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 التعريفات:
المعاني المبينة أمام كل منها، وتنطبق اإلشارة إلى لتالية أينما وردت في هذه الالئحة يقصد باأللفاظ والعبارات ا

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

 :المملكة
 

 المملكة العربية السعودية.

 الهيئة:
 

 الهيئة العامة للرياضة.

 :الرابطة
 

 .(SPLالدوري السعودي للمحترفين )رابطة اإلدارة التنفيذية ل

 رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين. رئيس الرابطة:
 

 المجلس:
 

 مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

 :االتحاد
 

 .(SAFF) االتحاد السعودي لكرة القدم 

 النظام:
 

 للمحترفين.النظام األساسي لرابطة الدوري السعودي 

 :المسابقات لجنة
 

 .رابطة الدوري السعودي للمحترفينفي  المسابقات لجنة

 الالئحة: 
 

 .دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفينلمسابقة الالئحة التنظيمية 
 

 :لجنة االنضباط واألخالق
 

 لجنة االنضباط واألخالق باالتحاد السعودي لكرة القدم.

 :االنضباط واألخالقالئحة 
 

 الئحة االنضباط واألخالق باالتحاد السعودي لكرة القدم.

 :مركز التحكيم الرياضي
 

 مركز التحكيم الرياضي السعودي.

 (.FIFA) االتحاد الدولي لكرة القدم الدولي: االتحاد
 

 (.AFC) االتحاد اآلسيوي لكرة القدم :اآلسيوي  االتحاد
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 . )IFAB(القدم  لكرة  الدولي االتحاد مجلس عن تصدر التي القوانين :اللعبة قانون 
 

مؤسسة رياضية أو شركة ذات شخصية اعتبارية مرخص لها رسمًيا من قبل  النادي:
 الهيئة العامة للرياضية ومعتمدة لدى االتحاد والرابطة.

 
بوضعية االحتراف، الالعب المسجل في أي ناد منتسب لالتحاد والرابطة،  الالعب:

دوري كأس األمير محمد بن سلمان اركة في ويحق لهم التسجيل والمش
 .للمحترفين

 
تسجيل قائمة  ويتم من خاللهنظام إلكتروني ذكي إلدارة مباريات المسابقة  :(SPLIS) اإللكتروني النظام 

إدراج و  ينم والمراقباتقارير الحك والمسؤولين باإلضافة إلى إنشاء الالعبين
 نتائج المباريات ويسمح باستخدامه لجميع األطراف المعنية ذات العالقة.

 
والطاقم المساعد   وإدارة المباراة   الشخص المعين من قبل االتحاد ليتولى تحكيم :الحكم 

والمعتمد رسميًا من قبل االتحاد أو االتحاد التابع لبلده ومقيد  له في إدارتها
الحكم الرئيسي والحكم المساعد األول والحكم المساعد في سجالته، ويشمل 
والحكام المسؤولين عن تقنية الفيديو المساعد للحكم  الثاني والحكم الرابع

(VAR.) 
 

ليتولى تقييم أداء الحكام أثناء المباراة من  الشخص المعين من قبل االتحاد :مقيم الحكام
 .الناحية الفنية وفقًا لقانون اللعبة

 
 :مراقب المباراة 

 
 

اإلدارية للمباراة من تسجيل  األمور لتولي الشخص المعين من قبل الرابطة
الالعبين والمسؤولين والتأكد من   الالعبين في كشف المباراة وتطبيق بطاقات

شخصياتهم وتدوين المخالفات االنضباطية وغيرها من اإلجراءات قبل وأثناء 
 .وبعد المباراة 

 
 الشخص المعين من قبل الرابطة لتولي األمور التنظيمية والتنسيقية ومساعدة :العام للمباراة المنسق 

 المباراة في مهامهم. مسؤولي ومراقبي
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الشخص المعين من قبل الرابطة لتولي األمور اإلعالمية للمباراة وتنظيم  :المنسق اإلعالمي للمباراة 
الصحفية والمنطقة المختلطة واللقاءات اإلجراءات الخاصة بالمؤتمرات 

 التلفزيونية واإلشراف عليها.
 

 :داخل الملعب
 
 

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

 .المالبس
 

وحتى األسوار الخارجية للملعب،  نهاية داخل الملعب تبدأ منالمنطقة التي  :خارج الملعب
على سبيل المثال ال الحصر، مواقف السيارات، منطقة تجمع  وتشمل

 الجماهير، البوابات الداخلية والخارجية، دورات المياه، والمطاعم.
 

وإطالق  اإلستادولين إلى حرم ؤ والمسالالعبين  بين وصول الوقت الواقع :قبل المباراة 
 .المباراة صافرة بداية 

 
 الوقت الواقع بين إطالق صافرة بداية المباراة وحتى إطالق صافرة نهايتها. :أثناء المباراة 

 

الوقت الواقع بين إطالق صافرة نهاية المباراة وحتى مغادرة الالعبين  :بعد المباراة 
 اإلستاد.حرم والمسؤولين خارج 

 
أي  وأأي شخص بخالف الالعبين يقوم بنشاط يتعلق بكرة القدم باالتحاد  :المسؤول

هيئة أو نادي أو رابطة، بغض النظر عن منصبه ومدة النشاط أو نوعه 
إعالمي أو أي نشاط آخر( بما في ذلك األجهزة اإلدارية )إداري أو رياضي أو  

والفنية والطبية والموظفون المساعدون والمستشارون والوسطاء ومدراء 
االحتراف، وكذلك أعضاء مجالس اإلدارة وأعضاء الشرف باألندية ومنسوبو 
االتحاد من أعضاء مجلس اإلدارة واللجان والمتعاقدين والمتعاونين واألمانة 

 مة لالتحاد، باإلضافة إلى الهيئات والروابط التابعة لالتحاد وغيرهم.العا
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 :مسؤول المباراة 
 
 

 ومراقب  VAR)الفيديو )تقنية    وحكام   الرابع  والحكم   المساعدون   والحكام   الحكم 
 والمنسق اإلعالمي للمباراة واألشخاصباراة الحكام ومنسق الم ومقيم  المباراة 

 أو الرابطة للقيام االتحاد يعينهم آخر أشخاصوأي  الحماية عن المسؤولون 
 بالمباراة. تتعلق بمسؤولية

 
األندية، المسؤولون، مسؤولو المباريات، الالعبون، الجهات اإلعالمية  :األشخاص الخاضعين لالئحة

 والتجارية.
 

سلمان دوري كأس األمير محمد بن مسابقة  فيها تجري  التي الزمنية الفترة  :الموسم 
، وتبدأ من أول مباراة رسمية في المسابقة وفقًا لجدول المباريات للمحترفين

 وتنتهي بنهاية آخر مباراة رسمية في المسابقة.
 

 السعودي الدوري  رابطة قبل من إصدارها يتم حكمها في ما أو بطاقة :البطاقة التعريفية
 الملعب. داخل التواجد في الحق مستلمها تمنح للمحترفين،

 
 :قائمة بداية المباراة 

 
القائمة المتضمنة أسماء الالعبين األساسيين واالحتياطيين والمسؤولين 
المشاركين في المباراة والذين يحق لهم الجلوس على مقاعد البدالء والتواجد 

 داخل الملعب.
 

 :القائمة الرسمية للمسؤولين
 

الرسميين الذين يمثلون النادي طوال القائمة المتضمنة أسماء المسؤولين 
 الموسم ويحق لهم التسجيل في قائمة بداية المباراة.

