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 الفصل األول : التسجيل 
 

يكون بداية ونهاية الموسم الرياضي بقرار من مجلس إدارة االتحاد السعودي لكرة القدم بما يتوافق مع  .1

 األنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

 تبدأ فترة التنسيق والصنيف والتثبيت كالتالي:  .2

مسابقات الفئات السنية وأندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وما دونها تكون حسب التعميم  -

 الصادر من االتحاد السعودي لكرة القدم ) لجنة المسابقات (

السعودي لكرة القدم  مسابقات أندية الممتازة واألولى تكون حسب التعميم الذي يصدره االتحاد -

 ) لجنة االحتراف وأوضاع الالعبين (

مسابقات كرة القدم صاالت يحددها التعميم الذي يصدره االتحاد السعودي لكرة القدم ) لجنة كرة  -

 القدم الصاالت (

مسابقات كرة القدم النسائية  يحددها التعميم الذي يصدره االتحاد السعودي لكرة القدم ) لجنة  -

 النسائية (كرة القدم 

مسابقات كرة القدم الشاطئية يحددها التعميم الذي يصدره االتحاد السعودي لكرة القدم ) لجنة  -

 كرة القدم الشاطئية (

 ندية عند التسجيل والتصنيف بدرجتين على األقل وبالحد األدنى لكل درجةتلتزم جميع األ .3

 ل فترة من الفتراتتنتهي فترة التسجيل والتصنيف والتنسيق والتثبيت مع نهاية ك .4

يكون تسجيل وتصنيف الالعبين في الدرجة المناسبة لتاريخ ميالدهم ) بالتاريخ الميالدي(، ويجوز  .5

تصنيف الالعب بدرجة أعلي تلي درجته فقط ويسمح لع باللعب من الدرجة األعلى للدرجة األدنى إذا 

 كان عمره يسمح

ية كل موسم يتم تحديده في التعميم الصادر من لمعرفة درجة الالعب عند التسجيل والتصنيف في بدا .6

 كل لجنة قبل بداية الموسم الرياضي

 ندية اآلتي:يشترط لتسجيل الالعبين المستجدين في كشوفات األ .7

  الالعب في كشوف اللعبة والدرجة التي يحددها النادي ويكون تاريخ ميالد استمارة تسجيل

الالعب باالستمارة بالميالدي علي أن ال يقل عمر الالعب عن سبع سنوات وحسب الحدود 

 السنية لكل درجة 

 ( يجب الحصول على موافقة ولي األمر وتوقيعه  17الالعبون دون سن السابعة عشر )سنة

 رة تسجيل الالعب وتحت مسئولية الناديبالنادي على استما

  اعتماد تسجيل الالعب السعودي بصورة من الهوية الوطنية اعتباراً من سن عشر سنوات بداية

م، ودون سن عشر سنوات بصور ة من دفتر عائلة 2021/2022من الموسم الرياضي القادم 

 ولي األمر / شهادة الميالد مع صورة جواز السفر إن أمكن 

  تسجيل الالعب غير السعودي بهوية مقيم / جواز السفر / رقم الحدوداعتماد 

 اعتماد تسجيل الالعب المواليد بهوية مقيم / جواز السفر 

 ( صورة2( صور شخصية رياضية لالعب، وفي حالة التجديد عدد )5عدد ) 
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 توقيع الطبيب المختص باالستمارة باألسم شف طبي معتمد عند تسجيل الالعب )احضار ك

 تاريخ والختم (وال

  يف الالعب أو تعرالالعبون دون سن العاشرة يشترط إحضار خطاب من المدرسة المنتسب لها

 من األحوال المدنية

  يتم إصدار بطاقة الالعب من خالل النادي بعد رفع صورة الالعب وتسجيله على النظام

  بالحاسب اآللي 

 كل ذلك تحت طائلة مسئولية النادي 
تكون مدة قيد العب الفريق األول مع النادي في النظام اإللكتروني بشكل مباشر بحد أقصى ثالث  .8

