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 المادة األولى: التعريفات

يقصددد باأللفددال والعبددارات التاليددة أينمددا وردت ،ددلم الالئحددةي المعدداني المبينددة أمددام كددل من دداي 

لددم يقددتس السددياق خددال  ا مدد صددحيحيوتنطبددق اإلشددارة الددى المفددرد علددى الجمددع والعكدد  

 .ذلك

 المملكة: المملكة العربية السعودية.

 االتحاد: االتحاد السعودي لكرة القدم.

 االتحاد الدولي: االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

 الالئحة: الئحة العمل مع الوسطاء باالتحاد. 

 اللجنة: لجنة االحترا  وأوضاع الالعبين باالتحاد.

شخصدددية اعتباريدددة مسدددتقلة اداريدددان وماليدددان وتنظيميدددان وتعمدددل تحددد  مظلدددة االتحددداد  

السددعودي لكددرة القدددمل وتمثددل رابطددة دوري المحتددرفين السددعودي ورابطددة دوري الدر ددة 

 األولى السعودي وغير،ا من الروابط.

 الرابطة:

ال يئددة مؤسسددة رياضددية أو شددركة ذات شخصددية اعتباريددة مددرخ  ل ددا رسددميان مددن قبددل 

 العامة للرياضة ومعتمدة لدى االتحاد.

 األندية:

 ميدددددع أعضددددداء مجلددددد  اإلدارةل واللجدددددا,ل والحكدددددام ومسددددداعدو،مل والمددددددربو,  

ومسددداعدو،مل ومسدددؤولو الشدددؤو, الفنيدددة والطبيدددة واإلداريدددة فدددي االتحدددادات والدددروابطل 

ورابطددددة المحتددددرفين واألنديددددةل وأي أشددددخاي جخددددرين يتبعددددو, ألي   ددددة رياضددددية ذات 

 شخصية اعتبارية معتر  ب ا.

 المسؤولو,:

و اعتبددداري سدددعودي أو أ نبدددي يمثدددل الالعبدددين و أو األنديدددةل فدددي شدددخ  طبيعدددي أ

مفاوضددات ب ددد  التوصددل الددى ابددرام عقددد عمددل أو تمثيددل أنديددة فددي مفاوضددات ب ددد  

 ابرام اتفاقية انتقال أو اعارة أو تجديد بمقابل مبلغ مالي أو مجانان.

 الوسيط:

 الالعب: الالعب المسجل ألي نادي منتسب لالتحاد.

 التعاميم: التعليمات الدورية الصادرة عن االتحاد أو اللجنة للوسطاء.

المبلددغ الددلي يتقاضددام الوسدديط أ ددران لدد  نظيددر قيامدد  باألعمددال المنصددوي علي ددا فددي ،ددلم  

 الالئحة.

 العمولة:

 مركز التحكيم:   مركز التحكيم الرياضي السعودي.



 

م2017-هـ1438ل مع الوسطاء عمالئحة ال  

 

 المادة الثانية: نطاق تطبيق الالئحة

أحكدددام ،دددلم الالئحدددة علدددى اسدددتخدام األنديدددة والالعبدددين لخددددمات الوسددديط فيمدددا تطبدددق  -1

 يلي:

 عقد عمل بين العب ونادي أو تجديدم. أ( ابرام

 ب( ابرام اتفاقية انتقال أو اعارة بين ناديين والعب.

ال يددؤ ر تطبيددق أحكدددام ،ددلم الالئحدددة أو أي تعددديل يطددرأ علي دددا علددى صدددحة عقددد العمدددل  -2

 االنتقال أو اإلعارة. قيةاتفاالمبرم أو 

 

 المادة الثالثة: مبادئ عامة

يجددول لالعبددين واألنديددة االسددتفادة مددن خدددمات الوسددطاء عنددد ابددرام عقددود عمددل أو  -1

 تجديد،ا و أو اتفاقيات انتقال أو اعارة.

 يجب أ, يكو, الوسيط مسجالن وفق أحكام ،لم الالئحة. -2

لتصدددر  وفدددق مبددددأ  بدددلل ا يجدددب علدددى األنديدددة والالعبدددو, عندددد اختيدددار الوسدددطاء -3

حقددق مددن تعنددي أ, يبددلل الالعبددو, واألنديددة الج ددود المناسددبة للت العنايددة  التددي

 قيام الوسطاء بالتوقيع على اعال, الوسيط وعقد التمثيل المبرم بين األطرا .

يحظددر مشدداركة المسددؤولين الددوارد ذكددر،م فددي التعريفددات الددواردة ب ددلم الالئحددة  -4

 كوسطاء.

الالعبدددين أو األنديدددة االسدددتعانة بخددددمات الوسدددطاء غيدددر المسدددجلين يحظدددر علدددى  -5

 لدى االتحاد وفقان ألحكام ،لم الالئحة.

يحددق لالعددب أو األنديددة االسددتعانة فددي المفاوضددات  أعددالمي( 5مددن الفقددرة ) اسددتثناء -6

أو اعددادة المفاوضددات بددابرام اتفاقيددة انتقددال أو اعددارة أو عقددد عمددل بواسددطة محددامي 

وال تخضددع األعمددال التددي  المملكددةيل الج ددات الرسددمية فددي مددرخ  لدد  مددن قبدد

 المحامي ضمن اختصاي ،لم الالئحة يباشر،ا
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 الوسطاء : تسجيلالمادة الرابعة

 ينشئ االتحاد سجل خاي بالوسطاء يتم اإلعال, عن  وفق أحام ،لم الالئحة. -1

عددن خدددمات الوسدديط فددي كددل مددرم يشددار  في ددا  ,لضددما, الشددفافية يددتم اإلعددال -2

 بشكل فردي في كل معاملة. 