 
 المباريات.في جدول    ويرد أسمه ثانياً   مباراة خارج أرضهالالنادي الذي يلعب   :النادي الضيف

 
 المباريات.في جدول  أوالً ويرد أسمه  مباراة على أرضهالالنادي الذي يلعب  المستضيف: النادي

 
 دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين. المسابقة:

 
 النادي الحاصل فريقه على بطولة المسابقة. البطل:

 
 من  (1)  رقم   القانون   في  والموصوفة  األخضر المستطيل  تشمل  التي  المنطقة الملعب: أرض

 القدم. لكرة  الدولي االتحاد مجلس عن الصادر اللعبة قوانين
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غير متوقع وخارج عن اإلرادة ويؤدي إلى إيقاف أو منع أو   طارئ أي حدث   :القوة القاهرة
ويشمل على سبيل المثال ال الحصر ظروف جوية مسابقة تعليق مباراة أو 

أو أي ظروف أخرى معاكسة، أو تعطل األضواء الكاشفة أو ظروف الطيران  
 .ولها نفس الصفات

 
 :جدول المباريات

 
 

والذي يحدد التواريخ  المسابقات لجنةجدول مباريات المسابقة الصادر من 
 واألوقات والمالعب التي تلعب فيها مباريات المسابقة.

 
 www.spl.com.sa الموقع االلكتروني للرابطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spl.com.sa/


  

 

 

 للمحترفين سلمان بن محمد األمير كأس دوري  مسابقةل التنظيمية الالئحة
 

 

9 

 

 أحكام تمهيدية : األول الفصل
 المقدمة (:1المادة )

 األساسي  للنظام  وفقاً   للمسابقة  واإلعالمية  والتسويقية  التجارية  األمور  وتتولى  المسابقة  إدارةو   بتنظيم  رابطةال  تقوم  .1
 القدم. لكرة  السعودي االتحاد ولوائح الالئحة وهذه والرابطة لالتحاد

 في والالعبين والمسؤولين واألندية واالتحاد الرابطة ومسؤوليات وواجبات حقوق  على الالئحة هذه  تنص .2
 .المسابقة

 و/أو االتحاد إدارة مجلس قبل من اعتمادها يتم  التي والتعاميم  والتعليمات القرارات وجميع الالئحة هذه  تعد .3
 الالئحة. لهذه  الخاضعين األشخاص لكافة ملزمة بالمسابقة والمتعلقة الرابطة

 السارية واللوائح األنظمة تلك إلى تشير لوائحهما من أياً  أو الرابطة أو لالتحاد األساسي النظام إلى إشارة أي .4
 التطبيق. وقت في
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 االختصاصات: الثاني الفصل

 واالتحاد الرابطة اختصاصات(: 2المادة )
 تختص الرابطة باألمور التالية: .1

 .المسابقة وإدارة  تنظيم  1/1
 للمسابقة. والتسويقية التجارية الحقوق  وإدارة  تنظيم  1/2
 للمسابقة. اإلعالمية واإلجراءات األمور وإدارة  تنظيم  1/3
 مباراة. لكل األمني والمنسق اإلعالمي والمنسق العام  والمنسق المباراة  مراقب تعيين 1/4
 التعريفية. البطاقات إصدار 1/5
 انضباطية. مخالفات المتضمنة الحاالت عن بتقارير باالتحاد واألخالق االنضباط لجنة تزويد 1/6
 المباريات ومنسقي بمراقبي الخاصة األخرى  المصاريف وكافة واألكل واإلقامة والنقل السفر تكاليف 1/7

 اإلعالميين. والمنسقين
 المسابقة. لمباريات الرسمية القدم  كرة  وتوفير اختيار 1/8
 المسابقة. بتطوير الخاصة المقترحات وضع 1/9
 الالئحة. هذه في عليها المنصوص األخرى  واالختصاصات المسؤوليات من أياً  1/10

 االتحاد باألمور التالية:يختص  .2
تسجيل الالعبين وفقًا لالئحة االحتراف وأوضاع الالعبين باالتحاد واالتحاد الدولي، وكافة اللوائح ذات  2/1

 .العالقة
االنضباطية عن طريق لجنة االنضباط واألخالق وفقًا ألحكام الئحة االنضباط النظر والفصل في الحاالت    2/2

 واألخالق.
 تعيين الحكام ومقيمي الحكام لكل مباراة. 2/3
 تكاليف السفر والنقل واإلقامة واألكل وكافة المصاريف األخرى الخاصة بحكام المباريات ومقيمي الحكام.  2/4

 المسابقاتلجنة (: تشكيل 3)المادة 
 خمسة  (5إلى )  ثالثة  (3من )وتتكون    ويصادق عليها المجلس  الرابطةرئيس  بقرار من    لجنة المسابقاتتتشكل   .1

 مسابقات وتنظيم اللعبة.الممن يملكون الخبرة في مجال كرة القدم، وفي المجاالت المرتبطة بأعضاء 
لجنة المسابقات اختيار نائًبا للرئيس ويحق لرئيس  لجنة المسابقاتيتولى رئيس الرابطة تعيين رئيس وأعضاء  .2

 من بين أعضائها.
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 لجنة المسابقات(: اختصاصات 4)المادة 
 تنظيم وإدارة المسابقة. .1
 جداول مباريات المسابقة وأماكن ومواعيد إقامتها.  اعتماد .2
 المسابقة. مباريات نتائج اعتماد .3
 وضع المقترحات والفرص التطويرية للمسابقة ورفعها للمجلس للدراسة واتخاذ القرار. .4

  لجنة المسابقات(: اجتماعات 5)المادة 
رئيسها أو من ينوب عنه ويعتبر االجتماع احتاج األمر بدعوة من  وكلما دورية بصفة لجنة المسابقات تجتمع .1

 بحضور األغلبية المطلقة ألعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.  صحيحاً 
ترى االستعانة بهم في المسائل المعروضة أمامها دون أن  جلساتها من حضورل تدعو أن للجنة المسابقات .2

 يتمتع بحق التصويت. 
باألغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي  لجنة المسابقاتتصدر قرارات  .3

أو أي وسيلة  أن تصدر قراراتها عن طريق التمرير بالبريد اإللكتروني للجنة المسابقاتكما يجوز معه الرئيس 
 نافذة بمجرد صدورها. لجنة المسابقاتارات وتعتبر قر  اتصال أخرى مكتوبة، ال شفهية

 نهائية ونافذة وغير قابلة لالستئناف. لجنة المسابقاتجميع قرارات  تعتبر .4

 األندية (:6المادة )
 بما يلي: في هذه المسابقة كل ناٍد مشارك يلتزم  .1

 وجميع اللوائح، ،رابطةوالالتحاد األنظمة األساسية لالمنصوص عليها في مراعاة جميع االلتزامات  1/1
 . االتحاد و/أوالرابطة الصادرة من والتعاميم  ،التعليماتالقرارات، و و 

يتم نشرها التقيد وااللتزام بقوانين اللعبة المنصوص عليها من قبل مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم والتي  1/2
 من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم.

قبول أن جميع األمور اإلدارية واالنضباطية والتحكيمية المتعلقة بالمسابقة يتم تسويتها عن طريق االتحاد   1/3
 و/أو الرابطة وفقًا لألنظمة واللوائح المنظمة لكل أمر واختصاص كاًل منهما.

