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  الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين  
 الفهرس

 المــوضــــــــــــوع
 

رقم 
 المادة

رقم 
 الصفحة

 2-5-4 1 التعريفـات

 8 - الباب األول : اللجنة وأعمالها ونطاق تطبيق الالئحة

 7 3 - 6 تشكيل اللجنة واجتماعاتها  الفصل األول :

 9 - 8 8 – 4 نطاق عمل اللجنة وصالحياتها الفصل الثاني : 

 11 - الباب الثاني : شؤون الالعبين 

 11 - 11 14 – 9 الفصل األول : االوضاع القانونية لالعبين 

 16 15 الفرع األول : التزامات الالعب 

 15 - 13 61 – 12 الفرع الثاني : التزامات األندية 

 12 - الفصل الثاني : عقود الالعبين 

 12 63 – 61 الفرع األول : شروط التعاقد

 18 - 17 67 – 64 الفرع الثاني : انتهاء العقد

 19 33 – 68 الفصل الثالث : أحكام ومبادئ عامة لعقود الالعبين  

 61 - 61 38 – 34 الباب الثالث : تسجيل الالعبين 

 66 - انتقال الالعبين األول : الفصل 

 63 - 66 44 – 39 الفرع األول : االنتقال بين أندية الدولة 

 64 45 الفرع الثاني : االنتقال خارج الدولة 

 65 49 – 42 إعارة الالعبين :  الثالثالفرع 

 68 - 62 54 – 51 : تعويضات التدريب وآلية التضامن  الفصل الثاني

 69 57 – 55 حقوق الدعاية واإلعالن :  الفصل الثالث

 31 - والشكاوىالباب الرابع : المخالفات والعقوبات 
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 34 - 31 22 – 58 الفصل االول : المخالفات والعقوبات 

 35 27   إجراءات تقديم الشكاوى:  الفصل الثاني 

 32 71 – 28 أحكام ختامية 

 41 - 37 - . نموذج عقد الالعب المحترف (1)الملحق رقم 

ــم  ــق رق ــدول (2)الملح ــب و ج ــ ت روات ــين امكاف لالعب

   المحترفينالمواطنين 
- 46 - 43 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

بعـد قررت الجمعية العمومية إلتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم 
 اإلطالع على ما يلي :

 

 1981( لســنة 8قــانون تنمــيم عالقــات العمــل االتحــاد  رقــم ) .1

 وتعديالته.
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وتعديالته فـي شـ ن الهي ـة  6118( لسنة 7المرسوم بقانون رقم ) .6

 العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة .
 

بشــ ن عــودة الالعــب  1995( لســنة 611القــرار الــو ار  رقــم ) .3

 األجنبي إلى مالعب الدولة.
 

ارات العربيــة المتحــدة لكــرة القــدم النمــام األساســي التحــاد اإلمــ .4
 وتعديالته .

 
 . اوتعديالته 12/3/6115الئحة االتحاد الدولي الصادرة بتاريخ  .5

 
الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين الصادرة عن االتحاد الدولي بتـاريخ  .2

 . 67/9/6116و  62/5/6119

 
قرار الجمعية العمومية لالتحاد بالتصديق على الالئحة المعدة مـن  .7

ــاء 4االجتمــاع العــاد  رقــم ) ياللجنــة فــ ( الــ   عقــد يــوم الثال 

 .11/7/6112الموافق 

 
عادية لالتحاد بالتصديق على الالئحة الغير قرار الجمعية العمومية  .8

( الــ   عقـد فـي يــوم 6المعـدة مـن اللجنـة فــي االجتمـاع رقـم )

 . 17/8/6119الخميس الموافق 

 
ق علـى الالئحـة بالتصـديلالتحـاد العاديـة قرار الجمعيـة العموميـة  .9

الـ   عقـد فـي يـوم ( 3 ) االجتمـاع رقـم المعدة من اللجنـة فـي

 . 31/7/6111 السبت الموافق

 
قرار الجمعية العمومية العاديـة لالتحـاد بالتصـديق علـى الالئحـة   .11

ــم ) ــوم الســبت الموافــق 1فــي االجتمــاع رق ــ   عقــد فــي ي ( ال

2/7/6113 . 

 
بالتصديق على التعـديالت قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد  .11

قــد يــوم الخمــيس ( الــ   ع6علــى الالئحــة فــي االجتمــاع رقــم )

 .17/8/6114ويعمل بها اعتباراً من تاريخ  17/7/6114الموافق 
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قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على التعـديالت  .16
ــم ) ــي االجتمــاع رق ــى الالئحــة ف ــاء 3عل ــوم الثال  ــد ي ــ   عق ( ال

 .31/17/6115ويعمل بها اعتباراً من تاريخ  31/12/6115الموافق 

 
قرار الجمعية العمومية لالتحاد بالتصـديق علـى التعـديالت علـى  .13

الـ   ( 6رقـم )الالئحة في اجتماع الجمعية العمومية غير العاديـة 

ويعمل بها اعتباراً من تـاريخ  13/11/6115عقد يوم الثال اء الموافق 

14/11/6115. 

 

يــة العموميــة العاديــة لالتحــاد بالتصــديق علــى قــرار الجمع .14

( ال   عقد يوم 1التعديالت على الالئحة فى االجتماع رقم )

ويعمـــل بهـــا اعتبـــاراً مـــن  68/18/6112االحـــد الموافـــق 

68/19/6112. 

 
قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على  .15

عقد يوم ( ال   6االجتماع رقم ) فيالتعديالت على الالئحة 

ويعمل بها اعتباراً من  11/12/6117الموافق  سبتال

11/17/6117. 

قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على  .12
( ال   عقد يوم 3االجتماع رقم ) فيالتعديالت على الالئحة 

ويعمل بها اعتباراً من  62/12/6118الموافق  الثال اء

62/17/6118. 
 

 
 التالية: المواد وفقالالعبين وذلك  تالئحة أوضاع وانتقاال اعتماد

   (1المادة )
 تعريفاتال
 

تطبيق أحكـام ذـ ا الالئحـة يقصـد بالكلمـات والعبـارات التاليـة  ألغراض
 : المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك

 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. :    الـدولـة  .1

 .اإلمارات لكرة القدم اتحاد :     االتحاد .2
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مجلــس إدارة اتحـــاد اإلمـــارات لكـــرة  :    جلسالم .3

 القدم

 .)فيفا( االتحاد الدولي لكرة القدم :   االتحاد الدولي  .4

 .لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين  :             نة ــــــــــاللج .5

 غرفة فض المنا عات باالتحاد.     الغـــــــــرفة             :       .6

الناد  المسجل به الالعب بوضعية  :  )الشركة(الناد  الحالي  .7

 .ة أو االحترافيالهوا

 .الناد  المنتقل إليه الالعب  )الشركة(:الناد  الجديد  .8

 االتحاد التابع له الناد  الحالي.  . االتحاد الحالي           : 9

 .التابع له الناد  الجديد االتحاد :   االتحاد الجديد  .11

:   عقــد االحتــراف الــ   تــم ابرامــه بــين  . العقد األول 11

 عاما . 18ال   بلغ   الناد  و الالعب 

ذـي فتـرة  ال ـة مواسـم كاملـة أو  ـال  .الفترة المحميـة         :  12

أوالً تبدأ بعد نفاذ العقـد إذا سنوات أيهما ي تي 

عامـاً  28تم توقيعه قبل بلوغ الالعب المحترف 

، وتكـــون ذـــ ا الفتـــرة موســـمين كـــاملين أو 

سنتين أيهما ي تي أوالً تبدأ بعد نفـاذ العقـد إذا 

 28تم توقيعه بعد بلوغ الالعب المحترف سـن 

 عاماً.  

وني مستقل ذدفـه منممة أو كيان قان:          األكاديمية          .13

ـــدريب  األساســـي ـــل تقـــديم ت  األجـــلطوي

ــين  ــة ب ،لالعب ــة التحتي ــوفير المرافــق والبني ت

ــدريب  ــى ســبيل ،الضــرورية للت وتشــمل عل
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ــدريب كــرة القــدم ــز ت ــال ال الحصــر مراك  المث

 والمعسكرات ومدارس كرة القدم وغيرذا.

 18الالعب ال   يقل عمرا عن  :     الالعب القاصر     .14

 سنة.

الشــخص الطبيعــي أو االعتبــار  الــ       :               الوســي  .15

يمثل الالعبين واألنديـة أو أحـدذما بـ جر أو 

بدون أجر في المفاوضات بهدف إبـرام عقـد 

عمــــل بينهمــــا أو تمثيــــل األنديــــة فــــي 

المفاوضــات بهــدف إبــرام اتفاقيــة انتقــال أو 

 إعارة.

الفتـــرة التـــي يحـــددذا االتحـــاد        :الرياضـــي        الموســـم.16

يــــتم      للمســــابقات الرســــمية والتــــي 

   .التعميم السنو  فياإلعالن عنها 

سـنوياً  تصدرا اللجنـةالتعميم ال        :         التعميم السنو . 17

بعـد اعتمـادا  قبل بداية الموسـم الرياضـي

   .من المجلس

الصادرة عـن ذي التعليمات الدورية       :    والقراراتالتعاميـــم  .18

 . المتعلقة بشؤون اللعبة االتحاد

جميــع المنتخبــات الوطنيــة التابعــة  :               . المنتخب     19

 التحاد كرة القدم.
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 الباب األول
 اللجنة وأعمالها ونطاق تطبيق الالئحة

 
 الفصل األول

 واجتماعاتهاتشكيل اللجنة 
 (2مادة )ال
 

 يشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء .
 

يكون الرئيس ونائبـه مـن أعضـاء المجلـس وبـاقي أعضـائها مـن خـارج 
 الخبرة في العمل الرياضي . القانونية والمجلس من ذو  المؤذالت 

 
 غيابه.تؤول صالحيات رئيس اللجنة إلى نائبه حال 

 
دون  امعـ خـاللتسق  العضوية في حال غياب العضـو أربعـة اجتماعـات 

 ع ر مقبول.
 
 (3مادة )ال
 

مرة واحدة على االقل في كل شهر بدعوة من رئيسها أو تجتمع اللجنة 
 عند الحاجة .

 
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية األعضاء من بينهم 

 الرئيس أو نائبه .
 

