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 :التعريفات( 1مادة )
اإلشارة إلى  وتنطبقيقصد باأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه الالئحة، المعاني المبينة أمام كل منها، 

:ما لم يقتض السياق خالف ذلك المفرد على الجمع والعكس صحيح،

تبنيها هي المبادئ المحددة، المراجع، القرارات، األنظمة والممارسات التي يتم  السياسات المحاسبية 
 من قبل أي كيان أثناء إعداد وتقديم القوائم المالية الخاصة بذلك الكيان.

دليل تراخيص األندية باالتحاد 

 سيوي لكرة القدم اآل

لكرة القدم االتحاد ااَلسيوي وثيقة العمل التي تصف الئحة تراخيص األندية ب 
والمتقدمين بطلبات  الجهة المانحة للرخصةالتي تزود  بهاوالتوجيهات الواردة 

ى التفسير لفهم التي تحدد المعايير إضافة إلالرخص بالمزيد من المعرفة وا
ئحة الايير المالية بالوفيما يخص المع التقييم،ياسي للمعايير وإجراءات الق

جبارية ومتطلبات الحد األدنى ئحة التفاصيل حيال المتطلبات االالتوفر ال
  يضَا. أ

االتحاد األندية بالئحة تراخيص 

  ااَلسيوي لكرة القدم

 

حة على خمسه فئات من ئالتشتمل الالالئحة الصادرة من األتحاد األسيوي و 
يجب االقتباس من المتطلبات الواردة في الئحة المعايير واإلجراء األساسي و 

اخيص األندية على الئحة تر  القدم إلىاالتحاد ااَلسيوي لكرة ب تراخيص األندية
 المحلي. المستوى 

نظام إدارة تراخيص األندية 

لالتحاد التابع اإللكتروني 

 اآلسيوي لكرة القدم

CLAS 

هة سيوي لكرة القدم لكل من الجتصميمه من قبل االتحاد األ إلكتروني تمنظام 
المانحة للرخصة ومقدمي طلب الرخصة الستكمال اإلجراءات المنصوص 

 .للمشاركة في البطوالت األسيوية عليها في الئحة تراخيص األندية السعودية

 التنفيذي،وتحديدًا المدير  الرخصة،حساب إلكتروني يتم إنشاؤه لمقدم طلب  CLASحساب إداري للنادي عبر 
 (CLAS)للدخول إلى نظام إدارة تراخيص األندية التابع لالتحاد اآلسيوي 

مسابقات األندية باالتحاد 

 سيوي لكرة القدم اآل

 .) اآلسيوي أبطال آسيا وكأس االتحاد  دوري  ( 

الموسم الرياضي باالتحاد 

 اآلسيوي لكرة القدم

 الموسم المراد الترخيص له.

ات باالتحاد اإلستادالئحة 

 سيوي لكرة القدم اآل

زم استيفائها من قبل األندية الخاصة الوثيقة عمل تشتمل على المتطلبات ال
سيوي ندية باالتحاد اآلاألالمراد استضافة المباريات عليه لمسابقات  اإلستادب

 القدم.لكرة 
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 بتنفيذ االجراءاتفيما يتعلق بتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها يلتزم المدقق  اإلجراءات المتفق عليها 
ي طرف يما بين المدقق والكيان المعني وأف االذي تم االتفاق عليهالتدقيقية 

على من يستلم التقرير إعداد  يجبوالتي الحقيقية ثالث على المستجدات 
التقرير محصور يكون أن و  ،المدققعلى التقرير ومن خالل استنتاجاته بناءًا 

دائها الزم أبينها على اإلجراءات ال على تلك األطراف التي تم االتفاق فيما
جراءات ويمكن أن يكون اإلس الداعية لتلك س  األ خرين اليدركون ن اآلحيث أ

 في تفسير النتائج.  هناك إساءة
آلية إستهالك األصول 

 )الالعبين(

لموسة على مدى التخصيص المنهجي لقيمة إستهالك األصول غير الم 
، على سبيل المثال: رسوم التكاليف المباشرة لعمليات اإلفتراضي عمرها

 فتراضي هو مدة العقد.اإلتسجيل أحد الالعبين ويكون العمر  اإلستحواذ على
مجموعة القوائم المالية التي يتم إعدادها في موعد اإلنتهاء النظامي وتشمل   السنويةالقوائم المالية 

عادًة قائمة المركز المالي، األرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية والقوائم 
 المالية األخرى واإليضاحات التي تعتبر جزًء ال يتجزأ من القوائم المالية. 

 اإلجراء الرئيسي. راجع إجراءات التقييم
 التدقيق 

 

 

مكين مدقق الحسابات من إبداء تدقيق الكشوفات المالية هو تن الهدف من إ
تيفاء كافة المواد ذات عدادها باسكانت الكشوفات المالية قد تم إ  إذافيما  هيرأ

أن التعابير و  وبموجب خطة العمل الخاصة بالتقارير المالية المطبقة. العالقة
( وعادلهَ  ية صحيحهَ عن رؤ  ه هي )عبارةلتعبير عن رأيها المدقق لالتي يستعمل

 أو تصرف بالعدل في جميع مجاالت المواد وكلها شروط متساوية ومتعادله.
لمالية أو األخرى التي يتم هناك هدف مشابه ينطبق على تدقيق المعلومات ا

التدقيق بتوفير جراء إ يقوم المدقق أثناء المالئمة. عدادها بموجب المعاييرإ 
ن المعلومات المعنية بالتدقيق من التأكيد بأ لي ولكن ليس مطلقاً مستوى عا

قرير المدقق على في تذالك إيجابًا  الخاطئة، ويتم التعبيرعنمن المواد  خالية
  والمعقول.كيد المنطقي أنه الضمان والتأ

المستقبلية للكيان وتكون تحتوي على الجداول التي تضم المعلومات المالية  الموازنة
 اليات التي ربما قد تحدث مستقبالً حول الفع دارةمبنية على إفتراضات اإل

 واإلجراءات الممكن إتخاذها من قبل الكيان. 
تعتبر المعادالت الرقمية لفترات و ، فعلي وطلب اإليداعاتتتكون من النقد ال النقد وما في حكمه

معروفة تحول على مبالغ نقديَه لل جاهزة استثمارات سيوله عالية تكون قصيرة و 
 بسبب التغيرات في القيمة. وتخضع لمخاطر جسيمهَ 

مجموعة والتي يجب تقديمها كقوائم مالية لشركة إقتصادية القوائم المالية ل القوائم المالية الموحدة 
 واحدة.
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لإلستفادة من السلطة السائدة على السياسات المالية والتشغيلية للكيان  السيطرة
 أنشطته.

 تطبيـقـها الجهة المانحة للرخصةتطلبات التي يجب على الحد األدنى من الم ساسياإلجراء األ
للتحـقـق مــن التـقيـد بـــالمعايـيــر المذكورة في الالئحة كأساس لمنح الرخصة 

 لمقدم الطلب. 
إلى خمس فئات  وتنقسمالطلب المتطلبات الواجب استيفائها من قبل مقدم  المعايير 

قانونية األمور ال، دارةنية التحتية، الموظفين واإل، البكالتالي: )الرياضية
 C)  ، B ، (Aدرجات م تقسيم كل فئة إلى ثالثة وقد ت والمالية(،

آخر موعد لتقديم قائمة 

باألندية المرخص لها إلى 

 االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

تزويد االتحاد اآلسيوي  المانحة للرخصة الجهةالتاريخ الذي يجب فيه على 
قبل جهات إتخاذ القرار  من ةلكرة القدم بقائمة األندية التـي تـم منحها الرخص

 يتم تحديد هذا التاريخ من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم كل ســنةالمحلية، و 
 بذلك التاريخ. الجهة المانحة للرخصةويتم إبالغ 

إلى آخر موعد لتقديم الطلب 

 الجهة المانحة للرخصة

هي المواعيد التي يطلب فيها الجهة المانحة للرخصة من مقدمي طلب 
الرخصة تقديم كافة المعلومات لكل معيار من المعايير ذات الصلة وفقًا 

 للمواعيد الزمنية المحددة في هذه الالئحة.
 ،المتبقية ناقص قيمتهافة األصول أو أي مبالغ أخرى بداًل عن تكاليف تكل قيمة االستهالك

التقديري الذي يمكن للكيان الحصول عليه عند  هي البدل القيمة المتبقية إن
م التكاليف التقديرية لألصل المراد التخلص منه عندما بيع األصول بعد خص

يكون األصل قديم وفي حالة يتوقع أن يكون في نهاية حياته اإلقتصادية 
 المفيدة. 

التكاليف المباشرة الناتجة عن 

 تسجيل العب  

بغرض استكمال تسجيل العب بإستثناء أي  تلك الدفعات إلى الطرف الثالث
 تطوير داخلي أو تكاليف أخرى.

 تشتمل التكاليف على:  
 رسوم اإلنتقال قابلة الدفع لضمان التسجيل.  .1
وتكاليف أخرى مباشرة للحصول  (،نسبة رسوم اإلنتقال )عند التطبيق .2

الدفعات إلى وكالء األعمــــال )على تسجيل العب على سيبل المثال 
 القانونية، ودفعاتوالرسوم  ،نظيــر خــدماتـــهم المقـدمة إلى النـادي

وتطوير العبين الفئات السنية بموجب الئحة  ،التعويض عن التدريب
والتكاليف األخرى المباشرة  ،دولياإلنتقال الداخلية و/أو الئحة االتحاد ال

 .(المرتبطة باألنتقال
مها من الكـيان مقابل الخدمات التي يجميع أنــــواع اإلمتــــيــــــازات التــــي يتم تقـد الموظفينبمزايا الخاصة ال

 يقدمها الموظفين. 
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ألحداث أو الشروط ذات ا

 قتصادية الجوهرية الطبيعة اإل

تعتبر األحداث أو الشروط ذات الطبيعة اإلقتصادية الجوهرية والتي تؤثر  
بشكل مادي على القوائم المالية للكيان المعني والتي قد تتطلب عرض نتائج 
التشغيل والموقف المالي وصافي األصول للكيان المقدم للتقارير بشكل 

 فترة المرحلية. مختلف وذلك في حالة حدوثها خالل السنة المالية السابقة لل
فترة التقارير المالية والتي تنتهي بتاريخ اإلنتهاء الرسمي بغض النظر عما  السنة المالية 

 .مرحليةسنة أم ال والتي التعتبر فترة  إذا كانت
ليات مستقبلية أو إجراءات ممكنة معلومات عن التأثيرات المالية المتوقعة لفعا المعلومات المالية المستقبلية

 بالكيان المعني. 
ستمراريته وخاصة رير على ضمان إتق بشأنعادة مايتم االطالع على الكيان  ستمراية ضمان اإل

ويفترض أن اليكون لدى الكيان النية أو  ب،مور التشغيل للمستقبل القريبأ
الضرورة للتصفية أو توقف العمل التجاري وال البحث عن الحماية من الدائنين 

 بموجب اللوائح والقوانين. 
تضم  الكيان وجميع منسوبيه، حيث أن المقصود بالكيان هو المنشأة التي المجموعة

كيان يشتمل على كيان  بأن الفرع هوعلى واحد أو أكثر من الفروع، علمًا 
 غير مشارك مثل الشراكة والتي تكون تحت السيطرة من كيان أخر. 

قة تحظى بإهتمام وعناية المعلومات عن التأثيرات المالية لفعاليات ساب المعلومات المالية التاريخية
أن المعلـومــات المـالية التاريخية تخص األداء المالي والوضع المالي  الكــيان،

 الترخيص.الذي يسبق قرار 
مدقق الحسابات الذي يكون مستقاًل عن الكيان، بموجب قانون السلوك  مدقق الحسابات المستقل

األخالقي والمهني المعمول به من قبل االتحـــاد الـــــــدولـــي للمحــاسبين 
ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع ـــاص بالمحــاســـبين المحترفين، والخ

وأن المصطلح  www.ifac.orgاإللكتروني التالي على شبكة اإلنترنت: 
"مدقق" يمكن أن يستعمل أيضًا عند وصف الخدمات ذات العالقة أو 

 إرتباطات التأكيد بخالف عمليات التدقيق.
التي يتم تعريفها على أنها غير مالية وغير ملموسة مثل تسجيل األصول  االصول الملموسة 

 العب. 
أو مجموعة من  القوائم الماليةمجموعة تقرير المالي المشتمل على كامل ال القوائم المالية المرحلية

 .المدمجة لفترة المرحلية القوائم المالية
 فترة التقرير المالي التي تكون أقل من السنة المالية.   الفترة المرحلية

المقاييس والتفسيرات التي يتم تبنيها من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية  معايير التقارير المالية الدولية 
 ويتكون مما يلي: 

 معايير التقارير المالية الدولية.  -1
 المعايير المحاسبية الدولية.  -2
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التفسيرات المنبثقة عن لجنة تفسير التقارير المالية الدولية أو اللجنة  -3
 السابقة للتفسيرات الدائمة. 

تدقيق عن الدولية لتدقيق الدولي ومعايير التأكيد معايير يصدر مجلس ا معايير التدقيق الدولية 
بوصفها معايير واجبة التطبيق من قبل مدقق الحسابات أثناء إعداد التقارير 
الخاصة بالمعلومات المالية التاريخية، وإستنادًا إلى مجلس التدقيق الدولي 

معايير التأكيد فأن أحد األهداف يتمثل في تأسيس معايير تدريب عالية و 
ة التي عادة ما يتم قبولها الجودة وإرشادات خاصة بمراجعة القوائم المالي

وإعتمادها من قبل المستثمرين ومدققي الحسابات باإلضافة إلى الحكومات، 
البنوك، األوراق المالية والمساهمين اآلخرين المعنيين في مختلف أنحاء 

 العالم. 
ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع اإللكتروني التالي على شبكة 

  www.ifac.org اإلنترنت:
ية ذات العالقة المعايير الدول

 بإرتباطات المراجعة

يصــدر مجلـــس التـدقيــق الـدولـي معـايير قابلة للتطبيق لمراجعة المعلومات 
المالية التاريخية ويمكن الحصول على المعايير الدولية حول إرتباطات 
المراجعة من الموقع اإللكتروني التالي على شبكة اإلنترنت 

)www.ifac.org) 
المعايير الدولية الخاصة 

 بالخدمات ذات العالقة

يصدر مجلس التدقيق الدولي ومعايير التأكيد معايير واجبة التطبيق على 
اإلجراءات المتفق عليها الخاصة بالمعلومات ويمكن الحصول على هذه 

 )www.ifac.org(المعايير من الموقع اإللكتروني على شبكة اإلنترنت 
 

تنفيذ نشاط يقوم طرفين أو أكثر )بالتضامن( ل ترتيبات تعاقدية بحيث  المشاركة التضامنية
 إقتصادي خاضع للرقابة والسيطرة المشتركة. 

