اململكة العربية السعودية
الااحتدد العر ي السعود لكر الدم

الالحئة المنوذجية للمخدلفدت والعدوابت ل ألنمية اليت تطبق الاحرتاف
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الفصل ا ألول :التعريفدت
املدد ا ألوىل  :التعريفدت
يف تطبيق أأحاك هذه الالحئة تمل العبدرات واللكامت الآتية عىل املفهو واملعىن املوحض أأمدهمد مد مل يتضح من صاحة النص أأو يدتيض س يدقه غري
ذكل:
اململكة العربية السعودية.
 5/5اململكة :
الااحتدد العر ي السعود لكر الدم .
 4/5الااحتـدد :
جملس ادار الااحتدد العر ي السعود لكر الدم .
 4/5اجمللس :
 3/5الااحتدد ادلويل  :الااحتدد ادلويل لكر الدم (.)FIFA
النظد ا ألسديس لالاحتدد العر ي السعود لكر الدم .
 1/5النظد :
الالحئة المنوذجية للمخدلفدت والعدوابت.
 6/5الالحئة:
جلنة الاحــرتاف و أأوضـدع الالعبني ابالاحتدد العر ي السعود لكر الدم .
 7/5اللجنة:
مؤسسة رايضية ذات خشصية اعتبدرية مرخص هل رمسي ًد من قبل الرئدسة العدمة لرعدية الش بدب ومعمتم دلى الااحتدد.
 8/5ا ألنمية:
رئيس جملس ادار الندد .
 9/5الرئيس :
 51/5املرشف العد  :املرشف العد عىل فريق كر الدم ابلندد .
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 55/5ممير الفريق :ممير الفريق ا ألول لكر الدم ابلندد .
54/5ممير الاحرتاف :ممير الاحرتاف واملسؤول عن تطبيق الحئة الاحرتاف ابلندد .
الالعب املسجل أل اند منتسب لالاحتدد بوضعية الاحرتاف.
 54/5الالعب:
ادار الفريق ا ألول لكر الدم ابلندد .
 53/5االدار :
املمير الفين لفريق كر الدم ابلندد .
 51/5املمرب :
 56/5اجلهدز الفين :اجلهدز املسدعم للممرب.
 57/5اجلهدز الطيب :طبيب الفريق اذل يرشف عىل عالج الالعبني ومسدعميه.
ا ألفعدل والترصفدت املعدقب علهيد يف هذه الالحئة.
 58/5اخملدلفدت :
 59/5العدوابت  :اجلزاءات املدرر عىل لك من يثبت ارتاكبه احمى اخملدلفدت املنصوص علهيد يف هذه الالحئة.
 41/5املومس الراييض :املومس الراييض الكرو وفد ًد للمواعيم احملمد من الااحتدد العر ي السعود لكر الدم .
 45/5ا ألجر الشهر ( أأو الراتب الشهر ) :هو املبلغ املديل اذل يمفع لالعب هندية لك شهر ميالد حسب عدمه الاحرتايف.
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الفصل الثدين :أأهماف الالحئة ونطدق تطبيدهد
املدد الثدنية :أأهماف الالحئة:
هتمف هذه الالحئة احتديق التديل:
 5/4نرش ثددفة الانضبدط السلويك.
 4/4الشفدفية يف ادراك ومعرفة اخملدلفدت والعدوابت واالجراءات املتبعة يف اثبدهتد وتدريرهد.

املدد الثدلثة :نطدق تطبيق الالحئة:
 5/4تطبق أأحاك الالحئة عىل العيب كر الدم احملرتفني ابلندد .
 4/4تطبق أأحاك الالحئة يف مجيع املشدراكت واملسدبددت والبطوالت اليت يشدرك فهيد فريق كر الدم ابلندد .
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الفصل الثدلث :ا ألحاك العدمة
املدد الرابعة :املرجعية الددنونية ألحاك الالحئة:
 5/3تأأيت أأحاك هذه الالحئة ادلاخلية تنفيذا ألحاك املواد ( )54/8و ( )38و( )39من الحئة الاحرتاف و أأوضدع الالعبني ابالاحتدد
السعود لكر الدم وقواعمهد التفسريية.
 4/3تُعم هذه الالحئة ممكةل وممتمة للعالقة التنظميية والتعدقمية فامي ال يتعدرض مع النظد ا ألسديس واللواحئ الصددر من الااحتدد.
 4/3لك مد مل يرد ذكره يف هذه الالحئة يطبق بشأأنه الحئة الاحرتاف و أأوضدع الالعبني.