 اللجنة قراراتها باألغلبية البسيطة وفي حال تساو  األصواتتتخ  
 الرئيس.فيه  يرجح الجانب ال  
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 الفصل الثانــي
 وصالحياتها اللجنة نطاق عمل

 (4مادة )ال
 تختص اللجنة بما يلي: – 1

عـدا ما ،تطبيق األحكام المتعلقة ب وضاع وانتقـاالت الالعبـين -أ 
 ،مـــا يتعلـــق بالنزاعـــات التعاقديـــة بـــين األنديـــة والالعبـــين

التضـامن مـن بـين االنديـة وتعويضات التدريبات ومسـاذمات 
 واتخاذ القرارات بش نها. التابعة لالتحاد

واتخاذ القرارات بش نها وفقـاً ألحكـام  الُقصر،حماية الالعبين  -ب 
 الالئحة وتكون قراراتها قابلة للطعن.

بالقيـد والتسـجيل واتخـاذ القـرارات  قما يتعلالنمر في كل       –ج 
 بش نها وفقاً ألحكام الالئحة وتكون قراراتها قابلة للطعن.

المــدربين األنديــة وب الفصــل فــي جميــع النزاعــات ذات الصــلة    -د
وتلــك التــي يكــون  ،ومســاعديهم واألجهــزة الفنيــة والطبيــة

 طرفاً فيها. الوسطاء
قرارات اللجنة في ذـ ا الخصـوا ابتدائيـة تقبـل الطعـن  تكون -ذـ

باالســت ناف أمــام ذي ــة التحكــيم وفقــاً إلجــراءات تقــديم 
 االست ناف المنصوا عليها في الئحة االست ناف.

 
يحدد رئيس اللجنة الجهة التي تملك اختصـاا النمـر فـي النـزاع  –  2

عنــد عــدم وضــوا جهــة االختصــاا بــين لجنــة أوضــاع وانتقــاالت 
 في المنا عات. فضالالعبين وغرفة 

 
 (5المادة )

ــرئيس ــة  الالئحــة ذــي المرجــع ال ــون األندي ــي تك ــات الت لفــض المنا ع
طرفـا أو أ  منهم واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية  والوسطاءوالالعبون 

القانونيـــة وأذليـــتهم وتســـجيلهم  أوضـــاعهمو عقـــودذم فيهـــا بشـــ ن
 وانتقاالتهم الداخلية والخارجية.

 
 (6المادة )

تطبق احكام الئحة اوضاع وانتقاالت الالعبـين الدوليـة بشـ ن تسـجيل -أ
وانتقاالت الالعبـين غيـر المـواطنين الهـواة والمحتـرفين و حمايـة القصـر 

 .(TMSونمام تطابق االنتقال )وطلبات شهادات االنتقال الدولية 

التـي يكـون النزاعـات وتطبق أحكام الالئحة علـى النزاعـات الوطنيـة -ب
 .  ها أجنبيا إذا ارتضى الطرف األجنبي ذلكأحد أطراف
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ــدولي -ج ــى االتحــاد ال ــدولي إل ــع شــكواا ذات الطــابع ال للمشــتكي رف
 مباشرة أو بواسطة األمانة العامة .

 
 
 

 (7المادة )
ــة  ــة تعميمــاً ســنوياً بعــد اعتمــادا مــن المجلــس قبــل بداي تصــدر اللجن

خــالل الموســم الموســم الرياضــي، ولهــا حــق تعديلــه أو اإلضــافة إليــه 
ويكــون التعمــيم جــزءاً ال يتجــزأ مــن ذــ ا الرياضــي بموافقــة المجلــس 

 الالئحة.
يتضمن التعميم مواعيد وشروط قيد وتسجيل الالعبين واألجهـزة الفنيـة 

 واإلدارية والطبية.
 تعد اللجنة النماذج واالستمارات الخاصة بالقيد والتسجيل.

 
 (8المادة )
المخالفات واالنتهاكات التي تعرض عليها الى لجنة  اللجنة تحيل

والعقوبات  لتطبيق العقوبات المنصوا عليها في ذ ا الالئحة االنضباط
 الواردة في الئحة االنضباط في حالة عدم وجود نص في ذ ا الالئحة

في  والوسطاء الالعبينجهزة الفنية واإلدارية والطبية وواألندية األعلى 
 لالئحة .الحاالت التي يثبت فيها مخالفة أ  منهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 44 / - 11 -                     2018يوليو  62الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين النافذة اعتبارا من                         

 

 الباب الثانـــي
   شؤون الالعــــبين 

 الفصل األول
 األوضاع القانونيــة لالعبين

 (9المادة )
   .نيمحترف ن في االتحاد إلى ذواة وون المسجلويصنف الالعب

 
 (10المادة )

الالعب المحترف ذو المرتب  بعقد مكتوب مع نـاد  بمقابـل مـاد  أكثـر مـن 
كرة القدم  ةبتكبدذا الالعب بشكل فعلي جراء ممارسته لعيالنفقات التي 

 .  و عدا ذلك يعتبر ذاوياً 
 

 (11المادة )
يومـا مـن آخـر  31لالعب المحترف التسجيل كالعب ذاو  بعـد مـرور  - 1

 مباراة لعبها كمحترف.
دفع تعويض بـدل التـدريب عنـد إعـادة اكتسـاب الالعـب وضـعية ال يُ  - 2

شـهراً مـن  31الهواية. وفي حالـة إعـادة تسـجيله كمحتـرف خـالل 
إعــادة اكتســاب وضــعية الهوايــة يتوجــب علــى ناديــه الجديــد دفــع 

 تعويض مقابل التدريب المقرر وفقاً لالئحة.
 

 (12المادة )
نتهاء تعاقدا أو الالعب الهـاو  يبقى الالعب المحترف ال   يعتزل عند ا
شهراً تبـدأ  31لمدة  آخر ناد   فيال   يعتزل اللعب مسجالً لدى االتحاد 
 . مع ناديه  من تاريخ آخر مباراة رسمية شارك فيها
  

 (13المادة )
مع مراعـاة قواعـد وشـروط التسـجيل تكـون شـروط احتـراف الالعـب 

 المواطن كما يلي : 
 
اً للـوائح االتحـاد وفقـأو الشـركة عقـد احتـراف  يبرم مع النـاد أن  -أ

 واالتحاد الدولي.
 
عشـرة سـنة ميالديـة عنـد  يأن يكون قـد بلـغ   مـان  -ب

 توقيع العقد.
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 عقـد أول بـببرام عمـرا مـن عشـر الثامنـة بلـغ الـ   الالعـب يلزم -ج
عمـل مكتـوب  شـرط أن يقـدم لالعـب عـرض ناديـه مـع له احتراف

 تزيــد ال  أن الثامنـة عشــر علــىخـالل الشـهرين التــاليين لبلوغـه 
 بــ لك، النــاد  رغبــة حالــة خمس سنوات فــي عن العقـد مـدة
( 2) رقـم للملحـق طبقا إجمالي شهر  بـدفع راتب النـاد  ويلـزم

 ويكون العرض الم كور ملزماً للنادى.
إذا  مـن عمـرا حـراً  عب الهاو  ال   بلـغ الثامنـة عشـريعتبر الال  -د

 بت للجنة ب ن ناديـه لـم يقـدم عرضـا مكتوبـا للتعاقـد معـه خـالل 
 .التاليين لبلوغه سن الثامنة عشر الشهرين

يعتبر إخطار االتحاد من قبل النادى بعرض العمل المرسـل لالعـب  -ا
/ نمـام التراسـل  بواسطة البريد المسجل بعلم الوصول / الفاكس

االسـتالم المباشـر باليـد دليـل إ بـات علـى تقـديم  او  اإللكتروني
 النادى عرض العمل الم كور.

في حال  بت تقديم الناد  لعرض العمل لالعب وفقاً للفقـرات )ج  -و
ذـ( أعالا ورفض الالعب التوقيع مع الناد  فال يجو  لـه االنتقـال  –

أل  ناد اّخر سـواء بصـفة الهوايـة أو االحتـراف مـالم يحصـل علـى 
 خطية من ناديه األول. موافقة 

تنمر اللجنة في النزاع بـين الالعـب الهـاو  والنـاد  بشـ ن  - 
 إبرام العقد األول بينهما.

 

 (14المادة )
لالعب ال   تجاو  الثامنة عشر من عمـرا حـق االحتـراف خـارج الدولـة 

 في األحوال التالية:
 
 .إذا كان مسجال في االتحاد بوضعية الهواية -أ 
 كان محترفا وانتهى عقدا.  إذا -ب  
 بموافقة ناديه خالل سريان عقدا. -ج  
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 الفرع األول 

 التزامات الالعب
 (15المادة )

 يلتزم الالعب بما يلي :
 
القوانين واللوائح والقرارات والتعـاميم الصـادرة د بالموافقة على التقي  -أ

 العتماد تسجيله . واالتحاد الدوليواالتحاد القار  عن االتحاد 
 

 .منه ذلكااللتحاق بالمنتخبات الوطنية فور طلب االتحاد  -ب
 

والنـدوات والمـؤتمرات الصـحفية وأداء  والمعسـكرات التـدريباتحضور  -ج
حسـب المواعيـد  الناد  أو المنتخـب يفالمباريات الودية والرسمية 

 المقررة.
 
والمثـول لالختبـارات الفنيـة والفحوصـات  ةالبدنيـ اللياقةاظ على فحال -د

الطبيــة الدوريــة والعــالج وفــق الجــداول المعــدة مــن األجهــزة الفنيــة 
والطبيـــة للنـــاد  واالتحـــاد وفحوصـــات اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 

 المنشطات.
 
وأن يكـون قـدوة حسـنة داخـل  الرياضـيةوالـروا بـاألخالق التحلـي  -ذـ 

 .وخارج الملعب 
 
عم ماد  أو ذـدايا مـن أ  جهـة دون الحصـول علـى عدم قبول أ  د -و

 موافقة الناد .
 
المباريـات الرسـمية أو غيـر الرسـمية  يعدم المشـاركة أو اللعـب فـ - 

 لغير ناديه الحالي إال بعد الحصول على موافقته الخطية.
 
