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يق�سد بالكلمات التالية الواردة يف هذه الالئحة امل�سميات املو�سحة قرين كل منها:

الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب. الرئا�سة :

الرئي�س العام لرعاية ال�سباب. الرئي�س العام :

وكالة �سئون الريا�سة . الوكالة :

الإدارة العامة للن�ساطات الريا�سية . اجلهة املخت�سة :

املكـــتــــــــب :

املنـــــطقة / املحافظة :                      

مكتب الرئا�سة يف املنطقة اأو املحافظة .

املوقع اجلغرايف ملجموعة الأندية التابعة لأي مكتب من مكاتب الرئا�سة                                                                           

الحتاد الريا�سي لأي لعبة وما يف حكمه. االحتاد:

اأي جهة ر�سمية �سواء كانت حكومية اأو اأهلية . الهيئة :

اللجان املنبثقة عن الحتادات الريا�سية . اللجان الرئي�سية :

النادي امل�سجل ر�سميا بالرئا�سة ويزاول الن�ساط.  النادي :

مادة )1(

التعريفات

الباب االأول
الت�سجيل

التعريفات
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الباب االأول
الت�سجيل

التعريفات



7

الف�سل 
االأول 

التسجيل
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يبداأ املو�سم الريا�سي يف اليوم الأول من برج الأ�سد املوافق 23 يوليو وينتهي يف اليوم الأخري من برج ال�سرطان املوافق 
22 يوليو من ال�سنة التالية .

ت�سع الحتادات �سروط انت�ساب الأندية والهيئات اإليها من النواحي الفنية اإ�سافة للر�سم املحدد لالنت�ساب والع�سوية .

تبداأ فرتة تن�سيق وتثبيت وت�سنيف الالعبني يف ال�سهرين الأخريين من املو�سم الريا�سي وتنتهي مع بداية املو�سم الريا�سي 
احلايل اإل يف حالة ت�سجيل الالعبني امل�ستجدين حيث يبقى ت�سجيلهم مفتوحا طوال املو�سم الريا�سي .

مادة ) 2/4 (
ي�سمح لعدد اثنني من الالعبني يف كل لعبة عداآ كرة القدم  بالنتقال من ناديهم  اإىل ناد اآخر طوال املو�سم بعد موافقة 
ناديهم و الحتاد املعني وملرة واحدة فقط يف املو�سم الريا�سي خالل فرتة �سهر من تاريخ موافقة احتاد اللعبة على اأن 
يعود اإىل ناديه الأ�سلي يف حالة عدم اإكتمال ت�سجيله اإىل النادي املنقول اإليه وي�سبح توقيعه حرًا اإذا اأكتمل احلد الأق�سى

تلتزم جميع الأندية عند ت�سجيل وت�سنيف لعبيها باأن يتم الت�سجيل يف اللعبة بدرجتني على الأقل.

الباب الثاين
الت�سجيل

املو�سم الريا�سي 
و�سروط الت�سجيل

املو�سم الريا�سي و�سروط الت�سجيل
مادة )2(

مادة )5(

مادة )3(

مادة )4(

مادة )1/4(
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تلتزم الأندية التي متلك من�ساآت ريا�سية حديثة ) على نفقة الرئا�سة ( بت�سجيل وت�سنيف لعبيها يف الألعاب املختلفة. 
وفق اجلدول التايل :

احلد الأدنى ملجموع الألعابفئة املن�ساآت

)6( األعاب منها )3( األعاب جماعية على الأقل والباقية األعاب فردية يختارها النادياأ - ب

)6( األعاب منها )2( جماعية على الأقل و الباقية األعاب فردية يختارها الناديجـ

تلتزم بقية الأندية التي لي�س لديها من�ساآت ريا�سية  بالقيام بت�سجيل وت�سنيف لعبيها باأربع لعبات على الأقل  يختارها 
النادي.

يجوز للنادي يف الوقت الذي يراه خالل املو�سم الريا�سي ت�سجيل لعبيه يف ك�سف جديد لأي لعبة مل ي�سبق له الت�سجيل فيها 
طوال املو�سم الريا�سي مع مالحظة ما جاء يف املادة )43 ( من هذه الالئحة .

يجري ت�سجيل وت�سنيف الالعبني يف الألعاب والدرجات املنا�سبة لتاريخ ميالدهم و يجوز ت�سنيف الالعب بدرجة تلي 
درجته فقط ول ي�سمح له باللعب من الدرجة الأعلى لالأدنى يف املو�سم الريا�سي الذي �سنف فيه واعتبار كل مو�سم م�ستقاًل 

عن املو�سم الذي قبله مع مراعاة ماجاء يف لوائح احتاد كل لعبة.

ملعرفة درجة الالعب عند الت�سجيل والت�سنيف يف بداية كل مو�سم ريا�سي يطرح �سنة ميالده من ال�سنة التي يبداأ فيها 
املو�سم الريا�سي بال�سنة امليالدية  اعتبارًا من تاريخ )1/1( وذلك وفق ال�سن املحدد لدرجة كل لعبة .

مادة )6(

مادة )7(

مادة )8(

مادة )9(

مادة )10(
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تقوم املكاتب بتكليف بع�س موظفيها بزيارة الأندية البعيدة للقيام بعملية الت�سجيل على اأن يتم اإبالغ هذه الأندية قبل 
موعد الزيارة بوقت كاف .

ي�سجل الالعب للنادي للعبة واحدة.

يجوز لالعب امل�سجل لأحد الأندية اأن ينت�سب لهيئة يعمل بها اإذا ثبت ذلك مبوجب وثيقة ر�سمية وي�سمح ملثل هذا الالعب 
اأن ي�سرتك يف بطولت الهيئات املفتوحة على م�ستوى املنطقة اأو اململكة.

بعد  فيها  يقيمون  التي  الدولة  اأندية  اإىل  النت�ساب  الوظيفة  اأو  الدرا�سة  ب�سبب  اململكة  املوجودين خارج  لالعبني  ي�سمح 
موافقة الرئا�سة والحتاد وي�سمح لهم بالعودة لناديهم الأ�سلي ومزاولة الن�ساط الريا�سي بعد انتهاء الدرا�سة اأو الوظيفة 
حني العودة اإىل اململكة �سريطة اأن يرفق ما يثبت ذلك ما مل يلغ النادي اللعبة , ول يجوز لهم اللعب يف بلدين خمتلفني يف 

مو�سم واحد.

يحتاج ت�سجيل الالعبني امل�ستجدين يف ك�سوف الأندية لكل لعبة اإىل امل�سوغات التالية:
مادة )1/15(

اإ�ستمارة ت�سجيل الالعب يف ك�سوف اللعبة والدرجة التي يحددها النادي وفق النموذج املعد �سريطة األ يقل عمر الالعب 
عن �سبع �سنوات.

الباب الثاين
الت�سجيل

املو�سم الريا�سي 
و�سروط الت�سجيل

مادة )11(

مادة )12(

مادة )13(

مادة )14(

مادة )15(
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مادة )2/15(
الالعبون دون �سن )17( �سنة يجب اأن تتم املوافقة بح�سور ويل الأمر �سخ�سيًا اإىل النادي وتوقيعه اأمام اأحد اأع�ساء 

جمل�س اإدارة النادي ثم ت�سديق ذلك من رئي�س النادي وحتت طائلة امل�سئولية .

مادة )3/15(
باملكتب  الت�سجيل  م�سوؤول  ليقوم  الأ�سل  اإبراز  مع  املدنية  الأحوال  من  ال�سادرة  لالعب  ال�سخ�سية  البطاقة  من  �سورة 
اأما الالعب الذي مل يبلغ �سن اخلام�سة ع�سرة من عمره  في�سمح  مبطابقة ال�سورة على ما هو يف ا�ستمارة الت�سجيل , 
بقبول �سورة من دفرت عائلة والد الالعب اأو �سورة من �سهادة ميالد الالعب ال�سادرة من الأحوال املدنية مع مطابقة  
ال�سورة على الأ�سل , ويوؤخذ توقيع املوظف الذي يقوم بت�سديق ال�سورة والقيام بعملية الت�سجيل مع اأخذ ب�سمة الالعب 

على ال�ستمارة وعلى ك�سف توقيع الالعبني باملكتب.

