لائحة العمل مع الوسطاء
متهيد
بناء على قرار اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل لكرة القدم  FIFAالرابع والستني يف 4612/60/11
ً
إبلغاء نظام وكالء الالعبني وإحالل الئحة العمل مع الوسطاء حمله ،والذي ألزم االحتادات الوطنية بوجوب
العمل هبا اعتباراً من .4612/62/61

وحيث إن احتاد اإلمارات العربية املتحدة لكرة القدم يتحمل مسؤولية التطوير املستمر للعبة كرة القدم
ومحاية نزاتتها على املستو الوطي .ويف تذا اإلطار ،يعمل على تعزيز ومحاية املعايري األخالقية العالية يف
العالقات بني األندية والالعبني واألطراف الثالثة حىت ترتقي إىل متطلبات احلكم الرشيد ومبادئ املسئولية

املالية .وعلى وجه التحديد ،محاية الالعبني واألندية من الدخول يف أي ممارسات غري أخالقية أو غري
قانونية يف إطار إبرام عقود العمل بينهم أو إبرام اتفاقيات االنتقال.
وعلى ضوء تذه االعتبارات وهبدف مواكبة الواقع املتغري للعالقات بني الالعبني واألندية والتصدي ألي
احنراف قد تنجر إليه ،وكذلك من أجل متكني الرقابة السليمة والشفافية يف انتقاالت الالعبني.
واستناداً ألحكام املادة  7من النظام األساسي لالحتاد ،ومبوجب موافقة جملس إدارة االحتاد بتاريخ:
4612/61/11؛ تقرر إصدار تذه الالئحة كالئحة تنفيذية يعمل هبا حلني انعقاد اجلمعية العمومية
إلقرارتا.
أقرت اجلمعية العمومية العادية رقم ( )1تذه الالئحة بتاريخ.4612/60/16 :
المادة ( )1الوسيط
تـعـريـف الوسيط :

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يمثل الالعبين واألندية أو أحدهما بأجر أو بدون أجر في

المفاوضات بهدف إبرام عقد عمل بينهما أو تمثيل األندية في المفاوضات بهدف إبرام اتفاقية انتقال أو

إعارة.
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المادة ( : )2نطاق تطبيق الالئحة :
 -1تُطبق أحكام هذه الالئحة على استخدام األندية والالعبين لخدمات الوسيط فيما يلي:
أ -إبرام عقد عمل بين الالعب والنادي.
ب -إبرام اتفاقية انتقال أو إعارة بين ناديين والعب.
 -2ال يؤثر تطبيق أحكام هذه الالئحة أو أي تعديل يط أر عليها على صحة عقد العمل أو اتفاقية
االنتقال أو اإلعارة.

المادة ( : )3مبادئ عامة
 -1يجوز لالعبين واألندية استخدام خدمات الوسطاء عند إبرام عقد عمل أو اتفاقية انتقال أو إعارة.
 -2يجب أن يكون الوسيط مسجال وفق أحكام هذه الالئحة.
 -3يجب على األندية والالعبين عند اختيار الوسطاء التصرف وفق مبدأ "بذل عناية" التي تعني أن
يبذل الالعبون واألندية الجهود المناسبة للتحقق من قيام الوسطاء بالتوقيع على إعالن الوسيط وعقد
التمثيل المبرم بين األطراف.
 -4يحظر استخدام المسئولين الوارد ذكرهم في المادة األولى من النظام األساسي لالتحاد للعمل
كوسطاء.

المادة ( : )4تسجيل الوسطاء
نشئ في االتحاد سجل خاص بالوسطاء يتم اإلعالن عنه وفق أحكام هذه الالئحة.
ُ -1ي َ
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 -2لغرض ضمان الشفافية يتم اإلعالن عن الوسطاء في كل مرة يشارك فيها الوسيط بشكل فردي
في كل معاملة.
 -3يجب على األندية أو الالعبين الذين استخدموا خدمات الوسيط تسليم إعالن الوسيط وأية
مستندات أخرى يطلبها االتحاد في كل معاملة وساطة في عقد عمل أو اتفاقية انتقال أو إعارة وفقًا
للملحقين ( )1و( )2من هذه الالئحة.

