
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االشتراطات التنظيمية والفنية لألندية التجارية 

 للمشاركة في بطوالت االتحاد السعودي لكرة القدم
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 قسم األندية التجارية

 واالكاديميات الخاصة



 

 
 

 

 

 

 

 

 اشتراطات المشاركة:

 .األندية التجارية حسب اشتراطات تراخيص وزارة الرياضةمن النادي التجاري الحصول على رخصة  -1

  تحاد السعودي لكرة القدم.الفنية من اال االشتراطات استيفاء -2

الحصول على عضوية االتحاد السعودي لكرة القدم من خالل دفع الرسوم السنية المقررة للعضوية  -3

 .السعودي لكرة القدم ( عشرة اآلف ريال تسدد سنويًا على حساب االتحاد10,000والمقدرة بـ)

 عودي لكرة القدم ومواده.لالتحاد العربي الساإلقرار بالتعهد بااللتزام بالنظام األساسي  -4

 لرياضة.ووزارة ااالتحاد السعودي لكرة القدم  وروزنامة التام بلوائح وأنظمة اإلقرار بااللتزام -5

 االحترام الكامل للعبة وقوانينها الصادرة عن مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم. -6

 .االحترام ومراعاة مبادئ النزاهة واللعب النظيف والسلوك الرياضي القويم -7

ركز اد أو مأو التحكيمية المختصة باالتحاإلقرار الكامل بأن النزاعات الرياضية تحال إلى الهيئات القضائية  -8

كم ( ويحظر فيها اللجوء أو التقاضي أمام المحاCASالتحكيم الرياضي أو المحكمة الرياضية الدولية )

 العادية.

 حقوق النادي:

 ركها االتحاد.المسابقات واألنشطة التي يشاالمشاركة في  -1

 المشاركة في البطوالت القارية واإلقليمية حال التأهل لها. -2

 الحق في جميع المزايا والجوائز المالية التي يقدمها االتحاد عن المشاركة في بطوالته -3

المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية في حال أصبح من ضمن األعضاء المحددين بالنظام  -4

 األساسي.

 :المشاركةخطة 

 في بطوالت االتحاد السعودي األندية التجاريةشاركة بداية م الموسم

 للمناطق  )تصفيات المناطق(بطولة المملكة  2021-2022

 الدرجة األعلى )في حال التأهل(بطولة  2022-2023

 الدرجة األعلى )في حال التأهل(بطولة  2023-2024



 

 
 

 ر إلقرار استمرا موسمات والسلبيات في نهاية كل دراسة اإليجابيب يقوم االتحاد السعودي لكرة القدم

 إن لزم األمر مع الجهات المعنية. ا أو تعديل وإضافة بعض الشروطالخطة الزمنية أو تعديله

 

 :المشاركةآلية 

)دوري في المشاركة من بطوالت المناطق الحكومية معاملة األندية التجارية  األنديةتعامل  -1

 .الدرجات األعلىلدوريات وحتى في حال تأهلها ( مناطقال

 .النادي التجاري بالفريق األول في بطوالت الفئة األولىتكون مشاركة  -2

حق للنادي استحداث فرق فئات سنية أقل مع استكمال شروطها الفنية والمشاركة بها في ي -3

 بطوالت االتحاد السعودي.

، االتحاد السعودي لنظام التسجيل فيستكون وفقًا  وانتقاالتهم أهلية الالعبين وتسجيلهم -4

 للموسم الرياضي المشارك فيه الالعب. الناديحيث سيتم إصدار كرنيه لالعب موضح فيه اسم 

، ويجب  )الثالثة حاليًا( األقل الدرجةالجديدة بعد بداية تطبيق المشروع ستبدأ من  األنديةمشاركة  -5

ضي الذي ستشارك على األقل من بداية الموسم الريا شهرينقبل ة جاهز عضويتها تكونأن 

 فيه.

في حال حصول النادي على كأس خادم الحرمين الشريفين فإنه ُيلزم بجميع معايير الرخصة  -6

 اآلسيوية قبل مشاركته آسيويًا.