 مادة )4/15(
خم�س �سور �سخ�سية ريا�سية مك�سوف الراأ�س مقا�س 4× 6 �سم على اأن يكتب ا�سم الالعب رباعيًا خلف كل �سورة وتختم 
بختم النادي ويف حالة انتقال الالعب من درجة اإىل اآخري يتم اإح�سار عدد اأثنني �سورة �سخ�سية حديثة لتجديد بطاقته.

مادة )5/15(
اإح�سار ك�سف طبي عند ت�سجيل الالعب اأو انتقاله من درجة اإىل اأخرى.

مادة )6/15(
يجب اأن توقع ا�ستمارة الت�سجيل بعد تعبئتها من رئي�س النادي و اأمني عام النادي وتختم بختم النادي الر�سمي , ول ُتقبل 

اأي ا�ستمارة خمالفة لذلك.

مادة )7/15(
الالعب الذي مل يتم اخلام�سة ع�سرة من عمره ول يحمل بطاقة �سخ�سية وم�ساف بدفرت عائلة والده يجب اأن يح�سر ما 

يثبت �سخ�سيته , وذلك وفقًا ملا يلي :

:)1/7/15(
الر�سمي حمدد  املدر�سة وخمتوم بختمها  بتوقيع مدير  اإليها  املنت�سب  املدر�سة  اإذا كان طالبًا يح�سر خطابًا ر�سميًا من 
به ا�سمه رباعيًا وتاريخ ميالده ومل�سقًا �سورته ال�سخ�سية احلديثة عليه مع اخلتم  بختم املدر�سة الر�سمي على طرف 

ال�سورة وذلك عند الت�سجيل .
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:)2/7/15(
اإذا كان الالعب غري طالب يح�سر ورقة تعريف من اإدارة الأحوال املدنية باملنطقة التي ي�سكنها مو�سحًا فيها ا�سمه رباعيًا 

وتاريخ ميالده ومل�سقًا �سورته ال�سخ�سية احلديثة عليها وخمتوم بختم الإدارة الر�سمي .

مادة )8/15(
ل يتم اإ�سدار بطاقة الالعب اإل بعد ا�ستكمال اإجراءات الت�سجيل باحلا�سب الآيل وحتت طائلة امل�سوؤولية .

 مادة )9/15(
ينح�سر حق التوقيع على ك�سوف الأندية لالعبني الذين يحملون اجلن�سية ال�سعودية فقط , مع تدوين رقم ال�سجل املدين 

لالعب من بطاقته ال�سخ�سية  اأو بطاقة والده.

ل يجوز للنادي اأن ي�سجل بدياًل اإذا نق�س عدد الالعبني عن احلد الأق�سى لأحد الدرجات ب�سبب العتزال , اإل يف حالة 
الوفاة اأو ال�سطب فاإنه ي�سمح له الت�سجيل يف اأي فرتة خالل املو�سم الريا�سي .

اإذا ح�سل خالف بني ناديني على ت�سجيل لعب فيتم تثبيت الالعب يف ك�سوف النادي الذي مت ت�سجيله فيه اأوًل ب�سورة 
نظامية  باحلا�سب الآيل وك�سف التواقيع للعبة اأمام املوظف املخت�س باملكتب )مع تطبيق ماورد باملادة 3/71 من هذه 

الالئحة(.

الباب الثاين
الت�سجيل

املو�سم الريا�سي 
و�سروط الت�سجيل

مادة )16(

مادة )17(
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ق�سمت الألعاب الريا�سية اإىل ق�سمني على النحو التايل :

مادة )1/18(
الألعاب اجلماعية :

كرة القدم , كرة اليد , كرة ال�سلة , الكرة الطائرة , كرة املاء واأي العاب جماعية اأخرى يتم اأحداثها بقرار من الرئي�س 
العام .

مادة )2/18( 
الألعاب الفردية :

األعاب القوى , ال�سباحة ,الغط�س , اجلمباز,  التن�س, كرة الطاولة, الكاراتيه, التايكوندو, اجلودو, الدراجات, املالكمة, 
امل�سارعة, رفع الأثقال, بناء الأج�سام, املبارزة  , الرماية, ال�سهام, الفرو�سية, ال�سكوا�س, البولينج , اجلولف ,ال�سنوكر 

, البلياردو, ال�سيارات و اأي لعبة فردية اأخرى يتم احداثها بقرار من الرئي�س العام.

مادة )18(

االألعاب والالعبون واأعمارهم

الباب الثالث
الت�سجيل

االألعاب 
والالعبني 
واأعمارهم
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حتدد درجات و اأعمار واأعداد الالعبني الذين يجب ت�سنيفهم يف ك�سوف الأندية مع الأخذ بالعتبار املادة رقم )10(
وفق التايل:

ال�سنالدرجةاللعبةم
العدد

الأق�سىالأدنى

كرة1
القدم

املمتاز 
)الفريق الأول(

ح�سب لئحة الحتاد ال�سعودي لكرة القدم

الأوىل – الثانية - الثالثة 
)الفريق الأول(

الأوملبي
ال�سباب

النا�سئني

الرباعم )مركز(

الرباعم )مدر�سة(

كرة2
اليد

1020)20( �سنة فما فوقالأوىل
1035)18 - 19( �سنةال�سباب
1045)17( �سنة فما دونالنا�سئني

كرة3
ال�سلة

1015)22( �سنة فما فوقاأوىل اأ
1015)21 - 20 - 19 ( �سنةاأوىل ب 
1025)18 - 17 - 16 ( �سنةال�سباب
1540)15- 14-13 ( �سنةالنا�سئني
1550من )12( اإىل )8( �سنةالرباعم

الباب الثالث
الت�سجيل

االألعاب 
والالعبني 
واأعمارهم

مادة )19(
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ال�سنالدرجةاللعبةم
العدد

الأق�سىالأدنى

كرة4
الطائرة

1220)21( �سنة فما فوقالأوىل

1225)20- 19 - 18 ( �سنةال�سباب

1530)17( �سنة فما دونالنا�سئني

كرة5
املاء

1035 )19( �سنة فما فوقالأوىل

1035)18 - 17 ( �سنةال�سباب

1060)16 - 15 ( �سنةالنا�سئني

1060)14( �سنة فمادونالرباعم

ال�سباحة6

535 )18( �سنة فما فوقالأوىل

535)17- 15 ( �سنةال�سباب

535)14- 13 ( �سنةالنا�سئني )ج(

535)12- 11 ( �سنةالنا�سئني )ب(

535)10- 9 ( �سنةالنا�سئني )اأ(

535)8- 7 ( �سنةالرباعم

الغط�س7

520)20( �سنة فما فوقالأوىل

520)19 - 18 - 17 ( �سنةال�سباب

520)16( �سنة فما دونالنا�سئني

الدراجات8

715 )19( �سنة فما فوقالأوىل

715)18 - 17 ( �سنةال�سباب

715)16 - 15 - 14 ( �سنةالنا�سئني
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ال�سنالدرجةاللعبةم
العدد

الأق�سىالأدنى

اجلمباز9

520  )17( �سنة فما فوقالأوىل

520)16 - 15 ( �سنةال�سباب

520)14- 13( �سنةالنا�سئني )ب(

520)12 – 11- 10( �سنةالنا�سئني )اأ(

520)9 – 8- 7( �سنةالرباعم

املبارزة10

420)21( �سنة فما فوقالأوىل

410)20- 19 - 18 ( �سنةال�سباب

415)17- 16 - 15( �سنةالنا�سئني

420)14( �سنة فمادونالرباعم

األعاب11
القوى

1540)20( �سنة فما فوقالأوىل

1540)19 - 18 ( �سنةال�سباب

1560)17 – 16 - 15( �سنة النا�سئني

امل�سارعة12

730  )21( �سنة فما فوق الأوىل

830)20- 19 - 18 ( �سنةال�سباب

530 )17- 16 ( �سنةالنا�سئني ) ب (

530)15- 14 - 13 ( �سنةالنا�سئني ) اأ (

رفع13
الأثقال

828 )21( �سنة فما فوقالأوىل

828)20- 19 - 18 ( �سنةال�سباب

828)17( �سنة فما دونالنا�سئني

الباب الثالث
الت�سجيل

االألعاب 
والالعبني 
واأعمارهم
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ال�سنالدرجةاللعبةم
العدد