املدد اخلدمسة :تعميل أأحاك الالحئة:
جيوز تعميل نصوص هذه الالحئة لكام دعت احلدجة ،وال تكون هذه التعميالت انفذ اال بعم موافدة جلنة الاحرتاف و أأوضدع الالعبني ابالاحتدد،
ول ألنمية الرفع مبرئيدهتد حول أأ تعميالت أأو اضدفدت تراه مندس بة عىل نصوصهد أأو قدمئة اخملدلفدت والعدوابت امللحدة هبذه الالحئة ،وللجنة املوافدة
علهيد أأو رفضهد حسب ا ألحوال.

5

املدد السددسة :حق الاطالع عىل الالحئة :
تُبلغ هذه الالحئة للمخدطبني بأأحاكهمد وفق مد نصت عليه املدد الثدنية سدلفة اذلكر فور اعامتدهد ،و أأخذ توقيعهم ابلعمل هبد ،وتزويممه بصور مهند أأو
وضعهد يف اطدر وتعليدهد يف املاكن اذل يتواجمون فيه ابس مترار ليك يسهل علهيم االحدطة ابخملدلفدت والعدوابت ابلندد مع تزويم اللجنة بألية
التبليغ اليت متت.

املدد السدبعة :لغة الالحئة :
اللغة العربية يه اللغة الرمسية لالحئة ،وجيب ترمجهتد اىل اللغة الاجنلزيية و أأ لغدت يتلكم هبد الالعب غري السعود يف فريق كر الدم ابلندد .
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الفصل الرابع :أأحاك اخملدلفدت والعدوابت
املدد الثدمنة :اخملدلفدت:
يُعم خمدلفة تس توجب العدوابت املنصوص عليه يف هذه الالحئة ارتاكب الالعب احملرتف فع ًال من ا ألفعدل الوارد بددمئة اخملدلفدت والعدوابت امللحدة
هبذه الالحئة ،واليت تعترب جزء ًا ال يتجز أأ مهند ،ويعدقب ابلعدوبة املوحض قرين اخملدلفة اليت ارتكهبد وجيب أأن تتندسب العدوبة املفروضة مع نوع وممى
اخملدلفة املرتكبة مع مراعد مد ورد يف املدد اخلدمسة عرش من هذه الالحئة.

املدد التدسعة :اثبدت اخملدلفدت:
تثبت اخملدلفدت اليت تكون س نم ًا لتوقيع العدوابت املنصوص علهيد يف قدمئة اخملدلفدت والعدوابت بأأ من الآيت:
 5/9التددرير الرمسية اليت ترد من الااحتدد أأو احلاك عن اخملدلفدت.
 4/9احملدرض الرمسية املعم من ادار كر الدم  ،مع رضور تموين تفدصيل الواقعة واالشهدد والتوقيع علهيد.
 4/9التددرير املعم من املمرب واجلهدز الفين والطيب واالدار عىل أأن تكون مس توفد من حيث الشلك واملضمون و أأن تمل عىل حديدة
الواقعة حمل اخملدلفة ،ويراعى فهيد الشفدفية واملصماقية يف تدرير اخملدلفة ،مع احتمل املس ئولية الاكمةل ملد تش متل عليه التددرير من وقدئع تملل
عىل وجود اخملدلفة.
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املدد العدرش  :أأنواع العدوابت:
العدوابت اليت جيوز توقيعهد عىل الالعب احملرتف يه:
 5/51لفت النظر :وهو اخطدر رمسي خطي ُيرسل اىل اخملدلف يذكر جبوهر الحئة الاحرتاف و أأوضدع الالعبني والحئة اخملدلفدت والعدوابت
ابلندد والعدم املرب معه ويعرب عن الاستيدء وعم الرضد عن الفعل املرتكب.
 4/51الانذار الكتد ي :وهو اخطدر رمسي يُرسل اىل اخملدلف موحض به نوع اخملدلفة اليت ارتكهبد مع احتذيره اىل اماكن تعرضه اىل عدوبة اشم يف
حدةل اس مترار اخملدلفة أأو العود اىل مثلهد مس تدب ًال.
 4/51احلسم من الراتب :هو ختفيض نس بة معينة من ا ألجر الشهر لالعب.
 3/51املنع من مزاوةل النشدط الراييض :ويه العدوابت املنصوص علهيد يف املدد ( )15من الحئة الاحرتاف و أأوضدع الالعبني ابالاحتدد
السعود لكر الدم .