 .لكرة القدم االحترافية الموضوعة من قبل االتحاد اآلسيوي  واالشتراطات المعاييرتحقيق كافة ب االلتزام  1/4
 االلتزام التام بكافة العقود الموقعة من قبل الرابطة والمتعلقة بالمسابقة مع أي طرف. 1/5
 االعتراف بمركز التحكيم الرياضي. 1/6
للنادي المستضيف   %70بة لكل ناٍد في المباراة وهي )االلتزام بمراعاة النسبة المقررة لمقاعد الجماهير المنتس  1/7

 .ريقان طرفي المباراة على غير ذلك، ما لم يتفق الفللنادي الضيف( %30و
 مراعاة مبادئ اللعب النظيف والروح الرياضية. 1/8
 عدم تواجد األشخاص غير المصرح لهم بالتواجد داخل الملعب وغرف تبديل المالبس. 1/9
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 تحمل مسؤولية سلوك العبيه ومسؤوليه ومشجعيه وأي شخص يمثل النادي طوال المسابقة.  1/10
 أو يؤثر على النزاهة. يسيءضمان عدم مشاركة أي من العبيه أو مسؤوليه بأي نشاط قد  1/11
تسليم قائمة بداية المباراة والقائمة الرسمية للمسؤولين وفقًا لإلجراءات واألوقات المنصوص عليها في  1/12

 هذه الالئحة. 
 قبول جميع الترتيبات التي يتم عملها عن طريق الرابطة و/أو االتحاد. 1/13
ال ال الحصر أي الحضور والمشاركة في جميع األنشطة والفعاليات الرسمية وتشمل على سبيل المث 1/14

واالحتفاالت وفقًا للتعليمات   يةوالتسويق  يةإلعالماوالمؤتمرات الصحفية واألنشطة    فني أو تنظيمي  اجتماع
 .الرابطةالصادرة عن 

أن يقدم للرابطة خالل المدة التي تحددها احصائيات وصور الالعبين والمسؤولين التابعين للنادي وكذلك   1/15
 ادي وأي بيانات أخرى تطلبها الرابطة.المعلومات المتعلقة بالن

، قبلهاأي طرف آخر يتم اعتماده من في حال إقامة حفل رسمي لتوزيع الجوائز من قبل الرابطة أو  1/16
ويتحمل النادي المسؤولية  الحضور للحفلفيجب على جميع الالعبين والمسئولين الذين يتم اختيارهم 

 .في حال تخلف أي منهم عن الحضور
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 ، االنسحاب، جدول المباريات، نظام المسابقةالمشاركة: الثالث الفصل

 المشاركة (:7المادة )
 يحدد االتحاد األندية التي يحق لها المشاركة في المسابقة وفقًا لآللية المنصوص عليها في لوائحه. .1
التي  ةمسابقة وفقًا لالئحة تراخيص األندية السعوديلل الزمة أي تراخيصيجب على األندية الحصول على  .2

 تصدر من قبل الرابطة.
 عدد أندية المسابقة، يصدر االتحاد قراره بآلية التطبيق وبداية سريانه.في  أو تقليص في حال إقرار زيادة .3

 االنسحاب(: 8المادة )
 منسحبًا من المسابقة عند قيامه بواحدة أو أكثر من األمور التالية:يعد النادي  .1

 . صدور الجدول الرسمي للمسابقةاالنسحاب من المسابقة بعد  1/1
( عشرين دقيقة من الموعد المحدد لبدء المباراة 20ألكثر من )  تأخر الفريق عن حضور أي مباراة رسمية  1/2

 دون تقديم أسباب مقنعة.
 امتناع الفريق عن لعب أي مباراة رسمية. 1/3
 مغادرة الفريق للملعب قبل نهاية أي مباراة رسمية. 1/4

وفقًا  القراراتتختص لجنة االنضباط واألخالق بالنظر في الحاالت المنصوص عليها في هذه المادة وإصدار  .2
 لالئحة االنضباط واألخالق. 

ويض المستحق لكافة األضرار أو الخسائر التي تسبب بها يحق للرابطة مطالبة النادي المنسحب بدفع التع .3
 .الرابطةالنادي المنسحب، ويتم تحديد قيمة التعويض من قبل 

 يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الحاالت التالية: .4
 بتقييم هذه الحاالت. والرابطة حاالت القوة القاهرة، ويقوم االتحاد 4/1
 التالي:يطبق انسحاب النادي قبل إصدار الجدول الرسمي للمسابقة، وفي هذه الحالة  4/2

 .للمسابقة يصعد النادي الذي يليه في الترتيب ة صاعدالنادي المنسحب أحد األندية الكان  إذا 4/2/1
 .الهابطينيتم مشاركة النادي األعلى ترتيًبا من كان النادي المنسحب أحد أندية المسابقة  إذا 4/2/2

 المباريات جدول(: 9المادة )
 لجنةمن قبل في الجدول الرسمي للمسابقة الصادر  لألوقات المحددة ُتلعب جميع مباريات المسابقة وفقًا  .1

تعديل تاريخ أو  المسابقات للجنة، ويجوز وغير قابلة لالستئناف نهائية وملزمة هذه األوقاتوتعتبر  المسابقات
 .وفقُا لما تقتضيه المصلحة العامة متى ما رأت ضرورة ذلكتوقيت أو مكان إقامة المباراة 
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أوقات بدء المباريات مع األخذ في االعتبار األمور الرياضية والتسويقية واألمور الخاصة المسابقات    لجنةُتحدد   .2
 بالبث واإلذاعة وأي ظروف أخرى.

يومين راحة على األقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي  كل نادٍ  منحبالمسابقات  لجنةتلتزم  .3
 مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية.

تم تحديد الفريق البطل   تتويج بطل المسابقة إلى الملعب الذي تراه مناسًبا لذلك في حاليحق للرابطة نقل مباراة   .4
ال تؤثر على أي مباريات أخرى في  التتويج التي سيتم نقلها مباراة انت نتيجة كو  قبل المباراة  بشكل رسمي

 .طرفي المباراة على ذلك موافقة الناديين الضيف والمستضيفبعد و  المسابقة
إقامة أي مباراة بدون جمهور أي على أرض محايدة أو منع إقامة أي مباراة على أي  المسابقات للجنةيحق  .5

أو ألي ظروف  في مدينة الفريق المستضيف ألسباب األمن والسالمة أو عدم توفر المالعب المعتمدة ملعب
اتخاذ ما تراه مناسًبا، على سبيل المثال ال الحصر التأجيل  . ولها بهذا الخصوصتستدعي ذلك أخرى  قاهرة 

 .و/أو النقل إلى أقرب ملعب معتمد من مدينة المستضيف و/أو النقل إلى أي ملعب آخر معتمد
في حال تعذر إقامة المباريات أو عدم استكمالها بسبب قوة قاهرة ال يتعارض مع ما نصت عليه األنظمة  .6

تأجيل موعد إقامة المباراة أو استكمالها في  المسابقات للجنةم اللعبة في المملكة، فإن واللوائح المتعلقة بتنظي
التوقيت التي تراه مناسبًا   المسابقات  لجنةاليوم التالي، وإذا كان الملعب مشغواًل بإحدى المباريات الرسمية فتحدد  

 إلقامة المباراة. 

 المسابقة (: نظام10المادة )
( 2دورين حيث يلعب كل فريق مع كٍل من الفرق األخرى )الكامل من ُتلعب مباريات المسابقة بطريقة الدوري   .1

مباراتين خالل ذات الموسم إحداهما كمستضيف واألخرى كضيف، ما لم يصدر قرار من لجنة االنضباط 
 بلعب مباراة خارج أرض النادي.واألخالق 

( ثالثة نقاط، ويمنح كل فريق نقطة واحدة في حال التعادل في المباراة، فيما 3ُيمنح الفريق الفائز في المباراة ) .2
 ال يحصل الفريق الخاسر على أي نقطة.

