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  3 صفحة

 التعريفات :  األول الفصل
 التعريفات  : (1)المادة 

يقصد باأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه الالئحة، المعاني المبينة أمام كل منها، وتنطبق اإلشارة  
  إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

 المملكة: 
 : وزارة ال

 المملكة العربية السعودية. 
 .  وزارة الرياضة

 (. SAFFاالتحاد السعودي لكرة القدم ) االتحـاد: 
 مجلس إدارة االتحاد السعودي لكرة القدم.  المجلس: 

 االتحاد الدولي: 
 االتحاد اآلسيوي: 

 (. FIFAاالتحاد الدولي لكرة القَدم ) 
 (. AFCاالتحاد اآلسيوي لكرة القدم ) 

 النظام األساسي لالتحاد السعودي لكرة القَدم.                   النظام:  
 .القدم   السعودي لكرة  الئحة المسابقات والبطوالت باالتحاد  الالئحة: 
 اللجنـة: 

 الجهة المنظمة: 
 لجنة المسابقات. 

بتنظيم   المعنية  المؤقتة  اللجان  المناطق أو  الفرعية في  اللجان  المسابقات أو  لجنة 
 المباريات ومتابعة تنفيذها.   وإصدار جداول

وزارة  مؤسسة رياضية أو شركة ذات شخصية اعتبارية مرخص لها رسميًا من قبل                    النادي:  
 ومعتمدة لدى االتحاد.  الرياضة

 م. لعبة كرة القد اللعبة: 
 الالعب: 

 اإلداري والفني: 
 

 : قائمة المباراة
 البطاقة الرسمية 

 . محترف أو  هاوي  بصفة لالتحاد، ناد منتسب المسجل في أي الالعب 
في   اسمه  يدرج  شخص  والفني    قائمةكل  اإلداري  الجهاز  ضمن  الرسمي  المباراة 

 والطبي لفريق النادي.  
 الجهاز الفني واإلداري للفريق.  و النموذج المعد لتسجيل أسماء الالعبين 

لجميع   وتمنح  المنظمة  الجهة  تصدرها  التي  البطاقات  اإلداريين  و الالعبين  هي 
األماكن  في  بالتواجد  لهم  تسمح  والتي  البطولة  أو  المسابقة  فترة  طوال  والفنيين 

 المحددة.  
الموسم   الموسم الرياضي:  بداية  قبل  سنويًا  الرسمية  المحلية  للمسابقات  االتحاد  يحددها  التي  الفترة 

 . رسمية مباراة  آخر  مع يوينته مباراة رسمية أول  الموسم مع يبدأو  الرياضي
عن   : الموسمي  التعميم يصدر  الذي  المسابقات التعميم  الرياضي   لجنة  الموسم  أثناء  أو  ويشمل    قبل 
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  4 صفحة

 جدول وشروط وتعليمات المسابقة. 
 لألندية.  السعودي لكرة القدم  التعليمات الدورية الصادرة عن االتحاد التعاميم:              

 . السعودي لكرة القدم  لوطنية التابعة لالتحادجميع المنتخبات ا المنتخب: 
االتحاد   الرابطة:  مظلة  تحت  وتعمل  وتنظيميًا  وماليًا  إداريًا  مستقلة  اعتبارية  شخصية 

 السعودي لكرة القدم. 
روابط دوري األندية  

 المحترفة: 
األولى   الدرجة  دوري  ورابطة  السعودي  المحترفين  دوري  رابطة  السعودي  تمثل 

 م وإدارة دوري المحترفين. بتنظي والمختصة
 القوة القاهرة: 

 
 
 

طارىءأي   أو    حدث  منع  أو  إيقاف  إلى  ويؤدي  اإلرادة  عن  وخارج  متوقع  غير 
أو  تعليق   جوية  مسابقة  مباراة  ظروف  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ويشمل 

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

  : مسؤول المباراة
 
 

تقنية الفديو   الرابع  والحكم  المساعدون   والحكام  الحكم    ومقيم  المباراة   ومراقب   وحكام 
واألشخاص المباراة  ومنسق    آخرين   أشخاص   وأي   الحماية  عن   لون المسؤو   الحكام 

 بالمباراة.  تتعلق  بمسؤولية  للقيام االتحاد  يعينهم

 داخل الملعب:  
            

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

 كيل واالختصاصات واالجتماعات التش:  ي الثان لفصلا
 اللجنة تشكيل  : (2)المادة 

أعضاء ممن يملكون الخبرة   ةالثث (3) وتتكون من رئيس ونائب وعدد المجلسبقرار من   اللجنة  شكلتت . 1
 . بمسابقات وتنظيم اللعبة، وفي المجاالت المرتبطة مفي مجال كرة القد 

 باختيار نائبًا لرئيس اللجنة من بين أعضائها.   ويقوم الرئيس  وأعضاء اللجنةيتولى المجلس تعيين رئيس  . 2

 اختصاصات اللجنة : (3)المادة 
باستثناء الدوري السعودي للمحترفين ودوري الدرجة   مية والوديةالرسيات تنظيم وإدارة المسابقات والمبار  . 1

 . األولى
 . التي تنظمها ول المسابقات والمبارياتا إعداد جد . 2
 . اوأماكن ومواعيد إقامته التي تنظمها  إعداد جداول المباريات . 3
 .تنظمها التي والمسابقات المباريات نتائج  اعتماد . 4
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 .مستواها ورفع باللعبة للنهوض إقامتها ضرورة ترى  جديدة وبطوالت مسابقات استحداث  اقتراح . 5

  اجتماعات اللجنة  : (4المادة )
احتاج األمر بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه ويعتبر االجتماع   وكلما دورية بصفة اللجنة تجتمع  . 1

 صحيحا بحضور األغلبية المطلقة ألعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.  
أن  دون  أمامهاترى االستعانة بهم في المسائل المعروضة  جلساتها من حضور إلى تدعو أن  جنةلل . 2

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

 .  وتعتبر قرارات اللجنة نافذة بمجرد صدورها الرئيس 
 .  وغير قابلة لالستئناف نهائية ونافذة رارات اللجنة ق  جميع تعتبر . 4

 والدورات الرسمية والودية  والبطـوالت اتالمسابق:  ثالث ال الفصل

   الموسم الرياضي   :( 5)مادة  ال 
 . يحدد االتحاد بداية ونهاية الموسم بما يتوافق مع األنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص . 1

 المحلية  بطوالت المسابقات وال  تنظيم : (6)مادة  

بننناًء علننى تحدينند االتحنناد  بننل بدايننة كننل موسننم تعلننن لجنننة المسننابقات أسننماء الفننرق فنني جميننع المسننابقات ق . 1
 الدرجات المختلفة.في   والبطوالت  المسابقاتلفرق المشاركة في لعدد ا

علنننق فيمنننا يت وذلنننك التننني ينظمهنننا البطنننوالتو  المسنننابقاتوالشنننروط الخاصنننة بنظنننام  يضنننع االتحننناد القواعننند . 2
مسننابقات  ثولننه أن يقننرر اسننتحدا ،ويصنندر التنظيمننات أو العقوبننات الخاصننة بهننا إجرائهننا بإدارتهننا وطننرق 

   يرى من الضروري إقامتها.
االتحاد  . 3 المسابقات  األل   يمنح  بجانب إشرافه ورقابته على جميع    والبطوالت وذلك قاب والجوائز عن هذه 

تقام    نشاطات  التي  القدم  الممكرة  أنحاء  الخاصة    لكةفي جميع  والقرارات  واللوائح  النظم  تقرره  لما  وفقًا 
   .بذلك

 على مستوى المملكة. والبطوالت المحليةتنظم الجهة المنظمة المسابقات  . 4
تضع الجهة المنظمة جداول المسابقات والبطوالت التي تنظمها وتشرف على إقامتها ولها أن تعدلها إذا   . 5

 رأت ضرورة لذلك.  
المسجلة بها وتنفيذ جميع  الرسمية لكافة الدرجات    والبطوالت  المسابقاتاك في جميع  ندية باالشتر تلتزم األ  . 6

عدم المشاركة في   في حالفي المناطق والمحافظات و   الفرعيةواللجان  التعليمات الصادرة عن االتحاد  
 . التخاذ الالزم للجهة المنظمةأي بطولة أو مسابقة يرفع األمر 
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أي مباراة على    إقامةمنع    أو  محايدةرض  على أ  أواراة بدون جمهور  أي مب  إقامةللجهة المنظمة  يحق   . 7
  أو أليفي مدينة الفريق المستضيف  أو عدم توفر المالعب المعتمدة    والسالمة  األمن  ألسبابأي ملعب  

 . ظروف قاهرة أخرى تستدعي ذلك، ولها بهذا الخصوص اتخاذ ما تراه مناسباً 
حال   . 8 أو  في  المباريات  إقامة  ا تعذر  قاهرة بسبب    ستكمالهاعدم  مع    قوة  يتعارض  عليه  ال  نصت  ما 

المتعلقة   للجهة المنظمة  بتنظيم اللعبة في المملكةاألنظمة واللوائح  إقامة    تأجيل ، فإن    أو المباراة  موعد 
ا استكمالها   التاليفي  مشغوالً   ، ليوم  الملعب  كان  ا  وإذا  الرسمية  بإحدى  المنظمة لمباريات  الجهة  فتحدد 