المادة ( : )5متطلبات وشروط تسجيل الوسيط
يشترط لتسجيل الوسيط ما يلي:
أ -أن يقدم شهادة بحث الحالة الجنائية سارية المفعول.
مقر ثابتًا.
ب -أن يكون مرخصا له لمزاولة مهنة الوساطة وأن يكون له اً
ج -أن يكون من مواطني الدولة ويستثنى من ذلك الوسطاء األجانب المسجلين في اتحادات
دولهم.
د -أن ال تقل خبرته في المجال الرياضي عن خمس سنوات.
ه -أن يلتزم بالتوقيع على جميع اإلق اررات المطلوبة الملحقة بهذه الالئحة.
و -أن ال يكون للوسيط أي عالقة تعاقدية مع االتحادات الوطنية أو القارية أو الدولية لكرة القدم
من شأنها أن تقود إلى احتمال وجود تعارض مصلحة.
المادة ( )6رسوم خدمة الوساطة
 -1تحدد رسوم ترخيص الوسيط لدى االتحاد بـ  22222عشرون الف درهم سنويًا.
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 -2يلتزم الوسيط الذي لديه مكتب مسجل لدى الجهات المعنية بأن يسدد لالتحاد  %5من المبلغ
المدفوع له في كل عملية تعاقد أو انتقال أو إعارة عند تسجيل الالعب ،وتكون النسبة المذكورة %12
للوسيط الذي ليس لديه مكتب مسجل في الدولة.

المادة ( : )7شروط عقد التمثيل
 -1يحدد الالعبون واألندية في عقد التمثيل كتاب ًة طبيعة العالقة القانونية مع الوسطاء.
 -2يتضمن عقد التمثيل كحد أدنى :أسماء األطراف ونطاق الخدمات ومدة العالقة القانونية واألجر
المقرر للوسيط واألحكام العامة لدفع األجر وتاريخ التوقيع وأحكام إنهاء العقد وتوقيع األطراف.
 -3في كل عملية وساطة يجب تسليم عقد التمثيل الذي أبرمه الوسيط مع الالعب أو النادي لالتحاد
عند تسجيل الالعب.
المادة ( : )8الكشف واإلفصاح عن المعلومات
ُ -1يلزم الالعبون واألندية باإلفصاح لالتحاد عن جميع التفاصيل المتعلقة باألجور التي تم االتفاق
عليها والدفعات التي تم أو سيتم دفعها للوسيط – أيًا كان نوعها.

 -2يجب على الالعبين واألندية  -عند طلب االتحاد  -الكشف عن جميع العقود واالتفاقيات الموقعة
مع الوسطاء ،وذلك لغرض التحقيقات الخاصة به.
 -3يجب إرفاق جميع العقود المذكورة في البند ( )2مع اتفاقية االنتقال أو عقد العمل؛ ألغراض
تسجيل الالعب.
 -4يجب أن يشتمل عقد العمل أو اتفاقية االنتقال على اسم وتوقيع الوسيط المعني ،كما يجب تثبيت
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حالة عدم استخدام وسيط.
 -5يكشف االتحاد في نهاية شهر مايو من كل عام عبر موقعه اإللكتروني الرسمي ،عن أسماء
جميع الوسطاء الذين تم تسجيلهم والمعامالت التي شاركوا فيها .وعليه أن يعلن عن المبلغ اإلجمالي
لجميع األجور أو الدفعات المدفوعة للوسطاء بواسطة الالعبين المسجلين باالتحاد واألندية التابعة
كال على حدة.
 -6يجوز لالتحاد الكشف لالعبين المسجلين واألندية األعضاء عن المعلومات المتعلقة بالمعامالت
التي وجد بأنها تخل بهذه األحكام.
المادة ( : )9المدفوعات إلى الوسطاء
 -1يحسب أجر الوسيط عند إبرامه لعقد عمل ممثال لالعب أو النادي بما ال يتجاوز ( )%3من
إجمالي الراتب الشهري لالعب عن كامل مدة العقد.
 -2يحسب أجر الوسيط نظير تمثيله النادي في أي اتفاقية انتقال أو إعارة بما ال يتجاوز ( )%3من
إجمالي الراتب الشهري لالعب مع النادي الجديد عن كامل مدة العقد.
 -3يستحق الوسيط نظير خدمات الوساطة التي يقدمها لألندية مبلغا مقطوعا يتم االتفاق عليه مسبقا
قبل إتمام الخدمة .وفي حال إتمام عملية االنتقال أو اإلعارةُ ،يحتسب المبلغ المذكور من ضمن نسبة

الـ ( )%3المذكورة في البند  2أعاله.