 .يحدد ترتيب الفرق في جدول الدوري تنازليًا وفقًا إلجمالي عدد النقاط التي يحصل عليها كل فريق .3
 النقاط يكون هو بطل المسابقة.عند نهاية الدوري فإن الفريق الذي أحرز أعلى عدد من  .4
( من 13للمادة )أو أكثر على نفس عدد النقاط، فيتم تحديد ترتيبهم في الجدول وفقًا  فريقينفي حال حصول  .5

 الالئحة.  هذه 
 من اعتباًرا ألدنىا الدرجة إلى للمسابقة النهائي الجدول في األخيرة  الثالثة المراكز في الواقعة الفرق  تهبط .6

 .التالي الموسم 
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 الفنية  اإلجراءات: الرابع الفصل

 المباريات (:11المادة )
تم نشرها اللعبة المحددة من قبل مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم والتي ي لقانون لعب جميع المباريات وفقًا يتم  .1

 عن طريق االتحاد الدولي.
( خمس وأربعين دقيقة، وتبدأ 45)( تسعون دقيقة مقسمة على شوطين، مدة كل شوط  90تكون مدة كل مباراة ) .2

 كل مباراة في الوقت المحدد لها في جدول المباريات.
( خمس عشرة دقيقة تبدأ عند إطالق حكم المباراة صافرة 15تكون فترة االستراحة بين شوطي المباراة لمدة ) .3

 نهاية الشوط األول وتنتهي بإطالق الحكم صافرة بداية الشوط الثاني.
ألحوال الجوية وحرارة الطقس إيقاف اللعب خالل شوطي المباراة لشرب المياه وفقًا لإلجراءات يجوز بناًء على ا .4

 والشروط التالية:
( خمسة وسبعين من الشوط 75( ثالثين من الشوط األول والدقيقة )30أن يكون إيقاف اللعب في الدقيقة )  4/1

 الثاني دون اإلخالل باستمرارية اللعب.
 ق الصافرة وإبالغ الفريقين ومسؤولي المباراة عن إيقاف اللعب لشرب المياه.يقوم الحكم بإطال 4/2
 يتوجه كل فريق لمنطقة مقاعد البدالء الخاصة به. 4/3
 ( ثالثة دقائق في كل شوط.3أال تتجاوز مدة إيقاف اللعب ) 4/4

 بسبب اإلنذارات )البطاقات الصفراء( والطرد )البطاقات الحمراء(: يقاف(: اال12مادة )ال
 يطبق التالي:د في الئحة االنضباط واألخالق مع عدم اإلخالل بما ور  .1

إنذارات في مباريات مختلفة في المسابقة يوقف تلقائًيا عن المشاركة  أربعة أو المسؤول إذا تلقى الالعب 1/1
 في المباراة التالية.

بالبطاقة الحمراء )طرد مباشر أو غير مباشر( يوقف تلقائًيا عن المشاركة   أو المسؤول  إذا تم طرد الالعب  1/2
 .اصيل العقوبةما لم يصدر قرار من لجنة االنضباط واألخالق يحدد تف في المباراة التالية

ة في الئحة االنضباط واألخالق في حال إلغاء أو إعادة أو عدم استكمال أي مباراة تطبق المواد ذات الصل .2
 فيما يخص اإلنذارات والطرد.

 يتحمل كل نادي مسؤولية رصد عدد إنذارات وطرد العبيه والمسؤولين وضمان أهليتهم للمشاركة في المباريات. .3
إلى نادي آخر فأنه يحتفظ بسجل البطاقات الصفراء والحمراء الخاص  أو مسؤول أي العبإذا انتقل أو أعير  .4

 به.
، منها على سبيل المثال ال الحصر في هذا الخصوصباط واألخالق  تطبق بقية المواد الواردة في الئحة االنض .5

 .آخر آلية انتقال البطاقات بين المسابقات المختلفة وآلية انتقال البطاقات من موسم إلى
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 المراكز تحديد (:13المادة )
وفي حال  المسابقةحسب مجموع النقاط التي حصل عليها الفريق من مباريات  تنازلًيا الفرق  ترتيب تحديد يتم  .1

 وفقًا للترتيب التنازلي التالي: في نهاية المسابقة، يتم تحديد المراكز النهائية كثر في النقاطتعادل فريقين أو أ
 النقاط في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها.أعلى عدد من  1/1
أو الفرق المتعادلة  ( في مباراة او مباريات الفريقينهما عليهداف )ماله من أهداف ناقص على فارق أ أ  1/2

 .خارج األرض التسجيلدون احتساب أفضلية ، فيما بينها
دون احتساب ،  الفرق المتعادلة فيما بينهالألهداف في مباراة او مباريات الفريقين أو    اًل يالفريق األكثر تسج  1/3

 .خارج األرض التسجيلأفضلية 
( إلى 1/1من )أو أكثر من الفرق المتعادلة بعد تطبيق الفقرات  فريقينفي حال استمرار التعادل بين  1/4

خرى فقط من هذه المادة مرة أ( 1/3( إلى )1/1)ت من من هذه المادة يتم إعادة تطبيق الفقرا (1/3)
 على مباريات الفريقين او الفرق المتساوية.

 .عليه( )ماله من أهداف ناقص ما المسابقةأعلى فارق أهداف في كامل  1/5
 .حتساب أفضلية التسجيل خارج األرضدون ا، المسابقةالفريق األكثر تسجيل لألهداف في كامل  1/6
لعب شوطين إذا كانت الفرق المتعادلة فريقان وكانا سويا على أرض الملعب في المباراة األخيرة يتم  1/7

دون احتساب أفضلية تسجيل األهداف خارج األرض، وفي حال التعادل في ، إضافيين كمباراة جديدة 
من عالمة الجزاء وفًقا لتعليمات االتحاد الدولي ولجنة الحكام   الترجيح  ركالتاألشواط اإلضافية يتم لعب  

 .الرئيسية
باريات األقل حصواًل على مجموع النقاط جراء حصول العبيه على البطاقات الصفراء والحمراء في م 1/8

 .بحيث يتم احتساب البطاقة الحمراء بثالث نقاط والبطاقة الصفراء بنقطة واحدة، المسابقة
كثر ه المادة وكانت الفرق المتعادلة أمن هذ (1/8)إلى  (1/1)في حال استمرار التعادل في الفقرات من  1/9

مباراة أو مباريات فاصلة بطريقة خروج من فريقين أو فريقان ال يلعبان سويًا على أرض الملعب يتم إجراء  
 وموعد ومكان بتحديد آلية المسابقات لجنةمرة واحدة بين الفرق المتعادلة فيما بينها وتقوم  من المغلوب

 إقامة المباراة أو المباريات.
وحتى نهاية الجولة قبل األخيرة  المسابقة، فإنه يتم تحديد المراكز أثناء في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط .2

 وفقًا للترتيب التنازلي التالي: من المسابقة
 .عليه( )ماله من أهداف ناقص ما المسابقةأعلى فارق أهداف في كامل  2/1
 .المسابقةالفريق األكثر تسجياًل لألهداف في كامل  2/2
 .للموسم الماضي المسابقة في الفريق األعلى تصنيفاً  2/3
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 إلغاء المباريات (:14المادة )
أو ، للعب المباراة الملعب أو عدم صالحية قوة قاهرة، ة في الوقت المحدد لها بسبب بدء المبارا  في حال تعذر .1