ب علددى األنديددة أو الالعبددين الددلين اسددتعانوا بخدددمات الوسدديط تسددليم اعددال, يجدد -3

الوسدديط وأيددة مسددتندات أخددرى يطلب ددا االتحدداد فددي كددل معاملددة وسدداطة فددي عقددد 

الالئحددة. ولالتحدداد  ( مددن ،ددلم3( و )2( و)1عمددل أو اتفاقيددة أو اعددارة وفقددان للملحددق )

 الحق في طلب مزيد من المعلومات و أو الو ائق.

 

 المادة الخامسة: شروط ومتطلبات تسجيل أو تجديد رخصة الوسيط

 يشترط ويتطلب لتسجيل الوسيط ما يلي:

 التقدم بطلب كتابي للتسجيل كوسيط. -1

تقدددديم صدددحيفة الحالدددة الجنائيدددة للوسددديط ذو الشخصدددية الطبيعيدددة عدددن طريدددق  -2

 الج ات الرسمية في المملكة.

أو مخالفددة تتنددافى مددع األنظمددة أو   نائيددةييكددو, قددد صدددر بحقدد  أحكددام قضددائية  أال -3

أو صددددر قدددرار مدددن الج دددات  اال تماعيدددةياللدددوائح أو الددددين أو العدددادات والتقاليدددد 

 الرياضية ال يزال ساري المفعول.

 التعليم.أ, يكو, حاصالن على ش ادة  امعية معتر  ب ا من ولارة  -4

 تقديم ما يفيد و ود خبرة في مجال كرة القدم ال تقل عن خم  سنوات. -5

( أعدددالم مدددن ،دددلم المدددادة أ, يكدددو, لددددى المتقددددم 5و 4يسدددتثنى مدددن الفقدددرتين ) -6

خبددرة ال تقددل عددن خمدد  سددنوات كمدددير احتددرا  فددي أحددد األنديددة المحترفددة و أو 

 ية أو ما يعادل ا.وكيل العبين سابقين وأ, يكو, حاصالن على ش ادة الثانو

التعاقددد مددع محددامي مددرخ  لدد  مددن قبددل الج ددات الرسددمية فددي المملكددة اذا لددزم  -7

 ويحظر التعاقد مع أي محامي غير مرخ  داخل المملكة. األمري

ة اإلنجليزيدددة تحدددد ان وكتابدددةن أو تقدددديم مدددا يفيدددد و دددود متدددر م يعمدددل ا دددادة الل ددد -8

 بمكتب ي أو متعاو, مع .



 

م2017-هـ1438ل مع الوسطاء عمالئحة ال  

 

ويسددتثنى مددن ذلددك الوسدديط األ نبددي المسددجل فددي أ, يكددو, سددعودي الجنسددية  -9

اتحدداد بلدددم أو أي اتحدداد معتددر  بدد  مددن االتحدداد الدددولي ويكددو, لديدد  بطاقددة تسددجيل 

 كوسيط سارية المفعول.

احضددار مددا  ويجددب عليدد  كوسدديطيأ, يكددو, لديدد  مقددر خدداي لممارسددة نشدداط    -10

 ن الج ات الرسمية في المملكة.ميثب  ذلك 

القددة تعاقديددة مددع االتحدداد أو االتحدداد الدددولي أو أي اتحدداد يكددو, للوسدديط أي ع أال  -11

قدداري أو اتحدداد أ،لددي أو الرابطددة أو أي نددادي أو أي منظمددة تددرتبط ب ددلم المنظمددات 

أشددكال العالقددة الماليددة  نأو الج ددات أو أي مصددلحة ماليددة أو تجاريددة أو أي شددكل مدد

و ددود تعددار  أو التجاريددة عنددد تقددديم الطلددب مددن شدد ن ا أ, تددؤدي الددى احتمددال 

 مصالح.

تقددديم صددورة مددن ا بددات ال ويددة الوطنيددة و أو  ددوال السددفر للوسدديط وابددرال األصددل   -12

 للمطابقة.

 أي و ائق يمكن أ, تطلب  اللجنة.  -13

يوافددق مقدددم الطلددب علددى التقيددد التددام باألنظمددة  تسددجيليعنددد التقدددم بطلددب   -14

واللدددوائح والتو ي دددات والقدددرارات الصدددادرة كدددم الج دددات المعنيدددة باالتحددداد المحلدددي 

 واالتحاد القاري واالتحاد الدولي لكرة القدم.

االلتددزام جنددة لفقددة الامو تنطبددق عليدد  الشددروط وبعددد يجددب علددى الوسدديط والددلي -15

يدددع التع ددددات واإلقدددرارات المتضدددمنة فدددي والتوقيدددع علدددى اعدددال, الوسددديط و م

( المرفقدددة فدددي ،دددلم الالئحدددة مدددن قبدددل الوسددديط المعندددي وأي 2أو  1المالحدددق )

 تع دات اضافية تطلب ا اللجنة.

 

  المادة السادسة: رسوم خدمة الوساطة

لاير( عشدددرو, ألدددف  000ل20تحدددد رسدددوم تسددجيل الوسددديط لدددى االتحددداد بمبلددغ ) -1

 تحاد السعودي لكرة القدم.لاير سنويان تدفع لحساب اال

يلتددزم الوسدديط الددلي لديدد  مقددر تسددجيل لدددى الج ددات الرسددمية فددي المملكددة أ,  -2

كددل عمليددة تعاقددد أو انتقددال أو اعددارة  ي% مددن المبلددغ المدددفوع لدد  فدد5يدددفع لالتحدداد 

 عند تسجيل الالعبين.
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يلتددزم الوسدديط الددلي لددي  لديدد  مقددر  (10) اسددتثناء مددن المددادة الخامسددة فقددرة -3

% مددن المبلددغ 10مسددجل لدددى الج ددات الرسددمية فددي المملكددة بدد , يدددفع لالتحدداد 

 المدفوع ل  في كل عملية تعاقد أو انتقال أو اعارة عند تسجيل الالعبين.

