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الفصل األول :التعريفات
المادة ( :)1التعريفات
يقصد باأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه الالئحة ،المعاني المبينة أمام كل منها ،وتنطبق اإلشارة

إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح ،ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
المملكة:

المملكة العربية السعودية.

الهيئة:

الهيئة العامة للرياضة.

االتحـاد:

االتحاد السعودي لكرة القدم (.)SAFF

المجلس:

مجلس إدارة االتحاد السعودي لكرة القدم.

االتحاد الدولي:

القدم (.)FIFA
االتحاد الدولي لكرة َ

االتحاد اآلسيوي:

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم (.)AFC

النظام:

القدم.
النظام األساسي لالتحاد السعودي لكرة َ

الالئحة:

الئحة المسابقات والبطوالت باالتحاد السعودي لكرة القدم.

اللجنـة:

لجنة المسابقات.

الجهة المنظمة:

لجنة المسابقات أو اللجان الفرعية في المناطق أو اللجان المؤقتة المعنية بتنظيم
وإصدار جداول المباريات ومتابعة تنفيذها.

النادي:

مؤسسة رياضية أو شركة ذات شخصية اعتبارية مرخص لها رسمياً من قبل الهيئة

اللعبة:

لعبة كرة القدم.

الالعب:

الالعب المسجل في أي نادٍ منتسب لالتحاد ،بوضعية الهواية أو االحتراف.

اإلداري والفني:

كل شخص يدرج اسمه في كشف المباراة الرسمي ضمن الجهاز اإلداري والفني

العامة للرياضة ومعتمدة لدى االتحاد.

قائمة المباراة:
البطاقة الرسمية

والطبي لفريق النادي.
النموذج المعد لتسجيل أسماء الالعبين أو الجهاز الفني واإلداري للفريق.
هي البطاقات التي تصدرها الجهة المنظمة وتمنح لجميع اإلداريين والفنيين طوال
فترة المسابقة أو البطولة والتي تسمح لهم بالتواجد في األماكن المحددة.

الموسم الرياضي:

الفترة التي يحددها االتحاد للمسابقات المحلية الرسمية سنوياً قبل بداية الموسم

التعميم السنوي:

التعميم الذي يصدر عن لجنة المسابقات سنويا قبل أو أثناء الموسم الرياضي.

الرياضي ويبدأ الموسم مع أول مباراة رسمية وينتهي مع آخر مباراة رسمية.
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التعاميم:

التعليمات الدورية الصادرة عن االتحاد لألندية.

المنتخب:

جميع المنتخبات الوطنية التابعة لالتحاد.

الرابطة:

شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وتنظيمياً وتعمل تحت مظلة االتحاد

روابط دوري األندية

تمثل رابطة دوري المحترفين السعودي ورابطة دوري الدرجة األولى السعودي

المحترفة:
القوة القاهرة:

السعودي لكرة القدم.

والمختصة بتنظيم وإدارة دوري المحترفين.

أي حدث طارىء غير متوقع وخارج عن اإلرادة ويؤدي إلى إيقاف أو منع أو
تعليق مباراة أو مسابقة ويشمل على سبيل المثال ال الحصر ظروف جوية
معاكسة ،أو تعطل األضواء الكاشفة أو ظروف الطيران أو أي ظروف أخرى ولها

نفس الصفات.
مسؤول المباراة:

الحكم والحكام المساعدون والحكم الرابع ومراقب المباراة ومقيم الحكام ومنسق
المباراة واألشخاص المسؤولون عن الحماية وأي أشخاص آخرين يعينهم االتحاد

للقيام بمسؤولية تتعلق بالمباراة.
داخل الملعب:

المنطقة التي تشمل المستطيل األخضر وما حوله من أماكن جلوس الجهازين
الفني واإلداري والالعبين والمضمار والممرات المؤدية إلى غرف تبديل المالبس.

الفصل الثاني :التشكيل واالختصاصات واالجتماعات
المادة ( :)2تشكيل اللجنة

 .1تتشكل اللجنة بقرار من المجلس وتتكون من رئيس ونائب وعدد ( )3ثالثة أعضاء ممن يملكون الخبرة
في مجال كرة القدم ،وفي المجاالت المرتبطة بمسابقات وتنظيم اللعبة.
 .2يتولى المجلس تعيين رئيس وأعضاء اللجنة ويقوم الرئيس باختيار نائباً لرئيس اللجنة من بين أعضائها.

المادة ( :)3اختصاصات اللجنة

 .1تنظيم وإدارة المسابقات والمباريات الرسمية والودية باستثناء الدوري السعودي للمحترفين ودوري األمير
محمد بن سلمان ألندية الدرجة األولى للمحترفين.

 .2إعداد جداول المسابقات والمباريات التي تنظمها.

 .3إعداد جداول المباريات وأماكن ومواعيد إقامتها التي تنظمها.
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 .4اعتماد نتائج المباريات والمسابقات التي تنظمها.

 .5اقتراح استحداث مسابقات وبطوالت جديدة ترى ضرورة إقامتها للنهوض باللعبة ورفع مستواها.
المادة ( :)4اجتماعات اللجنة
 .1تجتمع اللجنة بصفة دورية وكلما احتاج األمر بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه ويعتبر االجتماع

صحيحا بحضور األغلبية المطلقة ألعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

 .2للجنة أن تدعو إلى حضور جلساتها من ترى االستعانة بهم في المسائل المعروضة أمامها دون أن
يتمتع بحق التصويت.

 .3تصدر ق اررات اللجنة باألغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه
الرئيس وتعتبر ق اررات اللجنة نافذة بمجرد صدورها.

 .4تعتبر جميع ق اررات اللجنة نهائية ونافذة وغير قابلة لالستئناف.
الفصل الثالث :المسابقات والبطـوالت والدورات الرسمية والودية
المادة ( :)5الموسم الرياضي

 .1الفترة الزمنية التي تقام فيها المسابقات والبطوالت والمباريات الرسمية.
 .2يحدد االتحاد بداية ونهاية الموسم بما يتوافق مع األنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
مادة ( :)6تنظيم المسابقات والبطوالت المحلية
 .1يصدددر االتحدداد ق د ار اًر لتحديددد عدددد الفددرق المشدداركة فددي المسددابقات والبط دوالت فددي الدددرجات المختلفددة قبددل
بداية كل موسم.

 .2يض ددع االتح دداد القواع ددد والش ددرول الخاص ددة بنظ ددام المس ددابقات والبطد دوالت الت ددي ينظمه ددا وذل ددك فيم ددا يتعل ددق

بإدارتهددا وطد رق إجرائهددا أو العقوبددات الخاصد ة بهددا ،ولدده أن يقددرر اسددتحداث مسددابقات يددرى مددن الضددروري

إقامتها.

 .3يمنح االتحاد األلقاب والجوائز عن هذه المسابقات والبطوالت وذلك بجانب إشرافه ورقابته على جميع
نشاطات كرة القدم التي تقام في جميع أنحاء المملكة وفق ًا لما تقرره النظم واللوائح والق اررات الخاصة

بذلك.

 .4تنظم الجهة المنظمة المسابقات والبطوالت المحلية على مستوى المملكة.
 .5تضع الجهة المنظمة جداول المسابقات والبطوالت التي تنظمها وتشرف على إقامتها ولها أن تعدلها إذا
رأت ضرورة لذلك.

 .6تلتزم األندية باالشتراك في جميع المسابقات والبطوالت الرسمية لكافة الدرجات المسجلة بها وتنفيذ جميع
التعليمات الصادرة عن االتحاد واللجان الفرعية في المناطق والمحافظات وفي حال عدم المشاركة في

أي بطولة أو مسابقة يرفع األمر للجهة المنظمة.
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 .7يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على أرض محايدة أو منع إقامة أي مباراة على
أي ملعب ألسباب األمن والسالمة أو عدم توفر المالعب المعتمدة إلقامة المباراة أو ألي قوة قاهرة.

 .8في حال تعذر إقامة المباريات أو عدم استكمالها بسبب قوة قاهرة ال يتعارض مع ما نصت عليه
األنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم اللعبة في المملكة ،فإن للجهة المنظمة تأجيل موعد إقامة المباراة أو

استكمالها في اليوم التالي ،وإذا كان الملعب مشغوالً بإحدى المباريات الرسمية للمسابقة نفسها فتحدد
الجهة المنظمة التوقيت التي تراه مناسباً إلقامة المباراة.

مادة ( :)7التصنيف

 .1تصنف فرق األندية الرياضية المنتسبة إلى االتحاد إلى أربع درجات حسب المستوى الفني:
 1/1فرق أندية الدرجة الممتازة.
 2/1فرق أندية الدرجة األولى.
 3/1فرق أندية الدرجة الثانية.
 4/1فرق أندية الدرجة الثالثة.

 .2تصنف فرق األندية الرياضية المنتسبة إلى االتحاد إلى خمس درجات حسب الفئة السنية:
 1/2فرق الدرجة األولى.

 2/2فرق درجة الشباب تحت  19سنة.

 3/2فرق درجة الناشئين تحت  17سنة.
 4/2فرق درجة البراعم تحت  15سنة.
 5/2فرق درجة البراعم تحت  13سنة.
مادة ( :)8تنظيم المسابقات والبطوالت والدورات الدولية
ينظم االتحاد المسابقات والبطوالت والدورات الرسمية والودية التي تفرضها االلتزامات اإلقليمية أو العربية أو
القارية أو الدولية أو األولمبية وفقا لما يلي:

 .1إقليمية :تنظم في المناسبات الخاصة بها وفق لوائحها وأنظمتها التي ال تتعارض مع لوائح
وأنظمة االتحاد الدولي.

 .2عربيد ددة :ينظمها ويشرف عليها االتحاد العربي وفق لوائحها وأنظمتها التي ال تتعارض مع لوائح
وأنظمة االتحاد الدولي.