 اإلجراءات التالية:  اتخاذيتم فأو أي سبب آخر،  األضواء الكاشفة، تعطل
المباراة قبل   بدءأن يقرر    لحكم المباراة يجوز و   ،دقيقةثالثين (  30)  المباراة لمدة ال تقل عنتأجيل بدء يتم   1/1

 .انقضاء هذه المدة 
( أعاله دون أن يقرر حكم المباراة بدء المباراة، فللحكم 1/1في حال انقضاء المدة المحددة في الفقرة ) 1/2

 ة:السلطة التقديرية في اتخاذ أيًا من اإلجراءات التالي
( ثالثون دقيقة في حال رأى احتمالية زوال األسباب 30تأجيل بدء المباراة لمدة إضافية ال تتجاوز )  1/2/1

 المانعة لبدء المباراة.
 اإلعالن عن إلغاء المباراة. 1/2/2

لكل فترة   دقيقةثالثين  (  30)  بــ  التأجيل المحددة فترتي  انقضاء  بعد  يجب على الحكم اإلعالن عن إلغاء المباراة   .2
 . دون أن تزول األسباب المانعة لبدء المباراة 

حكم عن إلغاء المباراة اتخاذ الساعتين من إعالن  (  2)خالل    المسابقات  لجنةفي حال إلغاء المباراة، يجب على   .3
االعتبارات الرياضية قرار بشأن تحديد موعد آخر للمباراة، أو أي إجراء آخر تراه، مع األخذ في االعتبار جميع  

 والتنظيمية.
 القرارات التي يتم اتخاذها وفقًا لهذه المادة تعتبر نهائية وملزمة وغير قابلة لالستئناف. .4

 إيقاف المباريات (:15المادة )
قوة قاهرة، أو عدم صالحية بسبب لها  الفعليفي حال إعالن حكم المباراة عن إيقاف المباراة قبل نهاية الوقت  .1

 الملعب للعب المباراة، أو تعطل األضواء الكاشفة، أو أي سبب آخر، فيتم اتخاذ اإلجراءات التالية:
( ثالثين دقيقة، ويجوز لحكم المباراة أن يقرر استكمال المباراة قبل انقضاء هذه 30يتم إيقاف المباراة لمدة )  1/1

 .عند زوال القوة األسباب المانعة الستكمال المباراة  المدة 
( أعاله دون أن يقرر حكم المباراة استكمال المباراة، فللحكم 1/1في حال انقضاء المدة المحددة في الفقرة ) 1/2

 السلطة التقديرية في اتخاذ أيًا من اإلجراءات التالية:
( ثالثون دقيقة في حال رأى احتمالية زوال األسباب 30إيقاف المباراة لمدة إضافية ال تتجاوز ) 1/2/1

 عة الستكمال المباراة.المان
 اإلعالن عن إيقاف المباراة بشكل نهائي.   1/2/2

( ثالثين 30بعد انقضاء فترتي اإليقاف المحددة بــ )  بشكل نهائي  المباراة   إيقافيجب على الحكم اإلعالن عن   .2
 دقيقة لكل فترة دون أن تزول األسباب المانعة لبدء المباراة.
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حكم عن المن إعالن  ساعتين (2) خالل لمسابقاتا لجنةى علفي حال إيقاف المباراة بشكل نهائي، يجب  .3
 .المباراة بذات النتيجة التي كانت عليها عند اإليقافستكمال تحديد موعد الاتخاذ قرار بشأن ها إيقاف

 المسابقات  لجنةأو صدر قرار    في حال قرر الحكم استكمال المباراة عقب زوال األسباب التي أدت إلى إيقافها، .4
 :ةالتالي تطبيق األمورفيجب  باستكمال المباراة 

 إيقافها وال تلعب مباراة كاملة جديدة.يتم استكمال المباراة من نفس الدقيقة التي تم  4/1
يتم استكمال المباراة بنفس الالعبين األساسيين واالحتياطيين كما كان الوضع قبل اإليقاف، وال يجوز  4/2

 إضافة أي العب جديد في قائمة الفريق الرسمية.
وال يجوز إشراك أي  يحق لكل فريق إجراء التبديالت التي كان بإمكانه إجراءها قبل إيقاف المباراة، 4/3

 العب تم استبداله قبل إيقاف المباراة.
 تسري كافة العقوبات التي تم فرضها قبل إيقاف المباراة. 4/4
 ال يحق للنادي استبدال الالعب الذي تم طرده. 4/5

عدد العبي أحد الفريقين عن الحد األدنى من الالعبين  تناقصفي حال إيقاف المباراة من قبل الحكم بسبب  .5
انتهاء المباراة بفوز الفريق الذي استوفى الحد األدنى من فيقوم الحكم باإلعالن عن  ( سبعة العبين7وهو )

مع مراعاة المواد ذات الصلة في  ،(، ما لم يكن فارق األهداف أكبر من ذلكصفر – 3الالعبين بنتيجة )
 .االنضباط واألخالقالئحة 

 عبالمال (:16المادة )
 االتحاد الدوليولوائح يجب أن تقام كافة المباريات على مالعب مهيأة وصالحة للعب وفقًا لقوانين اللعبة  .1

 .واالتحاد اآلسيوي 
تحقيق أرضية الملعب لكافة والتأكد من  بوقٍت كافٍ  يقوم مراقب المباراة بفحص الملعب قبل بداية المباراة  .2

اللعبة فيجب عليه إصدار تعليماته إلى إدارة   لقانون ود مخالفات  اللعبة، وفي حال وج الشروط الواردة في قانون 
 الملعب إلزالة المخالفة فورًا.

يجب أن يتم رش أرضية الملعب وقص عشبه عند الحاجة بموافقة مراقب المباراة الذين يجب عليهم التأكد من  .3
 .اآلسيوي و ون اللعبة ولوائح االتحاد الدولي أن يتم ذلك وفقًا للشروط الواردة في قان

في حال الشك بحالة أرضية الملعب إن كانت صالحة للعب أم ال، فيكون لحكم المباراة السلطة التقديرية في  .4
 ( من هذه الالئحة.14تحديد ذلك، وفي حال قرر عدم بدء المباراة في وقتها المحدد فيتم تطبيق أحكام المادة )

 صالحية الملعب بعد اتخاذ الحكم قراره بهذا الشأن.ال يجوز ألي من الفريقين االعتراض على  .5
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 مقاعد البدالء والمنطقة الفنية (:17المادة )
للفريق المستضيف على يسار المنصة في حال مواجهة أرضية  وغرف المالبس تكون مقاعد دكة البدالء .1

للفريق الضيف على يمين المنصة في حال مواجهة  وغرف المالبس ودكة البدالء )الجهة الشمالية( الملعب
 يتفق الفريقان طرفي المباراة على غير ذلك.ما لم  )الجهة الجنوبية( أرضية الملعب

تسجيل أسماء الالعبين األساسيين والبدالء في (، SPLIS، من خالل النظام االلكتروني )يجب على كل فريق .2
الملعب وعددهم أرضية داخل  التواجد، كما يجب تسجيل أسماء المسؤولين الذين يحق لهم قائمة بداية المباراة 

 .من هذه الالئحة (23وفقًا لما نصت عليه المادة )شخص عشر  إحدى( 11)
االلتزام بارتداء البطاقة التعريفية   قائمة بداية المباراة المسؤولين المسجلين في  و   الالعبين االحتياطيينيجب على   .3

