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اإلتحاد السعودي لكرة اليد

الفصل األول: التعريفات.

المادة )1(: تعريفات وعبارات الالئحة:

قصـد بالكلمـات والعبـارات التاليـة، المعانـي المبينـة والمدرجـة إزاء كل منهـا أينمـا 
ُ
ي

وردت فـي هـذه الالئحـة:

المملكة العربية السعودية.المملكة.

االتحاد السعودي لكرة اليد.االتحاد.

مجلس إدارة االتحاد السعودي لكرة اليد.المجلس.

اللجنة الفنية للمسابقات والبطوالت باالتحاد السعودي لكرة اليد.اللجنة.

القانون الذي يصدره االتحاد الدولي لكرة اليد.القانون الدولي.

الالئحة الفنية للمسابقات والبطوالت.الالئحة.

كشف تسجيل الالعبين )االسكور(.كشف المباراة.

جري بين فريقين خارج نطاق البطوالت الرسمية.المباراة الودية.
ُ
هي المباراة التي ت

هي المباراة التي تقام تحت إشراف االتحاد السعودي لكرة اليد.المباراة الرسمية.

يقصد بها الالعبين الذكور واإلناثالالعب.

الجهاز اإلداري.
هـم إداريـي الفريـق المكـون مـن: )المـدرب ومسـاعده وأخصائـي 

العـالج الطبيعـي والمعـد البدنـي أو مـدرب الحـراس(.

الشخص المعيَّن من قبل االتحاد لتولي األمور اإلدارية للمباراة.مراقب المباراة.

الموسم الرياضي.
جـري فيهـا المسـابقات والبطـوالت والمباريـات 

ُ
الفتـرة الزمنيـة التـي ت

التـي ينظمهـا ويحددهـا االتحـاد.

مقاطع الصور أو الفيديو أو الصوت المعتمدة من اللجنة.الوسائط المتعددة.
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الالئحة الفنية للبطوالت واملسابقات

الفصل الثاني: التشكيل واالختصاصات واالجتماعات.

المادة )2(: تشكيل اللجنة.

تتشـكل اللجنة بقرار من المجلس، وتتكون من خمسـة )5( أعضاء على   - 1 	

 للمـادة )51( مـن النظـام 
ً
النحـو التالـي: )رئيـس، ونائبـه، وثالثـة أعضـاء(، وفقـا

األساسـي لالتحـاد، علـى أن يكـون رئيـس اللجنـة أحد أعضاء مجلـس اإلدارة.

يشـارك فـي عضويـة اللجنـة الفنيـة للمسـابقات والبطـوالت، أعضـاء ممـن   	 1 	

لديهـم خبـرة، ودرايـة بشـئون المسـابقات، والبطـوالت، وفـي كـرة اليـد على 

جهـة الخصـوص.

المادة )3(: اجتماعات اللجنة.

تعقـد اللجنـة اجتماعهـا مـرة كل شـهر خـالل الموسـم الرياضـي، ولرئيـس   - 1 	

اللجنـة أن يدعـو الجتمـاع طـارئ متـى مـا اقتضـى األمـر.

، إذا حضره نصف عـدد األعضاء، على أن يكون   	 1 	
ً
يكـون االجتمـاع صحيحـا

الرئيـس أو نائبـه من الحضور.

رفع للمدير التنفيذي   	 1 	
ُ
ـدون محاضر اجتماعات اللجنة في سـجل خـاص، وت

ُ
ت

العتمادهـا من مجلس إدارة االتحاد.

يحـق لرئيـس اللجنـة أو نائبـه، تـداول بعض المسـتجدات بين أعضـاء اللجنة   - 1 	

بالتمريـر وإصـدار القـرارات، دون الحاجـة لعقـد اجتمـاع إذا اقتضـى األمـر، 

علـى أن يتـم تدويـن ذلـك فـي محضـر رسـمي.

تكـون قـرارات اللجنـة بأغلبيـة الحاضريـن، وفـي حـال تسـاوي األصـوات،   - 1 	

رجـح الجانـب الـذي فيـه رئيـس االجتمـاع.
ُ
ي
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اإلتحاد السعودي لكرة اليد

المادة )4(: اختصاصات اللجنة.

اإلشـراف وتنظيم وإدارة المسـابقات الرسـمية، وغير الرسـمية، وكذلك أي   - 1 -

مسـابقة أخـرى يكلـف بها مـن قبل مجلـس إدارة االتحاد.

إعـداد جـداول المسـابقات والمباريـات، وتحديـد أماكنهـا ومواعيدهـا،   	 1 -

 للمصلحة 
ً
وللجنـة حـق التغييـر فـي الجداول المعلنة حسـب ما تراه، محققـا

العامـة.

إصـدار البرنامـج الزمنـي للمسـابقات المحليـة، مـع مراعـاة االرتباطـات   	 1 -

الخارجيـة.

اعتماد وتثبيت نتائج المسابقات والمباريات التي تنظمها اللجنة.  - 1 -

النظـر فـي الشـكاوى واالحتجاجـات الـواردة إلـى االتحـاد، حـول   - 1 -

سـير المسـابقات والمباريـات ونتائجهـا وشـئون الالعبيـن واالدارييـن 

والمدربين، واألندية، والجماهير، وتطبيق اللوائح حيالها أو أي مخالفة 

أخـرى منصـوص عليهـا فـي هـذه الالئحـة.

تكليف المراقبين الفنيين واإلداريين إلدارة المباريات.  - 1 -

البـــــت فـــــي التقاريـــــر الـــــواردة مـــــن الحـــــكام، والمراقبيـــــن، واللجـــــان،   - 1 -

والمجلـــــس، واألنديـــــة، وإيقـــــاع العقوبـــــات علـــــى المخالفيـــــن.

ــق   - 1 - ــ ــن طريـ ــ ــواء عـ ــ ــرة، سـ ــ ــات المعتبـ ــ ــرق اإلثبـ ــ ــى طـ ــ ــاد علـ ــ ــة االعتمـ ــ للجنـ

ــرى،  ــ ــات أخـ ــ ــيلة إثبـ ــ ــددة، أو أي وسـ ــ ــائط المتعـ ــ ــواردة، أو الوسـ ــ ــر الـ ــ التقاريـ

ــه. ــ ــن عدمـ ــ ــات مـ ــ ــاد اإلثبـ ــ ــر اعتمـ ــ ــي تقديـ ــ ــق فـ ــ ــة الحـ ــ وللجنـ
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الالئحة الفنية للبطوالت واملسابقات

إضافــة التعديــالت التــي تراهــا اللجنــة ضروريــة لتطويــر نظــام المســابقات   - 1 -

ــى المجلــس العتمادهــا. ــا عل والبطــوالت وعرضه

ــــــى مجلــــــس    - 1 - ــــــس إدارات األنديــــــة، إل رفــــــع الحــــــاالت الخاصــــــة بأعضــــــاء مجال

ــــــم. إدارة االتحــــــاد، التخــــــاذ اإلجــــــراءات الرســــــمية حياله

التوصيـة لمجلـس اإلدارة بتشـديد الجـزاءات والعقوبـات، فـي الحـاالت التـي   -- 1 -

تتعـدى اختصاصـات اللجنـة، والتـي تتناسـب مـع جسـامة الخطـأ.

للجنـة أن تدعـو إلـى حضـور جلسـاتها مـن تـرى االسـتعانة بهـم فـي المسـائل   	- 1 -

المعروضـة أمامهـا، دون أن يتمتـع بحـق التصويـت.

الـواردة فـي المـادة )28( علـى المشـاركات المحليـة أو   	- 1 - تسـري العقوبـات 

الخارجيـة  التـي تشـارك فيهـا األنديـة السـعودية داخـل أو خـارج المملكـة.
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الفصل الثالث: الئحة البطوالت والمسابقات.

المادة )5(: قانون اللعبة:

يطبـق القانـون الدولـي للعبـة، بمـا فـي ذلـك التعديـالت األخيـرة، والتـي تـم تطبيقهـا فـي 

جميـع المسـابقات والبطـوالت، إال مـا ورد لـه نـص خـاص فـي اللوائـح، واألنظمـة، والتعليمـات 

التـي تصدرهـا الجهـة المسـئولة، ويبلـغ فيهـا االتحـاد.

المادة )6(: النظام األساسي لالتحاد:

تسـري قواعـد النظـام األساسـي لالتحـاد، ولوائحـه المختلفـة، وكذلـك قواعـد االتحاد 

الدولـي لكـرة اليـد، علـى كل مـا لـم يـرد فيـه نـص بهـذه الالئحة.

المادة )7(: موسم المسابقات والبطوالت:

هـي الفتـرة الزمنيـة التـي تقـام فيهـا المسـابقات والبطـوالت الرسـمية، والتـي   - 1 -

يعتمدهـا مجلـس إدارة االتحـاد بنـاًء علـى رؤيـة اللجنـة الفنيـة للمسـابقات 

والبطـوالت، بمـا ال يتعـارض مـع برامـج المنتخبـات المبنيـة علـى قـرارات 

االتحادات الدولية واآلسـيوية والعربية والخليجية في هذا الشـأن، وكذلك 

االسـتعدادات لتلـك البطـوالت.

للجنـة بعـد موافقـة مجلـس إدارة االتحـاد، حـق تحديـد هويـة المسـابقة،   	 1 -

متـى مـا اقتضـى األمـر اسـتدعاء الالعبيـن لمصلحـة المنتخبـات، وكان 

الوقـت ال يسـمح بتأجيـل الـدوري. كمـا لهـا حـق اقتـراح نظـام للمسـابقة، 

وفـق مـا يخـدم مصلحـة اللعبـة واألنديـة والمنتخبـات، وحسـب لوائـح الوزارة 

واللجنـة األولمبيـة والباراولمبيـة السـعودية.
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الالئحة الفنية للبطوالت واملسابقات

المادة )8(: المباريات الرسمية:

يشـرف االتحاد على جميع المباريات الرسـمية التي تقرها اللجان األولمبية   - 1 -

واالتحـادات الدوليـة والقاريـة والعربيـة والخليجية، عنـد إقامتها بالمملكة 

العربية السعودية.

تنظـــم اللجنـــة البطـــوالت والمســـابقات التـــي تجـــري علـــى مســـتوى   	 1 -

المملكـــة، وتشـــرف عليهـــا، وتقـــوم بتســـيير أمـــور اللعبـــة، وإصـــدار 

ـــه  ـــا ورد ل ـــز، إال م ـــهادات والجوائ ـــاب والش ـــح األلق ـــات، ومن ـــات والعقوب التنظيم

نـــٌص خـــاٌص فـــي هـــذه الالئحـــة.

المادة )9(: البطوالت التي ينظمها االتحاد، ويشرف عليها:
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المادة )10(: ضبط المباريات في الصاالت الرياضية:

الـوزارة بالمناطـق المقامـة علـى صاالتهـا الرياضيـة المباريـات،  علـى فـروع ومكاتـب 

المسـؤولية الكاملـة عـن جاهزيـة الصـاالت، وسـالمة وأمـن المباريـات، مـن حيـث المحافظـة 

علـى النظـام، ومراقبـة الجمهـور، وحمايـة الحـكام والالعبيـن، ومنـع الشـغب بالصـاالت. بمـا 

 عـن التنسـيق مـع الجهـات المعنيـة التي 
ً
فـي ذلـك إخطـار الجهـات األمنيـة، وهـي مسـؤولة أيضـا

.
ً
 وتجهيـزا

ً
تقـام علـى صاالتهـا المباريـات إعـدادا

المادة )11(: مشاركة األندية في البطوالت والمسابقات:

تلتـزم األنديـة المسـجلة لكـرة اليـد باالشـتراك فـي جميـع المسـابقات والبطـوالت 

الرسـمية، بكافـة الدرجـات المسـجلة، وتنفيـذ جميـع التعليمـات الصـادرة مـن الـوزارة 

واالتحـاد وفروعـه ومكاتـب الـوزارة بالمناطـق.