 في المباريات التي ُتلعب خارج أرضه.ه ومصروفاته يتحمل النادي جميع نفقات -7

أرضه بما في ذلك تكاليف حضور  يتحمل النادي جميع المصاريف التشغيلية إلقامة المباراة على -8

 فات الحكام ومراقب المباراة.آماعدا مك اإلسعاف واألمن الصناعي،

 النادي مسؤول مسؤولية كاملة عن جاهزية ملعبه للمباريات التي تقام على أرضه. -9

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 التجاريةاالشتراطات الفنية لألندية 

 :منشأة التدريب

تدريب خارجي على األقل متاحة طوال العام للفريق وتكون مالئمة للمركز تدريبات داخلي وملعب  - 1

 .ويراعى فيها جميع عوامل األمن والسالمة

 مبنى إداري. -2

 .امغرفتين تبديل المالبس لالعبين وغرف للمدربين وعدد كاف من دورات المياه وغرف االستحم - 3

 جهزة باإلسعافات األولية.غرفة طبية م - 4

 :ات الرسميةالمباريمنشأة 

لعب رئيسي داخل منطقة/مدينة النادي إلقامة المباريات بأحد المقاسات القانونية المعتمدة من م -1

 (، على ان تكون السعة الجماهيرية للملعب كاآلتي:5الفيفا )مرفق 

 ( متفرج على األقل.1000أندية الدرجة الثانية والثالثة: ) أ.

 تفرج على األقل.( م3000أندية الدرجة األولى: ) ب.

 ( متفرج على األقل5000أندية دوري المحترفين: ) ج.

ل المالبس على األقل )واحدة لكل فريق( متصلة بعدد كاف من دورات المياه وغرف غرفتين تبدي - 2

 االستحمام.

 كام ومراقب المباراة.غرف مالئمة للح - 3

اه مخصصة للجمهور، وأماكن مخصصة دمات مساندة تشمل نقاط بيع ثابتة ومتنقلة، ودورات ميخ -4

 لذوي االحتياجات الخاصة.

 وفير خدمات اإلسعافات األولية داخل الميدان.ت -5



 

 
 

 وافر عوامل األمن والسالمة الكافية لالعبين ومسؤولي المباراة والجمهور.ت - 6

ملعب مملوك لحصول على اعتماد الملعب من وكالة الشئون الفنية بوزارة الرياضة في حال كون الا - 7

ل للنادي أو مستأجر، أما في حال إقامة المباريات الرسمية على منشآت وزارة الرياضة فال يلزم الحصو

 على االعتماد.

 

 

 

 الطاقم التدريبي:

تعيين طاقم فني متخصص يحمل الرخص االسيوية التدريبية أو ما يعادلها حسب درجة الفريق التي  -1

 (.4، 3، 2يلعب فيها )مرفق 

 مزاولةيتطلب عند التعاقد مع المدرب الرفع ببياناته وشهادته للجنة الفنية إلصدار البطاقة الخاصة ب -2

 المهنة التي تمكنه من التواجد مع الفريق في المباريات.

مل دم الععااللتزام التام بتنظيمات اللجنة الفنية لعمل المدربين بالتأكيد عند إنهاء التعاقد مع فريق  -3

 خر في نفس الموسم وكذلك بشأن إصدار بطاقات مزاولة المهنة.مع أي فريق آ

في حال وجود فئات سنية لدى النادي، فيجب تعيين مدرب رئيسي ومساعد مدرب ومدرب حراس  -4

 ويفضل مدرب لياقة خاصين بهم.

 .1/18يجب أن ال تقل نسبة عدد المدربين الى عدد الالعبين عن  -5

 :اإلداريالطاقم 

 تفرغ يكون مسؤول عن إدارة أعمال النادي وشؤونه اإلدارية.تعيين رئيس تنفيذي م -1

 تعيين مدير مالي يكون مسؤول عن الشؤون المالية للنادي.  -2

والعالقات العامة ومواقع التواصل عيين مدير أعالمي يكون مسؤول عن الشؤون اإلعالمية  -3

 للنادي.

 (.1ود فئات سنية )مرفق تعيين مدير فني عام يشرف على جميع النواحي الفنية في حال وج -4

 :الطبيالطاقم  

تعيين طاقم طبي )يشمل اخصائي عالج طبيعي( للمباريات والتدريبات يحملون رخص مزاولة المهنة 

 من هيئة التخصصات الطبية وحسب اشتراطات وتنظيمات اللجنة الطبية باالتحاد السعودي لكرة القدم.

