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الفصل األول [ التعريفات ]

يقصد باأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه الالئحة والمعاني المبينة أمام كل منها كما يسري
مصطلح األشخاص الطبيعيين على الجنسين  ،وتطبق اإلشارة الى المفرد على الجمع والعكس صحيح  ،مالم
يقتض السياق خالف ذلك
االتحاااااكوياي ااااا ت يي ااااارةيايقاااااو ي :ي يرمز له بـKFA
ي

ايف فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكي :ي االتحاد الدولي لكرة القدم ويرمز له FIFA
ي

االتحااااكوياي اااا ليي اااارةيايقااااو ي :ي و يرمز له AFC
ي

اإلوارةي

:ي إدارة االحتراف وأوضاع الالعبين باالتحاد الكويتي لكرة القدم

ايم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك قك ي :ي المسابقات الرسمية التي ينظمها االتحاد الكويتي لكرة القدم.
ي

اياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو رلي :ي دوري المحترفين للدرجة الممتازة والدرجة األولى.
ي

ايالئحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ي :ي الئحة االتحاد الكويتي لالحتراف وأوضاع الالعبين.
ي

ايالعاااااااااااااااااااااا يا
ي

اااااااااااااااااااااا ي :ي كل العب ال يحملل الجنسلية الكويتيلة وال ت بلي عليله الرو الالعلب
المحلي وفي لوائح االتحاد الكويتي لكرة القدم

االتحاااااااااااااااااااااااكوياي اااااااااااااااااااااااك ي :ي االتحاد الذي كان النادي السابي تابع له.
ي

اي ااااااااااااااااااااااااكولياي ااااااااااااااااااااااااك ي :ي النادي الذي انتقل منه الالعب
ي

ي

ايالعاااااااااااااااااااااا ياي اااااااااااااااااااااا ت ي :ي كلللل العلللب كلللرة للللدم حاملللل للجنسلللية الكويتيلللة وملللن ي املللل م امللللة
الكويتيين حسب الت اميم واللوائح باالتحاد الكويتي لكرة القدم والقوانين
بدولة الكويت .
ايالعاااااااااا يايي اااااااااارياي اااااااااا ت ي :ي

ي

كل العب غير حامل الجنسية الكويتية حسب الت اميم واللوائح باالتحاد
الكويتي لكرة القدم والقوانين بدولة الكويت .

ايالعاااااااااااااااااااااا ياي ااااااااااااااااااااااك لي :ي هو الالعب الغير مرتب ب قد احترافي
ي
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ايالعااااااااا يم اي اااااااااوياي

اااااااااا ي :ي كل العب يحمل اهادة ميالد بدولة الكويت

ي

ايالعاااا يم ااااريمحااااووياي
ي

اااا ي :ي الالعب الذي يحمل وصف غيلر محلدد الجنسلية ملن الجهلات الرسلمية
في دولة الكويت

قكئماااااااااااااااااااااااا يايم ااااااااااااااااااااااااكراةي :ي لائمة الالعبين المسجلين في سجالت المباراة
ي

اي ااااااااااااااااااااااااكولياي

اااااااااااااااااااااااا ي :ي النادي المسجل ك ضو باالتحاد

ي

ايالعااااااااااااااااااااااا يايقك اااااااااااااااااااااااري :ي الالعب الذي لم يبلغ سن 18
ي

اي قااااااااااااااااااااااوياالحت رافاااااااااااااااااااااا ي :ي ال قد المبرم بين الالعب والنلادي وفلي الرو هلذال الالئحلة والنملوذ
الملحي بها

ي

االتحااااااااااااااااااااااااكوياي و ااااااااااااااااااااااااوي :ي االتحاد التابع له النادي الجديد
ي

اي اااااااااااااااااااااااااكولياي و اااااااااااااااااااااااااوي :ي النادي الجديد الذي سينتقل اليه الالعب
ي

ايم ااااااااااااااااااااكراةياير اااااااااااااااااااام ي :ي
ي

مرفااااااااا يفااااااااا

يايم ك عاااااااااك ي :ي

المبللاراة التللي تجللري فللي إ للار كللرة القللدم المنظمللة والمحللددة بالئحللة
المسابقات وال تامل المباريات الودية او التجريبية.
غرفة فض المنازعات في االتحاد الكويتي لكرة القدم

ي

ي

ااااااااااااااااااااااا يايالع ااااااااااااااااااااااا ي :ي ا ل ط بي للي او كيللان اعتبللاري حاصللل علللى ر صللة مللن االتحللاد
الكللويتي لكللرة القللدم اومللن االتحللاد الللدولي لكللرة القللدم وفللي الضللواب
المقررة .

ايفتااااااااااااااااااااااارةيايمحم ااااااااااااااااااااااا ي :ي  -1بالنسبة لل قد المولع لبل بلوغ الالعب سن  :28فترة ثالثة مواسلم
كاملللة او ثللالو سللنوات ايهمللا يللدتي أوال تبللدا مللن تللاري سللريان
ال قد.
ي

 -2بالنسللبة لل قللد المولللع ب للد بلللوغ الالعللب سللن  :28فتللرة موسللمين
كاملين او سنتين ايهما يدتي أوال تبدا من تاري سريان ال قد.
فتاااااااااااااااااااااااارةيايت اااااااااااااااااااااااا

ي :ي

الفترة التي يحددها االتحاد الكويتي لكرة القدم لتسجيل الالعبين

ي

ايلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ائ ي :ي

نظم ولوائح االتحاد الكويتي لكرة القدم

ي

ي

ايت ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ي :ي ت ميم يصدر عن إدارة االحتلراف وأوضلاع الالعبلين ومت للي بت لديل
او تفسير هذال الالئحة
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ي

ي

ظااك يمطك ق ا ياال تقااكال يايو ي ا ي :ي و هو النظام الم مول به على الابكة االلكترونية لتسجيل الالعبين فلي
االنتقاالت الدولية ويرمز له بــTMS
ظااك يمطك ق ا ياال تقااكال يايمحل ا ي :ي و هو النظام الم مول به على الابكة االلكترونية لتسجيل الالعبين فلي
االنتقاالت المحلية ويرمز له بـــ.DTMS
ماااااااااااااااااااااااو رياالحتااااااااااااااااااااااارا ي :ي

هلللو الاللل ط ال بي لللي الم لللول لللله بالتواصلللل ملللع إدارة االحتلللراف
وأوضللاع الالعبللين فللي االتحللاد الكللويتي لكللرة القللدم نيابلله عللن النللادي
النهاء جميع اإلجراءات التي تت لي بالالعب

يعااااااااا يايتاااااااااور ي :ي

المبلللغ الللذي يللدفع للنللادي او ة واألنديللة التللي لامللت بتللدريب وت للليم
وت وير الالعب الل المرحلة ال مرية من  12الى  21عاما .

ي

ايت ااااااااا
ي

اال تقاااااك ياي اااااك ري ياي
ي

ااااارلي ي :ي هلي عمليللة انتقللال الالعللب محليللا او دوليللا مللرتين متتللاليتين للالل 16
أسبوع تقوم على االندية والالعب لرينة المااركة باالنتقلال ال لابر اال
متلللى اثبتلللوا لللالف ذلللل بقصلللد التحايلللل عللللى الللللوائح والقلللوانين او
الكيانات او األا اط .

ه ئااااااااااااااااااااااااا يايتح ااااااااااااااااااااااااا ي :ي الهيئة الو نية للتحكيم الرياضي بدولة الكويت
ي

ي ااااااااااااااااااااااا ياال

ااااااااااااااااااااااا كطي :ي

لجنة االنضبا باالتحاد الكويتي لكرة القدم .