الأق�سىالأدنى

بناء14
الأج�سام

530 )22( �سنة فما فوقالأوىل

530 )21( �سنة ال�سباب

املالكمة15

1030)19( �سنة فما فوقالأوىل

1030)18- 17( �سنةال�سباب

1030)16- 15( �سنةالنا�سئني

1030)14- 13( �سنةالرباعم

كرة16
الطاولة

530)18( �سنة  فما فوقالأوىل

530)17 - 16 - 15 ( �سنةال�سباب

530)14 - 13 - 12 ( �سنةالنا�سئني

530)11 ( �سنة فمادونالرباعم

التن�س17

620)18( فما فوقالأوىل

620)14- 15-16-17(ال�سباب

620)13( فمادون النا�سئني

الكاراتيه18

712 )21( �سنة فمافوقالأوىل )اأ(

710)20- 19- 18( �سنةالأوىل )ب(

715)17 - 16( �سنةال�سباب

715)15-14( �سنةالنا�سئني

1030)13( �سنة فما دونالرباعم

التايكوندو19

540 )20( �سنة فما فوقالأوىل

540)19- 18 – 17- 16 ( �سنةال�سباب

540)15( �سنة فما دونالنا�سئني
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ال�سنالدرجةاللعبةم
العدد

الأق�سىالأدنى

اجلودو20

540 )21( �سنة  فما فوق  الأوىل

540)20- 19 - 18 ( �سنةال�سباب ) ب (

540)17 - 16 ( �سنةال�سباب ) اأ (

540)15 - 14 ( �سنةالنا�سئون

540)13( �سنة فما دونالرباعم

الأ�سكوا�س21

440)20( �سنة فمافوقالأوىل

)19- 18 - 17 - 16 - 15 ( ال�سباب
440�سنة

450)14( �سنة فما دونالنا�سئون

باقي الألعاب22

املحدثة بقرار من الرئي�س العام
اأو الألعاب اجلديدة والألعاب الختيارية

الأوىل
ال�سباب

النا�سئون

تقوم الرئا�سة بال�سرف على اأربع درجات لكل لعبة من الألعاب وذلك من اإعانة البطولت مع مراعاة املواد 23
رقم ) 46( ورقم )57( من هذه الالئحة.

24

الأندية : املثبتة باملو�سم الريا�سي بالدوري املمتاز و الأوىل للمرحلة ال�سنية الأوىل لالألعاب اجلماعية واألعاب 
القوى فقط لها احلق يف ت�سجيل عدد من الالعبني يف تلك اللعبة يزيد عن احلد الأق�سى بع�سرة لعبني يف كل 
من درجتي ال�سباب و الأوىل وع�سرين لعبًا يف درجة النا�سئني  )عدا كرة القدم والطائرة واليد (, وي�سقط 

هذا احلق اإذا هبط النادي يف تلك اللعبة اإىل الدرجة الثانية .

الباب الثالث
الت�سجيل

االألعاب 
والالعبني 
واأعمارهم
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يقوم النادي برفع بيانات تن�سيق وتثبيت وت�سنيف الالعبني للمكتب يف الفرتة املحددة باملادة )1/4( م�ستملة على التايل :

 مادة )1/20( 
ت�سليم بطاقات الالعبني املن�سقني واملثبتني وامل�سنفني من كل لعبة على حدة.

 مادة )2/20( 
ال�سم رباعيًا لكل لعب.

 مادة )3/20( 
بيانات تاريخ ميالد الالعب ح�سب البطاقة ال�سخ�سية اأو �سهادة امليالد املحفوظة يف امللف الأ�سلي يف مكتب الرئا�سة .

مادة )4/20( 
بيان �سفة الالعب : م�ستجد – قدمي.

توقع هذه البيانات من رئي�س النادي و اأمني عام النادي و اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة وتختم باخلتم الر�سمي للنادي .

يحتفظ النادي بن�سخة من البيانات وير�سل الن�سخة الأ�سلية مع �سورتني لها بالربيد امل�سجل اإىل املكتب الذي يتبعه اأو 
ي�سلمها له باليد مبا�سرة مبوجب اإي�سال ر�سمي  ليتم حفظها باملكتب.

مادة )20(

مادة )21(

مادة )22(

اإجراءات تن�سيق وتثبيت وت�سنيف الالعبني 

الباب الرابع
الت�سجيل

اإجراءات 
ت�سجيل الالعبني
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املعلومات  تقنية  لإدارة  واأخرى  البيانات وير�سل �سورة م�سدقة لالحتاد املخت�س  الأ�سلية من  بالن�سخة  املكتب  يحتفظ 
بالرئا�سة )احلا�سب الآيل (.

اإذا نق�س عدد الالعبني عن احلد الأدنى بكل درجة ولكل لعبة عند بداية املو�سم الريا�سي )نهاية  فرتة التن�سيق والتثبيت 
والت�سنيف( ت�سبح تواقيع هوؤلء الالعبني حرة كاأنها مل تكن يف اللعبة والدرجة.

اإذا زاد عدد الالعبني عن احلد الأق�سى لكل درجة لأي لعبة �سواًء كان ذلك يف بيان التثبيت والت�سنيف اأو ك�سوف التواقيع 
�سطبت الأ�سماء الزائدة ح�سب ت�سل�سل ورودها واعتربت تواقيعهم كاأنها مل تكن يف الدرجة واللعبة.

تقوم مكاتب الرئا�سة باإ�سدار ك�سوف تثبيت الالعبني الأ�سا�سية لكل لعبة خالل �سهر) ثالثون يومًا ( تلي فرتة الت�سنيف 
الواردة يف املادة )4( من هذه الالئحة .

يحق لالعب اإعتزال اللعب بتقدمي طلب اإىل اإدارة النادي مبوجب خطاب ويقوم النادي برفعه اإىل مكتب الرئا�سة مع بطاقة 
الالعب لإ�سدار القرار الالزم ويف حالة عدم رفع الطلب من النادي خالل �سهر يحق لالعب اأن يتقدم اإىل املكتب مبا�سرة 

بطلبه لإتخاذ الالزم .

مادة )23(

مادة )24(

مادة )25(

مادة )26(

مادة )27(

الباب الرابع
الت�سجيل

اإجراءات 
ت�سجيل الالعبني
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ول يجوز لالعب العودة اإىل اللعب ثانية اإل بعد م�سي املو�سم الذي اعتزل فيه  على اأن يعود اإىل ناديه الأ�سلي  ويف حالة 
اإلغاء النادي اللعبة اأو اكتمال احلد الأق�سى لعدد الالعبني بها ي�سبح توقيعه حرًا, هذا ويعترب طلب العتزال لغيًا اإذا 
مل يرفع النادي طلب العتزال للرئا�سة خالل املدة املحددة ومل يحتج الالعب على هذا الإجراء وهي اخلطوات املو�سحة 

اآنفًا.

مادة )1/28( 
اإذا ُعوقب لعب  بال�سطب من ناديه و�سدر قرار اإعفائه من العقوبة يعود اإىل ناديه الأ�سلي .

مادة )2/28( 
ل يجوز لأي ناد اآخر ت�سجيله �سواء خالل فرتة العقوبة اأو بعد �سدور قرار الإعفاء ما مل يكن النادي امل�سجل به الالعب قد 

قام باإلغاء اللعبة اأو اكتمل احلد الأق�سى لعدد الالعبني باللعبة.

مادة )28(
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بعد �سدور ك�سوف التثبيت والت�سنيف و مطابقتها لبيانات ت�سنيف الأندية تعترب وب�سكل اآيل تواقيع الالعبني الذين كانوا 
مثبتني يف الأندية �سابقًا ومل ترد اأ�سماوؤهم يف بيانات التن�سيق والتثبيت للمو�سم الريا�سي اجلديد حرة �سواء كان ذلك 

ق�سدًا اأو �سهوًا اأو نتيجة خمالفة الأندية ل�سروط التن�سيق والتثبيت.

مادة )1/30( 
ُت لعبة  من الألعاب اجلماعية اأو الفردية ول ي�سارك يف البطولت الر�سمية لهذه الدرجة طيلة  ُف اأو ُيَثبِّ نِّ   النادي الذي ُيٌ�سَ
مو�سم كامل ت�سبح تواقيع هوؤلء الالعبني يف تلك اللعبة حرة نهاية املو�سم  و يحرم  من الإعانة املخ�س�سة لهذه الدرجة 

مادة )2/30( 
 اإعطاء النادي مهلة ملدة عام كامل للعبة التي ت�سجل وت�سنف لأول مرة مع عدم الإخالل مبا ورد يف املواد ) 5 و 6 و 7 ( 

من هذه الالئحة.