المادة )12( مواعيد المباريات:

يجـــب حضـــور األنديـــة المتباريـــة إلـــى مـــكان إقامـــة المبـــاراة قبـــل موعدهـــا   - 1 	-

ــا، والبطاقـــات الخاصـــة  بســـاعة علـــى االقـــل، وتقديـــم بيـــان بأســـماء العبيهـ

بهـــم. والنـــادي الـــذي يتأخـــر عـــن موعـــد بـــدء المبـــاراة يحـــق للحـــكام إنهـــاء 

المبـــاراة وعـــرض األمـــر علـــى اللجنـــة.

علـــى النـــادي مســـؤولية المبـــادرة باالتصـــال علـــى رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة   	 1 	-

للمســـابقات والبطـــوالت، أو نائبـــه، أو مقـــرر اللجنة، إلبالغه عن ســـبب التأخير 

ـــم. ـــل، أو العل ـــي الح ـــاهمة ف ـــع، للمس المتوق
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فـــي حالـــة انتهـــاء المبـــاراة فـــي ظـــروف غيـــر طبيعيـــة، قبـــل موعدهـــا القانونـــي،   	 1 	-

وتعـــذر نقلهـــا أو اســـتكمالها علـــى ملعـــب قانونـــي آخـــر فـــي المنطقـــة، فيجـــب 

إعـــادة المبـــاراة فـــي موعـــد ومـــكان تحـــدده اللجنـــة، ويتـــم إبـــالغ األنديـــة 

المعنيـــة بالموعـــد الجديـــد قبـــل وقـــت كاٍف.

إقـرار إنهـاء المبـاراة مـن عدمـه نتيجـة تأخـر أحـد النادييـن، يخضـع للمـدة   - 1 	-

المقـررة )نصـف سـاعة(، حتـى لـو سـمح النـادي الحاضـر للعـب رغـم التأخـر، 

ويتحمـل الحكمـان مسـؤولية ذلـك، مالـم يكـن هنـاك عائـق طـارئ تقتنـع 

فيـه اللجنـة، وتبلـغ الحـكام بذلـك.

المادة )13(: المالعب والصاالت:

يحـق للجنـة تغييـر مـكان أو تاريـخ أو موعـد أي مباراة رسـمية، بعد   - 1 	-

صـدور جـداول الـدوري، وذلـك وفـق مـا تـراه مناسـب لمصلحـة اللعبـة 

واألنديـة، أو المصلحـة العامـة، مـع إشـعار األنديـة بأي تغيـر قبل وقت 

كاٍف.

قـام مباريـات الـدوري الممتـاز الجماهيريـة فـي صـاالت   	 1 	-
ُ
ـل أال ت

َّ
فض

ُ
ي

األنديـة، إال فـي الحـاالت الضروريـة التـي يحددهـا اللجنـة.

المادة )14(: توثيق المباريات:

يتـم تسـجيل المباريـات علـى األوراق الرسـمية، الصـادرة مـن االتحـاد، أو البرنامـج 

الحاسـوبي المعتمـد مـن االتحـاد، وتكـون اسـتمارة تسـجيل المبـاراة مـن أصـل وأربـع نسـخ، 

يتـم توزيعهـا بعـد اسـتيفاء التوقيعـات الالزمـة عليهـا وفـق التالـي:
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األصل ونسـخة تسـلم لمندوب االتحاد، إلرسـاله بالبريد لالتحاد، مع إرسـال   - 1 --

نسـخة بالبريد اإللكتروني، بعد نهاية المباراة مباشـرة.

نسـخة تحفـظ لـدى فـرع أو مكتـب الـوزارة بالمنطقـة المقامـة علـى أرضهـا   	 1 --

الـوزارة بالمناطـق أن  المباريـات، وعلـى مندوبـي االتحـاد بفـروع ومكاتـب 

يحفـظ نسـخة بملـف خـاص، يسـهل الرجـوع إليـه عنـد الحاجـة.

نسخة لكال الناديين المتباريين.  	 1 --

المادة )15(: نتائج المباريات:

على مندوب االتحاد بفروع ومكاتب الوزارة المسؤوليات اآلتية:

إبـالغ اللجنـة بنتائـج المباريـات، وتقاريـر الحـكام فـور انتهائهـا عـن طريـق   - 1 --

التواصـل بمقـرر اللجنـة.

 إرسـال صـورة مـن كشـف المبـاراة، بصيغـة )PDF( عـن طريـق البريـد   	 1 --

االلكترونـي، بعـد نهايـة المبـاراة مباشـرة.

 إرسـال النسـخة األصليـة مـن كشـف المبـاراة، لالتحـاد فـي اليـوم التالـي   	 1 --

للمبـاراة.

المادة )16(: ألوان المالبس:

-- 1 -   
ً
يجـب علـى كل نـادي مقامـة علـى أرضـه المبـاراة، أو مذكـور اسـمه أوال

بالجـداول، أن يحضـر طقميـن للمالبـس للفريق وحـراس المرمى، أثناء كل 

 لتشـابه ألـوان المالبـس مـع النـادي اآلخـر.
ً
مبـاراة، منعـا
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يجب على األندية المنتسبة، إخطار االتحاد بشعار وألوان مالبسهم.  	 1 --

 يميزهمـا عـن   	 1 --
ً
 موحـدا

ً
يجـب علـى كل نـادي أن يوفـر لحـراس المرمـى لونـا

العبـي الملعـب، ومختلـف عـن حـراس المرمـى فـي النـادي اآلخـر.

يجـب علـى كل نـادي فـي البطـوالت المجمعـة، أن يكـون لديـه طقميـن   - 1 --

ألـوان المالبـس لألنديـة المشـاركة أثنـاء   سـيتم تحديـد 
ُ
مختلفيـن، حيـث

االجتمـاع الفنـي الـذي يتـم تحديـده مـن قبـل اللجنـة.

إذا تشابهت ألوان مالبس الناديين:  - 1 --

 عـن تغييـر لـون   - 1 - 1 --
ً
عتبـر مسـؤوال

ُ
قـام علـى أرضـه المبـاراة ي

ُ
النـادي الـذي ت

مالبسـه.

جميـع مالعـب المنطقـة تدخـل ضمـن نطـاق ملعـب النـادي فـي تلـك   	 1 - 1 --

المنطقـة.

إذا كانـت المبـاراة بيـن نادييـن مـن منطقـة واحـدة، أو علـى ملعـب   	 1 - 1 --

 
ً
عتبـر مسـؤوال

ُ
 بالجـدول، ي

ً
محايـد؛ فـإن النـادي المذكـور اسـمه أوال

عـن تغييـر لـون مالبسـه.

المادة )17(: االطالع على الالئحة:

علـى جميـع األنديـة المشـاركة فـي البطـوالت والمسـابقات التـي ينظمهـا   - 1 --

ويشـرف عليهـا االتحـاد بجميـع درجاتـه، االطـالع واإللمـام وتنفيـذ الالئحـة 

الفنيـة للمسـابقات والبطـوالت واللوائـح األخـرى.

المديـر التنفيـذي بالنـادي، هو المسـؤول عـن اطالع األجهـزة اإلدارية بالنادي   	 1 --

علـى اللوائـح والتعاميـم والقرارات والمخاطبـات الخاصة باالتحاد.
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المادة )18(: مشاركة اإلداريين في المباراة:

يجـب مراعـاة مـا جـاء بالمـادة )4-2( مـن القواعـد الدوليـة للعبـة )كـرة اليـد(، الصـادرة 

مـن االتحـاد الدولـي لكـرة اليـد، والتـي تنـص علـى أنـه يجـب تضميـن اسـتمارة تسـجيل 

المبـاراة أسـماء اإلدارييـن الخمسـة )إداري، مـدرب، مسـاعد مـدرب، أخصائـي عـالج طبيعـي، 

معـد بدنـي أو مـدرب حـراس( المصـرح بتواجدهـم علـى مقعـد البـدالء، ويشـترط أن يحمـل 

كل منهـم البطاقـة المعتمـدة مـن االتحـاد مجـددة، وبنفـس درجـة المبـاراة، علـى أن يكـون 

 عـن الفريـق أثنـاء المبـاراة، وهـو المخـول لـه بالحديـث مـع مراقبـي المبـاراة 
ً
أحدهـم مسـؤوال

والميقاتـي والمسـجل، وعنـد الضـرورة بالحـكام بمـا يسـمح بـه القانـون.

المادة )19(: إجراء الكشف الطبي على الالعبين:

علـى جميـع األنديـة إجـراء الكشـف الطبـي علـى الالعبيـن قبـل بدايـة   - 1 --

الموسـم الرياضـي، وحفـظ نتيجـة الكشـف الطبـي فـي ملـف الالعبيـن 

بالنـادي، للرجـوع إليـه عنـد الضـرورة، ويتحمـل النـادي المسـؤولية فـي حـال 

عـدم إجـراء الكشـف الطبـي علـى الالعبيـن، واتضـح أن لديهـم مـرض مؤثـر 

علـى الصحـة والحيـاة.

علـى   	 1 -- للرقابـة  السـعودية  اللجنـة  وإجـراءات  أنظمـة  تطبيـق  يجـب 

المنشـطات، واإللمـام بأنظمتهـا، وتثقيـف الالعبيـن بهـا، والسـماح لهـا 

الالعبيـن وأداء عملهـا فـي أي مـكان وزمـان. بالكشـف علـى 

يجـب علـى النـادي إبـالغ اللجنـة السـعودية للمنشـطات، بـأي إجـراء طبـي   	 1 --

لالعـب الـذي اسـتلزم اسـتخدام أدويـة، أو عقاقيـر، أو مـواد طبيـة، وتزويـد 

اللجنـة بالتقاريـر الطبيـة لالعبيـن.
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المادة )20(: إشراك الالعبين بالدرجات األعلى:

يحـق للنـادي إشـراك أي العـب مـن درجـة الشـباب للعـب فـي الدرجـة األولـى   - 1  	

دون تحديـد عـدد.

ال يحـق للنـادي إشـراك أي العـب مـن درجـة الناشـئين أو األشـبال أو البراعـم   	 1  	

للعـب فـي الفريـق األول.

يحـق للنـادي إشـراك )6( العبيـن مـن درجـة الناشـئين واألشـبال للعـب فـي   	 1  	

درجـة الشـباب.

يحـق للنـادي إشـراك )6( مـن درجـة األشـبال والبراعـم للعـب فـي درجـة   - 1  	

الناشـئين.

يحـق للنـادي إشـراك )6( مـن درجـة البراعـم والصغـار للعـب فـي درجـة   - 1  	

األشـبال.

يحق للنادي إشراك )6( من درجة الصغار للعب في درجة البراعم.  - 1  	

ال يحـق للنـادي إشـراك أي العـب مـن درجـة الصغـار للعـب فـي درجة الشـباب   - 1  	

والناشئين.

