ -قدم بيانات خاطاة ب غرض التحايل على قواعد التسجيل واالنتقال وشروط االحتراف.
ب -أخل بااللتزامات التعاقدية.
ج -حرض الالعب على اإلخالل بعقده.
د -شجع الالعب على إنهاء عقده دون سبب عادل.
هـ -تفاوض مع أحد الالعبين خالفا ألحكام الالئحة.
و -خــالف تعليمــات وتعــاميم ولــوائح االتحــاد ذات الصــلة وامتنــع عــن تنفيــذ قــرارات اللجنــة أو
الغرفة.

المادة ()65
يعاقب بعقوبة أو أ ثر من العقوبات التالية:
أ -توجيه اإلنذار الخطي.
ب-الغرامــــــة الماليــــــة التـــــي ال تقــــــل عــــــن  20,000درهــــــم وال تزيــــــد عــــــن
100,000درهم.
ج -اإليقاف بشكل مؤقت.
د -المنع من المشار ة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
ل من أعضاء األجهزة الفنية واإلدارية والطبية ارتكب إحدى المخالفات التالية :
أ -قدم بيانات خاطاة بغرض التحايل على قواعد التسجيل.
ب-أخل بااللتزامات التعاقدية مع النادي.
ج -أنهى عقده مع النادي دون سبب عادل .
د-خــالف تعليمــات و تعــاميم ولــوائح االتحــاد ذات الصــلة وامتنــع عــن تنفيــذ قــرارات اللجنــة أو
الغرفة .
المادة ( ) 66
العقوبات المتعلقة بالتالعب في تطبيق جدول رواتب و مكافآت الالعبين المواطنين المحترفين :
تطبق العقوبات على المخالفين على النحو اآلتي :
-1المخالفة للمرة األولى :
يعاقب بكافة العقوبات المدرجة أدناه النادي  /الشر ة والالعب والوسيط في حال مخالفة الرواتب
المعمول بها والمكافآت :
أ -اإلنذار الكتابي للنادي  /الشر ة مع الغرامة المالية بمبلغ خمسة ماليين درهم .
ب -منع النادي  /الشر ة من تسجيل أي العب في فترة التسجيل التي تلي المخالفة.
ج -إيقاف الالعب لمدة ستة أشهر .
د -إيقاف الوسيط ( إن وجد ) سنة املة وغرامة مالية مليون درهم .

-2المخالفة للمرة الثانية :
يعاقب بكافة العقوبات المدرجة أدناه النادي  /الشر ة والالعب والوسيط:
أ -اإلنذار النهائي للنادي  /الشر ة مع غرامة مالية وقدرها عشرة ماليين درهم .
ب -منع النادي من تسجيل أي العب جديد لمدة سنة املة .
ج -إيقاف الالعب المتسبب لمدة سنة املة .
د -إيقاف الوسيط ( إن وجد ) سنتين املتين وغرامة مالية مليوني درهم .
-3المخالفة للمرة الثالثة :
يعاقب بكافة العقوبات المدرجة أدناه النادي  /الشر ة والالعب والوسيط:
أ -إنزال النادي  /الشر ة إلى الدرجة األدنى .
ب  -إيقاف الالعب المتسبب لمدة سنة املة وغرامة مالية ما يعادل راتبه لموسم امل حسب
آخر عقد له مع النادي  /الشر ة .
ج -سحب رخصة الوسيط ( إن وجد ) وإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي خا بكرة
القدم.

الفصل الثاني
إجراءات تقديم الشكاوى
المادة ()67
أ -تطبق االحكام الواردة في الئحة غرفة فض المنازعات بشين إجراءات تقديم الشكوى.
ب -التقبل الشكوى إال بعد سداد الرسوم ومقدم لفة االجراءات مع إرفاق االيصال.
ج -يشتمل قرار اللجنة على ما يلي:









تاريخ صدور القرار
أسماء أعضاء اللجنة
أسماء األطراف وممثليهم
حيثيات القرار
التسبيب القانونى
منطوق القرار بما فى ذلك أية تبعات مالية
وسائل الطعن المتاحة
توقيع رئيس ومقرر اللجنة

د -الرسوم والتكاليف :
 -1رسوم الشكوى  3000درهم.
 -2تكون لفة االجراءات أمام لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين ما يلي :
 5000درهم
 50.000درهم
حتى
 10000درهم
 100.000درهم
حتى
 15000درهم
 150.000درهم
حتى
 20000درهم
 200.000درهم
حتى
 25000درهم
أ ثر من  200.000درهم