ي

ايلياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ي :ي اللغة ال ربية هي الرسمية لصياغة ونار هذال الالئحة ويجوز ترجمتها
من لبلل االتحلاد الكلويتي لكلرة القلدم اللى اللغلة اإلنجليزيلة ان التضلت
األحوال على ان يظل ماورد في النس ة ال ربية ساري المف ول .
ي

اال كو م ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ي :ي منظومة او كيان لانوني مستقل ملر ط لله ملن لبلل الجهلة الم تصلة
بدولللة الكويللت بهللدف تللدريب الالعبللين ومللن للالل تللوفير المرافللي
وال دمات والبنية التحتية الضرورية لذل
ي

ايم
ي

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ي :ي الفترة التي يحددها االتحاد للمسابقات الرسمية والتي يتم اإلعالن عنهلا
في الت ميم السنوي .

ايمخااااكط

يفاااا يهاااا يايالئحاااا ي :ي

األندية  ,الالعبين  ,الوكالء  ,مدراء االحتراف  ,واالداريين

ي
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الفصل الثاني [ أحكام عامة ]
1
ت بي هذال الالئحة على المسابقات المحلية التي ينظمها االتحاد الكويتي لكرة القدم حصرا وتنظم:
 أوضاع الالعبين وتسجيلهم واهليتهم في المااركة بالمسابقات التي ينظمها االتحاد الكويتي.
 انتقاالت الالعبين بين األندية الكويتية
 ال اللللات بللين جميللع األ للراف ال اض ل ة لهللذال الالئحللة األنديللة – الالعبللين -المللدربين -لجنللة
أوضاع الالعبين – وكالء الالعبين – مدراء االحتراف).
2
ينظم االتحاد الكويتي لكرة القدم مسابقات محترفلة ال يحلي المالاركة فيهلا إال العبلين المحتلرفين
في مسابقة الدوري للسن ال ام.
3
 ي بي النظام االحترافي الوارد في الالئحة على األندية المااركة بدوري المحترفين اللذي ينظمله
االتحاد الكويتي لكرة القدم ويقلع تحديلد علدد الفلرم المالاركة باللدوري ملن لرف مجللا إدارة
االتحاد.
 ال يحللي ألي العللب الماللاركة بللدوري المحتللرفين إال إذا كللان مسللجال كمحتللرف بقللا اللرو
االحتراف المنظمة في الالئحة.
 كل فريي ماار بدوري المحترفين م الب بتسجيل لائمة تظم على األلل  25العبا وال تتجلاوز
 30العبا من ضلمنهم الالعبلين األجانلب حسلب ال لدد اللذي يحلددال االتحلاد لبلل بدايلة كلل موسلم
رياضي.
 و يجب ان تودع لائمة الالعبين في اجل ألصاال  72سلاعة ب لد نهايلة كلل فتلرة تسلجيل فلي إدارة
االحتراف واوضاع الالعبين في االتحاد وفي الت اميم الصادرة في هذا الادن .
4
تحدد بداية ونهاية الموسم الرياضي بقرار من االتحاد.
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الفصل الثالث [ أوضاع الالعبني ]
5
-1

ياار الالعبون بكلرة القلدم المنظملة املا كهلواة او كمحتلرفين دون المسلاا بملا تسلتوجبه
المادة الثالثة من ارو المااركة في دوري المحترفين.

-2

ي تبللر محترفللا كللل العللب للله عقللد مكتللوب مللع نللادي ويتقاضللى اجللرا مقابللل ناللا ه يفللوم
المصاريف االعتيادية لذل كما ان وجود عقد مكتوب بلين الالعلب والنلادي الي يله الحلي
بم املته كمحترف مالم تن بي عليه الارو المنصوط عليها فلي الالئحلة وال يكلون لهلذة
ال قود أي اثر بامولها في احكام هذال الالئحة
6

-1

ال يمكن لالعب المسجل كمحترف ان يسجل كهاو اال ب د  30يوما من آ لر مبلاراة رسلمية
كمحترف.

-2

اذا استرجع الالعب صفة الهاوي ال يستحي ناديه السابي أي ت ويض اال اذا سلجل الالعلب
من جديد كمحترف الل  30اهرا التلي تللي تسلجيله كهلاوي وفلي هلذال الحاللة يللزم ناديله
الجديد بدفع بدل التدريب وفقا للوارد في هذال الالئحة .
7

اذا اعتزل العب ناا كرة القدم المنظمة كمحترف او هاو فيبقى مسجال لدى االتحلاد لملدة
 30اهرا لفائدة آ ر نادي ل ب فيله وتبلدا هلذال الفتلرة ملن آ لر مبلاراة رسلمية الار بهلا الالعلب
الم تزل.
8
في حالة هبو النادي للدرجة التي ال ت بي االحتراف ي ير الالعب بين البقاء كهاو بناديله
او االنتقال لنادي يمارا االحتراف وال يستحي ناديه األصللي اال بلدل التلدريب حسلب اللوارد فلي
هذال الالئحة
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الفصل الرابع
[ التزامات األندية والالعبني ]
9
 احترام األنظمة واللوائح والت اميم الصادرة عن االتحاد الدولي لكرة القدم واالتحاد الكويتي لكلرة
القدم
 يمثل النادي في التوليع على ال قود رئيا مجلا ادارته او نائبه او امين السر بمقتضى تفلويض
كتابي من رئيا مجلا اإلدارة.
 يمثللل النللادي فللي توليللع المراسللالت وال
النادي او نائبه او مدير االحتراف.

ابللات الموجهللة لالعبللين او للجنللة رئلليا مجلللا إدارة

 عدم التد ر في سداد رواتب ومقدمات الالعبين المحترفين.
 توفير تامين صحي يغ ي حاالت اإلصابة او الوفاة يلة المدة الت الدية
 القيام بالفحط ال بي السنوي بي الم ايير الم تمدة من االتحاد.
 االلتزام باعداد الئحلة عقوبلات دا ليلة تسللم إلدارة االحتلراف أوضلاع الالعبلين العتمادهلا لبلل
بداية كل موسم رياضي ويراعى فيها:

 مبدا التناسب بين الم الفة وال قوبة حي الدفاع وتمكين الالعب من الرد على االستفسار الموجه له لبل ات اذ لرار ال قوبة حي الالعب فلي اللتظلم ثلم اسلتئناف القلرار التلدديبي املام لجنلة االسلتئناف باالتحلاد فلياجل  8أيام من ا ارال بال قوبة.
 تزويد الالعبين الكويتيين والالعبين األجانب بصورة من الئحة ال قوبات الدا لية على ان تكلون
الالئحة المسلمة لالعبين األجانب باللغة اإلنجليزية.
 تزويد اللجنة باتفاليات الفس والم الصات المالية للمصادلة عليها واعتمادها.
 السماح لالعبين الدوليين من االلتحام بمنت باتهم الو نية بي ما جاء بالئحة اوضاع وانتقلاالت
الالعبين باالتحاد الدولي لكرة القدم
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 تقديم لائمة الالعبين المؤهلين للمااركة وفي صورة حصول نقط الل الموسلم الرياضلي علن
ال دد األدنى المسموح به ألي سلبب كلان اعتلزال – فسل عقلد – انتهلاء اعلارة – إصلابة ثابتلة
بموجب تقرير بي تتجاوز راحتها  6االهر) ف للى النلادي اسلتكمال ال لدد المنقلوط لالل اول
فترة تسجيل.
 عدم الد ول فلي مفاوضلات ملع العبلين مت اللدين ملع انديلة أ لرى اال بموافقلة انلديتهم او لالل
الستة ااهر األ يرة من ال قد الفترة الحرة).
 تزويد الالعبين بال قود واالتفاليات المبرمة