يعامـل الالعبيـن المسـجلين كمواليـد للمشـاركة فـي الدرجـات األعلـى   - 1  	

كالالعبين المحلين بشـرط أال يزيد عدد المسـجلين في كشـف المباراة 

عـن العبيـن )2( اثنيـن فقط.
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مخطط توضيحي يبين إشراك الالعبين بالدرجات األعلى



17

الالئحة الفنية للبطوالت واملسابقات

المادة )21(: تطبيق القانون من الحكام:

الحـكام مسـؤولون مسـؤولية مباشـرة عـن سـير المباريـات، وفـق القانون الدولـي للعبة، 

وعليهـم التشـاور مـع منـدوب االتحـاد بالمنطقـة، أو مراقـب المبـاراة، فـي حالـة تأخـر أحـد 

األنديـة عـن الموعـد القانونـي للمبـاراة، وذلـك قبـل اتخاذ قـرار عـدم اقامتها، للتأكـد من عدم 

 ،
ً
وجـود عائـق طـارئ ال ذنـب للنـادي فيـه، وفيمـا عـدا ذلـك فـإن الحكـم يتخـذ مـا يـراه مناسـبا

 للقانـون الدولـي للعبـة واللوائـح.
ً
طبقـا

المادة )22(: تواجد الحكام:

علـى جميـع الحـكام المكلفيـن إلدارة المباريـات، التواجـد بالصالـة فـي   - 1 		

مـدة أقلهـا سـاعة قبـل المبـاراة.

علـى الحـكام مـن خـارج منطقـة المبـاراة، أن يتواجدوا قبل وقـت كاٍف من   	 1 		

موعـد المباراة.

المادة )23(: عدم حضور الحكام للمباريات:

يجـب علـى حـكام المبـاراة إشـعار رئيـس اللجنـة الرئيسـية للحـكام، أو   - 1 		

عضـو اللجنـة الرئيسـية للحـكام بالمنطقـة المقامـة بهـا المبـاراة، بـأي ظرف 

 
ً
يواجههـم، يترتـب عليـه احتمـال تأخيـر وصولهـم، أو عـدم الوصـول نهائيـا

للمبـاراة.

فـي حالـة عـدم حضـور حـكام المبـاراة المعينيـن مـن قبـل االتحـاد، يقـوم   	 1 		

عضـو اللجنـة الرئيسـية للحـكام بالمنطقـة، أو منـدوب االتحـاد، أو مراقـب 

المبـاراة، بتعييـن الحـكام المؤهليـن إلدارة المبـاراة مـن حـكام المنطقـة.
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المادة )24(: احتساب نقاط الفوز لجميع مسابقات االتحاد:

يمنح النادي الفائز نقطتين، والمتعادل نقطة، والخاسر صفر، في المباريات   - 1 -	

التي تجري بطريقة الدوري الكامل، أو الدوري من دور واحد.

علـى   	 1 -	 الحاصـل  النـادي  الـدوري؛  بنظـام  تقـام  التـي  المسـابقة  ببطولـة  يفـوز 

 لعـدد النقـاط 
ً
أكبـر عـدد مـن النقـاط، ويحـدد باقـي ترتيـب األنديـة طبقـا

الدولـي(. النظـام  )اعتمـاد  األهـداف  فـارق  وكذلـك  نـادي،  كل  عليهـا  الحاصـل 

فـي حالـة تعـادل نادييـن، أو أكثـر، فـي عـدد النقـاط علـى المركـز األول،   	 1 -	

تقام بينهما مباراة فاصلة، أو دوري من دور واحد، لتحديد المراكز، ويطبق 

عليهـا نظـام مباريـات الـكأس، وتقـام المباريـات علـى ملعـب محايـد تحـدده 

اللجنـة، ويتـم إبـالغ األنديـة المعنيـة بالموعـد الجديـد قبـل وقـت كاٍف.

فـي حالـة تعـادل نادييـن، أو أكثـر فـي عـدد النقـاط، علـى المركـز الثانـي   - 1 -	

للصعـود للدرجـة األعلـى، أو الهبـوط للدرجـة األدنـى، تقـام بينهمـا مبـاراة 

فاصلـة، أو دوري مـن دور واحـد، لتحديـد النـادي الصاعـد صاحـب المركـز 

الثانـي، ويطبـق عليهـا نظـام مباريـات الـكأس، وتقـام المباريـات علـى ملعـب 

محايـد، ويتـم إبـالغ األنديـة المعنيـة بالموعـد الجديـد قبـل وقـت كاف.
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أما باقي المراكز في حالة تعادل ناديين، أو أكثر، يتبع التالي:  - 1 -	

قيمت بينهما.  - 1 - 1 -	
ُ
نظر إلى نتيجة المباراة، أو المباريات التي أ

ُ
ي

نظر إلى فارق األهداف بين األندية المتعادلة فقط.  	 1 - 1 -	
ُ
في حالة التعادل، ي

 أكثـر   	 1 - 1 -	
ً
نظـر إلـى النـادي الـذي سـجل أهدافـا

ُ
فـي حالـة اسـتمرار التعـادل، ي

بيـن األنديـة المتعادلـة.

نظـر إلـى فـارق األهـداف بيـن كافـة األنديـة   - 1 - 1 -	
ُ
فـي حالـة اسـتمرار التعـادل، ي

بالبطولة.

نظـر إلـى النـادي الـذي سـجل أكثـر عـدد   - 1 - 1 -	
ُ
فـي حالـة اسـتمرار التعـادل ي

أهـداف فـي كافـة مباريـات البطولـة.

في حالة استمرار التعادل يتم اللجوء للقرعة لتحديد المراكز.  - 1 - 1 -	

فـي حالـة تعـادل نادييـن أو أكثـر فـي النقـاط لتحديـد المركز المؤهـل لبطولة   - 1 -	

النخبة:

ينظر إلى نتيجة المباراة أو المباريات التي أقيمت بينهما.  - 1 - 1 -	

في حالة التعادل ينظر إلى فارق األهداف بين األندية المتعادلة فقط.  	 1 - 1 -	

 أكثر بين   	 1 - 1 -	
ً
فـي حالـة اسـتمرار التعـادل ينظـر إلى النادي الذي سـجل أهدافـا

األندية المتعادلة.

فـي حالـة اسـتمرار التعـادل ينظـر إلـى فـارق األهـداف بيـن كافـة األنديـة   - 1 - 1 -	

بالبطولـة.

فـي حالـة اسـتمرار التعـادل ينظـر إلـى النـادي الـذي سـجل أكثـر عـدد   - 1 - 1 -	

أهـداف فـي كافـة مباريـات البطولـة.

في حالة استمرار التعادل يتم اللجوء للقرعة لتحديد المراكز.  - 1 - 1 -	
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في حالة التعادل بالنقاط على أي مركز في بطولة النخبة يتبع التالي:  - 1 -	

ينظر إلى نتيجة المباراة أو المباريات التي أقيمت بينهما.  - 1 - 1 -	

في حالة التعادل ينظر إلى فارق األهداف بين األندية المتعادلة فقط.  	 1 - 1 -	

 أكثر بين   	 1 - 1 -	
ً
فـي حالـة اسـتمرار التعـادل ينظـر إلى النادي الذي سـجل أهدافـا

األندية المتعادلة.

فـي حالـة اسـتمرار التعـادل ينظـر إلـى فـارق األهـداف بيـن كافـة األنديـة   - 1 - 1 -	

بالبطولـة.

فـي حالـة اسـتمرار التعـادل ينظـر إلـى النـادي الـذي سـجل أكثـر عـدد   - 1 - 1 -	

أهـداف فـي كافـة مباريـات البطولـة.

في حالة استمرار التعادل يتم اللجوء للقرعة لتحديد المراكز.  - 1 - 1 -	

أمـا بطـوالت المملكـة لألنديـة أبطـال المناطـق للدرجـات الثـالث: فـي حالة   - 1 -	

التعـادل فـي النقـاط بـاألدوار النهائيـة يتبـع التالي:

أوال: بالنسبة لألدوار التمهيدية:  - 1 - 1 -	

ينظر إلى نتيجة المباراة أو المباريات التي أقيمت بينهما.  - 1  - 1 - 1 -	

فـي حالـة اسـتمرار التعـادل ينظـر إلـى فـارق األهـداف بيـن األنديـة   	 1  - 1 - 1 -	

المتعادلـة فقـط.

 أكثر   	 1  - 1 - 1 -	
ً
فـي حالـة اسـتمرار التعادل ينظـر إلى النادي الذي سـجل أهدافا

بيـن األندية المتعادلة.

فـي حالـة اسـتمرار التعـادل ينظـر إلـى فـارق األهـداف بيـن كافـة   - 1  - 1 - 1 -	

األنديـة بالبطولـة.

فـي حالـة اسـتمرار التعـادل ينظـر إلـى النـادي الذي سـجل أكثـر عدد   - 1  - 1 - 1 -	

أهـداف فـي كافـة مباريـات البطولة.

في حالة استمرار التعادل يتم اللجوء للقرعة لتحديد المراكز.  - 1  - 1 - 1 -	
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ثانيا: بالنسبة للدور النهائي فيطبق فيها نظام مباريات الكأس:  	 1 - 1 -	

يلعـب صاحـب المركز األول بالمجموعة األولى مع صاحب المركز   - 1  	 1 - 1 -	

الثاني بالمجموعة الثانية.

يلعب صاحب المركز األول بالمجموعة الثانية مع صاحب المركز   	 1  	 1 - 1 -	

الثاني بالمجموعة األولى.

يلعب الخاسران من )1-2( لتحديد المركزين الثالث والرابع.  	 1  	 1 - 1 -	

يلعب الفائزين من )1-2( لتحديد المركزين األول والثاني.  - 1  	 1 - 1 -	

يلعـب صاحـب المركـز الثالـث مـن المجموعـة األولـى مـع صاحـب   - 1  	 1 - 1 -	

المركـز الثالـث مـن المجموعـة الثانيـة لتحديـد المركـز الخامـس 

والسـادس.

يلعـب صاحـب المركـز الرابـع مـن المجموعـة األولـى مـع صاحـب   - 1  	 1 - 1 -	

المركـز الرابـع مـن المجموعـة الثانيـة لتحديـد المركـز السـابع 

والثامـن.
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)الفصل الرابع(: الئحة العقوبات.

المادة )25(: عقوبات النادي:

يعاقب النادي بالحاالت التالية:

.إذا لـم يشـارك فـي بطولـة، أو مباريـات، أو مسـابقات لدرجـة، والدرجـات   - 1 -	

المسـجل بهـا، يطبـق بشـأنه لوائـح االتحـاد.

إذا لعـب مبـاراة وديـة داخلية، مـع أندية خارجية، دون الحصـول على موافقة   	 1 -	

مسـبقة مـن الـوزارة أو االتحـاد، يدفـع غرامـة، قدرهـا )5000( خمسـة آالف 

ريـال، ويوجـه لـه لفـت نظـر ويرفـع صـورة منه للـوزارة.

إذا لعـب مبـاراة وديـة خارجيـة، دون الحصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن   	 1 -	

الـوزارة أو االتحـاد، يدفـع غرامـة قدرهـا )10000( عشـرة آالف ريـال؛ ويوجـه 

لـه لفـت نظـر، يرفـع صـورة منـه للـوزارة.

فـي حالـة اعتـذاره عـن المشـاركة فـي أي بطولـة خارجيـة يحـق لـه   - 1 -	

المشـاركة فيهـا، يحـرم مـن المشـاركة فـي أول بطولـة خارجيـة يحـق لـه 

المشـاركة فيهـا، مـا لـم يكـن عـدم المشـاركة صـادرة مـن جهـات أخـرى 

رسـمية.

فـي حالـة عـدم مشـاركة النـادي، أو اعتـذاره علـى المشـاركة فـي بطولـة   - 1 -	

النخبـة ألنديـة الـدوري الممتـاز، يمنـع النـادي مـن المشـاركة فـي البطولـة 

 عنـه صاحـب المركـز التالـي فـي ترتيـب الـدوري.
ً
القادمـة ويشـارك بـدال
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علـى جميـع األنديـة وفرقهـا، احتـرام مشـاركتها فـي المسـابقات القائمـة،   - 1 -	

وإعطائهـا االهتمـام الكافـي، بغـض النظـر عـن موقـع النـادي فـي الـدوري. 