 -4تضمن األندية عدم دفع المستحقات فيما بينها بخصوص االنتقال واإلعارة (كبدل االنتقال وبدل
التدريب والمساهمة التضامنية) إلى الوسطاء أو عن طريقهم .كما ال يجوز إسناد المطالبة بتلك
المستحقات إلى الوسطاء.
 -5مع مراعاة الفقرة  6من هذه المادة والمادة  12أدناه ،يجب دفع مستحقات الوسيط مقابل خدماته
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من عميله مباشرة وحصريًا.
 -6بعد إبرام عقد العمل بين الالعب والنادي ،يجوز باتفاق مكتوب بينهما أن يقوم النادي بعملية
الدفع للوسيط نياب ًة عن الالعب .وذلك وفق شروط الدفع المتفق عليها بين الالعب والوسيط.
 -7يحظر على المسئولين الحصول على أي مبالغ مالية من الوسيط ،وكل مسؤول يخالف ذلك يكون
عرضة لعقوبات انضباطية.
ُ -8يحظر على الالعبين أو األندية التي تستخدم خدمات الوسيط عند التفاوض على عقد عمل أو

اتفاقية انتقال دفع أي مبالغ للوسيط إذا كان الالعب المعني قاص ار وفق الئحة أوضاع وانتقاالت

الالعبين.

المادة ( )11تضارب المصالح
 -1يجب على الالعبين أو األندية قبل استخدام الوسيط ،القيام بالجهود المناسبة لضمان عدم وجود
تضارب المصالح أو احتمال وجوده ،سواء كان بالنسبة لالعب أو النادي أو الوسطاء.
 -2ال يعتبر وجود تضارب مصالح في حال أعلن الوسيط كتابة عن وجود أي تضارب فعلي أو
األطرف ،وحصل على موافقة خطية صريحة من باقي األطراف على
ا
محتمل قد يكون لديه مع أحد
ذلك قبل البدء في المفاوضات.
 -3إذا كان النادي والالعب يرغبان باستخدام خدمات ذات الوسيط في إطار ذات المعاملة وفق
الشروط الواردة بالفقرة ( )2أعاله ،يجب أن يعبر النادي والالعب عن موافقتهما الخطية الصريحة قبل
بدء المفاوضات ،وأن يؤكدا خطيًا من هو الطرف (الالعب أو النادي) الذي سيدفع أجر الوسيط.
ويجب على األطراف إخطار االتحاد بمثل هذه االتفاقية وتسليم جميع المستندات الخطية سالفة الذكر
عند التسجيل وفق أحكام هذه الالئحة( .المادتين  4و 5أعاله).
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المادة ( : )11العقوبات
يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:

-1

أ -توجيه اإلنذار الخطي.
ب -الغرامة المالية التي ال تقل عن  220222درهم وال تزيد عن 1220222درهم.
ج -إيقاف الترخيص بشكل مؤقت.
د -سحب الرخصة .
هـ  -المنع من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

كل وسيط ارتكب إحدى المخالفات التالية :
أ -قدم بيانات خاطئة بغرض التحايل على أحكام هذه الالئحة.
ب -أخل بااللتزامات التعاقدية.
ج -حرض الالعب على إنهاء عقده أو اإلخالل به.
د -خالف أحكام هذه الالئحة أو النظام األساسي أو لوائح االتحاد أو التعاميم الملحقة بها ،أو
امتنع عن تنفيذ ق اررات اللجان ذات الصلة.
 -2يعاقب الالعبون واألندية المخالفون ألحكام هذه الالئحة وفقًا لما تنص عليه لوائح االتحاد ذات
الصلة.
 -3تختص لجنة االنضباط بالنظر في المخالفات والعقوبات وفقاً ألحكام هذه الالئحة ولوائح االتحاد.
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المادة ( : )12تدابير انتقالية
-1