10
 االلتزام والتقيد بلوائح وت اميم االتحاد الدولي واالتحاد الكويتي لكرة القدم.
 تكللريا ولتلله ومجهللودال لفائللدة النللادي والسل ي لت للوير مسللتواال الرياضللي وتفللادي كللل يمكللن ان
يكون مضرا بمسيرته الرياضية.
 احترام البنود الت الدية
 عدم توليع عقد ثاني يغ ي نفا المدة الت الدية مع ناديه واالمتناع عن التفاوض مع أي نادي اال
بموافقة ناديه األصلي او الل الستة األاهر األ يرة من عقدال.
 االلتحام بالمنت بات الو نية وفي الالئحة الدولية ألوضاع وانتقاالت الالعبين.
 االلتلللزام بحضلللور التلللدريبات والم سلللكرات والمباريلللات الوديلللة والرسلللمية وحصلللط ال لللال
واالمتثال للفحوصات الدورية و اصة فحوصات اللجنة الكويتية للرلابة على المنا ات.
 تزويد النادي برلم حسابه البنكي لتحويل الرواتب والمقدمات.
 تزويد النادي ل نوانه البريدي وااللكتروني.
 االمتناع عن تناول أي مادة محظورة بقا للتاري ات الجاري ال مل بها في مكافحة المنا ات.
 االمتناع عن المااركة في أي رهان رياضي او في أي تالعلب بنتلائا المباريلات بصلفة مباالرة
او غير مباارة وي تبر تالعب أي تدثير مباار او غير مباالر عللى نتيجلة مبلاراة بف لل او تلر
ف ل مقابل الحصول على امتيازات مالية او رياضية او غير ذل .
 االمتناع عن تسلم اية مبالغ مالية او هدايا او ع ايا من اندية أ رى او من احد المنتسبين اليها.
 االمتناع عن ممارسة أي ناا رياضي ار النادي دون موافقة
 احترام ال قود واالتفاليات المول ة بين النادي والمستثمرين والرعاة .
 االمتناع عن القيام باي تصرف عنصري او ائفي .
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الفصل اخلامس
[ إدارة االحرتاف وأوضاع الالعبني ]
11
 اعتماد عقود االحتراف المرفوعة لها من لبل األندية
 تحديد ارو المااركة في م تلف المسابقات المنظمة من رف االتحاد.
 تلقي ودراسة جميع لبات التسجيل او ت ديل ال قود او ت ديل وض يات الالعبين او فس ال قلود
والمصادلة عليها وبصفة عامة كل االعمال المت لقة بدوضاع الالعبين.
 اصدار أي ت ميم مت لي بت ديل او تفسير هذال الالئحة.
 اسناد الترا يط الضرورية لمدراء االحتراف والوس اء.
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الفصل السادس [ مدير االحرتاف ]

12
ي ين كل نادي يمارا االحتراف مدير احتراف ت هد له المهام التالية:
 تسجيل الالعبلين بنظلام م ابقلة االنتقلال المحللي ونظلام م ابقلة االنتقلال اللدولي ملع التحقلي ملن
جميع المستندات والوثائي التي سيقع رف ها على النظام.


إيقاع ال قوبات التدديبية على الالعبين.

 م اينة حضور وانصراف الالعبين ومس سجالت اصة بهم.
 المتاب ة الدورية لاؤون الالعبين بالنادي.

13
ياتر في مدير االحتراف:
 ان يكون حاصال على بكالوريوا وله برة ال تقل عن  4سنوات بالمجال الرياضي او ان يكون
حاصال على الثانوية له برة ال تقل عن  8سنوات بالمجال الرياضي.
 ان ال يكون منتميا ألي مجلا إدارة باي نادي رياضي
 يقدم لب التر يط لمدير االحتلراف ملن لرف النلادي للجنلة أوضلاع وانتقلاالت الالعبلين ملع
تزويلد اللجنلة بجميلع الوثللائي الالزملة وال يسلند التللر يط اال ب لد دفلع رسللوم تقلدر بلدلف دينللار
كويتي وحسب الضواب المقررة .
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الفصل السابع
[ الشروط املتعلقة بالالعب احملرتف وبعقود االحرتاف ]
14
ياتر في الالعب المحترف ما يلي:
 ان يكون سنه ال يقل علن  18سلنة وفلي هلذال الصلورة ال يمكلن لل قلد ان يتجلاوز  5سلنوات كحلد
الصى.
 كما يمكن لمن تجاوز سن  16سنه ولم يبلغ  18سنة ان يوللع عقلدا بحضلور وموافقلة وللي املرال
على ان ال تتجاوز مدة ال قد  3سنوات كحد الصى.
 ان ال يكون لد صدر ضدال لرار نهائي بحرمانه نهائيا من ممارسة كرة القدم او حكما جزائيا فلي
لضية م لة باأل الم الحميدة او باآلداب.
 ان ينجح في اال تبار ال بي
 ان يبرم عقد العب محتلرف بلي نملوذ عقلد الالعلب المحتلرف حسلب اللوارد فلي ملحلي هلذال
الالئحة

15
ال تصللادم إدارة االحتللراف اال علللى ال قللود المول للة بللي نمللوذ عقللد الالعللب المحتللرف
والواردة في ملحي الالئحة .
16
يستحي الالعب المحترف الكويتي اجلرا الهريا يلدفع فلي نهايلة كلل الهر مليالدي منلذ بلدء
سريان ال قد او حسب المقرر ت الديا على ان يكون حدال األدنى كالتالي:
 بالنسبة لالعبين المحترفين بالدوري الممتاز يحصل الالعب على راتب اهري ال يقل علن 300
دينار كويتي.
 بالنسبة لالعبين المحترفين بدوري الدرجة االولى يحصل الالعب على راتب اهري ال يقل علن
 250دينار كويتي.

ويجوز لألندية والالعبين االتفام على مقدمات عقود دون ان يحدد لها حد ادنى .
10
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17
-1

علللى األنديللة احتللرام التزاماتهللا الماليللة اتجللاال الالعبللين واألنديللة األ للرى وفقللا للاللرو
المذكورة في عقود االحتراف واالنتقال.

-2

يجوز لغرفة فض المنازعات وفي الفقرة  4من هذال المادة م البلة أي نلاد يثبلت تلد رال علن
سداد مستحقات ألكثر من  30يوما دون أساا ت الدي ثابت.

-3

ياتر العتبار النادي متد را عن سداد المستحقات بالم نى المقصود بهذال الملادة ان يوجله
الدائن العبا او ناد) إنلذارا كتابيلا ومنحله مهللة ال تقلل علن عالرة أيلام للوفلاء بااللتزاملات
المالية.

-4

يجوز للغرفة ان تفرض ال قوبات التالية:

 التحذير
 اإلنذار
 الغرامة
 المنع من تسجيل أي العبين جلدد محليلا او دوليلا لفتلرة تسلجيل كامللة او فترتلي تسلجيل كلاملتين
متتاليتين.

-5

يمكن الجمع بين ال قوبات الواردة بالفقرة الراب ة.

-6

ي تبر تكرار الم الفة ظرفا ماددا يستدعي عقوبة ااد.

-7

ال ت ل هذال المادة من حي الالعب فلي فسل ال قلد ملن جانلب واحلد ل لدم سلداد المسلتحقات
المالية بي المادة  44من هذال الالئحة.

11
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الفصل الثامن
[ عقد الالعب احملرتف ]
18
 ال ياللار بالللدوري الللذي يمللارا االحتللراف اال الالعللب الللذي يللرتب ب قللد احتللراف مللع ناديلله
ومسجل لدى االتحاد.
 الالعب المسجل لدى االتحاد ملزم باحترام كل ما جاء بهذال الالئحة وبكل للوائح االتحلاد الكلويتي
واالتحاد الدولي لكرة القدم.