املدد احلددية عرش  :املم املدرر حلدةل العود الرتاكب اخملدلفدت:
يف حدل ارتاكب الالعب ذات اخملدلفة يف املومس الراييض نفسه فدنه يعترب عدئم ًا ،وتعم خمدلفة و أكهند ارتكبت للمر الثدنية أأو الثدلثة حسب تكرارهد.
ويف حدل ارتاكب الالعب ذات اخملدلفة يف املومس الراييض اذل يليه فدنه ال يعترب عدئم ًا وتعترب و أكن اخملدلفة ارتكبت للمر ا ألوىل.
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املدد الثدنية عرش  :تعمد اخملدلفدت:
عنم تعمد اخملدلفدت الندش ئة عن فعل واحم يكتفى بتوقيع العدوبة ا ألشم من بني العدوابت املدرر يف هذه الالحئة .فدذا اكنت العدوبة ا ألشم
تس تحق مد يزيم عن حسم ( )%11ف ُتحسم من ا ألشهر التدلية ومبد ال يزيم عن ( )%11من ا ألجر الشهر عن لك شهر بعم موافدة اللجنة.

املدد الثدلثة عرش  :سامع أأقوال الالعب احملرتف واحتديق دفدعه:
ال جيوز ايددع عدوبة احلسم من ا ألجر الشهر اذا جتدوزت نس بة احلسم ( )%41اال بعم اخطدر الالعب احملرتف كتدبة ابخملدلفدت املنسوبة اليه
وسامع أأقواهل وذكل مبوجب حمرض يودع مبلفه اخلدص ومن خالل ممير الاحرتاف ابلندد  ،ويف حدل رفض الالعب احملرتف أأو امتندعه عن سامع
أأقواهل واحتديق دفدعه فيثبت الرفض أأو الامتندع يف ذات احملرض.

املدد الرابعة عرش  :سدوط املسدءةل التأأديبية:
تسدط املسدءةل التأأديبية عن الالعب احملرتف يف اخملدلفدت املرتكبة منه بعم ميض أأس بوعني من اترخي وقوع اخملدلفة دون أأن يدو الندد ابخطدر
اللجنة والالعب رمسي ًد بتوقيع العدوابت.
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املدد اخلدمسة عرش  :صالحية توقيع العدوابت:
تكون صالحية توقيع العدوابت املنصوص علهيد يف هذه الالحئة من قبل الرئيس أأو انئبه أأو من يفوضه ذلكل ( أأمني عد الندد  ،ممير الفريق،
ممير الاحرتاف ابلندد ) عىل أأن يكون التفويض كتد ي ،وجيوز استبمال العدوبة املدرر ألية خمدلفة يف حدةل ارتاكهبد للمر ا ألوىل بعدوبة أأخف.