 قبل وأثناء وبعد المباراة.
مختلف   موحد  يجب على الالعبين االحتياطيين والمسؤولين المسجلين في قائمة بداية المباراة ارتداء زي رياضي .4

محدد في بطاقة المباراة المعتمدة من  وما هحسب  راة.عن األلوان التي يرتديها العبي الفريقين ومسؤولي المبا
 .قبل الرابطة بالتنسيق مع لجنة الحكام

والمشرفين العامين على األجهزة  التنفيذي والرئيس يحظر على رئيس النادي وجميع أعضاء مجلس اإلدارة  .5
الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة، ويجوز لهم التواجد في غرف تبديل المالبس شريطة   أرضية  اإلدارية من دخول

. ويصرح لصفة والعدداوفق النموذج المخصص لذلك والذي يحدد ، لها عبر البوابات الخلفية للملعبالتوجه 
الملعب إذا كانت غرف لرئيس النادي فقط بالمرور من خالل مضمار الجري إن وجد أو من خارج حدود ساحة  

 قبل بدء المباراة وبين الشوطين وبعد نهاية المباراة. المالبس في الجهة المقابلة لمنصة كبار الشخصيات
 أثناءعن مقاعد البدالء  من الالعبين أو الجهازين الفني واإلداري  يجب على حكم المباراة استبعاد العدد الزائد .6

 .قائمة بداية المباراة ة التأكد من تواجدهم وشطب اسم المتغيب منهم من المباراة، كما يجب على مراقب المبارا 
يحظر على أي شخص غير منتسب للنادي التواجد داخل غرف تبديل المالبس، ويتحمل النادي مسؤولية  .7

 تواجده.
 يخضع الالعبون والمسؤولون لسلطة وتعليمات مسؤولي المباراة سواء شاركوا في المباراة أو لم يشاركوا. .8
في تقرير  سواء قبل أو أثناء أو بعد المباراة  يجب على مسؤولي المباراة تدوين كافة المخالفات التي تحدث .9

 المباراة.
تمتد المنطقة الفنية مسافة متر واحد من كل جانب من المنطقة المخصصة لجلوس البدالء كما تمتد إلى   .10

 األمام مسافة مترا واحدا من قبل خط التماس.
لشخص واحد فقط من الجهازين اإلداري والفني إصدار التعليمات الفنية أثناء سير المباراة ضمن المنطقة يحق    .11

 الفنية المحددة في الملعب وعليه أن يعود حااًل إلى مكانه بعد إعطاء التعليمات.
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ا الحكم يجوز للطبيب وأخصائي العالج الطبيعي الدخول إلى أرض الملعب عند إيقاف اللعب إذا سمح لهم  .12
 بذلك.

 يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة إحالة األمر إلى لجنة االنضباط واألخالق التخاذ اإلجراءات المناسبة.  .13

 اإلحماء (:18المادة )
( 50قبل بدء المباراة بــ )الملعب أرض أن يقوم باإلحماء في  فريقيحق لكل ما لم تقرر الرابطة خالف ذلك،  .1

 ( عشرين دقيقة.20( ثالثون دقيقة، على أن يغادر أرض الملعب قبل بدء المباراة بــ )30ولمدة )خمسين دقيقة  
 يحق ألي فريق عدم إجراء عملية اإلحماء إذا رأى جهازه الفني ذلك. .2
 عند قيام الالعبين باإلحماء أثناء المباراة فيجب مراعاة الشروط التالية: .3

اإلحماء خلف المرمى األقرب إلى عملية القيام ب فريقصى من كل العبين كحد أقستة ( 6) لـعدديجوز  3/1
مسؤولي من  اثنان (  2)المباراة، على أن يرافقهم    مقاعد فريقهم أو في مساحة يتم تحديدها من قبل مراقب

 . كحد أقصى النادي
العبين مشاركين ( ثالثة  3في حال عدم وجود مساحة متوفرة للقيام باإلحماء خلف المرمى، يجوز لعدد )  3/2

كحد أقصى من كل فريق القيام بعملية اإلحماء خلف الحكم المساعد األول، على أن يرافقهم عضو واحد 
 من مسؤولي النادي كحد أقصى.

 يحظر على الالعبين القيام باإلحماء باستخدام الكرة، ويستثنى من ذلك حراس المرمى. 3/3
الذين يقومون باإلحماء إعطاء التعليمات لالعبين المتواجدين   يحظر على مسؤول النادي المرافق لالعبين  3/4

 داخل أرض الملعب أثناء سريان اللعب.
يجب على الالعبين الذين يقومون باإلحماء ارتداء قمصان التمرين والتي يجب أن تكون مختلفة عن  3/5

 القمصان التي يرتديها العبو الفريقين ومسؤولو المباراة.

 المعتمدة راتالكُ  (:19المادة )
 للمسابقة. المعتمدة تقوم الرابطة باختيار وتوفير الكرات  .1
 قبل بدء المسابقة. الكرة الرسمية للدوري  الحصول على يحق لكل نادٍ  .2
 ال يجوز للفرق استخدام ُكرات غير التي يتم توفيرها من قبل الرابطة أثناء التدريب واإلحماء قبل بداية المباراة. .3
 
 
 
 
 



  

 

 

 للمحترفين سلمان بن محمد األمير كأس دوري  مسابقةل التنظيمية الالئحة
 

 

21 

 

 قائمة الفريق : الخامس الفصل

 أهلية الالعبين (:20المادة )
أن يتحمل مسؤولية تسجيل العبيه وأن يضمن أن جميع الالعبين قد تم تسجيلهم وفقًا لالئحة   يجب على كل نادٍ  .1

 ذات العالقة.والتعاميم  االحتراف وأوضاع الالعبين باالتحاد واالتحاد الدولي، وكافة اللوائح
ات المسابقة، الموافقة على تسجيل العب من قبل االتحاد ال تعني لزامًا أهلية الالعب للمشاركة في مباري .2

 ويتحمل كل نادي مسؤولية إشراك الالعبين المؤهلين في كل مباريات المسابقة.
تطبق أحكام الئحة االنضباط واألخالق باالتحاد بشأن حاالت عدم أهلية الالعبين والعقوبات المستحقة في  .3

 حال اإلخالل.

 تسجيل الالعبين (:21المادة )
وفقًا لالئحة االحتراف وأوضاع الالعبين باالتحاد واالتحاد الدولي، وكافة   نالعبياليجب أن يتم تسجيل وانتقال   .1

 .ذات العالقةوالتعاميم  اللوائح
العبًا في قائمة  نيثالث( 30)ال يزيد عن و  ا( ستة عشر العبً 16ال يقل عن ) ناٍد تسجيل عددكل  يجب على .2

 :مع مراعاة الشروط التالية (،SPLISمن خالل النظام االلكتروني )، الفريق
 .لين والمشاركين في المسابقة محترفينالسعوديين المسجيجب أن يكون جميع الالعبين  2/1
 العبين.  سبعة( 7عن ) المحترفين غير السعودييناألجانب يزيد عدد الالعبين  ال 2/2
 العبين.خمسة ( 5)عدد عن  فما فوق  1997مواليد عام  من يقل عدد الالعبين السعوديين ال 2/3
 كحد أقصى.العب واحد فقط من فئة الالعبين غير السعوديين من مواليد المملكة ( 1) عدد 2/4