19
 يجب ان يكون عقد االحتراف بقا للنموذ الوارد بملحي الالئحة ويحتوي على توليع النادي و
تمه) وتوليع الالعب وبصمته على كل الصفحات وفي صورة توليلع عقلد ملع العلب سلنه دون
الثمانية عارة فيجب ان يضاف لتولي ه توليع ولي امرال حتى يكون صحيحا.
 إذا اللار وكيللل فللي المفاوضللات فيجللب ان يضللمن بال قللد اسللمه وعللدد تسللجيله باالتحللاد ونسللبة
عمولتلله بللين  3و ٪ 10مللن ليمللة ال قللد) وال للرف المكلللف بللدف ها علللى ان يكللون هنال ل عقللد
وسا ة مكتوب بين الوسي والالعب او النادي واال يسق حي الوسي في الم البة بال مولة.
 ال يكون ال قد نافذا اال من تاري المصادلة عليه من رف إدارة االحتراف.

20
 مدة عقد الالعب المحترف ال يمكن ان تقل عن موسلم تبلدأ ملن تلاري تولي له اللى نهايلة الموسلم
الرياضي وال يمكن ان تتجاوز ما سنوات .)5
 يحرر ال قد في ثالثة نس يسلم الالعب نسل ة منهلا فلور توليلع ال قلد ونسل ة لوكيلل الالعلب ان
وجد وعلى الن ادي تزويلد اللجنلة ملن نسل ة ال قلد عبلر نظلامي م ابقلة االنتقلال المحللي واللدولي
 )ITMS-DTMSللم ابقة والمصادلة عليه.

21
 ال تتولف صحة ال قد على نتيجة اال تبار ال بي او الفني وال يمكن ان يتضمن فترة تجربة.
 يبقى ال قد صحيحا ويب ل كل ار م الف للوائح والت اميم.
12
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22
 ال يحي لالعب توليع عقدين يغ يان نفا المدة لنلاديين م تلفلين وفلي صلورة ليامله بلذل يكلون
عرضة لل قوبات المتضمنة بهذال الالئحة.
 كما ال يحي لالعب او النادي الد ول في اية مفاوضات لبل د ول الفترة الحرة التي تقابل السلتة
األاهر األ يرة ل قد الالعب.

23
يمكن لأل راف توليع ملحي لل قد يلتزم النادي برف ه الدارة االحتلراف وأوضلاع الالعبلين
في االتحاد في اجل ال يتجاوز  3أيام ملن تولي له واال اعتبلر غيلر نافلذ ملع حفلظ حلي الالعلب فلي
الم البة باالمتيازات المالية المتضمنة به امام غرفة فض المنازعات.
24
ال يحي الي نادي التوليع على عقد يسمح لنادي آ ر او أي ا ط أن يؤثر على استقاللية
وسياسة النادي او على نتائجه الرياضية.
25
ال يحي الي ناد او العب توليع اتفالية مع رف ثالو تمنح الحي فلي الم البلة بنصليب او
بكامل ليمة االنتقال المستقبلية لالعب من نادي الى نادي آ ر او منحه ايلة حقلوم مت لقلة باالنتقلال
او الت ويض مستقبال.
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الفصل التاسع
[ انتقال الالعب من وضع اهلواية لوضع االحرتاف ]
26
يبقى الالعب هاو بناديه الى نهاية الموسم الذي يبلغ فيه سلن ال الرون  20سلنة ) ويمكنله
المااركة مع الفئة السنية  U-20بما الي ل بإمكانية تولي ه على عقد احتراف
27
-1

يحللي لالعللب المسللجل كهللاوي بنللادي يمللارا االحتللراف تقللديم لللب لالحتللراف لناديلله إذا
توفرت فيه الرو االحتلراف الملذكورة بالملادة  14ملع تزويلد النلادي ب نوانله االلكترونلي
وال ناوين المقررة حسب األحوال .

-2

على النادي الرد على لب الالعب في اجل ال يتجاوز اهر من تاري علمه بال لب.

-3

في صورة لبول ال لب يولع ال رفان عللى عقلد احتلراف بلي علرض النلادي عللى ان ال
يقل الراتب عن االجر األدنى المضمن بالمادة  16من هذال الالئحة.

-4

في حالة رفض النادي ل لب الالعب يبقى الالعب مسجال بالنادي كهلاو اللى نهايلة الموسلم
الرياضي الذي بلغ فيه سن الحادي وال ارين  )21وياار مع فئته السنية ثم يصبح حلرا
ويحي له التوليع مع أي نادي آ ر وال يستحي ناديه األصلي بدل التدريب.

-5

في حالة رفض الالعب توليع ال قد الم روض عليه من رف النادي ب د لبله االحتلراف
يبقى الالعب مسجال بالنادي كهاو اللى نهايلة الموسلم الرياضلي اللذي بللغ فيله سلن الحلادي
وال ارين  )21وياار مع فئته السنية ثم يصبح حلرا ويحلي لله التوليلع ملع أي نلاد آ لر
ملع اسلتحقام النلادي االصللي لبلدل التلدريب او ليملة ت لويض تسلاوي كاملل القيملة الماليلة
لل رض المقدم لالعب أيهما اكثر ) ويكون هذا اال ير وناديه الجديلد متضلامنين فلي دفلع
الت ويض المذكور .
28

-1

للنللادي الللذي يمللارا االحتللراف ان يقللدم لالعبلله الهللاو المسللجل عنللدال عرضللا لتوليللع عقللد
احتراف مع احترام الحد األلصى لمدة ال قد والحد األدنى لألجر.
14
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-2

على الالعب الرد على عرض النادي في مهلة ال تتجاوز اهرا من تاري علمه بال رض.

-3

إذا رفللض الالعللب عللرض النللادي يبقللى مسللجال بالنللادي كالعللب هللاو الللى نهايللة الموسللم
الرياضي الذي بلغ فيه سن الحادي وال ارين  )21وياار مع فئته السنية ثم يصبح حلرا
في االنتقال الى ناد آ ر مع استحقام النادي االصلي لبدل التدريب او ليمة ت ويض تسلاوي
كامل القيمة المالية لل رض المقدم لالعلب ايهملا أكثلر) ويكلون هلذا اال يلر وناديله الجديلد
متضامنين في دفع الت ويض المذكور.
29

إذا لم يتلقى الالعلب الهلاو عرضلا ملن ناديله لتوليلع عقلد احتلراف لبلل بلوغله سلن الحلادي
وال ارون  )21يصبح الالعب حرا في االنتقال الى أي فريي ب د انتهاء الموسلم الرياضلي اللذي
بلغ الله سن الحادي وال ارون  )21وال يستحي ناديه بدل التدريب.

15
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الفصل العاشر
[ انتقال الالعبني احملرتفني من أنديتهم ]
30
يحي لالعب الذي انتهى عقدال االنتقال لنادي آ ر دون موافقة من ناديه.
31
إذا د ل الالعلب الفتلرة الحلرة آ لر  6أالهر ملن عقلدال) فيحلي لله التفلاوض ملع أي نلادي
وتوليع عقد يبدا من تاري انتهاء عقدال الساري.
32
 إذا رغب نادي في انتقال العب محترف لديه ولم يد ل في الستة األاهر األ يرة من عقدال ف ليه
ان يرفع بواس ة االيميل او المراسالت والم ا بات لناديه األصللي لبلا للتفلاوض المباالر ملع
الالعب او الوسي بواس ة االيميل مع تزويد اللجنة بصورة منه.
 إذا وافي النادي األصلي لب النادي الجديد يمكن للنادي الجديد التفاوض مباارة مع الالعلب او
الوسي .
 إذا رفللض النللادي األصلللي لللب النللادي الجديللد فللال يجللوز للله مبااللرة او بواسل ة التفللاوض مللع
الالعب او وكيله واال كان عرضة لل قوبات المقررة بهذال الالئحة كما ي الب أي ال ط يالار
في الم الفة.