يلتددزم الوسدديط مددع ن ايددة كددل فتددرة تسددجيل بتقددديم تقريددر مفصددل عددن األعمددال التددي  -4

التددي أبرم ددا ومبال  دداي وفددي حددال عدددم التقددديم أو تقددديم  قددام ب ددا وعدددد الصددفقات

معلومددات خاطئددة أو فددي حددال اكتشددف ا اللجنددة سدديكو, عرضددة للعقوبددات الددواردة 

 في ،لم الالئحة.

فددي  الالئحددةيباإلضددافة الددى العقوبددات الددواردة فددي المددادة الحاديددة عشددر مددن ،ددلم  -5

حدددال اكتشدددا  أي عمليدددة وسددداطة لدددم يقدددم الوسددديط بددددفع النسدددبة المحدددددة 

يجددول للجنددة تعليددق  ميددع أعمددال الوسدديط عددن ممارسددة الوسدداطة ويحظددر  لالتحددادي

علددى األنديددة والالعبددين وغيددر،م التعامددل مددع الوسدديط ويجددب علددى الوسدديط فددوران 

م وغيدددر قابدددل دفدددع النسدددبة المحدددددة لالتحددداد ويكدددو, قدددرار اللجندددة ن دددائي وملدددز

 .لالستئنا 

 

 المادة السابعة: شروط عقد التمثيل

يحدددد الالعبددو, واألنديددة كتابددة فددي عقددل التمثيددل طبيعددة العالقددة القانونيددة مددع  -1

 الوسطاء.

األطدددرا  ونطددداق الخددددمات ومددددة العالقدددة  أدندددىييتضدددمن عقدددد التمثيدددل كحدددد  -2

التعاقديدددة واأل دددر المقدددرر للوسددديط واألحكدددام العامدددة لددددفع األ دددر وتددداري  التوقيدددع 

 وأحكام ان اء العقد وتوقيع األطرا .

 تزيد عن عاملين ميالديين.  أالمدة العالقة التعاقدية يجب  -3

أو اعددارة أو عقددد يجددب أ, ي طددي عقددد التمثيددل عمليددة واحدددة فقددط )اتفاقيددة انتقددال  -4

تزويدد اللجندة بنسدخة مدن عقدد التمثيدل خدالل  ال دة أيدام عمدل مدن تداري   عملي مدع

ابرامدد  وفددي حددال عدددم تزويددد اللجنددة بعقددد التمثيددل خددالل المدددة المحددددة يجددول 

 للجنة ال اء عقد التمثيل وايقاع العقوبات الواردة في ،لم الالئحة.

الشددرعي علددى الالعددب يجددب أ, يوقددع  اذا كددا, الالعددب مددن القاصددرين فددا, الوصددي -5

 كللك على عقد التمثيل وفقان لألنظمة المعمول ب ا في المملكة.
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 ف واإلفصاح عن المعلومات: الكشالمادة الثامنة

ُيلددزم الالعبدددين واألنديددة باإلفصددداح للجندددة عددن  ميدددع التفاصدديل المتعلقدددة بددداأل ور  -1

ع ددا للوسدديط أيددان كددا, التددي تددم االتفدداق علي ددا والدددفعات التددي تددم أو سدديتم دف

 نوع ا.

يجددب علددى الالعبددين واألنديددة الكشددف عددن  ميددع العقددود واالتفاقيددات الموقعددة مددع  -2

 الوسطاءي خالل  ال ة أيام عمل من تاري  طلب االتحاد.

( أعددالم مددن ،ددلم 2يجددب ارفدداق  ميددع العقددود واالتفاقيددات المددلكورة فددي الفقددرة ) -3

 ألغرا  تسجيل الالعب. العمليأو عقد المادة مع اتفاقية االنتقال أو اإلعارة 

يجددب أ, يشددتمل عقددد العمددل أو اتفاقيددة االنتقددال أو اإلعددارة علددى اسددم وتوقيددع  -4

 وفي حال عدم استخدام وسيط يجب اإلشارة الى ذلك. المعنييالوسيط 

عبدددر موقعددد  اإللكتروندددي  عددداميينشدددر االتحددداد فدددي ن ايدددة شددد ر مدددار  مدددن كدددل  -5

شدداركوا  والمعددامالت التدديالرسددمي أسددماء  ميددع الوسددطاء الددلين تددم تسددجيل م 

في ددا. ويعلددن عددن المبلددغ اإل مددالي لجميددع األ ددور أو الدددفعات المدفوعددة للوسددطاء 

 على حدة. بواسطة الالعبين المسجلين باالتحاد واألندية التابعة كالن 

مسدددجلين واألنديدددة األعضددداء عدددن المعلومدددات يجدددول لالتحددداد اإلفصددداح لالعبدددين ال -6

 المتعلقة بالمعامالت التي يرى أن ا تخل ب لم األحكام.

 

 الدفعات للوسطاء المادة التاسعة:

%( 10عددن ابرامدد  لعقددد عمددل ممددثالن لالعددب بمددا ال يتجدداول ) يحسددب أ ددر الوسدديط -1

 من ا مال قيمة عقد الالعب.