تحل هذه الالئحة محل نظام وكالء الالعبين ،ويلغى نظام الترخيص السابق وتفقد جميع

الرخص صالحيتها فو ًار ويجب أن تتم إعادتها إلى االتحاد.
 -2يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
 -3يعمل بهذه الالئحة اعتبا اًر من األول من أبريل .2215
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امللحق رقم ()1
إعالن الوسيط لألشخاص الطبيعيني
االسم األول :
اسم العائلة

:

اتريخ امليالد :
العنوان الدائم ( :يشمل رقم اهلاتف/الفاكس وعنوان الربيد اإللكرتوين)
أان  .................................................أعلن وأصرح مبا يلي :
(االسم األول وأسم العائلة للوسيط)
.1

أتعهد ابالمتثال وااللتزام جبميع األحكام اإللزامية يف القوانني الوطنية والدولية املطبقة ،وتشمل

على وجه التحديد األحكام املتعلقة ابلقيام بعملي كوسيط .ابإلضافة إىل ذلك ،أوافق على االمتثال
لألنظمة األساسية واللوائح اخلاصة ابالحتاد واالحتادات القارية واالحتاد الدويل لكرة القدم يف جمال عملي
كوسيط.
 .2أعلن أبني حالياً ال أشغل منصب مسئول حسب التعريف الوارد ابملادة  1من النظام األساسي
لالحتاد  ،وسوف لن أشغل مثل تذا املنصب يف املستقبل املنظور.
.3

أقر أبن لدي مسعة طيبة ال تشوهبا شائبة وأؤكد على وجه ال تحديد أبنه مل يسبق فرض عقوبة جنائية

.4

أعلن أبني ليس لدي أي عالقة تعاقدية مع االحتاد ،الدورايت أو االحتادات الوطنية أو االحتادات

على شخصي نتيجة ارتكاب جرمية مالية أو جرائم تتعلق ابلعنف.

القارية أو االحتاد الدويل لكرة القدم من شأهنا أن تؤدي إىل تضارب املصاحل .ويف حال وجود شك،
يتوجب الكشف عن مجيع العقود ذات الصلة.
أقر أيضاً أبنه حيظر علي التلميح بصورة مباشرة أو غري مباشرة أبن وجود مثل تذه العالقة التعاقدية مع

االحتاد أو الدورايت أو االحتادات أو االحتادات القارية أو االحتاد الدويل لكرة القدم ،مرتبط أبنشطيت

كوسيط.
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.5

أؤكد أبني سوف لن أوافق على القيام أبي دفعة من اندي إىل آخر فيما خيص االنتقال – مثل

بدل االنتقال وبدل التدريب والتعويض التضامي وذلك وفقاً للمادة  9الفقرة  4من تذه الالئحة.

.6

أعلن أبني سوف لن أقبل أي دفعات من أي طرف إذا كان الالعب املعي قاصرا حبسب التعريف

الوارد ابلبند ( ) 11من قسم التعريفات بالئحة أوضاع وانتقاالت الالعبني ابالحتاد وذلك طبقا للمادة 9
الفقرة  8من تذه الالئحة.
.7

أقر أبني سوف لن أشارك بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف املراتنات والقمار واليانصيب أو أي

أحداث أو معامالت مرتبطة مببارايت كرة القدم .أعلن أبنه حيظر علي احلصول على حصص سلبية أو
إجيابية يف الشركات واملنظمات واملؤسسات ...اخل اليت تقوم ابلرتويج أو السمسرة أو الرتتيب هلذه
األحداث واملعامالت أو إجرائها.
.8

أوافق على أن حيصل االحتاد على مجيع التفاصيل املتعلقة ابملبالغ املدفوعة يل من قبل النادي أو

الالعب نظري خدمايت كوسيط .وذلك وفقا للمادة  8الفقرة  1من تذه الالئحة.