املدد السددسة عرش  :التمرج يف توقيع العدوابت:
عنم توقيع العدوابت املنصوص علهيد يف قدمئة اخملدلفدت والعدوابت يراعى التمرج اال اذا اكنت نوعية اخملدلفة تس توجب غري ذكل فميكن تطبيق احلم
ا ألعىل للعدوبة وفق املعديري التدلية
 5/56وقت ارتاكب اخملدلفة سواء يف معسكر فريق كر الدم يف بماية املومس الراييض أأو يف املبدرايت العددية أأو يف املبدرايت واملشدراكت
الهدمة.
 4/56تأأثري اخملدلفة عىل الندد مع ذكر املربرات املؤثر يف الدرار الصددر ابلعدوبة.
 4/56تكرار اخملدلفة.
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املدد السدبعة عرش  :احلسم من الراتب:
 5/57ال جيوز أأن يزيم احلسم عىل الالعب احملرتف عن ( )%11من ا ألجر الشهر يف الشهر الواحم.
 4/57يف حدل اكنت اخملدلفدت املرتكبة من الالعب احملرتف تربر زايد احلسم عن ( )%11ف ُتحسم من ا ألشهر التدلية ومبد ال يزيم عن
( )%11من ا ألجر الشهر عن لك شهر بعم موافدة اللجنة.
 4/57يف حدل وقوع غرامة مدلية عىل الالعب من الااحتدد أأو أأحم جلدنه بسبب يرجع اىل الالعب نفسه سواء بسبب سوء سلوكه وحنوه؛ يدو
الندد بسمادهد ،وللندد حسم قمية الغرامة من ا ألجر الشهر لالعب برشط أأن أأال تزيم عن النس بة احملمد يف هذه الالحئة.

املدد الثدمنة عرش  :اخطدر الالعب وجلنة الاحرتاف و أأوضدع الالعبني بدرار العدوبة:
ُُ 5/58يطر الالعب احملرتف ابلدرار الصددر ضمه ابلعدوبة وسبهبد ومدمارهد خالل أأس بوعني من اترخي وقوع اخملدلفة ،واذا امتنع عن اس تال
الدرار أأو رفض التوقيع ابلعمل يسمل لوكيهل ان ُوجم ،ويف حدل عم وجود وكيل يدو الندد ابعماد حمرض يتضمن عم موافدة الالعب
عىل الاس تال وتزود اللجنة بنسخة منه أأو يرسل للعنوان املثبت يف منوذج العنوان اخملتدر ،عىل أأن يراعى التمرج يف االخطدر حسب
مد نصت عليه هذه الفدر .
ُ 4/58ختطر جلنة الاحرتاف و أأوضدع الالعبني ابلدرار الصددر ضم الالعب احملرتف ابلعدوبة وسبهبد ومدمارهد خالل ( )74سدعة من اترخي
اخطدر الالعب ابلدرار الصددر ابلعدوبة أأو من اترخي الامتندع عن اس تال الدرار.
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 4/58يشرتط يف االخطدر أأن يكون ابللغة العربية واللغة الاجنلزيية واللغة الرمسية اليت يتحمث هبد الالعب ،مد مل تكن اللغة الاجنلزيية من
اللغدت اليت يتحمث هبد فيكتفى ابللغة العربية واللغة االجنلزيية يف الابالغ.
 3/58يعترب اخطدر الالعب أأو اللجنة خالل املم الزمنية احملمد يف هذه املدد رشط ًد أأسدس ي ًد لتوقيع العدوبة؛ وقحق للجنة مبوجهبد رفع العدوبة
عن الالعب يف حدل الاخالل هبذا الرشط.

املدد التدسعة عرش  :الغدء عدم الالعب الاحرتايف:
ال ختل ا ألحاك السدبدة حبق الندد يف الغدء عدم الالعب احملرتف وفد ًد ألحاك املدد ( )15من الحئة الاحرتاف و أأوضدع الالعبني ابالاحتدد العر ي
السعود لكر الدم .