مـن  خطيـة موافقـةعدم التغيب عن الناد  خالل فترة العقد بـدون  –ا 

   أو ع ر يقبله الناد . الناد 
 قرار من الجهات المختصة.ب إعالن ناديه عن أ  تغيير في اسمه -ط
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 الفرع الــثاني
 التزامات األنديـــة

 (16المادة )
تراعي االندية قدراتها المالية قبل الـدخول فـي أيـة عالقـة تعاقديـة مـع 

 الالعب المحترف بما يلي :    يلتزم الناد  تجاا الالعبين و 
 
راتب شهر  يـتم االتفـاق عليـه بالعقـد الموقـع بـين النـاد  أداء  –أ 

ويعتبـر مقـدم  .مـن ذـ ا الالئحـة (6)طبقا للملحق رقـم  والالعب

عقد في حال وجودا مقابالً لسريان العقد وضمن سقف الرواتـب ال
 .الم كورالمنصوا عليه في الملحق 

 
يغطـي حـاالت اإلصـابة والعجـز أو الوفـاة طيلـة  وآخر صحي ت مين -ب

 تمتد آ ارذا بعد نهاية العقد. يمدة عقدا مع الناد  والحاالت الت
 

العقـد المبـرم  يامتيا ات أخرى يـتم االتفـاق والـنص عليهـا فـ ةأي -ج
فيما بين النـاد  والالعـب وعلـى سـبيل المثـال  بـدالت السـكن 

بمــا ال يخــالف   وغيرذــا  اإلجــا ات ، مكافــ ت الفــو  ، والمواصــالت
 من ذ ا الالئحة . (6رقم )الملحق 

 
السماا بمواصلة الدراسـة بمـا يسـاعدا علـى ضـمان مسـتقبله  -د

 الوظيفي.
 
 تسليم الالعب نسخة من العقد فور التوقيع عليه . -ذـ
 

 (17المادة )

يلتزم الناد  بت مين العالج والت ذيل الصحي لالعبـين الهـواة  -أ  
 لديه.المسجلين 

 يلتزم الناد  بت مين الالعب المحترف وفقاً لما يلي: -ب  
ــ مين يغطــي حــاالت - 1   ــة ســريان المــ ت رض والعــالج طيل

 العقد.
ت مين يغطي نفقات العالج والت ذيل في حالـة اإلصـابة  - 6 

 أشهر بعد انتهاء العقد.وبحد أقصى ستة 
لعجـز ت مين يضمن تعويضاً مناسباً لالعب في حـالتي ا - 3 

 العقد. والوفاة طيلة سريان
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ت مين يضمن دفع كافة مسـتحقات الالعـب فـي حالـة  - 4  

الحالـة  متمتعـاً بكافـة حقوقـه  فـي ذـ اصابته إذ يبقى الالعـب أ
  اته المالية لحين انتهاء العقد.وامتيا
( 4، 3، 6لت مين المنصوا عليه في الفقرات )يشترط ل - 5 

اإلصابة أو العجز أو الوفـاة بتقريـر صـادر مـن  أعالا إ بات 
تكون قد حصلت أ نـاء اللعـب أو  جهة طبية حكومية، وأن 

طريقه إليهما ذذابـاً  التدريب مع الناد  أو بسببهما أو في 
 وإياباً.

 
الوطنية  تالمنتخبابااللتحاق ببالسماا لالعب  الناد  يلتزم -ج

الئحة أوضاع  لمبادئ الواردة فيل وفقاً ومعسكرات التدريب 
 وانتقاالت الالعبين الدولية ) الفيفا(.

 اسـتدعائه مـن اتحـادا الـوطني يلتزم الناد  بالسماا لالعب عند -د
لمباريـات المحـددة بـالتقويم الـدولي وفقـاً فـي ا منتخبـهمـع للعب 

 للشروط والقواعد المبينة بلوائح االتحاد واالتحاد الدولي .
 

 (18المادة )
ت بالالعــب المحتــرف يشــمل المســتحقاإعــداد ســجل خــاا  -أ

  عند الطلب. يقدم لالتحادالمالية واالستقطاعات المسببة 
 الحضــــور بحفـــ  ســــجالت الشــــركات أو األنديــــة تلتـــزم  -ب

ـــاب ـــن والغيـ ـــارين عـ ـــى التمـ ــل مــن موقعــه تكــون أن علـ  قب
 الطلب. عند لالتحاد وتقديمها المحترفين الالعبين

ــاب  -ج ــتم وضــع كشــوف حضــور وغي ــل ي ــواة مــن قب ــين اله الالعب
المختصين فى النادى وذلـك ألغـراض احتسـاب تعويضـات بـدل 

 .التدريب
 

   (19المادة )
 يلتزم الناد  الجديد ال   ينتقل إليه الالعب القاصر بما يلي : 

تقديم التعليم و التـدريب الكـرو  المناسـب وأ  تعلـيم أو تـدريب  -أ
 أكاديمي أو مدرسي أو مهني لالعب .

توفير المستوى المعيشي والسـكن المناسـب والمواصـالت  -ب
 وغيرذا لالعب .

 الرعاية الصحية. -ج
 توفير المالبس والمعدات والتجهيزات الرياضية . -د
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 (20المادة )
يشترط لترخيص األكاديميـات مطابقتهـا لظنممـة والمواصـفات الدوليـة  -1

 والمحلية وسداد الرسوم المقررة لالتحاد وتلتزم بما يلي : 
 
االحتفـاظ بسـجل يحــو  اسـم و تـاريخ مــيالد القصـر المســجلين  -أ

 باألكاديمية.
 إخطار االتحاد بالالعبين القصر المقيدين لديه .-ب
فا وقواعد السلوك المتبعة في لعبة كرة القدم االلتزام بنمام الفي -ج

 الرسمية .
 رفع تقارير إلى اللجنة بما يفيد التزامه بما ورد أعالا.-د
  

دون اإلخالل بما ورد في الفقرة أعالا تلتزم األندية المحترفة بت سيس  -2
 أكاديميات رياضية تتبعها ماليا ، فنيا وقانونيا .

 
واألكاديميــات المســتقلة ب حكــام المــادتين تلتــزم األنديــة أو الشــركات  -3

 ( من ذ ا الالئحة.20و  19)
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 الثاني  الفصل
 عقود الالعبين 

 

 الفرع األول
 شروط التعاقد 

 (21المادة )
عقد الالعب ذو عقد محدد المدة باليوم والشهر والسنة  -1

من يتضمن الحقوق والواجبات بين الناد  والالعب وموقع 
 صفحاته .على جميع أطرافه 

المعتمد في العقد إن وجد أو  الوسي يلتزم الناد  ببدراج اسم  -6
 عدم وجودا. ينص على

يكون الحد األقصى لعقد الالعب ال   بلغ  مانية عشر عاما -3

 خمس سنوات .

من تاريخ سريانه بدء يكون الحد األدنى لمدة عقد الالعب  -4

 .وحتى نهاية الموسم الرياضي

 عقد الالعب ال   التحق بالخدمة الوطنيةللناد  الحق بتمديد  -5
، بحيث يكون التمديد مساوياً لفترة أ ناء سريان عقدا مع الناد 

حسب المدة المقررة في قانون الخدمة  االنقطاع عن الناد 
  لك مايلي: لالوطنية ويشترط 

يجب أن تكون فترة االنقطاع عن الناد  أكثر من شهرين  .أ
بالتعويض فق  من الناد  وبخالف ذلك يقتصر حق الناد  

الجديد ال   تعاقد معه الالعب إذا تم التعاقد خالل أول موسم 
رياضي بعد انتهاء الخدمة العسكرية أو انتهاء العقد ايهما أبعد، 
ويكون التعويض مساوياً لرواتب الالعب من الناد  القديم أ ناء 

 فترة االنقطاع عن الناد .

تعديل بيانات العب على النمام على الناد  أن يتقدم بمعاملة  .ب
قبل ستة أشهر على األقل من انتهاء  FA-NET االلكتروني

عقد الالعب إذا انتهت خدمته قبل انتهاء عقدا، وقبل شهرين 
على األقل من انتهاء الخدمة العسكرية إذا انتهى عقدا قبل 

 انتهاء خدمته، على أن يرفق الناد  بالمعاملة مايلي: 

اً من الناد  يطلب فيه من االتحاد تمديد العقد كتاباً رسمي -
 ويجب أن تبدأ فترة التمديد موضحاً بداية ونهاية فترة التمديد

اعتباراً من بدء أقرب فترة تسجيل تلي انتهاء العقد أو انتهاء 
 الخدمة الوطنية ايهما ابعد.

 العقد األصلي المراد تمديدا. -
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وطنية وتاريخ ال بالخدمةو يقة رسمية تثبت التحاق الالعب  -
 بداية ونهاية الخدمة.

نسخة من االخطار الموجة لالعب برغبة الناد  بتمديد  -
 العقد معه وتفاصيل التمديد.

ج. تبقى حقوق وواجبات الطرفين )الناد  والالعب( الواردة في 
 العقد االصلي ذي ذاتها خالل فترة التمديد.

 (22المادة )
 عقد االحتراف ملزم ألطرافه و ال يجو  تعليق نفاذ عقد الالعب على : 

 تسجيل الالعب  . -أ

 .إيجابية نتيجة الفحص الطبي أو الفني  -ب

 شرط فترة التجربة أو اجتيا ذا . -ج  
 حصول الالعب على تصريح العمل و اإلقامة . -د     
 

 (  23)المادة 
 ت  ير الطرف الثالث على االندية 

طرف آخـر فـي  أل  يسمح عقدالدخول في ناد   أل ال يجو     -1
المســـائل فـــي  اســـتقالليته بأن يـــؤ ر العقـــد أو طـــرف  الـــث 

 .و سياساته أو أداء فرقه االنتقال  بالعمل و  المتعلقة
ــة لالنضــباط  -6 ــدولي يجــو  للجن ــرض فــي االتحــاد / االتحــاد ال  ف

عقوبات على األنديـة التـي ال تراعـي االلتزامـات الـواردة بهـ ا 
 المادة .

 
 الفرع الثاني

  عقــد الانتهــاء 
 (24المادة )

 ينتهي العقد بانتهاء مدته أو باتفاق مكتوب بين الناد  والالعب. -أ
 ال يجو  إنهاء العقد من طرف واحد خالل الموسم الرياضي . -ب
من الفقرة )ب( يجو  إنهاء العقد من طرف واحد قبل انتهاء  استثناء -ج

مدته دون أن تترتب عليه أية نتائج أيا كان نوعها إن وجد سبب عادل 
 أو سبب رياضي عادل . 

 
 (22المادة )

مـا يتم احتساب مبلـغ التعـويض وفـق سبب عادل حال انهاء العقد دون 

القـوانين المعمـول أحكـام نص عليه العقد أو االتفاق وبخالف ذلك تطبق 
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وعية أخـرى وأ  معـايير موضـ راعى خصوصـية الرياضـةفي الدولة وت بها

 : وتشمل تحديداً 

أو  بموجب العقد الحـالي والمزايا األخرى المستحقة لالعب المكاف ت-أ 

سـنوات  حتى خمـسالعقد الجديد والمدة المتبقية من العقد الحالي 

 .كحد أقصى

 .احتساب الرسوم و المصروفات التي تكبدذا الناد  السابق -ب

 قد حد  أ ناء الفترة المحمية.العقد  إذا كان انتهاك -ج

 

الالئحة ذ ا من  (56)  المادةاحتساب مبلغ التعويض وفق أحكام يكون 

 فيما يتعلق بالتعويض مقابل التدريب وما لم ينص العقد على خالفه .