 -3يتم دفع مقدم لفة االجراءات الواردة في الفقرة ( )2ما يلي :
 1000درهم
 50.000درهم
حتى
 2000درهم
 100.000درهم
حتى
 3000درهم
 150.000درهم
حتى
 4000درهم
 200.000درهم
حتى
 5000درهم
أ ثر من  200.000درهم
 -4تفرض غرامة مالية  % 5على الطرف الخاسر عند التيخر في السداد.
 -5يعفى الالعبون الهواة من الرسوم الواردة في الفقرتين  2و  3من هذه المادة .

أحكام ختامية
المادة ()68
ال لهـذه الالئحـة فيمـا لـم يـرد بشـينه
تعتبر اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عـن االتحـاد جـزءا مكمـ ا
نص وال يتعارض مع أحكامها.
المادة ()69
يسقط الحق بيية مطالبات بموجب أحكام هذه الالئحة بعد مرور سنتين على استحقاقها.
المادة ()70
ال يجوز عرض الخالفات المتعلقة بيحكام أوضاع وانتقاالت الالعبـين والنزاعـات بـين الالعبـين واألنديـة
أو األندية فيما بينها أو المدربين و مساعديهم أو الوسطاء على أي جهة قضائية أو تحكيمية مدنية.
المادة ()71
تسري أحكام هذه الالئحة بعد ثالثين يوما من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية وتلغى افة
اللوائح السابقة المتعلقة بيوضاع وانتقاالت الالعبين.
تم اعتماد التعديالت على الالئحة من قبل الجمعية العمومية العادية لالتحاد بتـاريخ 2013/07/06
وتكون سارية المفعول اعتبارا من تاريخ  5أغسطس .2013
أقــرت الجمعيــة العموميــة العاديــة لالتحــاد التعــديالت الجديــدة علــى الالئحــة بتــاريخ 2014/7/17
وتعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ 2014/8/16
أقــرت الجمعيـــة العموميـــة غيـــر العاديـــة رقـــم ( )2لالتحـــاد التعـــديالت الجديـــدة علـــى الالئحـــة بتـــاريخ
 2015/11/03وتعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ .2015/11/04
أقــــرت الجمعيــــة العموميــــة العاديــــة رقــــم ( )1لالتحــــاد التعــــديالت الجديــــدة علــــى الالئحــــة بتــــاريخ
 2016/08/28وتعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ .2016/09/28

الملحق رقم ()1
نموذج عقد الالعب المحترف
"عقد العب رة قدم محترف"

إنـــه فـــي يـــوم  .......الموافـــق  .... / .. / ..فـــي مدينـــة .....................بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة
المتحدة و تم االتفاق بين ل من:
 -1شـــــــــر ة  /نـــــــــادي  .......................................................:رقـــــــــم اإلشـــــــــهار.....
ب ........ :هــــــــــــــــــــــاتف.......................
وعنوانــــــــــــــــــــــه......................................
فـــا س .........................ويمثلـــه فـــي التوقيـــع علـــى هـــذا العقـــد الســـيد...................... /
بصفته ........................ /مفوضا بموجب قرار رقم .......ويشار إليه فـي هـذا العقـد "بـالطرف
األول".
 -2الالعـــــــب  ............................... /الجنســـــــية  .................ويحمـــــــل جـــــــواز ســـــــفر /
الهويــــــــة رقــــــــم .........................صــــــــادر فــــــــي ......................بتــــــــاريخ  ..../.. /..و
ب:
تـــــــــــاريخ مـــــــــــيالده  .... / .. / ..و عنوانـــــــــــه............................
 .......هـــــــاتف ..........................فـــــــا س ......................ويمثلـــــــه فـــــــي هـــــــذا العقـــــــد
الســــــــــــيد .............................وجنســــــــــــيته .........جــــــــــــواز ســــــــــــفر /الهويــــــــــــة رقــــــــــــم
بصــــــــفته
 .......................صــــــــادر فــــــ ـي .............بتــــــــاريخ .... / .. / ..
 ...............................أو بموجـــــــب الو الـــــــة رقـــــــم  ...........صـــــــادرة فـــــــي.................
بتــــــــاريخ  .... / .. / ..بحضــــــــور الوســــــــيط الســــــــيد  ................................. /بطاقــــــــة
رقــــــــم  ............صــــــــادرة أصــــــــوال عــــــــن  ....................وتنتهــــــــي بتــــــــاريخ .... / .. / ..
ويشار إليه في هذا العقد "بالطرف الثاني".