 .3قاري د د ددة :ينظمها االتحاد القاري وفق لوائحها وأنظمتها التي ال تتعارض مع لوائح وأنظمة االتحاد
الدولي.

 .4دوليد ددة :ينظمها ويشرف عليها االتحاد الدولي وفق أنظمته ولوائحه.
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مادة ( :)9الـدورات المجمعة
الدورات المجمعة هي التي تقام داخل أو خارج المملكة وينظمهددا ويشددرف عليهددا أي مددن االتحددادات األهليددة أو
اإلقليمية أو العربية أو القارية أو الدولية أو الجهات المعنية بهذا األمر.

مادة ( :)10شروط الـدورات
 .1تنعقد جميع الدورات التي تنظمها الجهات المعنية أو األندية داخل المملكة بعد موافقة االتحاد.
 .2يجب على الجهة المنظمة للحصول على موافقة االتحاد تقديم البيانات التالية:
1/2

اسم الدورة.

2/2

هدفها.

3/2

مكانها.

4/2

الفترة الزمنية للدورة.

 5/2الميزانية المعتمدة للدورة.
6/2

الفرق المشاركة.

7/2

نظام إقامة مباريات الدورة والشرول والتعليمات الخاصة بها.

9/2

مصدر التمويل (الموارد المالية).

8/2

تسمية المالعب الخاصة بإقامة المباريات والتمارين.

 10/2السكن.

 .3يتم تكليف ممثل من اللجنة لإلشراف على الدورة.
مادة ( :)11المباريات الودية
 .1المبارات الودية المحليد ددة :هي المباراة الودية التي تقام بين ناديين منتسبين لالتحاد سواء أقيمت في
داخل المملكة أو خارجها.

 .2المباريات الودية ال دوليد ددة :هي المباراة الودية التي تقام بين ناديين من دولتين منتسبتين لالتحاد الدولي
سواء أقيمت في داخل المملكة أو خارجها.

مادة ( :)12شروط المباريات الودية

 .1المباريات الداخلية (مع الفرق المحلية):
 1/1الحصول على موافقة خطية من االتحاد أو اللجنة الفرعية قبل ( )3ثالثددة أيددام علددى األقددل إذا كانددت
المباراة بين فريقين من منطقة واحدة.

 2/1الحصددول علددى موافقددة خطيددة مددن االتحدداد أو اللج ددان الفرعيددة قبددل ( )5خمسددة أيددام علددى األق ددل إذا
كاند د ت المب دداراة ب ددين فد دريقين م ددن منطقت ددين مختلفت ددين فتق ددوم اللجن ددة الفرعي ددة الت ددي تق ددام عل ددى أرض ددها
المباراة بمراعاة تعليمات االتحاد والجهات المختصة فيما يتعلق بمثل هذه المباراة.
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 .2المباريات الدولية (مع الفرق الخارجية):

 1/2يقدددم الطلددب بشددأن المباريددات الدوليددة التددي تقددام داخددل المملكددة أو خارجهددا إلددى االتحدداد وفددق الشددرول
المحددة بالئحة المباريات الخارجية ويقوم االتحاد بإبداء رأيه للحصول على الموافقات الالزمة.

 2/2يسمح للنادي االستعانة ببعض الالعبددين مددن ندداد أخددر فددي المباريددات الدوليددة الوديددة فقد بعددد موافقددة
االتحاد والنادي األخر على ذلك.
الفصل الرابع :إدارة المباريات
مادة ( :)13مـدة المباريات

 .1مدددة مباريددات فددرق الدرجددة األولددى والشددباب والناشددئين والبدراعم تحددت  15سددنة تسددعون دقيقددة علددى شددوطين
متساويين.

 .2مدة مباريات فرق درجة البراعم تحت  13سنة ستون دقيقة على شوطين متساويين.
مادة ( :)14اإلجراءات اإلدارية في المباريات الرسمية

 .1يقدددم اإلداري المسد ؤول عددن الفريددق لم ارقددب المبدداراة بيانداً بأسددماء العبددي الفريددق (الثمانيددة عشددر) (بمددا فدديهم
السبعة البدالء) مددالم يددرد تعمدديم بزيددادة عدددد البدددالء فددي المسددابقة علددى قائمددة المبدداراة مددع تحديددد درجددة كددل
العددب ورقددم فانلتدده وبطاقتد ه الرسد مية الصددادرة عددن الجهددة المنظمددة كتابيداً أو عبددر النظددام االلكترونددي حددال

تطبيقه.

 .2يتم تسجيل اإلداريين والفنيين المرافقين للفريق حسب طبيعة عملهم.
 .3يد ددتم تسد ددجيل الالعبد ددين غيد ددر السد ددعوديين فد ددي قائمد ددة المبد دداراة وفد ددق العد دددد والشد ددرول الموضد ددحة فد ددي الئحد ددة
االحتراف وأوضاع الالعبين وانتقالهم في االتحاد.

 .4يتم تسليم قائمة المباراة المذكورة فددي الفقدرة  1وبطاقددات الالعبددين لم ارقددب المبدداراة بعددد اعتمدداده وتوقيعدده مددن
قبددل اإلداري المسد ؤول عددن الفريددق قبددل سدداعة مددن بدددء المبدداراة ،ويسددتثنى مددن ذلددك المرحلددة النهائيددة لكددأس
خددادم الحددرمين الشدريفين وكددأس الهئيددة العامددة للرياضددة لبطددل السددوبر فيددتم تسد ليم القائمددة قبددل ( )90دقيقددة

من بدء المباراة.

 .5يد تم تدددقيق بطاقددات الالعبددين والمدددربين الصددادرة عددن الجهددة المنظمددة بواسددطة م ارقددب المبدداراة وأحددد حكددام
المباراة للتأكد من شخصية الالعبين وأرقامهم ومطابقتها على قائمة المباراة.

 .6يح ددتف م ارق ددب المب دداراة ببطاق ددات جمي ددع الالعب ددين المس ددجلين ف ددي قائم ددة المبد د اراة بم ددا فد د يهم الالعب ددين غي ددر
المتواجدين في الملعب حتى بداية المباراة.

 .7شطب الالعبين المسجلين وغير المتواجدين في الملعب من قائمة المباراة وكتابة عبددارة لددم يحضددر وتسددليم
البطاقات لإلداري المسؤول عن الفريق مع انطالق صافرة المباراة.
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 .8أي تعددديل علددى قائمددة المبدداراة قبد ل بدددئها يجددب أن يقتددرن بتوقيددع م ارقددب المبدداراة والمسد ؤول عددن الفريددق وال
يجوز إجراء تعديل مع انطالق صافرة المباراة.

 .9عدم السماح بإضافة أو استبدال أي اسم في قائمة المباراة مع انطالق صافرة المبدداراة حتددى ولددو كددان عدددد

الالعبددين المسددجلين فددي القائمددة غيد ر مكتمددل ،ويسددتثنى مددن ذلددك منافسددات المرحلددة النهائيددة لكددأس خددادم
الحرمين الشريفين وكأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر حيث ال يسمح بإضددافة أو اسددتبدال أي اسددم
في قائمة المباراة بعد تسليم القائمة إلى مراقب المباراة ،وفي حالددة إصددابة العددب أساسددي فددي فتدرة اإلحمدداء

فيتم وضع العب احتياطي مكاند ه وال يحتسددب تبددديل وعلددى أن يخددرج الالعددب المصدداب مددن قائمددة المبدداراة
نهائياً وال يتم إضافة بديل له في القائمة.

.10حكددم المبدداراة مسد ؤول عددن اإلج دراءات اإلداريددة فددي حددال غيدداب م ارقددب المبدداراة ولدده أن يكلددف مددن ي دراه مددن
مساعديه بهذه المهمة.

.11ال يج ددوز إشد دراك الع ددب ف ددي المب دداراة ل ددم ي ددرد اسد مه ف ددي قائم ددة المب دداراة أو ال يحم ددل بطاق ددة الع ددب للموس ددم
الرياضي الذي تجري فيه المباراة.

.12في حال عدم إحضار بطاقات الفريق بكاملها ألسباب قاهرة يتوجب إقامة المباراة وفق ما يلي:

 1/12م ارقددب المبدداراة وحكددم المبدداراة ال اربددع مسد ؤوالن قبددل بدددء المبدداراة عددن التأكددد مددن شخصددية الالعبددين
المشد د اركين ف ددي المب دداراة ع ددن طري ددق بطاق ددات الهوي ددة الوطني ددة للس ددعوديين أو جد دواز الس ددفر لغي ددر
السعوديين.

 2/12يج ددب الحص ددول عل ددى بص ددمات الالعبد د ين ص ددغار الس ددن ال ددذين ل ددم يحص ددلوا عل ددى بطاق ددة الهوي ددة
الوطنيددة وتصددويرهم مددع الحكددم قبددل بدددء المبدداراة حتددى إذا جددرى اعت دراض علددى أحدددهم يددتم التأكددد
من شخصيته عند التحقيق.