 شهادة تؤكد إستيفاء كافة المتطلبات االجبارية من قبل المرخص له الجل الرخصة
 .االتحاد ااَلسيوي لكرة القدمبطوالت المباشرة في إجراءات التسجيل ب

بالكامل وبشكل حصري عن فريق كرة القدم المشارك  مسؤولكيان نظامي  الرخصةمقدم طلب 
على المستويين المحلي والدولي في مسابقات األندية التي تطبق نظام 

 التراخيص. 
 .الجهه المانحة للرخصةمقدم طلب الرخصة الذي يتم منحه الرخصة من قبل  المرخص له 

الذين يتعاملون مع  ين التابعين للجهة المانحة للرخصةمسؤولالجهة أو ال تراخيص األندية إدارة
 األندية.األمور الخاصة بتراخيص 

 األساسي.جراء راجع اإل دورة التراخيص 
الذي سيتم الترخيص خالله  الموسملموسم الذي تم خالله منح الرخصة و ا موسم التراخيص

 أيضًا.

http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/
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 اإلجراء الذي من خالله يتم منح الرخصة.  إجراءات الترخيص 
رابطة ) أي  الجهة التي تدير نظام تراخيص األندية المحلي وتمنح الرخصة الجهة المانحة للرخصة

 ( الدوري السعودي للمحترفين
رابطة الدوري السعودي 

 للمحترفين

 الدوري السعودي للمحترفين. التي تنظمهي الجهة 

ين عن اإلعداد والتمثيل العادل للقوائم المالية والمعلومات مسؤولالتصف  )الموظفين( دارةاإل
 المالية(. دارةالية األخرى )اإلالم

لتي يمكن أن اإللغاءات أو التصريح السلبي للمواد أو المعلومات المادية ا األمور المادية أو الجوهرية
بنيت أو شاملة مؤثرة على القرارات اإلقتصادية للمستخدمين التي  تكون مفردة

تعتمد المادية على حجم وطبيعة اإللغاء أو و  على أساس المعلومات المالية،
حجم  السياق، وإنيحدث في الظروف المحيطة أو  الذيسوء التصريح 

 وطبيعة المادة أو كالهما يمكن أن يحدد العنصر.
جراءات الخاصة بالتقرير والمحاسبة والتصريحات المطلوبة من قبل اإل لياإلجراء المحاسبي المح

 الكيانات في بلد معين. 
 الكيان. لذي يضم شركة تابعة أو أكثر لهذاالكيان ا الشركة الرئيسية 

تهالك، القيمة العادلة وقيمة اإلس التكلفة للبيعأعلى قيمة عادلة لألصل ناقص  المبلغ القابل للتغطية
في  بيع األصللقيمة القابلة للتحصيل من جراء تمثل ا التكاليف للبيعناقص 

قيمة  رغبة األطراف ناقص تكاليف التخلص،إجراء طويل فيما بين المعرفة و 
اإلستهالك هي القيمة الحالية للتدفق النقدي المستقبلي الذي يتوقع أن يحصل 

 عليه من األصل.
أي كيان قانوني بموجب القوانين المحلية و/أو النظام األساسي لالتحاد  العضو المسجل

 الذي ينتمي إليه الدوري.  المحلي
 الطرف المرتبط بأي كيان. الطرف المعني

 إذا كأن:  
بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل واحد أو أكثر من الوسطاء   .أ

 قادر على:
السيطرة، أو خاضع للسيطرة، أو تحت سيطرة مشتركة مع الكيان  (1)

 (.التابعة الرئيسية وشركاتها)الشركة 
 الذي يمنحه التأثير الجوهري على الكيان. بالكيان  لديه اهتمام (2)
 لديه رقابة مشتركة على الكيان.  (3)

 الطرف المنتمي للكيان.  .ب
 الطرف مشارك تضامني في الكيان.  .ج
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األساسيين في الكيان أو الكيان  دارةموظفي اإلالطرف عضوًا ضمن  .د
 الرئيسي. 

) أ ( أو من أسرة أي شخص ينتمي إلى الفقرتين الطرف عضوًا مقربًا  .ه
 ث(.)

الطرف أي كيان تحت السيطرة أو السيطرة التضامنية أو تحت تأثير  .و
كبير من قبل أو صاحب سلطة تصويت كبيرة بذلك الكيان الذي يقيم 

ر مباشرة أو أي شخص ينتمي إلى الفقرتين )ث( أو فيه مباشرة أو غي
 )ج(.

الطرف هو خطة فائدة ما بعد التوظيف لفائدة الموظفين للكيان أو ألي  .ز
 كيان يعتبر طرف ذو عالقة بالكيان. 

اللوائح  كة أو مجموعة ملزمة بموجب األنظمة لتلكالعضو المسجل و/أو الشر  التقرير حيال الكيان/الكيانات
 بالقوائم التأسيسية أو القوائم المالية الموحدة  الجهة المانحة للرخصةلتزويد 

أن الهدف من اإلرتباط بمراجعة المعلومات المالية هو تمكين مدقق الحسابات  المراجعة
من التعبير عن اإلستنتاجات سواًء على أساس المراجعة أو أي شيء يرد 
لعناية مدقق الحسابات ويؤدي بمدقق الحسابات إلى اإلعتقاد بأن المعلومات 

في كافة مجاالت المواد بموجب مجال عمل التقارير المالية  تكتملالمالية لم 
 المحددة. 

لم تصمم للحصول على الضمان المعقول بأن  أن المراجعة، مقارنة بالتدقيق
المعلومات المالية خالية من أي خلل فــــي مـــــواد القــــوائـــــم وتشـــتمل المــراجـعة 

ين عن األمور مسؤولاألشخاص ال عـلى إعداد االستفسارات وبشكل مبدئي
المحاسبية والمالية وتطبيق اإلجراءات الخاصة بالمراجعة والتحليل كما يمكن 
أن تؤدي المراجعة إلى أمور كبيرة تؤثر على المعلومات المالية للمدقق ولكن 

 ال توفر الالئحة المطلوب للمدقق. 
يقوم مقدم طلب  هجلأل سيوي لكرة القدم الذيي لالتحاد اآلالموسم الرياض الموسم المراد الترخيص له

 . ديسمبر( 31لى إ –يناير  1 )منمثاَل  طلبه،الرخصة بتقديم 
الجهة المانحة ى لتوثيق والتي سبق تقديمها إللمادة الفعالية التي تعتبر  التغيير الجوهري

 والتي تتطلب تقديم مختلف إذا ماحصلت قبل تقديم وثائق الترخيص. للرخصة
القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات ذات العالقة بسياسات التشغيل  التأثير الجوهري

والقرارات المالية والمستثمرين ولكنها ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة على 
 جميع السياسات. 

المكان الذي تقام عليه مباريات المسابقة ويشمل ذلك دون الحصر جميع  ستاداال
على سبيل المثال المكاتب  اإلستادالممتلكات والمرافق القريبة من ذلك 

 والمستشفيات والمراكز اإلعالمية ومراكز االعتماد. 
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 موعد مراجعة الحسابات السنوية للكيان المعني بالتقرير. قفال النظاميموعد اإل
 األحداث واألوضاع التي تقع بعد إتخاذ قرار الترخيص.   األحداث المستقبلية

ويشمل ذلك الكيان الغير مشارك مثل الشراكة التي تكون تحت سيطرة كيان   الكيان التابع 
 آخر )يعرف بإسم الكيان الرئيسي(.

 المعلومات المالية المرنة

 

ة بالمضمون والمحاسب ( الخاص(F.01عندما يكون الحد األدنى للمعيار 
غير مكتمل في القوائم المالية السنوية المدققة، فأنه يجب إعداد معلومات 

أن مضمون ومحتوى  الرخصة، كماإضافية وتقديمها من قبل مقدم طلب 
المعلومات البديلة )عند الطلب في جميع األوقات( سوف تختلف فيما بين 

 مات التي تم اإلفصاح عنها. إعتماداً على حجم المعلو  ةمقدمي طلبات الرخص
محكمة التحكيم الرياضي 

 "الكاس" 

 تم إنشاؤها في لوزان، سويسرا مستقلة،محكمة 

 ن اعتماد كفاءة وخبرة المدربي 

RECC 

 إقرار بالكفاءة صادر من االتحاد اآلسيوي للشهادات التدريبية للمدربين.

CLAS نظام تراخيص األندية اإللكتروني 
 تراخيص األندية السعودية للمشاركة في البطوالت األسيوية الئحة الالئحة
  .مركز التحكيم الرياضي السعودي المركز
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  : مقــدمــة :(2مادة )

 تمهيد: .1

 األساسية للعــمل التي تلبي المتطلبات الرئيسية لالتحاد اآلسيوي لكـرة القدم. الوثيقة الالئحة هذه تعتبر .أ
لكرة القدم  االتحاد ااَلسيوي المشاركة في كافة مسابقات  المشاركة أو التي تسعى إلى ألنديةيجب على ا .ب

الترخيص والخطوات المرتبطة في  تصف هذه الالئحة نظام ،المعايير المحددة في هذه الالئحة قيق تح
جل المطلوبة والمعايير الضرورية لألندية أل س الجودةيلى مقايإجراءات الترخيص األساسية إضافة إ

 .االتحاد ااَلسيوي لكرة القدمالمشاركة في مسابقات 
االتحاد ااَلسيوي لكرة المحترفين السعودي والغير مرتبطة بمسابقات  ي ن األندية المشاركة في دور كما أ .ج

 لب الرخصة ولكنها غير ملزمة بذلك.طيسمح لها بتقدم  القدم
من الخبراء كل  جانب مجموعة ئحة إلىالال عداد هذهبكتابة وإ  رابطة الدوري السعودي للمحترفينقامت  .د

 لكرة القدم.االتحاد السعودي ان في مجاله وبتعاون مع العديد من لج
 :أهداف نظام تراخيص األندية .2

 حماية مصداقية ونزاهة مسابقات األندية على المستويين المحلي والقاري.  .أ
 التحتية.المساعدة في تطوير مستوى األندية في كافة األمور المالية والرياضية والقانونية واإلدارية والبنية  .ب
استدامة للمقاييس في كافة المجاالت المعنية بكرة القدم في آسيا و  رويج بشكل أكبر والتحسين المتواصلالت .ج

 . في كل نادي أولوية التدريب ورعاية العبين الفئات السنية
تحسين البنية التحتية الرياضية لألندية لتوفير استادات آمنه ومجهزة بشكل جيد لخدمة الجمهور ووسائل  .د

 عالم.اإل
 مراقبة األداء المالي السليم في المسابقات.  .ه

تفويض نظام إصدار تراخيص األندية ألحد الروابط المنتسبة لالتحاد السعودي لكرة  .3

 القدم:

والتي  رابطة الدوري السعودي للمحترفينالقدم إلى  لكرةاالتحاد السعودي  الممنوحة من قبلاستنادًا للصالحيات 
لألندية ومنح التراخيص السعودي ة عن تنظيم مسابقات دوري المحترفين مسؤولالرابطة تقرر بموجبها أن تكون 

  لكرة القدم. في مسابقات االتحاد اآلسيوي  لمشاركةا

 األسس القانونية: .4

 األنظمةتسود على نظام تراخيص األندية من خالل  الصفة التشريعية التي الجهة المانحة للرخصة يوجد لدى
 القدم.السعودي لكرة  سي لالتحادنظام األسالل (48ة )المادمن المنبثقة 
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 سريان ونطاق التطبيق: .5

دم وسيتم تطبيقها في القيجب أن يسري مفعول هذه الالئحة فور الموافقة عليها من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة 
تشارك األندية التي لم تتقدم بطلب الحصول على الرخصة أو األندية التي لم  ولن م ،2019-2018الموسم 

أنها لن تحصل على الحوافز ية باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم باإلضافة إلى تمنح الرخصة في مسابقات األند
 ام األساسي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.النظالمقررة وفق  الالئحةب المتعلقة المالية

 :اإلجراءات(: 3مادة )

 

 المعايير:  .1

 : على الرخصة من الحصولحتى يتمكن لتزام بها اإل ير التي يجب على مقدم طلب الرخصةالمعاي
 .المعايير الرياضية .أ

 .معايير البنية التحتية .ب
 .المعايير اإلدارية والموظفين .ج
 .المعايير القانونية .د

 .المعايير المالية .ه

 التدرج في المعايير: .2

على  الزيادةويمكن لألندية  الحد األدنى من المتطلبات الرئيسية الالئحة تمثلن المعايير الواردة في هذه إ .أ
 مستوى أعلى من مقاييس الجودة حسب رغبة النادي.  تقديممتطلبات الحد األدنى و 

 التالي: على النحو  ثالثة فئات منفصلة تم ترتيب المعايير الواردة في هذه الالئحة إلى  .ب
  " معايير الفئةA  "– أي من معايير الفئة "  إذا لم يستوفي مقدم طلب الرخصة :إلزاميةA  "

 . لكرة القدم لمشاركة في مسابقات أندية االتحاد اآلسيوي فلن يتم منحه الترخيص ل

  " معايير الفئةB "– أي من معايير الفئة "  إذا لم يستوفي مقدم طلب الرخصة :لزاميةإB " 
أدناه والمعنونة بالعقوبات  3 الفقرة) راجعفي هذه الالئحة  فرض عقوبات عليه وفقاً لما تم توضيحه فيتم

للمشاركة في مسابقات أندية االتحاد  ع احتفاظه بحق الحصول على الرخصة(، مالخاصة بالتراخيص
 . لكرة القدم اآلسيوي 

  " معايير الفئةC  "– :الممارسات  لتزام بتلبية أي من معاييرعدم اإل الممارسات الرائدة
 قد (C)الفئة  الرخـصـة وبعض معاييرض ــات أو رفــوبـإلى أي عقلن يؤدي  " C " وهي الفئةالرائدة 

 . لزامية في المواسم المقبلةتصبح إ
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 :العقوبات الخاصة بالتراخيص .3
 خيص األنديةترا إدارةأو  ستئناف تراخيص األنديةإ لجنةمن قبل لجنة تراخيص األندية أو  عقوباتيمكن تطبيق 