 

إذا تمت مطالبة الالعب المحترف بتعويض ، يكون الالعب وناديه الجديـد 

ن بالتضامن عن أداء مبلـغ التعـويض وال يجـو  إسـناد اسـتحقاق مس ولي

  التعويض لطرف  الث . 

 
 (22المادة )
 :الى االلتزام بدفع تعويضات  باإلضافة

 مـن المنعبـأ نـاء الفتـرة المحميـة  خـرق العقـديعاقب الالعـب الـ    -أ
فـي األحـوال ، وأشـهر  أربعـةالمشاركة في المباريـات الرسـمية لمـدة 

عقوبات فـور إخطـار ، وتسر  ذ ا الالمشددة تكون العقوبة ستة أشهر 
الفتـرة  العقوبات الرياضية على الالعـب فـيذ ا تعلق  والالعب بالقرار 

موسم وأول مباراة بالموسم الجديد ، الممتدة من آخر مباراة رسمية بال
 وتشمل في كلتا الحالتين البطوالت المحلية والبطوالت الدولية لظندية.

 

لمنتخـب ل المشاركة فـي المباريـات الرسـمية بالمعاقب  لالعبيسمح 
دوليــة خــالل الفتــرة مســابقة نهائيــات بهــا االتحــاد فــي  شــاركالتــي ي

 .الممتدة بين آخر مباراة بالموسم وأول مباراة بالموسم التالي
 

ية عقوبات رياضية على اإلنهاء من طـرف واحـد وبـدون سـبب ال تترتب أ
فـرض  يجـو و عادل أو سبب رياضي عادل إذا حد  بعد الفترة المحمية 

إجراءات انضباطية خارج الفترة المحمية عند الفشل في اإلخطـار ببنهـاء 
يوم من آخر مباراة رسمية بالموسـم ) تشـمل الكـ س  15التعاقد خالل 
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تبــدأ الفتــرة المحميــة مــرة والــوطني ( للنــاد  المســجل فيــه الالعــب. 
 أخرى عند أو أ ناء تجديد العقد، وتمديد فترة العقد السابق.

 

 أنهـىالنـاد  الـ   بالحق بالمطالبة بـالتعويض يعاقـب  االخالل دون-ب
ــد ، أو شــجع  ــة الالعــب العق ــرة المحمي ــاء الفت ــد أ ن ــى انتهــاك العق عل

نوا بعقوبات رياضـية تقضـي بمنعـه مـن تسـجيل العبـين جـدد سـواء كـا
ل يسـجكـل نـادق قـام بتيعتبر  و،  محليين أو دوليين لمدة فترتي تسجيل

ارتكـاب علـى  محرضـاا بـدون سـبب عـادل ، العب محترف أنهـى عقـد
 ذلك. المخالفة ما لم يثبت خالف

 
،  وسـي  ول نـاد  ، الفيفـا )مسـ ألحكـامشـخص يخضـع  كليعاقب -ج

على اإلخالل بالعقد بين الالعب  تساعد( يتصرف بطريقة العب وغيرذم
 المحترف والناد  من أجل تسهيل عملية انتقال الالعب .

 
 (22المادة )

للغرفة بطلب مـن أحـد الطـرفين تقـدير  ، مع عدم اإلخالل بشروط العقد
المخالفـات  وإحالـةالتعويض المناسب عن إنهاء العقد لسبب غير عـادل 

الى لجنـة االنضـباط لتوقيـع العقوبـات الرياضـية المناسـبة طبقـا للمـادة 
 .من ذ ا الالئحة (62)
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 الثالث الفصل
 عامة لعقود الالعبين ئأحكام  ومباد

 (22المادة )
 يلتزم الناد  والالعب والوسي  باألحكام الواردة بالعقود. - 1

يلتــزم النــاد  والالعــب المــواطن بــبدراج شــرط فــي العقــد يقضــي  - 6

باختصاا غرفة فض المنا عات بالنمر في النزاعات التـي تنشـ  بينهمـا 
 حول بنود العقد وتنفي ا.

 (22المادة )
( يحق لكل مـن الالعـب المحتـرف والنـاد  24مراعاة أحكام المادة )مع 

 أن يطلب من الغرفة إنهاء العقد لسبب عادل أو لسبب رياضي عادل.
 

 (33المادة )
علـى  % 11لالعب المحترف ال   لم يشـارك خـالل الموسـم بنسـبة  

يومـا  15إنهاء عقدا مـع ناديـه خـالل  طلباألقل من المباريات الرسمية 

أخـ ا بمـروف الالعـب دون فـرض د آخر مباراة رسمية بـ ات الموسـم بع
وفقـا  تقـدير التعـويض المناسـب للغرفـةو، عقوبات رياضية على الناد  
 ويستثنى من ذ ة من ذ ا الالئحة ( 65للمعايير المحددة في المادة ) 

القاعدة حارس المرمى إذ يجو  له طلب إنهاء العقد إذا لم يحقق نسـبة 
 . المشاركة الم كورة خالل موسمين متتالين وفقاً ل ات الشروط 

 
 (31المادة )

 .ائح والقرارات والتعاميم وصح العقد ويبطل الشرط المخالف للي
 

 (32المادة )
الناد  ال   ذب  إلى تبقى امتيا ات الالعب التعاقدية سارية مع -أ

 الدرجة األدنى لحين انتهاء عقدا مالم ينص العقد خالف ذلك
يوماً من  21ب. للناد  ال   صعد إلى الدرجة األعلى التفاوض خالل 

إعالن صعودا رسميا لتعديل امتيا ات الالعب التعاقدية باتفاق الطرفين 
 مالم ينص العقد خالف ذلك

المعتمد عند التعاقد مع أ  العب  ج. تلتزم االندية بسقف الرواتب
 جديد.

 
 (33المادة )

 تلتزم األندية عند التعاقد مع الالعب بما يلي : 
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د باألحكام الوجوبية الواردة بنموذج العقد الملحق به ا الالئحـة ) التقيّ  -أ
 (. 1الملحق رقم 

عمـل مـن تـاريخ  يـوم 61االتحـاد خـالل  ىإلـعقـود الالعبـين تسليم -ب

 ا. عليهالتوقيع 
من ا بالتراضي أو فسخه أو إنهاء عقدالالعب ملحق عقد  تسليم-ج

التوقيع تاريخ أيام عمل تبدأ من ستة طرف واحد الى االتحاد خالل 
 عليها.

 الثالث الباب
 تســجيل الالعبين

 (34المادة )
يجب أن يكون الالعب الهاو  أو المحترف مسجالً لدى االتحاد  -أ

 باريات الرسمية.ليكون مؤذالً للعب في الم

يجو  لالعب أن يسجل ألكثر من ناد واحد في نفس ال   -ب
 الوقت.

يجو  لالعب التسجيل مع  ال ة أندية كحد أقصى أ ناء الموسم  -ج
، وخالل ذ ا الفترة يكون الالعب مؤذالً للعب مباريات  الواحد

رسمية مع ناديين فق . واستثناًء من ذ ا القاعدة فبن الالعب 
المنتقل بين ناديين تابعين التحادين مواسمهما متداخلة )بدء 

الربيعي ( يكون  - الخريفي، مخالف للشتو  –الموسم الصيفي 
مية لناد   الث أ ناء الالعب مؤذالً للعب في المباريات الرس

تجاا  التعاقدية الموسم المعني مع امتثاله الكامل لاللتزامات
 ناديه السابق.

ال يجو  أن يشارك الالعب في المباريات الرسمية ألكثر من ناديين  -د
 ، يتنافسان في ذات بطوالت الدور  المحلي أو بطولة الك س

المنافسة حوال يجب مراعاة النزاذة الرياضية في وفي جميع األ
 تحاد.ذلك للوائح المسابقات الخاصة باإلويخضع  تحديدا

 
 (32المادة )

العب مسجل لناد آخر في اتحاد آخر للعبة  أ  تسجيل يبطل - أ
 جماعية أو فردية.

سجل ال يجو  تعديل أو تغيير بيان تاريخ ميالد الالعب ال   ُ -ب
 باإلتحاد ألول مرة.

تسجيل الالعب إذا  بت أنه سجل بناًء على معلومات غير  يبطل -ج
 صحيحة.
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تقديم مستندات على تسجيل الالعب إذا  بت أنه سجل بناًء  يبطل -د
وإن قدم المستندات  في نفس الموسم هتسجيل اعادة ال يجو ومزورة 

األصلية، مع عدم االخالل بكل ما يترتب من عقوبات طبقا للوائح ذات 
 الصلة.

 

لظندية التعاقد مع الالعبين األجانب وقيدذم في سجالت  -ذـ
بموجب اللوائح والقرارات والتعاميم  االتحاد بالعدد المسموا به 

 الصادرة عن االتحاد.

تطبق أحكام الالئحة الدولية ألوضاع وانتقاالت الالعبين بش ن -و
 شهادة االنتقال الدولية. طلب

 
 (32المادة )

 .(FA-Netندية بنمام التسجيل االلكتروني ) تلتزم األ -1

للموسـم الرياضـي بين خالل فترتي التسـجيل تسجيل الالع يجب -6
 .يحددذما االتحاد اللتين

ين خارج ذاتين الفترتين وفقاً يجو  استثناًء تسجيل الالعبو
 لما يلي:

 المحترف ال   انتهى عقدا قبل انتهاءالالعب  -أ  
إحدى فترتي التسجيل بطلب من الناد  وموافقة 

وفيما إذا تم  ،اللجنة مع مراعاة النزاذة الرياضية
 إنهاء العقد بسبب عادل.

يجـــو  ألنديـــة دور  المحتـــرفين تســـجيل العبـــين  -ب 
ــدد ) ــب ع ــي التســجيل 6أجان ــارج فترت ــاء أو خ ( أ ن

 محلية. مسابقةبشرط عدم مشاركتهما ب   
  

عـادًة قبـل  األولى بعد انتهاء الموسم وتنتهـي تبدأ فترة التسجيل -3
 عشر أسبوع .  أ نى تتجاو أن ال  على بداية الموسم الجديد 

تكون فترة التسجيل الثانية عادًة في منتصـف الموسـم ويجـب أن  -4
 ال تتعدى أربعة أسابيع. 