 3/12يتم الرفع للجهة المنظمة التخاذ القرار المناسب في أي من الحالتين السابقتين.
مادة ( :)15اإلجراءات الفنية في المباريات الرسمية

 .1ال يسمح بالتواجد داخل الملعب إال لمسددؤولي المبدداراة ورجددال األمد ن واإلسددعاف والمصددورين الددذين يحملددون
بطاقات رسددمية معتمدددة مددن الجهددة المنظمددة ،وكددذلك الالعبددين المسددجلين فددي كشددف المبدداراة والجهدداز الفنددي
والطب ددي وإداري الفري ددق المح ددددين بددد ( )7أش ددخاص كح ددد أقص ددى ويض دداف ف ددي منافس ددات المرحل ددة النهائي ددة

لك ددأس خ ددادم الح ددرمين الشد دريفين وك ددأس الهيئ ددة العام ددة للرياضد د ة لبط ددل الس ددوبر المنس ددق اإلعالم ددي للفري ددق
و(شخصددان) إضددافيان مددن الجهدداز الفنددي أو الطبددي و ُيمنددع تواجددد رئدديس النددادي وجميددع أعضدداء مجلددس
اإلدارة والمدددير التنفيددذي والمش درفين العددامين علددى األجه دزة اإلداريددة لفددرق ك درة القدددم ،بددأي صددفة كانددت مددن
الجلوس على مقاعد البدالء في كل الدرجات وفددي جميددع الفئددات وكددذلك ُيسددمح بتواجددد شددخص (واحد د) مددن
الجهاز اإلداري فق  ،وعدم السماح لألشخاص الممنوعين بالنزول ألرض الملعب نهائيداً طدوال يددوم المبدداراة
سواء قبل بدايتها أو بين الشوطين أو بعد نهايتها.
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 .2يجددب علددى الحكددم إبعدداد العدددد ال ازئددد عددن مقاعددد البدددالء سددواء قبددل أو أثندداء المبدداراة وعلددى م ارقددب المبدداراة
التأكد من وجودهم في الملعب وشطب اسم المتغيب منهم من كشف تسجيل األسماء.

 .3ال يجوز تسددجيل الالعددب الددذي ال يحددق لدده المشدداركة فددي المبدداراة نظامداً ،فددي كشددف المبدداراة ضددمن أسددماء
الالعبين البدالء.

 .4يخضع الالعبون على مقاعد البدالء لتعليمات الحكم سواء شاركوا في المبدداراة أو لددم يشدداركوا ويشددمل ذلددك
اإلداريين والفنيين.

 .5يمكن رش أرضية الملعب بالماء وقص عشبه إذا دعت الحاجة إلى ذلك ،وتكون عملية القص والرش
بموافقة الحكم ومراقب المباراة وفقاُ للنظام المعتمد من االتحاد الدولي.

 .6تكون مقاعد البدالء للفريق المستضيف على يسار المنصة ما لم يتفق الفريقان على غير ذلك.

 .7تكون نسبة جماهير الفريق الضيف  %30فيما تكون النسبة  %50للفريقان في نهائي كأس خادم

الحرمين الشريفين ونهائي كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر مالم يتفق الفريقان على غير ذلك.

مادة ( :)16المنطقة الفنية

 .1تمتد المنطقة الفنية مسافة متر واحد من كل جانب من المنطقة المخصصة لجلوس البدالء كما تمتددد إلددى
األمام مسافة مت ار واحدا من قبل خ التماس.

 .2يسمح لشخص واحد فق من الجهازين اإلداري والفني بإصدار التعليمددات الفنيددة أثندداء سددير المبدداراة ضددمن
المنطقة الفنية المحددة في الملعب ويجب أن يعود حاالً إلى مكانه بعد إعطاء التعليمات.

 .3يجددوز للطبيددب وأخصددائي العددالج الطبيعددي الدددخول إلددى أرض الملعددب عنددد إيقدداف اللعددب إذا سددمح لهمددا
الحكم بذلك.

الفصل الخامس :احتساب النتائج
مادة ( :)17تحديد المراكز

 .1في جميع المسابقات والبطوالت المحلية لكافة الد درجات التددي تجددري بطريقددة الدددوري أو بنظددام المجموعددات
يمنح الفريق الفائز ثالث نقال والمتعادل نقطة واحدة والخاسر الشيء.

 .2يحدد ترتيب الفرق حسب مجموع النقال التي حصل عليها كل فريق في مباريات البطولة.
 .3فددي حددال تعددادل ف دريقين أو أكثددر بالنقددال فددي أي مددن البط دوالت المحليد ة لجميددع الدددرجات التددي تقددام بنظددام
الدوري أو نظام المجموعات ،يتم تحديد المراكز النهائية في نهاية البطولة وفقاً للترتيب التنازلي التالي:
 1/3أعلى عدد من النقال في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها.

 2/3أعلددى فددارق أهددداف (مددا لدده مددن أهددداف ند اقص مددا عليدده) فددي مبدداراة أو مباريددات الف دريقين أو الفددرق
المتعادلة فيما بينها (دون احتساب أفضلية التسجيل خارج األرض).
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 3/3الفريددق األكثددر تسددجيالً لألهددداف فددي مبدداراة أو مباريددات الفدريقين أو الفددرق المتعادلددة فيمددا بينهددا (دون
احتساب أفضلية التسجيل خارج األرض).

 4/3في حال استمرار التعادل بين فريقين أو أكثر من الفرق المتعادلة بعددد تطبيددق الفقدرات مددن 1/3إلددى
 3/3مددن هددذه المددادة يددتم إعددادة تطبيددق الفقدرات مددن  1/3إلددى  3/3مددن هددذه المددادة مدرة أخددرى فقد
على مباريات الفريقين أو الفرق المتساوية.

 5/3أعلى فارق أهداف في كامل البطولة (ما له من أهداف ناقص ما عليه).

 6/3الفريق األكثر تسجيالً لألهداف في كامل البطولة.
 7/3إذا كانددت الفددرق المتعادلددة (فريقددان) وكانددا سددوياً علددى أرض الملعددب فددي المبدداراة األخي درة يددتم لعددب
شوطين إضافيين كمباراة جديدة (دون احتساب أفضلية التسددجيل خددارج األرض) وفددي حددال التعددادل
في األشوال اإلضافية يتم لعب ضربات ترجيح.

 8/3األق ددل حصد دوالً عل ددى مجمد د وع النق ددال جد دراء حص ددول العبي دده عل ددى البطاق ددات الص ددفراء والحمد دراء ف ددي
مباريات البطولة( .بحيث يتم احتساب البطاقة الحمراء بثالث نقال والصفراء بنقطة واحدة).

 9/3ف ددي ح ددال اس ددتمرار التع ددادل ف ددي الفق درات م ددن  1/3إل ددى الفقد ره  8/3مد ن ه ددذه الم ددادة وكان ددت الف ددرق
المتعادلددة (أكثددر مد ن ف دريقين) أو (فريقددان ال يلعبددان سددوياً علددى أرض الملعددب) يددتم إج دراء مبدداراة أو
مباريات فاصلة بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة بين الفددرق المتعادلددة فيمددا بينهددا وتقددوم الجهددة

المنظمة بتحديد آلية وأماكن إقامة المباراة أو المباريات.

 .4فددي حددال تعددادل فدريقين أو أكثددر بالنقددال فددي أي مددن البطدوالت المحليددة لجميددع الدددرجات التددي تقددام بنظددام
الدددوري أو نظددام المجموعددات ،فإندده يددتم تحديددد الم اركددز أثندداء البطولددة وحتددى نهايددة الجولددة قبددل األخيدرة مددن
البطولة وفقاً للترتيب التنازلي التالي:
 1/4أعلى فارق أهداف في كامل البطولة (ما له من أهداف ناقص ما عليه).
 2/4الفريق األكثر تسجيالً لألهداف في كامل البطولة.

 3/4الفريق األعلى تصنيفاً في بطولة الموسم الماضي.
 .5ف ددي المس ددابقات الت ددي تج ددري بطريق ددة خ ددروج المغل ددوب م ددن مد درة واح دددة ف ددي المالع ددب المض دداءة إذا تع ددادل
الفريقان في الوقت األصلي يلعب وقت إضافي كالتالي:

 1/5ثالثددون ( )30دقيقددة علددى شددوطين متسدداويين ماعدددا بطولددة أنديددة المملكددة لدرجددة الب دراعم تحددت 13
سنة فتلعب ( )20عشرون دقيقة على شوطين متساويين.

 2/5في حال اسددتمرار التعددادل بعددد انتهدداء الوقددت اإلضددافي تطبددق قاعدددة الددركالت الترجيحيددة مددن عالمددة
الج ازء وفقاً لتعليمات االتحاد الدولي ولجنة الحكام الرئيسية.
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 .6في المسابقات التي تجرى بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدددة علددى المالعددب غيددر المضدداءة إذا تعددادل

الفريقان في الوقددت األصددلي فيددتم اللجددوء إلددى تطبيددق قاعدددة الددركالت الترجيحيددة مددن عالمددة الجدزاء مباشدرة
وفقاً لتعليمات االتحاد الدولي ولجنة الحكام الرئيسية.

 .7في المسابقات التي تقام بنظام خروج المغلوب من مرتين ذهاباً وإياباً يتبع التالي:

 1/7الفريق الحاصل على عدد النقال األعلى في المباراتين يتأهل للدور الذي يليه.
 2/7في حال التعادل بالنقال يتم احتساب فارق األهداف (ماله ناقص ما عليه).

 3/7في حال استمرار التعادل بالنقال واألهداف يتأهل الفريق الذي سجل أهدافاً أكثر خارج أرضه.

 4/7إذا اسددتمر التعددادل يلعددب وقددت إضددافي علددى شددوطين متسدداويين مددع عدددم تطبيددق أفضددلية التسددجيل
خددارج األرض وذلددك لمدددة ( )30ثالثددون دقيقددة لكددل البط دوالت ماعدددا بطولددة أنديددة المملكددة لدرجددة

البراعم تحت 13سنة فتكون مدة الوقت اإلضافي ( )20عشرون دقيقة.

 5/7فددي حددال اسددتمرار التعددادل يددتم اللجددوء إلددى ركددالت التددرجيح (مددن عالمددة الجدزاء) لحسددم النتيجددة وفق داً
لتعليمات االتحاد الدولي ولجنة الحكام الرئيسية.

 .8في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقال علددى مركددز مددن الم اركد ز األولددى فددي أي بطولددة مددن بطدوالت الفددرق
في المناطق انظر احتساب النتائج الفقرة  3من هذه المادة.