   تراه مناسبًا إلقامة المباراة. التوقيت التي 

 التصنيف   : (7مادة )
 درجات حسب المستوى الفني: خمستصنف فرق األندية الرياضية المنتسبة إلى االتحاد إلى   . 1

 فرق أندية الدرجة الممتازة.  :1/1
 .ىلاألو   فرق أندية الدرجة:  1/2
 الثانية.  أندية الدرجة  فرق   :1/3
 الثالثة.  أندية الدرجة  فرق   :1/4
 فرق أندية الدرجة الرابعة.:  1/5

   السنية:  درجات حسب الفئة خمستصنف فرق األندية الرياضية المنتسبة إلى االتحاد إلى   . 2
 الدرجة األولى.  فرق   :2/1
 سنة. 19  دون   درجة الشباب  فرق :  2/2
 .سنة  17  دون   درجة الناشئين  فرق   :2/3
 سنة.  15  دون   فرق درجة البراعم   :2/4
 سنة.  13  دون   فرق درجة البراعم :  2/5

 ة ات والبطوالت والدورات الدوليتنظيم المسابق : (8مادة )
  أو   العربية  أو  اإلقليمية  االلتزامات  تفرضها  التي  والودية  الرسمية  والدورات   والبطوالت  المسابقات   االتحاد  ينظم 
 وفقا لما يلي:    األولمبية  أو  الدولية أو  القارية

وأنظمة    لوائح  مع  تتعارض  ال  التي  وأنظمتها  لوائحها  وفق  بها  الخاصة  المناسبات  في  تنظم :  إقليمية  . 1
 . الدولي االتحاد

وأنظمة    لوائح  مع  تتعارض  ال  التي  وأنظمتها  لوائحها  وفق  العربي  االتحاد  عليها  ويشرف   ينظمها:  عربيننننة . 2
 . الدولي االتحاد

 الدولي.  وأنظمة االتحاد  لوائح مع تتعارض ال  التي  وأنظمتها لوائحها وفق القاري   االتحاد ينظمها :قارينننننننة . 3
 .  ولوائحه أنظمته وفق  الدولي االتحاد  عليها ويشرف ينظمها: دوليننننة . 4
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 عة   مالمج  ـدوراتلا  : (9)مادة  
داخل أو خارج المملكة وينظمهننا ويشننرف عليهننا أي مننن االتحننادات األهليننة أو التي تقام  هي  الدورات المجمعة  

 الدولية أو الجهات المعنية بهذا األمر.  اإلقليمية أو العربية أو القارية أو

 ـدورات الشروط  : (10)مادة  
 .موافقة االتحاد  بعد المعنية أو األندية داخل المملكة  الجهاتتنظمها   التيجميع الدورات  تنعقد   . 1
 التالية:  تقديم البياناتيجب على الجهة المنظمة للحصول على موافقة االتحاد   . 2

 اسم الدورة.      :2/1
 . هدفها :2/2
 مكانها.    :2/3
 الفترة الزمنية للدورة.      :2/4
 الميزانية المعتمدة للدورة.      :2/5
 الفرق المشاركة.  :2/6
 نظام إقامة مباريات الدورة والشروط والتعليمات الخاصة بها.   :2/7
 تسمية المالعب الخاصة بإقامة المباريات والتمارين.   :2/8
   مصدر التمويل )الموارد المالية(.  :2/9
 السكن.   :2/10

 لإلشراف على الدورة.  اللجنةمن فريق عمل يتم تكليف   . 3

 المباريات الودية  : (11مادة )
ال . 1 الودية  لالتحاد المبارات  منتسبين  ناديين  بين  تقام  التي  الودية  المباراة  هي  في    محليننننة:  أقيمت  سواء 

 . خارجهاأو  داخل المملكة
الودية التي تقام بين ناديين من دولتين منتسبتين لالتحاد الدولي    دوليننننة: هي المباراة المباريات الودية ال  . 2

 خارجها. أو  داخل المملكة   سواء أقيمت في

 شروط المباريات الودية   : (12مادة )
 :المحلية(الفرق   )معداخلية  الالمباريات   . 1

 من موعد المباراة. عمل( ثالثة أيام  3تحاد قبل )على موافقة من اال  الحصول:  1/1
اللجنننة الفرعيننة التنني تقننام علننى أرضننها المبنناراة بمراعنناة تعليمننات االتحنناد والجهننات المختصننة  ولىتتنن : 1/2

 ، منننن خنننالل طلنننب تكلينننف حكنننام معتمننندين وتعينننين مراقنننب للمبننناراة فيمنننا يتعلنننق بمثنننل هنننذه المبننناراة 
 .ويتحمل النادي المستضيف جميع التكاليف المالية المتعلقة بذلك

 :الخارجية(رق  الف )مع  الدوليةالمباريات   . 2
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( يننوم 21قبننل ) االتحنناد إلىخارجها المباريات الدولية التي تقام داخل المملكة أو   يقدم الطلب بشأن:  2/1
 ويتخننذ االتحنناد اإلجننراءات الالزمننة مننن االتحنناد القنناري  لمباريننات الخارجيننةلوفننق الشننروط المحننددة 

 .الرسميةعلى الموافقات  للحصول  
االتحنناد  موافقننة بعنندفنني المباريننات الوديننة  خننرآ الالعبننين مننن ننناد  بننبعض للنننادي االسننتعانة  يسننمح: 2/2

 .ذلكعلى    خراآل  والنادي

 إدارة المباريات : لرابعا  الفصل

   مـدة المباريات : (13)مادة  
 تسننعون دقيقننة علننى شننوطين سنننة 15والبننراعم تحننت  والناشننئينوالشننباب  مباريننات فننرق الدرجننة األولننى منندة  . 1

 .متساويين
 دقيقة على شوطين متساويين.  ستون   سنة 13تحت    فرق درجة البراعم   مدة مباريات . 2

 الرسمية   اإلدارية في المباريات  اإلجراءات : (14)مادة  
 التسننعةفننيهم  )بما العشرون() الفريقبأسماء العبي   المباراة بياناً   لمراقب  الفريقعن    لؤو المس  اإلداري   يقدم  . 1

العننب مننع تحدينند درجننة كننل قائمننة المبنناراة علننى فنني المسننابقة عنندد البنندالء    بتعننديلمالم يرد تعميم    (البدالء
 كتابيًا أو عبر النظام االلكتروني حال تطبيقه.  صادرة عن الجهة المنظمةال  وبطاقته الرسميةورقم فانلته  

 .حسب طبيعة عملهم   للفريقالمرافقين  يتم تسجيل اإلداريين والفنيين   . 2
الموضننننحة فنننني الئحننننة الشننننروط و  المبنننناراة وفننننق العننننددقائمننننة يننننتم تسننننجيل الالعبننننين غيننننر السننننعوديين فنننني  . 3

 .وأوضاع الالعبين وانتقالهم في االتحاد  االحتراف
بعنند اعتمنناده وتوقيعننه  المبنناراة  لمراقننبطاقننات الالعبننين وب (1)فنني الفقننرة  ة المننذكور قائمننة المبنناراة يننتم تسننليم  . 4

 .وتكون قائمة نهائية  ( دقيقة من بدء المباراة 90قبل )  الفريقل عن ؤو من قبل اإلداري المس
وأحنند حكننام مراقننب المبنناراة  بواسننطة الجهننة المنظمننةقننات الالعبننين والمنندربين الصننادرة عننن تم تنندقيق بطاينن  . 5

 المباراة. قائمةوأرقامهم ومطابقتها على  الالعبين    ةللتأكد من شخصيالمباراة  
غينننر الالعبنننين  بمنننا فنننيهم المبننناراة قائمنننة الالعبنننين المسنننجلين فننني  جمينننع ببطاقنننات مراقنننب المبننناراة يحنننتف   . 6

 .  بداية المباراة المتواجدين في الملعب حتى  
المباراة وكتابة عبننارة لننم يحضننر وتسننليم قائمة  شطب الالعبين المسجلين وغير المتواجدين في الملعب من . 7

 المباراة.  مع انطالق صافرة   الفريقل عن ؤو ت لإلداري المسالبطاقا
بنناراة، وفنني المبنناراة بعنند تسننليم القائمننة إلننى مراقننب المقائمننة ي عنندم السننماح بإضننافة أو اسننتبدال أي اسننم فنن  . 8

فنني فتننرة اإلحمنناء فيننتم وضننع العننب احتينناطي مكانننه وال يحتسننب  (11قائمننة الننن)مننن حالننة إصننابة العننب 
 .القائمةتبديل وعلى أن يخرج الالعب المصاب من قائمة المباراة نهائيًا وال يتم إضافة بديل له في  

ولننه أن يكلننف مننن يننراه مننن مراقننب المبنناراة غينناب  فنني حننال اإلداريننةاإلجننراءات عننن  لؤو مسنن  حكننم المبنناراة  . 9
 المهمة.  بهذه مساعديه  
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بطاقنننة العنننب للموسنننم المبننناراة أو ال يحمنننل قائمنننة اسنننمه فننني ال يجنننوز إشنننراك العنننب فننني المبننناراة لنننم ينننرد  .10
 الرياضي الذي تجري فيه المباراة.