على سبيل المثال تقديم مستندات  لالئحةنتهاك لفي حالة حدوث حاالت إ رابطة الدوري السعودي للمحترفينب
تراخيص األندية  إدارةعدم التعاون مع لجنة تراخيص األندية أو أو المحددة، ،  المواعيدلتزام بعدم اإلأو مزورة، 

  (.أعاله والمعنونة بالتدرج في المعايير 2 الفقرة )راجع،   " B"  بالمعيارلتزام بأي شكل من األشكال أو عدم اإل
  وهي كالتالي:

 اإلنذار. .أ
 اإللتزام بتقديم الضمانات. .ب
 .البحث عن المزيد من التفاصيل المالية .ج
 الغرامة المالية . .د

 حجب المنح والجوائز المالية . .ه
 الرخصة.مراجعة  .و
 .الرخصةسحب  .ز
لكرة القدم واية لوائح أخرى االتحاد السعودي اية عقوبات أخرى تراه اللجنة ايقاعها وفقًا لالئحة اإلنضباط ب .ح

 . رابطة الدوري السعودي للمحترفينلكرة القدم أو االتحاد السعودي صادرة من 

 التفقدية المفاجئة من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم: الزيارات .4

ت تفقدية في أي وقت من األوقات إجراء زيارا ووكالئه ممثليهيحق لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم أو أي من  .أ
النادي مقدم الطلب بغرض التأكد من أن على وبحضور األخير  بالتعاون مع الجهة المانحة للرخصة

أن عدم مراعاة الحد األدنى و ،  بعد قرار نهائي وملزم الجهة المانحة للرخصةمن قبل  قد منحت الرخصة
يتم تطبيق  لكرة القدم من قبل االتحاد اآلسيوي  ةالمعتمد الالئحةلما تم تحديده في  من المتطلبات وفقاً 

رابطة الدوري السعودي و/أو  لكرة القدم عقوبات والتي يتم تحديدها من قبل الجهة المعنية باالتحاد اآلسيوي ال
 حسب طبيعة وشدة المخالفات.  للمحترفين

في أي وقت من األوقات بحقه في تنفيذ  كالئهوو  ممثليهيحتفظ االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أو أي من  .ب
يدها في اإلجراءات دنى من المتطلبات التي تم تحدلحد األتفقدية مع المرخصين للتحقق من استيفاء ازيارات 

لزامية يتم دنى من المتطلبات اإلفي حالة عدم مراعاة الحد األ ،من هذه الالئحة( 7مادة ال راجع) األساسية
حسب طبيعة وشدة  لكرة القدم فرض عقوبات والتي يتم تحديدها من قبل الجهة المعنية باالتحاد اآلسيوي 

 المخالفات. 

 في تنفيذ زيارات تفقدية لمقدمي بحقها رابطة الدوري السعودي للمحترفينب ألنديةتراخيص ا إدارةتحتفظ   .ج
جميع المستندات ذات  فحص دارةلإللفحص مقدم الطلب وذلك دون إخطار مسبق ويحق  طلبات الرخصة

 .الرخصةالعالقة بمتطلبات الحصول على 
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 للرخصةالجهة المانحة (: 4مادة )

 تعريف الجهة المانحة للرخصة: .1

 السعوديةالمخولة بإصدار التراخيص في المملكة العربية الوحيدة الجهة  رابطة الدوري السعودي للمحترفينتعتبر 
خيص وتشرف نظام التراخيص وتحدد الجهات المعنية بالترا حيث تحكم الجهة المانحة للرخصة (،)المرخص

 الخاصة بالتراخيص.  على اإلجراءات األساسية

 ر:جهات اتخاذ القرا .2

 جهتين التخاذ القرار هما: للرخصة تشكيليجب على الجهة المانحة  .أ
  (اإلبتدائية )اللجنة األنديةلجنة تراخيص. 
  األندية.ستئناف تراخيص إلجنة 

رابطة الدوري والمالي من  ستقاللية كلتا الجهتين عن بعضهما وتحظى كل منهما بالدعم اإلداري إيجب  .ب
 بالتنسيق مع االتحاد السعودي لكرة القدم.  السعودي للمحترفين

اتخاذ القرار السلطة في اتخاذ قرارات منح أو رفض التراخيص باإلضافة إلى صالحياتها في تملك لجان  .ج
والمعنونة  هذه الالئحة من 3المادة  من 3 الفقرة فـيه ـحـم توضيــلما ت إصدار مختلف العقوبات وفقاً 
  .بالعقوبات الخاصة بالتراخيص

 لجنة تراخيص األندية:     .3

 الرخصةأولية للتعامل مع الطلبات وتتخذ قرارها بمنح أو رفض  قضائيةتعمل لجنة تراخيص األندية كجهة  .أ
 الالئحة.بموجب هذه 

  ستقاللية وعدم التحيز أثناء لتزام بقواعد السلوك المهني واإليجب على أعضاء لجنة تراخيص األندية اإل .ب
 األندية.ستئناف تراخيص إفصل لجنة تراخيص األندية عن لجنة  بيج م، كماأداء واجباته

 .ه الالئحةمن هذ 7 الفقرة 4 للمادةخاضعة تكون شروط العضوية في لجنة تراخيص األندية  .ج
 بالتساوي.يجب على األعضاء التعامل مع الطلبات المنفصلة  .د

 :الصالحيات .4
الموعد تراخيص األندية في  إدارةمدير  يقدمهابمراجعة المستندات التي  فقط تقوم لجنة تراخيص األندية .أ

 األندية.تراخيص  إدارةتفاق مع مدير التقديم أو التي قدمت الحقًا بعد هذا التاريخ باإل أو قبل موعد
القرار مبنيًا على ويكون  عدمه،من  الترخيص طلبالمكانية منح مقدم إى تقرر لجنة تراخيص األندية مد .ب

ومجموعة من الخبراء المختصين إلى لجنة تراخيص  تراخيص األندية إدارةمدير الذي يقدمه  التقرير
 الالئحة.إلى الشروط الواردة في هذه  ندية ويجب أن يكون القرار مستنداً األ

على  رسميمن قبل لجنة تراخيص األندية، فأنه يتم إبالغ القرار بشكل  الرخصةفي حالة رفض طلب  .ج
 .لكأن يتم ذكر األسباب التي دعت إلى ذ



| 

 

 ـات ذاتواإليـضــاحات ـومــوالمعلب المزيد من المستندات تملك لجنة تراخيص األندية الصالحيات لطل .د
تقديم ل بالنادي التنفيذي أوالمدير مسؤول التراخيص ويمكن للجنة أن تطلب منب، ـم الطلــدعــة لـــالقـالع

عى للحصول على االيضاحات التي تسسكما أن اللجنة  يضاحات نيابة عن مقدم الطلب،إأي أدلة أو 
لها عالقة بالطلبات في تاريخ تقديم الطلب أو قبله مع عدم إساءة استخدام هذه الصالحيات والتي يجب 

 األشكال.أال تستغل لتمديد تاريخ التقديم المحدد بأي شكل من 
ي على األندية ف( التي يتم فرضها تن وجدإالعقوبات )تملك لجنة تراخيص األندية الصالحيات لتحديد  .ه

 من المتطلبات.( (Bلتزام بمعايير الفئة حال عدم اإل
 .يحق لكل عضو في اللجنة باإلضافة إلى رئيس اللجنة صوت واحد .و
في حال عدم تمكن لجنة تراخيص األندية من الوصول إلى األغلبية في التصويت على أي قرار فأن  .ز

 األول.ي الصوت رئيس اللجنة سيكون له الصوت المرجح إضافة إلى حقه ف
أو تطبيق أي عقوبة خالل الموسم في حال  لصالحيات لسحب الرخصةتملك لجنة تراخيص األندية ا .ح

 ا يلي:رتكب المرخص له مإ
 

 عدم استيفاء أي من المعايير الخاصة بإصدار الرخصة.  ▪
العقد مخالفة أي من اإللتزامات أو الواجبات أو التأكيدات أو التعهدات بموجب هذه الالئحة أو  ▪

 أو اتفاقية السرية.
أن سحب الرخصة أو فرض العقوبة ال يعتبر إجراء إجباري وللجنة تراخيص األندية الحق في ممارسة  .ط

 هذه السلطة من عدمه.
والتوصية بأية تعديالت تراها  الرخصةتملك لجنة تراخيص األندية صالحية مراجعة المعايير الخاصة ب .ي

 .رابطة الدوري السعودي للمحترفيناألندية بات إلى مدير تراخيص مناسبة على أن يتم رفع تلك التوصي
 الظروف.آلخر تحت أي ظرف من  ها من كيانأو التنازل عن الرخصةال يمكن نقل  .ك

 :ستئناف تراخيص األنديةإجنة ل .5

ولن تعيد  رة عن لجنة تراخيص األنديةبمراجعة القرارات الصاد فقط ستئناف تراخيص األنديةإتقوم لجنة  .أ
كما هو موضح في  مسبقاً تقديمها في الموعد المحدد  يتمالنظر في القضية أو تراجع أي أدلة جديدة لم 

 .(من هذه الالئحة 4 الفقرة 7المادة )
ضد مقدمي طلب الرخصة من قبل  المقدمةستئنافات ستئناف تراخيص األندية في كافة اإلإتنظر لجنة  .ب

  .بابـمشتماًل على األس ويتم اإلبالغ عن القرار رسمياً الصادرة عن لجنة تراخيص األندية أي من القرارات 
 .يحق لكل عضو في اللجنة باإلضافة إلى رئيس اللجنة صوت واحد .ج
ستئناف تراخيص األندية من الوصول إلى األغلبية في التصويت على أي أمر إفي حال عدم تمكن لجنة  .د

يص األندية سوف يحظى بالصوت المرجح إضافة إلى حقه في الصوت ستئناف تراخإفأن رئيس لجنة 
 األول.
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عدم ستئناف تراخيص األندية عدم إساءة استخدام الصالحيات الممنوحة لهم و إيتوجب على أعضاء لجنة  .ه
ستئناف تراخيص إد من استقاللية لجنة تراخيص األندية عن لجنة ـويجب التأك التحيز أثناء أداء واجباتهم،

 األندية.
 .ه الالئحةمن هذ 7الفقرة  4للمادة   قاً تئناف تراخيص األندية وفـسإوية في لجنة ـون العضـتك .و
 وبالتساوي.يتعامل األعضاء مع كل طلب بشكل منفصل  .ز

 :الصالحيات .6

ي والملزم حول إصدار أو عدم ائستئناف تراخيص األندية الصالحية في اتخاذ القرار النهإتملك لجنة  .أ
    الرخصة.ن وجدت( على مقدم طلب االعقوبـــات )فرض و  الرخصةإصدار 

 إدارةمدير ستئناف تراخيص األندية الصالحية في طلب أي ايضاحات حيال أي أمر من إللجنة   .ب
 األندية.ستئناف تراخيص إ رغبة لجنةطلب هذه االيضاحات بناًء على ت  ، تراخيص األندية

صالحية مراجعة كافة القرارات الصادرة عن لجنة تراخيص األندية ستئناف تراخيص األندية إتملك لجنة  .ج
لجنة عن  عقوبات صادرةقرار و/أو أي  استبدال أيتغيير أو أو  رفض أو ولديها الحق في تأكيد

 األندية.تراخيص 
 .رابطة الدوري السعودي للمحترفينلدى  ستئناف تراخيص األندية جهة إصدار القرار األخيرإتعتبر لجنة  .د

تكون القرارت الصادرة من لجنة استئناف تراخيص األندية قابلة لإلستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي  .ه
 السعودي.  

 عضوية لجنة تراخيص األندية ولجنة استنئاف تراخيص األندية: .7

 ستئناف تراخيص األندية، تطبق القواعد التالية: إفيما يتعلق بعضوية لجنة تراخيص األندية ولجنة 
ونصابها  من بينهم السكرتير أو المقرر أعضاء سبعة (7) بحد أقصىتتكون لجنة تراخيص األندية  .أ

 أعضاء. ثالثة ( 3) القانوني
 والمقرر ونصابهاأمن بينهم السكرتير  أعضاءسبعة ( 7) بحد أقصىستئناف تراخيص األندية إتتكون لجنة  .ب

 أعضاء. ثالثة ( 3القانوني )
يجب أن يكون أحد األعضاء محاميًا على األقل وأن يكون هناك عضو آخر  كتمال النصاب القانونيإل .ج

ختصاص في اللجنة من مدققي الحسابات على أن يكون حاصاًل على المؤهالت المعتمدة من جهات اإل
 المحلية.

يجوز إعادة  سنوات، كما ( ثالث3)تعيين أعضاء اللجان لمدة ب رابطة الدوري السعودي للمحترفينتقوم  .د
رابطة الدوري السعودي لكرة القدم ورئيس االتحاد السعودي بعد موافقة رئيس  ن جميع األعضاءتعيي

 .للمحترفين
من أحد أعضاء  اللجنةبتعيين أو منح اللجان خيار اختيار رئيس  رابطة الدوري السعودي للمحترفينتقوم  .ه

 األندية.ستئناف تراخيص إلجنة تراخيص األندية ولجنة 
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اللجان وجود شاغر في عضوية أحد بترشيح عضو بديل في حالة  الدوري السعودي للمحترفينرابطة تقوم  .و
على أن يعمل للفترة الزمنية المتبقية وذلك بعد  (لجنة تراخيص األندية أو لجنة استئناف تراخيص األندية)

 .محترفينرابطة الدوري السعودي للالقدم ورئيس لكرة االتحاد السعودي الحصول على موافقة رئيس 
هيئة ستئناف تراخيص األندية ألي إنتماء أي من أعضاء لجنة تراخيص األندية وأعضاء لجنة إال يجوز  .ز

ويجب على األعضاء التصرف بدون أي تحيز أثناء أداء  تابعة للجهة المانحة للرخصة قضائية قانونية
 واجباتهم.