 .9في المسابقات التي تقام بنظام خروج المغلوب من مرتين ذهاباً وإيابداً وفددي حددال عدددم إكمددال أحددد الفدريقين
المب دداراة ألي س ددبب بخ ددالف م ددادة االمتن دداع ع ددن لع ددب المباري ددات الرس ددمية الد دواردة ف ددي الئح ددة االنض ددبال

باالتحاد يعتبر خاس اًر للمباراتين.
مادة ( :)18إيقاف المباريات
 .1إذا أوقف الحكم المباراة قبل نهاية الوقت األصلي أو أثناء أحد شوطي الوقددت اإلضددافي ،وذلددك بسددبب أيددة
قوة قاهرة عندئذ يجب إتباع اإلجراءات التالية:

 1/1يتم إيقاف المبا ارة تلقائياً لمدة ثالثين ( )30دقيقددة علددى أمددل تحسددن الظددروف بشددكل يكفددي السددتئناف
المباراة ،ما لم يقرر الحكم قبل انقضاء تلك المدة أنه من الممكن استئناف المباراة.

 2/1حسددب تقدددير الحكددم ،يسددمح بإيقدداف المبدداراة م درة أخددرى لمدددة أقصدداها ثالثددون ( )30دقيقددة ،إذا رأى
الحكددم مددن وجهددة نظ دره ،أن مدددة اإليقدداف اإلضددافية هددذه سددوف تسددمح باسددتئناف المبدداراة ،وإال فإندده
بحلول نهاية مدة التوقف التالية البالغة ثالثين ( )30دقيقة ،يجددب علددى الحكددم إعددالن عدددم اسددتكمال
المباراة.
 3/1فددي حالددة عدددم اسددتكمال المبدداراة ،يجددب علددى الجهددة المنظمددة اتخدداذ الق درار خددالل سدداعتين ( )2مددن
قرار الحكم حيال عدم استكمال المباراة.

 4/1ال يجوز تقديم أية استئنافات ضد الق اررات المشار إليها في هذه المادة وتعتبر نهائية.
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 .2فددي حددال اسددتئناف المبددارة بعددد إيقافهددا نتيجددة لظددروف قدداهرة أو ألي سددبب بعددد انطالقهددا ،يجددب مواصددلة
المباراة بددنفس النتيجددة التددي كانددت عنددد توقفهددا بدددال مددن إعددادة لعددب المبدداراة بالكامددل ،ويجددب م ارعدداة القواعددد

التالية لمواصلة المباراة:
 1/2يجب استكمال المباراة بنفس الالعبين على أرضددية الملعددب والالعبددين االحتيددال الموجددودين كمددا هددو
الوضع عند توقف المباراة

 2/2ال يمكن إضافة العبين احتيال إلى قائمة الالعبين الواردة أسمائهم في قائمة الفرق الرسمية
 3/2يمكن للفرق عمل التبديالت فق التي ما زالت تستحقها في وقت توقف المباراة .
 4/2ال يمكن استبدال الالعبين الذين تم طردهم أثناء المباراة .

 5/2أية عقوبات فرضت قبل توقف المباراة تبقي سارية المفعول لما تبقى من وقت وزمن المباراة .

 6/2تاريخ ووقت انطالق المباراة (المرتقب لليوم التالي) ومكانها يجب أن يكددون بموجددب قدرار مددن اللجنددة
المنظمة .
 7/2أية أمور تستوجب مزيد من الق اررات يجب أن يتم التعامل معها من قبل اللجنة المنظمة.
مادة ( :)19إلغاء المباريات

إذا تعذر بدء المباراة في الوقت المحدد لها بسبب قوة قاهرة عندئذ يجب إتخاذ اإلجراءات التالية:
 .1البددد أوالً مد ن تأجيددل المبدداراة لمدددة ال تقددل عددن ثالثددين ( )30دقيقددة ،مددا لددم يقددرر الحكددم قبددل ذلددك أندده يمكددن
بدء المباراة ،وذلك قبل اتخاذ قرار بإعادة جدولة وقت إقامة المباراة.

 .2يسمح بتأجيل بدء المباراة مرة أخددرى لمدددة ال تتجدداوز ثالثددين ( )30دقيقددة ،وذلددك علددى حسددب تقدددير الحكددم
و أريدده ف ددي أ ن م دددة التأجي ددل اإلض ددافية تل ددك س ددوف تسددمح بب دددء المب دداراة ،وإال فعل ددى الحك ددم ف ددي نهاي ددة م دددة
التأجيل الثانية البالغة ثالثين ( )30دقيقة أن يعلن إلغاء المباراة.

 .3فددي حالددة إلغدداء المبدداراة ،تقددوم الجهددة المنظمددة خددالل سدداعتين ( )2مددن قدرار الحكددم بإلغدداء المبدداراة ،بتقريددر
فيمددا إذا كددان مددن الممكددن إعددادة جدولددة وقددت إقامددة المبدداراة مددع األخددذ فددي الحسددبان االعتبددارات الرياضددية
والتنظيمية ،أو فيما إذا كان من الالزم اتخاذ أي إجراء أو قرار آخر بشأن استمرار البطولة.
 .4ال يج ددوز تق ددديم أي ددة اس ددتئنافات ض ددد القد د اررات المش ددار إليه ددا ف ددي ه ددذه الم ددادة وتعتب ددر ه ددذه القد د اررات نهائي ددة
وملزمة.

الفصل السادس :تنظيــم المسابقات والبطوالت
مادة ( :)20كأس خادم الحرمين الشريفين

 .1يشارك في هذه المسابقة جميع فرق أندية المملكة.
 .2تقام هذه المسابقة على مرحلتين حسب اآللية المعتمدة من االتحاد:

 1/2المرحلة األولى (التصفيات األولية) تشارك فيها فرق أندية الدرجة الثالثة.
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الئحة المسابقات والبطوالت

 2/2المرحلددة الثاني ددة (النهائيددة) يش ددارك فيهددا ف ددرق أنديددة الدرج ددة الممتددازة والدرج ددة األولددى والدرج ددة الثاني ددة
وفرق األندية المتأهلة من المرحلة األولى.

 .3تقام مباريات هذه المسابقة في جميع األدوار بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

 .4في حال تعادل الفريقين في الوقت األصلي للمباراة (انظر احتسدداب النتددائج الفصددل الخددامس الفقددرتين  5و
 6من المادة  17من الالئحة).
 .5يحدد االتحاد موعد ومكان إقامة المباراة النهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
مادة ( :)21جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين
)2المركز الثاني

( )1المركز األول

• يمد ددنح العبد ددوه الميد ددداليات الفض د ددية

• يمنح كأس خادم الحرمين الشريفين.

بعدد ( )40ميدالية.

• يمنح العبوه الميداليات الذهبية بعدد ( )40ميدالية.
• يحمل لقب بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي.

• يمد د د د ددنح مكافد د د د ددأة ماليد د د د ددة مقد د د د دددارها

• يمنح مكافأة مالية مقدارها ( )10.000.000عشرة ماليين ريدال.

( )5,000,000خمس د د ددة مالي د د ددين
ريدال.

مادة ( :)22كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر

 .1يشارك في هذه البطولة بطل الدوري السعودي للمحترفين وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

 .2في حال تكرار الفريق البطل فيكون البديل صاحب المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين.
 .3تقام المسابقة من مباراة واحدة بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة.

 .4في حال تعادل الفريقين في الوقت األصددلي يددتم اللجددوء إلددى تطبيددق قاعدددة الددركالت الترجيحيددة مددن عالمددة
الجزاء مباشرة وفق تعليمات االتحاد الدولي ولجنة الحكام الرئيسية.

 .5يحدد االتحاد موعد ومكان إقامة المباراة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
مادة ( :)23جوائز كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر
( )2المركز الثاني

( )1المركز األول
• يمنح كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر.
• يمنح العبوه الميداليات الذهبية بعدد ( )40ميدالية.

• يحمددل لقددب بطددل كددأس الهيئددة العامددة للرياضددة لبطددل السددوبر
للموسم الرياضي.

• يمنح مكافأة مالية مقدارها ( )2.000.000مليونان ريدال.
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• يم د ددنح العب د ددوه المي د ددداليات الفض د ددية
بعدد ( )40ميدالية.

الئحة المسابقات والبطوالت

مادة ( :)24دوري فرق أندية الدرجة الثانية

 .1يشارك في هذه البطولة فرق أندية الدرجة الثانية.

 .2يضع االتحاد الشرول التي تحدد مشاركة الالعبين في هذه البطولة.

 .3تقسم الفرق المشاركة على مجموعتين وتقام المباريات بطريقة الدوري (ذهاب وإياب).

 .4تجرى قرعة بين كل فريقين تحصال على نفس المركز في الموسم الماضي لتوزيعهم على المجموعتين.
 .5في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقال (انظر تحديد المراكز في الفصددل الخددامس الفقدرة  3مددن المددادة 17
من هذه الالئحة).

 .6يتم إقامة مباراة واحدة بين الندداديين الحاصددلين علددى المركددز األول فددى المجمددوعتين األولددى والثانيددة لتحديددد
بطل دوري الدرجة الثانية وصاحب المركز الثاني على ملعب الفريق األفضل مددن حيددث عدددد النقد ال ومددن

ثددم فددارق األهددداف ومددن ثددم األهددداف المسددجلة وفددي حددال التسدداوي فددي النقد ال وفددارق األهددداف واألهددداف
المسددجلة بددين الف دريقين فإندده يددتم إج دراء قرعددة لتحديددد مكددان إقامددة المبددا ارة ،ويتددأهالن مباش درًة إلددى مصدداف
أندية الدرجة األولى.

