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الفصل األول :التعريفات
المادة ( :)1التعريفات
يقصد باأللفاظ وا لعبارات 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.

الوزارة:

و ازرة الرياضة.

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 و ازرة

اللعبة:

لعبة كرة القدم.

الالعب:

الالعب المسجل في أي ناد منتسب لالتحاد ،بصفة هاوي أو محترف.

اإلداري والفني:

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

الرياضة ومعتمدة لدى االتحاد.

قائمة المباراة:
البطاقة الرسمية

والطبي لفريق النادي.
النموذج المعد لتسجيل أسماء الالعبين والجهاز الفني واإلداري للفريق.
هي البطاقات التي تصدرها الجهة المنظمة وتمنح لجميع الالعبين واإلداريين
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

الرياضي ويبدأ الموسم مع أول مباراة رسمية وينتهي مع آخر مباراة رسمية.
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التعميم الموسمي:

التعميم الذي يصدر عن لجنة المسابقات قبل أو أثناء الموسم الرياضي ويشمل
جدول وشروط وتعليمات المسابقة.

التعاميم:

التعليمات الدورية الصادرة عن االتحاد السعودي لكرة القدم لألندية.

المنتخب:

جميع المنتخبات الوطنية التابعة لالتحاد السعودي لكرة القدم.

الرابطة:

شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وتنظيمياً وتعمل تحت مظلة االتحاد

روابط دوري األندية

تمثل رابطة دوري المحترفين السعودي ورابطة دوري الدرجة األولى السعودي

السعودي لكرة القدم.

المحترفة:
القوة القاهرة:

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 وحكام تقنية الفديو 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 الدرجة
األولى.

صفحة  4من29

الئحة المسابقات والبطوالت

 .2إعداد جداول المسابقات والمباريات التي تنظمها.

 .3إعداد جداول المباريات التي تنظمها وأماكن ومواعيد إقامتها.
 .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
 .1يحدد االتحاد بداية ونهاية الموسم بما يتوافق مع األنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
مادة ( :)6تنظيم المسابقات والبطوالت المحلية
ق
ناء عل نى تحدينند االتحنناد
 .1تعلننن لجنننة المسننابقات أسننماء الفننر فنني جميننع المسننابقات قبننل بدايننة كننل موسننم بنن ً
لعدد الفرق المشاركة في المسابقات والبطوالت في الدرجات المختلفة.
 .2يض ننع االتح نناد القواع نند والش ننروط الخاص ننة بنظ ننام المس ننابقات والبطن نوالت الت نني ينظمه ننا وذل ننك فيم ننا يتعل ننق
بإدارتهننا وطننرق إجرائهننا ويصنندر التنظيمننات أو العقوبننات الخاصننة بهننا ،ولننه أن يقننرر اس نتحداث مسننابقات

يرى من الضروري إقامتها.

 .3يمنح االتحاد األلقاب والجوائز عن هذه المسابقات والبطوالت وذلك بجانب إشرافه ورقابته على جميع
نشاطات كرة القدم التي تقام في جميع أنحاء المملكة وفقاً 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.
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 .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 التخاذ الالزم.

 .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 في مدينة الفريق المستضيف أو ألي
ظروف قاهرة أخرى تستدعي ذلك ،ولها بهذا الخصوص اتخاذ ما تراه مناسباً.

 .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 فتحدد الجهة المنظمة

التوقيت التي تراه مناسباً إلقامة المباراة.
مادة ( :)7التصنيف

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

 :5/1فرق أندية الدرجة الرابعة.

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

 :2/2فرق درجة الشباب دون  19سنة.

 :3/2فرق درجة الناشئين دون  17سنة.
 :4/2فرق درجة البراعم دون  15سنة.
 :5/2فرق درجة البراعم دون  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.

 .2عربين ننة :ينظمها ويشرف عليها االتحاد العربي وفق لوائحها وأنظمتها التي ال تتعارض مع لوائح وأنظمة
االتحاد الدولي.
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 .3قاري ن ن ننة :ينظمها االتحاد القاري وفق لوائحها وأنظمتها التي ال تتعارض مع لوائح وأنظمة االتحاد الدولي.
 .4دولين ننة :ينظمها ويشرف عليها االتحاد الدولي وفق أنظمته ولوائحه.
مادة ( :)9الـدورات المجمعة

الدورات المجمعة هي التي تقام داخل أو خارج المملكة وينظمهننا ويشننرف عليهننا أي مننن االتحننادات األهليننة أو
اإلقليمية أو العربية أو القارية أو الدولية أو الجهات المعنية بهذا األمر.

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

 :3/2مكانها.
 :4/2الفترة الزمنية للدورة.

 :5/2الميزانية المعتمدة للدورة.
 :6/2الفرق المشاركة.

 :7/2نظام إقامة مباريات الدورة والشروط والتعليمات الخاصة بها.
 :8/2تسمية المالعب الخاصة بإقامة المباريات والتمارين.
 :9/2مصدر التمويل (الموارد المالية).
 :10/2السكن.

 .3يتم تكليف فريق عمل من اللجنة لإلشراف على الدورة.
مادة ( :)11المباريات الودية

 .1المبارات الودية ال محلين ننة :هي المباراة الودية التي تقام بين ناديين منتسبين لالتحاد سواء أقيمت في
داخل المملكة أو خارجها.
 .2المباريات الودية ال دولين ننة :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 من االتحاد قبل ( )3ثالثة أيام عمل من موعد المباراة.
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 :2/1تتننولى اللجنننة الفرعيننة التنني تقننام علننى أرضننها المبنناراة بم ارعنناة تعليمننات االتحنناد والجهننات المختصننة

فيم ننا يتعل ننق بمث ننل ه ننذه المب نناراة ،م ننن خ ننالل طل ننب تكلي ننف حك ننام معتم نندين وتعي ننين م ارق ننب للمب نناراة
ويتحمل النادي المستضيف جميع التكاليف المالية المتعلقة بذلك.

 .2المباريات الدولية (مع الفرق الخارجية):

 :1/2يقدم الطلب بشأن المباريات الدولية التي تقام داخل المملكة أو خارجها إلى االتحنناد قبننل ( )21يننوم
وفننق الشننروط المحننددة للمباريننات الخارجيننة مننن االتحنناد القنناري ويتخننذ االتحنناد اإلج نراءات الالزمننة

للحصول على الموافقات الرسمية.

 :2/2يسننمح للنننادي االسننتعانة بننبعض الالعبننين مننن ننناد آخننر فنني المباريننات الوديننة بعنند موافقننة االتحنناد
والنادي اآلخر على ذلك.

الفصل الرابع :إدارة المباريات
مادة ( :)13مـدة المباريات

 .1منندة مباريننات فننرق الدرجننة األولننى والشننباب والناشننئين والبنراعم تحننت  15سنننة تسننعون دقيقننة علننى شننوطين
متساويين.

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

 .1يقدم اإلداري المسؤول عن الفريق لمراقب المباراة بياناً بأسماء العبي الفريق (العشرون) (بما فننيهم التسننعة
البدالء) مالم يرد تعميم بتعننديل عنندد البنندالء فنني المسننابقة علننى قائمننة المبنناراة مننع تحدينند درجننة كننل العننب
ورقم فانلته وبطاقته الرسمية الصادرة عن الجهة المنظمة كتابياً أو عبر النظام االلكتروني حال تطبيقه.