.9

أوافق على أن حتصل الدورايت واالحتادات الوطنية واالحتادات القارية واالحتاد الدويل لكرة القدم

عند الضرورة على مجيع العقود واالتفاقيات والسجالت املتعلقة بعملي كوسيط ،ألغراض التحقيق .وذلك
وفقا للمادة  8الفقرة  1من تذه الالئحة ،كما أوافق على أن حتصل اهليئات سالفة الذكر على أي
مستندات ذات صلة من أي طرف آخر قدم استشارة أو سهل أو شارك يف املفاوضات اليت أكون
مسؤوال عنها.
 .11أوافق على قيام االحتاد ابمتالك البياانت ومعاجلتها لغرض نشرتا وذلك طبقا للمادة  8الفقرة  3من
تذه الالئحة.
 .11أوافق على أن يقوم االحتاد املعي بنشر أي عقوابت انضباطية مت اختاذتا ضدي ،وإخطار االحتاد
الدويل لكرة القدم هبذه العقوابت وفقا ألحكام املادة  11الفقرة  2من الالئحة اليت حتكم العمل مع
الوسطاء.
 .12أدرك متاماً وأوافق على أن تذا اإلعالن جيب أن يكون متاحا ألعضاء اهليئات املختصة ابالحتاد
10

املعي.
 .13التصرحيات واملالحظات اليت رمبا تكون ذات صلة :
أقوم ابلتوقيع على تذا اإلعالن حبسن نية وذلك استنادا إىل املعلومات املتاحة يل يف الوقت الراتن،
وأوافق على أن لالحتاد املعي احلق يف إجراء املراجعات الضرورية للتحقق من صحة املعلومات الواردة هبذا
اإلعالن .أقر أيضاً بعد تسليم تذا اإلعالن ،أبني سوف أبلغ االحتاد املعي يف احلال أبي تغيريات على

املعلومات الواردة أعاله.

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

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

(املكان والتاريخ)

(التوقيع)
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امللحق رقم ()2
إعالن الوسيط (لالشخاص االعتبارية)
اسم الشركة (شخصية اعتبارية/كيان قانوين)
عنوان الشركة (يشمل رقم اهلاتف/الفاكس وعنوان الربيد اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين)
يشار إليها فيما بعد ب"الشركة"
االسم األول واسم العائلة للشخص املخول بتمثيل الشركة (شخصية اعتبارية/كيان قانوين) :
ملحوظة  :جيب على كل شخص يتصرف نيابةً عن الشركة تعبئة نسخة منفصلة من تذا اإلعالن.
أان ...........................خمول حسب األصول بتمثيل الشركة وهلذا أعلن وأصرح مبا يلي :

(االسم األول وأسم العائلة للشخص الذي ميثل الشخصية االعتبارية/الكيان القانوين)
.1

أتعهد والشركة اليت أمثلها ابالمتثال وااللتزام جبميع األحكام اإللزامية يف القوانني الوطنية والدولية

املطبقة ،وتشمل على وجه التحديد األحكام املتعلقة ابلتوظيف عند القيام مبهامي كوسيط .ابإلضافة إىل
ذلك ،أوافق والشركة اليت أمثلها على االمتثال لألنظمة األساسية واللوائح اخلاصة ابالحتادات الوطنية

واالحتادات القارية واالحتاد الدويل لكرة القدم يف إطار القيام بعملي كوسيط.
.2

أعلن أبني حالياً ال أشغل منصب مسئول حسب التعريف الوارد ابملادة  1من النظام األساسي

.3

أقر أبن لدي مسعة طيبة ال تشوهبا شائبة وأؤكد على وجه التحديد أبنه مل يسبق فرض عقوبة جنائية

لالحتاد  ،وسوف لن أشغل مثل تذا املنصب يف املستقبل املنظور.
على شخصي نتيجة ارتكاب جرمية مالية أو جرائم تتعلق ابلعنف.
.4

أعلن أبني والشركة اليت أمثلها ليس لدينا أي عالقة تعاقدية مع الدورايت أو االحتادات الوطنية أو

االحتادات القارية أو االحتاد الدويل لكرة القدم من شأهنا أن تؤدي إىل تضارب املصاحل .يف حال وجود
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شك ،فسوف يتم الكشف عن مجيع العقود ذات الصلة .أقر أيضاً أبنه حيظر على الشركة التلميح بصورة
مباشرة أو غري مباشرة أبن وجود مثل تذه العالقة التعاقدية مع الدورايت أو االحتادات أو االحتادات