شهر على األقـل مـن  16قبل   يتم إخطار الفيفا بفترتي التسجيل -5

 .تنفي ذا 
مســابقات علــى األحكــام المتعلقــة بفترتــي التســجيل  ال تنطبــق -2

تحديد الفتـرات التـي يسـجل فيهـا باالتحاد  ويقوم المراحل السنية
 . ه ا المسابقاتلالالعبون 
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 (32المادة )
لكل العب يشمل تاريخه الرياضـي واألنديـة قيد يحتف  االتحاد بسجل -أ

إذا صادف يوم ميالد الالعـب و، سنة  12من عمر  اً ا بدءسجل بهالتي 
ه في الموسـم للناد  المقيد ب الالعب يسجليجب أن بين موسمين 

 الرياضي ال   يلي يوم ميالدا الثاني عشر.
 
يكون الناد  مسـؤوالً عـن كافـة النتـائج المترتبـة علـى عـدم إعـالن -ب

االتحاد ب   تغيير فـي اسـم الالعـب بموجـب قـرار صـادر مـن الجهـة 
 المختصة.

 
 (32المادة )

مع عدم المساس ب   إجراء مطلوب لتعـديل النتـائج الرياضـية المترتبـة 
تعتبـر مبـاراة رسـمية  يمشاركة الالعب غير المسجل باالتحاد فعلى 

عقوبــة علــى  لجنــة االنضــباط فــرضتو. غيــر قانونيــة الالعــب مشــاركة 
 . أ  منهماو الناد  أو الالعب 

 
 
 
 
 

 األول الفصـل 
 الالعبين  تانتقاال 

 
 األول الفرع 

 االنتقال بين أندية الدولة  
 (39المادة )
من أندية الدولـة بوضـعية الهوايـة إال ّ   لالعب الهاو  االنتقال ألال يحق 

 بعد الحصول على موافقة رسمية من ناديه.
 

 (43المادة )
ناد داخل الدولة بموافقة اللجنة  أل لالعب الهاو  القاصر االنتقال 

 ووفقا للشروط التالية : 
 

تقديم طلب موقع من ولي امر الالعب الى اللجنة مرفقا به جميع  -1
 –ملكية العقار  –المستندات المؤيدة لطلبه ومنها ) عقد االيجار 
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 –عقد العمل  –التقارير الطبية  –شهادة التسجيل المدرسية 
 كتاب من جهة عمله / ما يفيد تقاعد ولي االمر ... وغيرذا ( .

 تقوم اللجنة بمخاطبة الناد  الحالي لبيان موقفه من الطلب. -2
 من الضواب  التالية :  أياتراعي اللجنة عند اصدار قرارذا توفر   -3

انتقال اسرة الالعب من إمارة أو منطقة  الى إمارة أو منطقة  -أ
 كم عن ناديه الحالي. 151عن اخرى بمسافة ال تقل 

أية حاالت اخرى تراذا اللجنة في مصلحة الالعب القاصر  - ب
ولها االستعانة برأ  أ  من المختصين وفقا لكل حالة على 

 حدا .
ناديه مع سنة ال   لم يشارك  15حق لالعب القاصر حتى سن ي - 4

يرغب االنتقال أل  ناد  ، خر سنتينآب ية مباراة رسمية خالل 
 مع مراعاة النزاذة الرياضية. بتسجيله

 
 

 (41المادة )
 آخر. أ  ناد   إلىلالعب المحترف ال   انتهى عقدا االنتقال 

 
 

 (42المادة )
يجو  انتقال الالعب خـالل فتـرة سـريان عقـدا باتفـاق الالعـب والنـاد  
المتعاقــد معــه والنــاد  الــ   يرغــب فــي االنتقــال إليــه علــى أن يوقــع 

 األطراف الثال ة على اتفاقية االنتقال. 
 

 (43المادة )
عقـدا التفـاوض أو التعاقـد مـع  أ ناء سريانالعب للوسي  أو ال ال يحق-أ

ويسـتثنى مـن ذلـك الالعـب ناد  آخر قبل ستة أشهر من انتهاء عقدا 
 .الملتحق بالخدمة الوطنية

يلتزم النـاد  الجديـد ببخطـار نـاد  الالعـب الحـالي كتابيـاً قبـل بـدء -ب
عملية التفاوض أو التعاقد مع الالعـب الـ   يرغـب فـي االنتقـال إليـه 

 انتهاء عقدا . منخالل ستة أشهر 
 

 (44المادة )
لالعب المحترف ال   لم يقيدا ناديه في كشفه خالل فترات التسجيل 

 آخر أن يتقدم بطلب فسخ عقدا إلى الغرفة . ولم تتم اعارته إلى ناد  
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 الثاني  الفرع
 االنتقال خارج الدولة 

 (42المادة )
 سنة فق . 18فوق سن يسمح باالنتقاالت الدولية لالعبين -1
 

( عاماً االنتقال دوليا استثناء وفق الضواب  18يجو  لمن ذم دون )-6

 التالية :
 

انتقال والد  الالعب لبلد الناد  الجديد ألسباب ال تتعلق بكرة  .أ

 القدم.

كيلو متر مـن حـدود  51ب. أن يقيم الالعب في منطقة ال تبعد أكثر عن 

وأن يقع الناد  ال   يرغب الالعـب فـي التسـجيل لديـه باتحـاد  بلدا ،
كيلومتر من الحدود. وتكـون المسـافة  51الدولة المجاورة داخل مسافة 

كيلو متر , وفي ذـ ا  111القصوى بين مكان إقامة الالعب ومقر الناد  

الحاالت يجب أن يقيم الالعب ببلدا وبالموافقة الصـريحة مـن االتحـادات 
 ويقدم الناديان المعنيان موافقتهما الصريحة .المعنية 

 

تنطبق شروط ذ ا المادة على أ  العب لـم يسـبق وإن سـجل مـع -3

ناد  وال يحمل جنسية البلـد الـ   يرغـب فـي التسـجيل لديـه للمـرة 
 األولى .

 

( وأ  تسـجيل ألول مـرة وفـق 6يخضع أ  انتقال دولي وفق الفقـرة )-4

ــة ال3الفقــرة ) ــة أوضــاع ( لموافقــة اللجن ــل لجن ــة مــن قب ــة المعين فرعي

 الالعبين الدولية له ا الغرض . 
 

يقدم طلب التسجيل للموافقة مـن قبـل االتحـاد الراغـب فـي تسـجيل 
 الالعب . ُويمنح االتحاد السابق الفرصة لبيان موقفه .

 

يجب الحصول على الموافقة المسبقة مـن اللجنـة الفرعيـة قبـل طلـب 
 االتحاد شهادة االنتقال الدولية أو التسجيل ألول مرة .

 

تعاقب لجنة االنضباط في االتحاد الدولي وفقاً لالئحتها أ  انتهـاك لهـ ا 
الــنص مــن قبــل االتحــاد الــ   لــم يقــدم طلــب التســجيل الــى اللجنــة 

العقوبـة علـى االتحـاد السـابق إلصـدارا شـهادة الفرعية ويجو  تطبيق 
االنتقـال الدوليــة دون موافقتهــا و األنديــة التــي ابرمــت اتفاقيــات انتقــال 

 الالعب القاصر.
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( مـن الئحـة أوضـاع وانتقـاالت الالعبـين الدوليـة 6يتضمن  الملحـق ) -5

ــة  ــة الفرعي ــن اللجن ــرة م ــب التســجيل ألول م ــة بطل ــراءات الخاص اإلج
 ولي لالعب القاصر.واالنتقال الد

 
 الثالثالفرع 

 إعــارة الالعبيــن 
 (42المادة )

 ال يجو  إعارة الالعب الهاو  بين أندية الدولة .
 

 (42المادة )
 وتـنصرفين باتفاقية إعارة تحـدد مـدتها لظندية إعارة العبيها المحت -أ

ــى  ــان عل ــة النادي ــا األطــراف الثال  ــع عليه ــة ويوق ــات المالي االلتزام
 والالعب .

تتم اإلعارة خالل الفترة المحددة للتسجيل حسب التعميم  -ب
 السنو  الصادر عن االتحاد.

تكون فترة اإلعارة ضمن مدة سريان عقد الالعب مع الناد   -ج 
 ال   أعارا.

ــي  -د      ــين فترت ــدة ب ــرة الممت ــى لمــدة اإلعــارة ذــي الفت الحــد األدن
 التسجيل .

 .إنهاء اإلعارة قبل موعدذا باتفاق جميع األطراف يجو  -ذـ
 ال يسجل الالعب إال مع ناد  واحد في ذات الوقت. -و     
 

 (42المادة )

ال يجــو  للنــاد  المعــار إليــه الالعــب  نقلــه أو إعارتــه إلــى نــاد   الــث إال 
 بالموافقة الخطية لالعب و ناديه ال   أعارا .