 .7يتم إقامة مباراة واحدة بين الناديين الحاصلين على المركددز الثدداني فددى المجمددوعتين األولددى والثانيددة لتحديددد

صاحب المركز الثالث على ملعب الفريق األفضل من حيث عدد النقددال ومددن ثددم فددارق األهددداف ومددن ثددم
األهداف المسجلة وفي حال التساوي في النقال وفارق األهداف واألهداف المسددجلة بددين الفدريقين فإندده يددتم

إج ارء قرعة لتحديد مكان إقامة المباراة ،ويتأهالن مباشرًة إلى مصاف أندية الدرجة األولى.
مادة ( :)25جوائز دوري فرق أندية الدرجة الثانية
( )1المركز األول

( )3المركز الثالث

( )2المركز الثاني

( )4المركز الرابع

• يم د د د د ددنح درع أو ك د د د د دداس دوري • يم د د د د د د د د ددنح العب د د د د د د د د ددوه • يمد د د ددنح العبد د د ددوه الميد د د ددداليات • يصد د ددعد إلد د ددى مصد د دداف
الميد د ددداليات الفض د د ددية

البرونزيد د د د د د د ددة بعد د د د د د د دددد ()35

الدرجة الثانية.

• يمد د د د ددنح العبد د د د ددوه الميد د د د ددداليات

بعدد ( )35ميدالية.

ميدالية.

• يحمددل لقددب بطددل أنديددة دوري

مق د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دددارها

( )100,000مائد د د د ددة ألد د د د ددف

الذهبية بعدد ( )35ميدالية.

الدرج د د د د د ددة الثاني د د د د د ددة للموس د د د د د ددم

الرياضي.

• يم د ددنح مكاف د ددأة مالي د ددة • يم ددنح مكاف ددأة مالي ددة مق دددارها
( )150.000مائ د د د ددة

وخمسون ألف ريدال • .يصد ددعد إلد ددى مصد د اف أنديد ددة

• يم د ددنح مكاف د ددأة مالي د ددة مق د دددارها • يص ددعد إل ددى مص دداف
( )200,000مائت د د د د د ددا أل د د د د د ددف

ريدال .

أندية الدرجة األولى.

الدرجة األولى.

ريدال.

• يصد د ددعد إلد د ددى مصد د دداف أنديد د ددة
الدرجة األولى.
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الئحة المسابقات والبطوالت

مادة ( :)26بطولة المملكة لفرق أندية الدرجة الثالثة

 .1يشددارك ف ددي ه ددذه البطول ددة ف ددرق أندي ددة الدرج ددة الثالثددة عل ددى مس ددتوى المكات ددب وتق ددام مباري ددات البطول ددة عل ددى
(أربع) مراحل.

 .2المرحلة األولى (التصفيات األولية):

ت ددوزع ف ددرق األندي ددة المش دداركة ف ددي (دوري المكات ددب الفرعي ددة) إل ددى مجموع ددة واحد د دة فقد د أو أكث ددر (حس ددب

الج دددول الموض ددح أدن دداه) وتق ددام مباري ددات ك ددل مجموع ددة بنظ ددام ال دددوري الكام ددل (ذهاب داً وإياب داً) لتحدي ددد ف ددرق
األندي ددة المتأهل ددة للمرحل ددة الثاني ددة حس ددب اآللي ددة المعتم دددة قب ددل انط ددالق البطول ددة انظ ددر تحديد د الم ارك ددز ف ددي

الفصل الخامس الفقرة  3من المادة  17من هذه الالئحة.
عدد األندية في المكتب
( )2فأقل
()7-3
()14-8

نظام البطولة
المشاركة مع أقرب مكتب ال يتجاوز فيه عدد األندية ( )5أندية
دوري من دورين (بالنقال)
مجمددوعتين ذهدداب وإيدداب (بالنقددال) ثد م مواجهددة بطلددي المجمددوعتين لتحديددد
البطل والوصيف ،والثاني مع الثاني لتحديد المركز الثالث والرابع
ث ددالث مجموع ددات ذه دداب وإي دداب (بالنق ددال) ث ددم نص ددف نه ددائي ب ددين أبط ددال

()19-15

( )20فأكثر

المجموعات الثالث وصاحب أفضل مركددز ثدداني بددين المجموعددات الددثالث

ثم نهائي وتحديد الثالث والرابع.

أربد ددع مجموعد ددات ذهد دداب وإيد دداب (بالنقد ددال) ثد ددم مربد ددع ذهبد ددي بد ددين أبطد ددال
المجموعات أألربع.

 .3المرحلة الثانية دور ( )32و ( )16دور (: )8

 1/3يتأهل للمرحلة الثانية ( 32فريقاً) من فرق األندية المتأهلة من المرحلة األولى (التصفيات األولية)
على مستوى المناطق والمحافظات حسب اآللية المعتمدة من االتحاد قبل انطالق البطولة.
 2/3يتأهل للمرحلة الثالثة ( 16فريقاً) من فرق األندية المتأهلة من المرحلة الثانية.
 3/3يتأهل إلى دور الثمانية ( 8فرق) من فرق األندية المتأهلة من دور (.)16

 4/3تقددام مباريددات هددذه المرحلددة بطريقددة خددروج المغلددوب مددن م درتين لتحديددد الفددرق المتأهلددة للدددور التددالي
وف ددي ح ددال التع ددادل (انظ ددر تحدي ددد الم ارك ددز ف ددي الفص ددل الخ ددامس الفقد درة  7م ددن الم ددادة  17م ددن ه ددذه

الالئحة).

 5/3تجرى قرعة لتحديد مباريات ومالعب دور الد( )32ودور الستة عشر ( )16ودور الثمانية (.)8
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 .4المرحلة الثالثة دور األربعة والمباراة النهائية:

 1/4يتأهل للمرحلة الثالثة ( 4فرق) من فرق األندية المتأهلة من المرحلة الثانية.
 2/4يلعب الفريقان الفائزان في دور األربعة المباراة النهائية والخاسران مباراة تحديددد المركددز الثالددث ،وتقددام
مباريات هذه المرحلة بطريقة خروج المغلوب من مدرة واحدددة وفددي حد ال التعددادل (انظددر تحديددد الم اركددز فددي

الفصل الخامس الفقرة  5من المادة  17من هذه الالئحة).

 3/4تجرى قرعة لتحديد مباريات ومالعب دور األربعة ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.

مادة ( :)27جوائز بطولة المملكة لفرق أندية الدرجة الثالثة
( )1المركز األول

( )2المركز الثاني

( )3المركز الثالث

( )4المركز الرابع

• يمددنح درع أو كد أس دوري • يم د د د د د د د د د ددنح العبد د د د د د د د د د ددوه • يم د د د د د د ددنح العب د د د د د د ددوه • يم د د ددنح مكاف د د ددأة
الدرجة الثالثة.

• يمد ددنح العبد ددوه الميد ددداليات

المي د د د ددداليات الفض د د د ددية

الميد د د د د د د د د د د د د د د د د د ددداليات

مالي د ددة مق د دددراها

بعدد ( )35ميدالية.

البرونزي د د د د ددة بع د د د د دددد

()40,000

الذهبيد د د د د د ددة بعد د د د د د دددد ( • )35يمد د ددنح مكاف د د ددأة مالي د د ددة

ميدالية.

• يحمل لقددب بطددل المملكددة
ألندية الدرجة الثالثة.

مق د د د د دددراها ( • )75,000يمددنح مكافددأة ماليددة

خمس ددة وس ددبعون أل ددف
ريدال.

• يم د د د د ددنح مكاف د د د د ددأة مالي د د د د ددة • يص د ددعد إل د ددى مص د دداف
مق د د د د د د د دددراها ()100,000

( )35ميدالية.

أندية الدرجة الثانية .

مائة ألف ريدال.

أربع د د ددون أل د د ددف
ريدال.

مق د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دددراها • يصد د د د ددعد إلد د د د ددى

()50,000

خمس د د د د د ددون أل د د د د د ددف
ريدال.

مصد دداف أنديد ددة
الدرجة الثانية.

• يصد د د د د د د د ددعد إلد د د د د د د د ددى
مصد د د د د دداف أنديد د د د د ددة

• يصعد إلى مصدداف أنديددة

الدرجة الثانية.

الدرجة الثانية.

مادة ( :)28دوري درجة الشباب تحت  19سنة والناشئين تحت  17سنة (الدرجة الممتازة)

 .1يشارك في هاتين البطولتين فرق أندية الدرجة الممتازة للشباب تحت 19سنة والناشئين تحت  17سنة.
 .2تقام مباريات البطولتين بطريقة الدوري الكامل (ذهاباً وإياباً).

 .3الفريق الحاصل على أكثر عدد من النقال يحصل على بطولة الدوري.
 .4في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقال (انظر تحديد المراكز في الفصددل الخددامس الفقد رة  3مددن المددادة 17
من هذه الالئحة).
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مادة ( :)29جوائز دوري درجة الشباب تحت  19سنة والناشئين تحت  17سنة (الدرجة الممتازة)
( )1المركز األول (للشباب والناشئين)

( )2المركز الثاني

( )3المركز الثالث (للشباب

(للشباب والناشئين)

والناشئين)

• يم د د د د د د د د د د د ددنح ك د د د د د د د د د د د ددأس البطول د د د د د د د د د د د ددة • يمد د د د د د د د د د ددنح العبد د د د د د د د د د ددوه • يمد د د د د نح العبد د د د ددوه الميد د د د ددداليات
الميد د د د ددداليات الفضد د د د د ية

البرونزي د د د د د د د د ددة بع د د د د د د د د دددد ()35

(حسب فئته)

• يمد د ددنح العبد د ددوه الميد د ددداليات الذهبيد د ددة

بعدد ( )35ميدالية.

ميدالية.

• يحمد د ددل لقد د د ب بطد د ددل أنديد د ددة المملكد د ددة

مقد د د د دددارها ()75.000

(  )50,000خمسد د ددون ألد د ددف

بعدد ( )35ميدالية.

لدرج د د د د د د ددة الش د د د د د د ددباب أو الناش د د د د د د ددئين

( حسب فئته ) للموسم الرياضي.

• يم د د ددنح مكاف د د ددأة مالي د د ددة • يمد ددنح مكافد ددأة ماليد ددة مقد دددارها
خمس ددة وس ددبعون ألد ددف
ريدال (لكل فئة).