 رابطة الدوري السعودي للمحترفينداري بترشيح أي من موظفي الطاقم اإل للجهة المانحة للرخصةيحق  .ح
 عضوًا(والذي ال يحق له أن يكون  تراخيص األندية إدارةمدير )ستثناء لعضوية لجنة تراخيص األندية بإ

ولكن بإمكانه حضور االجتماعات لتقديم الدعم وال يكون له حق في التصويت على القرارات النهائية التي 
 اللجنة.تتخذها 

رابطة الدوري السعودي لكرة القدم أو االتحاد السعودي داري بأي من موظفي الطاقم اإلال يجوز ترشيح  .ط
 األندية.ستئناف تراخيص إفي عضوية لجنة  للمحترفين

االتحاد ستئناف تراخيص األندية أو إتولي العضوية بلجنة  الهيئات القضائية القانونيةال يجوز ألعضاء  .ي
 . الجهة المانحة للرخصةأو  السعودي للمحترفين رابطة الدوري لكرة القدم أو السعودي 

رابطة الدوري تقوم و  الالئحة والموافقة على ذلك رسمياً  عضاء لجان اتخاذ القرار التقيد التام بسريةأ على  .ك
 .رسمياً بتحديد تلك القواعد وعلى األعضاء الموافقة عليها  السعودي للمحترفين

يجب أن يمتنع العضو تلقائيًا عن التصويت عندما يكون هناك أي شك في استقالليته حيال مقدم طلب  .ل
 .أو في حاالت تعارض المصالح الرخصة

)عضو،  المثال:على سبيل  سرتهن هو شخصيًا أو أي من أفراد أااستقاللية العضو إذا ك يمكن عدم .م
  .الطلب لمقدم  ( عام، موظف، راعي، استشاري .. إلخ تجاري، مدير مساهم، شريك

ويتم الفصل بين  داء واجباتهم،أثناء أنحياز لتزام بعدم اإلاتخاذ القرار اإل اللجانيجب على أعضاء  .ن
 ستئناف تراخيص األندية. إصالحيات لجنة تراخيص األندية ولجنة 

 :رابطة الدوري السعودي للمحترفينإدارة تراخيص األندية ب .8

 تراخيص األندية، تنطبق القواعد التالية: إدارةجراءات الخاصة بعلق بالصالحيات والواجبات واإلفيما يت
ألندية مجهزة بالكامل ولديها المصادر تراخيص ل إدارةبتأسيس  رابطة الدوري السعودي للمحترفينتقوم  .أ

 .(تراخيص األندية" إدارة"المالئمة )يشار إليها فيما بعد بـ 
 دارةولإل رابطة الدوري السعودي للمحترفينب "مدير تراخيص األندية " إدارةتراخيص األندية تحت  إدارةتعمل  .ب

الحق في التعاون مع مجموعة من الخبراء )استشاريين خارجيين( من المختصين في مجاالت المعايير 
 .دارةاإلداري الخاص بها حسب متطلبات بتعيين الجهاز اإل دارةا تقوم اإلالمختلفة، كم
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أن يكون على  رابطة الدوري السعودي للمحترفينتراخيص األندية ب إدارةال يسمح ألي من موظفي  .ج
، مساهم، شريك )عضو كأن يكونوا بصفة:مقدمي طلب الرخصة عالقة أو صلة أو ارتباط عملي ب

عن  ثبات عدم إستقاللية أي من الموظفين، وفي حالة إلخ(موظف ..  عام،استشاري، مدير  تجاري،
ظف االشتراك في عمليات التقييم أو المراجعة أو التوصية مقدم طلب الرخصة فأنه ال يحق لهذا المو 

 أو إعداد التقارير الخاصة بذلك الطلب.
)موظف أو استشاري األندية محاسبًا مؤهاًل ومهنيًا تراخيص  إدارةيجب أن يكون أحد أعضاء  .د

  (.خارجي

 :رابطة الدوري السعودي للمحترفينب إدارة ترخيص األندية مهامصالحيات و .9
 األندية.تراخيص  ونظام بيق وتطوير الئحةعداد وتطإ  .أ

 القدم،المقرر من اإلتحاد اآلسيوي لكرة  (CLAS) اإلشراف على نظام تراخيص األندية اإللكتروني .ب
 .م2017-2016ابتداءًا من موسم التراخيص واإللتزام بتطبيقه 

طلب الرخصة في كيفية إستخدام نظام تراخيص األندية لمقدمي تدريب والدعم تقديم ال .ج
 . (CLAS)اإللكتروني

 األندية.ستئناف تراخيص إداري للجنة تراخيص األندية ولجنة تقديم الدعم اإل .د
 .المساعدة في تقديم النصح ومراقبة األندية المرخص لها خالل الموسم .ه
تحاد اآلسيوي لكرة القدم األعضاء واإل ةالمحلي العمل كحلقة وصل بين إدارات التراخيص لدى االتحادات .و

 معها.وتبادل الخبرات 
قد استوفوا مقاييس الجودة  الرخصة ن مقدمي طلبامما إذا ك جراءات التقييم والمراجعة للتحققإتنفيذ  .ز

 حسب المعايير التي تم توضيحها في هذه الالئحة. 
بالرجوع إلى لجنة تراخيص األندية في  للمحترفينرابطة الدوري السعودي تراخيص األندية ب إدارةتقوم  .ح

 دارةكما يمكن إل ،على الشروط الخاصة بإصدار الرخصةحالة فشل النادي المرخص له في المحافظة 
تفويض مهام مراقبة األندية المرخص لها إلى  رابطة الدوري السعودي للمحترفينتراخيص األندية ب

 . رابطة الدوري السعودي للمحترفينمن أخرى ض إدارةمجموعة من الخبراء أو أي 
يضاحات أو إلطلب المزيد من ا رابطة الدوري السعودي للمحترفينتراخيص األندية ب دارةيحق إل .ط

أي أدلة التراخيص في النادي تقديم  مسؤولأن تطلب من  وكذلكالمستندات أو المعلومات من األندية 
 تراخيص األندية إدارةمدير ويتم الطلب وفقًا لرغبة  ،عن مقدم طلب الرخصة يضاحات إضافية نيابةأو إ

 .رابطة الدوري السعودي للمحترفينب
خالل زيارة النادي دون إشعار  للقيام بزيارات تفقدية مفاجئة منالصالحية  األندية تراخيصمدير  لدى .ي

والتفتيش على أي مجال له عالقة  الرخصةمسبق كما يحق له أيضًا تفقد كافة المستندات ذات العالقة ب
 بمتطلبات ترخيص النادي. 
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ساسي الجدول الزمني الخاص باإلجراء األ رابطة الدوري السعودي للمحترفينتراخيص األندية ب إدارةتحدد  .ك
وآخر )دوري المحترفين السعودي( عتبار تاريخ بداية خذ بعين اإلخيص األندية بشكل سنوي مع األالتر 

 القدم.لكرة  تم تحديده من قبل االتحاد اآلسيوي  موعد

 :السرية .10

السرية عند التعامل مع المعلومات الخاصة التي تم  تحري مقدم الطلب  الجهة المانحة للرخصةلزم ت
 وعليه يتم تنفيذ ما يلي:  الرخصةللحصول على  جراء األساسياإلفصاح عنها خالل اإل

رام اتفاقية سرية سنوية مع مقدم بإب الدوري السعودي للمحترفينرابطة إدارة تراخيص األندية بتقوم  .أ
 الرخصة.طلب 

تراخيص األندية  إدارةستئناف تراخيص األندية و إيجب على أعضاء لجنة تراخيص األندية ولجنة  .ب
التوقيع على  الجهة المانحة للرخصةوأي شخص آخر له عالقة ب رابطة الدوري السعودي للمحترفينب

 إقرار بالمحافظة على السرية قبل مباشرة عمله. 
إستثناَء من ذلك يحق نشر أي قرار صادر عن لجنة تراخيص األندية أو لجنة استنئاف تراخيص  .ج

 إلى اإلعالم بعد إفادة النادي المعني رسميًا.  رابطة الدوري السعودي للمحترفيناألندية ب

 رخصةمقدم طلب ال(: 5مادة )

  :مقدم طلب الرخصة تعريف .1

بالكامل عن مشاركات فريق كرة القدم في  مسؤولف مقدم الطلب على أنه الكيان النظامي الييتم تعر  .أ
 يكون:ن المحلي والدولي ويمكن أن يتويدم على المسندية لكرة القاألمسابقات 

 لكرة القدم بصفته عضواً  السعوديلالتحاد للقوانين المحلية و/أو النظام األساسي أي كيان نظامي وفقاً  ▪
 . رابطة الدوري السعودي للمحترفينو/أو االتحاد السعودي ب

أي كيان تجاري وفقًا للقوانين المحلية و/أو النظام األساسي لالتحاد السعودي لكرة القدم لديه عالقة  ▪
 تعاقدية مع العضو المسجل )يشار إليه فيما بعد بـ "الشركة"(. 

الشركة التقدم بطلب إصدار الرخصة وال يمكن لألشخاص الطبيعيين التقدم بطلب يحق للعضو المسجل أو  .ب
 .االحصول على الرخصة أو استالمه

عن المشاركة في مسابقات كـرة القــدم عـلى المستـويين المحـلي والدولـي  مسؤولالرخصة مقدم طلب يعتبر  .ج
 .السعودية زامه بمعايير تراخيص األنديةإضافة إلى إلت
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 مقدم الطلب: اتمسؤولي .2

 مور التالية:  بالتأكد من األمسؤوالً قدم الطلب يعتبر م

لكرة القدم، وأن الالعبين المحترفين لديهم عقود االتحاد السعودي أن يكون جميع الالعبين مسجلين لدى  .أ
العالقة من الئحة االتحاد الدولي ذات  (5و 2راجع المادة الكيان المسجل ) رسمية )عقد إحتراف( مع عمل

 الالعبين.بأوضاع وانتقال 
أن جميع التعويضات صرفت لالعبين المستحقة لهم بموجب اإللتزامات التعاقدية أو النظامية وأن جميع  .ب

اإليرادات الناتجة عن بوابات تذاكر المباريات قد تم تقييدها في السجالت الخاصة بالعضو المسجل أو 
 الشركة.

فريق كرة القدم المكون من العبين مسجلين يشاركون في مسابقات  بالكامل عن مسؤولأن مقدم الطلب  .ج
 على المستويين المحلي والدولي.

لتزام مستندات ذات العالقة والتي تثبت إبكافة المعلومات الضرورية و/أو ال الجهة المانحة للرخصةتزويد  .د
التي  (اإلدارية، القانونية، المالية التحتية، الرياضية، البنية)متعلقة بالمعايير النادي بمتطلبات التراخيص ال

  .( من هذه الالئحة 12 و 11و 10و 9و 8) الموادعدادها بموجب تم إ 
الرياضية  المعايير بخصوص بالمعلومات الخاصة عن الكيان /الكيانات الجهة المانحة للرخصةتزويد  .ه

،  ، ج ب بند الراجع  المانحة للرخصةللجهة والقانونية والمالية الواجب تقديمها واإلدارية التحتية  والبنية
تقييم مدى مالئمة  الجهة المانحة للرخصةبالمقابل يجب على  ،من هذه الالئحة 3الفقرة  5من المادة  د

 مقدم الطلب والكيان/الكيانات التي تم اختيارها ألغراض ترخيص النادي .
عبر نظام تراخيص األندية  "PDF" بصيغة الجهة المانحة للرخصةتقديم جميع المستندات و/أو األدلة إلى  .و

اإللكتروني: في هذه الالئحة وعلى الرابط  ةالمحدد لمواعيد الزمنيةاخالل  (CLAS)اإللكتروني 
link.com/auth-https://clas.afc 

من  المقدم  (CLAS)اإللكتروني بنظام تراخيص األندية  الخاص "ال يسمح باستخدام حساب "إدارة النادي .ز
إال من قبل الشخص المخول قانونيًا من مقدم  رابطة الدوري السعودي للمحترفينمدير تراخيص األندية ب

 .رابطة الدوري السعودي للمحترفينندية بطلب الرخصة لتقديم المستندات إلى إدارة تراخيص األ
أن المستندات واألدلة التي يتم رفعها من قبل مقدمي طلب الرخصة على نظام تراخيص األندية اإللكتروني  .ح

(CLAS) رابطة الدوري السعودي هي فقط التي سيتم مراجعتها واعتمادها من قبل إدارة تراخيص األندية ب
 يص األندية".لجنة استئناف تراخ األندية،" لجنة تراخيص وجهات إتخاذ القرار للمحترفين

 تقديم الشركات: .3

للحصول على الرخصة مع تقديم الطلب المعتمد من قبل  يجب عليها تقديم عقد رسمي لب شركةن مقدم الطإذا كا .أ
 كحد أدني ما يلي: الرسمي ويشمل العقد مع العضو المسجل رابطة الدوري السعودي للمحترفين

والقرارات الصادرة عن االتحاد الدولي )الفيفا(  القوانين واللوائح كافة تباعالطلب إيجب على مقدم  (1)
حسب  رابطة الدوري السعودي للمحترفينلكرة القدم و االتحاد السعودي واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم و 

https://clas.afc-link.com/auth
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ما يتم تعديلها من وقت آلخر ويعتبر هذا النظام جزًء ال يتجزأ من العقد كما يجب على مقدم الطلب 
 هيئات كرة القدم أنفة الذكر.  التقيد بالقرارات الصادرة عن

 ال يحق لمقدم الطلب تفويض حقوق المشاركة في المسابقات على المستويين المحلي والدولي.  (2)
يتوقف حق مقدم الطلب في المشاركة بالمسابقات إذا تم إيقاف عضوية مقدم الطلب المعني لدى  (3)

 . المحلي االتحاد
ة ة حق التقدم بطلب الرخصة في المسابقات الدوليفي حال إفالس أو تصفية مقدم الطلب، يتم إعاد (4)

ال يمكن  حالة منح الرخصة لمقدم الطلبولإليضاح فأنه في  و/أو المحلية إلى العضو المسجل،
نقله من مقدم الطلب إلى العضــو المسـجــل، ويحق فقط للعضو المسجل التقدم للحصول على 

 الرخصة في الموسم التالي.
الحق في الموافقة على اإلسم الذي ستشارك من خالله  سعودي للمحترفينرابطة الدوري التملك  (5)

 الشركة في المسابقات المحلية. 
يجب على مقدم الطلب وبناًء على طلب من محكمة التحكيم المحلية أو الدولية تقديم وجهات النظر  (6)

أو المسابقات /والمعلومات والمستندات المطلوبة ألغراض مشاركة الشركة في المسابقات المحلية و
 الدولية. 