 

 مادة )1/31( 
 يحق جلميع الالعبني الذين اأ�سبحت تواقيعهم حرة مبوجب اأحكام هذه الالئحة الت�سجيل للنادي الذي يرغبونه طوال 
املو�سم الريا�سي عدا لعبة كرة القدم )الأوىل ـ الأوملبي ـ ال�سباب ( فيجب اأخذ موافقة احتاد اللعبة اأو موافقة الرئا�سة ما 

مل مي�س على تن�سيقهم �سنة .

مادة )30(

مادة )29(

مادة )31(

الباب 
اخلام�س
الت�سجيل

التواقيع
 احلرة

التــواقــيــع احلــرة 
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مادة )2/31( 
الالعبني  �سروط  وفق  ت�سجيلهم  اإعادة  فيجري  القدمي  ناديهم  نف�س  يف  ت�سجيلهم  اإعادة  الالعبون  هوؤلء  رغب  اإذا   

امل�ستجدين ويف اأي لعبة يرغبونها.

مادة )3/31( 
 الالعب الذي مت تن�سيقه من ناديه يف اأي لعبة كانت يحق له الت�سجيل يف النادي الذي يرغبه طوال املو�سم الريا�سي .
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تقوم املكاتب باإ�سدار بطاقات لعبي الأندية طوال املو�سم الريا�سي.

مادة )1/33( 
 يجب على الأندية واملكاتب جتديد بطاقات الالعبني مع بداية كل مو�سم ريا�سي  وكلما دعت احلاجة لذلك . ول يحق 
لأي لعب ال�سرتاك يف اأي مباراة ما مل تكن بطاقته مغلفة وم�سدقة بختم وتوقيع مدير املكتب التابع له النادي اإ�سعارًا 
بتجديدها مع �سرورة اأن تكون ال�سورة حديثة وت�سجيل تاريخ امليالد كتابة ورقمًا على اأن ت�سلم جميع بطاقات الالعبني 
املعطاة للنادي �سواء املجددة اأو غري املجددة للمكتب مع مراعاة البطاقة احلديثة ال�سادرة من احلا�سب الآيل , وذلك 

تالفيًا للتزوير اأو التالعب يف حالة فقدان البطاقة .

مادة )2/33( 
 اإ�سدار بطاقة جديدة عند انتقال الالعب للدرجة الأعلى .

مادة )1/34( 
الالعب الذي فقدت بطاقته على النادي دفع مبلغ وقدره   ) 200 ( مائتا ريال اإىل املكتب التابع له النادي الذي بدوره مينح 

الالعب بطاقة جديدة من واقع ال�سجالت التي لديه ويودع املبلغ يف �سندوق املكتب . 

مادة )2/34( 
 الالعب الذي ل تقدم بطاقته للحكم ل يحق له امل�ساركة يف الن�ساط مهما كانت الأعذار اإل ما ورد به ن�س يف اللوائح 

اخلا�سة بالحتاد . 

الباب 
ال�ساد�س
الت�سجيل

بطاقات
الالعبني

مادة )32(

مادة )33(

مادة )34(

بطاقات الالعبني
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الف�سل 
الثاين 

 تنظيم البطوالت 
واملسابقات
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للم�سابقات  الزمنية  براجمها  ذلك  منها  طلب  وكلما  الريا�سي  املو�سم  بداية  قبل  املخت�سة  للجهات  الحتادات  ترفع 
والبطولت الر�سمية و�سروط تنظيمها واأماكن تنفيذها وذلك للتن�سيق معها واعتماد الربامج .

 

جتري البطولت وامل�سابقات وفقا للوائح اخلا�سة بها ال�سادرة عن الحتادات ويف حالة عدم وجود ذلك  جترى البطولت 
وفق لوائح ت�سدر عن الرئا�سة .

و اإلزام املكاتب بالرجوع للمادة )53( من هذه الالئحة .

للدرجة   الأدنى  بالدرجة  امل�سجلني  الالعبني  م�ساركة  بخ�سو�س  الحتادات  لوائح  عليه  ن�ست  ما  بتنفيذ  الأندية  تلتزم 
الأعلى .

ل يجوز للنادي ال�سرتاك يف اأي بطولة ر�سمية دون اأن يكون منت�سبا لحتاد اللعبة املعنية.

يحق لالعب اأن ي�سارك مع ناديه بعد انتهاء اإجراءات الت�سجيل وتوقيعه على ك�سوفات النادي يف املكتب وت�سجيله باحلا�سب 
الآيل و ح�سوله على البطاقة اخلا�سة باللعبة .

مادة )35(

مادة )39(

مادة )36(

مادة )37(

مادة )38(

الباب
 ال�سابع
الن�ساط

البطوالت 
وامل�سابقات

البطوالت وامل�سابقات
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الن�ساطات يتطلب ذلك  يف حال م�ساركة الالعبني يف خمتلف الألعاب الريا�سية من �سن )14( �سنة فمادون يف جميع 
موافقة خطية من ويل اأمر الالعب .

على املكاتب والحتادات اأن تراعي عند و�سع براجمها التعليمات التالية:

مادة )1/41(
عدم تنفيذ  اأي ن�ساط اأيام اجلمع اإل بعد �سالة اجلمعة بوقت كاف .

 
مادة )2/41( 

عدم تنفيذ  اأي ن�ساط خالل �سهر رم�سان املبارك اإل بعد �سالة الرتاويح .

مادة )3/41( 
عدم تنفيذ اأي ن�ساط خالل الأيام الع�سرة الأخرية من �سهر رم�سان املبارك.

مادة )4/41( 
مراعاة مواعيد اختبارات الطالب الن�سفية والنهائية.

هذه  بو�سع  الحتادات  كافة  تلتزم   .كما  بها  امل�سجل  لالألعاب  الر�سمية  البطولت  جميع  يف  بال�سرتاك  النادي  يلتزم 
يف  عنها  ت�سدر  التي  القرارات  يف  والعقوبات  الإجراءات  اإي�ساح  مع  والبطولت  امل�سابقات  لوائح  �سمن  املالحظات 

املخالفات التالية:

 مادة )1/42( 
عدم احل�سور لأر�س امللعب بعذر اأو  دون عذر.

مادة )40(

مادة )41(

مادة )42(
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مادة )2/42( 
احل�سور وامل�ساركة ثم الن�سحاب لأ�سباب خمتلفة اأو الن�سحاب نهائيًا.

 
مادة )3/42( 

ال�ستمرار بالن�ساط من عدمه مع تو�سيح الأ�سباب .

مادة )4/42( 
النقاط التي متنح للمن�سحب يف حالة ا�ستمراره بالن�ساط وعدم ا�ستمراره .

مادة )5/42( 
الحتجاج وال�ستئناف .

مادة )6/42( 
عدم م�ساركته يف بطولت اململكة بعد اأن اأ�سبح بطال ملنطقته دون عذر مقبول ويحرم من متثيل املنطقة للمو�سم الذي يليه 

اإذا اأ�سبح بطاًل للمنطقة وي�سارك بدًل منه النادي احلائز على املركز الثاين  .

مادة )7/42( 
اإذا ح�سر وامتنع عن امل�ساركة بعذر اأو  دون عذر.

عطفا على املادة )8( من هذه الالئحة يحق للنادي امل�ساركة يف م�سابقات ومباريات اأي لعبة جديدة مل ي�سبق الت�سجيل 
فيها �سمن ال�سروط التالية :

الباب
 ال�سابع
الن�ساط

البطوالت 
وامل�سابقات

مادة )43(
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مادة )1/43( 

الألعاب الفردية :
ي�سارك النادي اإذا مت الت�سجيل قبل بدء اأول ن�ساط بدرجة اللعبة يف املنطقة التي يتبعها النادي ماعدا )كرة الطاولة( 

ي�سارك بعد مرور خم�سة ع�سر يومًا .

مادة )2/43( 
الألعاب اجلماعية :

يتبعها  التي  املنطقة  اللعبة يف  لدرجة  اأول مباراة  بدء  الت�سجيل قبل  اإذا مت  يومًا  بعد مرور خم�سة ع�سر  النادي  ي�سارك 
النادي.

 مادة )1/44( 
ويكون ذلك من خالل ح�سوره  له  التابعة  الأندية  بني  اأر�سه  على  بطولة جتري  اأو  مباراة  كل  املكتب على  ي�سرف مدير 

ال�سخ�سي اأو بتكليف اأحد املخت�سني من موظفي املكتب   للقيام بهذه املهمة . 