33
 ينتقل الالعب المحترف من ناديه الى نادي جديد بموجب اتفالية انتقلال ثالثيلة األ لراف تتضلمن
ليمة االنتقال و ريقة سدادها مرة واحدة او على ألسا ).
 في حال عودة الالعب الكلويتي المحتلرف لل لب فلي دوللة الكويلت بلدي حلال ملن األحلوال وألي
سبب لالل ملدة التقلل علن سلنة وكلان مبللغ بلدل التلدريب لناديله السلابي المقلرر ألنتقالله للنلادي
ار الكويت الل من مبلغ بدل التدريب المنصوط عليه في هذال الالئحة فدن ناديه الجديد دا ل
دولة الكويت يكون مللزم بلدفع فلرم بلدل التلدريب وصلوال لمبللغ لبلدل التلدريب المقلرر فلي هلذال
الالئحة.
16
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34
 يمنع مااركة أي نادي او العب في انتقال عابر.
 إذا انتقل الالعب محليا او دوليلا ملرتين متتلاليتين لالل  16أسلبوع تقلوم عللى االنديلة والالعلب
لرينة المااركة باالنتقال ال ابر اال متى اثبتوا الف ذل .
 لجنة االنضبا باالتحاد اللدولي يمكنهلا إيقلاع ال قوبلات االنضلبا ية المضلمنة بالئحلة االنضلبا
ال اصة بها على كلل األال اط ال اضل ين لللوائح االتحلاد اللدولي لكلرة القلدم والمالاركين فلي
االنتقال ال ابر.

35
 ال يمكن اعارة الالعب المحترف اال بمقتضى عقد اعارة بين الالعلب والنلادي األصللي والنلادي
الجديد.
 ت ضع اإلعارة لنفا ارو واحكام االنتقال النهائي بما في ذل االحكام المت لقلة ببلدل التلدريب
والمساهمة التضامنية.
 مدة االعارة ال يمكن ان تقل عن المدة الزمنية بين فترتي تسجيل.
 ال يمكن للنادي المست ير ان ي ير الالعب لنادي ثالو اال بموافقة كتابية من النادي الم ير.

17
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الفصل احلادي عشر
[ تسجيل الالعبني ]
36
 ال يحي لالعب المااركة بالمباريات الرسمية الى إذا كان مسجال باالتحاد.
 إذا اار العب بمباراة رسلمية دون ان يكلون مسلجال ت تبلر مالاركته غيلر نظاميلة ملع ترتيلب
اآلثار الرياضية على عدم أهلية المااركة وتسلي ال قوبات االنضبا ية على الالعب والنادي.

37
-1

يجب ان يكون لالتحاد نظام تسجيل الكتروني لتسلجيل الالعبلين ي لي لكلل العلب م لرف
تسجيل لدى االتحاد الدولي لكرة القدم عند اول تسجيل له.
للمااركة بكرة القدم المنظمة يجب ان يكون الالعب مسجال لدى االتحاد المحللي وال يمكلن
المااركة بالمباريات الرسمية اال بالنسبة لالعبين المسجلين الكترونيا.
تسجيل الالعب الكترونيا ي ني ضرورة لبوله والتزامه بكل لوائح االتحاد الكويتي واالتحلاد
الدولي لكرة القدم.

-2

ال يسللجل الالعللب بنللادي اال بغايللة ممارسللة كللرة القللدم المنظمللة وكاسللتثناء لللذل يمكللن ان
يكون الالعلب ملزملا بالتسلجيل ألسلباب فنيلة بحتلة لضلمان الالفافية فلي الم لامالت الفريلة
المتتالية.

-3

ال يمكن لالعب ان يسجل في نفا الولت اال مع نادي واحد.

-4

يمكن لالعب ان يسجل في  3اندية م تلفة الل الموسم الرياضي على ان ال يكون ملؤهال
للماللاركة بالمباريللات الرسللمية اال مللع نللاديين فق ل مللع اال للذ ب للين االعتبللار االسللتثناءات
الواردة ادناال.
بصفة استثنائية يمكن لالعب االنتقال بين اتحادات م تلفة اذا كانت المواسم الرياضية بينهلا
متتاليلللة الموسلللم الرياضلللي صللليفة ريف -الللتاءة ربيلللع) ملللع المالللاركة فلللي المباريلللات
الرسللمية للنللادي الثالللو للالل الموسللم الرياضللي المللذكور علللى ان يكللون احتللرم جميللع
التزاماته الت الدية مع األنديلة السلابي ملع ضلرورة احتلرام اسلتثناء التسلجيل لار فتلرات
التسجيل والمدة الت الدية الدنيا.
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-5

في كل الحاالت يجب احترام نزاهة المسابقات وتكاملها.

-6

الجللواز الرياضللي لالعللب :علللى كللل اتحللاد يسللجل الالعللب ان يقللدم للنللادي الجديللد الجللواز
الرياضي لالعب يتضمن جميع الم يات والبيانات ال اصة به و اصة جميع األندية التلي
سجل م ها ب د بلوغه سن  12سنة.

-7

اهادة االنتقال الدولية:

 ال يمكن تسجيل العب مع اتحاد جديد اال ب د الحصول على اهادة انتقال دولية  ITCملن االتحلاد
السابي ويجب ان تكون اهادة االنتقال مجانية وغيلر متولفلة عللى أي الر وكلل الر م لالف
ي تبر با ل.
يجب على كل اتحاد يمنح اهادة االنتقال ان يرسل نس ة منها لالتحاد الدولي لكرة القدم.
 ال يمكن ان تكون اهادة االنتقال الدولية ممنوحة لالعب بغاية الل ب الل فترة تجربة.
 على كل اتحاد جديد ان يرسل كتابيا لالتحادات السابقة التلي سلجل بهلا الالعلب ملن  12اللى 23
سنة ما يفيد تسجيله ب د الحصول على اهادة االنتقال الدولية.
 ال تاتر اهادة االنتقال الدولية لالعب الذي سنه الل من  10سنوات.

38
يجب ان يقدم لب التسجيل الى ادارة االحتراف وأوضاع الالعبين لالل فترتلي التسلجيل
التللي يحللددها االتحللاد ويللتم تقللديم ال لللب الكترونيللا عبللر نظللام االنتقللال المحلللي  DTMSعلللى ان
يتضمن ما يلي:
 ال قد المبرم بين النادي والالعب المحترف والذي البلد ان يتضلمن إلزاميلا توليلع ال لرفين وي لد
است دام نموذ عقد الالعبين المحترفين الوارد في الملحي عدد  1من هذال الالئحة ار ا الزاميا
لقبول لب التسجيل.
 اهادة بية تثبت ليالة الالعلب ملن النلاحيتين البدنيلة والصلحية وسلالمته ملن االملراض الم ديلة
صادرة من جهة بية رسمية.
 صورة من هوية الالعب او جواز سفرال بالنسبة لالعبين األجانب.
 سداد رسلوم التسلجيل بالحسلاب البنكلي لالتحلاد وتقلديم ملا يفيلد ذلل  .وتحلدد رسلوم التسلجيل فلي
الت ميم السنوي الذي تصدرال لجنة االحتراف وأوضاع الالعبين لبل فترة التسجيل األولى.
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 في حالة انتقال الالعب من نادي الى نادي ا ر نهائيلا او ولتيلا فيت لين عللى النلادي الجديلد تقلديم
صورة من اتفالية االنتقال النهائي او اإلعارة.
 ايللة وثللائي أ للرى تضللب ها ادارة االحتللراف فللي الت ملليم السللنوي ال للاط بالتسللجيل او ت لبهللا
مباارة من النادي الب التسجيل على ضوء الوضع ال اط بالالعب.