القارية أو االحتاد الدويل لكرة القدم ،مرتبط أبنشطتها كوسيط.
.5

 ،أؤكد أبني والشركة اليت أمثلها سوف لن نوافق على القيام أبي دفعة من اندي إىل آخر فيما

خيص االنتقال – مثل بدل االنتقال وبدل التدريب والتعويض التضامي .وفقا للمادة  9الفقرة  4من تذه
الالئحة
.6

 ،أعلن أبني والشركة اليت أمثلها سوف لن نقبل أي دفعات من أي طرف إذا كان الالعب املعي

قاصر حبسب التعريف الوارد ابلبند ( )14من قسم التعريفات بالئحة أوضاع وانتقاالت الالعبني ابالحتاد
وذلك وفقا للمادة  9الفقرة  8من الالئحة اليت حتكم العمل مع الوسطاء.
.7

أقر أبني والشركة اليت أمثلها سوف لن نشارك بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف املراتنات والقمار

واليانصيب أو أي أحداث أو معامالت مرتبطة مببارايت كرة القدم .أعلن أبنه حيظر علي والشركة اليت
أمثلها احلصول على حصص سلبية أو إجيابية يف الشركات واملنظمات واملؤسسات ...اخل اليت تقوم

ابلرتويج أو السمسرة أو الرتتيب هلذه األحداث واملعامالت أو إجرائها.
 .8أوافق نيابةً عن الشركة اليت أمثلها على أن حيصل االحتاد على مجيع التفاصيل املتعلقة ابملبالغ
املدفوعة للشركة من قبل النادي أو الالعب نظري خدماهتا كوسيط .وفقاً للمادة 8الفقرة  1من الالئحة

اليت حتكم العمل مع الوسطاء وذلك وفقاً للمادة 8الفقرة  1من الالئحة اليت حتكم العمل مع الوسطاء
.9

أوافق نيابةً عن الشركة اليت أمثلها على أن حتصل الدورايت واالحتادات الوطنية واالحتادات القارية

واالحتاد الدويل لكرة القدم عند الضرورة على مجيع العقود واالتفاقيات والسجالت املتعلقة بعمل الشركة
كوسيط ،وذلك ألغراض التحقيق .بذات النسق ،أوافق أيضاً على أن حتصل اهليئات سالفة الذكر على
أي مستندات ذات صلة من أي طرف آخر قدم استشارة أو سهل أو شارك يف املفاوضات اليت تقع يف
نطاق مسئولية الشركة .وذلك وفقا للمادة  9الفقرة  1من الالئحة اليت حتكم العمل مع الوسطاء،
 .11أوافق نيابةً عن الشركة اليت أمثلها على قيام االحتاد املعي ابمتالك البياانت ومعاجلتها لغرض نشرتا

وفقاً للمادة 8الفقرة  3من الالئحة اليت حتكم العمل مع الوسطاء.
13

 11.أوافق نيابةً عن الشركة اليت أمثلها على أن يقوم االحتاد املعي بنشر أي عقوابت انضباطية مت
اختاذتا ضد الشركة ،وإخطار االحتاد الدويل لكرة القدم هبذه العقوابت وذلك وفقا ألحكام املادة 11
الفقرة  2من تذه الالئحة.
 .12أدرك متاماً وأوافق على أن تذا اإلعالن جيب أن يكون متاح ألعضاء اهليئات املختصة ابالحتاد

املعي.

 .13التصرحيات واملالحظات اليت رمبا تكون ذات صلة :
سوف أقوم ابلتوقيع على تذا اإلعالن حبسن نية وتستند صحته على املعلومات واملواد املتاحة يل يف
الوقت الراتن ،وأوافق على أن لالحتاد املعي احلق يف إجراء املراجعات الضرورية للتحقق من صحة
املعلومات الواردة هبذا اإلعالن .أقر أيضاً بعد تسليم تذا اإلعالن ،أبني سوف أبلغ االحتاد املعي يف
احلال أبي تغيريات على املعلومات الواردة أعاله.
(التوقيع)

(املكان والتاريخ)

الرئيس

األمين العام

يوسف يعقوب السركال

محمد هزام الظاهري
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