تمهيد
حيث أن الطرف األول شر ة  /نـادي تمـارس نشـاط ـرة القـدم ومرخصـة اصـوال وفـق البيـان المشـار
اليه اعاله وان الطرف الثاني العب رة قـدم ويرغـب بالعمـل لـدى الطـرف االول العـب محتـرف وعليـه
التقــت ارادة الطــرفين و وهمــا متمتعــان باألهليــة الكاملــة للتعاقــد و علــى االلتــزام بــاللوائح المنظمــة للعبــة
ووفق الشروط والبنود التالية :
المادة ()1
يعتبر التمهيد جزءاا ال يتجزأ من العقد .
المادة ()2
مدة العقد
يبدأ سريان هذا العقد من ( يوم  /شهر  /سنة ) و ينتهي في ( يوم /شهر /سنة ).
المادة ()3
يلتزم الطرفان باحترام وتنفيذ قوانين وتعاميم ولوائح االتحاد واالتحاد الدولي واالتحاد القاري
ولجنة دوري المحترفين.
المادة ()4
التزامات الطرف األول :
 -1بـيداء راتــب شـهريا اجمــالي وقــدره .................درهـم الــى الطـرف الثــاني فــي نهايـة ــل شــهر
ميالدي بما ال يخالف الملحق رقم (  ) 2من الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين .
 -2إجازة سنوية حسب اتفاق الطرفين.
 -3السما لالعب الذي يـتم اختيـاره ضـمن صـفوف المنتخـب الـوطني بااللتحـاق للعـب أو التـدريب
فور طلب االتحاد منه ذلك.
 -4السما لالعب األجنبي بااللتحـاق بالمنتخـب الـوطني لـبالده عنـدما يطلـب منـه ذلـك طبقـا للـوائح
الفيفا.
 -5السما لالعب المحترف بمواصلة تعليمه.

المادة (:)5
التزامات الطرف الثاني :
 .1بــذل أقصــى جهــد وتقــديم أفضــل مــا لديــه فــي المباريــات مــع مراعــاة قــوانين لعبــة ــرة القــدم
وقبول قرارات المسؤولين في المباراة وأن يكون قدوة حسنة في تمثيل الطرف األول.
 .2ممارســة اللعــب النظيــف والســلوك الســوي فــي جميــع المباريــات واإلعــداد لهــا عنــد اختيــاره،
والمشار ة في التدريب وفقا لتعليمات الطرف األول ما لم تكن حالته الصـحية ال تسـمح بـذلك
طبقا للتقارير الطبية المعتمدة من الطرف األول .
 .3حضور جميع األحداا والمناسبات الرياضية الخاصة بالطرف األول عندما يطلب منه ذلك.
 .4االمتناع عـن التفـاوض مـع أي نـادب آخـر خـالل فتـرة سـريان العقـد ( ،يسـتثنى مـن ذلـك السـتة
أشهر األخيرة من العقد).
 .5االمتناع عن اللعب أو المشار ة بيي نشـاط رياضـي لغيـر الطـرف األول إال بعـد موافقـة األخيـر
تابيا.
 .6االلتحاق فورا بالمنتخب الوطني للتدريب أو اللعب فـي حـال تـم اختيـاره ضـمن صـفوفه عنـدما
يطلب منه ذلك.
 .7عدم االعتزال خالل فترة سريان العقد بدون موافقة الطرف األول إال في حالة القوة القاهرة.
 .8إخطــار الطــرف األول بإصــابته أو مرضــه وعــدم اســتخدام عــالج طبــي دون علــم طبيــب الطــرف
األول عدا الحاالت الطارئة والتزامه بالعالج المقرر له بموافقة الطرف األول .
 .9المحافظة على أسـرار الطـرف األول وعـدم اإلسـاءة لـه ولمنتسـبيه أو الجمـاهير بـيي شـكل مـن
األشكال .
 .10عدم التغيب عن النادي خالل فترة العقد بدون موافقة مكتوبة من النادي .
 .11احترام اللوائح الدولية والوطنية لمكافحة المنشطات والمثول أمام لجنة فحـص المنشـطات متـى
طلبت منه واعتبار امتناعه بحكم المتعاطي للمنشطات .
المادة (:)6
يلتزم النادي بتيمين الالعب وفقا لما يلي:
 - 1تيمين يغطي حاالت المرض والعالج طيلة مدة العقد
 - 2تــيمين يغطــي نفقــات العــالج والتيهيــل فــي حالــة اإلصــابة وبحــد أقصــى ســتة أشــهر بعــد انتهــاء
العقد.