وإدارة النـادي مسـؤولة مسـؤولية كاملـة عمـا يحـدث مـن تجـاوزات الفـرق 

التابعـة لهـا كاإلهمـال والالمبـاالة، ممـا يشـوه معه صـورة المسـابقة، وكل 

هـذا يدخـل تحـت دائـرة التواطـئ والتخـاذل، ومـا فـي معناهـم

علـى اللجنـة تحديـد أهميـة المباريـات، وأوضـاع األنديـة فـي الـدوري،   - 1 -	

 بالوضـع. وعلـى لجنـة الحـكام إعطـاء 
ً
وتزويـد لجنـة الحـكام كتابيـا

األهميـة المناسـبة لتلـك المباريـات

عنـد قيـام أي نـادي بالتالعـب فـي نتائـج ناديـه بطريقـة أو بأخـرى، بقصـد   - 1 -	

التأثيـر علـى نتائـج نـادي أو أنديـة أخـرى، أو مصلحـة نـادي دون آخـر، وهـو 

مـا يدخـل ضمـن دائـرة التواطـئ، أو التخـاذل، أو التسـاهل، أو مـا فـي معناهـم، 

فللجنـة، صالحيـة تقديـر وضـع المبـاراة وشـكلها وتقييمهـا، وفـق تقريـر 

الحـكام أو المراقبيـن أو مـن خـالل مشـاهدة المبـاراة، وليـس بالضـرورة أن 

يكـون لمثـل هذا األمر إثباتاته المحسـومة، كاتفاق المدرب، أو تسـجيل، 

أو رشـوة ثابتـة، أو خالفـه، فيتـم اتخـاذ اإلجـراءات التاليـة:

سـحب )6( مـن نقاطـه فـي مسـابقة الـدوري للموسـم القـادم، وعـدم   - 1 - 1 -	

المشـاركة فـي بطولـة خارجيـة قادمـة، لمـرة واحـدة، إذا حصـل له فرصة 

المشـاركة، مـع دفـع غرامـة ماليـة علـى النحـو التالـي:

أندية الدوري الممتاز: 100.000 ريال )مئة ألف ريال سعودي(.  	 1 - 1 -	

أندية دوري الدرجة األولى: 70.000 ريال )سبعون ألف ريال سعودي(.  	 1 - 1 -	

أنديـة دوري شـباب وناشـئي الممتـاز: 50.000 ريـال )خمسـون ألـف ريـال   - 1 - 1 -	

سـعودي(.
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باقـي المسـابقات التـي ينظمهـا االتحـاد: 30.000 ريـال )ثالثـون ألـف ريـال   - 1 - 1 -	

سـعودي(.

إذا تكـررت للمـرة الثانيـة، يتـم سـحب جميـع نقاطـه فـي نفـس الموسـم،   - 1 - 1 -	

، مـع دفـع الغرامـات الماليـة المذكـورة 
ً
وهبوطـه للدرجـة األدنـى تلقائيـا

.
ً
سـابقا

للمجلـس قيـاس مبـدأ التواطـؤ، أو التخـاذل، أو التسـاهل، أو التكاسـل، أو   - 1 - 1 -	

الالمبـاالة، أو مـا فـي معناهـم. مـن خـالل عـدة معطيـات دالـة، وعـدة أوجـه 

مختلفـة، منهـا علـى سـبيل المثـال ال الحصـر:

مـن خـالل فـارق األهـداف الـذي يفـوق الحـد الطبيعـي، والـذي يتعـدى   - 1 - 1 - 1 -	

متوسـط النتائـج لمباريـات الـدوري بشـكل واضـح، ممـا يـدل داللـة 

واضحـة علـى أن المبـاراة غيـر طبيعيـة.

أن يخسـر النـادي الـذي فقد المنافسـة، أو لم يفقدهـا من آخر ضعيف،   	 1 - 1 - 1 -	

النـادي، مثـل: نقـص أو  أو مهـدد بالهبـوط، نتيجـة تغييـر فـي خارطـة 

إراحـة بعـض العبيـه، أو أي صـورة مـن صـور التخـاذل، أو الالمبـاالة، 

وفـي معناهـم، وقـد يعـود للفـوز على أنديـة أقوى، إن كان فـي الدوري 

بقيـة مباريـات، أو حتـى لـم يفـز علـى أنديـة أخـرى، لفقـده المنافسـة، 

وتكـون النتائـج تخـدم أنديـة علـى حسـاب أنديـة أخـرى.

ريـح غالبيـة العبيـه األساسـيين، حتـى لـو كانـوا مسـجلين فـي   	 1 - 1 - 1 -	
ُ
أن ي

، أو فقدانـه األمل ببطولة 
ً
كشـف المبـاراة. دون سـبب، كإصابـة مثال

المسـابقة التـي يشـترك فيهـا. أو االعتـذار للمشـاركة فـي بطولـة 

 تتجـاوز بدايتهـا )5( أيـام.
ً
داخليـة أو خارجيـة قريبـة جـدا

إراحـة الالعبيـن بداعـي اإلصابـة، وخالفـه، مالـم يكـن هنـاك   - 1 - 1 - 1 -	

تقريـر مـن مستشـفى حكومي، وفـي هذه الحالة قد يسـتدعي 

األمر العرض على مستشفى يحدده االتحاد دون غيره، العتماد 

الالعبيـن  إحضـار  النـادي  وعلـى  الكشـف،  وإعـادة  التقريـر، 

المعنيين خالل يومين، ولالتحاد االسـتعانة باالتحاد السـعودي 

للطـب الرياضـي، أو الهيئـات الطبيـة، ومـا فـي حكمهـم.
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قيـام أي مسـؤول بسـحب العبيـه، بعـد تسـجيلهم فـي سـجل المبـاراة،   - 1 - 1 - 1 -	

وفـي أي وقـت منهـا، أو إراحـة العبيـه، بشـكل واضـح أثنـاء المبـاراة، 

أوفـي نهايتهـا، مـن أجـل التأثيـر فـي نتيجـة المبـاراة.

إهـدار الفـرص بشـكل واضـح، ومتكـرر، سـواًء االنفـرادات، أو رميـة   - 1 - 1 - 1 -	

السـبعة أمتـار، أو التصويـب العشـوائي من أي مـكان، دون قصد إحراز 

هدف.

علـى النـادي االلتـزام بقواعـد المـادة )-4 8( مـن القانـون الدولي للعبـة، والتي   - 1 -	

 مرئيـة، ال يقـل ارتفاعهـا عـن 
ً
تنـص علـى: » يجـب أن يرتـدي الالعبـون أرقامـا

20سـم، فـي الجـزء الخلفـي مـن القميـص، و10سـم، علـى األقـل فـي المقدمـة. 

ويجـب أن تكـون األرقـام المسـتخدمة مـن 1 إلـى 99. والالعـب الـذي يبـدل 

مـن العـب ملعـب إلـى حـارس المرمـى، يجـب أن يرتـدي نفـس الرقـم فـي 

كال المركزيـن. و يجـب أن يختلـف لـون األرقـام بشـكل واضـح مـع ألـوان 

وتصميـم القميـص«.

وفي حال مخالفة ذلك يتم اتخاذ العقوبات التالية:

لفت نظر للمرة األولى.  - 1 - 1 -	

غرامـة ماليـة قدرهـا ألـ)1000(ــــف ريـال فـي حال التكـرار للمـرة الثانية أو   	 1 - 1 -	

أكثر.

 مـن تاريـخ إشـعار النـادي،    - 1 -	
ً
يتـم تسـديد العقوبـات الماليـة خـالل ثالثـون يومـا

 
ً
وإذا لـم تسـدد تضاعـف الغرامـة الماليـة لمـرة واحـدة، وإذا لـم تسـدد أيضـا

 حيـال ذلـك.
ً
 أخـرى، تتخـذ اللجنـة مـا تـراه مناسـبا

ً
خـالل خمسـة عشـر يومـا
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المادة )26(: يخسر النادي )10/ صفر(: في الحاالت التالية:

 دون أن يبـرز بطاقتـه الصـادرة الـوزارة أو االتحـاد، أو عـدم   - 1 -	
ً
إشـراك العبـا

تسـجيله فـي كشـف المبـاراة، أو شـارك ببطاقـة منتهيـة الصالحيـة.

إشـراك العبيـن أكثـر مـن العـدد المسـموح بـه، فـي أي درجـة حسـب ما جاء   	 1 -	

بالمادة العشـرين.

فـي حالـه عـدم حضـور النـادي للمبـاراة، دون إبـداء سـبب أو تقديـم عـذر   	 1 -	

مقبـول لالتحـاد.

فـي حالـة مشـاركة أي العـب غيـر موهـل، وال يحـق لـه المشـاركة فـي   - 1 -	

المبـاراة.

 فـي حالـة حضـور النـادي بالعـدد الغيـر قانونـي، حسـب القاعـدة )4-1( مـن   - 1 -	

القانـون الدولـي لكـرة اليـد، وتـم حضور النـادي اآلخر والحـكام، بحيث يتم 

تسـجيل أسـماء النادييـن، فـي اسـتمارة المبـاراة، والكتابـة فـي التقرير عدم 

إقامـة المبـاراة لعـدم اكتمـال النـادي حسـب القانـون الدولـي.

رفـض اللعـب لتأخـر النـادي اآلخـر ألكثـر مـن نصـف سـاعة، عـن الموعـد   - 1 -	

المحـدد للمبـاراة، بعـذر خـارج عـن إرادتهـم، ويقتنـع بـه الحـكام والمراقـب 

اإلداري والمراقـب الفنـي ومنـدوب االتحـاد.
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المادة )27(: عقوبات التأخير واالنسحاب:

إذا تأخـر النـادي نصـف سـاعة، عـن موعـد المبـاراة المحـدد، ولـم يصـدر قرار   - 1 -	

الحكـم بإنهائهـا؛ وحضـر النـادي المتأخـر فإنـه يتحتـم إقامـة المبـاراة مهمـا 

كانـت األسـباب.

إذا انسـحب النـادي مـن المباراة، وذلـك بخروجه من الملعب قبل إنتهاء   	 1 -	

الوقـت األصلـي، أو امتناعـه عـن إقامـة المبـاراة، أو اسـتئناف اللعب بعد 

مهلـة الخمـس دقائـق التـي يمنحهـا لـه الحكـم، فيتـم سـحب نقـاط 

المبـاراة منـه، ومعاقبتـه بغرامـة ماليـة وقدرهـا 30.000 ريـال )ثالثون 

الـف ريال سـعودي(.

إذا انسـحب النـادي مـن المبـاراة، وعـاد قبـل خمـس دقائـق الممنوحـة لـه، مـن   	 1 -	

الحكـم يتـم إجـراء اآلتي:

يسـتبعد اإلداري المسـؤول الـذي وقـع علـى كشـف المبـاراة، ويطبـق   - 1 	 1 -	

القانـون الدولـي.

يوقـف اإلداري المسـؤول الـذي وقـع علـى كشـف المبـاراة، ثـالث مباريـات   	 1 	 1 -	

رسـمية التاليـة للمبـاراة وبنفـس الدرجـة.

تنقـل أول مبـاراة رسـمية للنـادي المنسـحب، خـارج منطقتـه، وبنفـس   	 1 	 1 -	

درجـة المبـاراة، وليـس بالضـرورة أن تكـون التاليـة.