يحسددب أ ددر الوسدديط نظيددر تمثيلدد  النددادي فددي أي اتفاقيددة انتقددال أو اعددارة بمددا ال  -2

 %( من ا مالي قيمة عقد الالعب. 10يتجاول )

يسددتحق الوسدديط نظيددر خدددمات الوسدداطة التددي يقدددم ا لألنديددة مبل ددان مقطوعددان يددتم  -3

االتفدداق عليدد  مسددبقان قبددل اتمددام الخدمددة. وفددي حددال اتمددام عمليددة االنتقددال أو 

%( المددلكورة فددي الفقددرة 10عددارة ُيحسددب المبلددغ المددلكور مددن ضددمن نسددبة الددد)اإل

 ( أعالم من ،لم المادة.2)
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تضدددمن األنديدددة عددددم دفدددع المسدددتحقات فيمدددا بين دددا بخصدددوي االنتقدددال أو اإلعدددارة  -4

)كبددددل االنتقدددال وبددددل التددددريب والمسدددا،مة التضدددامنية( الدددى الوسدددطاء أو عدددن 

 طالبة بتلك المستحقات الى الوسطاء.طريق م. كما ال يجول اسناد الم

( مددن ،ددلم المددادةي يجددب دفددع مسددتحقات الوسدديط 8( و )6مددع مراعدداة الفقددرتين ) -5

 مقابل خدمت  من عملية مباشرة وحصرية.

يحظددر علددى النددادي أ, يدددفع للوسدديط نيابددة عددن الالعددبي وكددل نددادي يخددالف ذلددك  -6

 يكو, عرضة للعقوبات.

فدددي التعريفدددات الدددواردة ب دددلم الالئحدددةي يحظدددر علدددى المسدددؤولين الدددوارد ذكدددر،م  -7

الحصددول علددى أي مبددالغ ماليددة مددن الوسدديطي وكددل مسددؤول يخددالف ذلددك يكدددو, 

 عرضة للعقوبات.

يحظددر علددى الالعبددين أو األنديددة التددي تسددتخدم خدددمات الوسدديط عنددد التفدداو   -8

اذا كددا, الالعددب المعنددي  فاقيددة انتقددال رفددع أي مبددالغ للوسدديطعلددى عقددد عمددل أو ات

 ي وذلك وفقان لالئحة االحترا  وأوضاع الالعبين وانتقاالت م. قاصران 

 

 : تضارب المصالحالمادة العاشرة

يجددب علددى الالعبددين أو األنديددة قبددل االسددتعانة بخدددمات الوسدديطي القيددام بددالج ود  -1

المناسددبة لضدددما, عدددم و دددود تضدددارب مصددالح احتمدددال و ود،دداي سدددواء بالنسدددبة 

 لالعب أو النادي أو الوسطاء.

ي ضددرر يعتبددر و ددود تضددارب مصددالح فددي حددال أعلددن الوسدديط كتابددة عددن و ددود أ ال -2

أحددد األطددرا ي وحصددل علددى موافقددة خطيددة  فعلددي أو محتمددل قددد يكددو, لديدد  مددع

 صريحة من باقي األطرا  على ذلك قبل البدء في المفاوضات.

 نفدد خدددمات نفدد  الوسدديط ضددمن نطدداق  فددياذا كددا, الالعددب والنددادي يرغبددا,  -3

أعددالمي يتو ددب ( 2و ددب نفدد  الشددروط المنصددوي علي ددا فددي الفقددرة )المعاملددة بم

عددب والنددادي المعنددي تقددديم موافقددة كتابيددة صددريحة قبددل بدددء المفاوضددات علددى الال

و   ندد  سددوأ, يددتم الت كيددد كتابددةن مددن أي طددر  )الالعددب والنددادي( ب الصددلةيذات 

مدددل يددددفع للوسددديط. ويجدددب علدددى األطدددرا  تبليدددغ اللجندددة خدددالل  ال دددة أيدددام ع

باالتفاقيددة أو الموافقددة الصددريحة وتسددليم  ميددع المسددتندات الخطيددة سددالفة الددلكر 

 عند التسجيل وفق أحكام ،لم الالئحة )المادتين الرابعة والخامسة(.
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 المادة الحادية عشر: العقوبات 

 يعاقب كل وسيط ارتكب احدى المخالفات التالية: -1

بياندددات أو مسدددتندات خاطئدددة ل دددر  التحايدددل لتسدددجيل عقدددد التمثيدددل و أو  قددددمأ(      

 .الالئحةأحكام ،لم 

 أخل بعقد التمثيل. ب(    

ج( مخالفدددة أي حكدددم مدددن أحكدددام ،دددلم الالئحدددة أو النظدددام األساسدددي أو لدددوائح     

 االتحاد أو التعاميم.

 

أ, توقدددع  مصدددلحةييحدددق للجندددة وفدددق صدددالحيات ا واختصاصددد ا أو بطلدددب ممدددن لددد   -2

مخالفددة أو أكثددر لألحكددام المنصددوي علي ددا  ارتكابدد العقوبددات علددى الوسدديط فددي حددال 

 في ،لم الالئحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:

 انلار خطي. أ( تو ي     

 لاير( 000ل500لاير( وال تزيد عن ) 000ل20ب( غرامة مالية ال تقل عن )    

 ال تزيد عن أربعة أش ر. ج( تعليق أعمال الوسيط لمدة    

 تسجيل الوسيط. د( ال اء    

 ،د( ايقا  الوسيط لمدة ال تزيد عن سنة.   

ط يتعلددق بكددرة القدددم لمدددة محددددة وفددي او( الحرمددا, مددن المشدداركة فددي أي نشدد   

 بالحرما, مدى الحياة.الحاالت الخطيرة يعاقب 

( 2المنصددوي علي ددا فددي الفقددرة )يجددول للجنددة ايقدداع عقوبددة أو أكثددر مددن العقوبددات  -3

 أعالم عند االقتضاء.