مادة )2/44( 
 قبل بداية املو�سم الريا�سي يف كل عام يتم التن�سيق امل�سبق بني املكاتب       واجلهة املخت�سة حول عدد املباريات والبطولت 
املطلوب مراقبتها , على  اأن يكون املراقب من ال�سعوديني موؤهال ولديه اخللفية الكاملة عن الن�ساط املطلوب مراقبته مع 

تقدمي تقرير فني �سامل عنها.

تراقب اجلهة املخت�سة كل بطولة على م�ستوى اململكة وبطولت املناطق عند ال�سرورة ويكون ذلك بتكليف اأحد موظفيها 
املخت�سني للقيام بهذه املهمة مع مراعاة ما ورد بالئحة احلكام لالألعاب الريا�سية .

مادة )44(

مادة )45(



30

ُي�سمح لحتادات الألعاب اجلماعية عدا كرة القدم باإجراء اأربع بطولت يف الربنامج الزمني لالإحتاد على األَّ يزيد عدد 
الفرق امل�سرتكة لكل اإحتاد عن  اأربعني فريقا جلميع الدرجات مع مراعاة ماجاء يف املادة )49( من هذه الالئحة .

الفرق  عدد  ويحدد  الأوىل(  الدرجة  دوري  ـ  املمتاز  )الدوري  م�سمى  حتت  بطولتني  باإقامة   الطاولة  كرة  ي�سمح لحتاد 
امل�سرتكة يف بطولة اأي دوري لكرة الطاولة مبا ل يزيد عن  )8( فرق.

يحدد عدد الفرق امل�ساركة يف بطولة اأي دوري لالألعاب اجلماعية عدا لعبة كرة القدم من )6( اإىل )12( فريقًا .

يحدد عدد مباريات الألعاب اجلماعية  للن�ساط الذي ينظمه الحتاد كالتايل:

مادة )1/49( 
بطولت الحتاد مبا ل يزيد عن )360( مباراة لكل احتاد يف م�سابقات الدوري .

مادة )2/49( 
)25( مباراة لكل احتاد يف م�سابقات الكاأ�س والنخبة واأي بطولة ينظمها الحتاد.

مادة )46(

مادة )47(

مادة )48(

مادة )49(

الباب
 الثامن

الن�ساط

ن�ساط االألعاب 
اجلماعية

وكرة الطاولة

ن�ساط االألعاب اجلماعية وكرة الطاولة
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حتدد طريقة تنظيم البطولت التي ينظمها وي�سرف عليها املكتب ) رئي�سي ـ فرعي( لالألعاب:  القدم – ال�سلة – الطائرة 
– اليد – كرة املاء – كرة الطاولة  على النحو التايل : 

مادة )1/50( 
ُيحدد عدد الأندية امل�ساركة يف املجموعة الواحدة مبا ل يقل عن ناديني ول يزيد عن ثمانية وتنظم مبارياتها  وفق التايل : 

:1/1/50
الدوري الكامل ذهابًا واإيابا. 

:2/1/50
ن�سف الدوري ويف هذه احلالة حتدد املالعب بطريقة القرعة اأو الرتا�سي .

مادة )2/50( 
اإذا كان التنظيم بطريقة الدوري الكامل اأو ن�سف الدوري يف املجموعة الواحدة يتبع  التايل )مع مراعاة لوائح احتاد 

اللعبة ( :

يوؤخذ بعدد النقاط احلا�سل عليها كل فريق لتحديد ترتيب الفرق.)1/2/50(:
يف حالة التعادل بالنقاط على املركز الأول  بني فريقني اأو اأكرث يف حتديد بطل املجموعة )2/2/50( :

تقام مباراة فا�سلة لتحديد البطل .

حتديد باقي املراكز يوؤخذ بفارق النقاط والأهداف والأ�سواط ونقاط الأ�سواط ويف حالة )3/2/50( :
ا�ستمرار التعادل جترى قرعة بني الفرق املتعادلة .

 مادة )3/50( 
اإذا كان هناك اأكرث من جمموعة يف بطولت املكتب يوؤخذ الأول والثاين من كل جمموعة وتقام مبارياتها بطريقة ن�سف 
الدوري لتحديد البطل . ويف حالة التعادل على املركز الأول يطبق ما ورد باملادة 2/50 ) 2/2/50( . وبقية املراكز الفقرة 

) 3/2/50 ( من نف�س املادة 2/50 .

مادة )50(
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مادة )4/50( 
اإذا كان هناك جمموعات ت�سم املكتب )الرئي�سي والفرعي ( فيوؤخذ الأول والثاين من كل مكتب وتقام مباريات حتديد 
ورد  املراكز يطبق ما  وبقية  باملادة)2/50 /2(  ورد  التعادل يطبق ما  . ويف حالة  الدوري  املنطقة بطريقة ن�سف  بطل 

باملادة) 3/2/50( .

يف امل�ساركات على م�ستوى اململكة لالأندية اأبطال املكاتب الرئي�سية  يف البطولت والدورات الت�سنيفية يتبع التايل :- 

 مادة )1/51( 
ي�سارك املكتب الذي جمموع اأنديته ع�سرة )يف اللعبة والدرجة ( فما دون بفريق واحد)بطل املنطقة ( .

 مادة )2/51(  
ي�سارك املكتب الذي جمموع اأنديته اأكرث من ع�سرة وحتى ع�سرين )يف اللعبة والدرجة (  بفريقني ) الأول و الثاين (.

مادة )3/51( 
ي�سارك املكتب الذي جمموع اأنديته اأكرث من الع�سرين )يف اللعبة والدرجة (  بثالث فرق   )الأول و الثاين و الثالث ( .

تعطى حرية التنظيم لالحتادات الريا�سية وفق لوائحها املنظمة وبعد التن�سيق مع اجلهة املخت�سة  وموافقة الوكالة على 
نظام البطولة. مع مراعاة ظروف الالعبني الطلبة والتكاليف املالية وفرتات اإقامة البطولة .

يجب اأن تنتهي جميع بطولت املكتب للدرجات: الثانية – الثالثة – ال�سباب النا�سئني لألعاب: ) كرة القدم  ـ اليد ـ  ال�سلة 
ـ الطائرة ـ كرة الطاولة ـ كرة املاء (  خالل الأ�سهر الثمانية من بداية املو�سم الريا�سي .

مادة )51(

مادة )52(

مادة )53(

الباب
 الثامن

الن�ساط

ن�ساط االألعاب 
اجلماعية

وكرة الطاولة
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اأو اململكة بطريقة  ل يجوز لحتادات الألعاب الفردية ومن يف حكمها تنظيم م�سابقات اأو بطولت على م�ستوى املنطقة 
الدوري ما عدا كرة الطاولة اإل بعد موافقة الرئا�سة.

ُتقيم احتادات الألعاب الفردية مبارياتها وبطولتها على م�ستوى املنطقة واململكة حتت اأي م�سمى مب�ساركة ثالثة اأندية 
اأو هيئة على الأقل.

واجلهة  والحتاد  املعنية  املكاتب  بني  التن�سيق  وجب  واحدة  جمموعة  يف  اأكرث  اأو  مكتبني  اأندية  دمج  الأمر  اقت�سى  اإذا 
املخت�سة .