 .2يتم تسجيل اإلداريين والفنيين المرافقين للفريق حسب طبيعة عملهم.

 .3ين ننتم تسن ننجيل الالعبن ننين غين ننر السن ننعوديين فن نني قائمن ننة المبن نناراة وفن ننق العن نندد والشن ننروط الموضن ننحة فن نني الئحن ننة
االحتراف وأوضاع الالعبين وانتقالهم في االتحاد.

 .4يننتم تسننليم قائمننة المبنناراة المننذكورة فنني الفق نرة ( )1وبطاقننات الالعبننين لم ارقننب المبنناراة بعنند اعتمنناده وتوقيعننه
من قبل اإلداري المسؤول عن الفريق قبل ( )90دقيقة من بدء المباراة وتكون قائمة نهائية.

 .5ي نتم تنندقيق بطاقننات الالعبننين والمنندربين الصننادرة عننن الجهننة المنظمننة بواسننطة م ارقننب المبنناراة وأحنند حكننام
المباراة للتأكد من شخصية الالعبين وأرقامهم ومطابقتها على قائمة المباراة.

 .6يح ننتف م ارق ننب المب نناراة ببطاق ننات جمي ننع الالعب ننين المس ننجلين ف نني قائم ننة المب نناراة بم ننا ف ننيهم الالعب ننين غي ننر
المتواجدين في الملعب حتى بداية المباراة.
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 .7شطب الالعبين المسجلين وغير المتواجدين في الملعب من قائمة المباراة وكتابة عبننارة لننم يحضننر وتسننليم
البطاقات لإلداري المسؤول عن الفريق مع انطالق صافرة المباراة.

 .8عنندم السننماح بإضننافة أو اسننتبدال أي اسننم فنني قائمننة المبنناراة بعنند تسننليم القائمننة إلننى م ارقننب المبنناراة ،وفنني
حالة إصابة العب أساسنني فنني فتنرة اإلحمنناء فيننتم وضننع العننب احتينناطي مكانننه وال يحتسننب تبننديل وعلننى

أن يخرج الالعب المصاب من قائمة المباراة نهائياً وال يتم إضافة بديل له في القائمة.

 .9حكننم المبنناراة مس نؤول عننن اإلج نراءات اإلداريننة فنني حننال غينناب م ارقننب المبنناراة ولننه أن يكلننف مننن ي نراه مننن
مساعديه بهذه المهمة.

.10ال يج ننوز إشن نراك الع ننب ف نني المب نناراة ل ننم ي ننرد اس ننمه ف نني قائم ننة المب نناراة أو ال يحم ننل بطاق ننة الع ننب للموس ننم
الرياضي الذي تجري فيه المباراة.

.11في حال عدم إحضار بطاقات الفريق بكاملها ألسباب قاهرة يتوجب إقامة المباراة وفق ما يلي:

 :1/11م ارقننب المبنناراة وحكننم المبنناراة ال اربننع مس نؤوالن قبننل بنندء المب ناراة عننن التأكنند مننن شخصننية الالعبننين
المش نناركين ف نني المب نناراة ع ننن طري ننق بطاق ننات الهوي ننة الوطني ننة للس ننعوديين أو جن نواز الس ننفر لغي ننر
السعوديين.

 :2/11يج ننب الحص ننول عل ننى بص ننمات الالعبن نين ص ننغار الس ننن ال ننذين ل ننم يحص ننلوا عل ننى بطاق ننة الهوي ننة

الوطنيننة وتصننويرهم مننع الحكننم قبننل بنندء المبنناراة حتننى إذا جننرى اعت نراض علننى أحنندهم يننتم التأكنند
من شخصيته عند التحقيق.

 :3/11يتم الرفع للجهة المنظمة التخاذ القرار المناسب في أي من الحالتين السابقتين.
مادة ( :)15اإلجراءات الفنية في المباريات الرسمية

 .1ال يسمح بالتواجد داخل الملعب إال لمسننؤولي المبنناراة ورجنال األمننن واإلسننعاف والمصننورين الننذين يحملننون
بطاقات رسننمية معتمنندة مننن الجهننة المنظمننة ،وكننذلك الالعبننين المسننجلين فنني كشننف المبنناراة والجهنناز الفننني
والطبنني وإداري الفريننق المحننددين بن ن ( )10أشننخاص كحنند أقصننى علننى أن يكننون بينننهم المنسننق اإلعالمنني

للفريق ويمنع تواجد رئيس النننادي وجميننع أعضنناء مجلننس اإلدارة والمنندير التنفيننذي والمشنرفين العننامين علننى
األجهزة اإلدارية لفرق كرة القدم ،بننأي صننفة كانننت مننن الجلننوس علننى مقاعنند البنندالء فنني كننل النندرجات وفنني
جميع الفئات ،وُيسمح فقط بتواجد مدير الفريق وإداري واحنند ،وعنندم السننماح لألشننخاص الممنننوعين بننالنزول
ألرض الملعب نهائياً طوال يوم المباراة سواء قبل بدايتها أو بين الشوطين أو بعد نهايتها.

 .2يجننب علننى م ارقننب المبنناراة إبعنناد العنندد ال ازئنند عننن مقاعنند البنندالء س نواء قبننل أو أثننناء المبنناراة وعلننى م ارقننب
المباراة التأكد من وجودهم في الملعب وشطب اسم المتغيب منهم من كشف تسجيل األسماء.

 .3ال يجوز للنادي تسننجيل الالعننب الننذي ال يحننق لننه المشنناركة فنني المبنناراة نظامناً ،فنني كشننف المبنناراة ضننمن
أسماء الالعبين البدالء.
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 .4يخضع الالعبون على مقاعد البدالء لتعليمات الحكم سواء شاركوا في المبنناراة أو لننم يشنناركوا ويشننمل ذلننك
اإلداريين والفنيين.

 .5يمكن رش أرضية الملعب بالماء وقص عشبه إذا دعت الحاجة إلى ذلك ،وتكون عملية القص والرش
بموافقة مراقب 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 السوبر السعودي مالم يتفق الفريقان على غير ذلك.

مادة ( :)16المنطقة الفنية
 .1تمتد المنطقة الفنية مسافة متر واحد من كل جانب من المنطقة المخصصة لجلوس البدالء كما تمتنند إلننى
األمام مسافة مت ار واحدا من قبل خط التماس.

 .2يسمح لشخص واحد فقط من الجهازين اإلداري والفني بإصدار التعليمننات الفنيننة أثننناء سننير المبنناراة ضننمن
المنطقة الفنية المحددة في الملعب ويجب أن يعود حاالً إلى مكانه بعد إعطاء التعليمات.

 .3يجننوز للطبيننب وأخصننائي العننالج الطبيعنني النندخول إلننى أرض الملعننب عننند إيقنناف اللع نب إذا سننمح لهمننا
الحكم بذلك.

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

 .1في جميع المسابقات والبطوالت المحلية لكافة النندرجات التنني تجننري بطريقننة النندوري أو بنظننام المجموعننات
يمنح الفريق الفائز ثالث نقاط والمتعادل نقطة واحدة والخاسر الشيء.