املدد العرشون :فسخ عدم الالع احملرتف:
يراعى يف فسخ عدم الالعب احملرتف أأحاك الفصل التدسع من الحئة الاحرتاف و أأوضدع الالعبني ابالاحتدد.
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الفصل اخلدمس :أأحاك التظمل من الدرارات الصددر ابلعدوبة
املدد احلددية والعرشون :اجلهة اليت ترفع لهد التظمل من الدرارات الصددر ابلعدوبة:
 5/45يُرفع التظمل املدم من الالعب ضم الدرارات الصددر ابلعدوبة وفق أأحاك هذه الالحئة للرئيس أأو انئبه خالل أأس بوع من اترخي
االخطدر ابلدرار الصددر ابلعدوبة أأو العمل به من خالل ممير الاحرتاف ابلندد  ،مع اخطدر اللجنة بصور منه بعم توقيع ممير
الاحرتاف ابلندد عىل اس تال أأصل التظمل ،وبفوات املم يعترب قبو ًال ابلعدوبة واقرار ًا ابخملدلفة.
 4/45قحق للرئيس أأو انئبة تلكيف من يراه للنظر ودراسة التظمل املرفوع.

املدد الثدنية والعرشون :املم املدرر للبت يف التظمل:
 5/44يُصمر رئيس جملس ادار الندد أأو انئبه قراره يف التظمل املرفوع خالل عرش أأاي من اترخي اس تال التظمل وفد ًد للتديل:
 5/5/44اقرار العدوبة الصددر .
 4/5/44الغدء العدوبة الصددر .
 4/5/44ختفيف العدوبة الصددر .
ُُ 4/44يطر املتظمل بنتيجة تظلمه وتتخذ االجراءات الالزمة.
 4/44يف حدل ميض املم املدرر يف الفدر ( )5/44من هذه املدد دون البت يف التظمل ،فيحق لالعب احملرتف اللجوء مبدرش للجنة
للنظر يف تظلمه.
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املدد الثدلثة والعرشون :التظمل أأمد جلنة الاحرتاف و أأوضدع الالعبني من الدرار الصددر ابلعدوبة:
يراعى يف التظمل من الدرار الصددر ابلعدوبة وفق ألحاك هذه الالحئة أأمد جلنة الاحرتاف و أأوضدع الالعبني مد نصت عليه املدد ( )18من الحئة
الاحرتاف و أأوضدع الالعبني وقواعمهد التفسريية.
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الفصل السددس :أأحاك ختدمية
املدد الرابعة والعرشون :رساين الالحئة المنوذجية:
ترس أأحاك الالحئة المنوذجية ادلاخلية للمخدلفدت والعدوابت بعم اعامتدهد من اللجنة ونرشهد يف املوقع الالكرتوين لالاحتدد.

15

قدمئة اخملدلفدت والعدوابت

16

أأو ًال :اخملدلفدت والعدوابت املتعلدة ابملواعيم:
نوع اخملدلفة
أأ
5

6
7
8
9
51

توجيه لفت نظر أأو انذار كتد ي

1

17

احلسم مبد ال يزيم عن ( )%51من الأجر الشهر
ملم ال تزيم عن شهر.

3

احلسم مبد ال يزيم عن ( )%41من ا ألجر
الشهر ملم ال تدل عن شهر وال تزيم عن
شهرين.

4
4

خمدلفدت التأأخر
التأأخر عن موعم الامترين أأو التمريبدت الصبدحية أأو
املسدئية.
التأأخر عن املعسكر.
التأأخر عن وقت الوجبدت الغذائية.
التأأخر عن املواعيم احملمد لصعود الطدئر او احلدفةل يف
املشدراكت احمللية أأو اخلدرجية.
التأأخر عن الاجامتع الفين للفريق.
التأأخر عن النو ليةل املبدرا يف املشدراكت احمللية او
اخلدرجية.
التأأخر عن اللددءات التلفزيونية امللزمة أأو احملمد من ادار
الفريق.
التأأخر عن مواعيم العالج الطبيعي املعم من قبل طبيب
الفريق.
عم الالزتا بتوقيع احلضور اليويم.
التأأخر عن الربانمج احملمد من اجلهدز الطيب للفريق.