الباب
 التا�سع
الن�ساط

ن�ساط االألعاب 
الفردية

مادة )54(

مادة )55(

مادة )56(

ن�ساط االألعاب الفردية 
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يتم حتديد عدد بطولت الألعاب الفردية على م�ستوى املنطقة واململكة وجلميع الدرجات. وفق اجلدولني  التاليني:

اأول : جدول عدد البطولت الفردية 

عدد البطولت امل�ستحقة لكل �سريحةعدد الأندية املنت�سبة لالحتادال�سريحة
اإىلمن

�سعف عدد الأندية10 اأنديةناٍد واحدالأوىل
 مبا ل يزيد عن )15( بطولة

بطولة لكل ناٍد30 ناديًا11 ناديًاالثانية
بطولتان لكل )3( اأندية90 ناديًا31 ناديًاالثالثة
بطولة لكل نادينياإلخ .. ناديًا91 ناديًاالرابعة

ثانيا  : جدول تف�سيلي بعدد البطولت الفردية: 

ال�سريحة 
الأوىل

12345678910عدد الأندية
2468101214151515البطولت

من )1-10( ناديًا = )15( بطولة مبعدل �سعف عدد الأندية مبا ل يزيد عن )15( بطولة

ال�سريحة 
الثانية

11121314151617181920عدد الأندية
16171819202122232425البطولت

21222324252627282930عدد الأندية
26272829303132333435البطولت 

من )11- 30( ناديًا = )15( بطولة من �س1 + )20( بطولة بعدد الأندية = بحد اأق�سى )35( بطولة

مادة )57(

الباب
 التا�سع
الن�ساط

ن�ساط االألعاب 
الفردية
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ال�سريحة 
الثالثة

31323334353637383940عدد الأندية
36373738383940404142البطولت

41424344454647484950عدد الأندية
42434445454647474849البطولت

51525354555657585960عدد الأندية
49505151515353545555البطولت

61626364656667687970عدد الأندية
56575758595960616162البطولت

71727374757677787980عدد الأندية
63636465656666676868البطولت

81828384858687888990عدد الأندية
69707171727373747475البطولت

من )31- 90( ناديًا = )15( بطولة من �س1 + )20( بطولة �س2 + )40( بطولة = )75( بطولة بحد اأق�سى.

ال�سريحة 
الرابعة

919293949596979899100عدد الأندية
76767777787879798080البطولت

101102103104105106107108109110عدد الأندية
81818282838384848585البطولت

111112113114115116117118119120عدد الأندية
86868787888889899090البطولت

121122123124125126127128129130عدد الأندية
91919292939394949595البطولت

131132133134135136137138139140عدد الأندية
9696979798989999100100البطولت

141142143144145146147148149150عدد الأندية
101101102102103103104104105105البطولت

151152153عدد الأندية
106106107البطولت

من )31- 90( ناديًا = )15( بطولة من �س1 + )20( بطولة �س2 + )40(  بطولة �س  3 + عدد الأندية /2 = عدد الأندية 
. )107(
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�سباقات  لتن�سيط  اأخرى  بطولة  اأربعون   )57( املادة  مبوجب  بطولت  من  ي�ستحقه  ملا  اإ�سافة  القوى  األعاب  اإحتاد  مُينح 
ال�ساحية و املاراثون .

تتوىل اجلهة املخت�سة النظر يف زيادة عدد البطولت لالألعاب الفردية وفق ماتراه منا�سبًا بعد الرفع باملربرات الفنية 
لذلك من قبل احتاد اللعبة.

تلتزم الأندية بامل�ساركة يف بطولت املنطقة اأول وعلى الحتاد املخت�س و�سع معايري منا�سبة للم�ساركة يف بطولت اململكة. 
والأندية التي مل ت�سارك يف بطولت املناطق ل يحق لها امل�ساركة يف بطولت اململكة .

يحُق لكل احتاد يف كل لعبة فردية  تنظيم بطولة واحدة للهيئات على م�ستوى اململكة وكذلك يحق لكل مكتب رئي�سي تنظيم 
بطولة واحدة مفتوحة  للهيئات على م�ستوى املنطقة.

مينع م�ساركة الالعب الأجنبي يف الألعاب الفردية مع الأندية ال�سعودية �سواًء داخليًا اأو خارجيًا.

مادة )58(

مادة )59(

مادة )60(

مادة )61(

مادة )62(

الباب
 التا�سع
الن�ساط

ن�ساط االألعاب 
الفردية
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بحق  ت�سدر  التي  واجلزاءات  للعقوبات  بالن�سبة  الريا�سية  والحتادات  املكاتب  ملديري  املمنوحة  ال�سالحيات  تزيد  ل 
الالعبني اأو املدربني اأو الإداريني اأو املنت�سبني لناد  يف الن�ساطات التي تقام حتت اإ�سرافهما مبا�سرة عن ثالثة اأ�سهر فقط .

واإذا ارتاأت اجلهة اأن املخالفة ت�ستحق عقوبة اأ�سد من ال�سالحيات املمنوحة لهما يرفع ب�ساأنها للجهات املخت�سة بالرئا�سة 

لتتخذ  للرئا�سة  يرفع  الالئحة  بهذه  املحددة  املدة  خالل  الت�سنيف  و  والتثبيت  التن�سيق  ك�سوفات  يرفع  ل  الذي  النادي 
الإجراءات املنا�سبة بحقه .

النادي الذي ميتنع فريقه عن ال�سعود اإىل من�سة التتويج ل�ستالم اجلوائز يف اأي من البطولت اأو امل�سابقات التي تقام 
باململكة �سواء كانت داخلية اأو دولية يحرم من الإعانة املخ�س�سة لتلك البطولة ومبارياتها عند التقييم كما يحرم من 
الإعانة املخ�س�سة له من الحتاد لنف�س البطولة اإن وجدت وعلى اجلهات املعنية )الحتاد املخت�س على م�ستوى اململكة 

واملكتب على م�ستوى املنطقة( اإ�سدار القرار الالزم واإبالغه للجهات املخت�سة .

يوقف اإداريو الأندية ملدة �سنتني عن اأي ن�ساط يف النادي �سواء كان يف مرافقة الفرق الريا�سية املختلفة اأو يف اإ�سناد اأي 
مهمات اإدارية لهم وفق احلالت التالية : 

 مادة )1/66( 
 اإذا ثبت م�ساركتهم يف تزوير وثائق ميالد الالعبني �سواًء �ساركوا اأو مل ي�ساركوا يف الن�ساط مبوجب بطاقات مزورة.

مادة )63(

مادة )66(

مادة )64(

مادة )65(

 عقوبات االأندية واملنت�سبني اإليها

الباب
العا�سر

الن�ساط

العقوبات



38

 

مادة )2/66( 
 اإذا ثبت م�ساركتهم يف تزوير بطاقات ل تعود اإىل الالعبني امل�ساركني اأنف�سهم.

 مادة )3/66( 
 اإذا ثبت م�ساركتهم يف اإخفاء وثيقة ميالد الالعب.

 مادة )4/66( 
 اإذا ثبت م�ساركتهم يف م�ساركة لعب معتزل يف اأي ن�ساط ريا�سي.

تلغى عقود املدربني والفنيني واملتعاقدين ال�سعوديني وغري ال�سعوديني فورًا وت�سفى ا�ستحقاقاتهم اأ�سول ول يتم التعاقد 
معهم وفق اأنظمة اجلهة املخت�سة ول يحق للنادي تكليف مدرب اإل مبوجب تفوي�س ر�سمي معتمد من رئي�س النادي ومدير 

مكتب الرئا�سة باملنطقة وينطبق عليهم ما ينطبق على املتعاقدين الر�سميني وفق احلالت التالية: 

 مادة )1/67( 
 اإذا ثبت م�ساركتهم يف تزوير وثائق ميالد الالعب �سواًء �سارَك اأو مل ي�سارَك يف الن�ساط مبوجب بطاقات مزورة.

 مادة )2/67( 

 اإذا ثبت م�ساركتهم يف تزوير بطاقات ل تعود اإىل الالعبني امل�ساركني اأنف�سهم.

 مادة )3/67( 
 اإذا ثبت م�ساركتهم يف اإخفاء وثيقة ميالد الالعب.

مادة )67(

الباب
العا�سر

الن�ساط

العقوبات
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 مادة )4/67( 
 اإذا ثبت م�ساركتهم يف م�ساركة لعب معتزل يف اأي ن�ساط ريا�سي.

ُيوقف الالعب والإداري و احلكم امل�سئول ملدة �سهر اعتبارًا من اليوم التايل للمباراة  يف حال م�ساركة الالعب بالن�ساطات 
الريا�سية دون جتديد بطاقته لنف�س املو�سم اإل اإذا كان هناك ن�س يف لوائح الحتادات ت�سمح بذلك .

اأو الإداري اأو املدرب الذي يرف�س ال�سعود ل�ستالم جائزته من راعي امل�سابقة اأو البطولة يوقف عن ممار�سة  الالعب 
الن�ساط ملدة �سهرين من بداية املو�سم الريا�سي اجلديد لكل احتاد  اأو مكتب اإذا مل يوجد مباريات اأو م�سابقات متبقية 

للعبة .