 - 3تيمين يضمن تعويضا مناسبا لالعب في حالتي العجز والوفاة طيلة مدة العقد.
 - 4تــيمين يضــمن دفــع افــة مســتحقات الالعــب فــي حالــة إصــابته إذ يبقــى الالعــب فــي هــذه الحالــة
متمتعا بكافة حقوقه وامتيازاته المالية لحين انتهاء العقد).
 - 5يشــترط للتــيمين المنصــو عليــه فــي الفقــرات ( )4 ،3 ،2أعــاله إثبــات اإلصــابة أو العجــز أو
الوفاة بتقرير صادر من جهة طبية حكومية ،وأن تكون قد حصلت أثناء اللعـب أو التـدريب مـع
النادي أو بسببهما أو في طريقه إليهما ذهابا أو إياباا.
المادة (:)7
للطرف األول الحق المطلق في استثمار صور الالعب وللطرف الثاني حق استثمار اسمه وصورته
الفردية في اإلعالن بعد موافقة الطرف األول الخطية على شكل ومضمون اإلعالن  ،على أن ال
يتعارض اإلعالن مع النظام بالدولة واآلداب العامة واالمتناع عن اإلعالن للمنتجات المضرة بالصحة.
المادة (:)8
يجوز للطرف األول اتخاذ قرارات وعقوبات ضـد الطـرف الثـاني فـي حـال إخاللـه بالتزاماتـه المنصـو
عليها بالعقد وبما ال يتعارض مع اللوائح  ،على أن يخطر الطرف الثاني تابيا ويحق للخير االعتـراض
عليها لدى اللجان المختصة في االتحاد أو الفيفا.
المادة (:)9
 .1يسعى الطرفان لحل خالفاتهما حول تنفيذ العقد بالتسوية الودية .
 .2تختص غرفة فض المنازعات بالنظر في النزاعات التي تنشي بين النادي والالعب المحترف حول
بنود العقد وتنفيذه.
 .3يطبق قانون العمل بالدولة في المسائل التي لم يرد بشينها نص في العقد أو اللوائح.
المادة (:)10
 .1يجوز تعديل العقد بموافقة الطرفين مع التوقيع على أية إضافة أو حذف .
 .2ال يجوز إنهاء العقد خالل الموسم الرياضي .
 .3يجوز للطرفين االتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته .
المادة (:)11
اللغــة العربيــة هـي اللغــة الرســمية المعتمــدة للعقــد ويتــرجم العقــد للغــة اإلنجليزيــة أو اللغــة التــي يتقنهــا
الطرف الثاني إذا ان يجهل اللغة العربية.

المادة (:)12
أحكام عامة:
 -1يقر الطرفان بينهما قد اطلعا على لوائح وتعاميم االتحاد واالتحاد الدولي قبل التوقيع على هذا
العقد ويلتزمان بتنفيذها .
 -2ال يعتد بيي نص يتعارض مع القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن االتحاد والفيفا واالتحاد
القاري ولجنة دوري المحترفين .
 -3يخضع تقدير األعذار والظروف الشخصية للطرف األول ولجان االتحاد ذات االختصا .
 -4يحرر العقد من نسخ موقعة حسب األصول بجميع صفحاتها ومؤرخ بالصفحة األخيرة ومختوما
من قبل الطرف األول وتسلم نسخة منه لكل طرف فور التوقيع عليه وتسلم نسخة إلى االتحاد
وتكون المعتمدة لديه في حال الخالف.
 -5للطرفين االتفاق على إضافة أية بنود أو شروط إلى العقد وبما ال يتعارض مع اللوائح .
 -6يلتزم النادي والالعب المواطن المحترف بالرواتب المحددة طبقا للملحق رقم ( )3من الئحة
أوضاع وانتقاالت الالعبين .
المادة (:)13
ينفذ هذا العقد اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه من الطرفين.
وإشهادًا على ذلك فقد وقعه ل من الطرفين والشاهدين في اليوم والتاريخ المحددين في مستهله
أعاله.
الطرف األول ( االسم والصفة ) ........................
التوقيع والتاريخ ..........................................
الطرف الثاني (االسم ) ..................................
التوقيع والتاريخ .........................................
الشاهد األول (االسم ).................................
التوقيع والتاريخ .........................................
الشاهد الثاني (االسم) .................................
التوقيع والتاريخ .......................................