يعدقب الالعب ابلتمرج حسب التسلسل الرمقي مع مراعد مد نصت عليه املدد اخلدمسة عرش من هذه
الالحئة اليت جتزي تطبيق احلم ا ألعىل للعدوبة عنم توفر الظروف اليت تربر توقيعهد عىل الالعب
4
4
5

نوع اخملدلفة
ب

1
6

احلسم مبد ال يزيم عن ( )%51من ا ألجر الشهر ملم ال تزيم
عن شهر.

3
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احلسم مبد ال يزيم عن ( )%41من الأجر الشهر ملم ال تزيم
عن شهر.

4
4

احلسم مبد ال يزيم عن ( )%11من ا ألجر الشهر ملم ال تدل
عن شهر وال تزيم عن شهرين.

5

خمدلفدت الغيدب
الغيدب عن املبدرايت الرمسية دون عذر مدبول من ادار
الكر ابلندد .
الغيدب عن املبدرايت الودية دون عذر مدبول.
الغيدب عن الامترين أأو التمريبدت الصبدحية أأو املسدئية.
الغيدب عن الوجبدت الغذائية الاجبدرية أأو الربانمج احملمد
من اجلهدز الطيب أأو الربانمج الفرد احملمد من اجلهدز نفسه.
والغيدب عن اللددءات التلفزيونية امللزمة أأو احملمد من ادار
الفريق.
الغيدب عن املواعيم احملمد لصعود الطدئر أأو احلدفةل يف
املشدراكت احمللية أأو اخلدرجية.
الغيدب عن معسكر الفريق يف املشدراكت احمللية او اخلدرجية
أأو اخلروج من املعسكر دون موافدة االدار .

يعدقب الالعب ابلتمرج حسب التسلسل الرمقي مع مراعد مد نصت عليه املدد اخلدمسة عرش من هذه
الالحئة اليت جتزي تطبيق احلم ا ألعىل للعدوبة عنم توفر الظروف اليت تربر توقيعهد عىل الالعب
4
4
5

نوع اخملدلفة
ب

خمدلفدت الغيدب

مع مراعد أأحوال الغيدب املنصوص علهيد يف الفدرات السدبدة ،فأأنه يف حدل غيدب
الالعب دون احلصول عىل موافدة خطية من ادار كر الدم ابلندد يعدقب
ابحلسم من أأجره الشهر مدمار أأجر ا ألاي اليت تغيب عهند حبم اقىص ()51
يوم ًد يف املومس الراييض الواحم.

19

ويف حدل تغيبه أأكرث من ذكل يرفع ا ألمر للجنة الاحرتاف ابالاحتدد السعود لكر
الدم لتدرر مد تراه مندسب

 7غيدب الالعب لكيد عن الندد .

يعدقب الالعب ابلتمرج حسب التسلسل الرمقي مع مراعد مد نصت عليه املدد اخلدمسة عرش من هذه
الالحئة اليت جتزي تطبيق احلم ا ألعىل للعدوبة عنم توفر الظروف اليت تربر توقيعهد عىل الالعب
4
4
5

اثني ًد :اخملدلفدت املتعلدة بسلوك الالعب:
نوع اخملدلفة

9
51

توجيه لفت نظر أأو انذار كتد ي.

1
6
7
8
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احلسم مبد ال يزيم عن ( )%51من الأجر الشهر
ملم ال تزيم عن شهر.

3

احلسم مبد ال يزيم عن ( )%31من ا ألجر الشهر
ملم ال تدل عن شهر وال تزيم عن شهرين.

5
4
4

عم متدبعة العالج املدرر.
عم التعدون مع الالعبني بصور جيم .
خمدلفة أأنظمة الندد ادلاخلية أأو تعلاميت مس ئويل الندد .
مغددر امللعب أأثندء المتريندت دون احلصول عىل أأذن من
ممرب الفريق.
مغددر املعسكر دون احلصول عىل أأذن من ممير الفريق.
عم التديم ابخلطط الفنية املوضوعة من قبل املمرب.
الاهامل وعم احملدفظة عىل الصحة العدمة.
عم احملدفظة عىل الوزن املثديل احملمد من طبيب الفريق.
عم العود مع الفريق بعم انهتدء املبدرا دون أأذن مس بق
من املرشف عىل الفريق أأو ممير الفريق.
مغددر مددعم البمالء بعم استنفدد عمد مرات التغيري أأثندء
رساين املبدرا بمون أأذن مس بق من املرشف عىل الفريق
أأو ممير الفريق أأو اجلهدز الفين.