التأكد من أن العضو المسجل لدية غالبية حقوق التصويت بالشركة وال يجوز أن تكون الشركة  (7)
مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لشخص لديه تأثير كبير على عضو مسجل آخر أو أي شركة 

 لكرة القدم. االتحاد ااَلسيوي لكرة القدملها حق المشاركة في نفس المستوى بنظام دوري 
االتحاد يجب أن يتم الموافقة على عقد التكليف وأي تعديالت تطرأ عليه من قبل الجهة المعنية ب  (8)

 حتى يكون ساري المفعول.  رابطة الدوري السعودي للمحترفينلكرة القدم و/أو السعودي 

الجهة إذا كان مقدم الطلب شركة، فيجب عليها تقديم قوائمها المالية والقوائم المالية للعضو المسجل إلى   .ب
 )مثل القوائم المالية المجمعة في حالة كونها شركة واحدة(.  المانحة للرخصة

جمعة إذا كان مقدم الطلب يملك السلطة على أي من الشركات التابعة، فأنه يجب إعداد قوائم مالية م .ج
عتبار أنها شركة على إ  الجهة المانحة للرخصةإلى لكافة الشركات التابعة )المجموعة( وتقدم القوائم المالية 

 واحدة. 

إذا كان مقدم الطلب تحت سيطرة شركة قابضة والتي ربما تكون تحت سيطرة شركة قابضة أخرى، أو  .د
ن هناك أي وهريًا على شركات شقيقة، وكارًا جربما يكون لديها سيطرة على شركات تابعة، أو تملك تأثي

أن معامالت مع الشركة القابضة لمقدم الطلب أو أي شركة قابضة أو تابعة أو شقيقة للشركة القابضة ف
المعامالت في اإليضاحات الواردة في القوائم المالية لتوضيح إمكانية  على مقدم الطلب اإلفصاح عن هذه
ها واألرصدة الخسائر قد تأثرت بوجود األطراف ذات العالقة ومعامالتأن يكون الموقف المالي واألرباح و 

 طراف. المتبقية لدى تلك األ
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 (: الرخصة6مادة )

 :المشاركة في مسابقات أندية االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ةـرخص .1

دية حق المشاركة في مسابقات أن الرخصةمنح تو  ،الالئحةي فللشروط الواردة  وفقاً  الرخصةصدار إيتم  .أ
رابطة الدوري السعودي المقدمة من  الحصول على الحوافز الماليةباإلضافة إلى  االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

 .للمحترفين
لألندية المعنية للتقدم بطلب الحصول على  إصدار دعوة رسمية على الجهة المانحة للرخصة يجب  .ب

 للرخصة،إلى الجهة المانحة  تقديم طلب رسمي الرخصةكما يجب على النادي مقدم طلب  الرخصة
 لتزامات المطلوبة بموجب نظام التراخيص. ادي يفيد تلبيته كافة اإلإقرار من الن ويشمل الطلب

ستوفت المعايير الواردة في هذه الالئحة لألندية التي أ الرخصة رابطة الدوري السعودي للمحترفينتمنح  .ج
 رابطة الدوري السعودي للمحترفينإدارة تراخيص األندية بمن قبل  المحددوالتي قدمت طلباتها في الموعد 

لمشاركة في مسابقات أندية ل لتحقيقها المعايير المطلوبةاالتحاد اآلسيوي لكرة القدم والتي تأهلت نظرًا و 
 القدم.االتحاد اآلسيوي لكرة 

 شعار مسبق في الحالتين التاليتين: بدون إ الرخصةتنتهي صالحية  .د
 .ذي أ صدر من أجله الترخيصبنهاية الموسم ال ▪
 .عند إلغاء المسابقة الصادر بشأنها الترخيص ▪

أثناء الموسم في الحاالت  الرخصةستئناف تراخيص األندية سحب إيحق للجنة تراخيص األندية أو لجنة   .ه
 التالية: 
 التأكد من إفالس أو تصفية المرخص له خالل الموسم وفقًا لما تم تحديده في القوانين المحلية ▪

ل الموسم، داري خال)حيث يدخل المرخص له وضع اإلفالس ولكنه في وضع التصحيح اإل
 (. الرخصةا ال يتم سحب ـدهــاري، عنـجـه التــاطــاذ النادي ونشـو انقـه دارةوطالما أن الغرض من اإل

 .الرخصةالخاصة بإصدار  المرخص له بأي من المعايير خالفإذا  ▪
 .الالئحة له أي من التزاماته بموجب إذا خالف المرخص ▪

تحاد إبالغ اإل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يجب على الرخصةحتمال لسحب في حالة وجود إ .و
 اآلسيوي لكرة القدم بذلك. 

تحاد اإلإبعاد النادي من المشاركة في مسابقات النادي، فأن القرار الخاص ب رخصةعندما يتم سحب  .ز
 تحاد اآلسيوي لكرة القدم. يجب أن يصدر من الجهات القانونية بااللكرة القدم  اآلسيوي 

 خر. آألي كيان  الرخصةال يمكن التنازل عن  .ح
يحتفظ االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بحقه في فرض عقوبة أو إبعاد النادي من مسابقات األندية المستقبلية  .ط

نضباط لالئحة مسابقات أندية االتحاد اآلسيوي لكرة القدم وقانون اإل باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم وفقاً 
 باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم. 
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للجدول الزمني المحدد من  وفقاً  الالئحةفي  الذين استوفوا جميع المعايير المذكورة يحصل مقدمي الطلبات .ي
تحاد اآلسيوي لكرة القدم والذين تأهلوا بموجب نتائجهم الرياضية على واال للرخصةالجهة المانحة  قبل

 للمشاركة في مسابقات أندية االتحاد اآلسيوي لكرة القدم في الموسم المقبل. الرخصة

 :القدملكرة  المشاركة في مسابقات أندية االتحاد اآلسيوي  .2
 لكرة القدم لالئحة مسابقات أندية االتحاد اآلسيوي  ستيفاء كافة المتطلبات وفقاً يجب على مقدم الطلب إ .أ

 مشاركته.لقبول 
جراءات التسجيل من الصالحيات الشرعية الحصرية لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم والهيئات إتعتبر  .ب

 (.المعنية به )لجنة المسابقات الخ
أي مقدم طلب للمشاركة  تحاد اآلسيوي لكرة القدم القرار النهائي حيال قبولتصدر الجهات المعنية باإل .ج

 .في مسابقات أندية االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
الهيئات القضائية لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم بما في لكافة القوانين ذات العالقة بيخضع هذا القرار  .د

من  (61)المادة رقم  حسب ذلك محكمة التحكيم الرياضي القائمة بمدينة لوزان بصفتها جهة التحكيم
  كرة القدم.ساسي لالتحاد اآلسيوي لم األالنظا

 :لكرة القدم ستثنائي للمشاركة في مسابقات أندية االتحاد اآلسيويالقبول اإل .3

على  ءبناَ  لكرة القدم في مسابقات االتحاد اآلسيوي في حالة تأهل أحد مقدمي الطلبات المشاركة  .أ
اءات تراخيص إلجراءات التراخيص المحلية أو خضع إلجر  نتائجه الرياضية ولكنه لم يخضع مسبقاً 

جراءات المطبقة بأندية الدوري الممتاز وذلك نظرًا ألنه يتبع درجة تختلف عن أقل/ال تتوافق مع اإل
رابطة الدوري لكرة القدم و/أو االتحاد السعودي المعني ) المحلي يحق لالتحادالدرجة الممتازة، عندها 

تراخيص  حسب نظامستثنائية ك النادي أن يطلب اإلذن بمشاركة إونيابة عن ذل( السعودي للمحترفين
 .باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم األندية

بطولة كأس خادم الحرمين من الناحية العملية يمكن أن يكون ذلك النادي على سبيل المثال الفائز في  .ب
 .الشريفين لألبطال ويلعب في درجة تختلف عن الدرجة الممتازة

ستثنائي، يمكن لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم منح إذن خاص لذلك النادي على ذلك الطلب اإل ناءً ب .ج
 فقط. وللموسم الكروي المعنيلكرة القدم للمشاركة في مسابقة األندية باالتحاد اآلسيوي 

  :االجراءات .4

ويقوم بإبالغ ستثنائية جراءات اإلن معايير اإليحدد أمين عام االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الحد األدنى م .أ
 أقصى.فبراير من السنة التي تسبق الموسم المراد الترخيص فيه بحد  28بذلك بتاريخ  االتحاد المحلي
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إبالغ االتحاد اآلسيوي  رابطة الدوري السعودي للمحترفينأو و/لكرة القدم االتحاد السعودي يجب على  .ب
به اسم مقدم  بحد أقصى موضحاً  أغسطس 31 قبلوذلك  رسمياً  (ستثنائيإلالطلب ا)لكرة القدم بتقديم 

  .الطلب المعني
مقدمي من قبل  توفيرهااالتحاد اآلسيوي لكرة القدم بوضع الحد األدنى من المعايير الواجب  يقوم .ج

التحاد ا وكذلك يحددومقدمي الطلبات المعنيين.  الالئحةعتبار متطلبات خذ بعين اإلمع األ الطلبات
 بذلك. عد النهائي وإبالغ االتحاد المحليالمو اآلسيوي لكرة القدم أيضًا 

 عن إبالغ مقدم الطلب مسؤوالً  رابطة الدوري السعودي للمحترفينلكرة القدم أو االتحاد السعودي يعتبر  .د
ستثنائي على المستوى المحلي فور استالمها من الذي سيخضع للتقييم الخاص بمعايير اإلجراء اإل

جل أمن الطلب اتخاذ اإلجراءات الفورية مع مقدم  عليهكما يجب  االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، إدارة
 التقييم.االستعداد لذلك 

االتحاد ) المحلييجب على النادي )األندية( المعنية تقديم كافة المستندات الثبوتية الضرورية لالتحاد  .ه
بتقييم  الجهة المانحة للرخصةتقوم و  ،(رابطة الدوري السعودي للمحترفينلكرة القدم و/أو لسعودي ا

نجليزية إلى االتحاد رسال المستندات التالية باللغة اإلإو  ألدنى من المعايير الثابتهللحد ا النادي وفقاً 
 اآلسيوي لكرة القدم في الموعد المحدد: 

التقدم  الحصول على إذن خاص للمشاركة في مسابقة األندية باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم يتطلب ▪
 رسمي.بخطاب 

إلى التقييم الذي تم تنفيذه )يشمل ذلك التاريخ  ستناداً إ الجهة المانحة للرخصةتوصية من  خطاب ▪
 (.شخاص الذين قاموا بتقييم النادي/األنديةسماء األأو 

 .الجهة المانحة للرخصةالثبوتية التي تم تقديمها من قبل النادي )األندية( و جميع المستندات  ▪
 ستثنائي. جراء اإلخرى يطلبها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم خالل اإلأأي مستندات  ▪

ذن قوم بمنح األيللمستندات التي تم استالمها و  وفقاً  هتخاذ قرار االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بإقوم ي .و
جميع المعايير المطلوبة إذا تم توفير  لكرة القدم ت أندية االتحاد اآلسيوي للمشاركة في مسابقاالخاص 

اإلتحاد قوم ينت النتائج الرياضية للنادي تؤهله بشكل كامل للمشاركة في تلك المسابقات وإذا كا
 بذلك.م الطلب الذي سيقوم بدوره بإبالغ مقد إلى االتحاد المحلياآلسيوي لكرة القدم بإرسال قراره 

ستثنائي، يجب جراء اإلفي حالة إقصاء مقدم الطلب من المشاركة بناًء على نتائجه الرياضية خالل اإل .ز
لغاء هذا إن يجب اذا كإبالغ االتحاد اآلسيوي لكرة القدم فورًا وأن يقرر ما إ على االتحاد المحلي

 الحقه.راء الملغي في مرحلة جستئناف اإلإال يمكن راء فورًا دون حاجة إلى قرار آخر، و جاإل
 د الطلب فيستئناف ضد القرارات الصادرة عن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أو عنباإل التقدميمكن  .ح

قة لألحكام ذات العال التحكيم الرياضي وفقاً  أمام محكمةنفيذية باالتحاد اآلسيوي رسميًا اللجنة الت
  يوي لكرة القدم وتعتبر قراراتها نهائية وملزمة.اآلس تحادباالساسي والمنصوص عليها في النظام األ

 يحتفظ االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بحقه في تنفيذ زيارات تفقدية مفاجئة.  .ط
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 ساسياإلجراء األ(: 7مادة )

 :ةـــــــــمقدم .1

عملية  لتحقيق السيطرة على الجهة المانحة للرخصةمن قبل  ايصف اإلجراء األساسي اإلجراءات الالزم اتباعه
جل أن يقوم مقدموا الطلبات بتنفيذ إصدار الرخصة لمقدم الطلب، وأن التركيز على اإلجراء األساسي هو أل

واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم بالتحقق من مقاييس الجودة وفقا  الجهة المانحة للرخصةالتقييم الذاتي، وأن تقوم 
 التي تم توضيحها في هذه الالئحة. للمعايير

 جراء األساسي: أهداف اإل .2

جراءات تراخيص فعالة ومناسبة حسب احتياجات االتحاد إفي وضع  الجهة المانحة للرخصةمساعدة  .أ
 .رابطة الدوري السعودي للمحترفينلكرة القدم و االتحاد السعودي اآلسيوي لكرة القدم و 

التقيد بها ألجل إصدار الرخصة  الجهة المانحة للرخصةالموافقة على المتطلبات األساسية التي يجب على  .ب
 الضرورية ألجل المشاركة في مسابقات األندية باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

)لجنة تراخيص  مستقلةلجنة وإن منح الرخصة يتم من قبل  ،التأكد من المعاملة العادلة التي تتسم بالشفافية .ج
 .(لسعودي للمحترفينرابطة الدوري ااألندية و/أو لجنة استئناف تراخيص األندية ب

تحظى  ( لجنة تراخيص األندية ولجنة استنئاف تراخيص األنديةر أي )التأكد من أن لجان اتخاذ القرا .د
 رابطة الدوري السعودي للمحترفينتراخيص األندية ب إدارةبالدعم الكافي من 

الالزمة في الوقت التأكد من تزويد مقدمي الطلبات ولجان اتخاذ القرار بكافة المعلومات والمستندات  .ه
 .المحدد وبأسلوب دقيق

  :الخطوات األساسية .3

وتحميلها على النظام  الالئحةبإعداد  رابطة الدوري السعودي للمحترفينيقوم مدير إدارة تراخيص األندية ب .أ
والتي تتضمن قائمة المعايير والمستندات المطلوبة وذلك بغرض  (،CLAS)اإللكتروني لتراخيص األندية 

باإلضافة إلى إعداد  ،تقديم اإلثباتات المطلوبة من قبل مقدم طلب الرخصة على النظام اإللكتروني
 االستمارات والنماذج الداعمة لكل معيار.