مواسم رياضية وبحد أدنى موسم رياضي واحد حسب اتفاق الالعب مع النادي، وبعد انتهاء فترة القيد 

اإللكتروني في  دون االتفاق على إعادة القيد بين الالعب والنادي يتم تنسيق الالعب آليا عبر النظام

 اليوم األخير من الموسم الرياضي األخير لالعب 

يستثنى من المدة أعاله العبي الفريق األول المسجلين مسبقا مع أنديتهم فتكون مدة قيدهم ثالث مواسم  .9

 رياضية اعتبارا من تاريخ الالئحة 

اتفاقية ملزمة يستطيع في حال وقع النادي مع الالعب اتفاقية بمقابل مادي يمنحه لالعب فستكون  .10

الالعب االحتكام فيها إلى غرفة فض المنازعات باالتحاد السعودي لكرة القدم في حال عدم الوفاء 

 باالتفاقية ويسري عليها كافة اإلجراءات المتعلقة بذلك

إذا حدث خالف بين ناديين علي تسجيل العب فسيتم تثبيته في كشوف النادي الذي أكمل تسجيله فيه  .11

 صورة نظامية بالحاسب االليأوال ب

 

 

 :الفصل الثاني : إجراءات تنسيق وتثبيت وتصنيف الالعبين 
 

يقوم النادي بتنسيق وتصنيف وتثبيت العبيه وفق كشوفات معتمدة من إدارة النادي ورفع صورة منها  .1

من رئيس علي الحاسب لالتحاد، أو يقوم برفع الكشوف لالتحاد إلجراء  تنسيق الالعبين وتكون موقعة 

مجلس إدارة النادي أو نائبه ومختومة بختم النادي مع كتابة اسم الالعب رباعيا / تاريخ الميالد / صفة 

 الالعب / درجته

 يتم تجديد وإصدار بطاقات الالعبين كل موسم رياضي .2

ة إذا نقص عدد الالعبين عن الحد األدنى بكل درجة عند بداية الموسم الرياضي وفي أخر يوم من الفتر .3

 األولى يتم تنسيق هؤالء الالعبين وتصبح توقيعهم حرة ويستطيعوا التسجيل ألي نادي في الفترة الثانية

إذا زاد عدد الالعبين عن الحد األقصى في بيان التصنيف والتثبيت تشطب األسماء )المصعدة من  .4

الالعبين عن الحد على أال يزيد عدد ها الدرجة األدنى( ومن ثم األسماء الزائدة حسب تاريخ تسجيل

 األقصى في كل درجة

العقوبة يعود لناديه األصلي إال إذا كان ن إعفائه م إذا عوقب الالعب بالشطب من ناديه وصدر قرار  .5

النادي قام بشطب الدرجة أو أن الدرجة مكتملة العدد بالنادي فيصبح توقيع الالعب حراً. و اليحق 

 لنادي آخر تسجيله أثناء فترة العقوبة



 الئحة التسجيل باالتحاد السعودي لكرة القدم
 

 5الصفحة 
 

من التثبيت والتصنيف والتنسيق في نهاية الفترة تصبح تواقيع الالعبين المثبتين سابقاً بعد االنتهاء  .6

والتي لم ترد أسمائهم في كشوف التثبيت والتصنيف والتنسيق سواء كان سهواً أو قصداً أو نتيجة 

 مخالفة األندية تصبح تواقيع هؤالء الالعبين حرة ويحق لهم التسجيل ألي نادي
لنادي الذي لم يشارك في البطوالت والمسابقات الرسمية في درجة من الدرجات طوال الموسم ا .7

الرياضي يقوم االتحاد بتنسيق هؤالء الالعبين المسجلين بالدرجة وتصبح تواقيعهم حرة ويحق لهم 