غرامة 10.000 ريال )عشرة آالف ريال سعودي(.  - 1 	 1 -	

في حالة اعتذار أي نادي عن االشتراك في الدوري، قبل أو بعد صدور   - 1 -	

الجداول، وقبل بداية المنافسات، يهبط للعب في دوري المناطق، ويتم 

تطبيق لوائح اللجنة بحقه، ويتم صعود النادي صاحب المركز الثالث 

فـي دوري الدرجـة األولـى، إذا كان النـادي المعتذر من بطولة الدوري 

الممتاز، أو صاحب المركز الثالث في نهائيات بطولة المملكة للدرجة 

الثانية، والشـباب والناشـئين إذا كان النادي المعتذر من بطولة دوري 
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الدرجة األولى أو شـباب وناشـئي الممتاز، إذا كان هناك وقت كاٍف، 

أو يحـق للجنـة إبقـاء الـدوري بالعـدد المتبقي، إذا لـم يكن هناك وقت 

كاٍف، الختيار النادي البديل، مع دفع غرامة مالية على النحو التالي:

الدوري الممتاز: 70.000 ريال )سبعون ألف ريال سعودي(.  - 1 - 1 -	

دوري الدرجة األولى: 50.000 ريال )خمسون ألف ريال سعودي(.  	 1 - 1 -	

باقي مسابقات االتحاد: 30.000 ريال )ثالثون ألف ريال سعودي(.  	 1 - 1 -	

النـادي الـذي يمتنـع عـن االسـتمرار فـي المباريـات األخيـرة، فـي نهاية   - 1 -	

الموسـم، بعـد أن تأكـد مـن هبوطـه للدرجـة األدنـى، تبقـى النتائـج 

بنتيجـة  خاسـر  يعتبـر  عنهـا،  يعتـذر  التـي  والمباريـات  هـي،  كمـا 

.4 27 الفقـرة  10/صفـر، مـع تطبيـق الغرامـات المذكـورة فـي المـادة 

 إذا كان التأخر وعدم المشاركة في المباراة نتيجة ظروف قاهرة،   - 1 -	

.
ً
تنظر اللجنة، في الموضوع وتقرر ما تراه مناسـبا

الثانيـة، تشـطب نتائجـه،   - 1 -	 النـادي للمبـاراة   إذا تكـرر عـدم حضـور 

ويهبـط للدرجـة األدنـى، وال يشـمله زيـادة أنديـة الدرجـة التـي هبـط 

فـوات  أو  الحجـز،  فـي  كالتأخـر  اإلهمـال  ذلـك  فـي  ويدخـل  منهـا، 

 فـي حـدوث شـيء مـن 
ً
الرحلـة، أو مـا شـابهها، مالـم يكـن االتحـاد سـببا

هـذا، فينظـر فـي األمـر، مـع دفـع الغرامـة المذكـورة فـي المـادة 27 

.4 الفقـرة 
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المادة )28(: عقوبات مخالفات الجماهير:

أحـداث الشـغب التـي تقـع مـن جمهـور النـادي، كالتعدي بالضـرب، أو رمي شـيء داخل أرضية 

الصالـة، أو التلفـظ بألفـاظ خارجـة عـن الـروح الرياضية، أو أهازيج وشـعارات دينيـة أو طائفية 

أو عنصريـة أو عرقيـة، علـى الحـكام، أو المراقـب الفنـي، أو المراقـب اإلداري، أو اإلدارييـن، أو 

المدربيـن، أو الالعبيـن، أو علـى ممتلـكات وأدوات صـاالت الـوزارة، أو األنديـة، وبعد التأكد 

مـن تحديـد مسـئولية جمهـور النـادي علـى ذلك يتم اتخـاذ التالي:

يتـم نقـل مبـاراة واحـدة، وبنفـس الدرجـة، وليـس بالضـرورة أن تكـون   - 1 -	

5.000ريـال )خمسـة آالف ريـال  المبـاراة التاليـة، مـع دفـع غرامـة وقدرهـا 

سـعودي( مـع إصـالح مـا تـم إتالفـه، أو دفـع قيمتـه المقـدرة مـن المرجـع.

فـي حالـة التكـرار، يعاقـب النـادي بنقـل مباراتيـن، وليـس بالضـرورة أن   	 1 -	

تكـون المباراتيـن التاليتيـن، مـع دفـع غرامـة وقدرهـا 10.000 ريـال )عشـرة 

آالف ريـال سـعودي( مـع إصـالح مـا تـم إتالفـه، أو دفـع قيمتـه المقـدرة مـن 

المرجـع.

إذا تكـررت للمـرة الثالثـة، تنقـل لـه مـن ثـالث مباريـات، مـع دفـع غرامـة   	 1 -	

وقدرهـا 15.000 ريـال )خمسـة عشـر آالف ريـال سـعودي( مـع إصـالح مـا تـم 

إتالفـه، أو دفـع قيمتـه المقـدرة مـن المرجـع.

للجنـة حـق اتخـاذ عقوبـات أخـرى علـى النـادي الـذي تسـبب جمهـوره فـي   - 1 -	

ذكـر أعـاله.
ُ
أحـداث الشـغب، وفـق مـا تقتضيـه الحالـة ولـم ي

إذا لـم تسـتوفى العقوبـة فـي نفـس الموسـم، أو وقعت أثناء مباريـات الكأس،   - 1 -	

أو بطولـة النخبـة، تسـتوفى مـن بداية الموسـم الذي يليه.
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المادة )29(: عقوبات الجهاز اإلداري:

 للروح الرياضيـة، قبل وأثناء 
ً
 منافيـا

ً
كل شـخص مـن الجهـاز الفنـي واالداري، يسـلك مسـلكا

 غيـر الئـق تجـاه المسـؤولين، أو المراقـب اإلداري، أو الفنـي، 
ً
وبعـد المبـاراة، ويتصـرف تصرفـا

أو الحـكام، أو اإلدارييـن، أو الجمهـور، أو الالعبيـن، أو تجـاه كل مـن لـه عالقـة بالحركـة 

الرياضيـة، وللجنـة االعتمـاد علـى طـرق اإلثبـات المعتبـرة، سـواء عـن طريـق تقاريـر مسـؤولي 

المبـاراة، أو مـن فـي حكمهـم، أو أي وسـيلة إثبـات أخـرى، وتتخـذ اللجنـة إحـدى العقوبـات 

التالية:

غرامـة ماليـة قدرهـا 500 ريـال، فـي حالـة اإلنـذار أو اإليقـاف دقيقتيـن، وال   - 1 -	

يشـارك حتـى سـداد الغرامـة الماليـة.

1000 ريــال، فــي حالــة االسـتبعاد مــن المبــاراة، وال   	 1 -	 غرامــة ماليــة قدرهــا 

يشــارك حتــى ســداد الغرامــة الماليــة.

اإليقـاف لعـدد مباراتيـن، مـع دفـع غرامـة مالية قدرهـا )1000 ريـال( ألف ريال   	 1 -	

فـي الحـاالت التالية:

فـي حالـة إطالقـه عبـارات الوعيـد، أو التهديـد، أو فـي حالـة اسـتهتاره   - 1 	 1 -	

واسـتهزائه باإلدارييـن، والالعبيـن، والجماهيـر.

إشراك العب ال يحق له اللعب في المباراة.  	 1 	 1 -	

يتـم إيقافـه فـي نفـس درجـة المبـاراة، وال يشـارك فـي الدرجـات األخـرى   	 1 	 1 -	

التـي يحـق لـه المشـاركة فيهـا أثنـاء فتـرة إيقافـه.

ال يشارك حتى االنتهاء من فترة اإليقاف وسداد الغرامة المالية.  - 1 	 1 -	

اإليقـاف لعـدد )3( ثـالث مباريـات، مـع دفـع غرامـة مالية قدرهـا )2000 ريال(   - 1 -	

ألفـي ريـال في الحـاالت التالية:
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القيام بالسب أو الشتم الصريح، أو القيام بإشارات منافية لآلداب للحكام،   - 1 - 1 -	

والمراقبين، والالعبين واإلداريين.

 محاولـة التعـدي بالضـرب، أو االشـتباك مـع الالعبيـن، أو اإلدارييـن،   	 1 - 1 -	

أو المدربين، أو الجمهور.

في حالة رد الفعل على الضرب.  	 1 - 1 -	

في حالة القيام بدفع الالعبين، أو اإلداريين، أو المدربين.  - 1 - 1 -	

في حالة إطالقه عبارات الوعيد، أو التهديد، أو في حالة استهتاره واستهزائه   - 1 - 1 -	

بأحد أعضاء مجلس اإلدارة، أو الحكام، أو المراقبين، أو رجال األمن.

في حالة القيام بالبصق غير المباشر.  - 1 - 1 -	

يتـم إيقافـه فـي نفـس درجـة المبـاراة، وال يشـارك فـي الدرجـات األخـرى   - 1 - 1 -	

التـي يحـق لـه المشـاركة فيهـا أثنـاء فتـرة إيقافـه.

ال يشارك حتى االنتهاء من فترة اإليقاف، وسداد الغرامة المالية.  - 1 - 1 -	

اإليقـاف لعـدد )4( مباريـات، مـع دفـع غرامـة مالية قدرهـا )3000 ريال( ثالثة   - 1 -	

آالف ريـال في الحـاالت التالية:

محاولـة التعـدي بالضـرب، أو االشـتباك مـع الحـكام أو المراقبيـن أو رجـال   -  1 - 1 -	

األمن.

محاولة تمزيق  كشف المباراة.  	  1 - 1 -	

التسبب في الشغب، كإثارة الجماهير أو ما شابه.  	  1 - 1 -	

يتـم إيقافـه فـي نفـس درجـة المبـاراة، وال يشـارك فـي الدرجـات األخـرى   -  1 - 1 -	

التـي يحـق لـه المشـاركة فيهـا أثنـاء فتـرة إيقافـه.
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ال يشارك حتى االنتهاء من فترة اإليقاف، وسداد الغرامة المالية.  -  1 - 1 -	

اإليقـاف لعـدد )5( مباريـات، مـع دفـع غرامة ماليـة قدرها )4000 ريـال( أربعة   - 1 -	

آالف ريـال في الحـاالت التالية:

في حالة تمزيق  كشف المباراة، أو وثائق خاصة بالمباراة.  - 1 - 1 -	

في حالة التعدي بالضرب على اإلداريين، أو المدربين، أو الالعبين، أو الجمهور.  	 1 - 1 -	

فـي حالـة البصـق المباشـر علـى اإلدارييـن، أو المدربيـن، أو الالعبيـن، أو   	 1 - 1 -	

الجمهـور أيـا كانـت المسـافة.

 قـد يـؤدي إلـى   - 1 - 1 -	
ً
التحريـض الـذي يـؤدي إلـى االنسـحاب عـن المبـاراة كليـا

اتخـاذ عقوبـة أشـد مـن اللجنـة.

القيام بالسب، أو الشتم، أو القيام بإشارات منافية لآلداب، ألعضاء مجلس اإلدارة.  - 1 - 1 -	

في حالة القيام بدفع المراقب الفني، أو اإلداري، أو الحكام.  - 1 - 1 -	

التلفظ بالعبارات الدينية أو الطائفية أو العنصرية أو العرقية.  - 1 - 1 -	

فـي كل مـا سـبق، قـد يزيـد مجلـس اإلدارة العقوبـة بنـاء علـى توصيـة   - 1 - 1 -	

اللجنـة، أو فـي حـال ارتـأى االتحـاد، عـدم مناسـبة العقوبـة للفعـل.

يتـم إيقافـه فـي نفـس درجـة المبـاراة، وال يشـارك فـي الدرجـات األخـرى   - 1 - 1 -	

التـي يحـق لـه المشـاركة فيهـا أثنـاء فتـرة إيقافـه.

ال يشارك حتى االنتهاء من فترة اإليقاف وسداد الغرامة المالية.   - 1 - 1 -	

اإليقـاف لعـدد )6( مباريـات مع دفع غرامة مالية قدرها )5000 ريال( خمسـة   - 1 -	

آالف ريـال في الحاالت التالية:
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فـي حالـة التعـدي بالضـرب، علـى الحـكام، أو مراقبـي المبـاراة، أو رجـال   - 1 - 1 -	

األمـن.