البريد اإللكتروني بب يتم إرسال خطاب دعوة لإلنضمام في برنامج تراخيص األندية مع مستندات الطل .ب
 ويطلب من مقدم الطلب اإلقرار بإستالم هذه المواد.  الرخصة،إلى مقدم طلب 

إعادة الطلب إلى إدارة تراخيص األندية نموذج االنضمام بنظام التراخيص و يقوم مقدم الطلب بتعبئة  .ج
من هذه  4الفقرة  7المادة  )خالل المواعيد الزمنية الموضحة في رابطة الدوري السعودي للمحترفينب

تراخيص األندية ويتم إرساله عبر  يجب أن يكون طلب الرخصة معنونًا إلى مدير إدارةكما  الالئحة( ،
 . يجب التقيد بتاريخ التقديمو ، الفاكس أو البريد االلكتروني الرسمي الخاص باالدارة 
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بإنشاء "حساب إداري" لمقدم طلب الرخصة  رابطة الدوري السعودي للمحترفينيقوم مدير تراخيص األندية ب .د
على الرابط ( CLAS)وذلك حتى يتمكن من تقديم المستندات الخاصة بالمعايير عبر النظام اإللكتروني 

 https://clas.afc-link.com/authاإللكتروني: 
عة المستندات المقدمة من قبل مقدم الطلب والتأكد من إكتمالها إدارة تراخيص األندية بمراج يقوم مدير .ه

المواعيد الزمنية لكل معيار  قبل(CLAS) األندية وأنه قد تم إستالمها عبر النظام اإللكتروني لتراخيص 
ويقوم مدير إدارة تراخيص األندية بالرد على مقدم الطلب  رابطة الدوري السعودي للمحترفينالمحددة من 

خالل عشر أيام عمل من تاريخ إستالم الطلب وذلك بإرسال التقرير المبدئي الذي يتضمن أي مستندات 
 معلقة ويخضع التقرير المبدئي إلى مراجعة من قبل خبراء المعايير. 

دد المتفق عليه، يقوم مدير إدارة تراخيص األندية في حالة إكتمال المستندات وإرسالها ضمن الموعد المح .و
بفرز المعلومات المستلمة وتسجيلها ومن ثم إحالتها إلى الخبراء المكلفين حسب اختصاصهم ويكون كل 

 خبير مسئواًل عن أمور محددة في المعايير. 
جعة المستندات عند استالم مستندات مقدم الطلب من مدير إدارة تراخيص األندية، يقوم الخبراء بمرا .ز

والتأكد من اإللتزام بالمعايير ومن ثم يقدمون التقارير الالزمة إلى مدير إدارة تراخيص األندية ضمن المدة 
المحددة المتفق عليها بإستخدام النمـــاذج المعتمـدة وتدعم التقارير بالمستندات )األدلة التي تؤكد الوفاء 

 الزيارة الميدانية، عند الضرورة. بالمعيار المطلوب( أو ما تم تنفيذه خالل 
يقوم مدير إدارة تراخيص األندية بالتحقق من إكتمال تقارير الخبراء وإستالمها ضمن المدة المحددة المتفق  .ح

 عليها، كما يقوم مدير إدارة تراخيص األندية بمراجعة تقارير وآراء الخبراء. 
يقوم مدير إدارة تراخيص األندية بتقييم مقدم الطلب إستنادًا إلى تقارير الخبراء وعليه تحديد النقاط التي  .ط

 تحتاج إلى مزيد من التحقق.  
يقوم مدير إدارة تراخيص األندية والخبراء بإعداد تقرير إلى لجنة تراخيص األندية، يتضمن هذا التقرير  .ي

المستندات الداعمة وتحليل التقرير الذي تم استالمه من الخبراء تحليل )إستمارات ونماذج( الطلب و 
والسجالت الخاصة بجهة االتصال بمسئول التراخيص في النادي وأي تقارير إضافية أخرى ، كما يشتمل 

إدارة تراخيص األندية حيال إصدار الرخصة، أو إصدار الرخصة مع فرض  التقرير على توصيات مدير
من هذه الالئحة(  3الفقرة  3 في المادةصة، أو تطبيق عقوبات أخرى كما ورد عقوبات، أو رفض الرخ

لجنة تراخيص األندية  ، ويقوم مدير إدارة تراخيص األندية بتسليم صورة من التقرير وإشعار أعضاء
 بموعد اجتماع لجنة تراخيص األندية.

طلب والذي يوضح حدوث أي يحصل مدير إدارة تراخيص األندية على خطاب تمثيل إداري من مقدم ال .ك
فعاليات جوهرية و/أو مادية أو ظروف ذات أهمية اقتصادية جوهرية من عدمه ويتم إدراج ذلك في 

 التقرير واستنادًا إلى نتائج المراجعة وسيتضمن التقرير توصيات بمنح أو رفض الرخصة.
ية ومراجعته وعند الضرورة يقوم تقوم لجنة تراخيص األندية بإستالم التقرير من مدير إدارة تراخيص األند .ل

باإلتصال بمسئول التراخيص في النادي وطلب المزيد من اإليضاحات وتقع مسئولية تقديم اإلثباتات على 

https://clas.afc-link.com/auth)


| 

 

مقدم الطلب وتجتمع لجنة تراخيص األندية التخاذ قرار بشأن مقدم الطلب كما يمكن دعوة مسئول 
ن النادي لحضور اإلجتماع ممثالً عن مقدم الطلب التراخيص في النادي أو أي مسئول آخر يتم تحديده م

وتقديم اإلثبات النهائي أو اإليضاحات المطلوبة من لجنة تراخيص األندية، ومن ثم  تتخذ لجنة تراخيص 
األندية قرارها بإصدار الرخصة، أو إصدار الرخصة مع عقوبات، أو رفض الرخصة أو تطبيق أي 

  من هذه الالئحة. 3 الفقرة 3 ةالمادعقوبات أخرى وفقًا لما ورد في 
بعد مراجعة مستندات مقدمي الطلبات وتقارير مدير إدارة تراخيص األندية، تقوم جهة اتخاذ القرار بإصدار  .م

الرخصة وتخضع عملية إصدار الرخصة لقيام مقدم الطلب باستيفاء كافة المعايير اإللزامية التي تم 
صة مع ابداء المالحظات على جوانب القصور الواجب ، كما يمكن إصدار الرخالالئحةتحديدها في 

 توفيرها من قبل مقدم الطلب. 
)لجنة تراخيص األندية أو لجنة  اتخاذ القرار قبل جهاتمن  ير إدارة تراخيص األندية التقريريستلم مد  .ن

أو  الفاكسعبر (  أي النادي )المرخص لهإرسال القرار إلى بويقوم بدوره  استئناف تراخيص األندية(
 . بذلك  االتحاد اآلسيوي لكرة القدمإفادة و  البريد االلكتروني

بعد صدور الرخصة وحتى تاريخ إنتهائها، يجب على الجهة التي تم منحها الرخصة إبالغ الجهة المانحة   .س
للرخصة رسميًا بأي أحداث الحقة نمت إلى علمه في أي وقت والتي قد تؤدي إلى شك جوهري في قدرة 

 لى اإلستمرار في عملها حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.المرخص له ع
في حالة إخالل المرخص له بواحد أو أكثر من المؤشرات فأنه يجب عليه إعداد وتقديم نسخة محدثة من  .ع

 المعلومات المالية المستقبلية، كما يجب إعداد المعلومات المالية كل ستة أشهر على األقل.
ات أو عدم إرسالها في الموعد المتفق عليه يقوم مدير إدارة تراخيص األندية في حالة عدم إكتمال المستند .ف

باإلتصال بمقدم الطلب بغرض اإلتفاق على اإلجراءات التالية التي يجب اتخاذها )مثل طلب معلومات، 
 مستندات داعمة أو إستمارات لم يتم تقديمها(. 

احات، يتم اإلتصال بمقدم الطلب لمناقشة تلك عندما يحدد خبراء الرخصة أمورًا تتطلب مزيد من اإليض .ص
األمور من أجل الحصول على اإليضاحات والوصول إلى إتفاق متبادل على اإلجراءات المطلوب اتخاذها 
وعندما يحدد مدير إدارة تراخيص األندية أمورًا تتطلب المزيد من المراجعة )عدم التقيد بأي من المعايير 

معلومات إلخ( فأنه يتم اإلتصال بمقدم الطلب لمناقشة تلك األمور، ويمكن أو وجود أخطاء أو نقص في ال
لمدير إدارة تراخيص األندية طلب المزيد من اإليضاحات أو المستندات الداعمة أو إتخاذ قرار بإجراء 
زيارة ميدانية بغرض التحقق من تلك األمور، وفي حال التخطيط لزيارة ميدانية يقوم مدير إدارة تراخيص 
األندية و/أو الخبير بمقابلة مقدم الطلب وإبالغه بتلك األمور وتحديد اإلجراءات األساسية التي ينبغي 

 على النادي إتخاذها لتصحيح هذه األمور وفقًا للجدول الزمني. 
بعد المراجعة الدقيقة لمستندات مقدم الطلب وتقرير مدير إدارة تراخيص األندية وقيام لجنة تراخيص  .ق

رفض منح الرخصة، فيجب أن يوضح الرفض المجاالت التي يجب التركيز عليها ويتم منح األندية ب
 مقدم الطلب فرصة التقدم بطلب استئناف لدى لجنة استئناف تراخيص األندية. 
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يقوم مقدم الطلب بتقديم اإلستئناف )يمكن لمدير إدارة تراخيص األندية اإلستئناف على أول قرار( يتم   .ر
إلى إدارة تراخيص اإللكتروني  ات ضد قرارات لجنة تراخيص األندية من خالل البريدإرسال اإلستئناف

 5 خالل  cld@spl.com.sa عبر بريدها اإللكتروني الرسمي رابطة الدوري السعودي للمحترفيناألندية ب
أيام عمل من تاريخ صدور أول قرار وإبالغه إلى مقدم الطلب ويتم إشعار لجنة إستئناف تراخيص األندية 

سعودي  الـألف ري خمسون ( 50,000بتاريخ اإلجتماع الذي يتم اإلتفاق عليه، وتبلغ رسوم اإلستئناف )
 .رابطة الدوري السعودي للمحترفينل الحساب البنكيويتم إيداع المبلغ في 

وم مدير إدارة تراخيص األندية بإعداد تقرير مفصل لعرضه على لجنة إستئناف تراخيص األندية والذي يق .ش
يتضمن خطاب اإلستئناف المقدم من مقدم الطلب وأسباب قرار لجنة تراخيص األندية وأي معلومات 

 ضرورية أخرى يتم النظر فيها من قبل لجنة اإلستئناف. 
طلب، وقد تطلب لجنة اإلستئناف جتماعها للنظر في إستئناف مقدم الاألندية إتعقد لجنة إستئناف تراخيص  .ت

تقديم أي اثباتات  وال يمكنالمزيد من المعلومات و/أو وثائق مساندة من مدير إدارة تراخيص األندية 
 .تراخيص األندية ستئنافالطلب لمراجعتها من قبل لجنة ا جديدة من مقدم

لرخصة وتقرير مدير إدارة تراخيص األندية، تقوم لجنة إستئناف تراخيص بعد المراجعة الدقيقة لطلب ا .ث
األندية برفض/ قبول إصدار رخصة للنادي ويجب أن يتضمن تقرير لجنة إستئناف تراخيص األندية 
األسباب الداعية إلى رفض/ قبول الرخصة مع اإلشارة في حال الرفض إلى المراجع المحددة لشروط 

م يتم اإللتزام بها ويقوم مدير إدارة تراخيص األندية بإبالغ القرار إلى مسئول و/أو معايير معينة ل
رابطة الدوري بإدارة تراخيص األندية ب الرسمي الخاصاإللكتروني راخيص بالنادي بواسطة البريد الت

 .cld@spl.com.sa السعودي للمحترفين
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 :الجدول الزمني إلجراءات الرخصة .4

تراخيص األندية الجدول الزمني لإلجراءات الرئيسية لتراخيص األندية والذي يتضمن تاريخ  إدارةتحدد  .أ
 لكرة القدم تم تحديده من قبل االتحاد اآلسيوي يالسعودي والموعد النهائي الذي  المحترفينبداية دوري 

  القدم.لكرة  اآلسيوي قات أندية االتحاد ــابـللمشاركة في مس
تكون المواعيد النهائية هي المواعيد المحددة في الجدول الزمني حيث يتوجب على مقدم طلب الرخصة  .ب

 تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة قبل هذه المواعيد.
مقدم طلب الرخصة يعتبر  معّين،في حال لم يقدم مقدم طلب الرخصة أي مستندات أو وثائق لمعيار   .ج

 هذا المعيار.استيفاء في تلقائيًا فشل 
 الرقم النشـــــــــــــاط الموعد النهائي

 1 .األندية لجميع نظام التراخيص وإرسال األندية تراخيص نظام في الدخول طلب إرسال م2018مارس 

 2 .األندية تراخيص لبرنامج اإلنضمام أوعدم / باالنضمام الخاصة اإلستمارة تعبئة م2018مارس 

تراخيص  إدارة إلى التحتية البنية بمعايير الخاصة المستندات الموعد النهائي لتسليم جميع م1/06/2018
 3 األندية عبر النظام اإللكتروني للتراخيص.

 م1/07/2018
 تراخيص األندية إدارة إلى بالمعايير القانونية الخاصة المستندات الموعد النهائي لتسليم جميع

 4 عبر النظام اإللكتروني للتراخيص.