الالعب اأو الإداري اأو املدرب الذي قام با�ستالم ميداليته ثم قام برميها عاليًا اأو على الأر�س يوقف عن ممار�سة الن�ساط 
ملدة ثالثة اأ�سهر من بداية املو�سم الريا�سي اجلديد لكل احتاد اأو مكتب اإذا مل يوجد مباريات اأو م�سابقات متبقية للعبة .

يوقف الالعب ملدة �سنة اعتبارًا من اليوم التايل للمباراة التي �سارك بها يف احلالت التالية:
 

مادة )1/71( 
اإذا �سارك يف الن�ساطات الر�سمية لدرجة لعبة لي�س له حق امل�ساركة فيها .

 مادة )2/71( 
موقع لأكرث من لعبة مع �سطبه من اللعبة التي مت الت�سجيل بها موؤخرًا .

مادة )69(

مادة )68(

مادة )71(

مادة )70(
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مادة )3/71( 
موقع لناديني خمتلفني . مع مراعاة التايل :

 ) 1/3/71 (
اأن يتم تثبيت الالعب بعد توقيع العقوبة للنادي الذي وّقع له اأوًل ب�سورة نظامية وفق ما ورد باملادة )17( .

 ) 2/3/71 (
اأن تطبق العقوبة من تاريخ املخالفة اإل اإذا كانت نهاية املو�سم فتطبق اعتبارًا من بداية املو�سم اجلديد .

  ) 3/3/71 (
يف حالة �سدور عقوبة بحق الالعب ومل ت�ستكمل خالل املو�سم الذي �سدرت به العقوبة ت�ستكمل املدة املتبقية من بداية 

املو�سم الريا�سي القادم من ن�ساط كل احتاد اأو مكتب .
  ) 4/3/71 (

الالعب الذي ت�سدر بحقه عقوبة الإيقاف ل يحق له متثيل ناديه خارجيًا اإل بعد اأخذ موافقة الرئا�سة.

 مادة )4/71( 
اإذا اأت�سح وجود وثيقتني خمتلفتني لتاريخ ميالده اأو �ساهم يف تزوير اأو توقيع وت�سديق بيانات غري �سحيحة �سواء كانت 

يف ا�ستمارة الت�سجيل اأو غريها.

مادة )5/71( 
اإذا ا�سرتك بالن�ساطات الر�سمية مبوجب بطاقة لعب اآخر اأو مبوجب بطاقة مزورة .

مادة )6/71( 
اإذا بالتوقيع لناٍد اآخر بعد اأن اأ�سبح توقيعه حرًا يف لعبة كرة القدم قبل اأخذ موافقة الحتاد اإل يف احلالت التالية :

) 1/6/71 (
اإذا كان تن�سيقه وت�سجيله جمددًا يف مرحلة ) النا�سئني ( .

 ) 2/6/71 (
اإذا مت ت�سجيله يف لعبة مغايرة للعبة التي ن�سق منها.

) 3/6/71 (
اإذا م�سى على تن�سيقه مو�سم كامل.

الباب
العا�سر

الن�ساط

العقوبات
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مادة )7/71( 
ت�ساف عقوبة ال�سنة على فرتة العتزال لالعب املعتزل الذي ي�سارك مع ناديه يف الن�ساط اأو قام بالتوقيع لناٍد اآخر .

مادة )8/71( 
يخ�سر النادي املباراة اإذا كانت اللعبة جماعية ويخ�سر الالعب امل�سابقة اإذا كانت اللعبة فردية ح�سب ما جاء يف الفقرات 

)1/71( و ) 6/71( من هذه املادة .

يوقف عن امل�ساركة يف الن�ساطات الريا�سية ويرفع ا�سمه للرئا�سة ل�سطبه نهائيا كالعب ويخ�سر ناديه املباراة اأو يخ�سر 
الالعب امل�ساركة التي �سارك بها وفق التايل:

مادة )1/72( 
 لعب ثبت اأنه مدرب يف ناديه اأو اأي ناٍد اآخر مبوجب عقد ر�سمي معتمد من الرئا�سة .

مادة )2/72( 
لعب ثبت اأنه حكم ويقوم بالتحكيم فعال .

مادة )3/72( 
 يقوم الحتاد املخت�س باإتخاذ العقوبة املنا�سبة على املخالف كحكم اأو مدرب .

ُيعاقب الالعب اأو الإداري اأو املدرب الذي ثبت اأنه كان �سببًا يف ان�سحاب النادي الذي ينتمي اإليه يف اإحدى املباريات اأو 
اإىل  اللعبة والتي قد ت�سل  التي يراها احتاد  العقوبات  باأ�سد  اأو خارج اململكة  الر�سمية �سواًء كان ذلك داخل  البطولت 

ال�سطب النهائي وذلك بعد موافقة الرئا�سة .

مادة )72(

مادة )73(
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يجب على الأندية عدم الرفع للرئا�سة اأو الحتادات املعنية لطلب رفع العقوبة عن الالعبني الذين �سدرت بحقهم عقوبات 
من الرئا�سة اأو مكاتبها اأو الحتادات مهما كانت الأ�سباب والأعذار فيما يتعلق مبخالفات الت�سجيل اإل ما ورد به ن�س يف 

لوائح الحتادات املعنية فيما يتعلق مبخالفة الن�ساط .
ويجب على الحتادات الريا�سية ت�سمني ذلك يف لوائح العقوبات واجلزاءات ال�سادرة من قبلها.

اأحد املنت�سبني للنادي باأي م�ساركة يف الفقرات الواردة  اأو  اأحد امل�سئولني بالنادي �سواء كان �سكرتريًا متفرغًا  اإن قيام 
باملواد )66( و )67(  و )71( من هذه الالئحة تطبق عليهم العقوبات ال�سادرة من الرئا�سة اأو اإدارتها املختلفة كل ح�سب 

تخ�س�سه.

الباب
العا�سر

الن�ساط

العقوبات

مادة )74(

مادة )75(
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تقوم الرئا�سة بال�سرف من ميزانيات الن�ساط الريا�سي للدرجات املحددة واملعتمدة يف هذه الالئحة فقط وفقًا ملا ورد 
اأي احتاد يقوم بال�سرف عليها من �سندوق  اأو م�سابقة خالف ذلك من قبل  اإقامة بطولة  باملادة )23/19( ويف حالة 

الحتاد.

ت�ساهم الرئا�سة باأوامر الإركاب للفرق الريا�سية املتنقلة من مدينة اإىل اأخرى للمباريات والبطولت الر�سمية للمدن التي 
يوجد بها مطارات وكذلك باأوامر الإركاب عن طريق القطار للمدن التي تقع �سمن حدود تنقالته  وذلك بخطاب موجه 
للجهة املعنية بوا�سطة مدير املكتب الذي يتبع له النادي مو�سحًا اأ�سماء الالعبني وامل�سرفني ثالثيًا وخط ال�سري والدرجة .

يقوم احتاد اللعبة املعني باإبالغ مكاتب رعاية ال�سباب بالأعداد الفعلية لالأندية )الالعبون ـ مدرب- اإداري ( امل�ساركون 
يف كل بطولة اأو مباراة على اأن يتوىل املكتب مطابقة التذاكر التي �سرفت لكل نادي.

اإىل  منه  تر�سل �سورة  ر�سمي  ت�ستعمل مبوجب خطاب  التي مل  بالتذاكر  املخت�س  املكتب  باإبالغ  اأو الحتاد  النادي  يقوم 
ال�سئون املالية بالرئا�سة. 

يلتزم كل ناد باإعادة التذاكر  غري امل�ستعملة يف الن�ساط ال�سابق .

الباب
احلادي ع�سر

الن�ساط

النواحي 
املالية

النواحي املالية 

مادة )76(

مادة )77(

مادة )78(

مادة )79(

مادة )80(
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يجب على الأندية اأن ت�سدد جميع اأوامر الإركاب التي �سرفت لها يف موعد غايته )15( خم�سة ع�سر يوما من نهاية املو�سم 
الريا�سي.