 وفق ما يلي:  إقامة المباراة يتوجب  ألسباب قاهرة  بكاملها    الفريقبطاقات    إحضارعدم    في حال .11
الالعبننين  مننن شخصننية عننن التأكنندقبننل بنندء المبنناراة الن ؤو مسنن الرابننع  المبنناراة  حكننم و مراقننب المبنناراة  :11/1

جنننواز السنننفر لغينننر  أو هوينننة الوطنينننة للسنننعوديينالمشننناركين فننني المبننناراة عنننن طرينننق بطاقنننات ال
 .السعوديين

صنننغار السنننن النننذين لنننم يحصنننلوا علنننى بطاقنننة الهوينننة  ينالالعبننن مات بصننن  علنننىالحصنننول يجنننب  :11/2
إذا جننرى اعتننراض علننى أحنندهم يننتم التأكنند المبنناراة حتننى مننع الحكننم قبننل بنندء  وتصننويرهم  الوطنيننة

 من شخصيته عند التحقيق.
 .في أي من الحالتين السابقتين  الرفع للجهة المنظمة التخاذ القرار المناسب  يتم   :11/3 

 الرسمية  إلجراءات الفنية في المباريات ا : (15ادة )م
 يحملننون  الننذين والمصننورين واإلسننعاف األمننن ورجنناللمسننؤولي المبنناراة  إال  الملعب  بالتواجد داخل    يسمح  ال . 1

 الفننني والجهنناز المبنناراة  كشننف فنني المسننجلين الالعبننين وكننذلك المنظمننة،  الجهننة  مننن  معتمنندة   رسننمية  بطاقات
 اإلعالمنني المنسننقعلننى أن يكننون بينننهم  أقصننى كحنند أشننخاص (10) بننن المحننددين الفريننق وإداري  والطبنني
 علننى العننامين والمشننرفين والمنندير التنفيننذي اإلدارة  مجلننس أعضنناء  وجميننع  النننادي  رئيس  تواجد  منعيو   للفريق
 وفنني النندرجات كننل فنني البنندالء مقاعنند علننى الجلننوس مننن كانننت صننفة بننأي ،القدم  كرة   لفرق   اإلدارية  األجهزة 
وعنندم السننماح لألشننخاص الممنننوعين بننالنزول  مدير الفريق وإداري واحنند،  تواجدبفقط  ُيسمح  و   ،الفئات  جميع

 طوال يوم المباراة سواء قبل بدايتها أو بين الشوطين أو بعد نهايتها.  نهائياً   ألرض الملعب
مراقننب  إبعنناد العنندد الزائنند عننن مقاعنند البنندالء سننواء قبننل أو أثننناء المبنناراة وعلننى مراقننب المبنناراة يجننب علننى  . 2

 التأكد من وجودهم في الملعب وشطب اسم المتغيب منهم من كشف تسجيل األسماء.المباراة  
ضننمن اة فنني كشننف المبننار  الننذي ال يحننق لننه المشنناركة فنني المبنناراة نظامننًا،  الالعننبتسننجيل  للنادي  ال يجوز   . 3

 .  البدالءسماء الالعبين  أ
 يشننمل ذلننكشاركوا في المبنناراة أو لننم يشنناركوا و الحكم سواء  لتعليمات  البدالءعلى مقاعد    يخضع الالعبون  . 4

 اإلداريين والفنيين.
يمكن رش أرضية الملعب بالماء وقص عشبه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون عملية القص والرش   .5

 بموافقة مراقب المباراة وفقُا للنظام المعتمد من االتحاد الدولي. 
 منصة ما لم يتفق الفريقان على غير ذلك. تكون مقاعد البدالء للفريق المستضيف على يسار ال . 6
جماهير .7 نسبة  النسبة    %30  الضيف  الفريق  تكون  تكون  خادم    %50فيما  كأس  نهائي  في  للفريقان 

  مالم يتفق الفريقان على غير ذلك.  ونهائي كأس السوبر السعودي الحرمين الشريفين 
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 المنطقة الفنية  : (16)  مادة
 إلننىتمتنند كما  البدالء لجلوسب من المنطقة المخصصة د من كل جانواح متر مسافة تمتد المنطقة الفنية . 1

 خط التماس. قبل مسافة مترا واحدا من  األمام 
المبنناراة ضننمن سننير  صدار التعليمننات الفنيننة أثننناءبإ والفني اإلداري  ينمن الجهاز  يسمح لشخص واحد فقط . 2

 .التعليمات إعطاءبعد   همكان  إلىيعود حااًل   أن  يجبو المنطقة الفنية المحددة في الملعب  
سننمح لهمننا  اللعننب إذا يجننوز للطبيننب وأخصننائي العننالج الطبيعنني النندخول إلننى أرض الملعننب عننند إيقنناف . 3

 الحكم بذلك.

 احتساب النتائج :  الخامس  الفصل

 زالمراكتحديد  : (17)  ادةم
 المجموعنناتأو بنظننام  لكافة النندرجات التنني تجننري بطريقننة النندوري  المحلية  والبطوالتالمسابقات    في جميع . 1

 الشيء.  والخاسرعادل نقطة واحدة  الفائز ثالث نقاط والمت  الفريق  يمنح
 .مباريات البطولة في  فريقكل  يب الفرق حسب مجموع النقاط التي حصل عليهايحدد ترت  . 2
التنني تقننام بنظننام  لجميننع النندرجات المحليننة البطننوالتأي مننن فنني بالنقنناط أكثننر  أو فننريقينفنني حننال تعننادل  . 3

 :لتاليلترتيب التنازلي اوفقًا لالنهائية في نهاية البطولة  ، يتم تحديد المراكز  ظام المجموعاتالدوري أو ن
 أعلى عدد من النقاط في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها.:  3/1
أو الفننرق أعلننى فننارق أهننداف )مننا لننه مننن أهننداف ننناقص مننا عليننه( فنني مبنناراة أو مباريننات الفننريقين : 3/2

 المتعادلة فيما بينها )دون احتساب أفضلية التسجيل خارج األرض(.
األكثر تسجياًل لألهداف فنني مبنناراة أو مباريننات الفننريقين أو الفننرق المتعادلننة فيمننا بينهننا )دون  الفريق  :3/3

 احتساب أفضلية التسجيل خارج األرض(.
إلننى  3/1لفقننرات منننالفرق المتعادلة بعنند تطبيننق في حال استمرار التعادل بين فريقين أو أكثر من ا :3/4

مننرة أخننرى فقننط  مننن هننذه المننادة  3/3إلننى  3/1 مننن الفقننراتيننتم إعننادة تطبيننق  مننن هننذه المننادة  3/3
 على مباريات الفريقين أو الفرق المتساوية.

 أعلى فارق أهداف في كامل البطولة )ما له من أهداف ناقص ما عليه(.   :3/5
 تسجياًل لألهداف في كامل البطولة.الفريق األكثر   :3/6
إذا كانننت الفننرق المتعادلننة )فريقننان( وكانننا سننويًا علننى أرض الملعننب فنني المبنناراة األخيننرة يننتم لعننب : 3/7

ضافيين كمباراة جديدة )دون احتساب أفضلية التسننجيل خننارج األرض( وفنني حننال التعننادل إشوطين  
 ضافية يتم لعب ضربات ترجيح.في األشواط اإل

األقنننل حصنننواًل علنننى مجمنننوع النقننناط جنننراء حصنننول العبينننه علنننى البطاقنننات الصنننفراء والحمنننراء فننني  :3/8
 مباريات البطولة. )بحيث يتم احتساب البطاقة الحمراء بثالث نقاط والصفراء بنقطة واحدة(.
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وكاننننت الفنننرق  منننن هنننذه المنننادة  3/8 إلنننى الفقنننره  3/1منننن  الفقنننرات فننني حنننال اسنننتمرار التعنننادل فننني: 3/9
ادلننة )أكثننر مننن فننريقين( أو )فريقننان ال يلعبننان سننويًا علننى أرض الملعننب( يننتم إجننراء مبنناراة أو المتع

بينهننا وتقننوم الجهننة بين الفننرق المتعادلننة فيمننا  ة مباريات فاصلة بطريقة خروج المغلوب من مرة  واحد
 المنظمة بتحديد آلية وأماكن إقامة المباراة أو المباريات.  