العبين من الالعبين المصنفين في الدرجات األدنى من   أربعة  (4يحق لكل نادي مشارك في المسابقة إشراك ) .3
من خالل   تسجيلهم  العبين محترفين، مع ضرورة  يكونواالمسابقة على أن    كل مباراة من  درجة الفريق األول في

 .(SPLISالنظام االلكتروني )
من خالل النظام وذلك  كل ناٍد تقديم قائمة الفريق الرسمية خالل المدة المحددة من قبل الرابطة يجب على .4

 ويجب أن تشتمل على المعلومات التالية لكل العب:، (SPLISااللكتروني )
 . أو اإلقامة على النحو المكتوب في بطاقة الهوية أو جواز السفر االسم باللغة العربية 4/1
 االسم باللغة االنجليزية على النحو المكتوب في جواز السفر. 4/2
م كتابته على القميص الخاص به باللغة االنجليزية وذلك العتماده من قبل رابطة اسم الالعب كما سيت 4/3

 الدوري السعودي للمحترفين.
 رقم تسجيل الالعب في االتحاد. 4/4
 الجنسية. 4/5
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 تاريخ الميالد. 4/6
 الطول والوزن. 4/7
 صورة لالعب بالطقم الرسمي للنادي على أن تكون الخلفية بيضاء. 4/8
 الخانة التي يلعب بها الالعب. 4/9

 . ليتم اعتمادها الفريق قائمةتطرأ على  أي تعديالتبشأن  الرابطةيجب إخطار . 5
 خالف المستندات المنصوص عليها أعاله. بمستندات إضافية أي رابطة طلب لل يحق. 6

 قائمة بداية المباراة (:22المادة )
( تسعين دقيقة كحد أقصى قائمة الالعبين 90يجب على كل فريق أن يسلم لمراقب المباراة قبل بدايتها بــ ) .1

 تسعة( 9( أحد عشر العبًا، والالعبين االحتياطيين وعددهم )11المشاركين في المباراة وعددهم )األساسيين 
الذين يحق لهم الجلوس على والجهاز الفني واإلداري  ،  في المباراة وحارس المرمى  مع تحديد قائد الفريق    العبين

 .(SPLISالنظام االلكتروني )من خالل وذلك  كحد أقصى ( أحد عشر شخص11)مقاعد البدالء وعددهم 
المدير الفني لكل فريق قبل تسليمها إلى مراقب و يجب أن يتم توقيع قائمة بداية المباراة من قبل مدير الفريق  .2

 المباراة.
بفحص البطاقات التعريفية الخاصة بالالعبين وأطقم اللعب لكل فريق قبل  والحكم الرابع مراقب المباراة يقوم  .3

 .وسبعين دقيقة( خمسة 75بداية المباراة بــ )
الذين تم اختيارهم في قائمة بداية المباراة من المشاركة ألي سبب  أحد الالعبين األساسيين قدرةفي حال عدم  .4

وال يجوز إضافة اسم جديد إلى قائمة   له بأحد الالعبين البدالء الذين تم اختيارهم في القائمةاستبدا  فيجوزكان،  
 .البدالء

الالعب الذي تم استبداله في القائمة ال يحق له المشاركة في المباراة، وال يحق للفريق إضافة أي العب  .5
 أثناء المباراة. تثالثة تبديال( 3احتياطي لتعويضه، مع بقاء حق الفريق في إجراء )

يجب على مدير الفريق أن يخطر مراقب المباراة على الفور بأي تغيير يطرأ على قائمة بداية المباراة ويتم تقديم  .6
، بشرط عدم إضافة أي اسم جديد للقائمة الرئيسية المقدمة قبل قائمة محدثة بداًل من القائمة التي تم تعديلها

 .ة من بداية المبارا ( تسعين دقيقة 90)
 يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة إحالة األمر إلى لجنة االنضباط واألخالق التخاذ اإلجراءات المناسبة. .7

 ولينتسجيل المسؤ  (:23المادة )
 (SPLISمن خالل النظام االلكتروني )  ولين والمستندات الداعمة لهللمسؤ   ةالرسمي  القائمةبتسجيل    يقوم كل نادٍ  .1

 .الرابطة تحددهالذي الموعد  خالل
 كحد أقصى طوال الموسم. من الجهاز الفني واإلداري  ولؤ ( خمسة عشر مس15لكل ناٍد تسجيل )يحق  .2
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كحد أقصى في كل مباراة من الجهاز الفني واإلداري مسؤول ( أحد عشر 11)تسجيل  كل نادٍ يجب على  .3
من المادة  5مراعاة ما ورد في الفقرة ، مع ليكونوا ضمن القائمة التي يسمح لهم بالتواجد داخل أرض الملعب

 :يكون من بينهم المناصب التالية، على أن ( في هذه الالئحة17)
 .مدير الفريق 3/1
 المدير الفني. 3/2
 المنسق اإلعالمي. 3/3
 .طبيب 3/4

 المباريات.تقوم الرابطة بإصدار بطاقات تعريفية لكافة المسؤولين المسجلين ويجب عليهم ارتداءها أثناء  .4
من المسؤولين المسجلين في القائمة الرسمية للمسؤولين في أي جولة من المسابقة  اً يحق للنادي استبدال أي .5

 أقصى.كحد  من موعد المباراة  ثالثة أيام( 3على أن يتم تقديم الطلب للرابطة قبل )
فيما يتولى المنسق اإلعالمي كافة األمور المتعلقة يتولى مدير الفريق كافة األمور اإلدارية المتعلقة بالمباراة،   .6

 باإلعالم، ويكونا هما المسؤولين عن التواصل والتنسيق مع الرابطة ومسؤولي المباراة.
اإلضافيين يصرح لهم اري أشخاص من الجهاز الفني واإلد عشرة ( 10يحق للفريقين يوم المباراة تسجيل ) .7

 بدخول غرف المالبس على أن تكون مناصبهم كالتالي:
 .النادي مجلس إدارة رئيس 7/1
 .مجلس إدارة النادي رئيسنائب  7/2
 .الرئيس التنفيذي 7/3
 المشرف العام على كرة القدم. 7/4
 .من طاقم الجهاز الفني المساند أشخاص( أربعة 4) 7/5
 .التجهيزات عمال اثنان( 2) 7/6
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 األطقم: السادس الفصل

 إجراءات اعتماد األطقم (:24المادة )
األطقم  كافةمن  بعينة واحدة  تزويد الرابطة قبل بداية المسابقة وخالل المدة التي تحددها يجب على كل نادٍ  .1

 للموافقة عليها واعتمادها. المرمىبالالعبين وحراس الخاصة 
 لطقم الفريق لوضع شعار الرابطة.يجب على كل نادي ترك مساحة خالية في الكم األيسر  .2
لكل من الالعبين وحراس المرمى في  والطقم الثالث يجب على كل ناٍد إحضار الطقم األساسي واالحتياطي .3

 كافة مباريات المسابقة.
ألوان األطقم التي يرتديها كل فريق طوال مباريات المسابقة  بالتنسيق مع األندية ولجنة الحكام  تحدد الرابطة .4

 في الموسم الرياضي وتطبق األحكام التالية:  
 .الخاص به الفريق المستضيف له األولوية في ارتداء الطقم الرئيسي 4/1
 يحق للفريق الضيف ارتداء الطقم الرئيسي ما لم يتشابه مع الطقم الرئيسي للفريق المستضيف. 4/2
في حال التشابه بين أطقم الفريقين، يكون القرار النهائي لحكم المباراة باعتماد الطقم الرسمي لكل فريق  4/3