 .2يحدد ترتيب الفرق حسب مجموع النقاط التي حصل عليها كل فريق في مباريات البطولة.
 .3فنني حننال تعننادل ف نريقين أو أكثننر بالنقنناط فنني أي مننن البط نوالت المحليننة لجميننع النندرجات التنني تقننام بنظننام
الدوري أو نظام المجموعات ،يتم تحديد المراكز النهائية في نهاية البطولة وفقاً للترتيب التنازلي التالي:
 :1/3أعلى عدد من النقاط في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها.

 :2/3أعلننى فننارق أهننداف (مننا لننه مننن أهننداف ننناقص مننا عليننه) فنني مبنناراة أو مباريننات الف نريقين أو الفننرق
المتعادلة فيما بينها (دون احتساب أفضلية التسجيل خارج األرض).

 :3/3الفريق األكثر تسجيالً لألهداف فنني مبننا ارة أو مباريننات الفنريقين أو الفننرق المتعادلننة فيمننا بينهننا (دون
احتساب أفضلية التسجيل خارج األرض).

 :4/3في حال استمرار التعادل بين فريقين أو أكثر من الفرق المتعادلة بعنند تطبيننق الفقنرات مننن 1/3إلننى

 3/3مننن هننذه المننادة يننتم إعننادة تطبيننق الفقنرات مننن  1/3إلننى  3/3مننن هننذه المننادة منرة أخننرى فقننط
على مباريات الفريقين أو الفرق المتساوية.
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 :5/3أعلى فارق أهداف في كامل البطولة (ما له من أهداف ناقص ما عليه).

 :6/3الفريق األكثر تسجيالً لألهداف في كامل البطولة.
 :7/3إذا كانننت الفننرق المتعادلننة (فريقننان) وكانننا سننوياً علننى أرض الملعننب فنني المبنناراة األخي نرة يننتم لعننب

شوطين إضافيين كمباراة جديدة (دون احتساب أفضلية التسننجيل خننارج األرض) وفنني حننال التعننادل
في األشواط اإلضافية يتم لعب ضربات ترجيح.

 :8/3األق ننل حصن نوالً عل ننى مجم ننوع النق نناط جن نراء حص ننول العبي ننه عل ننى البطاق ننات الص ننفراء والحمن نراء ف نني
مباريات البطولة( .بحيث يتم احتساب البطاقة الحمراء بثالث نقاط والصفراء بنقطة واحدة).

 :9/3ف نني ح ننال اس ننتمرار التع ننادل ف نني الفق نرات م ننن  1/3إل ننى الفق نره  8/3م ننن ه ننذه الم ننادة وكان ننت الف ننرق
المتعادلننة (أكثننر مننن ف نريقين) أو (فريقننان ال يلعبننان سننوياً علننى أرض الملعننب) يننتم إج نراء مبنناراة أو
مباريات فاصلة بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة بين الفننرق المتعادلننة فيمننا بينهننا وتقننوم الجهننة
المنظمة بتحديد آلية وأماكن إقامة المباراة أو المباريات.

 .4فنني حننال تعننادل فنريقين أو أكثننر بالنقنناط فنني أي مننن البطنوالت المحليننة لجميننع النندرجات التنني تقننام بنظننام
النندوري أو نظننام المجموعننات ،فإنننه يننتم تحدينند الم اركننز أثننناء البطولننة وحتننى نهايننة الجولننة قبننل األخينرة مننن
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 نني المس ننابقات الت نني تج ننري بطريق ننة خ ننروج المغل ننوب م ننن من نرة واح نندة ف نني المالع ننب المض نناءة إذا تع ننادل
الفريقان في الوقت األصلي يلعب وقت إضافي كالتالي:

 :1/5ثالثننون ( )30دقيقننة علننى شننوطين متسنناويين ماعنندا بطولننة أنديننة المملكننة لدرجننة الب نراعم تحننت 13
سنة فتلعب ( )20عشرون دقيقة على شوطين متساويين.

 :2/5في حال استمرار التعادل بعد انتهنناء الوقننت اإلضننافي تطبننق قاعنندة الننركالت الترجيحيننة مننن عالمننة
الج ازء وفقاً لتعليمات االتحاد الدولي ولجنة الحكام الرئيسية.

 .6في المسابقات التي تجرى بطريقة خروج المغلوب من مرة واحنندة علننى المالعننب غيننر المضنناءة إذا تعننادل
الفريقان في الوقننت األصننلي فيننتم اللجننوء إلننى تطبيننق قاعنندة الننركالت الترجيحيننة مننن عالمننة الجنزاء مباشنرة
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 النقاط األعلى في المباراتين يتأهل للدور الذي يليه.
 :2/7في حال التعادل بالنقاط يتم احتساب فارق األهداف (ماله ناقص ما عليه).

 :3/7في حال استمرار التعادل بالنقاط واألهداف يتأهل الفريق الذي سجل أهدافاً أكثر خارج أرضه.
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 :4/7إذا اسننتمر التعننادل يلعننب وقننت إضننافي علننى شننوطين متسنناويين مننع عنندم تطبيننق أفضننلية التسننجيل
خننارج األرض وذلننك لمنندة ( )30ثالثننون دقيقننة لكننل البط نوالت ماعنندا بطولننة أنديننة المملكننة لدرجننة

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

 :5/7في حال اسننتمرار التعننادل يننتم اللجننوء إلننى ركننالت التننرجيح (مننن عالمننة الجنزاء) لحسننم النتيجننة وفقناً
لتعليمات االتحاد الدولي ولجنة الحكام الرئيسية.

 .8في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط علننى مركننز مننن الم اركننز األولننى فنني أي بطولننة مننن بطنوالت الفننرق
فنني المننناطق انظننر احتسنناب النتننائج الفق نرة ( )3مننن هننذه المننادة ،مننع األخننذ باالعتبننار فنني حننال مش ناركة

فريقين فقط فيتم العمل وفقاً للفقرة ( )7من هذه المادة.

 .9في المسابقات التي تقام بنظام خروج المغلوب من مرتين ذهاباً وإيابناً وفنني حننال عنندم إكمننال أحنند الفنريقين
المب نناراة ألي س ننبب بخ ننالف م ننادة االمتن نناع ع ننن لع ننب المباري ننات الرس ننمية الن نواردة ف نني الئح ننة االنض ننباط

باالتحاد يعتبر خاس اًر للمباراتين.
مادة ( :)18إيقاف المباريات

 .1إذا أوقف الحكم المباراة قبل نهاية الوقت األصلي أو أثناء أحد شوطي الوقننت اإلضننافي ،وذلننك بسننبب أيننة
قوة قاهرة عندئذ يجب إتباع اإلجراءات التالية:

 :1/1يتم إيقاف المباراة تلقائياً لمدة ثالثين ( )30دقيقة على أمل تحسنن الظننروف بشننكل يكفنني السننتئناف
المباراة ،ما لم يقرر الحكم قبل انقضاء تلك المدة أنه من الممكن استئناف المباراة.