المحليننة لجميننع النندرجات التنني تقننام بنظننام  البطننوالتأي مننن بالنقنناط فنني أكثننر  فنني حننال تعننادل فننريقين أو  . 4
أثننناء البطولننة وحتننى نهايننة الجولننة قبننل األخيننرة مننن يننتم تحدينند المراكننز فإنننه  ،النندوري أو نظننام المجموعننات

 البطولة وفقًا للترتيب التنازلي التالي:
 ف ناقص ما عليه(.  أعلى فارق أهداف في كامل البطولة )ما له من أهدا:  4/1
 األكثر تسجياًل لألهداف في كامل البطولة.  الفريق  :4/2
 الفريق األعلى تصنيفًا في بطولة الموسم الماضي.:  4/3

فننني المسنننابقات التننني تجنننري بطريقنننة خنننروج المغلنننوب منننن منننرة واحننندة فننني المالعنننب المضننناءة إذا تعنننادل  . 5
 الفريقان في الوقت األصلي يلعب وقت إضافي كالتالي:

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

في حال استمرار التعادل بعد انتهنناء الوقننت اإلضننافي تطبننق قاعنندة الننركالت الترجيحيننة مننن عالمننة :  5/2
 .ولجنة الحكام الرئيسية  الدوليء وفقًا لتعليمات االتحاد  الجزا

مضنناءة إذا تعننادل ال غيننرالمالعننب  علننى ة من مرة واحنندطريقة خروج المغلوب بالتي تجرى    المسابقاتفي   . 6
فيننتم اللجننوء إلننى تطبيننق قاعنندة الننركالت الترجيحيننة مننن عالمننة الجننزاء مباشننرة  الوقننت األصننلي  يف  الفريقان

 .الرئيسية  ولجنة الحكام   وفقًا لتعليمات االتحاد الدولي
 بًا وإيابًا يتبع التالي:االتي تقام بنظام خروج المغلوب من مرتين ذهفي المسابقات   . 7

   المباراتين يتأهل للدور الذي يليه.الحاصل على عدد النقاط األعلى في   الفريق  :7/1
 عليه(. حتساب فارق األهداف )ماله ناقص مافي حال التعادل بالنقاط يتم ا:  7/2
   أرضه.خارج   أكثر  فاً اأهديتأهل الفريق الذي سجل    واألهدافتمرار التعادل بالنقاط  حال اس  في  :7/3
مننع عنندم تطبيننق أفضننلية التسننجيل علننى شننوطين متسنناويين  إضننافياسننتمر التعننادل يلعننب وقننت  إذا :7/4

لدرجننة  المملكننةماعنندا بطولننة أنديننة  لكننل البطننوالتدقيقننة ثالثننون ( 30لمنندة ) وذلننك خننارج األرض
 ( عشرون دقيقة.20)  فتكون مدة الوقت اإلضافي  سنة  13حتت  البراعم 

 وفقنناً ركننالت التننرجيح )مننن عالمننة الجننزاء( لحسننم النتيجننة   إلننىحال اسننتمرار التعننادل يننتم اللجننوء    في  :7/5
 .ولجنة الحكام الرئيسية  لتعليمات االتحاد الدولي

ي أي بطولننة مننن بطننوالت الفننرق في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط علننى مركننز مننن المراكننز األولننى فنن  . 8
، مننع األخننذ باالعتبننار فنني حننال مشنناركة مننن هننذه المننادة  (3) فنني المننناطق انظننر احتسنناب النتننائج الفقننرة 

 ( من هذه المادة.7فريقين فقط فيتم العمل وفقًا للفقرة )
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حنند الفننريقين في المسابقات التي تقام بنظام خروج المغلوب من مرتين ذهابًا وإيابننًا وفنني حننال عنندم إكمننال أ . 9
المبننناراة ألي سنننبب بخنننالف منننادة االمتنننناع عنننن لعنننب المبارينننات الرسنننمية النننواردة فننني الئحنننة االنضنننباط 

 عتبر خاسرًا للمباراتين.يباالتحاد  

 إيقاف المباريات  : (18مادة )
إذا أوقف الحكم المباراة قبل نهاية الوقت األصلي أو أثناء أحد شوطي الوقننت اإلضننافي، وذلننك بسننبب أيننة  . 1

  ة:ذ يجب إتباع اإلجراءات التاليوة قاهرة عندئق
( دقيقة على أمل تحسننن الظننروف بشننكل يكفنني السننتئناف 30يتم إيقاف المباراة تلقائيًا لمدة ثالثين )  :1/1

 .المباراة، ما لم يقرر الحكم قبل انقضاء تلك المدة أنه من الممكن استئناف المباراة 
( دقيقننة، إذا رأى 30مبنناراة مننرة أخننرى لمنندة أقصنناها ثالثننون )حسننب تقنندير الحكننم، يسننمح بإيقنناف ال :1/2

الحكننم مننن وجهننة نظننره، أن منندة اإليقنناف اإلضننافية هننذه سننوف تسننمح باسننتئناف المبنناراة، وإال فإنننه 
( دقيقة، يجننب علننى الحكننم إعننالن عنندم اسننتكمال 30بحلول نهاية مدة التوقف التالية البالغة ثالثين )

 .المباراة 
( مننن 2خننالل سنناعتين ) اتخنناذ القننرار الجهننة المنظمننةم اسننتكمال المبنناراة، يجننب علننى فنني حالننة عنند :1/3

 حيال عدم استكمال المباراة.  حكم قرار ال
 وتعتبر نهائية.  في هذه المادة   إليها  لمشاراال يجوز تقديم أية استئنافات ضد القرارات  :  1/4

سننبب بعنند انطالقهننا، يجننب مواصننلة ي أو ألنتيجننة لظننروف قنناهرة يقافهننا إاسننتئناف المبننارة بعنند فنني حننال  . 2
يجننب مراعنناة القواعنند و  بالكامننل،عننادة لعننب المبنناراة إ المباراة بنننفس النتيجننة التنني كانننت عننند توقفهننا بنندال مننن 

 :التالية لمواصلة المباراة 
رضية الملعب والالعبين االحتياط الموجننودين كمننا هننو استكمال المباراة بنفس الالعبين على أيجب    :2/1

  عند توقف المباراة الوضع  
  ين الواردة أسمائهم في قائمة الفرق الرسميةلى قائمة الالعبال يمكن إضافة العبين احتياط إ:  2/2
  .التي ما زالت تستحقها في وقت توقف المباراة يمكن للفرق عمل التبديالت فقط    :2/3
  .ثناء المباراة ستبدال الالعبين الذين تم طردهم أال يمكن ا:  2/4
  .من وقت وزمن المباراة   اراة تبقي سارية المفعول لما تبقىية عقوبات فرضت قبل توقف المبأ  :2/5
ن يكنننون بموجنننب قنننرار منننن أتننناريو ووقنننت انطنننالق المبننناراة )المرتقنننب للينننوم التنننالي( ومكانهنننا يجنننب  :2/6

  .اللجنة المنظمة
  ة.قبل اللجنة المنظمتعامل معها من ن يتم الأور تستوجب مزيد من القرارات يجب  مأية  أ:  2/7

 إلغاء المباريات  : (19مادة )
 : تخاذ اإلجراءات التاليةإ يجب إذا تعذر بدء المباراة في الوقت المحدد لها بسبب قوة قاهرة عندئذ  
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( دقيقننة، مننا لننم يقننرر الحكننم قبننل ذلننك أنننه يمكننن 30البنند أواًل مننن تأجيننل المبنناراة لمنندة ال تقننل عننن ثالثننين ) . 1
 .قبل اتخاذ قرار بإعادة جدولة وقت إقامة المباراة بدء المباراة، وذلك  

 وذلننك علننى حسننب تقنندير الحكننم  ( دقيقننة،30يسمح بتأجيل بدء المباراة مرة أخرى لمنندة ال تتجنناوز ثالثننين ) . 2
أن مننندة التأجينننل اإلضنننافية تلنننك سنننوف تسنننمح ببننندء المبننناراة، وإال فعلنننى الحكنننم فننني نهاينننة مننندة فننني رأينننه و 

 .( دقيقة أن يعلن إلغاء المباراة 30الثين )التأجيل الثانية البالغة ث
( مننن قننرار الحكننم بإلغنناء المبنناراة، بتقريننر 2خننالل سنناعتين ) تقننوم الجهننة المنظمننةفنني حالننة إلغنناء المبنناراة،  . 3

فيمننا إذا كننان مننن الممكننن إعننادة جدولننة وقننت إقامننة المبنناراة مننع األخننذ فنني الحسننبان االعتبننارات الرياضننية 
 و قرار آخر بشأن استمرار البطولة.كان من الالزم اتخاذ أي إجراء أوالتنظيمية، أو فيما إذا  

 نهائينننة هنننذه القنننرارات وتعتبنننر إليهنننا فننني هنننذه المنننادة  لمشنننارال يجنننوز تقنننديم أينننة اسنننتئنافات ضننند القنننرارات ا . 4
 .وملزمة

 ت والبطوالت اتنظيــم المسابق: لسادسا  الفصل

 خادم الحرمين الشريفين  (: كأس20)مادة  
 .  الدرجة الممتازة جميع فرق أندية  لمسابقة  ا  يشارك في هذه  . 1
وذلنننك منننن دور يشنننارك فيهنننا فنننرق أندينننة الدرجنننة الممتنننازة نهائينننة و  ة واحننندة مرحلننن تقنننام هنننذه المسنننابقة علنننى  . 2

 .(16الن)
 تقام مباريات هذه المسابقة في جميع األدوار بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.   . 3
 5 تينالفقننر  خننامسال الفصننلانظننر احتسنناب النتننائج )للمبنناراة  فنني حننال تعننادل الفننريقين فنني الوقننت األصننلي . 4

 .(من الالئحة 17من المادة   6و
 .يحدد االتحاد موعد ومكان إقامة المباراة النهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة  . 5

 

 السوبر السعوديكأس : (21)مادة  
 يشارك في هذه البطولة بطل الدوري السعودي للمحترفين وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين. . 1
 الدوري السعودي للمحترفين.  في ثاني  المركز ال  صاحبفي حال تكرار الفريق البطل فيكون البديل   . 2
 واحدة.تقام المسابقة من مباراة واحدة بطريقة خروج المغلوب من مرة   . 3
يننتم اللجننوء إلننى تطبيننق قاعنندة الننركالت الترجيحيننة مننن عالمننة في الوقت األصننلي في حال تعادل الفريقين   . 4