 التسجيل ألي نادي بداية من فترو التسجيل التالية في الموسم الرياضي
والذين أصبحت تواقيعهم حرة التوقيع ألي نادي شريطة اإللتزام باللوائح يحق لالعبين المنسقين  .8

 واألنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن إن وجدت
إذا رغب هؤالء الالعبين إعادة تسجيلهم في ناديهم األصلي فيجري تسجيلهم وفق شروط تسجيل  .9

 الالعب المستجد
في حالة احتياج األندية بإصدار وتجديد بطاقات  تقوم األندية المصرح لها ومكاتب وزارة الرياضة .10

 الالعبين خالل فترتي التسجيل كل موسم الرياضي 
لاير لكل إصدار بطاقة مفقودة )بدل  200الالعب الذي يفقد بطاقته يجب على النادي القيام بدفع مبلغ  .11

 فاقد( في حال إصدارها من مكاتب الوزارة
مع الفترة الشتوية في لجنة االحتراف وأوضاع الالعبين يحددها تكون هناك فترة تنسيق ثانية متزامنة  .12

 االتحاد السعودي لكرة القدم ويحدد األندية التي لها الحق في هذه الفترة وبيان ذلك

 ( 16يسمح بتنسيق الالعبين لجميع الندية على أال يقل عدد الالعبين عن الحد األدنى لكل درجة 

 العب(

  الالعبين الذين تم تسجيلهم بالفترة الثانية بالموسم الرياضي وتم تنسيقهم خاللها ال يسمح لهم

بثالث أندية في الموسم الرياضي سجل بالتسجيل مرة أخرى بالفترة ) حتى ال يكون الالعب 

 الواحد(

  عدم السماح بالرفع 
ساسي واألنظمة واللوائح والتعليمات تطبق العقوبات الواردة على األندية والالعبين بحسب النظام األ .13

 الصادرة من االتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة
في حالة حدوث أي خالف بين الالعب والنادي يحال إلى غرفة فض المنازعات باالتحاد السعودي  .14

 لكرة القدم وتفصل فيه حسب إجراءاتها
ً لالتحاد الحق في تفسير أحكام هذه الالئحة واتخاذ ما  .15  يراه مناسبا
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 الفصل الثالث :  درجات وأعمار الالعبين :

 

 :تحديد أعمار وأعداد الالعبين في درجات األلعاب 

 السن الدرجة اللعبة
 العدد

 المواليد
 األقصى األدنى

 كرة القدم عشبي

 الممتازة

 الفريق األول
 محترف 1 30 16 60-19فوق 

 األولى/الثانية

 الفريق األول
 محترف 1 30 16 60-19فوق 

 الثالثة/الرابعة

 الفريق األول
  0 30 16 60-19فوق 

 هواة 2 40 16 19-18 الشباب

 هواة 2 50 16 17-16 الناشئين

 هواة 2 60 16 15-14 15البراعم 

 هواة 2 70 16 13-12 13البراعم 

 هواة 2 100 16 11-7 المدارس

 قدم صاالت
  20 10  الفريق األول

 إن وجد 20 10  سنة 20تحت 

 قدم نسائية
  30 16  الفريق األول

  20 10  الصاالت

  20 10  الفريق األول شاطئية
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 توزيع العبي الفريق األول في الدرجات 
 

 سن االحتراف المواليد األجانب حد أقصى حد أدنى الدرجة

 18 1 7 30 16 الممتازة

 18 1 4 30 16 األولى

 18 1 2 30 16 الثانية

  0 0 0 30 16 الثالثة

  0 0 0 30 16 الرابعة

  م2030أعمار العبي كرة القدم في كل الدرجات حتى 
 

 

  م2018/2019تم بدء تطبيقها على األندية من موسم 
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 عقد انتقال العب هاوي
 

االتحاد  المملكة العربية السعودية   

 العربي السعودي لكرة القدم

 

Kingdom of Saudi Arabia 
Saudi Arabian Football Federation 

 

 اتفاقية انتقال العب كرة قدم هاوي                                      

 :األطراف

ويمثله في التوقيع على هذه االتفاقية األستاذ/  ..……………………ص.ب )...( الرمز البريدي ).....(. البريد االلكتروني: .....  –نادي ..... وعنوانه: .....  -1

 ................. بصفته .......... والمفوض الرسمي ويشار إليه في هذه االتفاقية )بالطرف األول(.