 :2/1حسننب تقنندير الحكننم ،يسننمح بإيقنناف المبنناراة م نرة أخننرى لمنندة أقصنناها ثالثننون ( )30دقيقننة ،إذا رأى
الحكننم مننن وجهننة نظ نره ،أن منندة اإليقنناف اإلضننافية هننذه سننوف تسننمح باسننتئناف المبنناراة ،وإال فإنننه
بحلول نهاية مدة التوقف التالية البالغة ثالثين ( )30دقيقة ،يجننب علننى الحكننم إعننالن عنندم اسننتكمال
المباراة.

 :3/1فنني حالننة عنندم اسننتكمال المبنناراة ،يجننب علننى الجهننة المنظمننة اتخنناذ الق نرار خننالل سنناعتين ( )2مننن
قرار الحكم حيال عدم استكمال المباراة.
 :4/1ال يجوز تقديم أية استئنافات ضد الق اررات المشار إليها في هذه المادة وتعتبر نهائية.
 .2فنني حننال اسننتئناف المبننارة بعنند إيقافهننا نتيجننة لظننروف قنناهرة أو ألي سننبب بعنند انطالقهننا ،يجننب مواصننلة
المباراة بنننفس النتيجننة التنني كانننت عننند توقفهننا بنندال مننن إعننادة لعننب المبنناراة بالكامننل ،ويجننب م ارعنناة القواعنند
التالية لمواصلة المباراة:

 :1/2يجب استكمال المباراة بنفس الالعبين على أرضية الملعب والالعبين االحتياط الموجننودين كمننا هننو
الوضع عند توقف المباراة

 :2/2ال يمكن إضافة العبين احتياط إلى قائمة الالعبين الواردة أسمائهم في قائمة الفرق الرسمية
 :3/2يمكن للفرق عمل التبديالت فقط التي ما زالت تستحقها في وقت توقف المباراة .
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 :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 .

 :6/2ت نناريو ووق ننت انط ننالق المبن ناراة (المرتق ننب للي ننوم الت ننالي) ومكانه ننا يج ننب أن يك ننون بموج ننب قن نرار م ننن
اللجنة 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:

 .1البنند أوالً مننن تأجيننل المبنناراة لمنندة ال تقننل عننن ثالثننين ( )30دقيقننة ،مننا لننم يقننرر الحكننم قبننل ذلننك أنننه يمكننن
بدء المباراة ،وذلك قبل اتخاذ قرار بإعادة جدولة وقت إقامة المباراة.

 .2يسمح بتأجيل بدء المباراة مرة أخرى لمنندة ال تتجنناوز ثالثنين ( )30دقيقننة ،وذلننك علننى حسننب تقنندير الحكننم
و أري ننه ف نني أن م نندة التأجي ننل اإلض ننافية تل ننك س ننوف تس ننمح بب نندء المب نناراة ،وإال فعل ننى الحك ننم ف نني نهاي ننة م نندة
التأجيل الثانية البالغة ثالثين ( )30دقيقة أن يعلن إلغاء المباراة.

 .3فنني حالننة إلغنناء المبنناراة ،تقننوم الجهننة المنظمننة خننالل س ناعتين ( )2م نن قنرار الحك نم بإلغنناء المبنناراة ،بتقريننر
فيمننا إذا كننان مننن الممكننن إعننادة جدولننة وقننت إقامننة المبنناراة مننع األخننذ فنني الحسننبان االعتبننارات الرياضننية

والتنظيمية ،أو فيما إذا كان من الالزم اتخاذ أي إجراء أو قرار آخر بشأن استمرار البطولة.

 .4ال يج ننوز تق ننديم أي ننة اس ننتئنافات ض نند القن ن ار ارت المش ننار إليه ننا ف نني ه ننذه الم ننادة وتعتب ننر ه ننذه القن ن اررات نهائي ننة
وملزمة.
الفصل السادس :تنظيــم المسابقات والبطوالت
مادة ( :)20كأس خادم الحرمين الشريفين

 .1يشارك في هذه المسابقة جميع فرق أندية الدرجة الممتازة.

 .2تق ننام ه ننذه المس ننابقة عل ننى مرحلن نة واح نندة نهائي ننة ويش ننارك فيه ننا ف ننرق أندي ننة الدرج نة الممت ننازة وذل ننك م ننن دور
الن(.)16
 .3تقام مباريات هذه المسابقة في جميع األدوار بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
 .4فنني حننال تعننادل الفنريقين فنني الوقننت األصننلي للمبنناراة (انظننر احتسنناب النتننائج الفصننل الخننامس الفقننرتين 5
و 6من المادة  17من الالئحة).
 .5يحدد االتحاد موعد ومكان إقامة المباراة النهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

صفحة  13من29

الئحة المسابقات والبطوالت

مادة ( :)21كأس السوبر السعودي
 .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 األصننلي يننتم اللجننوء إلننى تطبيننق قاعنندة الننركالت الترجيحيننة مننن عالمننة
الجزاء مباشرة وفق تعليمات االتحاد الدولي ولجنة الحكام الرئيسية.
 .5يحدد االتحاد موعد ومكان إقامة المباراة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
مادة ( :)22دوري الدرجة الثانية

 .1يشارك في هذه البطولة فرق أندية الدرجة الثانية.
 .2يضع االتحاد الشروط 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 بالنقاط (انظر تحديد المراكز في الفصننل الخننامس الفقنرة  3مننن المننادة 17
من هذه الالئحة).

 .6يتم إقامة مباراة واحدة بين الننناديين الحاصننلين علننى المركننز األول فننى المجمننوعتين األولننى والثانيننة لتحدينند
بطل دوري الدرجة الثانيننة وصنناحب المركننز الثنناني علننى ملعننب الفريننق األفضننل فنني دور المجموعننات مننن

حيث عدد النقنناط ومننن ثننم فننارق األهننداف ومننن ثننم األهننداف المسننجلة واللعننب النظيننف وفنني حننال التسنناوي
فيم ننا س ننبق في ننتم إجن نراء قرع ننة لتحدي نند مك ننان إقام ننة المب نناراة ،ويت ننأهالن مباشن نرًة إل ننى مص نناف أندي ننة الدرج ننة
األولى.
 .7يتم إقامة مباراة واحدة بين الناديين الحاصلين على المركننز الثنناني فننى المجمننوعتين األولننى والثانيننة لتحدينند

صنناحب المركننز الثالننث علننى ملعننب الفريننق األفضننل فنني دور المجموعننات مننن حيننث عنندد النقنناط ومننن ثننم

فارق األهداف ومن ثم األهداف المسجلة واللعب النظيننف وفنني حننال التسنناوي فيمننا سننبق فيننتم إجنراء قرعننة
لتحديد مكان إقامة المباراة ،ويتأهل الفائز مباشرًة إلى مصاف أندية الدرجة األولى.
مادة ( :)23دوري الدرجة الثالثة

 .1يشارك في هذه البطولة فرق أندية الدرجة الثالثة.
 .2يضع االتحاد الشروط التي تحدد مشاركة الالعبين في هذه البطولة.

 .3تقسم الفرق المشاركة على أربع مجموعات 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 بالنقاط (انظر تحديد المراكز في الفصننل الخننامس الفقنرة  3مننن المننادة 17
من هذه الالئحة).