 م1/08/2018
تراخيص  إدارة إلى بالمعايير اإلدارية والرياضية الخاصة المستندات الموعد النهائي لتسليم جميع

 5 اإللكتروني لتراخيص األندية. مااألندية عبر النظ

من المعايير القانونية  (L.04)المعيار ب الخاصة المستندات الموعد النهائي لتسليم جميع م15/08/2018
 تراخيص األندية عبر النظام اإللكتروني للتراخيص. إدارة إلى

6 

 المعايير المالية ن( مF.06( و )F.01) بالمعيار  الخاصة النهائي لتسليم المستندات الموعد م15/08/2018
 7 تراخيص األندية عبر النظام اإللكتروني للتراخيص. إدارة إلى

 8 .المقدمة الملفات صحة من للتأكد تفقدية لألندية بزيارات بالقيام األندية تراخيص إدارة تقوم 2018أغسطس 

 9 من المعايير المالية. (F.04( و )F.03الموعد النهائي لتسوية جميع الذمم المتعلقة بالمعيار ) م31/08/2018

 م31/08/2018
( من المعايير F.04( و )F.03) بالمعيارلتسليم جميع المستندات الخاصة الموعد النهائي 

 10 إلى إدارة تراخيص األندية عبر النظام اإللكتروني لتراخيص األندية.المالية 

( من المعايير المالية إلى إدارة F.05الموعد النهائي لتسليم المستندات الخاصة بالمعيار ) م8/10/2018
 11 األندية.تراخيص األندية عبر النظام األلكتروني لتراخيص 

 12 .األندية تراخيص لجنة قرار صدور م15/10/2018

 13  التراخيص لجنة قرار األندية حول استئناف تراخيص للجنة بطلب التقّدم م20/10/2018

 14 .األندية استئناف تراخيص لجنة قرار م29/10/2018

 15 .الرخصة على الحاصلة األنديةب القدم لكرة اآلسيوي  االتحادإبالغ  م31/10/2018
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 المعايير الرياضية(: 8مادة )

 :ةـــــــمقدم .1

دعم المن الضروري ف ر كرة القدمستمرارية وتطويإكرة القدم، وبغرض التأكد من مستقبل  تعتبر الفئات السنية
لترويج لتزام األندية باإلجراءات المناسبة إالبد من  عليهو ،  السنيةالفئات ستثمار في برامج تطوير وتدريب واإل

 وتكريس اهتمامهم بكرة القدم.  الفئات السنيةالعبين شجيع اللعبة بين المجتمع لضمان ت

 األهداف: .2

  يلي:بما مقدمي طلب الرخصة تهدف المعايير الرياضية إلى قيام 
 . الفئات السنيةستثمار في برامج تطوير اللعبة بين اإل .أ

  العام.على مواصلة التعليم  الفئات السنيةالعبين دعم ثقافة كرة القدم وتشجيع  .ب
 والمحترفين.  الفئات السنيةفضل رعاية طبية لالعبين أتوفير  .ج
)بما في ذلك المفهوم المشترك بأمور التحكيم بين المعنيين  اإلستادتطبيق مبدأ اللعب النظيف داخل وخارج  .د

 داريين(. بكرة القدم مثل الحكام والالعبين والمدربين واإل

 :المعايير .3

 (Aمعيار ) .3/1

 الرقم المعيار الدرجة

A العبين الفئات السنية ةهيكل S.01 

 تأسيس هياكل تطوير العبين واضحة إلى جانب التالي:  يجب على مقدم طلب الرخصة (1
 خطوط عريضة واضحة حول فلسفة النادي، و أسلوب اللعب لديه وبرامجه القابلة للتطبيق؛  (أ

 .رق الفئات السنيةتأسيس ف (ب
 .الآلعبين الواضحة و المرحليةمسارات  (ج
 تكريس المصادر بالكامل لتأسيس تلك الهياكل و المحافظة عليها و تحسينها.  (د

 تشمل هذه الهياكل التالي:  (2
 األول؛  الفريقعلى األقل تحت  ( فرق فئات سنية3ثالث ) (أ

و تحت  (15) تحت عشر  الخامسة( على األقل من الفرق العليا ينبغي ان تكون تحت 2إثنين ) (ب
 .(19) تحت  التاسعة عشر

( العبا على األقل  إلعداد الفريق ليكون جاهزا 18يجب أن يحتوي كل فريق على ثمانية عشر ) (ج
 .أو البطوالت المفتوحة شاركة في بطوالت الفئات السنيةللم

يجب أن تكون جميع الفرق و جميع الآلعبين ضمن الكيان القانوني للمرخص له أو تابعة لكيانه  (د
 .قانونيال
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ضمن كل فريق، يجب تصميم البرامج المخصصة و إدارتها من قبل الخبراء المعنيين )المشرفين،  (ه
 .والمدربين، وأخصائيي العالج الطبيعي، وأخصائي التغذية، ... إلخ(

على المستوى  لكرة القدماالتحاد السعودي في البطوالت الرسمية التي ينظمها يجب على الفريق المشاركة  (3
 و / او اإلقليمي.  الوطني

على المستويات لكرة القدم االتحاد السعودي ينبغي تنظيم بطوالت الفئات العمرية ذات العالقة من قبل  (4
 الوطنية و/ أو اإلقليمية. و يشمل ذلك دوري الشباب، و دوري اإلحتياطي، الدوري المحلي/ الداخلي . 

 الوثائق المطلوبة

 عام. 19-15الفئة السنية من قائمة بأسماء الالعبين لفريق  .1
 لالعبين في الهيئة العامة للرياضة و/أو االتحاد السعودي لكرة القدم.مستندات التسجيل  .2
 صور من المشاركة في البطوالت والمسابقات. .3
 عام. 19-15قائمة بأسماء الالعبين لفريق الفئة السنية من  .4
 و االتحاد السعودي لكرة القدم.مستندات التسجيل لالعبين في الهيئة العامة للرياضة و/أ .5
 صور من المشاركة في البطوالت والمسابقات. .6
 عام. 14-10قائمة بأسماء الالعبين لفريق الفئة السنية من  .7
 مستندات التسجيل لالعبين في الهيئة العامة للرياضة و/أو االتحاد السعودي لكرة القدم. .8
 صور من المشاركة في البطوالت والمسابقات. .9

 
 

 الرقم المعيار الدرجة

A البرنامج المعتمد لتطوير الفئات السنية S.02 

 اتباعها المقرر اإلجراءات ي َحِدد والذي الشباب لتطوير مكتوًبا برنامًجا مقدم طلب الرخصة يمتلك أن يجب .1
 - :البرنامج هذا يتضمن أن وينبغي ،الشباب الالعبين لتطوير

 .الشباب تطوير برنامج وغايات أهداف .أ
 .سنوات 7 أقصى بحد و األقل على سنوات 3 لمدة البرنامج سريان .ب
 .) وغيرها الشباب وفرق  المعنية والجهات التنظيمي الهيكل (الشباب قطاع تنظيم .ج
 .الشباب بقطاع المعني واإلداري  والرياضي والطبي الفني العمل بطاقم وقائمة المعنيون  الموظفون  .د

 تفاصيل الدعم الطبي للفئات السنية. م تضمنًا توضيح الشباب لالعبين الطبي الدعم .ه
 .) التدريب مرافق (الشباب لقطاع المتاحة التحتية البنية .و
 ).ذلك وغير المحلي المجتمع أو العب أو نادي قبل من والمساهمة المتاحة الميزانية) المالية الموارد .ز
وجدول  والبدنية والتكتيكية الفنية اللعب مهارات (الم ختلفة السنية للفئات القدم كرة تعليم برنامج .ح

 التدريب(.
 ."اللعبة قوانين" عن تعليمي برنامج .ط
 .الموضوعة األهداف من حققةالم واإلنجازات النتائج لتقييم المراجعة عملية .ي
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 من مهًما جزًءا م نتظم لتعليم الشباب الالعبين كافة تلقي لضمان النادي يقررها التي األحكام ست َمِثل .2
 يطبقها التي بالتدابير يتعلق فيما التطوير برنامج في األحكام هذه تفاصيل تضمينيجب  الشباب، برنامج
 الالعبين جميع إعاقة عدم األندية تضمن أن األهمية تلك وكجزٍء من، الشرط هذا استيفاء لضمان النادي

 .الشباب تطوير برنامج إطار في األندية المقررة متطلبات خالل من تعليمهم مواصلة من الشباب

 الرعاية يقيمون مع عائالتهم ال الذين الشباب الالعبين تلقي ضمان األندية على يجب ذلك، على وعالوةً  .3
 تفصيلي نحو على الصدد الخاصة بهذااألحكام  إدارج وينبغي ،رفاهيهتم المناسبة لضمان واإلقامة الكافية

 .البرنامج في
 الجهة المانحة للرخصة إلى سابًقا الم عتمد الشباب تطوير برنامج تقديم مقدم طلب الرخصة على يتعين ال .4

 :التالية الحاالت من أي تتحقق لم ما القادمة، وذلك التراخيص دورة ألجل
 .البرنامج استيفاء عدم بسبب الرخصة من قبل الجهة المانحة للرخصة سحب .أ

 .البرنامج سريان مدة انتهاء .ب
 .البرنامج من محتوى  األدنى الحد تعديل .ج

 المطلوبةالوثائق 

 . 2نموذج  – 1ملحق  .1
 .الشباب تطوير وغايات برنامج األهداف .2
 .) سنوات 7إلى  3بين  تتراوح أن ينبغي (البرنامج سريان مدة .3
 .وغيرها الشباب وفرق  المعنية الجهات يوضح تنظيمي هيكل .4
 .وغيرها والمؤهالت األسماء ذلك في بما المعنيين الموظفين بشأن تفاصيل .5
 .الطبي(توضيح تفاصيل الدعم  م تضمًنا (الشباب لالعبين الطبي الدعم  .6
 .) التدريب مرافق صور (الشباب لتطوير المتاحة التحتية لبنيةا  .7
 .) الخارجي والدعم الميزانيةالمخصصة ) المالية الموارد  .8
 .) والبدنية والتكتيكية الفنية اللعب مهارات المختلفة )للفئات السنية  القدم كرة تعليم برنامج  .9

 ."اللعبة قوانين" تعليمي ومحاضرات بشأن برنامج . .10
 تقرير عن نتائج برنامج تطوير الشباب للسنة السابقة. .11
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 الرقم المعيار الدرجة

A الرعاية الطبية S.03 

 :يلي ما ضمان مقدم طلب الرخصة على يجب
قبل هيئة  من م عتمد طبيب يد على سنوي  طبي لفحص األول الفريق في الالعبين جميع يخضع أن .1

 التخصصات الطبية السعودية.
 القلب لفحص األول الفريق في الالعبين جميع يخضع أن ضمان مقدم طلب الرخصة على ويجب .2

 .والشرايين
 الصحية والسجالت اإلصابات سجالت ذلك في بما مخزنة إلكترونًياة الطبي السجالت كافةيجب أن تكون  .3

 .رابطة الدوري السعودي للمحترفينإدارة تراخيص األندية بإلى  نسخة وإرسالالالعبين  لجميع
 الوثائق المطلوبة

 3نموذج  1ملحق  .1
 .( لجميع الالعبين2الكشف الطبي )ملحق  .2
 .هوية اإلقامة( –الهوية الوطنية  -جواز السفر وثائق الالعبين الرسمية ) .3
 .التأمين الطبي لالعبين .4
 صور شخصية لالعبين. .5

 
 (Bالمعيار ) .3/2

 
 الرقم المعيار الدرجة

B برامج توسيع قاعدة اللعبة S.04 

( في البرامج األساسية و / أو برامج المسئولية اإلجتماعية 13يتم إدراج األطفال دون سن الثالة عشر ) .1
  للنادي.

ال من المجتمع و تنظيم المهرجانات / الفعاليات المنتظمة ينبغي على مقدم طلب الرخصة إشراك األطف .2
 لتوفير فرص اللعب المتساوية. 

( طفل على األقل يلعبون في مالعب كرة قدم ذات حجم منظم مقسمة 40ينبغي أن يشمل النشاط أربعين ) .3
 مالعب صغيرة يتم اللعب فيها خمسة مقابل خمسة.  4إلى 

مع فلسفة اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم لألطفال الذين  للنادي الرئيسيةينبغي أن تتماشى أنشطة كرة القدم  .4
 عاما.  12و  6تندرج أعمارهم بين 

و الشركاء أو أي أو وزارة التعليم، أ، االتحاد السعودييتم القيام بذلك بالتعاون مع اإلدارة ذات العالقة في  .5
 ر األساسي لإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم.أصحاب مصلحة آخرين. و يمكن اإلشارة إلى وثيقة سياسة اإلطا

 الوثائق المطلوبة

 قائمة المشاركين. .1
 .صور على األقل من الفعاليات والنشاطاتخمسة  .2
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 الرقم المعيار الدرجة

B البرامج التعليمية S.05 

 على األول للفريق الفني التدريب طاقم وكامل الالعبين حضور ضمان مقدم طلب الرخصة على يجب .1
 :يلي بما متعلقة دورات/ فعاليات حضور

 .الرياضية النزاهة أمور .أ
 .الفيفا قبل من اللعبة قوانين .ب
 .المنشطات تعاطي مراقبة .ج
رابطة و/أو  لكرة القدماالتحاد السعودي أو /و اآلسيوي  االتحاد يطلبه الذي النحو على أخرى  مواضيع .د

 .الدوري السعودي للمحترفين
 مع بالتعاون  آخر طرف أو مقدم طلب الرخصة بواسطة إما الفعاليات أو الدورات هذه مثل تقديم يجب .2

 له. المراد الترخيص موسمال خالل ذلك يكون  أن على الرخصة،مقدم طلب 
 أو للدورة األشخاص هؤالء حضور على أدلة طلب الرخصة تقديم مقدمفي حال  فقط المعيار هذا يستوفى .3

 .الفعالية
 الوثائق المطلوبة

 .4نموذج  1ملحق  -كشف الحضور   .1
 .قائمة الم حاضرين .2
 بالنشاطات خالل المحاضرة.  قائمة .3
 المحاضرة.  من صور  .4
 تاريخ المحاضرة. .5

 
 
 

 الرقم المعيار الدرجة

B االجتماعية المسؤولية برامج S.06 

 المسائل ولمعالجة واللعبة للنادي برامج للترويج وي نفذ استراتيجيات اجتماعية مقدم طلب الرخصة يضع .1
 .القدم والمجتمع كرة لعبة في الراهنة المتعلقة

مقدم طلب  قبل من الم علنة والبرامج االستراتيجيات لتنفيذ الموجهة والحمالت للمبادرات الدعم تقديم ينبغي .2
 .الفيفا أو اآلسيوي  أو االتحاد الرخصة

 :يلي بما يامالق ي سهل الذي األمر المجتمع،ت نشيء هذه البرامج روابط مع  .3
 .م شجعين قاعدة وتوسيع تكوين .أ

 .المتطوعين من مجموعة تكوين .ب
 .للمجتمع القدم كرة وفعاليات ومبادرات أنشطة تنظيم .ج
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 .المجتمع مع قوية وروابطتعزيز عالقات  .د
 .التجاريين والشركاء الراعية والجهات البضائع وتسويق التجارية العالمة لترسيخ قيةيتسو  قاعدة إنشاء .ه