أي مخالفددة ألحكددام ،ددلم الالئحددة مددن أي مولددف أو ممثددل للوسدديط سددو  يعتبددر  -4

 مخالفة من الوسيط نفس .

تخددت  اللجنددة بددالنظر فددي المخالفددات وايقدداع العقوبددات وفقددان ألحكددام ،ددلم الالئحددة  -5

 ولوائح االتحاد.

لتزوير والتزييددف والفسدداد التددي تعددر  أمام ددا بددا المتعلقددة الشددكاوىتحيددل اللجنددة  -6

الدددى لجندددة االنضدددباط أو اللجدددا, القضدددائية المختصدددة لتطبيدددق العقوبدددات المنصدددوي 

 علي ا في الئحت ا.
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االتحدداد ملددزم بنشددر العقوبددات االنضددباطية ضددد أي وسدديط وتبليددغ االتحدداد الدددولي  -7

 بللك.

يخددالف أحكددام ،ددلم  يجددول ايقدداع العقوبددات علددى أي وسدديط و أو نددادي و أو العددب -8

 الالئحة و أو لوائح االتحاد و أو لوائح االتحاد القاري و أو االتحاد الدولي.

 يكو, ايقاع العقوبات على المخالفين الخاضعين ألحكام ،لم الالئحة. -9

 

 المادة الثانية عشر: اإلخطار بالقرارات 

 يتم اخطار  ميع األطرا  بالقرارات.  -1

 المو  ة الى الشخ  المعني.ترسل القرارات والمستندات  -2

 .والبالغاتيعتبر النادي مسؤوالن عن اخطار العبي  ومنسوبي  وغير،م بالقرارات  -3

تعتبددر القددرارات والمسددتندات التددي ترسددل عددن طريددق البريددد اإللكترونددي أو الفدداك   -4

 قد استوف  شروط النفاذ قانونان.

 ذات العالقة. يجب ارسال نسخة من القرارات الى األمانة العامة والج ات -5

 

 

 المادة الثالثة عشر: وسائل اإلخطار النظامية

تبلّددغ اللجنددة قرارات ددا بخطدداب موقددع مددن رئددي  اللجنددة أو مددن ينوبدد  لكددل طددر  أو مددن 

يمددثل م قانونددان عددن طريددق البريددد اإللكترونددي المعتمددد أو الفدداك  وتعتبددر القددرارات نافددلة 

 بمجرد ارسال ا.

 

 

 التحكيم الرياضي السعوديالمادة الرابعة عشر: مركز 

يجددول اسددتئنا  بعددس القددرارات التددي تصدددر،ا اللجنددة لدددى مركددز التحكدديم اذا كاندد  

 وفقان للنظام األساسي لالتحاد ووفقان ل لم الالئحة. لالستئنا قابلة 
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 المادة الخامسة عشر: أحكام ختامية

األشددخاي تسددري ،ددلم الالئحددة علددى  ميددع الحدداالت التددي تناولت ددا وتطبددق علددى  -1

 والفئات المحددة ب ا.

يل ددى أي ندد  يتعددار  مددع أحكددام ،ددلم الالئحددة وتقدددم نصددوي ،ددلم الالئحددة علددى  -2

 أي ن  من لوائح االتحاد متى ما تعار  مع ا.

المعتمدددة بمو ددب قددرار مجلدد  ادارة االتحدداد  الوسددطاءتل ددى ،ددلم الالئحددة الئحددة  -3

،دددد الموافدددق 1436 9 14( فدددي تددداري  1ق  8400السدددعودي لكدددرة القددددم رقدددم )

 م.2015 7 1

( وتددداري  38 8تدددم اعتمددداد ،دددلم الالئحدددة مدددن قبدددل االتحددداد فدددي ا تماعددد  رقدددم )م -4

م ويسددري العمددل ب ددا مددن تدداري  نشددر،ا فددي 2017 8 8،ددد الموافددق 1438 11 16

 الموقع اإللكتروني لالتحاد.
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 (1الملحق رقم )

 

 و يقة الوسيط لألشخاي الطبيعيين:

 االسم األول:

 اسم العائلة:

 تاري  الميالد:

 الجنسية:

 يشمل رقم ال اتف الفاك  والبريد اإللكتروني(:الدائم )العنوا, 

 

 :أنا

................................................................. 

 )االسم األول واسم العائلة للوسيط(

 

 بمو ب ،لا أتع د وأقر بما يلي:

 الوطنيددةاإللزاميددة فددي القددوانين   ميددع األحكددامبتطبيددق  وااللتددزامأتع ددد بدداحترام  -1

وتشددمل علددى و دد  التحديددد األحكددام المتعلقددة بالقيددام بعملددي  المطبقددةيوالدوليددة 

باألنظمدددة واللدددوائح الخاصدددة باالتحددداد  بدددالتزاميأقدددر  ذلدددكيالدددى  باإلضدددافةكوسددديط. 

 القدم في مجال عملي كوسيط. واالتحادات القارية واالتحاد الدولي لكرة

حاليددان ال أشدد ل أي منصددب مسددؤول حسددب التعريددف المبددين فددي صدددر  بدد ننيأقددر  -2

 أنوي ش ل مثل ،لا المنصب في المستقبل القريب. ،لم الالئحة وال

 ب ندد  لددمو دد  التحديددد  وأؤكددد علددىأقددر بدد , لدددي سددمعة طيبددة ال تشددوب ا شددائبة  -3

ارتكدداب  ريمددة ماليددة أو  ددرائم  يسددبق فددر  عقوبددة  نائيددة علددى شخصددي نتيجددة

 تتعلق بالعنف.