 
 (42المادة )

 تخضع اإلعارة الى قواعد انتقال الالعبين وأحكام تعويض التدريب .
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 الثاني الفصل

 تعويضات التدريب وآلية التضامن
 (23المادة )

 تعويض التدريب :
تستحق األندية التي ساذمت في تدريب وتطوير الالعب بدل تعويض 

 عن التدريب في االنتقاالت المحلية باألحوال اآلتية:
 . عند توقيع الالعب الهاو  أول عقد احتراف -أ
عاما  21 اتماموفي كل مرة ينتقل فيها الالعب حتى  -ب

 تعويض التدريب .المنتقل منه الالعب يستحق الناد  
ُيستحق تعويض التدريب باالنتقال أ ناء سريان العقد أو عند  -ج

 انتهائه.
تعويض التدريب لمرة واحدة  ةالسابقاألندية  يستحق الناد  أو -د 

 فق  .
 .  عاما 21وحتى  عاما 12التدريب من عمر  بدل ُيحتسب تعويض  -ذـ
 

 (21المادة )
 ستحق تعويض التدريب في الحاالت التالية :ال يُ 
جديد بعد  ناد   أل عقد احتراف له أو انتقل  اذا وقع الالعب أول -أ

 .عاما ( 21اتمامه )
 عند استعادة الالعب المحترف لوضعية الهواية . -ب
إذا أنهى الناد  عقد الالعب بدون سبب عادل أو سبب رياضي  -ج

 عادل .
ألسباب ترجع  إذا تم فسخ العقد بقرار من غرفة فض المنا عات -د    

 . للناد 
 

 (22المادة )
 نون المواطنوالالعب -التعويض مقابل التدريب 

 

 لمحترفينادور   أندية عمر الالعب 
دور  الدرجة  أندية

 األولى)أ(

 درذم   ألف 51 درذم  ألف 75 سنة 12
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 درذم  ألف  61 درذم  ألف  91 سنة 13

 درذم   ألف 71  درذم  ألف  115 سنة 14

 درذم   ألف  81 درذم  ألف  121 سنة 15

 درذم   ألف  95 درذم  ألف  141 سنة 16

 درذم   ألف  111 درذم  ألف  161 سنة 17

 درذم   ألف  125 درذم  ألف  181 سنة 18

 درذم   ألف  145 درذم  ألف  211 سنة 19

 درذم   ألف  165 درذم  ألف  241 سنة 21

 درذم   ألف  181 درذم  ألف  271 سنة 21

 
 طريقة احتساب تعويضات التدريب وفقا للجدول أعالا :

 تتحدد مبالغ تعويضات التدريب وفقاً للجدول أعالا.  -1

ــى  -2 ــواة عل ــين اله ــدريب لالعب ــات الت ــالغ تعويض تحتســب مب
 أساس جوا   الالعب الرياضي

تكلفــة التــدريب تحتســب مبــالغ تعويضــات التــدريب علــى أســاس  -3
السنوية في الناد  الجديد )المنتقل إليـه الالعـب( وفقـاً للجـدول 

 .الالعب في السجالت الرسمية لالتحادأعالا، وحسب تسجيل 
تحتســب مبــالغ تعويضــات التــدريب علــى أســاس فتــرة التــدريب  -4

ــرات انقطــاع  ــتم احتســاب فت ــوم / شــهر/ ســنة( وال ي ــة )ي الفعلي
 الالعب عن التدريب.

 

يلتزم الناد  بسداد مبلغ تعويضات التدريب ) للناد  أو الشـركة /  -5
ل  ال ين يومـا مـن تـاريخ لظندية ( دفعة واحدة أو على دفعات خال

 تسجيل الالعب.
 

يجـــب أن يكـــون االلتـــزام بـــدفع التعـــويض مقابـــل التـــدريب دون  -6
 المساس ب   التزام لدفع تعويض نتيجة اإلخالل بالعقد.
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 يستحق الناد  أو الشركة تعويض التدريب لمرة واحدة فق  . -7

 
 

 
 (23المادة )

 آلية التضامن:
تعلـيم وتـدريب الالعـب المحتـرف تستحق األنديـة التـي أسـهمت فـي 

ال   احترف خارج الدولة جـزءا مـن التعـويض المـدفوع لناديـه إذا انتقـل 
إلــى نــاد آخــر قبــل انتهــاء عقــدا طبقــا ألحكــام الئحــة أوضــاع الالعبــين 

 الدولية.
 

 (24المادة )
شـهراً مـن  31إذا أعيد تسجيل الالعب الهاو  بوضعية االحتـراف خـالل 

ــدفع تعويضــات إعــادة اكتســابه لصــفة  ــد ب ــاد  الجدي ــزم الن ــة يلت الهواي
 ( من ذ ا الالئحة .51التدريب للناد  أو األندية السابقة وفقا للمادة )
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 الثالثالفصل 

 حقـــوق الدعايــة واإلعـــالن
 (22المادة )

 
لالتحاد استثمار أسماء وصـور العبـي المنتخبـات الوطنيـة فـي مختلـف 

 وأشكال الدعاية واإلعالن.مجاالت 
 

 (22المادة )
 

ــدم اإلخــالل  ــع ع ــادة )م ــة ( 55بالم ــ ا الالئح ــن ذ ــب م ــاد  والالع للن

المحتــرف االتفــاق علــى اســتثمار صــورا فــي مجــال الدعايــة واإلعــالن 
 الخاصة بالناد .

 
 (22المادة )

 
يـرتب   لالعب استثمار اسمه وصـورته الفرديـة فـي اإلعـالن علـى أن ال

ــه أو المنتخــب أو االتحــاد وأن ال يســتخدم  ،اســمه وصــورته باســم نادي
 المالبس والعالمات واأللوان الخاصة ب   منهم ب   شكل مـن األشـكال

   .وفقاً لشروط العقد
 

تخالف  ياإلعالنات والدعايات التجارية الت يوال يجو  لالعب المهور ف
 أو المنتجات الضارة بالصحة. العامةاآلداب أو النمام العام 
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 الباب الرابع
 المخالفات والعقوبات والشكاوى

 الفصل األول
 المخالفات والعقوبات

 
 (22المادة )

لظندية توقيع إحدى العقوبات على الالعبين في حال انتهاكهم لوائحها 
 الداخلية أو بنود التعاقد وحسب جسامة االنتهاك وفق ما يلي:

 النمر. لفت -أ

 توجيه اإلن ار. -ب 

 الحرمان من المشاركة مع الفريق لمدة ال تزيد عن سبعة أيام. -ج

 من راتب الالعب الشهر . %51ال تزيد عن  يالغرامة المالية الت -د

من راتب الالعب الشهر  بعد  %51الغرامة المالية التي تزيد عن  -ذـ
 .المو قة ذلك حاالت الغياب ويستثنى منموافقة اللجنة 

يلتــزم النــاد  ببخطــار اللجنــة والالعــب بــالقرارات الصــادرة بتوقيــع ذــ ا 
 العقوبات خالل سبعة أيام من تاريخ التوقيع عليها.

 
 (22المادة )

يلتزم بتسليم  ال كل ناد  درذم  111,111د عن يعاقب بالغرامة التي ال تزي

 عمل من تاريخ توقيع العقد . يوم 61العقود الموقعة مع الالعبين خالل 

  
 (23المادة )

للجنة بطلب من أحد األندية  أو مـن تلقـاء نفسـها أن تحيـل الـى لجنـة 
االنضباط  لتوقع عقوبـات على الالعب المحترف حـال ارتكابـه مخالفـة أو 

 أكثر من المخالفات التالية:
التسجيل وشـروط غرض التحايل على قواعد ة بتقديم بيانات خاط  -أ

 االحتراف.
 .التحايل على قواعد االنتقال -ب
 .االلتزامات التعاقدية تجاا ناديهاإلخالل ب  -ج
 إنهاء عقدا مع الناد  دون سبب عادل. -د
 عن ذات الفترة. توقيع عقد احتراف ألكثر من ناد   -ذـ
 حكام الالئحة.ض مع أحد األندية خالفا ألالتفاو -و
ع عـن امتنـالوا االتحاد ذات الصـلةمخالفة تعليمات وتعاميم ولوائح  - 

 .الغرفة أو تنفي  قرارات اللجنة
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 (21المادة )
توقيع إحدى العقوبات على الالعبـين حـال ارتكـابهم أ   االنضباط للجنة

 ( وفق ما يلي :61)من المخالفات الواردة في المادة 
 
 .اإلن ار الخطي -أ
 درذم. 251,111ال تزيد عن  يالغرامة المالية الت -ب
 اإليقاف لمدة ال تتجاو  ستة أشهر. -ج
 

 (22المادة )
يجو  لالعب أن يتقدم الى لجنة االنضباط بطلب معاقبة النـاد  إذا أخـل 

 انتهك الئحته الداخلية . التعاقدية أو بالتزاماته
 

 (23المادة )
  : يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية

 .توجيه اإلن ار الخطي -أ
درذـم وال تزيـد عـن  111,111ن ال تقل عـ يالمالية الت الغرامة -ب

 درذم. 1,111,111
 الحرمان من تسجيل العبين جدد -ج

 
 كل ناد  ارتكب إحدى المخالفات التالية :

غرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط قدم بيانات خاط ة ب -أ
 االحتراف.

 تحايل على قواعد االنتقال. -ب
 قدية تجاا الالعب.أخل بااللتزامات التعا -ج
 أنهى عقد الالعب دون سبب عادل. -د
 تفاوض مع أحد الالعبين خالفا ألحكام الالئحة. -ذـ
 حرض الالعب في إخالله بعقدا مع ناديه.-و
امتنع عن سداد تعويضـات التـدريب ومسـاذمات التضـامن وفـق  - 

 أحكام الالئحة .
تعليمات و تعاميم ولـوائح االتحـاد ذات الصـلة وامتنـع عـن  خالف -ا

 .الغرفة أوتنفي  قرارات اللجنة 
 

 (24المادة )
 يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
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 .توجيه اإلن ار الخطي -أ
درذم وال تزيـد عـن  21,111ال تقل عن  يالغرامة المالية الت -ب

 درذم.111,111
 إيقاف الترخيص بشكل مؤقت. -ج
 سحب الرخصة . -د 

 المنع من المشاركة في أ  نشاط يتعلق بكرة القدم. -ذـ 
 

 ارتكب إحدى المخالفات التالية : وسي كل 
غرض التحايل على قواعد التسجيل قدم بيانات خاط ة ب -أ

 واالنتقال وشروط االحتراف.
 أخل بااللتزامات التعاقدية. -ب
 حرض الالعب على اإلخالل بعقدا. -ج
 الالعب على إنهاء عقدا دون سبب عادل. شجع -د
 تفاوض مع أحد الالعبين خالفا ألحكام الالئحة. -ذـ
خالف تعليمـات وتعـاميم ولـوائح االتحـاد ذات الصـلة وامتنـع عـن  -و

 .الغرفة أوتنفي  قرارات اللجنة 
 

 (22المادة )
 يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:

        
 .توجيه اإلن ار الخطي -أ           
درذـم وال  21,111ال تقـل عـن  يالغرامة المالية التـ-ب  

 درذم.111,111تزيد عن 
 اإليقاف بشكل مؤقت. -ج  
 المنع من المشاركة في أ  نشاط يتعلق بكرة القدم. -د  

 
من أعضاء األجهزة الفنية واإلدارية والطبية ارتكب إحـدى المخالفـات  كل

 التالية : 
 غرض التحايل على قواعد التسجيل.انات خاط ة بقدم بي -أ
 أخل بااللتزامات التعاقدية مع الناد .-ب
 أنهى عقدا مع الناد  دون سبب عادل . -ج
خالف تعليمات و تعـاميم ولـوائح االتحـاد ذات الصـلة وامتنـع عـن -د

 الغرفة .   أوتنفي  قرارات اللجنة 
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 (   22المادة ) 
جدول رواتب و مكاف ت تطبيق  بالتالعب في  المتعلقةالعقوبات 

 : الالعبين المواطنين المحترفين 
 

 تطبق العقوبات على المخالفين على النحو اآلتي : 

 
 :  المخالفة للمرة األولى-1

يعاقب بكافة العقوبات المدرجة أدناا الناد  / الشركة والالعب 
 ت :في حال مخالفة الرواتب المعمول بها والمكاف  والوسي 

اإلن ار الكتابي للناد  / الشركة مع الغرامة المالية بمبلغ خمسة  -أ
 ماليين درذم . 