(لكل فئة) .

ريال

• يمد د د د د ددنح مكافد د د د د ددأة ماليد د د د د ددة مقد د د د د دددارها
( )100.000مائددة ألددف ريد دال (لكددل
فئة).
مادة ( :)30دوري درجة الشباب تحت  19سنة والناشئين تحت  17سنة (الدرجة األولى)

 .1يشارك في هاتين البطولتين فرق أندية الدرجة األولى للشباب تحت 19سنة والناشئين تحت  17سنة.
 .2تقام مباريات البطولتين بطريقة الدوري الكامل (ذهاباً وإياباً).

 .3الفريق الحاصل على أكثر عدد من النقال يحصل على بطولة الدوري.
 .4في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقال (انظر تحديد المراكز في الفصددل الخددامس الفقدرة  3مددن المددادة 17
من هذه الالئحة).

مادة ( :)31جوائز دوري درجة الشباب تحت  19سنة والناشئين تحت  17سنة (الدرجة األولى)
( )1المركز األول (للشباب والناشئين)

( )2المركز الثاني

( )3المركز الثالث (للشباب

(للشباب والناشئين)

والناشئين)

• يم د د د د د د د د د د د ددنح ك د د د د د د د د د د د ددأس البطول د د د د د د د د د د د ددة • يمد د د د د د د د د د ددنح العبد د د د د د د د د د ددوه • يمد د د د ددنح العبد د د د د وه الميد د د د ددداليات
(حسب فئته)

• يمد د ددنح العبد د ددوه الميد د ددداليات الذهبيد د ددة
بعدد ( )35ميدالية.
• يحمد د ددل لقد د ددب بطد د ددل أنديد د ددة المملكد د ددة

الميد د د د ددداليات الفضد د د د ددية

بعدد ( )35ميدالية.

البرونزي د د د د د د د د ددة بع د د د د د د د د دددد ()35
ميدالية.

• يم د د ددنح مكاف د د ددأة مالي د د ددة • يمد ددنح مكافد ددأة ماليد ددة مقد دددارها
مقد د د د دددارها ()60.000

لدرج د د د د د د ددة الش د د د د د د ددباب أو الناش د د د د د د ددئين

ستون ألف ريدال (لكددل

( حسب فئته ) للموسم الرياضي.

فئة).
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(  )30,000ثالث د د د ددون أل د د د ددف
ريال

(لكل فئة) .

الئحة المسابقات والبطوالت

• يمد د د د د ددنح مكافد د د د د د أة ماليد د د د د ددة مقد د د د د دددارها • يص د ددعد إل د ددى مص د دداف
( )85.000خمس د ددة وثم د ددانون أل د ددف

أندية الدرجة الممتازة.

ريدال (لكل فئة).

• يصد ددعد إلد ددى مصد دداف أنديد ددة الدرجد ددة
الممتازة.

مادة ( :)32بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب تحت  19سنة والناشئين تحت  17سنة (الدرجة الثانية)

 .1تعتبر فرق األندية األخرى غير المشاركة في الدرجة الممتازة واألولى هي (الدرجددة الثانيددة) وتقددام البطولددة
على مستوى المناطق والمحافظات وعلى أربع مراحل.

 .2المرحلة األولى (التصفيات األولية):

 1/2تددوزع فددرق األنديددة المشدداركة فددي دوري اللجددان الفرعيددة إلددى مجموعددة واحدددة فق د أو مجمددوعتين بعددد
موافقة االتحاد وتقام مباريات المجموعد ة الواحدددة بنظددام الدددوري الكامددل (ذهدداب وإيدداب) ويتأهددل فريددق

واحد أو أكثر من كل مجموعة لدور ( )32حسب اآللية المعتمدة (انظددر تحديددد الم اركددز فددي الفصددل

الخامس الفقرة  3من المادة  17من هذه الالئحة).

 2/2تقام مباريات هذا الدور بين فرق كل مجموعة علددى حدددة بطريقددة (الدددوري الكامددل) لتحديددد المتددأهلين
للمرحلة الثانية.
 .3المرحلة الثانية دور (:)32

 1/3يتأهل للمرحلة الثانية ( 32فريقاً) من فددرق األنديددة المتأهلددة مددن المرحلددة األولددى (التصددفيات األوليددة)
على مستوى المناطق والمحافظات.
 2/3تقام مباريات هذه المرحلددة بطريقددة خددروج المغلددوب مددن مدرتين لتحديددد الفد رق المتأهلددة للمرحلددة الثالثددة
دور ( )16وفي حال التعادل (انظر تحديد المراكز في الفصل الخامس الفقرة  7مددن المددادة  17مددن
هذه الالئحة).

 3/3يددتم تحديددد مباريددات هددذه المرحلددة مددن قبددل الجهددة المنظمددة جغرافي داً بددين الفددرق المتأهلددة بحيددث يلعددب
الفريق المتأهل من اللجنة الفرعية مع الفريق المتأهل من أقرب لجنة فرعية أخرى.

 .4المرحلة الثالثة دور ( )16دور ( )8دور (:)4

 1/4يتأهل للمرحلة الثالثة ( 16فريقاً) من فرق األندية المتأهلة من المرحلة الثانية.
 2/4يتأهل إلى دور الثمانية ( 8فرق) من فرق األندية المتأهلة من دور (.)16
 3/4يتأهل إلى دور األربعة ( 4فرق) من فرق األندية المتأهلة من دور (.)8
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الئحة المسابقات والبطوالت

 4/4تقددام مباريددات هددذه المرحلددة بطريقددة خددروج المغلددوب مددن م درتين لتحديددد الفددرق المتأهلددة للد دور التددالي

وف ددي ح ددال التع ددادل (انظ ددر تحدي ددد الم ارك ددز ف ددي الفص ددل الخ ددامس الفقد درة  7م ددن الم ددادة  17م ددن ه ددذه

الالئحة).

 5/4تجرى قرعة لتحديد مباريات ومالعب دور السددتة عشددر ( )16ودور الثمانيددة ( )8ودور األربعددة ()4
والمباراة النهائية.
 .5المرحلة الرابعة المباراة النهائية:

يتأهددل الفريقددان الفددائزان مددن المرحلددة الثالثددة للمبدداراة النهائيددة وتقددام بطريقددة خددروج المغلددوب مددن م درة واحدددة
وفي حال التعادل (انظر تحديد المراكز في الفصل الخامس الفقرة  5من المادة  17من هذه الالئحة).

مادة ( :)33جوائز بطوالت المرحة األولى ألندية المملكة لدرجة الشباب تحت  19سنة والناشئين تحت
 17سنة (الدرجة الثانية)
 )2المركز الثاني

 )1المركز األول

 )3المركز الثالث

• يمد ددنح درع أو ك د دداس مكتد ددب الهيئ د ددة الرئيس د ددي • يم د د د د د د د د د د ددنح العب د د د د د د د د د د ددوه • يمد د د د د د د د د د ددنح العبد د د د د د د د د د ددوه
الميداليات الفضية.

بالمنطقة (الشباب أو الناشئين)

الميداليات البرونزية.

• يمنح العبوه الميداليات الذهبية.

• يحمد د ددل لقد د ددب بطد د ددل أنديد د ددة المنطقد د ددة لدرجد د ددة
الشباب أو الناشئين للموسم الرياضي.
مادة ( :)34جوائز بطوالت المرحة الثانية ألندية المملكة لدرجة الشباب تحت  19سنة والناشئين تحت
 17سنة (الدرجة الثانية)
 )2المركز الثاني :

 )1المركز األول :
• يمنح كأس االتحاد السعودي لكرة القدم
(للشباب أو الناشئين) الدرجة الثانية.

• يمد د ددنح العبد د ددوه الميد د ددداليات الفضد د ددية بعد د دددد
( )35ميدالية.

• يمنح العبوه الميداليات الذهبية بعدد ( )35ميدالية.
• يحم ددل لق ددب بط ددل أندي ددة المملك ددة لدرج ددة الش ددباب أو
الناشئين للموسم الرياضي.

• يمنح مكافددأة ماليددة مقدددارها ( )30,000ثالثددون ألددف
ريدال.

• يصعد إلى مصاف فرق الفئة الممتازة.
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• يم د ددنح مكاف د ددأة مالي د ددة مق د دددارها ()20,000
عشرون ألف ريدال.

• يصعد إلى مصاف فرق الفئة الممتازة.

الئحة المسابقات والبطوالت

مادة ( :)35دوري درجة البراعم تحت  15سنة والبراعم تحت  13سنة (الدرجة الممتازة)

 .1يشارك في هاتين البطولتين فرق أندية الدرجة الممتازة للبراعم تحت  15سنة والبراعم تحت  13سنة.
 .2تقام مباريات البطولتين بطريقة الدوري الكامل (ذهاباً وإياباً).

 .3الفريق الحاصل على أكثر عدد من النقال يحصل على بطولة الدوري.

 .4في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقال (انظر تحديد المراكز في الفصددل الخددامس الفقدرة  3مددن المددادة 17
من هذه الالئحة).
مادة ( :)36جوائز دوري درجة البراعم تحت  15سنة والبراعم تحت  13سنة (الدرجة الممتازة)
( )1المركز األول

( )2المركز الثاني

( )3المركز الثالث

• يم د د د د د د د د د د د ددنح ك د د د د د د د د د د د ددأس البطول د د د د د د د د د د د ددة • يمد د د د د د د د د د ددنح العبد د د د د د د د د د ددوه • يمد د د د ددنح العبد د د د ددوه الميد د د د ددداليات
الميد د د د ددداليات الفضد د د د ددية

البرونزي د د د د د د د د ددة بع د د د د د د د د دددد ()35

(حسب فئته)

• يمد د ددنح العبد د ددوه الميد د ددداليات الذهبيد د ددة

بعدد ( )35ميدالية.