 .وفق تعليمات االتحاد الدولي ولجنة الحكام الرئيسية  الجزاء مباشرة 
 مع الجهات ذات العالقة.  يحدد االتحاد موعد ومكان إقامة المباراة بالتنسيق . 5

   دوري الدرجة الثانية : (22)مادة  
 أندية الدرجة الثانية.   فرق   ةيشارك في هذه البطول . 1
 يضع االتحاد الشروط التي تحدد مشاركة الالعبين في هذه البطولة. . 2
 )ذهاب وإياب(. الكاملالدوري    نظام بمجموعتين وتقام المباريات    تقسم الفرق المشاركة على . 3
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 ين.الماضي لتوزيعهم على المجموعتتجرى قرعة بين كل فريقين تحصال على نفس المركز في الموسم   . 4
 17مننن المننادة  3الفقننرة  الخننامس الفصننلفي انظر تحديد المراكز )في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط  . 5

 .(من هذه الالئحة
المركننز األول فننى المجمننوعتين األولننى والثانيننة لتحدينند  علننىبين الننناديين الحاصننلين واحدة  مباراة يتم إقامة   . 6

مننن  فنني دور المجموعننات علننى ملعننب الفريننق األفضننل يبطل دوري الدرجة الثانيننة وصنناحب المركننز الثننان
 تسنناوي الحننال  وفنني واللعننب النظيننفومننن ثننم األهننداف المسننجلة  حيث عدد النقنناط ومننن ثننم فننارق األهننداف

مصننناف أندينننة الدرجنننة  إلنننىويتنننأهالن مباشنننرًة ، ينننتم إجنننراء قرعنننة لتحديننند مكنننان إقامنننة المبننناراة ف فيمنننا سنننبق
 األولى.

فننى المجمننوعتين األولننى والثانيننة لتحدينند  الثننانيالمركننز   علىبين الناديين الحاصلين  مباراة واحدة  يتم إقامة   . 7
مننن حيننث عنندد النقنناط ومننن ثننم  فنني دور المجموعننات علننى ملعننب الفريننق األفضننلالثالننث صنناحب المركننز 
يننتم إجننراء قرعننة ف فيمننا سننبق تسنناوي الحننال  وفنني واللعب النظيننفومن ثم األهداف المسجلة    فارق األهداف

 مصاف أندية الدرجة األولى.  إلىمباشرًة    الفائز  ويتأهل،  يد مكان إقامة المباراة لتحد

   الثالثةدوري الدرجة   : (23)مادة  
 ة.  الثه البطولة فرق أندية الدرجة الثيشارك في هذ . 1
 يضع االتحاد الشروط التي تحدد مشاركة الالعبين في هذه البطولة. . 2
 )ذهاب وإياب(.الكامل قام المباريات بطريقة الدوري  وت  أربع مجموعاتتقسم الفرق المشاركة على   . 3
 تجرى قرعة بين كل فريقين تحصال على نفس المركز في الموسم الماضي لتوزيعهم على المجموعتين. . 4
 17مننن المننادة  3الفقننرة  الخننامس الفصننلانظر تحديد المراكز في )في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط  . 5

 من هذه الالئحة(.
المركننز األول  علننىالحاصننلين تي نصف النهائي بنظام خروج المغلوب مننن مننرة واحنندة بننين مبارا  يتم إقامة . 6

لتحدينند الثالثننة والرابعننة المركننز األول فننى المجمننوعتين  علننىوالحاصننلين فننى المجمننوعتين األولننى والثانيننة 
من حيننث عنندد ات في دور المجموععلى ملعب الفريق األفضل المتأهلين لنهائي البطولة وتقام المباريات  

 فيمننا سننبق تسنناوي الحننال  وفنني واللعننب النظيننف ومننن ثننم األهننداف المسننجلة النقنناط ومننن ثننم فننارق األهننداف
 .وتتأهل الفرق األربعة إلى مصاف أندية الدرجة الثانية،  يتم إجراء قرعة لتحديد مكان إقامة المباراة ف
بنظننام )ذهنناب ج المغلننوب مننن مننرتين مباراتي تحديد المركزين الخامس والسادس بنظننام خننرو يتم إقامة   . 7

المركننز  علننىوالحاصننلين فننى المجمننوعتين األولننى والثانيننة الثنناني المركننز   علننىالحاصلين  بين    وإياب(
فنني دور علننى ملعننب الفريننق األفضننل ينناب لإل أول مبنناراة الثالثننة والرابعننة وتقننام فننى المجمننوعتين   الثاني

واللعننننب ومننننن ثنننم األهنننداف المسنننجلة  دافمنننن حينننث عننندد النقنننناط ومنننن ثنننم فنننارق األهننن المجموعنننات 
ويتأهننل الفريقننان ، يننتم إجننراء قرعننة لتحدينند مكننان إقامننة المبنناراة ف فيما سبق تساوي الحال  وفي  ،النظيف

 .الفائزان إلى مصاف أندية الدرجة الثانية
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   الرابعة بطولة المملكة ألندية الدرجة  : (24مادة )
وتقننام مباريننات البطولننة علننى  المكاتننبى علننى مسننتو  ابعننةالر يشننارك فنني هننذه البطولننة فننرق أنديننة الدرجننة  . 1

 .  (مرحلتين)

 ية(:)التصفيات األولالمرحلة األولى  .  2
حسننب الملحننق  أكثننرالفرعية( إلى مجموعة واحنندة فقننط أو   المكاتبدوري  توزع فرق األندية المشاركة في )

ًا( لتحدينند فننرق األنديننة المتأهلننة بنظننام النندوري الكامننل )ذهابننًا وإيابنن  وتقننام مباريننات كننل مجموعننة (1رقننم )
الفقننرة  الخننامسالفصننل فنني انظر تحديد المراكز  قبل انطالق البطولة للمرحلة الثانية حسب اآللية المعتمدة 

     .من هذه الالئحة  17من المادة   3

 :)األدوار النهائية(  الثانيةالمرحلة   . 3
للمرحلة    :3/1 األندية    32)  النهائيةيتأهل  فرق  من  )التصفيات  افريقًا(  األولى  المرحلة  من  لمتأهلة 

االتحاد من  المعتمدة  اآللية  حسب  والمحافظات  المناطق  مستوى  على  البطولة  األولية(  انطالق  ،  قبل 
 . النهائي(-4-8-16-32في كل من األدوار ) هذه المرحلة قرعة لتحديد مباريات ومالعب تجرى و 
 مباراة تحديد المركزين الخامس والمركز السادس.تلعب الفرق األربعة الخاسرة في دور الثمانية  :  3/2
بطريقننة خننروج المغلننوب مننن   تحديد المركننز الخننامس والسننادس(-8-16-32)  األدوار  تمباريا  تقام   :3/3

انظنننر تحديننند المراكنننز فننني الفصنننل )منننرتين لتحديننند الفنننرق المتأهلنننة للننندور التنننالي وفننني حنننال التعنننادل 
 الئحة(.من هذه ال 17من المادة    7الفقرة  الخامس  

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

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

   الممتازة(  الدرجة)  سنة  17 دون   والناشئين سنة 19 دون  بدوري درجة الشبا : (25مادة )
 .سنة 17تحت    والناشئين  سنة  19تحت  يشارك في هاتين البطولتين فرق أندية الدرجة الممتازة للشباب . 1
 (.  وإياباً تقام مباريات البطولتين بطريقة الدوري الكامل )ذهابًا   . 2
 عدد من النقاط يحصل على بطولة الدوري.    الفريق الحاصل على أكثر . 3
 17مننن المننادة  3الفقننرة الخننامس الفصننل في انظر تحديد المراكز )في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط  . 4

 .(من هذه الالئحة

   (األولى   الدرجة)  سنة  17 دون   والناشئين سنة 19 دون  دوري درجة الشباب : (26مادة )
 .سنة 17  دون   والناشئين  سنة  19دون   للشباب  األولىأندية الدرجة  يشارك في هاتين البطولتين فرق  . 1
 (.  وإياباً تقام مباريات البطولتين بطريقة الدوري الكامل )ذهابًا   . 2
 الفريق الحاصل على أكثر عدد من النقاط يحصل على بطولة الدوري.   . 3
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 17مننن المننادة  3لفقننرة اانظر تحديد المراكز في الفصننل الخننامس )في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط  . 4
 من هذه الالئحة(.

 (   الثانية الدرجة) سنة 17 دون  والناشئين سنة  19 دون  بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب  : (27مادة )
( وتقننام البطولننة الثانيننة الدرجننةهنني ) واألولننى الممتننازة  الدرجةتعتبر فرق األندية األخرى غير المشاركة في  . 1

 .  على مرحلتينفظات  اطق والمحاعلى مستوى المن
 المرحلة األولى )التصفيات األولية(: . 2

أو فننرق األنديننة المشنناركة فنني دوري اللجننان الفرعيننة إلننى مجموعننة واحنندة فقننط أو مجمننوعتين  تننوزع :2/1
بعد موافقة االتحنناد وتقننام مباريننات المجموعننة الواحنندة بنظننام النندوري الكامننل )ذهنناب مع أقرب مكتب  

انظنننر )( حسنننب اآللينننة المعتمننندة 32أو أكثنننر منننن كنننل مجموعنننة لننندور ) وإيننناب( ويتأهنننل فرينننق واحننند
 من هذه الالئحة(.  17من المادة   3الفقرة  الخامس  الفصل  تحديد المراكز في 

 )األدوار النهائية(:  الثانيةالمرحلة    .3
للمرحلة  :  3/1 األندية    32)  النهائيةيتأهل  فرق  من  )التصفيافريقًا(  األولى  المرحلة  من  ت  المتأهلة 

االتحاد من  المعتمدة  اآللية  حسب  والمحافظات  المناطق  مستوى  على  البطولة  األولية(  انطالق  ،  قبل 
 النهائي(. -4-8-16-32هذه المرحلة في كل من األدوار ) قرعة لتحديد مباريات ومالعب تجرى و 
متأهلننة بطريقننة خننروج المغلننوب مننن مننرتين لتحدينند الفننرق ال( 4-8-16-32األدوار ) تمباريننا تقننام : 3/2

مننن هننذه  17من المادة  7الفقرة انظر تحديد المراكز في الفصل الخامس )للدور التالي وفي حال التعادل  
 الالئحة(.