في حالة البصق المباشر، على الحكام، أو مراقبي المباراة، أو رجال األمن.  	 1 - 1 -	

يتـم إيقافـه فـي نفـس درجـة المبـاراة، وال يشـارك فـي الدرجـات األخـرى   	 1 - 1 -	

التـي يحـق لـه المشـاركة فيهـا أثنـاء فتـرة إيقافـه.

ال يشارك حتى االنتهاء من فترة اإليقاف، وسداد الغرامة المالية.  - 1 - 1 -	

 في الحاالت التالية:  - 1 -	
ً
يتم اتخاذ إجراءات بخالف المذكور سابقا

يتـم مضاعفـة العقوبـات الماليـة واالدارية السـابقة من الفقـرة )29 - 1( إلى   - 1 - 1 -	

الفقـرة )29 - 7( فـي حالـة التكـرار للمـرة الثانية أو أكثر.

فـي حالـة الفقـرة )29 - 8(، إذا تكررت للمـرة الثانية أو أكثر، فيتم   	 1 - 1 -	

إيقافـه حتـى إشـعار آخـر، ومـن ثـم اتخـاذ اإلجـراء المناسـب مـن قبـل 

المجلـس، والرفـع للـوزارة للعلم بذلك، وقد يرفق بتوصية من اللجنة، 

بإصـدار واحـدة مـن العقوبات التاليـة أو أكثر:

اإليقاف لثمان مباريات أو أكثر.  -  1 	 1 - 1 -	

دفـع غرامـة ماليـة قدرهـا )10000 ريـال( عشـرة آالف ريـال وال يشـارك   	  1 	 1 - 1 -	

حتـى سـداد الغرامـة المالية.

الشطب من سجالت االتحاد.  	  1 	 1 - 1 -	
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إذا اشـترك أحـد أفـراد الجهـاز اإلداري الموقـوف، فـي أي مبـاراة خـالل فتـرة   - 1 -	

إيقافـه، يعاقـب بزيـادة ثـالث مباريـات تضـاف إلـى مـا تبقـى مـن عقوبتـه 

النـادي المنافـس )10/صفـر(، أو  السـابقة، وتحسـب نتيجـة المبـاراة لصالـح 

تثبيـت النتيجـة إذا كان الفـارق أكبـر مـن ذلـك، مـع دفع غرامـة مالية قدرها 

)5000 ريـال( خمسـة آالف ريـال، وتتضاعـف فـي حالـة تكـررت للمـرة 

الثانيـة أو أكثـر.

تبـدأ مـدة اإليقـاف مـن المبـاراة التاليـة، أو تاريـخ إصـدار القـرار التـي وقعـت    - 1 -	

فيهـا المخالفـة، وإذا لـم تسـتكمل فـي نهايـة الموسـم، تسـتوفي عـدد 

المباريـات المتبقيـة مـن العقوبـة فـي بدايـة الموسـم التالـي.

المباريـات الرسـمية، تشـمل جميع مباريات ومسـابقات وبطـوالت االتحاد أو   -- 1 -	

المنطقة.
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جدول توضيحي لعقوبات األجهزة اإلدارية

الغرامةالعقوبةالمخالفة

500 ريالفي حالة اإلنذار أو اإليقاف دقيقتين

1000 ريالفي حالة االستبعاد من المباراة

في حالة إطالقه عبارات الوعيد، أو التهديد، أو في حالة استهتاره واستهزائه 

باإلداريين، والالعبين، والجماهير.

1000 ريالاإليقاف لعدد مباراتين

1000 ريالاإليقاف لعدد مباراتينإشراك العب ال يحق له اللعب في المباراة

القيام بالسب أو الشتم الصريح، أو القيام بإشارات منافية لآلداب للحكام، 

والمراقبين، والالعبين واإلداريين.

2000 ريالاإليقاف لعدد )3( ثالث مباريات

محاولة التعدي بالضرب، أو االشتباك مع الالعبين، أو اإلداريين، أو المدربين، 

أو الجمهور.

2000 ريالاإليقاف لعدد )3( ثالث مباريات

2000 ريالاإليقاف لعدد )3( ثالث مبارياتفي حالة رد الفعل على الضرب.

2000 ريالاإليقاف لعدد )3( ثالث مبارياتفي حالة القيام بدفع الالعبين، أو اإلداريين، أو المدربين.

في حالة إطالقه عبارات الوعيد، أو التهديد، أو في حالة استهتاره واستهزائه 

بأحد أعضاء مجلس اإلدارة، أو الحكام، أو المراقبين، أو رجال األمن.

2000 ريالاإليقاف لعدد )3( ثالث مباريات

2000 ريالاإليقاف لعدد )3( ثالث مبارياتفي حالة القيام بالبصق غير المباشر

 3000 ريالاإليقاف لعدد )4( مبارياتمحاولة التعدي بالضرب، أو االشتباك مع الحكام أو المراقبين أو رجال األمن.

3000 ريالاإليقاف لعدد )4( مبارياتمحاولة تمزيق  كشف المباراة.

3000 ريالاإليقاف لعدد )4( مبارياتالتسبب في الشغب، كإثارة الجماهير أو ما شابه.

4000 ريالاإليقاف لعدد )5( مبارياتفي حالة تمزيق  كشف المباراة، أو وثائق خاصة بالمباراة.

4000 ريالاإليقاف لعدد )5( مبارياتفي حالة التعدي بالضرب على اإلداريين، أو المدربين، أو الالعبين، أو الجمهور.

في حالة البصق المباشر على اإلداريين، أو المدربين، أو الالعبين، أو الجمهور 

أيا كانت المسافة.

4000 ريالاإليقاف لعدد )5( مباريات
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الغرامةالعقوبةالمخالفة

 قد يؤدي إلى اتخاذ 
ً
التحريض الذي يؤدي إلى االنسحاب عن المباراة كليا

عقوبة أشد من المجلس.

4000 ريالاإليقاف لعدد )5( مباريات

4000 ريالاإليقاف لعدد )5( مبارياتالقيام بالسب، أو الشتم، أو القيام بإشارات منافية لآلداب، ألعضاء مجلس اإلدارة.

4000 ريالاإليقاف لعدد )5( مبارياتفي حالة القيام بدفع المراقب الفني، أو اإلداري، أو الحكام.

4000 ريالاإليقاف لعدد )5( مبارياتالتلفظ بالعبارات الدينية أو الطائفية أو العنصرية أو العرقية.

5000 ريالاإليقاف لعدد )6( مباريات في حالة التعدي بالضرب، على الحكام، أو مراقبي المباراة، أو رجال األمن.

5000 ريالاإليقاف لعدد )6( مباريات في حالة البصق المباشر، على الحكام، أو مراقبي المباراة، أو رجال األمن

إذا اشترك أحد أفراد الجهاز اإلداري الموقوف، في أي مباراة خالل فترة إيقافه

زيادة ثالث مباريات تضاف إلى ما 

تبقى من عقوبته السابقة

5000 ريال

ادالء تصريحات أو نشر أحاديث للصحف أو وسائل االعالم األخرى أو وسائل 

التواصل االجتماعي أو بأي وسيلة من شأنها اإلساءة وتجريح الحكام أو أعضاء 

اللجان أو أعضاء المجلس

3000 ريالبإيقافه لعدد مباراتين رسمية أو شهر

إذا انسحب النادي من المباراة، وعاد قبل خمس دقائق الممنوحة له

يستبعد اإلداري المسؤول الذي وقع 

على كشف المبارة و يوقف  ثالث 

مباريات رسمية التالية للمباراة 

وبنفس الدرجة.
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المـادة )30(: عقوبـات الالعبيـن الخاصـة بمسـابقات بطـوالت الممتـاز والدرجـة 

األولى:

تسـري العقوبـات فـي هـذه المـادة، علـى الالعبيـن، والخاصـة بالمسـابقات التاليـة: 

)بطـوالت الـدوري الممتـاز - بطـوالت كأس االتحـاد - بطـوالت النخبـة - بطولـة السـوبر - 

بطولـة الدرجـة األولـى(:

دفع غرامة مالية قدرها 1000 ريال )ألف ريال( في الحاالت التالية:  - 1  	

فـي حالـة سـوء السـلوك أثنـاء وبعـد المبـاراة، حسـب تقريـر الحكـم، أو   - 1 - 1  	

مراقـب المبـاراة.

ال يشارك مع الفريق إال بعد سداد الغرامة المالية.  	 1 - 1  	

اإليقـاف لعـدد )2( مباراتيـن، مـع دفـع غرامـة ماليـة قدرهـا )1500 ريـال( ألـف   	 1  	

وخمسـمائة ريـال فـي الحـاالت التاليـة:

فـي حالـة محاولـة التعـدي بالضـرب، أو الهجـوم، أو االشـتباك مـع الالعبيـن،   - 1 	 1  	

أو الجمهـور.

القيام بإشارات منافية لآلداب، أو السلوك المشين.  	 1 	 1  	

يتـم إيقافـه فـي نفـس درجـة المبـاراة، وال يشـارك فـي الدرجـات األخـرى   	 1 	 1  	

التـي يحـق لـه المشـاركة فيهـا أثنـاء فتـرة إيقافـه.

ال يشارك حتى االنتهاء من فترة اإليقاف، وسداد الغرامة المالية.  - 1 	 1  	

اإليقـاف لعـدد )3( مباريـات، مـع دفـع غرامـة ماليـة قدرهـا )2000 ريـال( ألفي   	 1  	

ريـال فـي الحـاالت التالية:

محاولـة التعـدي بالضـرب، علـى الحـكام، أو مراقبـي المبـاراة، أو رجـال   - 1 	 1  	

األمـن.

محاولة تمزيق  كشف المباراة، أو أي وثائق خاصة بالمباراة.  	 1 	 1  	
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فـي حالـة القيـام بدفـع علـى الالعبيـن، أو اإلدارييـن، أو المدربيـن، أو   	 1 	 1  	

الجمهـور.

فـي حالـه السـب الفاحـش، أو الخارج عن حـدود اآلداب والدين لالعبين، أو   - 1 	 1  	

المدربين، أو اإلداريين.

في حالة ردة الفعل باالعتداء بالضرب.  - 1 	 1  	

في حالة البصق الغير مباشر لالعبين، أو المدربين، أو اإلداريين.  - 1 	 1  	

يتـم إيقافـه فـي نفـس درجـة المبـاراة، وال يشـارك فـي الدرجـات األخـرى   - 1 	 1  	

التـي يحـق لـه المشـاركة فيهـا أثنـاء فتـرة إيقافـه.

ال يشارك حتى االنتهاء من فترة اإليقاف، وسداد الغرامة المالية.  - 1 	 1  	

اإليقـاف لعـدد أربـع مباريـات، مع دفع غرامـة مالية قدرهـا )2500 ريال( ألفان   - 1  	

وخمسـمئة ريال في الحـاالت التالية:

في حالة القيام بدفع الحكام، أو مراقبي المباراة، أو رجال األمن.  - 1 - 1  	

في حالة تمزيق  كشف المباراة، أو أي وثائق خاصة بالمباراة.  	 1 - 1  	

التلفظ بالعبارات الدينية أو الطائفية أو العنصرية أو العرقية.  	 1 - 1  	

في حالة البصق الغير مباشر للمراقبين، أو الحكام، أو رجال األمن.  - 1 - 1  	

يتـم إيقافـه فـي نفـس درجـة المبـاراة، وال يشـارك فـي الدرجـات األخـرى   - 1 - 1  	

التـي يحـق لـه المشـاركة فيهـا أثنـاء فتـرة إيقافـه.