صفحة  14من29

الئحة المسابقات والبطوالت

 .6يتم إقامة مبا ارتي نصف النهائي بنظام خروج المغلوب مننن منرة واحنندة بننين الحاصننلين علننى المركننز األول
فننى المجمننوعتين األولننى والثانيننة والحاصننلين علننى المركننز األول فننى المجمننوعتين الثالثننة والرابعننة لتحدينند

المتأهلين لنهائي البطولة وتقام المباريات على ملعب الفريق األفضل في دور المجموعات من حيننث عنندد

النقنناط ومننن ثننم فننارق األهننداف ومننن ثننم األهننداف المسننجلة واللعننب النظيننف وفنني حننال التسنناوي فيمننا سننبق
فيتم إجراء قرعة لتحديد مكان إقامة المباراة ،وتتأهل الفرق األربعة إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

 .7يننتم إقامننة مبنناراتي تحدينند المرك نزين الخننامس والسننادس بنظننام خننروج المغلننوب مننن م نرتين ذهاب ناً وإياب ناً بننين
الحاص ننلين عل ننى المرك ننز الث نناني ف ننى المجم ننوعتين األول ننى والثاني ننة والحاص ننلين عل ننى المرك ننز الث نناني ف ننى

المجمننوعتين الثالثننة والرابعننة وتقننام مباريننات اإلينناب علننى ملعننب الفريننق األفضننل فنني دور المجموعننات مننن

حيث عدد النقنناط ومننن ثننم فننارق األهننداف ومننن ثننم األهننداف المسننجلة واللعننب النظيننف وفنني حننال التسنناوي
فيما سبق فيتم إجراء قرعة لتحديد مكان إقامة المباراة ،ويتأهل الفريقننان الفننائزان إلننى مصنناف أنديننة الدرجننة

الثانية.

مادة ( :)24بطولة المملكة ألندية الدرجة الرابعة

 .1يشننارك فنني هننذه البطولننة فننرق أنديننة الدرجننة الرابعننة علننى مسننتوى المكاتننب وتقننام مباريننات البطولننة علننى
(مرحلتين).
 .2المرحلة األولى (التصفيات األولية):

توزع فرق األندية المشاركة في (دوري المكاتب الفرعية) إلى مجموعة واحنندة فقننط أو أكثننر حسننب الملحننق

رقننم ( )1وتقننام مباريننات كننل مجموعننة بنظننام النندوري الكامننل (ذهاب ناً وإياب ناً) لتحدينند فننرق األنديننة المتأهلننة

للمرحلة الثانية حسب اآللية المعتمدة قبل انطالق البطولة انظر تحديد المراكز فنني الفصننل الخننامس الفقنرة

 3من المادة  17من هذه الالئحة.
 .3المرحلة الثانية (األدوار النهائية):

 :1/3يتأهل للمرحلة النهائية ( 32فريقاً) من فرق األندية المتأهلة من المرحلة األولى (التصفيات
األولية) على مستوى المناطق والمحافظات حسب اآللية المعتمدة من االتحاد قبل انطالق البطولة،
وتجرى قرعة لتحديد مباريات ومالعب هذه المرحلة في كل من األدوار (-4-8-16-32النهائي).

 :2/3تلعب الفرق األربعة الخاسرة في دور الثمانية مباراة تحديد المركزين الخامس والمركز السادس.
 :3/3تقام مباريات األدوار (-8-16-32تحديد المركننز الخننامس والسننادس) بطريقننة خننروج المغلننوب مننن
م نرتين لتحدي نند الف ننرق المتأهل ننة لل نندور الت نالي وف نني ح ننال التع ننادل (انظ ننر تحدي نند الم ارك ننز ف نني الفص ننل

الخامس الفقرة  7من المادة  17من هذه الالئحة).

 :4/3تقام مباريات دور األربعة والنهائي بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة وفي حننال التعننادل (انظننر
تحديد المراكز في الفصل الخامس الفقرة  5من المادة  17من هذه الالئحة).

صفحة  15من29

الئحة المسابقات والبطوالت

 :5/3يتم تحديد صاحب المركز الثالث بناء على صاحب النتيجة األفضل في مباريات دور األربعة.

مادة ( :)25دوري درجة الشباب دون  19سنة والناشئين دون  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 النقاط يحصل على بطولة الدوري.

 .4في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط (انظر تحديد المراكز في الفصننل الخننامس الفقنرة  3مننن المننادة 17
من هذه الالئحة).
مادة ( :)26دوري درجة الشباب دون  19سنة والناشئين دون  17سنة (الدرجة األولى)

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

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

 .4في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط (انظر تحديد المراكز في الفصننل الخننامس الفقنرة  3مننن المننادة 17
من هذه الالئحة).
مادة ( :)27بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب دون  19سنة والناشئين دون  17سنة (الدرجة الثانية)

 .1تعتبر فرق األندية األخرى غير المشاركة في الدرجة الممتننازة واألولننى هنني (الدرجننة الثانيننة) وتقننام البطولننة
على مستوى المناطق والمحافظات على مرحلتين.

 .2المرحلة األولى (التصفيات األولية):

 :1/2تننوزع فننرق األنديننة المشنناركة فنني دوري اللجننان الفرعيننة إلننى مجموعننة واحنندة فقننط أو مجمننوعتين أو

مع أقرب مكتب بعد موافقة االتحنناد وتقننام مباريننات المجموعننة الواحنندة بنظننام النندوري الكامننل (ذهنناب
وإي نناب) ويتأه ننل فري ننق واح نند أو أكث ننر م ننن ك ننل مجموع ننة ل نندور ( )32حس ننب اآللي ننة المعتم نندة (انظ ننر

تحديد المراكز في الفصل الخامس الفقرة  3من المادة  17من هذه الالئحة).
 .3المرحلة الثانية (األدوار النهائية):

 :1/3يتأهل للمرحلة النهائية ( 32فريقاً) من فرق األندية المتأهلة من المرحلة األولى (التصفيات
األولية) على مستوى المناطق والمحافظات حسب اآللية المعتمدة من االتحاد قبل انطالق البطولة،
وتجرى قرعة لتحديد مباريات ومالعب هذه المرحلة في كل من األدوار (-4-8-16-32النهائي).

 :2/3تقننام مباريننات األدوار ( )4-8-16-32بطريقننة خننروج المغلننوب مننن م نرتين لتحدينند الفننرق المتأهلننة
للدور التالي وفي حال التعادل (انظر تحديد المراكز في الفصل الخامس الفقرة  7من المادة  17مننن هننذه

الالئحة).

صفحة  16من29

الئحة المسابقات والبطوالت

 :3/3تقام المباراة النهائية بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة وفنني حننال التعننادل (انظننر تحدينند الم اركننز
في الفصل الخامس الفقرة  5من المادة  17من هذه الالئحة).

 :4/3يتم تحديد صاحب المركز الثالث بناء على صاحب النتيجة األفضل في مباريات دور األربعة.
مادة ( :)28دوري درجة البراعم دون  15سنة والبراعم دون  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 النقاط يحصل على بطولة الدوري.