لى هذه االتفاقية األستاذ/ ويمثله في التوقيع ع ..……………………ص.ب )...( الرمز البريدي ).....(. البريد االلكتروني: .....  –نادي ..... وعنوانه: .....  -2

 ................. بصفته .......... و المفوض الرسمي ويشار إليه في هذه االتفاقية )بالطرف الثاني(.

./../..... هـ الموافق ( هوية وطنية )...................( تاريخ ميالده: .…………الالعب/ ...........................، الجنسية: ............. ويحمل جواز سفر رقم ) -3

)..............( ..... ص.ب )...( الرمز البريدي ).....( هاتف: ............. جوال/ ............... البريد االلكتروني ).................( ويمثله  -.../../.... م وعنوانه: ....

 ويشار إليه في هذه االتفاقية )بالطرف الثالث أو الالعب(.

(، ويشار إلى الطرف األول والطرف الثاني والطرف الثالث مجتمعين بعبارة )"األطراف"(، كما يشار إلى االتحاد السعودي لكرة القدم بعبارة )"االتحاد" يشار إلى

وإلى غرفة فض المنازعات في االتحاد لجنة / إدارة التسجيل في االتحاد بعبارة )"اللجنة / اإلدارة "(، ويشار إلى الئحة التسجيل في االتحاد بعبارة )"الالئحة"(، 

 بعبارة )"الغرفة"(.

 :التمهيد

قال الالعب لمصلحته حيث أن الطرف الثالث على عالقة تعاقدية مع الطرف األول بموجب توقيعه على استمارة التسجيل، وحيث أن الطرف الثاني أبدى رغبته في انت

على رغبة الطرف الثاني بانتقال الطرف الثالث لصالحه، لذا فقد التقت إرادة األطراف وهما بكامل أهليتهما  انتقاال نهائياً، وحيث أن الطرف األول والثالث وافقا

 المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه االتفاقية على النحو التالي:

 : يعتبر التمهيد جزء ال يتجزأ من هذه االتفاقية.البند األول

 :البند الثاني

 لى انتقال الطرف الثالث انتقاالً كامالً ونهائياً لمصلحة الطرف الثاني وذلك اعتباراً من تاريخ ../../....م.يوافق الطرف األول ع -1

ى إنهاء عقد العب كرة يوافق الطرف الثالث على انتقاله انتقاالً كامالً ونهائياً لمصلحة الطرف الثاني وذلك اعتباراً من تاريخ ../../.... م، كما يوافق عل -2

 وي الموقع مع الطرف األول اعتباراً من تاريخ ../../.... م.قدم ها

م االتحاد رقم يقوم الطرف الثاني بتسجيل الالعب في كشوفاته خالل فترة التسجيل ..... للموسم الرياضي ..../....م، التي تم اإلعالن عنها بموجب تعمي -3

 اه من البند الثاني.( أدن5)............( وتاريخ ../../.... م، مع مراعاة الفقرة )

ات قد يحتاجها الطرف يلتزم كافة أطراف هذه االتفاقية بالتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا االنتقال ويشمل ذلك أي نموذج و/أو أية بيانات أو معلوم -4

 الثاني من أجل إتمام عملية التسجيل.

لى مشاركة الالعب بالتدريبات والمعسكرات والمباريات الودية مع الطرف الثاني وذلك بمجرد التوقيع على هذه االتفاقية، فإن الطرف األول موافق ع -5

 اعتباراً من تاريخ هذه االتفاقية وحتى ما قبل صدور الموافقة على تسجيل الطرف الثالث.