انظننر تحدينند المراكننز )حننال التعننادل  واحدة وفننيبطريقة خروج المغلوب من مرة  المباراة النهائية تقام :  3/3
 ئحة(.من هذه الال 17من المادة   5الفقرة  في الفصل الخامس  

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

  الممتازة(   الدرجة)  سنة  13 دون والبراعم  سنة  15 دون البراعم دوري درجة   : (28مادة )
 .سنة 13والبراعم تحت    سنة 15للبراعم تحت  يشارك في هاتين البطولتين فرق أندية الدرجة الممتازة   . 1
 (.  وإياباً تقام مباريات البطولتين بطريقة الدوري الكامل )ذهابًا   . 2
 الفريق الحاصل على أكثر عدد من النقاط يحصل على بطولة الدوري.   . 3
 17مننن المننادة  3الفقننرة انظر تحديد المراكز في الفصننل الخننامس )في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط  . 4

 من هذه الالئحة(.

 سنة )الدرجة األولى(  13 دون سنة والبراعم   15 دون البراعم  المملكة لدرجة  ولة أندية بط : (29مادة )

ى ( وتقننام البطولننة علنن األولننى الدرجننةهنني ) الممتننازة  الدرجننةتعتبننر فننرق األنديننة األخننرى غيننر المشنناركة فنني  . 1
 .  على مرحلتينمستوى المناطق والمحافظات  
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 المرحلة األولى )التصفيات األولية(: . 2
أو فننرق األنديننة المشنناركة فنني دوري اللجننان الفرعيننة إلننى مجموعننة واحنندة فقننط أو مجمننوعتين  تننوزع: 2/1

بعد موافقة االتحنناد وتقننام مباريننات المجموعننة الواحنندة بنظننام النندوري الكامننل )ذهنناب مع أقرب مكتب  
انظنننر )( حسنننب اآللينننة المعتمننندة 32وإيننناب( ويتأهنننل فرينننق واحننند أو أكثنننر منننن كنننل مجموعنننة لننندور )

 من هذه الالئحة(.  17من المادة   3الفقرة  المراكز في الفصل الخامس    تحديد

 )األدوار النهائية(:  الثانيةالمرحلة  .  3 
للمرحلة  :  3/1 األندية    32)  النهائيةيتأهل  فرق  من  )التصفيات  فريقًا(  األولى  المرحلة  من  المتأهلة 

من المعتمدة  اآللية  حسب  والمحافظات  المناطق  مستوى  على  البطولة،    االتحاد  األولية(  انطالق  قبل 
 النهائي(. -4-8-16-32هذه المرحلة في كل من األدوار ) قرعة لتحديد مباريات ومالعب تجرى و 
بطريقننة خننروج المغلننوب مننن مننرتين لتحدينند الفننرق المتأهلننة ( 4-8-16-32األدوار ) تمباريننا تقننام : 3/2

مننن هننذه  17من المادة  7الفقرة صل الخامس انظر تحديد المراكز في الف)للدور التالي وفي حال التعادل  
 الالئحة(.

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

 حسب اآلتي: يتم تحديد صاحب المركز الثالث:  3/4
 (.سنة )مباراتين ذهاب وإياب  15  دون   لبراعم أ. ا

 بناء على صاحب النتيجة األفضل في مباريات دور األربعة.سنة    13ب. البراعم دون  

 المسابقات والبطوالت األخرى   : (30مادة )
المسننابقات والبطننوالت األخننرى التنني ينظمهننا االتحنناد للمراحننل السنننية المختلفننة تننتم وفننق الشننروط التنني يحننددها 

 االتحاد.

 الصعود والهبوط   : (31مادة )
  السنية  والفئات  الدرجات لكافة  وإياباً  ذهاباً  الكامل الدوري  بنظام تقام   التي البطوالت مباريات  انتهاء بعد. 1
  يتم  كما مباشرة،  األدنى  الفئة أو  الدرجة  إلى  سنية  فئة وكل درجة  كل من الفرق األخيرة في الترتيب هبوط  يتم 

  درجتها من األعلى  السنية الفئة  أو الدرجة إلى سنية فئة وكل  درجة كل من ترتيبالفرق األعلى في ال  صعود
   .(2رقم )ملحق تعليمات كل بطولة حسب  وذلك حسب العدد الموضح في 

 . التالي  الموسم  بداية  من اعتباراً   الفرق  وهبوط صعود يتم. 2
  الترتيب   في يليه الذي   النادي  صعود  يتم أعلى لدرجة  الصاعدة   األندية  من أي مشاركة أهلية  عدم  حال  في. 3

 . مباشرة 
  يتم   يليه  الذي   الدوري   بداية  وقبل  الدوري   نهاية  بعد   درجته  في   نادي  أي  مشاركة  أهلية  عدم   حال   في .  4

 . الهابطين من ترتيباً   األعلى  النادي مشاركة
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  وبداية  التطبيق   ةبآلي  قرارها   ُتصدر   ، أي مسابقة  أندية   عدد   في  زيادة  أي  المنظمة  الجهة  إقرار   حال   في .  5
 . سريانه

 الخارجية   (: المشاركات32)مادة  
 يحدد االتحاد معايير وآلية مشاركة األندية في البطوالت الخارجية.   . 1
بالالئحننة فيننتم اختيننار  فنني حننال اسننتحداث مشنناركات خارجيننة لمسننابقات وبطننوالت غيننر المنصننوص عليهننا . 2

 االتحاد.األندية المشاركة من قبل  
الدولينننة استضنننافة أي  المشننناركة فننني البطنننوالت اإلقليمينننة أو العربينننة أو األسنننيوية أوغينننر يجنننوز لألندينننة  . 3

 بذلك.  وأنظمتها تسمح  تتعارض مواعيدها مع النشاطات الرسمية لالتحاد  أالبشرط  رسمية بطولة  

 ت ت والبطوالاالمسابق   ابع: جوائزالس الفصل
 : جوائز البطوالت  (33مادة )

  الى باإلضافة  البطولةدرع    أو كأس األولى بالمراكز  الفائزة   الفرق  بمنح قدم ال  لكرة السعودي االتحاد يقوم  . 1
 . مالية ومكافأة  ميداليات 

 تويج في نهائي البطولة. التيسلم االتحاد كأس البطولة والميداليات خالل حفل  . 2
 في حال حسم البطولة قبل نهايتها.  تتويج بطل أي من الدورياتتحديد موعد  يحق للجنة  . 3
 (. 3ئز المالية للمراكز المتبقية في الترتيب حسب الملحق )تعتمد الجوا . 4

 دم الحرمين الشريفين خا : جوائز كأس( 34مادة ) 

 

 جوائز كأس السوبر السعودي : (35مادة )

 
 

 المركز الثاني  المركز األول  الجوائز
 - خادم الحرمين الشريفين كأس  كأس
 ( فضية55) ( ذهبية55) ميداليات 
 ال. نماليين ري خمسة(  5,000,000) . النير  ماليين  عشرة ( 10,000,000) مكافأة مالية

 المركز الثاني  المركز األول  الجوائز
 - السوبر السعودي كأس  كأس
 ( فضية55) ( ذهبية   55)  ميداليات 
 - رينال.  ن ( مليونا2,000,000) مكافأة مالية
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 دوري الدرجة الثانية جوائز : (36مادة )
 

 جوائز دوري الدرجة الثالثة : (37مادة )

 
 الرابعة لدرجة  ندية األ بطولة المملكة جوائز (: 38مادة )

 
 الممتازة(   الدرجة)   سنة 17 دون  والناشئين  سنة 19 دون  درجة الشباب دوري  ز وائج(: 39مادة )

 
 
 
 
 

 المركز الثالث  لمركز الثاني ا المركز األول  الجوائز
 - - درع دوري الدرجة الثانية  درع 

 ( برونزية40) ( فضية40) ( ذهبية50) ميداليات 
 رينال.ألف  خمسمائة(  500,000) النألف ري مائةثمان(  800,000) رينال مليون ( 1,000,000) مكافأة مالية

 المركز الثالث المركز الثاني ول ز األ المرك الجوائز 
 - - الثالثةالدرجة دوري  درع   درع 

 ( برونزية40) ( فضية40) ( ذهبية50) ميداليات 
 رينالألف  أربعمائة(  400,000) رينالألف أربعمائة   (400,000) رينال ألف  مائةخمس(  500,000) مكافأة مالية