 .4في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط (انظر تحديد المراكز في الفصننل الخننامس الفقنرة  3مننن المننادة 17
من هذه الالئحة).
مادة ( :)29بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم دون  15سنة والبراعم دون  13سنة (الدرجة األولى):
 .1تعتبننر فننرق األنديننة األخننرى غيننر المشنناركة فنني الدرجننة الممتننازة هنني (الدرجننة األولننى) وتقننام البطولنة علنى
مستوى المناطق والمحافظات على مرحلتين.

 .2المرحلة األولى (التصفيات األولية):

 :1/2تننوزع فننرق األنديننة المشنناركة فنني دوري اللجننان الفرعيننة إلننى مجموعننة واحنندة فقننط أو مجمننوعتين أو
مع أقرب مكتب بعد موافقة االتحنناد وتقننام مباريننات المجموعننة الواحنندة بنظننام النندوري الكامننل (ذهناب
وإي نناب) ويتأه ننل فري ننق واح نند أو أكث ننر م ننن ك ننل مجموع ننة ل نندور ( )32حس ننب اآللي ننة المعتم نندة (انظ ننر
تحديد المراكز في الفصل الخامس الفقرة  3من المادة  17من هذه الالئحة).

 .3المرحلة الثانية (األدوار النهائية):

 :1/3يتأهل للمرحلة النهائية ( 32فريقاً) من فرق األندية المتأهلة من المرحلة األولى (التصفيات
األولية) على مستوى المناطق والمحافظات حسب اآللية المعتمدة من االتحاد قبل انطالق البطولة،
وتجرى قرعة لتحديد مباريات ومالعب هذه المرحلة في كل من األدوار (-4-8-16-32النهائي).

 :2/3تقننام مباريننات األدوار ( )4-8-16-32بطريقننة خننروج المغل نوب مننن م نرتين لتحدينند الفننرق المتأهلننة
للدور التالي وفي حال التعادل (انظر تحديد المراكز في الفصل الخامس الفقرة  7من المادة  17مننن هننذه
الالئحة).
 :3/3تقام المباراة النهائية بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة وفنني حننال التعننادل (انظننر تحدينند الم اركننز
في الفصل الخامس الفقرة  5من المادة  17من هذه الالئحة).

 :4/3يتم تحديد صاحب المركز الثالث بناء على صاحب النتيجة األفضل في مباريات دور األربعة.

صفحة  17من29

الئحة المسابقات والبطوالت

مادة ( :)30المسابقات والبطوالت األخرى

المسننابقات والبط نوالت األخننرى التنني ينظمهننا االتحنناد للم ارحننل السنننية المختلفننة تننتم وفننق الشننروط التنني يح نددها

االتحاد.

مادة ( :)31الصعود والهبوط

 .1بعد انتهاء مباريات البطوالت التي تقام بنظام الدوري الكامل ذهاباً وإياباً لكافة الدرجات والفئات السنية
يتم هبوط الفرق األخيرة في الترتيب من كل درجة وكل فئة سنية إلى الدرجة أو الفئة األدنى مباشرة ،كما يتم
صعود الفرق األعلى في الترتيب من كل درجة وكل فئة سنية إلى الدرجة أو الفئة السنية األعلى من درجتها
وذلك حسب العدد الموضح في تعليمات كل بطولة حسب ملحق رقم (.)2

 .2يتم صعود وهبوط 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.

 .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 ( :)32المشاركات الخارجية
 .1يحدد االتحاد معايير وآلية مشاركة األندية في البطوالت الخارجية.

 .2فنني حننال اسننتحداث مشنناركات خارجيننة لمسننابقات وبطنوالت غيننر المنصننوص عليهننا بالالئحننة فيننتم اختيننار
األندية المشاركة من قبل االتحاد.

 .3يج ننوز لألندي ننة غي ننر المش نناركة ف نني البطن نوالت اإلقليمي ننة أو العربي ننة أو األس ننيوية أو الدولي ننة استض ننافة أي
بطولة رسمية بشرط أال تتعارض مواعيدها مع النشاطات الرسمية لالتحاد وأنظمتها تسمح بذلك.

الفصل السابع :جوائز المسابقات والبطوالت
مادة ( :)33جوائز البطوالت

 .1يقوم االتحاد السعودي لكرة القدم بمنح الفرق الفائزة بالمراكز األولى كأس أو درع البطولة باإلضافة الى
ميداليات ومكافأة مالية.

 .2يسلم االتحاد كأس البطولة والميداليات خالل حفل التتويج في نهائي البطولة.
 .3يحق للجنة تحديد موعد تتويج بطل أي من الدوريات في حال حسم البطولة قبل نهايتها.
 .4تعتمد الجوائز المالية للمراكز المتبقية في الترتيب حسب الملحق (.)3
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مادة ( :)34جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين
الجوائز

المركز الثاني

المركز األول

كأس

كأس خادم الحرمين الشريفين

-

ميداليات

(  ) 55ذهبية

( )55فضية

مكافأة مالية

( )10.000.000عشرة ماليين رينال.

( )5,000,000خمسة ماليين رينال.

مادة ( :)35جوائز كأس السوبر السعودي
الجوائز

المركز األول

كأس

كأس السوبر السعودي

ميداليات

(  ) 55ذهبية

مكافأة مالية

( )2.000.000مليونان رينال.

المركز الثاني
( )55فضية
-

مادة ( :)36جوائز دوري الدرجة الثانية
الجوائز

المركز األول

درع

درع دوري الدرجة الثانية

ميداليات

(  ) 50ذهبية

مكافأة مالية

( )1000,000مليون رينال

المركز الثاني
( )40فضية
( )800,000ثمانمائة ألف رينال

المركز الثالث
( )40برونزية
( )500,000خمسمائة ألف رينال.

مادة ( :)37جوائز دوري الدرجة الثالثة
الجوائز

المركز األول

درع

درع دوري الدرجة الثالثة

ميداليات

(  ) 50ذهبية

مكافأة مالية

( )500,000خمسمائة ألف رينال

المركز الثاني

( )40فضية

المركز الثالث

( )40برونزية

( )400,000أربعمائة ألف رينال ( )400,000أربعمائة ألف رينال
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مادة ( :)38جوائز بطولة المملكة أل ندية الدرجة الرابعة
المركز األول

الجوائز

المركز الثاني

درع

درع بطولة المملكة ألندية الدرجة الرابعة

ميداليات

(  ) 50ذهبية

مكافأة مالية

( )300,000ثالثمائة ألف رينال

المركز الثالث

-

-

( )40برونزية

( )40فضية

( )200,000مائتان ألف رينال ( )100,000مائة ألف رينال

مادة ( :)39جوائز دوري درجة الشباب دون  19سنة والناشئين دون  17سنة (الدرجة الممتازة)
المركز األول

الجوائز

المركز الثاني

كأس

كأس البطولة(حسب الفئة)

ميداليات

(  ) 50ذهبية

مكافأة مالية

المركز الثالث
-

-

( )40برونزية

( )40فضية

( )400,000أربعمائة ألف

( )350,000ثالثمائة وخمسون ألف

( )250,000مائتان وخمسون

رينال

رينال

ألف رينال

مادة ( :)40جوائز دوري درجة الشباب دون  19سنة والناشئين دون  17سنة (الدرجة األولى)
المركز األول