( الختم )

الملحق رقم ()2
جدول رواتب ومكافآت الالعبين المواطنين المحترفين
اوال :تكون رواتب الالعبين المواطنين المحترفين (شاملة مقدم العقد وأية مزايا مالية أخرى عدا
المكافآت المرتبطة بالفوز والتعادل والتميز وأية مكافآت أخرى) على النحو التالي:
أ -أندية دوري المحترفين :

من عمر  16عاما إلى نهاية  17عاما

الحد األدنى
الشهري
 2500درهم

الحد األعلى
الشهري
 8000درهم

تصنيف الالعبين

من عمر 18عاما إلى نهاية  20عاما
من عمر  21عاما الى نهاية  22عاما
فوق  23عام

 5000درهم
 8000درهم
 10000درهم

 20000درهم
 40000درهم
 100000درهم

مالحظات
مكافية وليس راتبا
شهريا

ب -أندية الدرجة األولى :
تصنيف الالعبين
من عمر  16عاما إلى نهاية  17عاما
من عمر  18عاما إلى نهاية  20عاما
من عمر  21عاما الى نهاية  22عاما
فوق  23عام

الحد األدنى
الشهري
 1500درهم
 2000درهم
 2500درهم
 4000درهم

الحد األعلى
الشهري
 3000درهم
 10000درهم
 20000درهم
 40000درهم

مالحظات
مكافية وليس راتبا شهريا

ثانيا  :مكافآت الفوز.
على األندية  /الشر ات تخصيص مبلغ ثابت سنويا من الميزانية شامال لجميع مكافآت الالعبين
واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية وعلى ل نادب  /شر ة أن يقدم آلية صرفه للمكافآت ضمن الئحته

الداخلية وااللتزام بها وإثباتها بسجالته المالية وبميزانيته المالية السنوية واعتمادها والتدقيق عليها
حسب األصول واعتمادها من االتحاد  ،على أن وتكون المبالغ على النحو التالي :
أ -أندية دوري المحترفين  :بحد أقصى ستة ماليين درهم سنويا.
ب-أندية دوري الدرجة األولى  :بحد أقصى ثالثة ماليين وستمائة ألف درهم سنويا.
ثالث ا :أحكام عامة :
 -1للندية منح الالعبين مقدم عقد أو دفعات أو ميزات مالية (بدل سكن  ،بدل انتقال أو
سيارة ،تذا ر السفر ،بدل تعليم ..،وغيرها) من ضمن الدخل الشهري  /السنوي لالعب و
بما ال يتجاوز الحد األعلى لسقف الرواتب.
 - 2يحق لكل نادب من أندية دوري المحترفين التعاقد مع سبعة العبين استثناءا من سقف
الرواتب المحددة أعاله وفقا لآللية التالية:
ا-

يراعى في الالعب المستثنى المستوى الفني.

ب  -يحرر عقد خا

باالستثناء يوقع عليه النادي والالعب ويلحق بالعقد األصلي ليكون

جزءا ال يتجزأ منه.
ج-

يتم استثناء أربعة العبين من دون حد أعلى للرواتب.

د-

يتم استثناء ثالثة العبين بنسبة زيادة  50بالمائة على الحد األعلى للرواتب.

هـ  -أن ال تزيد فترة االستثناء عن سنتين.
و-

يتم بنهاية السنة األولى تقييم أداء الالعب المستثنى الستثنائه مجددا لسنة أخرى أو
إيقاف االستثناء.

ز-

يجوز استثناء الالعب المعار شريطة أن يكون ذلك وفق العدد المحدد سواء في
ناديه األصلي أو النادي المعار إليه.

-

ال يعتد بملحق العقد (االستثناء) وال يتم تفعيله إال بعد اعتماده من لجنة أوضاع
وانتقاالت الالعبين.

 -3يصدر مجلس ادارة االتحاد قرارا بتشكيل لجنة رقابة مالية من المختصين القانونين والماليين
مهمتها مراقبة حسن تطبيق االندية لنظام سقف الرواتب ولها االستعانة بمن تراه من الخبراء
لمساعدتها على تيدية مهامها.

األمين العام
محمد هزام الظاهري

الرئيس
م .مروان بن غليطة