 المركز الثالث المركز الثاني المركز األول  الجوائز 
 - -    الرابعةالدرجة  بطولة المملكة ألنديةدرع   درع 

 ( برونزية40) ( فضية40) ذهبية(50)  ميداليات 
 ال نألف ري  مائة( 100,000) النألف ريائتان م( 200,000) النمائة ألف ريثالث(  300,000) مكافأة مالية

 المركز الثالث  المركز الثاني  المركز األول  الجوائز
 - - ( الفئة)حسب  كأس البطولة كأس

 ( برونزية40) ( فضية40) ( ذهبية50) ميداليات 
وثمانية   مائة( 178,000) النألف ريمائة وثمانون  ( 180,000) النألف ري نتامائ ( 200,000) مكافأة مالية

 ال نألف ري  وسبعون 
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 األولى(   الدرجة)   سنة 17 دون  والناشئين  سنة 19 دون  دوري درجة الشباب  ز جوائ: (40مادة )
 

 

 

 

  ون د  والناشئين سنة 19 دون  لدرجة الشباب  المملكة   جوائز المرحلة النهائية لبطولة أندية: (41مادة )
    ( الثانية  الدرجة)  سنة 17

 
 الممتازة(   الدرجة)  سنة 13 ن والبراعم دو  سنة  15البراعم تحت دوري درجة  زجوائ( : 42مادة )

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

 سنة )الدرجة األولى( 
 

 المركز الثالث  المركز الثاني  المركز األول  الجوائز
 - - ( الفئة كأس البطولة)حسب  كأس

 ( برونزية40) ( فضية40) ذهبية   (  50)  ميداليات 
 مائة وخمسة وأربعون  (145,000) مكافأة مالية

 النألف ري
مائة وخمسة   (125,000)

 ال  نألف ري وعشرون 
مائة وثالثة  ( 123,000) 

 ريال ألف  وعشرون 

 المركز الثاني  المركز األول  الجوائز
 - . البطولة )حسب الفئة(كأس  كأس

 ( فضية35) ( ذهبية   35)  ميداليات 
 ال. نألف ري  ثمانون (  80,000) ال. نألف ري  مائة( 100,000) مكافأة مالية

 المركز الثالث  المركز الثاني  المركز األول  الجوائز
 - - ( الفئة)حسب  كأس البطولة كأس
 ( برونزية35) ( فضية35) ( ذهبية   35)  ميداليات 
مائة وثمانون  ( 180,000) ال نألف ري  مائتان( 200,000)  مكافأة مالية

 النألف ري
مائة وستة   ( 176,000) 

 ال          ألف ريعون  وسب

 المركز الثاني  المركز األول  الجوائز
 - ( الفئة)حسب  كأس البطولة كأس
 ( فضية35) ( ذهبية   35)  ميداليات 
 ال نألف ريثمانون  (  80,000) ال نألف ري  ةمائ( 100,000) مكافأة مالية
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   إعادة تسليم كأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين : (44مادة )
 قرعننة بطولننةيسننلمه إلننى االتحنناد قبننل موعنند خننادم الحننرمين الشننريفين النننادي الننذي يحصننل علننى كننأس مسننابقة 

بة علننى سننالمة الكننأس أو فقدانننه خننالل ليف المترتويتحمل النادي كافة التكا ،على األقلر التالية بشه  المسابقة
 .  لديه  فترة بقائه

 إمتالك كأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين   : (45مادة )
النننادي الننذي يفننوز بكننأس مسننابقة خننادم الحننرمين الشننريفين ثننالث مننرات متتاليننة أو أربننع مننرات متفرقننة يحننق لننه 

فنني الموسننم التننالي ليبنندأ معننه احتسنناب عنندد مننرات  ة للمسننابقةويقنندم االتحنناد كأسننًا جدينند نهائيننًا،امننتالك الكننأس 
 الفوز لكل ناد  من جديد.

   السوبر السعوديإعادة تسليم كأس  : (46مادة )
التاليننة  المسننابقة نهننائي بطولننةيسننلمه إلننى االتحنناد قبننل موعنند   السعودي  السوبر  النادي الذي يحصل على كأس

 .  لديه  تبة على سالمة الكأس أو فقدانه خالل فترة بقائهاليف المتر ويتحمل النادي كافة التك  ،على األقل  ربشه

   السوبر السعوديإمتالك كأس  : (74مادة )

  نهائيًا، مرات متفرقة يحق له امتالك الكأس    ثالثمتتالية أو    مرتين  السوبر السعوديالنادي الذي يفوز بكأس  
 ساب عدد مرات الفوز لكل ناد  من جديد. دأ معه احت ويقدم االتحاد كأسًا جديدة للمسابقة في الموسم التالي ليب 

 الالعبون :  الثامن الفصل 

   ن الالعبي (: شئون 48)مادة  
األجانننب فنني كننل و السننعوديين والموالينند المشنناركين فنني المسننابقات والبطننوالت   وأعداد الالعبننينتحدد أعمار   . 1

 درجة وفقًا لالئحة االحتراف وأوضاع الالعبين والئحة التسجيل.

وفنننق  البطنننوالتو  المسنننابقاتفننني جمينننع  أي درجنننة أعلنننى إلنننى أدننننىدرجنننة منننن  عبنننينالالمشننناركة ب يسنننمح . 2
   .الشروط التي يضعها االتحاد

 قبننل لجنننة اإلحتننراف وأوضنناعمننن  فننور الموافقننة علننى تسننجيلهفي أية مباراة رسننمية    المشاركة  يحق لالعب . 3
وأوضننناع الالعبنننين  الحتنننراففننني الئحنننة ا باألحكنننام النننواردة الكامنننل منننن قبنننل الننننادي منننع االلتنننزام  الالعبننين
، ولنننوائح النظنننام والئحنننة االنضنننباط حنننال وجنننود عقوبنننة مسنننتمرة علنننى الالعنننب، والئحنننة التسنننجيل م هوانتقنننالت

 .األساسي لالتحاد، واالتحاد اآلسيوي، واالتحاد الدولي

ي يضننعها ووفننق الشننروط التنن  يسننمح بننذلك هسنننمشاركة الالعب في درجة أدنى من درجتننه إذا كننان بيسمح   . 4
 .تحاداال
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، مننع االلتننزام بننأي لننوائح المبنناراة سننبعة العبننين اسننتمرارلبنندء أو  ننناد  كننل فريننق الحنند األدنننى لعنندد العبنني  . 5
 .خاصة في بطوالت المحترفين

 مننع تغييننر سننادس فريننق لكننل فقننط العبننين خمسننة أكثننر مننن  سننتبدالبا  الرسننمية  ياتفي المبار يسمح  ال   . 6
 ،باللعبننننة الخاصننننة( IFAB) القننندم  لكننننرة  النننندولي داالتحنننا جلننننسم لقننننوانين وفقننناً  فننني الوقننننت اإلضننننافي

البطننوالت  باسننتثناء هننم فقننط المؤهلننون، تسجيل المباراة قبل بدئهاكشف    البدالء المسجلة أسماؤهم فيو 
 الالعب المستبدل للعب مرة أخرى في نفس المباراة.  يجوز عودة   وال،  التي يرد فيها تعميم غير ذلك

 وإخطنننار الحكنننم  الفنننريقينال أي عننندد منننن الالعبنننين بعننند االتفننناق بنننين سنننتبدبإدينننة فننني المبارينننات الو  يسنننمح . 7
فننال يسننمح  ذلننك علننى الفريقننانوإذا لننم يخطننر الحكننم بننذلك أو لننم يتفننق  المبنناراة،بمضننمون هننذا االتفنناق قبننل 

 .  فريقستة العبين فقط لكل  أكثر من  باستبدال

   الالعبين  أطقم : (49مادة )
 الي:ين وفق التالالعب  أطقم يجب أن تكون  

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

 .قميصلرقم ال  اً مطابقالشورت  رقم   . 2
 عالمة مميزة على ذراعه.  الفريق  قائد  يضع . 3
 مباراة.تياطية في كل اسية واالحاألس  أطقمة  بإحضار  فريقيلتزم كل   . 4
 .أطقمهالضيف بتغيير    الفريقالمتباريين يلتزم    ينالفريقن مالبس  الو أ  تأو تقارب  تإذا تشابه . 5
 مننن نفننس لننون  لننون القمننيص خننر تحننت القمننيص األساسنني يجننب أن يكننون آرتننداء قمننيص إ فنني حننال . 6

كننون يجننب أن يت الشننور ضنناغط أو خالفننه تحننت شننورت  القمننيص األساسنني وكننذلك فنني حننال ارتننداء
 األساسي.الشورت  من نفس لون  

 المباريات  : تقارير مسؤوليالتاسعالفصل 
 (: تقديم التقارير 50مادة )

 المباريات بعد نهاية المباراة مباشرة للجهات التالية:   تقديم نسخة من تقارير يجب على مسؤولي المباراة 
 نسخة للجنة.   . 1
 باالتحاد. نسخة للجنة الحكام  . 2
 تحاد. نضباط باالنسخة للجنة اال . 3
 نسخة إلداري الفريقين المتباريين.  . 4
 

 اإللحاقية (: التقارير 51مادة )
 ساعة.  ( 24)بوجود تقرير إلحاقي فيجب إرساله خالل مدة ال تزيد عن   في حال أشار تقرير مسؤولي المباراة 
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 الخطأ الفني (: 52مادة )
لقانون أثر بشكل مباشر على نتيجة  ا  تطبيق  في فني المباراة قد وقع بخطأ حكم  أن  الُحكام  رأى مقيم  إذا . 1