ت�ساهم الرئا�سة يف نفقات ال�سكن والإعا�سة للفرق الريا�سية املتنقلة من مدينة اإىل اأخرى للمباريات وامل�سابقات الر�سمية 
التي تقام  دون دخل اأو ل يغطي دخلها نفقاتها وذلك مببلغ مقطوع حمدد للفرد الواحد عن كل يوم للمباراة اأو امل�سابقة 
لكل  املو�سحة  الأعداد  امل�سارك ح�سب  النادي  امل�سابقات فقط وماعدا ذلك يتحمله  اأو  املباريات  تقام فيها  التي  لالأيام 
لعبة يف هذا القرار. وتكون امل�ساهمة مبقدار )200( مائتي ريال للفرد الواحد عن اليوم الواحد على اأن تكون امل�سافة 
بني الناديني من )150( مائة وخم�سني كيلومرتًا فما فوق )تبداأ امل�سافة من حدود املدن فقط( ؛ اأما البطولت الفردية 
اأو اجلماعية للمنطقة واململكة املجمعة في�سرف م�ساهمة لل�سكن والإعا�سة ملدة الدورة على اأن ُيرفق اإثبات امل�ساركة من 

احتاد اللعبة واملكتب املقامة على اأر�سه البطولة .

ُيحدد عدد لعبي فرق الأندية يف كل درجة اأو فئة من كل لعبة واملنتقلني من مدينة اإىل اأخرى والذين يحق لهم ال�ستفادة 
املباراة  ت�سجيل  ورقة  امل�سجل يف  الفعلي  ال�سرتاك  واقع  ومن  والإعا�سة  ال�سكن  نفقات  امل�ساهمة يف  ومن  الإركابات  من 

الر�سمية اأو نتائج الألعاب الفردية. وبحد اأق�سى كالتايل :
 

مـالحظاتالعدداللعبة

)18( لعبًا كرة القدم
+ 

الإداري واملدرب وم�ساعد املدرب

ميكن اإ�سافة �سخ�س اآخر يف حال تعاقد النادي ب�سورة 
نظامية مع اأخ�سائي عالج طبيعي وكان مرافقًا للفريق .

مادة )81(

مادة )82(

مادة )83(

الباب
احلادي ع�سر

الن�ساط

النواحي 
املالية
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مـالحظاتالعدداللعبة

 كرة ال�سلة
 كرة اليد

كرة الطائرة
كرة املاء

)14( لعبًا
+ 

الإداري واملدرب.

ميكن اأن ي�ساف �سخ�س واحد اأو �سخ�سان لأعداد 
الفريق يف حال تعاقد النادي مبوجب عقد ر�سمي مع 

م�ساعد للمدرب و اأخ�سائي عالج طبيعي اأو كليهما معًا .

العدداللعبة

)7( اأ�سخا�س مبا فيهم : الإداري واملدرب .كرة الطاولة

)7( اأ�سخا�س مبا فيهم : الإداري واملدرب .التن�س

)9( اأ�سخا�س مبا فيهم : الإداري واملدرب .اجلمباز

)10( اأ�سخا�س مبا فيهم : الإداري واملدرب .املبارزة

)7( اأ�سخا�س مبا فيهم : الإداري واملدرب .ال�سكوا�س

)25( �سخ�سًا مبا فيهم : الإداري واملدرب .األعاب القوى

)8( اأ�سخا�س مبا فيهم : الإداري واملدرب .اخرتاق ال�ساحية

)9( اأ�سخا�س مبا فيهم : الإداري واملدرب وامليكانيكي .الدراجات 

)17( �سخ�سًا مبا فيهم : الإداري واملدرب .ال�سباحة

)7( اأ�سخا�س مبا فيهم : الإداري واملدرب .الغط�س

)10( اأ�سخا�س مبا فيهم : الإداري واملدرب .الكاراتيه

)10( اأ�سخا�س مبا فيهم : الإداري واملدرب .التايكوندو

)10( اأ�سخا�س مبا فيهم : الإداري واملدرب .اجلودو

)12( �سخ�سًا مبا فيهم : الإداري واملدرب .رفع الأثقال

)12( �سخ�سًا مبا فيهم : الإداري واملدرب .امل�سارعة

)9( اأ�سخا�س مبا فيهم : الإداري واملدرب .بناء الأج�سام

)14( �سخ�سًا مبا فيهم : الإداري واملدرب .املالكمة
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مالحظة :

لالأعداد اأ ( بالن�سبة  املذكورة  املادة  ن�س  يف  ورد  مبا  اللتزام  واملحافظات  املناطق  يف  املكاتب  مديري   على 
امل�ساركة �سواء لل�سكن والإعا�سة اأو الإركاب وعدم جتاوز ذلك .

لأخذ ب ( للرئا�سة  بالرفع  بن�ساطها  املعنية  الحتادات  تقوم  ر�سمي  ب�سكل  الأندية  يف  متار�س  ل  التي  الألعاب 
املوافقات الالزمة ل�سرف اأوامر الإركاب للم�ساركني

املمار�سة يف  الر�سمية  وامل�سابقات  البطولت  الأخرى يف  املناطق  اإىل  مناطقها  املنتقلة من  الفرق  باإركاب  املكاتب  تقوم 
اجلداول  مبوجب  الحتادات  من  يردها  ما  وح�سب  الالئحة   هذه  من   )83( املادة  يف  املحددة  لالأعداد  طبقًا  الأندية 
الر�سمية وكذلك اإركاب احلكام امل�ساركني يف اإدارة الن�ساطات طبقًا للتعميد الر�سمي الذي ي�سلها من الحتادات . وفيما 

عدا ذلك ل يجوز �سرف اأوامر اإركاب اإل مبوافقة ر�سمية من اجلهة املخت�سة بالرئا�سة .

التي تقام يف يوم واحد ومدينة واحدة  الفردية و اجلماعية  الر�سمية  البطولت واملباريات  امل�ساركة يف  ل يحق لالأندية 
ا�ستالم اأكرث من اإركاب واحد لالعبيها واإدارييها.

تقوم الرئا�سة ب�سرف م�ساهمتها يف الإعا�سة وبدل ال�سكن للفرق املتنقلة مرة واحدة يف ال�سنة.

مادة )85(

مادة )84(

الباب
احلادي ع�سر

الن�ساط

النواحي 
املالية

مادة )86(
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تقوم الأندية برفع املطالبة جلميع املباريات جممعة ح�سب ا�ستمارات الإعا�سة املعدة لذلك اإىل املكاتب التي تقوم مبطابقتها 
على �سجالت وجداول املباريات وذلك وفق التعليمات ال�سادرة بهذا ال�ساأن من اجلهة املخت�سة على اأن ترفع للرئا�سة 
اإجراءات  ل�ستكمال  اإحالتها  ثم  ومن  املخت�سة مبطابقتها  اجلهة  وتقوم  الريا�سي  املو�سم  نهاية  من  اأ�سهر  ثالثة  خالل 

ال�سرف .

تقوم اجلهة املخت�سة و الإدارة العامة ل�سئون الأندية والحتادات الريا�سية مبتابعة املكاتب والأندية ل�ستكمال الإجراءات 
الواردة يف هذه الالئحة وما يتبعها من عملية التقومي ال�سنوي الذي تقوم به اجلهة املخت�سة .

مادة )87(

مادة )88(
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تقوم اجلهة املخت�سة بتكليف ممثل عنها ملرافقة الأندية واملنتخبات امل�ساركة يف البطولت اخلارجية .

املناطق مع مراعاة ماجاء يف  لها جلان فرعية يف  لي�س  التي  املناطق مبثابة جلان فرعية لالحتادات  املكاتب يف  تعترب 
الالئحة املالية املوحدة لالحتادات الريا�سية .

اأي  على الحتادات و املكاتب تزويد اجلهة املخت�سة بن�سخة من جداول املباريات وامل�سابقات وذلك ل�سمان عدم وقوع 
اأخطاء تنظيمية وما يرتتب عليها من تكاليف وم�سروفات مالية . ويف حالة اأي تعديل يجب الإ�سعار بها قبل وقت كاف.

يف حالة اإلغاء النادي للعبة اأو الدرجة مبا يوؤثر على احلد الأدنى لالألعاب امل�سجل بها وفق ما ورد يف املادتني )6و7( فاإن 
الرئا�سة تنظر يف اأمر ترخي�سه.

للرئا�سة حق تف�سري اأحكام هذه الالئحة واتخاذ ما تراه منا�سبًا .

للرئي�س العام خالفًا ملا جاء يف اأحكام هذه الالئحة اعتماد ما يراه منا�سبًا من برامج ون�ساطات ريا�سية  لرفع م�ستوى 
لعبة ما لظروف خا�سة بها .

مادة )89(

مادة )90(

مادة )91(

مادة )92(

اأحكام عامة

مادة )93(

مادة )94(

الباب
احلادي ع�سر

الن�ساط

النواحي  املالية
اأحكام عامة