منع الناد  / الشركة  من تسجيل أ  العب في فترة  -ب
 التسجيل التي تلي المخالفة.

 إيقاف الالعب لمدة ستة أشهر . -ج

) إن وجد ( سنة كاملة وغرامة مالية مليون درذم  الوسي إيقاف  -د
. 

 :  المخالفة للمرة الثانية-6

يعاقب بكافة العقوبات المدرجة أدناا الناد  / الشركة والالعب 
 :الوسي و

اإلن ار النهائي للناد  / الشركة مع غرامة مالية وقدرذا عشرة  -أ
 ماليين درذم . 

 منع الناد  من تسجيل أ  العب جديد لمدة سنة كاملة . -ب

 لة .إيقاف الالعب المتسبب لمدة سنة كام -ج

) إن وجد ( سنتين كاملتين وغرامة مالية مليوني  الوسي إيقاف  -د
 درذم .

 

 :  المخالفة للمرة الثالثة-3

يعاقب بكافة العقوبات المدرجة أدناا الناد  / الشركة والالعب 
 :والوسي 

 إنزال الناد  / الشركة إلى الدرجة األدنى . -أ    
الالعب المتسبب لمدة سنة كاملة وغرامة مالية ما  إيقاف -ب 

حسب آخر عقد له مع الناد  /  يعادل راتبه لموسم كامل 
 الشركة .

) إن وجد ( وإيقافه عن ممارسة أ  نشاط  الوسي سحب رخصة  -ج
 رياضي خاا بكرة القدم .
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الثانيالفصل   
 الشكاوىإجراءات تقديم 

 (22المادة )
في الئحة غرفة فض المنا عات بش ن  ةتطبق االحكام الوارد -أ

 جراءات تقديم الشكوى.إ
ومقدم كلفة الرسوم  سداد ال بعدالتقبل الشكوى إ -ب

 .رفاق االيصالمع إ االجراءات
 يشتمل قرار اللجنة على ما يلي: -ج

 تاريخ صدور القرار 

 عضاء اللجنة أسماء أ 
 طراف وممثليهمأسماء األ 

 حيثيات القرار 
 التسبيب القانونى 

  تبعات مالية يةأمنطوق القرار بما فى ذلك 

  وسائل الطعن المتاحة 

 توقيع رئيس ومقرر اللجنة 
 الرسوم والتكاليف :   -د    

 درذم. 3111رسوم الشكوى  -1

تكون كلفة االجراءات أمام لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين  كما  -6
 يلي : 

 درذم  5111     درذم    51.111   حتى 

 درذم  11111     درذم    111.111  حتى

 درذم  15111     درذم    151.111  حتى

 درذم  61111     درذم    611.111  حتى

 65111     درذم    611.111  أكثر من

 درذم 

( كما يلي 6يتم دفع مقدم كلفة االجراءات الواردة في الفقرة ) -3

 : 

 درذم  1111     درذم    51.111   حتى 

 درذم  6111     درذم    111.111  حتى

 درذم  3111     درذم    151.111  حتى

 درذم  4111     درذم    611.111  حتى

 درذم  5111     درذم    611.111  أكثر من

على الطرف الخاسر عند الت خر  % 5تفرض غرامة مالية  -4
 في السداد.
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 2يعفى الالعبون الهواة من الرسوم الواردة في الفقرتين  -5
 من ذ ا المادة . 3و 
 

 الطعن باالستئناف 
 (86المادة )

 تختص ذي ة التحكيم بالنمر في الطعون است نافاً على قرارات اللجنة. 
يكون االست ناف خالل سبعة أيام تحتسب من تاريخ أول يوم عمل 

 رسمي التالي لإلعالن بالقرار.
 
 

 أحكام ختامية
 (22المادة )

الصادرة عن االتحـاد جـزءاً مكمـالً لهـ ا والتعاميم تعتبر اللوائح والقرارات 
 الالئحة فيما لم يرد بش نه نص وال يتعارض مع أحكامها.

 (23المادة )
يسق  الحق ب ية مطالبات بموجب أحكام ذ ا الالئحة بعد مرور سنتين 

 على استحقاقها.
 

 (21المادة )
يجــو  عــرض الخالفــات المتعلقــة ب حكــام أوضــاع وانتقــاالت الالعبــين ال 

المــدربين و والنزاعــات بــين الالعبــين واألنديــة أو األنديــة فيمــا بينهــا أو 
 مدنية. على أ  جهة قضائية أو تحكيمية الوسطاءأو  مساعديهم

 
 (22المادة )

من تاريخ اعتمادذا من بعد  ال ين يوما  سر  أحكام ذ ا الالئحةت
اللوائح السابقة المتعلقة ب وضاع الجمعية العمومية وتلغى كافة 

 .الالعبينوانتقاالت 
 

العاديـة  تم اعتماد التعديالت على الالئحة مـن قبـل الجمعيـة العموميـة
 5وتكون سارية المفعـول اعتبـاراً مـن تـاريخ  16/17/2113لالتحاد بتاريخ 
 .2113أغسطس 

 
الجمعية العمومية العادية لالتحاد التعديالت الجديدة على الالئحـة أقرت 
 16/8/2114وتعتبر ناف ة اعتباراً من تاريخ  17/7/2114بتاريخ 
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لالتحاد التعـديالت الجديـدة ( 2رقم )أقرت الجمعية العمومية غير العادية 
ــاريخ  ــة بت ــى الالئح ــاريخ  13/11/2115عل ــن ت ــاراً م ــ ة اعتب ــر ناف وتعتب

14/11/2115. 
( لالتحــاد التعــديالت الجديــدة 1أقــرت الجمعيــة العموميــة العاديــة رقــم )

 تــاريخ اعتبــاراً مــن وتعتبــر نافــ ة 68/18/6112علــى الالئحــة بتــاريخ 

68/19/6112. 

التعديالت على الالئحـة لالتحاد ( 2الجمعية العمومية العادية رقم ) تقرأ
ويعمـل بهـا  11/16/2117االجتماع ال   عقد يوم السبت الموافـق  فى

 .11/17/2117اعتباراً من 
 

( لالتحاد التعديالت على 3أقرت الجمعية العمومية العادية رقم )
 26/16/2118الالئحة في االجتماع ال   عقد يوم الثال اء الموافق 

 .26/17/2118ويعمل بها اعتباراً من 
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 (1الملحق رقم )

 نموذج عقد الالعب المحترف
 

 "محترف قدم كرة العب عقد"
  
 

ــه ــوم فــي إن ــة فــي .. / .. / ....  الموافــق ....... ي .... .................مدين
 :من كل بين االتفاق تم,  المتحدة العربية اإلمارات بدولة

  
ـــاد   :.................  -1 ـــم.... ..................................شـــركة / ن  رق

ــــــه .....اإلشــــــهار  : ........ب ا ......................................وعنوان
 التوقيـع فـي ويمثله.. .......................فاكس....... ................ذاتف
................. ....... بصـفته/......... .............السـيد/  العقد ذ ا على
 بـالطرف  العقـد ذـ ا فـي إليـه ويشـار .......رقـم قـرار بموجـب مفوضا
 . األول

  

.... .............الجنســــــــــية .... ..................الالعــــــــــب / ......... -6

ــــفر / ــــوا  س ــــل ج ــــم ويحم ــــة رق ــــادر... ......................الهوي  ص
ــــي ــــاريخ... ...................ف ــــاريخ و ../ ../....  بت ــــيالدا ت .. / .. /  م
ـــــــــــــــه و ....   : .......ب ا                ..... .......................عنوان

 فــــي ويمثلــــه...  ...................فــــاكس.. ........................ذــــاتف
ـــ ا ـــد ذ ـــوا  .........وجنســـيته.. ...........................الســـيد العق  ج
 بتـــاريخ............. يفـــ صـــادر........ ............... رقـــم / الهويـــةســـفر

ــــــــــــــــــــفته               .. / .. / ....  ............................... أو  بص
..  بتـــاريخ .................فـــي صـــادرة ...........رقـــم  الوكالـــة بموجـــب
 .................................الســــــيد /  الوســــــي  بحضــــــور / .. / .... 
وتنتهـــي  .................... عـــنأصـــوال  صـــادرة............  رقـــم بطاقـــة
 . الثاني بالطرف  العقد ذ ا في إليه ويشار .. / .. / ....  بتاريخ
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 تمهيد
 

شركة / ناد  تمارس نشاط كـرة القـدم ومرخصـة  األول الطرف نأ حيث
اصوال وفق البيان المشار اليه اعالا وان الطرف الثـاني العـب كـرة قـدم 
ويرغب بالعمـل لـدى الطـرف االول كالعـب محتـرف وعليـه التقـت ارادة 
ــزام  ــى االلت ــد , عل ــة للتعاق ــة الكامل ــان باألذلي الطــرفين , وذمــا متمتع

 الشروط والبنود التالية :باللوائح المنممة للعبة ووفق 
 

 (1) المادة

 ال يتجزأ من العقد . ايعتبر التمهيد جزءً 
 

 (  2المادة )

 مدة العقد
 /) يومفي ينتهي  و ( سنة / شهر / يوميبدأ سريان ذ ا العقد من ) 

  (.سنة  /شهر
 

 (3) المادة

باحترام وتنفي  قوانين وتعاميم ولوائح االتحاد واالتحاد يلتزم الطرفان 
 .ولجنة دور  المحترفينالدولي واالتحاد القار  

 
 (4) المادة

 التزامات الطرف األول : 
وقـدرا .................درذـم الـى الطـرف  اجمـالي شهريا راتبب داء  -1

 ( 6)  بما ال يخالف الملحق رقم  الثاني في نهاية كل شهر ميالد 

 . الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين من 
  إجا ة سنوية حسب اتفاق الطرفين. -6

 الـوطني المنتخـب صـفوف ضمن اختيارا يتم ال   السماا لالعب -3

 .منه ذلك االتحاد طلب فور التدريب أو للعبااللتحاق ب
 عندما لبالدا الوطني بالمنتخب بااللتحاق األجنبي لالعبالسماا  -4