 على عقد العب كرة قدم هاوي مع الطرف الثاني. –بشكل منفصل  –يوافق الطرف الثالث بالتوقيع  -6

 الثالث: التزامات الطرف الثاني:البند 

 يدفع الطرف الثاني للطرف األول نظير هذا اإلسقاط واالنتقال مبلغ وقدره ).....(. -1

 يقوم الطرف الثاني الحقاً باالتفاق مع الالعب على المبالغ الخاصة به من هذا االنتقال دون أي تدخل من الطرف األول. -2
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 البند الرابع: التزامات الطرف األول:

 يلتزم الطرف األول قبل يوم ../../.... م بإسقاط الالعب من كشوفاته. -1

 البند الخامس: تسوية النزاعات:

 يسعى األطراف لحل نزاعتهما حول تنفيذ هذه االتفاقية بالتسوية الودية. -1

ي هذه االتفاقية، مع مراعاة ما يدخل في اختصاص تختص غرفة فض المنازعات باالتحاد السعودي لكرة القدم بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين األطراف ف -2

 أي لجان أو جهات أخرى.

 البند السادس: اإلقرارات:

 نفيذها.يقر األطراف بأنهم قد أطلعوا على لوائح وتعاميم االتحاد واالتحاد الدولي والقاري قبل التوقيع على هذه االتفاقية وبأنهم ملتزمون بت -1

 أن عقد العب كرة قدم هاوي المشار إليه في التمهيد أعاله يعتبر مفسوخاً بالتراضي بينهما بمجرد التوقيع على هذه االتفاقية.يقر الطرف األول والطرف الثالث ب -2

خ باطية حتى تارييقر الطرف األول والطرف الثالث بأن الالعب مؤهالً في المباريات الرسمية والودية وأن الطرف الثالث غير مشترك أو متورط بأي أمور انض -3

 هذه االتفاقية.

 البند السابع: السرية:

هات الرسمية ذات العالقة. تعتبر كافة شروط وبنود هذه االتفاقية سرية ويجب عدم اإلفشاء عنها أو اإلفصاح أو التلميح عنها جزئياً أو كلياً، ويستثنى من ذلك الج -1

 ءات القانونية.وفي حالة أية مخالفة لهذا الشرط، فإن الطرف المخالف يتحمل كافة اإلجرا

 البند الثامن: أحكام عامة:

 يلتزم جميع األطراف بتطبيق ما هو منصوص عليه ومتفق عليه بحسن نية. -1

 ال يجوز تعديل أي بند من بنود هذه االتفاقية أو أضافة أي بند جديد عليها إال بموافقة األطراف مع التوقيع على أية إضافة أو تعديل. -2

 لألطراف من تاريخ التوقيع عليها.تعتبر هذه االتفاقية ملزمة  -3

 يلتزم األطراف باحترام وتنفيذ قوانين وتعاميم ولوائح االتحاد السعودي واالتحاد الدولي واالتحاد القاري -4

 البند التاسع:

والثاني، وتسلم نسخة منها لكل طرف  حررت هذه االتفاقية من أربع نسخ موقعة حسب األصول بجميع صفحاتها ومؤرخة بالصفحة األخيرة ومختومة من قبل الطرف األول

 ونسخة لالتحاد السعودي لكرة القدم.

 )الطرف األول(        

 : .......................االسم

 : .......................الصفة

 : .......................التوقيع

 : .......................التاريخ

 )الطرف الثاني(        

 ...............: ........االسم

 : .......................الصفة

 : .......................التوقيع

 : .......................التاريخ

 )الطرف الثالث(        

 : .......................االسم

 العب كرة قدم هاوي: الصفة

 : .......................التوقيع

 .: ......................التاريخ

 

 