ميدالية.

• يحمد د ددل لقد د ددب بطد د ددل أنديد د ددة المملكد د ددة

مقد د د د دددارها ()30.000

(  )20,000عشد د ددرون ألد د ددف

بعدد ( )35ميدالية.

لدرجد د ددة البد د دراعم تحد د ددت  15سد د ددنة أو
البد د د د د د د د د د دراعم تح د د د د د د د د د ددت  13س د د د د د د د د د ددنة

• يم د د ددنح مكاف د د ددأة مالي د د ددة • يمد ددنح مكافد ددأة ماليد ددة مقد دددارها
ثالثد د د ددون ألد د د ددف ريد د د د دال
(لكل فئة).

ريال

(لكل فئة) .

( حسب فئته ) للموسم الرياضي.
• يمد د د د د ددنح مكافد د د د د ددأة ماليد د د د د ددة مقد د د د د دددارها
( )50.000خمسد د د ددون ألد د د ددف ريد د د د دال
(لكل فئة).

مادة ( :)37بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت  15سنة والبراعم تحت  13سنة (الدرجة األولى):
 .1تعتبر فرق األنديددة األخددرى غيددر المشدداركة فددي الدرجددة الممتددازة هددي (الدرجددة األولددى) وتقددام البطولددة علددى
مستوى المناطق والمحافظات وعلى أربع مراحل.

 .2المرحلة األولى (التصفيات األولية):

 1/2تددوزع فددرق األنديددة المشدداركة فددي دوري اللجددان الفرعيددة إلددى مجموعددة واحدددة فق د أو مجمددوعتين بعددد
موافقة االتحاد وتقام مباريات المجموعددة الواحدددة بنظددام الدددوري الكامددل (ذهدداب وإيدداب) ويتأهددل فريددق
واحد أو أكثر من كل مجموعة لدور ( )32حسب اآللية المعتمدة (انظددر تحديددد الم اركددز فددي الفصددل

الخامس الفقرة  3من المادة  17من هذه الالئحة).

 2/2تقام مباريات هذا الدور بين فرق كل مجموعة علددى حدددة بطريقددة (الدددوري الكامددل) لتحديددد المتددأهلين
للمرحلة الثانية.
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الئحة المسابقات والبطوالت

 .3المرحلة الثانية دور (:)32

 1/3يتأهل للمرحلة الثانية ( 32فريقاً) من فددرق األنديددة المتأهلددة مددن المرحلددة األولددى (التصددفيات األوليددة)
على مستوى المناطق والمحافظات.

 2/3تق ددام مباري ددات ه ددذه المرحل ددة بطريق ددة خ ددروج المغل ددوب م ددن مد درة واح دددة لتحدي ددد ف ددرق األندي ددة المتأهل ددة
للمرحلة الثالثة دور ( )16وفي حال التعادل (انظر تحديد المراكز في الفصل الخددامس الفقدرة  5مد ن
المادة  17من هذه الالئحة).

 4/3يددتم تحديددد مباريددات هددذه المرحلددة مددن قبددل الجهددة المنظمددة جغرافي داً بددين الفددرق المتأهلددة بحيددث يلعددب
الفريق المتأهل من اللجنة الفرعية مع الفريق المتأهل من أقرب لجنة فرعية أخرى.

 .4المرحلة الثالثة دور ( )16دور ( )8دور (:)4

 1/4يتأهل للمرحلة الثالثة ( 16فريقاً) من فرق األندية المتأهلة من المرحلة الثانية.
 2/4يتأهل إلى دور الثمانية ( 8فرق) من فرق األندية المتأهلة من دور (.)16
 3/4يتأهل إلى دور األربعة ( 4فرق) من فرق األندية المتأهلة من دور (.)8

 4/4يتأهل إلى المباراة النهائية (فريقان) من فرق األندية المتأهلة من دور (.)4

 4/4تقام مباريات هذه المرحلة بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة لتحديددد الفددرق المتأهلددة للدددور التددالي
وف ددي ح ددال التع ددادل (انظ ددر تحدي ددد الم ارك ددز فد د ي الفص ددل الخ ددامس الفقد درة  5م ددن الم ددادة  17م ددن ه ددذه

الالئحة).

 5/4تجرى قرعة لتحديد مباريات ومالعب دور السددتة عشددر ( )16ودور الثمانيددة ( )8ودور األربعددة ()4
والمباراة النهائية.
مادة ( :)38جوائز المرحلة األولى لبطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت  15سنة والبراعم تحت 13
سنة (الدرجة األولى):
( )2المركز الثاني

( )1المركز األول

( )3المركز الثالث

• يمد د د ددنح درع أو كد د د دداس مكتد د د ددب الهيئد د د ددة الرئيس د د د ددي • يم د د د د د د د د ددنح العب د د د د د د د د ددوه • يم د د د د د د ددنح العب د د د د د د ددوه
الميداليات الفضية.

بالمنطقة للبراعم.
• يمنح العبوه الميداليات الذهبية.

المي د د د د د د د د د د د د د د د د د ددداليات
البرونزية.

• يحم ددل لق ددب بط ددل أندي ددة المنطق ددة البد دراعم للموس ددم
الرياضي.
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الئحة المسابقات والبطوالت

مادة ( :)39جوائز المرحلة النهائية لبطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت  15سنة والبراعم تحت
 13سنة (الدرجة األولى):
( )2المركز الثاني

( )1المركز األول

• يم د ددنح العب د ددوه المي د ددداليات الفض د ددية بع د دددد ()35

• يمنح كأس االتحاد السعودي لكرة القدم

ميدالية.

للبراعم.

• يمد ددنح العبد ددوه الميد ددداليات الذهبيد ددة بعد دددد ( • )35يمددنح مكافددأة ماليددة مقدددارها ( )20.000عشددرون
ألف ريدال (لكل فئة).

ميدالية.

• يحمددل لقد ب بطددل أنديددة المملكددة لدرجددة الب دراعم • يصعد إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة.
للموسم الرياضي.

• يمنح مكافأة ماليددة مقدددارها ( )30.000ثالثددون
ألف ريدال (لكل فئة).

• يصعد إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة.
مادة ( :)40المسابقات والبطوالت األخرى

المسددابقات والبط دوالت األخددرى التددي ينظمهددا االتحدداد للم ارحددل السددنية المختلفددة تددتم وفددق الشددرول التددي يحددددها

االتحاد.

مادة ( :)41الصعود والهبوط

 .1بعد انتهاء مباريات البطوالت التي تقام بنظام الدوري الكامل ذهاباً وإياباً لكافة الدرجات والفئات السنية

يتم هبول الفريقين األخيرين من كل درجة وكل فئة سنية إلى الدرجة أو الفئة األدنى مباشرة ،كما يتم صعود
الفريقين الحاصلين على المركز األول والثاني من كل درجة وكل فئة سنية إلى الدرجة أو الفئة السنية
األعلى من درجتها ماعدا البطوالت التالية:

 1/1بطولة الدوري الممتاز :يهب ثالثة فرق إلى الدرجة األدنى.

 2/1بطولة دوري الدرجة األولى :يصعد ثالثة فرق إلى الدرجة األعلى مباشرة ويهب أربعة فرق إلى

الدرجة األدنى.

 3/1بطولة دوري أندية الدرجة الثانية :يصعد أربعة فرق إلى الدرجة األعلى مباشرة ويهب أربعة فرق

إلى الدرجة األدنى

 4/1بطولة دوري أندية الدرجة الثالثة :يصعد أربعة فرق إلى الدرجة األعلى مباشرة.

 .2يتم صعود وهبول الفرق اعتبا اًر من بداية الموسم التالي.

 .3في حال عدم أهلية مشاركة أي من األندية الصاعدة لدرجة أعلى يتم صعود النادي الذي يليه في الترتيب
مباشرة.
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 .4في حال عدم أهلية مشاركة أي نادي في درجته بعد نهاية الدوري وقبل بداية الدوري الذي يليه يتم
مشاركة النادي األعلى ترتيباً من الهابطين.

 .5في حال إقرار الجهة المنظمة أي زيادة في عدد أندية أي مسابقة ،تُصدر قرارها بآلية التطبيق وبداية
سريانه.
مادة ( :)42المشاركات الخارجية
 .1يحدد االتحاد معايير وآلية مشاركة األندية في البطوالت الخارجية.
 .2فددي حددال اسددتحداث مشدداركات خارجيددة لمسددابقات وبطدوالت غيددر المنصددوص عليهددا بالالئحددة فيددتم اختيددار
األندية المشاركة من قبل االتحاد.

 .3يج ددوز لألندي ددة غي ددر المش دداركة ف ددي البطد دوالت اإلقليمي ددة أو العربي ددة أو األس دديوية أو الدولي ددة استض ددافة أي
بطولة رسمية بشرل أال تتعارض مواعيدها مع النشاطات الرسمية لالتحاد وأنظمتها تسمح بذلك.
الفصل السابع :الالعبون
مادة ( :)43شئون الالعبين

 .1تحدد أعمار الالعبين المشاركين في المسابقات والبطوالت في كل درجة وفق لوائح االتحاد.
 .2يس ددمح بمش دداركة الالعب ددين م ددن درج ددة أدن ددى إل ددى أي درج ددة أعل ددى ف ددي جمي ددع المس ددابقات والبطد دوالت وف ددق
الشرول التي يضعها االتحاد.

 .3الالعب المستجد الذي يوقع في كشوفات النادي الذي ال يطبق االحتراف بعد بدء الموسددم الرياضددي يحددق
له االشتراك في أية مباراة رسمية بعد التسجيل باللجنة الفرعية مباشرة مع االلتزام بمددا باألحكددام الدواردة فددي
الئحة االحتراف وأوضاع الالعبين وانتقالتهم.

 .4يسمح بمشاركة الالعب في درجة أدنى من درجتدده إذا كددان سددنه يسددمح بددذلك ووفددق الشددرول التددي يضددعها
االتحاد.