 الفيفا. للوائح طبقا ذلك منه يطلب
 .لمحترف بمواصلة تعليمهالسماا لالعب ا -5   
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 (: 5) المادة

 الطرف الثاني : التزامات
 مراعـاة ب ل أقصى جهد وتقديم أفضل ما لديه فـي المباريـات مـع .1

 وأن المبـاراة في ولينالمسؤ قرارات وقبول القدم كرة لعبة قوانين
 الطرف األول. تمثيل في حسنة قدوة يكون

 المباريـات جميـع فـي السـو  والسـلوك النميـف اللعبممارسة  .6
 لتعليمات وفقا التدريب في والمشاركة  اختيارا، عند لها واإلعداد

 طبقــا بــ لك تســمح ال الصــحية حالتــه تكــن لــم مــا الطــرف األول
 الطرف األول . من المعتمدة الطبية للتقارير

 األولبـالطرف  الخاصـة الرياضية والمناسبات األحدا  جميع حضور .3
 .عندما يطلب منه ذلك

ٍ   أ  مع التفاوض عن االمتناع .4 ، ) سريان العقـد خالل فترة آخر ناد 
 شهر األخيرة من العقد(.يستثنى من ذلك الستة أ

 الطـرف لغيـر رياضـي نشـاط ب   المشاركة أو اللعب عن االمتناع .5
   كتابيا. األخيرموافقة  بعد إال األول

 تـم حـال فـي اللعـب أو للتـدريب الوطني بالمنتخب فورا االلتحاق .2
 .ذلك منه يطلب عندما صفوفه ضمن اختيارا

الطـرف األول  موافقـة بدون العقد سريان فترة خالل االعتزال عدم .7
 .القاذرة القوة حالة في إال

 طبـي عـالج استخدام مرضه وعدم أو ببصابته األولالطرف  إخطار .8
الطارئة والتزامه بـالعالج  الحاالت عدا األولالطرف  طبيب علم دون

 . األولالمقرر له بموافقة الطرف 
له ولمنتسـبيه  اإلساءة وعدم األولالطرف  أسرار على المحافمة .9

  . األشكالأو الجماذير ب   شكل من 
عدم التغيب عن الناد  خالل فترة العقد بدون موافقة مكتوبة من  .11

 الناد  .

 أماملمكافحة المنشطات والمثول  اللوائح الدولية والوطنيةاحترام  .11
لجنة فحص المنشطات متى طلبـت منـه واعتبـار امتناعـه بحكـم 

 المتعاطي للمنشطات .
 

 (:8المادة ) 

 يلتزم الناد  بت مين الالعب وفقاً لما يلي:
 العقد مدةة الج طيلت مين يغطي حاالت المرض والع - 1

اإلصابة وبحد أقصى ت مين يغطي نفقات العالج والت ذيل في حالة  - 6

 ستة أشهر بعد انتهاء العقد.
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في حالتي العجز والوفاة طيلة  لالعب ت مين يضمن تعويضاً مناسبا - 3

 العقد. مدة
صـابته إذ عـب فـي حالـة إت مين يضمن دفـع كافـة مسـتحقات الال - 4

يبقى الالعـب فـي ذـ ا الحالـة متمتعـاً بكافـة حقوقـه وامتيا اتـه 
 (.العقدالمالية لحين انتهاء 

( أعــالا 4، 3، 6يشــترط للتــ مين المنصــوا عليــه فــي الفقــرات ) - 5

ــة  ــر صــادر مــن جهــة طبي ــاة بتقري ــات اإلصــابة أو العجــز أو الوف إ ب
حكومية، وأن تكون قد حصلت أ ناء اللعب أو التدريب مع النـاد  أو 

 بسببهما أو في طريقه إليهما ذذاباً أو إياباً.
    

 (: 7) المادة

 الثاني وللطرف الالعب صور استثمار في المطلق الحق األول للطرف 
 الطرف موافقة بعد اإلعالن في الفردية وصورته اسمه استثمار حق
ن ال يتعارض ، على أ اإلعالن ومضمون شكل على الخطية األول

اإلعالن اإلعالن مع النمام بالدولة واآلداب العامة واالمتناع عن 
 للمنتجات المضرة بالصحة.

 (: 6) المادة 

فـي حـال  الثـاني الطـرف وعقوبـات ضـد قرارات اتخاذ األول يجو  للطرف
بالتزاماته المنصوا عليهـا بالعقـد وبمـا ال يتعـارض مـع اللـوائح ،  إخالله

 لـدى عليهـا االعتـراض لظخير على أن يخطر الطرف الثاني كتابيا ويحق
 .  الفيفا أو االتحاد في المختصة اللجان
 (: 9) المادة

 الودية بالتسوية العقد تنفي  حول خالفاتهما لحل نالطرفا يسعى    .1

. 
نش  بين .   تختص غرفة فض المنا عات بالنمر في النزاعات التي ت6

 حول بنود العقد وتنفي ا. الناد  والالعب المحترف
 نص بش نها يرد لم التي المسائل بالدولة في العمل قانون يطبق    .3

 .اللوائحالعقد أو  في
 (: 11) المادة

أية  التوقيع علىبموافقة الطرفين مع  العقد تعديل يجو  .1
 . ح ف أو إضافة

 ال يجو  إنهاء العقد خالل الموسم الرياضي . .6

 قبل انتهاء مدته . يجو  للطرفين االتفاق على إنهاء العقد .3
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 (: 11) المادة

العقـد للغـة ويتـرجم ي اللغة الرسمية المعتمـدة للعقـد اللغة العربية ذ
اللغــة التــي يتقنهــا الطــرف الثــاني إذا كــان يجهــل اللغــة  اإلنجليزيــة أو

 العربية.
  

 (: 12) المادة

 :  عامة أحكام
يقر الطرفان ب نهما قد اطلعا على لوائح وتعاميم االتحاد واالتحاد  -1

 بتنفي ذا . ويلتزمانالدولي قبل التوقيع على ذ ا العقد 
القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن  مع يتعارضنص  ب  ال يعتد  -6

 . المحترفين دور  لجنةو القار  واالتحاد والفيفا االتحاد
ولجان االتحاد  األع ار والمروف الشخصية للطرف األوليخضع تقدير  -3

 . ذات االختصاا
صفحاتها ومؤرخ  بجميع األصول حسب موقعة نسخ من العقد يحرر -4

 ومختوما من قبل الطرف األول وتسلم نسخة منه بالصفحة األخيرة
االتحاد وتكون  إلى نسخة وتسلم عليه التوقيع طرف فور لكل

 .الخالف لديه في حالالمعتمدة 
لى العقد وبما ال و شروط إبنود أأية للطرفين االتفاق على إضافة  -5

 .يتعارض مع اللوائح 
 طبقا بالرواتب المحددة يلتزم الناد  والالعب المواطن المحترف -2

 ( من الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين .3لملحق رقم )ل
 

 (: 13) المادة

 .الطرفين من عليه التوقيع تاريخ من اعتبارا العقد ذ ا ينف 
 

 اليوم في والشاذدين الطرفين من كل وقعه فقد ذلك على اوإشهادً 
 .أعالا مستهله في المحددين والتاريخ

  
 ........................( والصفة االسم  الطرف األول )
 ) الختم (       .......................................... التوقيع والتاريخ

 الطرف الثاني )االسم ( ..................................  
 .........................................التوقيع والتاريخ 

  .................................(الشاذد األول )االسم  

 .........................................التوقيع والتاريخ 
 الشاذد الثاني )االسم( .................................

 .......................................التوقيع والتاريخ  
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 (2ملحق رقم )ال

 لالعبين المواطنين المحترفين امكافآت ب ورواتجدول 
تكون رواتب الالعبين المواطنين المحترفين )شاملة مقدم العقد : اوال

وأية مزايا مالية أخرى عدا المكاف ت المرتبطة بالفو  والتعادل والتميز 
 وأية مكاف ت أخرى( على النحو التالي:

 أندية دور  المحترفين : -أ

الحد األعلى لعدد  الف ة م
 الالعبين

 الحد األعلى للراتب سنوياً 

 درذم 000220222 العبين 4 األولى 1
 درذم 100220222 العبين 4 الثانية 0
 100220222ال يزيد عن  العبين 12 الثالثة 3

 درذم
درذم  0222ال يقل عن  العبين ف كثر 12 الرابعة 4

ال يزيد عن و شهرياً 

 سنوياً  درذم 0220222
 

 أندية الدرجة األولى : -ب

الحد األدنى   تصنيف الالعبين
 الشهر 

الحد األعلى  
 الشهر 

 مالحمات

عاما إلى نهاية  12من عمر 

 عاما 17

مكاف ة وليس راتبا  درذم 3111 درذم 1511
 شهريا

عاما إلى نهاية   18من عمر 

 عاما 61

  درذم 11111 درذم 6111

عاما الى نهاية  61من عمر 

 عاما 66

  درذم 61111 درذم 6511

  درذم 41111 درذم 4111 عام 63فوق 

 
 : مكاف ت الفو .  ثانيا
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على األندية / الشركات تخصيص مبلغ  ابت سنويا من الميزانية شامال 
 لجميع مكاف ت الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية وعلى كل ناد  
/ شركة أن يقدم آلية صرفه للمكاف ت ضمن الئحته الداخلية وااللتزام 
بها وإ باتها بسجالته المالية وبميزانيته المالية السنوية واعتمادذا 

وتكون على أن ،  والتدقيق عليها حسب األصول واعتمادذا من االتحاد
 :  المبالغ على النحو التالي

 

 .ستة ماليين درذم سنويا أقصىبحد  المحترفين : دور أندية  -أ 
 ال ة ماليين وستمائة ألف  بحد أقصىأندية دور  الدرجة األولى : -ب 

 .درذم سنويا
 

 : أحكام عامة :ثالثا  
بدل لظندية منح الالعبين مقدم عقد أو دفعات أو ميزات مالية ) -1

 سكن ، بدل انتقال أو سيارة، ت اكر السفر، بدل تعليم،.. وغيرذا(
بما ال يتجاو  الحد  من ضمن الدخل الشهر  / السنو  لالعب و

 على لسقف الرواتب.األ

لجنة رقابة مالية من بتشكيل  قراراً مجلس ادارة االتحاد  يصدر 2 -

المختصين القانونين والماليين مهمتها مراقبة حسن تطبيق االندية 
لنمام سقف الرواتب ولها االستعانة بمن تراا من الخبراء 

 .مساعدتها على ت دية مهامهال
 
 الرئيس                   األمين العام    

 

 م. مروان بن غليطة                                                 محمد هزام الظاهري    