 :المساندةمشروع النادي والخدمات 



 

 
 

 يجية خاصة بالنادي توضح أهدافه وخططه التطويرية متوسطة وطويلة المدى.وضع استرات -1

في حال وجود فئات سنية لدى النادي، فيجب وضع برنامج تطويري وتعليمي خاص بالفئات  -2

 السنية. 

 وضع برنامج للنادي خاص بالمسؤولية االجتماعية والمساهمة المجتمعية.  -3

 ين للتدريب والمباريات.توفير األطقم المناسبة لالعبين والمدرب -4

 توفير وسائل المواصالت المناسبة لالعبين. -5

 توفير االدوات المساعدة في التدريب والتقنيات الحديثة. -6

 

1-  
2-  
3-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

( معايير الرخصة التدريبية للمدربين العاملين في قطاعات الفئات السنية بجميع 1جدول )

 2020/2021األندية للموسم الرياضي 

  

 

  

األكاديميات واألندية  شباب ناشئين اعمبر الصفة التدريبية م

 التجارية 

 A المدير الفني 1
A   A A 

 C المدرب 2
C B C 

 C مساعد مدرب 3
C C C 

 شهادة تخصصية في تدريب اللياقة البدنية مدرب اللياقة 4

 شهادة تخصصية في تدريب حراس المرمى مدرب الحراس 5

 فنيشهادة تخصصية في التحليل ال محلل فيديو 6



 

 
 

 

 

جدول )2( معايير الرخصة التدريبية للمدربين العاملين في الفريق األول ألندية الدرجة الثانية 

 والثالثة للموسم الرياضي 2021/2020

 

 

 

 

( بشرط إرفاق مشهد Bيسمح للصفة التدريبية )المدرب( بالعمل بالرخصة التدريبية )-مالحظة: 

( سنوات.5خبرة عمل كمدرب ال تقل عن )

 الشهادة الصفة التدريبية م

 A المدرب 1

 B مساعد مدرب 2

 شهادة تخصصية في تدريب اللياقة البدنية مدرب اللياقة 3

 شهادة تخصصية في تدريب حراس المرمى اسمدرب الحر 4

 شهادة تخصصية في التحليل الفني محلل فيديو 5



 

 
 

 
 

جدول )3( معايير الرخصة التدريبية للمدربين العاملين في الفريق األول لدوري كأس األمير 

 محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2020

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -مالحظة: 

الصفتين التدريبيتين )مدير تطوير الشباب( و )المستشار الفني( هي من متطلبات الحصول 

 على الرخصة اآلسيوية لألندية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

 الشهادة الصفة التدريبية م

 PRO المدرب 1

 A مساعد مدرب 2

 شهادة تخصصية في تدريب اللياقة البدنية مدرب اللياقة 3

 شهادة تخصصية في تدريب حراس المرمى مدرب الحراس 4

 شهادة تخصصية في التحليل الفني يومحلل فيد 5

 A مدير تطوير الشباب 6

 A المستشار الفني 7



 

 
 

 

 

 

جدول )4( معايير الرخصة التدريبية للمدربين العاملين في الفريق األول لدوري المحترفين 

 السعودي ألندية الدرجة األولى للموسم الرياضي 2021/2020
 

 الشهادة الصفة التدريبية م

 A المدرب 1

 B مساعد مدرب 2

 شهادة تخصصية في تدريب اللياقة البدنية مدرب اللياقة 3

 في تدريب حراس المرمىشهادة تخصصية  مدرب الحراس 4

 شهادة تخصصية في التحليل الفني محلل فيديو 5



 

 
 

 

 
 

 

 جدول )5( جدول مقاسات مالعب كرة القدم 

  2021-2020أبعاد مالعب كرة القدم حسب قانون كرة القدم 

 طول خط المرمى طول خط التماس الحد -

 المقاسات النظامية
 ردة(يا 50م ) 45 ياردة( 100م ) 90 الحد األدنى

 ياردة( 100م ) 90 ياردة( 130م ) 120 الحد األقصى

 المباريات الدولية
 ياردة( 70م ) 64 ياردة( 110م ) 100 الحد األدنى

 ياردة( 80م ) 75 ياردة( 120م ) 110 الحد األقصى

 ياردة( 73م ) 68 ياردة( 115م ) 105 الحد المعمول به المالعب المحلية

 

 