يعدقب الالعب ابلتمرج حسب التسلسل الرمقي مع مراعد مد نصت عليه املدد اخلدمسة عرش من هذه
الالحئة اليت جتزي تطبيق احلم ا ألعىل للعدوبة عنم توفر الظروف اليت تربر توقيعهد عىل الالعب
4
4
5

نوع اخملدلفة

53
51
56
57

توجيه لفت نظر أأو انذار كتد ي.

54

21

احلسم مبد ال يزيم عن ( )%51من ا ألجر الشهر ملم ال تزيم عن شهر.

54

احلسم مبد ال يزيم عن ( )%31من ا ألجر الشهر ملم ال تدل عن شهر وال
تزيم عن شهرين.

55

احلميث لوسدئل الاعال بعم دخول املعسكر ادلاخيل
للمبدرا بمون أأذن مس بق.
السفر خدرج مدر الندد دون أأذن من املرشف عىل الفريق
أأو ممير الفريق أأو اجلهدز الفين أأو الطيب.
الديد بترصفدت أأو اشدرات تسئ للندد أأو منسوبيه أأو
جامهريه أأو منسو ي أأو جامهري الندد املندفس سواء أأاكن
ابلدول أأو الفعل.
ارتماء مالبس احتمل عبدرات أأو صور ،او لبس سالسل
خمدلفة للآداب الرشعية.
عم احملدفظ عىل الصلوات مع الفريق يف جامعة لالعب
املسمل.
عم التديم ابلآداب الرشعية والعددات والتددليم واليت
تعكس الانطبدع غري احلسن عن الالعب السعود أأو
املسمل داخل اململكة أأو خدرهجد.
عم احرتا امس وشعدر الندد وجامهريه ،وقراراته وأأنظمته.

يعدقب الالعب ابلتمرج حسب التسلسل الرمقي مع مراعد مد نصت عليه املدد اخلدمسة عرش من هذه
الالحئة اليت جتزي تطبيق احلم ا ألعىل للعدوبة عنم توفر الظروف اليت تربر توقيعهد عىل الالعب
4
4
5

نوع اخملدلفة

45
44
44

توجيه لفت نظر أأو انذار كتد ي للمر ا ألوىل.

41

22

احلسم مبد ال يزيم عن ( )%51من ا ألجر الشهر ملم ال تزيم عن شهر.

59

5

4

4

احلسم مبد ال يزيم عن ( )%31من ا ألجر الشهر ملم ال تدل عن شهر
وال تزيم عن شهرين.

58

عنم ارتاكب احمى اخملدلفدت التدلية:
سوء التعدمل مع اجلهدز الفين أأو الطيب أأو االدار أأو
الالعبني أأو امجلهور سواء داخل امللعب أأو خدرجه.
اللعب خدرج الندد يف غري احلدالت املرصح هبد.
ندم حاك املبدرايت أأو اجلهدز الفين أأو الطيب أأو االدار أأو
زمالئه الالعبني من خالل وسدئل االعال اخملتلفة.
عم الزتا الالعب ابرتماء املالبس اخلدصة ابلامترين أأو
املالبس الرمسية (البمةل الرايضية ،احلذاء الراييض) أأو
املالبس اخلدصة ابلسفر مع فريق الندد أأو املالبس اخلدصة
ابلتحرك من واىل الفنمق.
عم الزتا الالعب ابملواعيم احملمد لصعود الطدئر أأو
احلدفةل يف املشدراكت احمللية أأو اخلدرجية.
اصطحدب خشص أأخر ال ميت لفريق الندد بصةل يف احلدفةل
اخلدصة بندل الفريق.