 .5الحد األدنى لعدد العبي فريق كل ناد لبدء أو استمرار المباراة سبعة العبين.
 .6ال يسمح في المباريددات الرسددمية بإسددتبدال أكثددر مددن ثالثددة العبددين فقد لكددل فريددق طدوال وقددت المبدداراة بمددا
فيها الوقت اإلضافي من البدالء المسجلة أسماؤهم في كشف تسجيل المبدداراة قبددل بدددئها مددا عدددا البطدوالت

التي يرد فيها تعميم غير ذلك ،وال يجوز عودة الالعب المستبدل للعب مرة أخرى في نفس المباراة.

 .7يس ددمح ف ددي المباري ددات الودي ددة بإس ددتبدال أي ع دددد م ددن الالعب ددين بع ددد االتف دداق ب ددين الف دريقين وإخط ددار الحك ددم
بمضددمون هددذا االتفدداق قبددل المبدداراة ،وإذا لددم يخطددر الحكددم بددذلك أو لددم يتفددق الفريقد ان علددى ذلددك فددال يسددمح
باستبدال أكثر من ستة العبين فق لكل فريق.
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مادة ( :)44مالبس الالعبين

يجب أن تكون مالبس الالعبين وفق التالي:

 .1أن تكون مالبس الالعبين مرقمة على الظهر من رقم ( 1د  )99بمن فيهم حراس المرمى وحسددب مددا
ورد في كشف المباراة.

 .2أن يكون رقم الشورت مطابقاً لرقم القميص.

 .3أن يضع قائد الفريق عالمة مميزة على ذراعه.
 .4أن يلتزم كل فريق بإحضار مالبسه األساسية واالحتياطية في كل مباراة.

 .5إذا تش ددابهت أو تقاربد ت أل ددوان مالب ددس الف دريقين المتب دداريين يلت ددزم الفري ددق الض دديف بتغيي ددر مالبس دده وإذا
ك ددان الفريق ددان م ددن نف ددس المدين ددة يلت ددزم الفريد د ق ال ددذي ي ددرد اس ددمه ثانيد داً ف ددي ج دددول المباري ددات بتغيي ددر

المالبس.

 .6فددي حددال إرتددداء قمدديص آخددر تحددت القمدديص األساسددي يجددب أن يكددون لددون القمدديص مددن نفددس لددون
القمدديص األساسددي وكددذلك فددي حددال ارتددداء شددورت ضدداغ أو خالفدده تحد ت الشددورت يجددب أن يكددون

من نفس لون الشورت األساسي.

الفصل الثامن :تقارير مسؤولي المباريات
مادة ( :)45تقديم التقارير
يجب على مسؤولي المباراة تقديم نسخة من تقارير المباريات بعد نهاية المباراة مباشرة للجهات التالية:
 .1نسخة للجنة.

 .2نسخة للجنة الحكام باالتحاد.
 .3نسخة للجنة االنضبال باالتحاد.

 .4نسخة إلداري الفريقين المتباريين.
مادة ( :)46التقاريراإللحاقية
في حال أشار تقرير مسؤولي المباراة بوجود تقرير إلحاقي فيجب إرساله خالل مدة ال تزيد عن ( )24ساعة.
مادة ( :)47الخطأ الفني

الحكام أن حكم المباراة قد وقع بخطأ فني في تطبيق القانون أثر بشكل مباشر على نتيجة
 .1إذا رأى مقيم ُ
المباراة ،يرفع المقيم حيثيات الحالة ضمن تقرير منفصل إلى لجنة الحكام خالل المدة المذكورة في المادة
(.)51

 :1/1إذا اعتبرت لجنة الحكام أن الحكم ارتكب بالفعل خطأ فنيا في تطبيق القانون أثر بشكل مباشر على

نتيجة المباراة ،فإنه يجوز لها رفع تقرير في ذلك إلى الجهة المنظمة.
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 :2/1يعتبر قرار لجنة الحكام في رفع أو عدم رفع الحالة إلى الجهة المنظمة ق ار ار نهائيا ال يقبل االستئناف.
 .2في حال تقدم أحد الفريقين باحتجاج لدى لجنة االنضبال واألخالق على اساس الخطإ الفني المرفوع
ضمن تقرير مقيم الحكام ،فإنها ترفض االحتجاج وتحيل الملف فو ار إلى الجهة المنظمة.
 .3يمكن للجهة المنظمة ،بناء على تقرير لجنة الحكام ،أن تتخذ أحد الق اررات التالية:
 :1/3إلغاء نتيجة المباراة وإعادتها كاملة
 :2/3إعادة المباراة بداية من توقيت حصول الخطأ الفني
 :3/3تثبيت نتيجة المباراة

 .4يعتبر قرار الجهة المنظمة نهائي وغير قابل لالستئاف.
الفصل التاسع :أحكام عامة
مادة ( :)48نطاق سريان الالئحة

تسري هذه الالئحة على جميع األندية والالعبين واإلداريين والفنيين وغيرهم في جميع المباريات الرسمية أو
الودية أو غيرها كما يحق لالتحاد استثناء بعض أحكامها في بعض المباريات وفق إجراءات محددة.
مادة ( :)49تقديم الشكاوى

يحق للنادي أن يتقدم إلى اإلتحاد أو اللجنة الفرعية بالمنطقة بددأي شددكوى تتعلددق بمخالفددات العالقددة لهددا بنتددائج
المباريات ،ويقوم اإلتحاد أو اللجنة الفرعية بالمنطقة بالنظر في هد ذه الشددكوى واتخدداذ اإلجدراءات المناسددبة وفددق

أحكام هذه الالئحة وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة لالستئناف.
مادة ( :)50إعادة تسليم كأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين

النادي الذي يحصل على كأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين يسددلمه إلددى االتحدداد قبددل موعددد المبدداراة النهائيددة

للمسابقة التالية بشهر على األقل ،ويتحمل النادي كافة التكاليف المترتبة علددى سددالمة الكددأس أو فقداندده خددالل
فترة بقائه لديه.
مادة ( :)51إمتالك كأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين
النددادي الددذي يفددوز بكددأس مسددابقة خددادم الحددرمين الشدريفين ثددالث مدرات متتاليددة أو أربددع مدرات متفرقددة يحددق لدده
امددتالك الكددأس نهائي داً ،ويقدددم االتحدداد كأسد اً جديدددة للمسددابقة فددي الموسددم التددالي ليبد دأ معدده احتسدداب عدددد م درات
الفوز لكل ناد من جديد.

مادة ( :)52الكشف الطبي

علددى جميددع األنديددة إج دراء الكشددف الطبددي الدددوري علددى العبيهددا قبددل بدددء كددل موسددم رياضددي أو أثندداءه وحف د

نتيجة الكشددف الطبددي فددي ملددف الالعددب بالنددادي وموافدداة االتحدداد بنسددخة مددن النتيجددة وتتحمددل األنديددة مسددؤولية
التأخير أو عدم القيام بذلك.
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مادة ( :)53تحديد أماكن ومواعيد إقامة المسابقات والبطوالت
يحدد االتحاد أماكن ومواعيد إقامددة المسددابقات والبطدوالت والمباريددات مددع الفددرق المحليددة والخارجيددة والمنتخبددات

سواء كانت رسمية أو ودية ،وكذلك مباريات المراحل النهائية للبطوالت والمنتخبات إال مددا ورد لدده نددص خدداص
وماعدا ذلك فهو من اختصاص اللجان الفرعية.
مادة ( :)54إعداد المالعب
توضع كافة المالعب المعدة إعداداً قانونياً تحت تصرف االتحاد إلجراء المسابقات والبطدوالت عليهددا ولالتحدداد
حق اختيار األنسب ،وتعتبر اللجان الفرعية في المناطق مسؤولة عن مطابقة الملعددب القددانوني للعددب قبددل بدددء
كل مباراة والسعي لتأمين حف النظام والتنظيم وضمان وجود وسائل السالمة واإلسعاف الطبي.
مادة ( :)55مسؤولية النادي في إعداد سالمة الملعب

في حال اليوجددد فددي المنطقددة لجنددة فرعيددة تتددولى األنديددة التددي تقد ام علددى أرضددها المباريددات المهددام المحددددة فددي

المادة ( )54وعليها التأكد مددن سددالمة الملعددب وجميددع األمددور التنظيميددة األخددرى قبددل ( )24سدداعة مددن صددافرة
انطالق المباراة على األقل.
مادة ( :)56عدم إقامة المسابقات أو البطوالت

يحق لالتحاد عدم إقامة أية مسابقة أو بطولة معتمدة في هذه الالئحة ألسباب يراها ضرورية ومتفقة مع
المصلحة العامة.
مادة ( :)57التزام االندية والالعبين
علددى األنديددة والالعبددين االلت دزام بمددا يصدددر عددن االتحدداد مددن تعليمددات فيمددا يتعلددق بددالمظهر الخددارجي لالعددب

وطريقة التعبير عن الفرحة عند تسجيل األهداف.
مادة ( :)58تفسير الالئحة

لجنة المسابقات هي المختصة بتفسير أحكام هذه الالئحة ولها الحق في اتخاذ ماتراه مناسبا في الحاالت
والوقائع التي لم يرد لها نص في هذه الالئحة.

مادة ( :)59اعتماد الالئحة وسريانها
 .1تلغي هذه الالئحة الئحة المسابقات والبطوالت المعتمدة من قبل المجلس في اجتماعه رقم (م)39/15
وتاريخ 1439/12/08هد الموافق 2018/08/19م.

 .2تم تعديل واعتماد هذه الالئحة من قبل المجلس بق ارره رقم (ق )5/وتاريخ 1440/12/17هد الموافق
2019/08/18م ،ويسري العمل بها من تاريخ تعميمها ونشرها في الموقع االلكتروني لالتحاد.
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