39
 يمكن بصفة استثنائية لبول تسجيل الالعب المحترف ار فترات التسجيل الم تمدة من االتحلاد
في حالة انتهاء عقدال لبل نهاية فترة التسجيل.
 كما يمكن تسجيل الالعب ار فترة التسجيل بمجرد صدور لرار ملن غرفلة فلض المنازعلات
بفس عقد الالعب لسبب ماروع منه او بسبب غير ماروع من ناديه السابي.
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الفصل الثاني عشر
[ استقرار العقود ]
40
ال يمكن فس ال قد بين ال رفين لبل انتهاء مدته او بالتراضي.
41
انهاء ال قد من جانب واحد ال يكلون اال بمقتضلى للرار ملن غرفلة فلض المنازعلات لاضليا
بفس ال قد وفي هذال الحالة يمكن لالعب بمقتضى لرار الغرفة التوليع مع نادي جديلد دون انتظلار
مآل االستئناف.
42
 يحي للنلادي او لالعلب انهلاء ال قلد ملن جانلب واحلد دون تب لات ماليلة او عقوبلات رياضلية فلي
صورة وجود سبب ماروع
 كل تصرف ت سفي الغاية منه دفع ال رف الثاني لفس ال قد او ت ديل بنودال يملنح الحلي لل لرف
المتضرر من فس ال قد لسبب ماروع.

34
 يمكن لالعب المحترف الذي اار في الل من  ٪10من اجمالي المباريات الرسمية لناديه الل
الموسم الرياضي ان يفس ال قد من جانب واحد دون أي تب ات مالية او عقوبات رياضية.
 تقييم السبب الرياضي يكون في كل حالة على حدة مع اال ذ ب ين االعتبار عديد الم يات كسن
الالعب ومركزال بالفريي ووض ه الصحي ....
 ليكون الفس لسبب رياضي نظاميا يجب عللى الالعلب ا

لار النلادي بلذل فلي اجلل ال يتجلاوز

 15يوم من آ ر مباراة رسمية بالموسم الرياضي للنادي المسجل فيه.
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44
في حالة عدم سداد النادي ألكثر من رواتب اهرين رغم انذارال من رف الالعلب ومنحله
مهلة زمنية ال تقل عن  15يوما مع تقديم البيانات البنكية ال اصلة بله يحلي لالعلب فسل ال قلد ملع
تحميل النادي التب ات المالية والرياضية بقا لملواد الالئحلة عللى ان التصلريح بالفسل يكلون ملن
رف غرفة فض المنازعات ب د رفع اكوى في الغرض من رف الالعب ويكون للرار الغرفلة
القاضي بالفس نافذا بق ع النظر عن االستئناف.
45
في حالة انهلاء ال قلد لسلبب مالروع بملا فلي ذلل علدم سلداد المسلتحقات الماليلة يتحملل ال لرف
المتسبب في الفس دفع ت ويض مالي يقدر من رف الغرفة ب لد اال لذ ب لين االعتبلار القلانون الكلويتي
و صوصيات الرياضة وكل م يار موضوعي.
وبصفة عامة تحتسب ليمة الت ويض:

 بالنسبة للنادي :جميع االمتيازات المالية المضمنة ب قلد الالعلب م له او ب قلدال الجديلد للملدةالمتبقيلة ملن عقلدال عللى ان ال تتجلاوز  5سلنوات وكلل المصلاريف التلي تكبلدها النلادي بملا
يتناسب مع السنوات البالية في عقد الالعب عند الفس .
وي تبر النادي الجديد متضامنا مع الالعب في دفع الت ويض للنادي السابي.
 بالنسبة لالعب :االمتيازات المالية المضمنة ب قدال المفسوخ للفتلرة المتبقيلة ب لد الفسل وفليصورة تولي ه ل قد ثاني يستحي الالعب فقل الفلارم بلين ليملة االمتيلازات الماليلة المتبقيلة
في عقدال األول واالمتيازات المالية ل قدال الجديد لنفا الفترة.
باإلضافة للت ويض المالي يمكن للغرفة تسلي عقوبات رياضية على ال رف المتسلبب فلي
الفس بي االحكام التالية:
 الالعب الذي يفس عقدال من جانب واحد دون سبب ماروع الل الفتلرة المحميلة ي اللب بلالمنع
من الل ب بالمباريات الرسمية لفترة من  4الى  6أاهر ويكلون المنلع نافلذا بمجلرد صلدور للرار
في ذل من الغرفة وي لي سريان مدة المنع في الفترة بين آ ر مباراة رسمية في الموسلم السلابي
واول مباراة رسمية في الموسم الجديد وال يجري الت ليي على الالعب الدولي المؤهل للمالاركة
مع منت به بمسابقة نهائية دوليلة لالل الفتلرة بلين آ لر مبلاراة رسلمية فلي الموسلم السلابي واول
مباراة رسمية في الموسم الجديد.
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 إذا ولع الفس من جانب واحد بدون سبب ماروع او رياضي ار الفتلرة المحميلة فلال يترتلب
عن ذل عقوبات رياضية ولكن يمكن تسلي عقوبات انضبا ية على الالعب إذا لم يقلم بإ لار
النادي بفس ال قد في فترة  15يوما التي تلي آ ر مباراة رسمية ل بها ناديه المسجل م ه.
 ي الب رياضيا النادي المتسبب في فس عقد العبه او النادي الذي يثبلت تحريضله لالعلب لفسل
عقللدال إذا ولللع الفسل للالل الفتللرة المحميللة وي تبللر النللادي الجديللد لالعللب محرضللا اال إذا اثبللت
عكا ذل .
وتكون ال قوبة المسل ة على النادي المنع من تسجيل أي العب جديلد بلاي فئلة سلنية لالل فتلرة
او فترتي تسجيل تبدأ مع اول فترة تسجيل ب د ا ارال بالقرار النهائي بال قوبة.
 ي الب كذل كل ا ط بي ي او اعتباري ي ضع للنظام األساسي لالتحاد ولوائحه إذا ثبت انله
حرض او اار في ا الل الالعب ب قدال.
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الفصل الثالث عشر
[ محاية الالعبني القصر ]
46
ال يحي انتقال العب سنه دون  18سنة دا ل الكويت اال بموافقة ناديه.
47
-1

كمبدأ عام ال يسمح بانتقال الالعب دوليا لبل سن .18

-2

يستثنى من المنع المذكور بالفقرة السابقة الصور التالية:
إذا انتقل والدي الالعب لل يش ببلد النادي الجديد ألسباب غير مت لقة بكرة القدم.

أ-

ب  -اذ كان الالعلب يسلكن عللى مسلافة ال تتجلاوز  50كيللو متلرا ملن حلدود بللد النلادي
الجديد عللى ان تكلون المسلافة بلين مقلر سلكناال وناديله الجديلد ال تتجلاوز  100كيللو
متللرا .فللي هللذال الحالللة يبقللى الالعللب سللاكنا مللع والديلله ويتفللي االتحللادين المحليللين
صراحة على المصادلة على االنتقال.

-3

-

إذا فر الالعب من بلدال دون والديله ألسلباب إنسلانية تهديلد لحياتله او حريتله بسلبب
لون جلدته او جنسيته او ديانته او انتمائه ال رلي او انتمائه لفئلة اجتماعيلة م ينلة او
آرائه السياسية) والتي دف ته لإللامة مؤلتا على األلل بالبلد المستضيف.

د-

إذا كان الالعب البا وانتقل مؤلتا لبلد آ ر دون والديه ألسلباب اكاديميلة فلي إ لار
اتفالية ت اون .في هذال الصورة مدة تسجيل الالعب مع نديله الجديلد اللى بلوغله سلن
 18او انتهللاء البرنللاما األكللاديمي ال يمكللن ان تتجللاوز سللنة واحللدة  )1ويجللب ان
يكون النادي الجديد هاوي ليا له أي فرع او عاللة لانونية او مالية او وال ية بلاي
نادي محترف.