ال يشارك حتى االنتهاء من فترة اإليقاف، وسداد الغرامة المالية.  - 1 - 1  	

اإليقـاف لعـدد خمـس مباريـات، مـع دفـع غرامـة ماليـة قدرهـا )3000 ريـال(   - 1  	

ثالثـة آالف ريـال فـي الحـاالت التاليـة:

في حالة التعدي بالضرب على اإلداريين، أو الالعبين، أو الجمهور.  - 1 - 1  	

في حالة البصق المباشر على اإلداريين، أو الالعبين، أو الجمهور.  	 1 - 1  	

السـب، أو الشـتم، أو القيام بإشـارات منافية لآلداب، للمراقبين، أو الحكام،   	 1 - 1  	

أو رجـال األمـن، أو أحد أعضاء مجلس إدارة االتحاد.
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التلفظ بالعبارات الدينية أو الطائفية أو العنصرية أو العرقية.  - 1 - 1  	

اإلشـارات بغيـر الحـركات المنافيـة لـآلداب، كالحـركات الدالـة علـى   - 1 - 1  	

الرشـوة وخالفـه.

اإليقـاف يشـمل جميـع المباريـات التـي يحـق لالعـب المشـاركة بهـا فـي   - 1 - 1  	

جميـع الدرجـات.

ال يشارك حتى االنتهاء من فترة اإليقاف، وسداد الغرامة المالية.  - 1 - 1  	

اإليقـاف لعـدد )6( مباريـات مع دفع غرامة مالية قدرها )5000 ريال( خمسـة   - 1  	

آالف ريـال في الحاالت التالية:

فـي حالـة التعـدي بالضـرب علـى الحـكام، أو مراقـب المبـاراة، أو رجـال   - 1 - 1  	

األمـن.

في حالة البصق المباشر على الحكام، أو مراقب المباراة.  	 1 - 1  	

فـي حالـه التعـدي بالضـرب أو البصـق علـى الحـكام، أو المراقبيـن، أو مـن   	 1 - 1  	

فـي حكمهـم، يحـق لمجلـس اإلدارة اتخـاذ إجـراء أشـد.

اإليقـاف يشـمل جميـع المباريـات التـي يحـق لالعـب المشـاركة بهـا فـي   - 1 - 1  	

جميـع الدرجـات.

ال يشارك حتى االنتهاء من فترة اإليقاف، وسداد الغرامة المالية.  - 1 - 1  	
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 في الحاالت التالية:  - 1  	
ً
يتم اتخاذ إجراءات بخالف المذكور سابقا

1( إلـى الفقـرة   - 1 - 1  	 مضاعفـة العقوبـات الماليـة واإلداريـة مـن الفقـرة )30 - 

5( فـي حالـة التكـرار للمـرة الثانيـة أو أكثـر.  - 30(

في حالة الفقرة )30 - 6(، إذا تكررت للمرة الثانية أو أكثر، فللمجلس   	 1 - 1  	

اتخـاذ عقوبـة أشـد، بعـد أن يتـم إيقافـه حتـى إشـعار آخـر، مـن قبـل اللجنة، 

وإصـدار توصيـة حولـه وفـق مـا يـراه، والرفـع للـوزارة للعلـم بذلـك، وقـد 

يرفـق بتوصيـة مـن المجلـس بإصـدار واحـدة مـن العقوبـات التاليـة أو أكثـر:

اإليقاف لثمان مباريات أو أكثر.  - 1 	 1 - 1  	

دفـع غرامـة ماليـة قدرهـا )10000 ريـال( عشـرة آالف ريال، وال يشـارك   	 1 	 1 - 1  	

حتـى سـداد الغرامـة المالية.

الشطب من سجالت االتحاد.  	 1 	 1 - 1  	

إذا اشترك أي العب موقوف في أي مباراة، خالل فترة إيقافه، يعاقب   - 1  	

بزيـادة ثـالث مباريـات، تضـاف إلـى مـا تبقـى مـن عقوبتـه السـابقة، 

وتحسب نتيجة المباراة لصالح النادي المنافس بنتيجة )10/صفر(، 

 أو تثبيت النتيجة إذا كان الفارق أكبر من ذلك، مع دفع غرامة مالية 

)3000 ريال( ثالثة آالف ريال.

تبـدأ مـدة اإليقـاف، مـن تاريـخ المبـاراة، أو مـن تاريـخ إصـدار القـرار   - 1  	

التـي وقعـت فيهـا المخالفـة، ويسـتمر تنفيـذ العقوبـة علـى الالعـب، 

وإذا لـم تسـتكمل فـي نهايـة الموسـم، تسـتوفي عـدد المباريـات 

المتبقيـة مـن العقوبـة، فـي بدايـة الموسـم التالـي.

المباريـات الرسـمية، تشـمل جميـع مباريـات ومسـابقات وبطـوالت    - 1  	

االتحـاد أو المنطقـة.
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جدول توضيحي بعقوبات الالعبين الخاصة بمسابقات بطوالت الممتاز والدرجة األولى:

الغرامةالعقوبةعقوبات العبي الممتاز واالولى

في حالة سوء السلوك أثناء وبعد المباراة، حسب تقرير الحكم، أو مراقب 

المباراة.

1000 ريال

في حالة محاولة التعدي بالضرب، أو الهجوم، أو االشتباك مع الالعبين، أو 

الجمهور.

1500 ريالاإليقاف لعدد )2( مباراتين

1500 ريالاإليقاف لعدد )2( مباراتينالقيام بإشارات منافية لآلداب، أو السلوك المشين.

2000 ريالاإليقاف لعدد )3( مبارياتمحاولة التعدي بالضرب، على الحكام، أو مراقبي المباراة، أو رجال األمن.

2000 ريالاإليقاف لعدد )3( مبارياتمحاولة تمزيق  كشف المباراة، أو أي وثائق خاصة بالمباراة.

2000 ريالاإليقاف لعدد )3( مبارياتفي حالة القيام بدفع على الالعبين، أو اإلداريين، أو المدربين، أو الجمهور.

في حاله السب الفاحش، أو الخارج عن حدود اآلداب والدين لالعبين، أو 

المدربين، أو اإلداريين.

2000 ريالاإليقاف لعدد )3( مباريات

2000 ريالاإليقاف لعدد )3( مبارياتفي حالة ردة الفعل باالعتداء بالضرب.

2000 ريالاإليقاف لعدد )3( مبارياتفي حالة البصق الغير مباشر لالعبين، أو المدربين، أو اإلداريين.

2500 ريالاإليقاف لعدد أربع مبارياتفي حالة القيام بدفع الحكام، أو مراقبي المباراة، أو رجال األمن.

2500 ريالاإليقاف لعدد أربع مبارياتفي حالة تمزيق  كشف المباراة، أو أي وثائق خاصة بالمباراة.

2500 ريالاإليقاف لعدد أربع مبارياتالتلفظ بالعبارات الدينية أو الطائفية أو العنصرية أو العرقية.

2500 ريالاإليقاف لعدد أربع مبارياتفي حالة البصق الغير مباشر للمراقبين، أو الحكام، أو رجال األمن.

3000 ريالاإليقاف لعدد خمس مبارياتفي حالة التعدي بالضرب على اإلداريين، أو الالعبين، أو الجمهور.

3000 ريالاإليقاف لعدد خمس مبارياتفي حالة البصق المباشر على اإلداريين، أو الالعبين، أو الجمهور.

السب، أو الشتم، أو القيام بإشارات منافية لآلداب، للمراقبين، أو الحكام، أو رجال 

األمن، أو أحد أعضاء مجلس إدارة االتحاد.

3000 ريالاإليقاف لعدد خمس مباريات
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الغرامةالعقوبةعقوبات العبي الممتاز واالولى

3000 ريالاإليقاف لعدد خمس مبارياتالتلفظ بالعبارات الدينية أو الطائفية أو العنصرية أو العرقية.

اإلشارات بغير الحركات المنافية لآلداب، كالحركات الدالة على الرشوة 

وخالفه.

3000 ريالاإليقاف لعدد خمس مباريات

5000 ريالاإليقاف لعدد )6( مبارياتفي حالة التعدي بالضرب على الحكام، أو مراقب المباراة، أو رجال األمن.

5000 ريالاإليقاف لعدد )6( مبارياتفي حالة البصق المباشر على الحكام، أو مراقب المباراة.

في حاله التعدي بالضرب أو البصق على الحكام، أو المراقبين، أو من في 

حكمهم، يحق لمجلس اإلدارة اتخاذ إجراء أشد.

5000 ريالاإليقاف لعدد )6( مباريات

إذا اشترك أي العب موقوف في أي مباراة، خالل فترة إيقافه

بزيادة ثالث مباريات، تضاف إلى ما 

تبقى من عقوبته السابقة،

3000 ريال

ادالء تصريحات أو نشر أحاديث للصحف أو وسائل االعالم األخرى أو وسائل 

التواصل االجتماعي أو بأي وسيلة من شأنها اإلساءة وتجريح الحكام أو أعضاء 

اللجان أو أعضاء المجلس

3000 ريالبإيقافه لعدد مباراتين رسمية أو شهر
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المادة )31(: العقوبات الخاصة بمسابقات المناطق والمسابقات األخرى:

تسـري العقوبـات فـي هـذه المـادة، علـى الالعبيـن، والخاصـة بالمسـابقات التاليـة: 

)بطـوالت المناطـق لجميـع الدرجـات - بطـوالت أبطـال المناطـق لجميـع الدرجـات - بطـوالت 

فئـات األشـبال والبراعـم والصغـار - البطـوالت الشـاطئية - البطـوالت النسـائية(:

500 ريـال )خمسـة مائـة ريـال(، فـي حالـة سـوء   - 1 -	 دفـع غرامـة ماليـة قدرهـا 

السـلوك أثنـاء وبعـد المبـاراة، حسـب تقريـر الحكـم، أو مراقـب المبـاراة. وال 

يشـارك الالعـب مـع الفريـق، حتـى سـداد الغرامـة الماليـة.

اإليقـاف لعـدد )1( مبـاراة واحـدة، مـع دفـع غرامـة ماليـة قدرهـا )1000 ريـال(   	 1 -	

ألـف ريـال فـي الحـاالت التاليـة:

محاولـة التعـدي بالضـرب، أو محاولـة الهجـوم، أو االشـتباك مـع الالعبيـن،   - 1 	 1 -	

واإلدارييـن، أو الجمهـور.

محاولة تمزيق  كشف المباراة، أو أي وثائق خاصة بالمباراة.  	 1 	 1 -	

يتـم إيقافـه فـي نفـس درجـة المبـاراة، وال يشـارك فـي الدرجـات األخـرى   	 1 	 1 -	

التـي يحـق لـه المشـاركة فيهـا أثنـاء فتـرة إيقافـه.

وال يشارك الالعب مع الفريق، حتى سداد الغرامة المالية.  - 1 	 1 -	

اإليقـاف لعـدد )2( مباراتيـن مـع دفـع غرامـة ماليـة قدرهـا )1500 ريـال( ألـف   	 1 -	

وخمسـمائة ريـال فـي الحـاالت التاليـة:

محاولـة التعـدي بالضـرب علـى الحـكام، أو مراقـب المبـاراة، أو رجـال   -  1 	 1 -	

األمـن.

ين.  	  1 	 1 -	
ِّ
في حالة السب الفاحش، أو الخارج عن حدود األدب والد

فـي حالـة القيـام بالحـركات المنافيـة لـآلداب، والحـركات الدالـة علـى   	  1 	 1 -	

الرشـوة وخالفـه.

في حالة ردة الفعل باالعتداء بالضرب، على الالعبين، واإلداريين، والمدربين.  -  1 	 1 -	

في حالة البصق الغير المباشر على اإلداريين، أو الالعبين، أو الجمهور.  -  1 	 1 -	
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يتـم إيقافـه فـي نفـس درجـة المبـاراة، وال يشـارك فـي الدرجـات األخـرى   -  1 	 1 -	

التـي يحـق لـه المشـاركة فيهـا أثنـاء فتـرة إيقافـه.