الدددوريات أو االتحددادات الوطنيددة  االتحدداديأقددر ب ندد  لددي  لدددي أي عالقددة تعاقديددة مددع  -4

أو االتحددادات القاريددة أو االتحدداد الدددولي لكددرة القدددم والتددي يمكددن أ, تددؤدي الددى 

يتو ددب الكشددف عددن  ميددع العقددود  شددكيوفددي حددال و ددود  محتمددليتضددارب مصددالح 

 ذات الصلة.
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التلمدديح بصددورة مباشددرة أو غيددر مباشددرة بدد , و ددود مثددل  أقددر أيضددان ب ندد  يحظددر علددي -5

مدددع االتحددداد أو الددددوريات أو االتحدددادات القاريدددة أو االتحددداد  العالقدددة التعاقديدددة،دددلم 

 الدولي لكرة القدم مرتبط ب نشطتي كوسيط.

أننددي لددن أقبددل أي مبلددغ  الالئحددةي( مددن ،ددلم 4رة )( الفقدد9أقددر أندد  طبقددان للمددادة ) -6

مثددل التعددويس عددن  انتقدداليمددالي يدددفع مددن نددادي الددى نددادي جخددر فددي اطددار عمليددة 

 انتقال وبدل التعويس عن تدريب أو المسا،مات التضامنية.

أقبددل أي مبلددغ مددن أي  أال( مددن ،ددلم الالئحددة 8( فقددرة )9أقددر أندد  بمو ددب المددادة ) -7

محددددد فدددي الئحدددة االحتدددرا   المعندددي قاصدددران كمدددا ،دددوطدددر  اذا كدددا, الالعدددب 

 وأوضاع م وانتقاالت م.

أقددر أننددي لددن اشددار  بصددورة مباشددرة أو غيددر مباشددرة أو غيددر ذلددك فيمددا يتعلددق أو  -8

يددددرتبط بالر،ددددا, والقمددددار وأوراق اليانصدددديب والمعددددامالت المما لددددة أو أي صددددفقة 

أسدد م امددا نشددطة أو  كددرة القدددم. وأقددر أننددي ممنددوع مددن امددتال  بمباريدداتمتصددلة 

...الددد  والتدددي تشدددجع السمسدددرة  والمؤسسددداتغيدددر نشدددطة فدددي الشدددركات 

 والتوسط لترتيب أو القيام ب لم المناسبات أو المعامالت.

أوافددق علددى أ, يحصددل االتحدداد علددى  ميددع التفاصدديل المتعلقددة بالمبددالغ المدفوعددة  -9

( 8ادة )لددي مددن قبددل النددادي أو الالعددب نظيددر خدددمتي كوسدديط. وذلددك وفددق المدد

 ( من ،لم الالئحة.3و2و1الفقرة )

أوافددق علددى أ, تحصددل الدددوريات واالتحددادات الوطنيددة واالتحددادات القاريددة واالتحدداد   -10

الددددولي لكدددرة القددددم عندددد الضدددرورة علدددى  ميدددع العقدددود واالتفاقيدددات والسدددجالت 

( 2و1( الفقددرة )8وفددق المددادة ) التحقيددق. وذلددكالمتعلقددة بعملددي كوسدديط ألغددرا  

كمددا أوافددق علددى أ, تحصددل ال يئددات سددالفة الددلكر علددى أي  الالئحددةيمددن ،ددلم 

مسددتندات ذات صددلة مددن أي طددر  جخددر قدددم استشددارة أو سددّ ل أو شددار  فددي 

 المفاوضات التي أكو, مسؤوالن عن ا.

طبقددان أوافددق علددى قيددام االتحدداد بددامتال  البيانددات ومعالجت ددا ل ددر  نشددر،ا وذلددك   -11

 ( من ،لم الالئحة.5( فقرة )8للمادة )

 ضدددييأوافددق علددى أ, يقددوم االتحدداد بنشددر أي عقوبددات انضددباطية يددتم اتخاذ،ددا   -12

واخطددار االتحدداد الدددولي لكددرة القدددم ب ددلم العقوبددات وفقددان ألحكددام المددادة الحاديددة 

 ( من ،لم الالئحة التي تحكم العمل مع الوسطاء.8عشر الفقرة )
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وأوافددق علددى أ, ،ددلا اإلعددال, يجددب أ, يكددو, متاحددان ألعضدداء ال يئددات أدر  تمامددان   -13

 المختصة في االتحاد المعني.

 والمالحظات التي ربما تكو, ذات صلة: التصريحات  -14

ات الددى المعلومدد ال, بحسددن نيددة وصدددق وذلددك اسددتنادان أقددوم بددالتوقيع علددى ،ددلا اإلعدد

حدداد المعنددي تفددق علددى أ, االوأوا الحددالييفددي الوقدد   والمددواد المتددوفرة والمتاحددة لدددي

لدد  الحددق فددي ا ددراء المرا عددات الضددرورية للتحقددق مددن صددحة المعلومددات الددواردة ب ددلا 

اإلعددال,. وأقددر أيضددان بعددد تسددليم ،ددلا اإلعددال, بدد نني سددو  أبلددغ االتحدداد المعنددي فددي 

 الحال ب ي ت يرات على المعلومات الواردة أعالم.

 

 

 

.......................................... 

.......................................... 

 )التوقيع(                                                                              والتاري (  )المكا, 
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 (2الملحق رقم )

 

 اعال, الوسيط )لألشخاي االعتبارية(:

 

 اعتبارية  كيا, قانوني(:شخصية الشركة )اسم 

 

 يشمل رقم ال اتف الفاك  والبريد اإللكتروني والموقع اإللكتروني(:الشركة )عنوا, 

 

 الشركة “بد يشار الي ا فيما بعد 

 

شخصية اعتبارية كيا, الشركة )االسم األول واسم العائلة للشخ  المخول بتمثيل 

 قانوني(:

 

ن الشركة تعبئة نسخة منفصلة من ،لا ملحولة: يجب على كل شخ  يتصر  نيابةن ع

 اإلعال,.