ت بي احكام هذال الملادة كلذل عللى كلل تسلجيل اول لالعلب لله جنسلية م تلفلة علن جنسلية
البلد الذي به االتحاد المحلي الذي ينوي التسجيل فيله ألول ملرة وللم ي لش بصلفة متواصللة
به البلد) لمدة ال تقل عن ما سنوات .)5
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-4

إذا كللان سللن القاصللر الللل مللن عاللرة سللنوات  ,)10يجللب الحصللول علللى مصللادلة لجنللة
أوضاع الالعبين بمحكمة كرة القدم باالتحاد الدولي لكرة القدم على:
انتقاله الدولي بي الفقرة 2

أ-

ب  -تسلجيله األول بلي الفقلرة  3او تسللجيله األول إذا للم تكلن لله جنسللية البللد اللذي بلله
االتحاد الذي ي لب التسجيل به وعاش بصلفة متواصللة بله البللد) لملدة ال تقلل علن
ما سنوات .)5
-5

يجب الحصول على المصلادلة بلي الفقلرة  4لبلل تقلديم أي للب تسلجيل او للب الهادة
االنتقال الدولية.

-6

على االتحاد الذي لدم له لب تسجيل العلب سلنه اللل ملن  10سلنوات التثبلت والتدكلد ملن
توفر ارو أحد االستثناءات الواردة بالفقرات  2،3و 4وذل لبل تسجيل الالعب.

-7

يمكن ألي اتحاد للب اسلتثناء محلدد لالعلب لاصلر ويقلدم ال للب للجنلة أوضلاع الالعبلين
بمحكمة كرة القدم باالتحاد الدولي لكرة القدم.
في صورة المصادلة عللى االسلتثناء المحلدد لتسلجيل الالعلب الهلاوي بنلادي هلاوي
م لقا يحرر االتحاد من المصادلة موضوع الفقرة .4

أ-

ب  -في هذال الصورة يجب على االتحاد التثبت والتدكد من توفر ارو احد االستثناءات
الواردة بالفقرات  2،3و 4وذل لبل تسجيل الالعب.
-8

إجراءات تقديم ال لبلات للجنلة أوضلاع الالعبلين بمحكملة كلرة القلدم باالتحلاد اللدولي لكلرة
القللدم وفللي هللذال المللادة مضللمنة بالئحللة إجللراءات محكمللة كللرة القللدم باالتحللاد الللدولي لكللرة
القدم.
48

-1

على األندية التي لها عاللة لانونية او التصادية او وال ية مع اكاديمية كلرة للدم ان تصلرح
بجميع الالعبين القصر الذين ينا ون باألكاديمية وذل امام االتحاد المحلي الذي توجلد بله
االكاديمية.

-2

يس ى كل اتحاد محلي بضمان ليام االكاديميات التي ليست لها عالللات لانونيلة او ماليلة او
وال ية باألندية بما يلي:
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أ-

تكللوين نللادي ياللار فللي المسللابقات المحليللة وفللي هللذال الحالللة يجللب تسللجيل جميللع
الالعبين بالنادي او التصريح بهم لدى االتحاد الذي تنا به االكاديمية.

أو
ب  -التصللريح لللدى االتحللاد الللذي تنالل بلله األكاديميللة بكللل الالعبللين الللذين ينالل ون
باألكاديمية بغرض التدرب فق .
-3

يمس كل اتحاد سجال يتضمن جميع التصاريح الواردة من األندية او االكاديميات ويضلمن
بها اسم ولقب الالعبين وتاري ميالدهم.

-4

بمقتضللى التصللريح تت هللد االكاديميللة والالعللب بممارسللة ناللا كللرة القللدم وفللي النظللام
األساسللي لالتحللاد الللدولي لكللرة القللدم واحتلللرام وتكللريا المبللادق األ الليللة لكللرة القلللدم
المنظمة.

-5

كل م الف لهذال المادة ي الب من رف لجنة االنضبا باالتحاد الدولي لكرة القدم وفي ملا
تنط عليه الئحة االنضبا .

-6

تن بلي المللادة السلابقة والمللادة  19مللن الئحلة االتحللاد الللدولي ألوضلاع وانتقللاالت الالعبللين
على تصاريح الالعبين القصر.
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الفصل الرابع عشر
[ بدل التدريب ]
49
يسللتحي النللادي السللابي لالعللب أو أنديللة التللدريب السللابقة بللدل تللدريب يللتم احتسللابه وفقللا
للجدول الملحي بهذال الالئحة:
-1

عندما يتم تسجيل الالعب ألول مرة كمحترف لبل سن الثالو وال ارين كاملة.

-2

عنللد انتقللال الالعللب المحتللرف بللين انديللة م تلفللة لبللل نهايللة موسللم عيللد ملليالدال الثالللو
وال ارين أثناء عقد ال مل أو في نهايته).
50

يحتسب بدل التلدريب ملن سلن  12اللى  21سلنة وال يمكلن للنلادي المسلتحي لبلدل التلدريب
االنتفاع به اال مرة واحدة.
51
ال يوجد ت ويض تدريب مستحي:
-1

إذا أنهى النادي السابي عقد الالعب دون سبب وجيه دون المساا بحقوم األندية السابقة)
او تم انهاؤال بالتراضي بين ال رفين؛

-2

إذا است اد المحترف وض ه كها ٍو عند االنتقال.

-3

في حالة رفض النادي ل لب الالعب الهاو لتسجيله كمحترف
52

 عندما يتم تسجيل الالعب ألول مرة كمحترف ,فإن النادي الذي تم تسجيل الالعب من أجله ملزم
بدفع ت ويض التدريب الل فترة ثالثين  )30يوملا لجميلع األنديلة التلي تلم تسلجيل الالعلب بهلا
وفقا لمسيرة الالعلب كملا هلو موضلح فلي جلواز سلفر الالعلب) والتلي سلاهمت فلي تدريبله ملن
موسم عيد ميالدال الثاني عار.
 المبلغ الواجب دف ه يحسب بالتناسب مع فترة التدريب التي لضاها الالعب في كل ناد.
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53
 فلي حاللة االنتقلاالت الالحقلة لالعلب المحتلرف ,يللتم دفلع ت لويض التلدريب فقل ملن لبلل النللادي
الجديد للنادي السابي لالعب عن الفترة التي لام اللها بتدريب الالعب بالف ل.
 في الحلالتين الملذكورتين أعلالال ,يكلون الموعلد النهلائي للدفع ت لويض التلدريب ثالثلين يوملا ب لد
تسجيل الالعب المحترف في االتحاد.

54
يايالع ي

ق م ي و يايتور ي كيو كرياي

12

5000

13

5000

14

6000

15

6000

16

8000

17

8000

18

10000

19

10000

20

12000

21

12000

28

ت ي

2023 2022

الفصل اخلامس عشر
[ املساهمة التضامنية ]
55
فللي حالللة انتق لال الالعللب المحتللرف للالل مللدة سللريان ال قللد بصللفة نهائيللة أو علللى سللبيل
اإلعارة بمقابل مالي ,يت ين عللى النلادي الجديلد صلم ملا ليمتله مسلة بالمائلة  )٪5ملن اججملالي
ليمة االنتقال ليقوم بتوزي ها كمساهمة تضلامنية عللى الناديةاألنديلة التلي الاركت فلي تدريبله ملن
سن  12الى  23سنة بقا للجدول التالي:
الموسم الذي أكمل فيه الالعب سن 12