وال يشارك الالعب مع الفريق، حتى سداد الغرامة المالية.  -  1 	 1 -	

اإليقـاف لعـدد )3( مباريـات، مـع دفـع غرامـة ماليـة قدرهـا )2000 ريـال( ألفي   - 1 -	

ريـال فـي الحـاالت التالية:

في حالة تمزيق  كشف المباراة، أو أي وثائق خاصة بالمباراة.  - 1 - 1 -	

السـب أو الشـتم، أو القيام بإشـارات منافية لآلداب، للمراقبين، أو الحكام،   	 1 - 1 -	

أو أحـد أعضاء مجلـس إدارة االتحاد.

التلفظ بالعبارات الدينية أو الطائفية أو العنصرية أو العرقية.  	 1 - 1 -	

في حالة التعدي بالضرب على اإلداريين أو الالعبين أو الجمهور.  - 1 - 1 -	

في حالة البصق الغير مباشر على المراقبين والحكام.  - 1 - 1 -	

في حالة البصق المباشر على اإلداريين أو الالعبين أو الجمهور.  - 1 - 1 -	

اإليقـاف يشـمل جميـع المباريـات التـي يحـق لالعـب المشـاركة بهـا فـي   - 1 - 1 -	

جميـع الدرجـات.

وال يشارك الالعب مع الفريق حتى سداد الغرامة المالية.  - 1 - 1 -	

اإليقـاف لعـدد )4( مباريـات مـع دفـع غرامـة ماليـة قدرهـا )2500 ريـال( ألفـان   - 1 -	

وخمسـمئة ريـال فـي الحـاالت التالية:

في حالة التعدي بالضرب على الحكام أو مراقب المباراة أو رجال األمن.  - 1 - 1 -	

في حالة البصق المباشر على الحكام أو مراقب المباراة.  	 1 - 1 -	

فـي حالـه التعـدي بالضـرب أو البصق على الحـكام أو المراقبين أو من في   	 1 - 1 -	

حكمهـم يحق للمجلس اتخاذ اجراء اشـد.

اإليقـاف يشـمل جميـع المباريـات التـي يحـق لالعـب المشـاركة بهـا فـي   - 1 - 1 -	

جميـع الدرجـات.

وال يشارك الالعب مع الفريق حتى سداد الغرامة المالية.  - 1 - 1 -	
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 في الحاالت التالية:  - 1 -	
ً
يتم اتخاذ إجراءات بخالف المذكور سابقا

1( إلـى الفقـرة   - 1 - 1 -	 مضاعفـة العقوبـات الماليـة واإلداريـة مـن الفقـرة )31 - 

4( فـي حالـة التكـرار للمـرة الثانيـة أو أكثـر.  - 31(

فـي حالـة الفقـرة )32 - 6( إذا تكـررت للمرة الثانيـة أو أكثر، فللمجلس   	 1 - 1 -	

اتخـاذ عقوبـة أشـد بعـد أن يتـم إيقافـه حتـى إشـعار آخـر مـن قبـل اللجنـة 

وإصـدار توصيـة حولـه وفـق مـا يـراه والرفـع للـوزارة للعلم بذلك وقـد يرفق 

بتوصيـة مـن المجلـس بإصـدار واحـدة مـن العقوبـات التاليـة أ وأكثـر:

اإليقاف لست مباريات أو أكثر.  - 1 	 1 - 1 -	

دفـع غرامـة ماليـة قدرهـا )6000 ريـال( سـتة آالف ريـال وال يشـارك   	 1 	 1 - 1 -	

حتـي سـداد الغرامـة الماليـة.

الشطب من سجالت االتحاد.  	 1 	 1 - 1 -	

إذا اشـترك أي العـب موقـوف فـي أي مبـاراة خـالل فتـرة إيقافـه يعاقـب   - 1 -	

بزيـادة مباراتيـن تضـاف الـي مـا تبقـي مـن عقوبتـه السـابقة وتحسـب 

نتيجـة المبـاراة لصالـح النـادي المنافـس بنتيجـة )10/صفـر( أو تثبيـت 

النتيجـة إذا كان الفـارق أكبـر مـن ذلـك مـع دفـع غرامة ماليـة قدرها 

1500 ريـال )ألـف وخمسـمئة ريـال(.

المخالفـة   - 1 -	 فيهـا  التـي وقعـت  المبـاراة  تاريـخ  مـن  اإليقـاف  مـدة  تبـدأ 

ويسـتمر تنفيـذ العقوبـة علـى الالعـب وإذا لـم تسـتكمل فـي نهايـة 

الموسـم تسـتوفي عـدد المباريـات المتبقيـة مـن العقوبـة فـي بدايـة 

التالـي. الموسـم 

المباريـات الرسـمية تشـمل جميـع مباريـات ومسـابقات وبطـوالت االتحاد أو   - 1 -	

المنطقة.
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)الفصل الخامس(: الئحة الشكاوى واالعتراضات واالحتراف واألحكام العامة.

المادة )32(: الجزاءات في التسجيل:

إذا حدث أي تزوير في كشـوفات التسـجيل أو الوثائق الرسـمية مثل بطاقة   - 1 		

الهويـة الوطنيـة أو اإلقامـة أو جـواز السـفر أو شـهادات الميـالد أو بطاقـات 

الالعبيـن الصـادرة مـن فـروع الوزارة أو اإلتحاد، أو ما شـابه ذلـك. تطبق لوائح 

االتحاد.

تصـدر العقوبـات مـن فـروع الـوزارة فـي المباريـات الرسـمية والدوريـة التـي   	 1 		

تنظمهـا بيـن أنديـة وهيئـات منطقتهـا فـي حـدود اإليقـاف لعـدد )5( مباريـات 

فقـط وإذا اسـتحقت المخالفـة عقوبـة أشـد يرفـع األمر للجنة، التخـاذ ما يراه 

 حسـب اللوائـح.
ً
مناسـبا

يجوز للجنة تقدير عقوبة أي مخالفة غير منصوص عليها بهذه الالئحة.  	 1 		

تنفذ أحكام هذه الالئحة على جميع المباريات الرسمية أو الودية.  - 1 		

المادة )33(: الشكاوى واالعتراضات:

تقـدم االعتراضـات علـى نتائـج المباريـات إلـى الجهـة المنظمـة )االتحـاد   - 1 		

السـعودي لكرة اليد أو فروع الوزارة حسـب االختصاص( خالل )24( سـاعة 

من انتهاء المباراة عن طريق البريد اإللكتروني مرفقا به جميع المستندات 

الدالـة علـى االحتجـاج مـع إيداع رسـوم االحتجـاج وقدره )3000 ريـال( ثالثة 

آالف ريـال سـعودي فـي حسـاب االتحاد أمـا إذا كانت المباريـات تابعة لفروع 

الـوزارة بالبريـد االلكترونـي  الـوزارة فيرسـل االحتجـاج عـن طريـق فـروع 

ويتـم إيـداع رسـوم االحتجـاج فـي حسـاب االتحاد.
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يجـوز االسـتئناف علـى قـرارات االتحـاد أو فـروع الـوزارة، خـالل )48( سـاعة   	 1 		

 مـن تبليـغ القـرار ويكـون االسـتئناف عـن طريـق البريـد االلكترونـي:

 office@sahf.org.sa مـع إرفـاق جميـع المسـتندات الدالـة علـى االسـتئناف 

مـع إيـداع الرسـوم وقدرهـا )5000 ريـال( خمسـة آالف ريـال سـعودي فـي 

حسـاب االتحـاد ويتوجـب علـى الفـرع إبـداء الـرأي خـالل )24( سـاعة ورفعـه 

إلـى اللجنـة.

تصـدر القـرارات النهائيـة لالعتراضـات واالسـتئناف فـي مـدة أقصاهـا أسـبوع   	 1 		

بالنسـبة لالتحـاد وثالثـة أيـام بالنسـبة لفـروع الـوزارة علـى أن يراعـى عنـد 

النظـر بهـذه االعتراضـات أو االسـتئناف ضـرورة البـت فيهـا قبـل موعـد المباراة 

التاليـة لألنديـة المعنيـة إذا كانـت البطولـة بطريقـة خـروج المغلـوب أو 

بطـوالت مجمعـة.

		 1 -   
ً
 وموضوعا

ً
فـي حالـة قبـول الجهـة المنظمـة االحتجـاج أو االسـتئناف شـكال

يسـترد النـادي رسـم االحتجـاج أو رسـم االسـتئناف وفـي حالـة الرفـض يـورد 

رسـم االحتجـاج أو االسـتئناف لحسـاب صنـدوق االتحـاد وفي جميـع األحوال 

تعتبـر قـرارات االسـتئناف نهائيـة.

تـؤول جميـع المبالـغ الماليـة ورسـوم االحتجاجـات واالسـتئناف المرفوضـة   - 1 		

إلـى حسـاب صنـدوق االتحـاد.

المادة )34(: االحتراف:

االحتـراف فـي األنديـة المنتسـبة لالتحـاد بجميـع اشـكاله يخضـع للمبـادئ الدوليـة 

التـي تميـز بيـن الهواية واالحتـراف )لوائح االتحاد الدولي والقواعـد األهلية للهواية واالحتراف 

- لوائـح االتحـاد السـعودي لكـرة اليـد(.
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المادة )35(: التصريحات لوسائل االعالم:

ال يحـق لالدارييـن والالعبيـن ادالء تصريحـات أو نشـر أحاديـث للصحـف أو وسـائل 

االعـالم األخـرى أو وسـائل التواصـل االجتماعـي أو بـأي وسـيلة مـن شـأنها اإلسـاءة وتجريـح 

الحـكام أو أعضـاء اللجـان أو أعضـاء المجلـس وفـي حالـة مخالفـة التصريح للوائـح فأنه يحق 

لالتحـاد اصـدار عقوبـة بحـق المصـرح بإيقافـه لعـدد مباراتيـن رسـمية أو شـهر مـع دفـع غرامة 

ماليـة قدرهـا 3000 ريـال )ثالثـة آالف ريـال( وإذا تكـرر منـه ذلـك يحـق للجنـة اتخـاذ مـا يـراه 

.
ً
مناسـبا

المادة )36(: المخاطبات:

جميـع المخاطبـات مـن أي جهـة توجه باسـم المديـر التنفيذي لالتحاد السـعودي لكرة 

اليـد الـذي بـدوره يوجههـا للجهـة المعنيـة باالتحـاد ويتابـع سـرعة البـت فيهـا وفـق مسـؤولياته 

وتقبـل المخاطبـات مـن األنديـة عـن طريـق مدرائهـا التنفيذييـن فقط.

المادة )37(: المراقبين:

لمراقـب المبـاراة الفنـي أو اإلداري أو كليهمـا اللـذان يتـم تكليفهـم مـن قبـل اللجنـة 

الحـق فـي اتخـاذ مـا يرونـه مناسـبا لنجـاح سـير المبـاراة وبالتنسـيق مـع حـكام المبـاراة وبعـد 

استشـارة مـن يرونـه مـن المسـئولين المختصيـن )المديـر التنفيـذي- رئيـس اللجنـة الفنيـة 

للمسـابقات والبطـوالت- رئيـس اللجنـة الرئيسـية للحـكام كل فـي مجالـه(.
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المادة )38(: تفسير الالئحة:

 في كل ما لم يـرد فيه نص في 
ً
للجنـة حـق تفسـير هـذه الالئحـة واتخـاذ ما يراه مناسـبا

هـذه الالئحـة وفق تقديراته للوضع القائم حال حدوث المشـكلة.

المادة )39(: سريان الالئحة:

 من 2022/11/10م.
ً
يتم العمل بهذه الالئحة اعتبارا
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