 

 أنا:............................................................

 )االسم األول واسم العائلة للشخ  اللي يمثل الشخصية االعتبارية الكيا, القانوني(

 

أتع دددد انندددي ممثدددل قدددانوني لشدددركة.......... باالمتثدددال وااللتدددزام بجميدددع األحكدددام  -1

وتشددمل علددى و دد  التحديددد  المطبقددةياإللزاميددة فددي القددوانين الوطنيددة والدوليددة 

 ذلددكياألحكددام المتعلقددة بددالتوليف عنددد القيددام بم ددامي كوسدديط. باإلضددافة الددى 

مددة األساسددية واللددوائح الخاصددة أوافددق والشددركة التددي أمثل ددا علددى االمتثددال لألنظ

باالتحدددادات الوطنيدددة واالتحدددادات القاريدددة واالتحددداد الددددولي لكدددرة القددددم فدددي اطدددار 

 القيام بعملي كوسيط.

 الالئحددةيأقددر بدد نني حاليددان ال أشدد ل منصددب مسددؤول حسددب التعريددف الددوارد ب ددلم  -2

 ولن أش ل مثل ،لا المنصب في المستقبل المنظور.
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ال تشددوب ا شددائبة وأؤكددد علددى و دد  التحديددد ب ندد  لددم  سددمعة طيبددة أقددر بدد , لدددي -3

يسددبق فددر  عقوبددة  نائيددة علددى شخصددي نتيجددة ارتكدداب  ريمددة ماليددة أو  ددرائم 

 تتعلق بالعنف.

ع الدددوريات أو أقددر بدد نني والشددركة التددي أمثل ددا لددي  لدددينا أي عالقددة تعاقديددة مدد -4

كددرة القدددم مددن شدد ن ا القاريددة أو االتحدداد الدددولي ل االتحددادات الوطنيددة أو االتحددادات

وفددي حددال و ددود شددك فسددو  يددتم الكشددف عددن  مصددالحيأ, تددؤدي الددى تضددارب 

 ميدددع العقدددود ذات الصدددلة. أقدددر أيضدددان ب نددد  يحظدددر علدددى الشدددركة التلمددديح بصدددورة 

 ل ،لم العالقة ثمباشرة أو غير مباشرة ب , و ود م

التعاقديدددة مدددع الددددوريات أو االتحدددادات أو االتحدددادات القاريدددة أو االتحددداد الددددولي لكدددرة 

 .مرتبط ب نشطت ا كوسيط القدمي

أمثل دا لدن نوافدق علدى القيدام بد ي دفعدة مدن ندادي جخدر  والشدركة التديأؤكد بد نني  -5

فيمددا يخدد  االنتقددال وبدددل التدددريب والتعددويس التضددامني. وفقددان للمددادة التاسددعة 

 ( من ،لم الالئحة.4ة )الفقر

أقدددر بددد نني والشدددركة التدددي أمثل دددا لدددن نقبدددل أي دفعدددات مدددن أي طدددر  اذا كدددا,  -6

( مددن ،ددلم الالئحددة التددي 8الالعددب المعنددي قاصددر وفقددان للمددادة التاسددعة الفقددرة )

 تحكم العمل مع الوسطاء.

أقددر بدد نني والشددركة التددي أمثل ددا لددن نشددار  بصددورة مباشددرة أو غيددر مباشددرة فددي  -7

ندددات والقمدددار واليانصددديب أو أي معدددامالت مرتبطدددة بمباريدددات كدددرة القددددم. المرا،

وأعلددن ب ندد  يحظددر علددي وعلددى الشددركة التددي أمثل ددا الحصددول علددى حصدد  سددلبية 

أو ايجابيددة فددي الشددركات والمنظمددات والمؤسسددات ...الدد  التددي تقددوم بددالتروي  أو 

 السمسرة أو الترتيب ل لم األحداث والمعامالت أو ا رائ ا.

افدددق نيابدددةن عدددن الشدددركة التدددي أمثل دددا علدددى أ, يحصدددل االتحددداد علدددى  ميدددع أو -8

التفاصدديل المتعلقددة بالمبددالغ المدفوعددة للشددركة مددن قبددل النددادي أو الالعددب نظيددر 

( مدددن الالئحدددة التدددي تحكدددم 1خددددمات ا كوسددديط. وفقدددان للمدددادة الثامندددة الفقدددرة )

 التعامل مع الوسطاء.

علدددى أ, تحصدددل الددددوريات واالتحدددادات  أوافدددق نيابدددةن عدددن الشدددركة التدددي أمثل دددا -9

الوطنيددة واالتحددادات القاريددة واالتحدداد الدددولي لكددرة القدددم عنددد الضددرورة علددى  ميددع 

وذلددك ألغددرا   كوسدديطيالعقددود واالتفاقيددات والسددجالت المتعلقددة بعمددل الشددركة 
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مسددتندات  التحقيددق. وأوافددق أيضددان علددى أ, تحصددل ال يئددات سددالفة الددلكر علددى أي

دم استشددارة أو سددّ ل أو شددار  فددي المفاوضددات أي طددر  جخددر قددذات صددلة مددن 

التدددي تقدددع فدددي نطددداق مسدددؤولية الشدددركة. وذلدددك وفقدددان للمدددادة الثامندددة الفقدددرة 

 ( من ،لم الالئحة التي تحكم التعامل مع الوسطاء.3و2و1)