 5بالمائة من ليمة المساهمة التضامنية

الموسم الذي أكمل فيه الالعب سن 13

 5بالمائة من ليمة المساهمة التضامنية

الموسم الذي أكمل فيه الالعب سن 14

 5بالمائة من ليمة المساهمة التضامنية

الموسم الذي أكمل فيه الالعب سن 15

 5بالمائة من ليمة المساهمة التضامنية

الموسم الذي أكمل فيه الالعب سن 16

 10بالمائة من ليمة المساهمة التضامنية

الموسم الذي أكمل فيه الالعب سن 17

 10بالمائة من ليمة المساهمة التضامنية

الموسم الذي أكمل فيه الالعب سن 18

 10بالمائة من ليمة المساهمة التضامنية

الموسم الذي أكمل فيه الالعب سن 19

 10بالمائة من ليمة المساهمة التضامنية

الموسم الذي أكمل فيه الالعب سن 20

 10بالمائة من ليمة المساهمة التضامنية

الموسم الذي أكمل فيه الالعب سن 21

 10بالمائة من ليمة المساهمة التضامنية

الموسم الذي أكمل فيه الالعب سن 22

 10بالمائة من ليمة المساهمة التضامنية

الموسم الذي أكمل فيه الالعب سن 23

 10بالمائة من ليمة المساهمة التضامنية

56
يت للين علللى النللادي الجديللد دفللع المسللاهمة التضللامنية الللى النللادي او األنديللة المسللتحقة فللي
موعللد ألصللاال ثالثللين  )30يومللا مللن تسللجيل الالعللب ويمكنلله عنللد االلتضللاء االسللت انة بللادارة
االحتراف لتحديد األندية المستحقة.
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الفصل السادس عشر
[ املخالفات والعقوبات ]
57
-1

تقديم بيانات او وثائي م الفلة للحقيقلة للتحايلل عللى لواعلد التسلجيل كمحتلرف بلي احكلام
هذال الالئحة.

-2

التحايل على لواعد االنتقال

-3

اال الل بااللتزامات الت الدية

-4

توليع عقدي احتراف او أكثر يغ يان نفا المدة الت الدية او جزء منها

-5

عدم احترام احكام هذال الالئحة في التفاوض مع األندية األ رى

-6

تسريب الوثائي ذات الصلة بهذال الالئحة او أي وثائي مت لقة بنزاع.

-7

وبصفة عامة م الفة احكلام هلذال الالئحلة والت لاميم السلنوية التاب لة لله واالمتنلاع علن تنفيلذ
لرارات اللجان القضائية او واجب الت اون م ها.
58
فلللي صلللورة ارتكلللاب الالعلللب إلحلللدى الم الفلللات الملللذكورة بالملللادة السلللابقة يحلللي للجنلللة

االنضبا توليع عقوبة او اكثر من ال قوبات التالية:
ي

-1

اإلنذار ال

-2

التوبي

-3

الغرامة المالية بحد الصى ال يتجاوز 10000دينار كويتي

-4

اإليقاف لمدة ال تزيد عن  6أاهر مع االلتصار على صرف نصف راتبه فق .
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59
 اذا صدر لرار من احدى لجان االتحاد الكويتي او االتحاد الدولي لكرة القدم او لجنة الرلابة على
المنال ات بمنلع الالعلب ملن ممارسلة النالا الرياضلي او المالاركة بالمباريلات الرسلمية لمللدة
تتجاوز  6ااهر يحي للنادي فس ال قد مع الالعب دون دفع أي ت ويضات لالعب.
 اذا لم يقم النادي بفس ال قد يبقي الالعب مسجال لديه مع إيقاف صرف الرواتب والمقدم بالنسلبة
لالعللب الللذي يمنللع مللن ممارسللة الناللا الرياضللي امللا بالنسللبة لالعللب الممنللوع مللن الماللاركة
بالمبا ريات الرسمية يصرف له نصف الراتب دون الحي في الحصلول عللى أي مقلدم يحلل اجلل
سدادال اثناء فترة اإليقاف.

60
-1

التحايل على لواعد االنتقال

-2

اال الل بااللتزامات الت الدية اتجاال الالعب.

-3

التفللاوض مللع العللب لبللل السللتة األاللهر األ يللرة مللن عقللدال دون الحصللول علللى الموافقللة
ال ية من ناديه.

-4

تحريض العب على فس عقدال مع ناديه.

-5

عدم االلتزام بواجب الت اون مع اللجنة او تنفيذ لراراتها.

-6

عدم احترام هذال الالئحة والت اميم التاب ة لها.

-7

تسريب الوثائي ذات الصلة بهذال الالئحة او أي وثائي مت لقة بنزاع.
61

في حالة ارتكاب النادي إلحدى الم الفلات الملذكورة بالملادة السلابقة يحلي للجنلة االنضلبا
توليع عقوبة او اكثر من ال قوبات التالية:
ي

-1

اإلنذار ال

-2

التوبي

-3

الغرامة المالية بحد الصى ال يتجاوز  20000دينار كويتي

-4

المنع من تسجيل العبين جدد لفترة او فترتين.
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62
يجللوز للجنللة االنضللبا وفللي مللا لللديها مللن صللالحيات م البللة الللوكالء ومللدراء االحتللراف
ومسللؤولي األنديللة فللي حالللة ثبللوت ارتكللابهم كفللاعلين اصللليين او ماللاركين او محرضللين إلحللدى
الم الفات المذكورة بالمادتين  57و 60وفي هذال الصورة تسل لجنة االنضبا عقوبة او اكثر من
ضمن ال قوبات التالية.
ي.

-1

اإلنذار ال

-2

التوبي .

-3

الغرامة المالية بحد الصى ال يتجاوز 10000دينار كويتي.

-4

المنللع مللن ممارسللة أي ناللا مت لللي بكللرة القللدم لمللدة م ينللة او مللدى الحيللاة فللي الحللاالت
ال يرة.

-5

الغاء تسجيل الوكيل او ت ليي تسجيله لمدة م ينة.
63

 يتم ا ار األ راف بال قوبات بواس ة البريد االلكتروني وان التضى االمر بواس ة الفاكا او
البريد السريع او المراسالت والم ا بات كما يمكن ان تكون المراسلالت واال لارات فلي حلي
جميع األ راف محل اال تصاط والذكر في هذال الالئحة عبلر البريلد االلكترونلي او الفلاكا او
المراسالت الرسمية او اية وسيلة أ رى على سبيل المثال وليا الحصر .
 ت تبر األندية مسؤولة عن تبليغ اال ارات لمنسوبيها وي تبلر اال لار للد بللغ لمنسلوبي النلادي
العب -مدير احتراف -مسؤول) ب د ثالثة أيام  )3من ارساله على البريد االلكتروني للنادي او
باية وسيلة ا رى

64
يمكللن ال للن فللي القللرارات الصللادرة عللن إدارة االحتللراف وأوضللاع الالعبللين فيمللا يت لللي
بتسللجيل وتدهيللل وجميللع لراراتهللا الصللادرة بحللي األ للراف امللام لجنللة االسللتئناف باالتحللاد التللي
تصدر لرارا نهائيا ال يجوز ال ن فيه باي وجه من األوجه.
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65
مللا ورد فللي الالئحللة مللن احكللام ومللواد الي للل مللع ا تصللاط غرفللة فللض المنازعللات فللي
االتحاد الواردة في الئحتها حيو ين قد ا تصاصها بالفصل في المنازعات بلين األنديلة  ,الملدربين
 ,الالعبللين  ,الللوكالء ,األنديللة  ,مللدراء االحتللراف بموجللب عقللود االحتللراف المبرمللة واتفاليللات
ال مل.

-1

تد ل هذال الالئحة حيز النفاذ بداية من تاري اعتمادها من مجلا إدارة االتحاد.

-2

ت تبر نظم ولوائح االتحاد االسيوي والدولي لكرة القدم المرجع األساسلي فيملا للم يلرد نلط
بادنه .

-3

ي تط االتحاد الكويتي لكرة القدم بتفسلير احكلام هلذال الالئحلة وات لاذ القلرار فيملا لليا للد
ورد به نط .

-4

تنظر لجنلة االنضلبا بصلفة ولتيلة فلي جميلع النزاعلات الت الديلة التلي يمكلن ان تنالا علن
ت بيي هذال الالئحة وذل الى حين تاكيل غرفة فض المنازعات واعتماد نظامها.

-5

يجوز لمجلا إدارة االتحاد اعتماد احكام انتقالية إضافية اذا دعت الضرورة لذل .
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