خالل المدة المذكورة في المادة    الحكام  إلى لجنة منفصل ضمن تقرير المباراة، يرفع المقيم حيثيات الحالة
(51 .) 
القانون أثر بشكل مباشر على   تطبيق إذا اعتبرت لجنة الحكام أن الحكم ارتكب بالفعل خطأ فنيا في:  1/1

 ة.ع تقرير في ذلك إلى الجهة المنظملها رف  فإنه يجوز نتيجة المباراة،
 يعتبر قرار لجنة الحكام في رفع أو عدم رفع الحالة إلى الجهة المنظمة قرارا نهائيا ال يقبل االستئناف.  :  1/2
في حال تقدم أحد الفريقين باحتجاج لدى لجنة االنضباط واألخالق على اساس الخطإ الفني المرفوع  . 2

 ام، فإنها ترفض االحتجاج وتحيل الملف فورا إلى الجهة المنظمة.  مقيم الحك ضمن تقرير
 أن تتخذ أحد القرارات التالية: ة، بناء على تقرير لجنة الحكام، يمكن للجهة المنظم. 3
  وإعادتها كاملة نتيجة المباراة  إلغاء  :3/1
  الفني  الخطأإعادة المباراة بداية من توقيت حصول   :3/2
 مباراة ال نتيجة تتثبي   :3/3
 يعتبر قرار الجهة المنظمة نهائي وغير قابل لالستئاف..  4

 أحكام عامة : لعاشر ا الفصل 

 نطاق سريان الالئحة : (53مادة )
يات الرسمية أو  في جميع المبار   وغيرهم   والفنيين  هذه الالئحة على جميع األندية والالعبين واإلداريين  تسري 
 . بعض المباريات وفق إجراءات محددةبعض أحكامها في د استثناء  يحق لالتحاكما  غيرهاأو  الودية

 الشكاوى تقديم   : (54مادة )
لهننا بنتننائج  عالقننةشننكوى تتعلننق بمخالفننات ال بننأي اللجنة الفرعية بالمنطقةاإلتحاد أو للنادي أن يتقدم إلى   يحق

إلجننراءات المناسننبة وفننق ا ى واتخنناذنظر في هننذه الشننكو اللجنة الفرعية بالمنطقة بالأو   ويقوم اإلتحاد  ،المباريات
 لالستئناف.  وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة    الالئحة  هذه   أحكام 

 الكشف الطبي  : (55مادة )
علننى جميننع األنديننة إجننراء الكشننف الطبنني النندوري علننى العبيهننا قبننل بنندء كننل موسننم رياضنني أو أثننناءه وحفنن  

وتتحمننل  االتحنناد بنسننخة مننن النتيجننةنننة الطبيننة باللجوافنناة وم بالنننادي نتيجننة الكشننف الطبنني فنني ملننف الالعننب
 .أو أي إصابات ناتجة عن عدم الفحص  عدم القيام بذلك  وأمسؤولية التأخير    األندية

 واعيد إقامة المسابقات والبطوالتتحديد أماكن وم : (56مادة )

 والخارجيننة والمنتخبننات المحليننة رق المسننابقات والبطننوالت والمباريننات مننع الفنن   إقامننة  يحدد االتحاد أماكن ومواعيد
إال منننا ورد لنننه ننننص  ،وكنننذلك مبارينننات المراحنننل النهائينننة للبطنننوالت والمنتخبنننات ودينننة، رسنننمية أوسنننواء كاننننت 



 الئحة المسابقات والبطوالت 

 

  24 صفحة

وماعنننندا ذلننننك فهننننو مننننن  فنننني اللننننوائح األخننننرى لالتحننننادات ذات الصننننلة )االتحنننناد اآلسننننيوي أو النننندولي( خنننناص
 .اللجان الفرعيةاختصاص  

 مالعب إعداد ال : (57مادة )
ولالتحاد   والبطوالت عليها المسابقاتراء كافة المالعب المعدة إعدادًا قانونيًا تحت تصرف االتحاد إلج توضع

عن مطابقة الملعب القانوني للعب قبل بدء   لةؤو مسفي المناطق  اللجان الفرعيةوتعتبر  ،األنسب حق اختيار 
 اإلسعاف الطبي.  و  واألمن لسالمةا سائل ود و والتنظيم وضمان وج    النظامكل مباراة والسعي لتأمين حف

 سالمة الملعب  سؤولية النادي في إعدادم : (58مادة )
  المهام المحددة في أرضها المباريات تتولى األندية التي تقام على  في حال اليوجد في المنطقة لجنة فرعية  

صافرة  ساعة من ( 24)قبل   رى وعليها التأكد من سالمة الملعب وجميع األمور التنظيمية األخ (56) المادة 
   . على األقلانطالق المباراة 

 عدم إقامة المسابقات أو البطوالت  :(59مادة )
بطولةيح أو  مسابقة  أية  إقامة  عدم  لالتحاد  يراها    ق  الالئحة ألسباب  هذه  في  مع معتمدة  ومتفقة  ضرورية 

 .المصلحة العامة

 التزام االندية والالعبين  : (60مادة )
بالمظهر الخارجي لالعب    اللتزام بما يصدر عن االتحاد من تعليمات فيما يتعلقالالعبين اعلى األندية و 

 . األهداف عند تسجيل ةوطريقة التعبير عن الفرح

 تفسير الالئحة  : (61مادة )
االت  حراه مناسبا في ال ا الحق في اتخاذ ماتههذه الالئحة ول  أحكام بتفسير  ةالمختص هيلجنة المسابقات 

 . الالئحةفي هذه  لها نص   لتي لم يرداوالوقائع  

 اعتماد الالئحة وسريانها  : (62مادة )

  وتاريو  ( 5)ق/  رقم  اجتماعه  في تلغي هذه الالئحة الئحة المسابقات والبطوالت المعتمدة من قبل المجلس .1
 . ه 18/08/2019 الموافق هن17/12/1440

و تم   .2 هذه  تعديل  المجلس  اعتماد  قبل  من    الموافق  هن22/4/1443و  وتاري  ( 17/ق )  رقمبقراره  الالئحة 
 . نشرها في الموقع االلكتروني لالتحادو  تعميمها العمل بها من تاريو  ، ويسري م27/11/2021
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  26 صفحة

 : (1ملحق رقم )
 
 
 : الفرعية(  المكاتبدوري )  ألندية الدرجة الرابعة ولة المملكةفرق المشاركة في تصفيات بطالع يتوز 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 نظام البطولة  عدد األندية في المكتب 
 ( أندية5المشاركة مع أقرب مكتب ال يتجاوز فيه عدد األندية ) (  فأقل 2)
 دوري من دورين )بالنقاط( ( 3-7)

لتحدينند  مجمننوعتين ذهنناب وإينناب )بالنقنناط( ثننم مواجهننة بطلنني المجمننوعتين ( 8-14)
 طل والوصيف، والثاني مع الثاني لتحديد المركز الثالث والرابعالب

(15-19 ) 
ثنننالث مجموعنننات ذهننناب وإيننناب )بالنقننناط( ثنننم نصنننف نهنننائي بنننين أبطنننال 
المجموعات الثالث وصاحب أفضل مركننز ثنناني بننين المجموعننات الننثالث 

 ثم نهائي وتحديد الثالث والرابع.

 ( فأكثر 20)
نقنننناط( ثننننم مربننننع ذهبنننني بننننين أبطننننال وإينننناب )بال أربننننع مجموعننننات ذهنننناب

 المجموعات األربع.
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  27 صفحة

 : (2ملحق رقم )

 

 م:2021/2022الصعود والهبوط للموسم الرياضي مقاعد 

 

 

 

 ( 3ملحق رقم )
 

 الهبوط  الصعود  المسابقة  المراكز 
 3 - الدوري السعودي للمحترفين  1
 5 3 . للمحترفين األولى  الدرجةألندية  السعودي   الدوري  2
 4 3 الثانية وري الدرجة  د 3
 4 6 دوري الدرجة الثالثة  4
 - 6 الرابعةندية الدرجة أل بطولة المملكة  5
 3 - الفئة الممتازة() سنة 19دون  دوري درجة الشباب 6
 3 - الفئة الممتازة() سنة  17الناشئين دون دوري درجة  7
 2 3 األولى(  الدرجة) سنة 19دون  دوري درجة الشباب 8
 2 3 األولى(  الدرجة) سنة  17شئين دون الناي درجة دور  9
 - 2 ( الثانية الدرجة) سنة 19 دون  الشباب  لدرجة المملكة أندية بطولة 10
 - 2 (الثانية الدرجة) سنة 17 دون  ناشئينال  لدرجة المملكة أندية بطولة 11
 3 - سنة )الفئة الممتازة( 15دوري درجة البراعم دون  12
 2 - سنة )الفئة الممتازة( 13لبراعم دون دوري درجة ا 13
 - 3 )الدرجة األولى( سنة 15 دون بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم   14
 - 2 )الدرجة األولى( ةسن 13 دون بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم   15
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28صفحة   
 

 (:3ملحق رقم )
تالمراكز حسب الترتيب في المسابقاالجوائز المالية لجميع    