أوافدددق نيابدددةن عدددن الشدددركة التدددي أمثل دددا علدددى قيدددام االتحددداد المعندددي بدددامتال    -10

( مددن الالئحددة 5الثامنددة الفقددرة ) للمددادةالبيانددات ومعالجت ددا ل ددر  نشددر،ا وفقددان 

 مع الوسطاء. التعاملالتي تحكم 

أوافددق نيابددةن عددن الشددركة التددي أمثل ددا علددى أ, يقددوم االتحدداد المعنددي بنشددر أي   -11

واخطددار االتحدداد الدددولي لكددرة القدددم  الشددركةيتددم اتخاذ،ددا ضددد  عقوبددات انضددباطية

( مددن ،ددلم 8ب ددلم العقوبددات وذلددك وفقددان ألحكددام المددادة الحاديددة عشددر الفقددرة )

 الالئحة.

أدر  تمامددان وأوافددق علددى أ, ،ددلا اإلعددال, يجددب أ, يكددو, متدداح ألعضدداء ال يئددات   -12

 المختصة باالتحاد المعني.

 ربما تكو, ذات صلة: التصريحات والمالحظات التي  -13

سددو  أقددوم بددالتوقيع علددى ،ددلا اإلعددال, بحسددن نيددة وتسددتند صددحت  علددى المعلومددات 

وأوافددق علددى أ, لالتحدداد المعنددي الحددق فددي  الددرا،نيوالمددواد المتاحددة لددي فددي الوقدد  

ا ددراء المرا عددات الضددرورية للتحقددق مددن صددحة المعلومددات الددواردة ب ددلا اإلعددال,. وأقددر 

بدد نني سددو  أبلددغ االتحدداد المعنددي فددي الحددال بدد ي  اإلعددال,يا أيضددان بعددد تسددليم ،ددل

 ت يرات على المعلومات الواردة أعالم.

 

 

 

 

 

.......................................... 

.......................................... 

 (التوقيع)                                                                   )المكا, والتاري (             
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 (3الملحق رقم )

 عقد التمثيل

 

م تددم االتفدداق بعقددد الوسدداطة 20الموافددق ... ... .. ،ددد14. ..اندد  فددي يددوم ........  ... ..

 ،لا وباأل،لية الشرعية المعتبرة للطرفين:

 

 الطر  األول )الوسيط(:-1

 ...........(........)الجنسية ....                                  ..............االسم: ..................

 ................................الفاك : رقم                    ................................ال اتف: رقم 

 ................................اإللكتروني: بريد لا             ............................... الجوال:رقم 

 ............................... البريد:صندوق 

 

 الطر  الثاني )الالعب أو النادي(: -2

 ...........(........الجنسية ....)                                   ................................االسم: 

 ................................الفاك : رقم                    ................................ال اتف: رقم 

 ................................اإللكتروني: البريد               ................................الجوال: قم ر

 ................................البريد: صندوق 

 

 

 ....................(وقدرم )الطرفين بحق الوساطة مبلغ  اتفق أوالً:

 ..................................(كتابة )المبلغ 

)لقدداء توقيعدد  عقددد احترافددي لالعددب أو تمثيلدد  للنددادي( وذلددك مددن األ ددر اإل مددالي 

 لالعب عن كامل مدة العقد.

ــاً: لح الطددر  األول بمدددة ال ،ددلا العقددد ملددزم السددداد مددن الطددر  الثدداني لصددا يكددو, ثاني

.................( مددن توقيعدد  علددى كافددة شددروط وبنددود عقددد االحتددرا  المتفددق تتجدداول )

عليدد  مددع )الالعددب أو النددادي( كمددا يحفددأل حددق الطددر  األول )قيمددة الوسدداطة( بنسددبة 

 %.10الد ال تتجاول 



 

م2017-هـ1438ل مع الوسطاء عمالئحة ال  

 

ــاً: م وبحددق للطددر  توقيددع الطددر  الثدداني ل ددلا العقددد اقددراران مندد  بكافددة بنددود يكددو, ثالث

تترتددب علددى  األول لمبلددغ الوسدداطة و،ددو مبل ددان غيددر مسددتر ع ودو, أدنددى مسددؤولية

 .الطر  األول مستقبالن 

ــاً: عدددم التددزام الطددر  الثدداني بسددداد مبلددغ الوسدداطة فددي ،ددلا العقددد يكددو,  عنددد رابع

الفصدددل ل رفدددة فدددس المنالعدددات باالتحددداد السدددعودي لكدددرة القددددم بحيددد  يكدددو, عقدددد 

ويحظددر اللجددوء الددى المحدداكم العاديددة  تجا، ددايااللتددزام ،ددلا كافيددان وحدددة إل بددات الحقددوق 

 ما لم ين  تحديدان في لوائح االتحاد.

ــا: الطرفددا, االلتددزام بددالقوانين والتعليمددات والقددرارات الصددادرة عددن الج ددات  يقددر خامس

وكدددللك القدددانو, الددددولي  الددددولييالمختصدددة فدددي االتحددداد واالتحددداد القددداري واالتحددداد 

 والمعا،دات المعمول ب ا.

 على النحو التالي: أصليةيتم توقيع ،لم االتفاقية من  الث نس   سادساً:

 .للوسيطنسخة  -

 عب أو النادي(.لالنسخة ) -

 نسخة للجنة االحترا  وأوضاع الالعبين باالتحاد السعودي لكرة القدم. -

 

 

 

 

 

 

 

 الطرف األول )الوسيط( الطرف الثاني )الالعب أو النادي(

 .................االسم:........ ..........االسم:...............

 التوقيع:...................... التوقيع:......................

 والتاري : .............................المكا, 

 