يعدقب الالعب ابلتمرج حسب التسلسل الرمقي مع مراعد مد نصت عليه املدد اخلدمسة عرش من هذه
الالحئة اليت جتزي تطبيق احلم ا ألعىل للعدوبة عنم توفر الظروف اليت تربر توقيعهد عىل الالعب ومراعد
العدوابت اليت تصمر من جلدن الااحتدد

نوع اخملدلفة

 43اس تخما اجلوال يف غرفة املالبس أأثندء املبدرايت أأو يف
احلدفةل أأثندء املغددر من أأو اىل امللعب.

 46عم الزتا الالعب ابلتعلاميت والربامج اخلدصة ابلفريق
والصددر من اجلهدزين الفين واالدار .

توجيه لفت نظر أأو انذار كتد ي للمر ا ألوىل.

السامح ألحم ا ألشخدص اذلين ال ميتون بصةل لفريق الندد
 41ابدلخول ملعسكر الفريق أأو غرفة املالبس اخلدصة بفريق
الندد .
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احلسم مبد ال يزيم عن ( )%51من ا ألجر الشهر ملم ال تزيم عن شهر.

5

4

4

احلسم مبد ال يزيم عن ( )%31من ا ألجر الشهر ملم ال تدل عن شهر وال
تزيم عن شهرين.

عنم ارتاكب احمى اخملدلفدت التدلية:

يعدقب الالعب ابلتمرج حسب التسلسل الرمقي مع مراعد مد نصت عليه املدد اخلدمسة عرش من هذه
الالحئة اليت جتزي تطبيق احلم ا ألعىل للعدوبة عنم توفر الظروف اليت تربر توقيعهد عىل الالعب ومراعد
العدوابت اليت تصمر من جلدن الااحتدد

اثلث ًد :اخملدلفدت املتعلدة ابلبطدقدت الصفراء وامحلراء اليت قحصل علهيد الالعب يف املبدرايت احمللية أأو اخلدرجية:
نوع اخملدلفة

يعدقب الالعب ابلتمرج حسب التسلسل الرمقي مع مراعد مد نصت عليه املدد اخلدمسة عرش من هذه
الالحئة اليت جتزي تطبيق احلم ا ألعىل للعدوبة عنم توفر الظروف اليت تربر توقيعهد عىل الالعب

حصول الالعب عىل بطدقدت صفراء أأو محراء يف املبدرايت
احمللية أأو اخلدرجية:

5

4

4

حصول الالعب عىل ثالثة بطدقدت صفراء أأو بطدقة محراء
خالل املومس الراييض

احلسم مبد ال يزيم عن ( )%1من ا ألجر الشهر ملم ال تزيم
عن شهر.

حسم ( )%51من ا ألجر الشهر ملم ال تدل عن شهر وال
تزيم عن شهرين.

حسم ( )%31من ا ألجر الشهر ملم ال تدل عن شهر وال
تزيم عن شهرين.

24

رابع ًد :اخملدلفدت املتعلدة هببوط مس توى الالعب:
يعدقب الالعب ابلتمرج حسب التسلسل الرمقي

نوع اخملدلفة

احلسم مبد ال يزيم عن ( )%41من ا ألجر الشهر ملم ال تزيم عن شهر.

احلسم مبد ال يزيم عن ( )%31من ا ألجر الشهر ملم ال تدل عن شهر وال
تزيم عن شهرين.

احلسم مبد ال يزيم عن ( )%11من ا ألجر الشهر ملم ال تدل عن شهر وال
تزيم عن ثالثة أ أشهر.

هبوط مس توى الالعب عىل أأن يراعى يف ذكل أأن يكون
دلى الندد تددرير قيدس ية واختبدرات دورية وفق معديري
حممد احتمد مس توى الالعب واعامتدهد من ممرب الفريق
أأو املمرب الفين واملمير االدار او املرشف عىل الفريق
ورئيس الندد عىل ان قحمد التدرير وسدئل وطرق رفع
مس توى الالعب الفين.

5

4

4
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