الجوائز

المركز الثاني

كأس

كأس البطولة(حسب الفئة)

ميداليات

(  ) 50ذهبية

مكافأة مالية

( )350.000ثالثمائة وخمسون ألف

المركز الثالث
-

-

( )40برونزية

( )40فضية

( )250.000مائتان وخمسون (  )200,000مائتان ألف ريال
ألف رينال

رينال

مادة ( :)41جوائز بطوالت المرحلة النهائية ألندية المملكة لدرجة الشباب دون  19سنة والناشئين دون
 17سنة (الدرجة الثانية)
الجوائز
كأس
ميداليات
مكافأة مالية

المركز األول
كأس البطولة (حسب الفئة).
(  ) 35ذهبية
( )300,000ثالثمائة ألف رينال.
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مادة ( : )42جوائز دوري درجة البراعم تحت  15سنة والبراعم دون  13سنة (الدرجة الممتازة)
المركز األول

الجوائز

المركز الثاني

كأس

كأس البطولة (حسب الفئة)

ميداليات

(  ) 35ذهبية

مكافأة مالية

( )400,000أربعمائة ألف

المركز الثالث
-

( )35فضية

رينال

( )35برونزية

( )350,000ثالثمائة ألف
رينال

(  )250,000مائتان وخمسون
ألف ريال

مادة ( :)43جوائز المرحلة النهائية لبطولة أندية المملكة لدرجة البراعم دون  15سنة والبراعم دون 13
سنة (الدرجة األولى).
الجوائز

المركز األول

المركز الثاني

كأس

كأس البطولة (حسب الفئة)

-

ميداليات

(  ) 35ذهبية

( )35فضية

مكافأة مالية

( )300,000ثالثمائة ألف رينال

( )200,000مائتان ألف رينال

مادة ( :)44إعادة تسليم كأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين

النننادي الننذي يحصننل علننى كننأس مسننابقة خننادم الحننرمين الشنريفين يسننلمه إلننى االتحنناد قبننل موعنند قرعننة بطولننة

المسابقة التالية بشهر على األقل ،ويتحمل النادي كافة التكاليف المترتبة علننى سننالمة الكننأس أو فقدانننه خننالل
فترة بقائه لديه.
مادة ( :)45إمتالك كأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين

النننادي الننذي يفننوز بكننأس مسننابقة خننادم الحننرمين الشنريفين ثننالث منرات متتاليننة أو أربننع منرات متفرقننة يحننق لننه

امننتالك الكننأس نهائي ناً ،ويقنندم االتحنناد كأس ناً جدينندة للمسننابقة فنني الموسننم التننالي ليبنندأ معننه احتسنناب عنندد م نرات

الفوز لكل ناد من جديد.

مادة ( :)46إعادة تسليم كأس السوبر السعودي
النادي الذي يحصل على كأس السوبر السعودي يسننلمه إلننى االتحنناد قبننل موعنند نهننائي بطولننة المسننابقة التاليننة
بشهر على األقل ،ويتحمل النادي كافة التكاليف المترتبة على سالمة الكأس أو فقدانه خالل فترة بقائه لديه.
مادة ( :)47إمتالك كأس السوبر السعودي

النادي الذي يفوز بكأس السوبر السعودي مرتين متتالية أو ثالث مرات متفرقة يحق له امننتالك الكننأس نهائيناً،
ويقدم االتحاد كأساً جديدة للمسابقة في الموسم التالي ليبدأ معه احتساب عدد مرات الفوز لكل ناد من جديد.
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الفصل الثامن :الالعبون
مادة ( :)48شئون الالعبين
 .1تحدد أعمار الالعبين المشاركين في المسابقات والبطوالت في كل درجة وفق لوائح االتحاد.
 .2يس ننمح بمش نناركة الالعب ننين م ننن درج ننة أدن ننى إل ننى أي درج ننة أعل ننى ف نني جمي ننع المس ننابقات والبطن نوالت وف ننق
الشروط التي يضعها االتحاد.
 .3يحق لالعب بعد تسجيله رسمياً المشاركة في أية مباراة رسمية مباشرة مننع االلتنزام الكامننل مننن قبننل النننادي
باألحكام الواردة في الئحة االحتراف وأوضاع الالعبين وانتقننالتهم والئحننة التسننجيل والئحننة االنضننباط حننال
وجود عقوبة مستمرة على الالعب.
 .4يسمح بمشاركة الالعب في درجة أدنى من درجتننه إذا كننان سنننه يسننمح بننذلك ووفننق الشننروط التنني يضننعها
االتحاد.
 .5الحنند األدنننى لعنندد العبنني فريننق كننل ننناد لبنندء أو اسننتمرار المبنناراة سننبعة العبننين ،مننع االلت نزام بننأي ل نوائح
خاصة في بطوالت المحترفين.

 .6ال يسمح فنني المباريننات الرسننمية بإسنتبدال أكثننر مننن خمسننة العبننين فقننط لكننل فريننق مننع تغييننر سننادس فنني
الوقت اإلضافي حسب قانون اللعبة من البدالء المسجلة أسماؤهم في كشف تسجيل المبنناراة قبننل بنندئها مننا

عدا البطوالت التي يرد فيها تعميم غير ذلك ،وال يجوز عودة الالعب المستبدل للعب مرة أخننرى فنني نفننس

المباراة.
 .7يس ننمح ف نني المباري ننات الودي ننة بإس ننتبدال أي ع نندد م ننن الالعب ننين بع نند االتف نناق ب ننين الف نريقين وإخط ننار الحك ننم
بمضننمون هننذا االتفنناق قبننل المبنناراة ،وإذا لننم يخطننر الحكننم بننذلك أو لننم يتفننق الفريقننان علننى ذلننك فننال يسننمح

باستبدال أكثر من ستة العبين فقط لكل فريق.
مادة ( :)49أطقم الالعبين

يجب أن تكون أطقم الالعبين وفق التالي:

 .1مرقمننة علننى الظهننر مننن رقننم ( )99-1بمننن فننيهم ح نراس المرمننى وحسننب مننا ورد فنني كشننف المبنناراة،
على أن تكون قائمة أرقام قمصان الالعبين ثابتة طوال الموسم.

 .2رقم الشورت مطابقاً لرقم القميص.

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

 .5إذا تشابهت أو تقاربت ألوان مالبس الفريقين المتباريين يلتزم الفريق الضيف بتغيير أطقمه.
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 .6فنني حننال إرتننداء قمننيص آخننر تحننت القمننيص األساسنني يجننب أن يكننون لننون القمننيص مننن نفننس لننون
القمننيص األساسنني وكننذلك فنني حننال ارتننداء شننورت ضنناغط أو خالفننه تحننت الشننورت يجننب أن يكننون

من نفس لون الشورت األساسي.

الفصل التاسع :تقارير مسؤولي المباريات
مادة ( :)50تقديم التقارير
يجب على مسؤولي المباراة تقديم نسخة من تقارير المباريات بعد نهاية المباراة مباشرة للجهات التالية:

 .1نسخة للجنة.