 للنزول للملعب ولعب المباراة.
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 وتسوية النزاعات يةاالنضباطاإلجراءات : السابع الفصل

 اإلجراءات االنضباطية (:25المادة )
تقوم الرابطة بإحالة المخالفات االنضباطية الواردة في هذه الالئحة أو أيا من لوائح االتحاد أو الرابطة إلى لجنة  .1

 وفقًا لالئحتها.االنضباط واألخالق التخاذ اإلجراءات االنضباطية الالزمة 
 تطبق أحكام الئحة االنضباط واألخالق بشأن كافة المخالفات االنضباطية واالحتجاجات. .2
 تقدم االحتجاجات إلى لجنة االنضباط واألخالق وفًقا لما ورد في الئحتها. .3

 النزاعات تسوية(: 26المادة )
 .هماولوائح والرابطة يتم تسوية كافة النزاعات وفقًا للنظام األساسي لالتحاد .1

 المباراة مسؤولي (: تقارير27المادة )
بعد نهاية المباراة مباشرًة، وتزويد المباراة حكم  يجب على مسؤولي المباراة تزويد كل فريق بنسخة من تقرير .1

ساعتين  (2) خاللالتقارير اإللحاقية بتقرير حكم ومراقب المباراة و المسابقات  ولجنةلجنة االنضباط واألخالق 
 كحد أقصى من نهاية المباراة.

تزويد  عليهفي حال احتواء تقرير مسؤول المباراة على أحداث وحاالت تحتاج مزيدًا من الوقت لكتابتها فيجب  .2
 ( الحادية عشر11:00بالتقرير اإللحاقي في موعد أقصاه الساعة )  المسابقات  ولجنةلجنة االنضباط واألخالق  

 صباح اليوم التالي للمباراة. من
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 والعوائد المالية  اإلجراءات: الثامن الفصل

 للمباريات المالية اإلجراءات (:28المادة )
 . وكافة المصاريف األخرى الخاصة بفريقه واإلعاشةتكاليف السفر والنقل واإلقامة  يتحمل كل نادٍ  .1
وكافة المصاريف األخرى الخاصة بحكام المباريات  واإلعاشةيتحمل االتحاد تكاليف السفر والنقل واإلقامة  .2

 ومقيمي الحكام.
األخرى الخاصة بمراقبي ومنسقي وكافة المصاريف  واإلعاشةتتحمل الرابطة تكاليف السفر والنقل واإلقامة  .3

 المباريات والمنسقين اإلعالميين.
 :يتم توزيع الدخل الذي تم تحصيله من تذاكر المباريات على النحو التالي .4

 .ضيفست( إلى النادي الم%80ثمانين بالمائة ) 4/1
 .االتحاد إلى (%10)عشرة بالمائة  4/2
 .للملعب( مصاريف تشغيلية %10ائة )عشرة بالم 4/3

 آلية توزيع العائدات من رعاية الدوري  (:29المادة )
لما هو منصوص عليه في النظام األساسي للرابطة حسب المادة   وفقاً   المشاركة  األندية  العائدات على  توزيع  يتم  .1

 ( المخصصات المالية لألندية األعضاء.28رقم )

 الجوائز (:30المادة )
عبين والمدربين جوائز األفضلية لالإقامة حفل سنوي عند نهاية المسابقة لتسليم  أو أحد الرعاة  لرابطةيحق ل .1

  .والفرق المشاركة
يتم تقييم أداء الالعبين والمدربين والمسؤولين والفرق على مدار الموسم الرياضي من قبل لجنة يتم تشكيلها من  .2

 ييم.، وتقوم اللجنة بوضع المعايير وآلية التقمجلس إدارة الرابطةقبل 

 الكأس والميداليات (:31المادة )
 تتويج. الكأس المسابقة األصلي إلى البطل خالل حفل  تقوم الرابطة بتسليم .1
مسؤولية المحافظة على الكأس خالل الفترة التي يكون فيها بحوزة النادي وحتى تسليمه للرابطة  يتحمل النادي .2

، كما يتحمل من الموسم الذي يلي حصوله على كأس المسابقة  ن يومُا من تاريخ الجولة األخيرة( ستو 60قبل )
النادي بدفع كافة  ويلتزم النادي المسؤولية التامة عن أي ضرر يلحق بالكأس خالل فترة حيازة النادي له،

المبالغ التي تحددها الرابطة في حال عدم تسليمه للرابطة في الموعد المحدد، أو تم تسليمه على غير الحالة 
 التي كانت عليها عند االستالم.
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 تقوم الرابطة بمنح الميداليات التالية: .3
 مصغرة إلى البطل. ذهبية( ميدالية 50) ون خمس 3/1
 .صاحب المركز الثاني( ميدالية فضية مصغرة إلى 50)خمسون  3/2
 .إلى صاحب المركز الثالث ( ميدالية برونزية مصغرة 50) خمسون  3/3

 يحق لألندية الحاصلة على المراكز الثالث األولى طلب ميداليات إضافية على أن تكون على نفقتها الخاصة. .4
 المسابقة األصلي ويحق له االحتفاظ به.على نسخة تذكارية من كأس البطل يحصل النادي  .5
 األصلي النادي الذي يفوز بكأس المسابقة ثالث مرات متتالية أو أربع مرات متفرقة يحق له امتالك الكأس .6

نهائًيا، على أن تقدم الرابطة كأًسا جديدة للمسابقة في الموسم التالي ليبدأ معه احتساب عدد مرات الفوز لكل 
 ناد من جديد.

 حفل تتويج بطل الدوري  (:32) المادة
 تتولى الرابطة إقامة حفل تتويج بطل الدوري الذي يقام بعد نهاية المباراة األخيرة التي بها يحدد البطل.  .1
 في حالة عدم إمكانية تحديد البطل حتى الجولة األخيرة من المسابقة، يتم تطبيق اإلجراءات التالية:   .2

إلى الملعب الذي تقام عليه  مصغرة  ( خمس وعشرين ميدالية ذهبية25يتم إرسال الكأس األصلي مع ) 2/1
 مباراة الفريق صاحب المركز األول. 

إلى الملعب  مصغرة ( خمس وعشرين ميدالية ذهبية25يتم إرسال النسخة طبق األصل من الكأس مع ) 2/2
 الذي تقام عليه مباراة الفريق صاحب المركز الثاني.

الستالم الميداليات  لكل فريق يجب على الفريقين الحاصلين على المركزين الثاني والثالث تعيين ممثل رسمي .3
 .على أن يتم إخطار الرابطة خطيًا بأسماء الممثلين قبل الحفل خالل حفل تتويج بطل الدوري 
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 ختامية أحكام : التاسع الفصل

 تفسير الالئحة (:33المادة )
لجنة المسابقات هي الجهة المختصة بتفسير أحكام هذه الالئحة ولها الحق في اتخاذ ما تراه مناسًبا في الحاالت  .1

لالتحاد والوقائع التي لم يرد لها نص في هذه الالئحة وال تتعارض مع األحكام الواردة في النظام األساسي 
 والرابطة ولوائح االتحاد.

 اعتماد الالئحة وسريانها (:34المادة )
 ( وتاريخ6تم اعتماد هذه الالئحة من قبل مجلس إدارة االتحاد السعودي لكرة القدم بقراره رقم )ق/ .1

م ويسري العمل بها اعتباًرا من تاريخ نشرها على 2019/ أغسطس /19ه الموافق 1440/ ذو الحجة /18
 الوسائل االلكترونية الرسمية للرابطة.أي من 

 
 