 .2نسخة للجنة الحكام باالتحاد.
 .3نسخة للجنة االنضباط باالتحاد.

 .4نسخة إلداري الفريقين المتباريين.
مادة ( :)51التقارير اإللحاقية
في حال أشار تقرير مسؤولي المباراة بوجود تقرير إلحاقي فيجب إرساله خالل مدة ال تزيد عن ( )24ساعة.
مادة ( :)52الخطأ 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.
 :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 االنضباط 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.
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الفصل العاشر :أحكام عامة
مادة ( :)53نطاق 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 ( :)54تقديم الشكاوى

يحق للنادي أن يتقدم إلى اإلتحاد أو اللجنة الفرعية بالمنطقة بننأي شننكوى تتعلننق بمخالفننات العالقننة لهننا بنتننائج
المباريات ،ويقوم اإلتحاد أو اللجنة الفرعية بالمنطقة بالنظر في هننذه الشننكوى واتخنناذ اإلجنراءات المناسننبة وفننق

أحكام هذه الالئحة وتكون ق اررات اللجنة نهائية وغير قابلة لالستئناف.
مادة ( :)55الكشف الطبي

علننى جميننع األنديننة إج نراء الكشننف الطبنني النندوري علننى العبيهننا قبننل بنندء كننل موسننم رياضنني أو أثننناءه وحف ن

نتيجننة الكشننف الطبنني فنني ملننف الالعننب بالنننادي وموافنناة اللجنننة الطبيننة باالتحنناد بنسننخة مننن النتيجننة وتتحمننل
األندية مسؤولية التأخير أو عدم القيام بذلك أو أي إصابات ناتجة عن عدم الفحص.
مادة ( :)56تحديد أماكن ومواعيد إقامة المسابقات والبطوالت
يحدد االتحاد أماكن ومواعيد إقامننة المسننابقات والبطننوالت والمباريننات مننع الفننرق المحليننة والخارجيننة والمنتخبننات
سواء كانت رسمية أو ودية ،وكذلك مباريات المراحل النهائية للبطوالت والمنتخبات إال مننا ورد لننه نننص خنناص
وماعدا ذلك فهو من اختصاص اللجان الفرعية.
مادة ( :)57إعداد المالعب
توضع كافة المالعب المعدة إعداداً قانونياً تحت تصرف االتحاد إلجراء المسابقات والبطنوالت عليهننا ولالتحنناد

حق اختيار األنسب ،وتعتبر اللجان الفرعية في المناطق مسؤولة عن مطابقة الملعننب القننانوني للعننب قبننل بنندء
كل مباراة والسعي لتأمين حف النظام والتنظيم وضمان وجود وسائل السالمة واألمن واإلسعاف الطبي.
مادة ( :)58مسؤولية النادي في إعداد سالمة الملعب
في حال اليوجنند فنني المنطقننة لجنننة فرعيننة تتننولى األنديننة التنني تقننام علننى أرضننها المباريننات المهننام المحننددة فنني

المادة ( )56وعليها التأكد مننن سننالمة الملعننب وجميننع األمننور التنظيميننة األخننرى قبننل ( )24سنناعة مننن صننافرة
انطالق المبا ارة على األقل.
مادة ( :)59عدم إقامة المسابقات أو البطوالت

يحق لالتحاد عدم إقامة أية مسابقة أو بطولة معتمدة في هذه الالئحة ألسباب يراها ضرورية ومتفقة مع
المصلحة العامة.
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مادة ( :)60التزام االندية والالعبين
علننى األنديننة والالعبننين االلت نزام بمننا يصنندر عننن االتحنناد مننن تعليم نات فيمننا يتعلننق بننالمظهر الخننارجي لالعننب

وطريقة التعبير عن الفرحة عند تسجيل األهداف.
مادة ( :)61تفسير 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 ( :)62اعتماد الالئحة وسريانها
 .1تلغي هذه الالئحة الئحة المسابقات والبطوالت المعتمدة من قبل المجلس في اجتماعه رقم (ق )5/وتاريو
1440/12/17هن الموافق 2019/08/18م.

 .2تم تعديل واعتماد هذه الالئحة من قبل المجلس بق ارره رقم (ق )5/وتاريو 1443/01/17هن الموافق
2021/08/18م ،ويسري العمل بها من تاريو تعميمها ونشرها في الموقع االلكتروني لالتحاد.

صفحة  25من29

الئحة المسابقات والبطوالت

املالحق

صفحة  26من29

الئحة المسابقات والبطوالت

ملحق رقم (:)1
توزيع الفرق المشاركة في تصفيات بطولة المملكة ألندية الدرجة الرابعة (دوري المكاتب الفرعية):

عدد األندية في المكتب
( )2فأقل
()7-3
()14-8

نظام البطولة
المشاركة مع أقرب مكتب ال يتجاوز فيه عدد األندية ( )5أندية
دوري من دورين (بالنقاط)
مجمننوعتين ذهنناب وإينناب (بالنقنناط) ثننم مواجهننة بطلنني المجمننوعتين لتحدينند

البطل والوصيف ،والثاني مع الثاني لتحديد المركز الثالث والرابع

ث ننالث مجموع ننات ذه نناب وإي نناب (بالنق نناط) ث ننم نص ننف نه ننائي ب ننين أبط ننال
()19-15

( )20فأكثر

المجموعات الثالث وصاحب أفضل مركننز ثنناني بننين المجموعننات الننثالث

ثم نهائي وتحديد الثالث والرابع.

أربن ننع مجموعن ننات ذهن نناب وإين نناب (بالنقن نناط) ثن ننم مربن ننع ذهب ن ني بن ننين أبطن ننال
المجموعات األربع.

صفحة  27من29

الئحة المسابقات والبطوالت

ملحق رقم (:)2
مقاعد الصعود والهبوط للموسم الرياضي 2022/2021م:

الدوري السعودي للمحترفين

الصعود

الهبوط

المراكز

-

3

2

الدوري السعودي ألندية الدرجة األولى للمحترفين.

3

5

3

دوري الدرجة الثانية

3

4

4

دوري الدرجة الثالثة

6

4

5

بطولة المملكة أل ندية الدرجة الرابعة

6

-

6

دوري درجة الشباب دون  19سنة (الفئة الممتازة)

-

3

7

دوري درجة الناشئين دون  17سنة (الفئة الممتازة)

-

3

8

دوري درجة الشباب دون  19سنة (الدرجة األولى)

3

2

9

دوري درجة الناشئين دون  17سنة (الدرجة األولى)

3

2

10

بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب دون  19سنة (الدرجة الثانية)

2

-

11

بطولة أندية المملكة لدرجة الناشئين دون  17سنة (الدرجة الثانية)

2

-

12

دوري درجة البراعم دون  15سنة (الفئة الممتازة)

-

3

13

دوري درجة البراعم دون  13سنة (الفئة الممتازة)

-

2

14

بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم دون  15سنة (الدرجة األولى)

3

-

15

بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم دون  13سنة (الدرجة األولى)

2

-

1

المسابقة

صفحة  28من29

الئحة المسابقات والبطوالت

ملحق رقم (:)3
الجوائز المالية لجميع المراكز حسب الترتيب في المسابقات

صفحة  29من29