 الوثائق المطلوبة

 شرح عن النشاط اإلجتماعي. .1
 قائمة الحضور. .2
 صور من النشاط. .3
 تاريخ النشاط. .4

 
 (Cالمعيار ) .3/3

 الرقم المعيار الدرجة

C النادي أكاديمية S.07 

 برنامج لتنفيذ المطلوبة والمرافق التحتية البنية توفير الشباب معلتطوير  أكاديمية مقدم طلب الرخصة ي نشئ
 .الشباب تطوير

 الوثائق المطلوبة

 وثائق ملكية األكاديمية. .1
 .مع مؤهالتهم  المدربين في األكاديمية قائمة .2
 الطالب في األكاديمية. قائمة .3
 موقع وعنوان األكاديمية. تفاصيل .4
 مرافق األكاديمية . من صور .5
 الهيكل التنظيمي لألكاديمية. .6

 

 الرقم المعيار الدرجة

C العنصرية S.08 

 .القدم كرة في العنصرية لمكافحة سياسة مقدم طلب الرخصة يضع
 الوثائق المطلوبة

 العنصرية. لمكافحة العامة السياسة وثيقة ▪
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 التحتيةمعايير البنية (: 9مادة )

 :مقدمة .1

الرياضي ومعايير األمن والسالمة )قوانين  اإلستادرشادات والتوجيهات إلى معيار تشير العديد من اللوائح واإل
ات باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، كتيب االتحاد اإلستاداللعبة، لوائح مسابقات االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، الئحة 

 والمتطلبات الفنية(.  القدم التوصياتالدولي الخاص باستادات كرة 
القدم التركيز على منهج البنية التحتية لمسابقات االتحاد  االتحاد اآلسيوي لكرةقرر  اللوائح،على هذه  بناءً 

لزامية" ات التي تتضمن الحد األدنى من المعايير "المتطلبات اإلاإلستاداآلسيوي من خالل إنشاء الئحة خاصة ب
حاد الرياضية باالت الئحة المالعبفي وثيقة واحدة وفيما يخص مسابقات أندية االتحاد اآلسيوي، يتم الرجوع إلى 

  لقدم الخاصة ببطولة دوري أبطال آسيا وكأس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم.اآلسيوي لكرة ا

 :األهداف .2

 إلى قيام مقدمي طلب الرخصة بما يلي: معايير البنية التحتية تهدف  
استادات معتمدة وجاهزة لمباريات مسابقات أندية االتحاد  الرخصة أن يكون لدى مقدمي طلب .أ

 ةواألمن والسالمة المناسب وممثلو الصحافة التجهيزات الالزمة عالمللجماهير واإلاآلسيوي ويوفر 
 . ةوالمالئم

دتهم على تطوير مهاراتهم مرافق تدريب مالئمة لالعبيه لمساع الرخصة يوجد لدى مقدمي طلب .ب
 الفنية.

 ر:المعايي .3

 ( Aمعيار ) .3/1

 الرقم المعيار الدرجة

A 
لمسابقات أندية االتحاد اآلسيوي لكرة استادات رياضية معتمدة 

 القدم
I.01 

يجب أن يكون لدى مقدمي طلب الرخصة استادات جاهزة للعب مباريات مسابقات أندية االتحاد اآلسيوي ويمكن 
 أن يوفر مقدمي طلب الرخصة التالي:

 وثائق تثبت ملكية اإلستاد. .أ
توفير عقد موقع مع مالك اإلستاد يسمح له باستخدامه ويجب أن يتضمن العقد إستعمال اإلستاد لمباريات   .ب

اإلياب بمسابقات االتحاد اآلسيوي للموسم القادم الذي يتأهل إليه مقدم طلب الرخصة بناًء على نتائجه 
 الرياضية.

حة اإلستادات الصادرة عن االتحاد اآلسيوي يشترط في اإلستاد أن يلبي كافة اإلشتراطات الواردة في الئ  .ج
ودون أي إخالل بأي اشتراطات صادرة عن االتحاد السعودي لكرة القدم تعطي معايير جودة  القدم،لكرة 

 أعلى.



| 

 

التي يقع بها االتحاد  الدولةكما يجب أن يكون مقره في  المحلييجب أن يكون اإلستاد معتمد من االتحاد  .د
 .المحلي

 المطلوبةالوثائق 

 لألستاد. المالك مع عقد أو ملكية ثيقةو  .1
 .لكرة القدم في بطوالت االتحاد اآلسيوي األستاد التي ستقام عليه المباريات خطاب إلختيار   .2
 ستاد.األ من مختلفة أنحاء من صور .3
 عدل شدة اإلضاءة.م .4
 .االستاد عنوان .5
 .االستاد سعة  .6

 
 الرقم المعيار الدرجة

A السالمة شهادة -االستاد I.02 

 اإلستاد. سالمة يجب اعتماد  .1
 المتعلقة بالسالمة وخطة اإلخالء.  الشروط ، بما في ذلكاالعتماد وفقا للقانون المحلي يجب أن يتمو  .2
  -أدني: اإلستاد المعلومات التالية كحد  سالمة هادة اعتماديجب أن تتضمن ش .3

 حالة السالمة فيما يتعلق ببنية اإلستاد وإجراءات التحسين.  -أ
 المختصة.بيان االمتثال للوائح السالمة / األمان التي أقرتها إحدى الهيئات المدنية  -ب
 اعتماد سعة اإلستاد اإلجمالية )المقاعد الفردية والمدرجات والعدد اإلجمالي.(  -ج

مختصة لمدة عامين اعتبارا من بداية موسم مسابقة أندية تسري الشهادة التي تم إصدارها بمعرفة الجهة ال .4
 . (ة القدم )أولى المباريات المؤهلةاالتحاد اآلسيوي لكر 

 الوثائق المطلوبة

 الجهة المسؤولة عن إصدار الشهادة. .1
 شهادة سالمة االستاد. .2
 تاريخ إصدار الشهادة. .3
 تاريخ إنتهاء الشهادة. .4

 
 الرقم المعيار الدرجة

A الُمعتمدة اإلخالء خطة -االستاد I.03 

 من غيرها أو المختصة المدنية والسلطة واألمن السالمة بشؤون  المعنية كالهيئة (المناسبة الجهة تعتمد .1
 حالة في بالكامل االستاد إخالء إمكانية تضمن التي االخالء خطةوغيرها ) المؤهلة والمعتمدة الشركات
 .الم طبق المحلي للقانون  وفًقا الطوارئ 
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 في بما اإلخالء، خطة محتوى  تحدد الجهة المانحة للرخصة على فيجب القانون، هذا وجود عدم حالة في .2
 مثل ،المناسبة المدنية الهيئة مع الوثيق التعاون  خالل من وذلك وجهة االعتماد، اإلخالء وقت ذلك

 . ذلك وغير والشرطة المحلية واإلطفاء والمستشفيات المحلية األمنية السلطات
ن  بياني م خطط االستاد في بارز بشكلٍ  ي عرض أن ينبغي .3  اإلخالء مسارات يظهر والذي الطابق لخطة م لوَّ

 .المحتملة
 .اإلخالء خطة على والنادي االستاد وموظفي والمنظمين األمن ضابط إطالع ينبغي .4

 الوثائق المطلوبة

 الجهة الم عتمدة لخطة اإلخالء. .1
 خطة اإلخالء. .2
ن  بياني م خطط .3  .يظهر مسارات اإلخالء م لوَّ
 تاريخ اإلعتماد. .4
 مدة سريان خطة اإلخالء. .5

 

 الرقم المعيار الدرجة

A جاهزية مرافق التدريب I.04 

يجب أن يمتلك مقدم طلب الرخصة منشآت تدريبية متاحة على مدار العام ويجب أن يقّدم مقدم طلب  .1
 يلي: الرخصة ما 

 أو مايثبت ملكيته للمنشآت التدريبية، .أ
 عقد كتابي مبرم مع مالك/ماّلك المنشآت التدريبية. .ب

يجب أن يضمن هذا العقد استخدام المنشآت التدريبية خالل الموسم القادم الذي يعد مقدم طلب الرخصة  .2
مؤهاًل للمشاركة في مسابقاته الرياضية، وذلك فيما يتعلق بجميع األندية المشاركة في البطوالت المعتمدة 

 قليمي/المحلي.من االتحاد اال
 الوثائق المطلوبة

 وثائق تثبت الملكية أو عقد م برم مع المالك. .1
 عنوان مرافق التدريب. .2
 التدريب. صور مرافق .3
 
 (B)معيار . 3/2

 الرقم المعيار الدرجة

B السالمة - االستاد I.05 

 القبيل، هذا من قانون  أي وجود عدم حالة في المالئمة، السالمة أحكام إصدار يجب المحلي، بالقانون  عمالً 
 :األقل على التالية األحكام وينفذ الجهة المانحة للرخصة ي حدد فعندئذٍ 
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 والساللم الدخول والخروج، بوابات ذلك في بما والمدرجات، االستاد أجزاء كافة تكون  أن يجب .1
 معايير مع متوافقة وغيرها والغرف والخاصة العامة األماكن وجميع والممرات والسقوف واألبواب
 السالمة.

 األصفر (ناصع بلون  للجماهير المخصصة المناطق في والساللم العامة الممرات كافة طالء يجب .2
 منطقة إلى للجماهير المخصصة المناطق من الموصلة البوابات جميع األمر مع وكذلك ،) مثال

 .االستاد من وبوابات الخروج الخروج أبواب وجميع اللعب
 قد عوائق أي من خالية وغيرها والبوابات واألبواب والساللم والردهات العامة الممرات كل إبقاء ينبغي .3

 الحدث. خالل للجماهير الحر دون االنسياب تحول
 عن بعيًدا الخارج نحو اللعب منطقة إلى المخصصة للجماهير لمناطقل البوابات جميعتفتح  أن يجب .4

  شخص يتواجد أن االستاد، يجب داخل الجماهير تواجد أثناءمفتوحة  تظل أن ويجب الجماهير،
 مباشرة خروج إتاحة طرق  وضمان االستعمال سوء التقاءو  جميع البوابات عند للتنظيم خصيًصام عين 

هذه  تزويد يجوزو  المشروع، غير الدخول أو التسلل ولمنع الطوارئ، حاالت في إخالء أي عند
 ال الداخل، كم من شخص أي قبل من وبسرعة ببساطة تشغيله يسهل إقفال بجهاز والبوابات األبواب

 االستاد. داخل الجماهير تواجد أثناء بمفتاح األبواب إغالق الظروف ظرف من أي تحت يجوز
 في أو الملعب في المتواجدون  هؤالء لحماية المناسبة السالمة بأدوات م جهًزا االستاد يكون  أن وينبغي .5

 من االستاد. أخرى  أجزاء
 مع التواصل االستاد وسالمة بأمن المعنية والهيئات الحدث م نظمي باستطاعة يكون  أن األهمية فمن .6

 مثل:الكفاية  فيه بما وموثوق  قوي  جماهير مخاطبة نظام عبر وخارجه الملعب الجماهير داخل
 الفيديو. شاشة أو/و لوحة التنائج طريق عن أو/و الصوت مكبرات

 وتفتيش التذاكر توزيع كنظام القدم، كرة مباراة  تنظيم جوانب كافة والسالمة األمن استراتيجية ت غطي .7
 حالة في المتخذة والتدابير الطبية والخدمات الحشود تفريق واستراتيجية الفصل الجماهير واستراتيجية

 .أخرى  طوارئ  حالة أي أو الطاقة فقدان إمدادات أو حريق نشوب
 الوثائق المطلوبة

 صورعلى األقل (. 10) صور لوسائل السالمة باالستاد  ▪
 

 الرقم المعيار الدرجة

B الفئات السنيةتدريب  مرافق I.06 

 :أدنى كحد يلي ماللفئات السنية  خصصةالم التدريب لمرافق التحتية البنية تشمل أن يجب
 .خارجيةتدريب  مرافق .1
 .داخلية تدريب مرافق .2
 .المالبس تبديل غ رف .3
 .التدريب موقع في األولية اإلسعافات إلى مباشر وصول أو طبية غ رف .4

 الوثائق المطلوبة
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 وثائق تثبت الملكية أو عقد م برم مع المالك. .1
 عنوان مرافق التدريب. .2
 صور من مرافق التدريب. .3
 عنوان مرافق التدريب الداخلية )المغلقة(. .4
 صور لمرافق الترديب الداخلية )المغلقة(. .5
 صور لغرفة االسعافات األولية. .6

 

 الرقم المعيار الدرجة

B األساسية القواعد -  االستاد I.07 

 هذه توفر أن ويجب للجماهير ومرئي بارز مكان في توضع وأن استاد لكل أساسية قواعد هناك تكون  أن يجب
 :األقل على التالية المعلومات القواعد
 .الدخول حقوق   .1
 .األحداث تأجيل أو إلغاء  .2
 أو بذيئة ألفاظ واستخدام األشياء وإلقاء الملعب دخول أرضية مثل والعقوبات، للمحظورات توصيًفا  .3

 .شابه وما أو عنصرية مسيئة
 .شابه وما والالفتات النارية واأللعاب والكحوليات التدخين على المفروضة القيود .4
 .الجلوس قواعد .5
 .الملعب من الطرد أسباب .6
 .باالستاد الخاصة المخاطر تحليل .7

 الوثائق المطلوبة

 األساسية لالستاد.القواعد  .1
 صور توّضح عرض القواعد األساسية في مرافق األستاد. .2

 
 الرقم المعيار الدرجة

B  الخاصة االحتياجات ذوي الجماهير-االستاد I.08 

 االحتياجات ذوي  الجماهير الستيعاب الالزمة المتطلبات تحديد الجهة المانحة للرخصة على يجب ▪
 .لهم المصاحبين لألشخاص والراحة السالمة الخاصة وتوفير

 الوثائق المطلوبة

 صور( 3صور للمنطقة المخصصة لذوي اإلحتياجات الخاصة )  ▪
 ( Cمعيار ) .3/3

 الرقم المعيار الدرجة

C والتوجيهات اإلشارات- االستاد I.09 

 .دولًيا مفهومة تصويرية بلغة وخارجه االستاد داخل الجمهور توجيه إشارات جميع ت عرض أن يجب .1
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 الطرق  إلى لإلشارة األنحاء شتى وفي وحوله االستاد من بالقرب وشاملة واضحة الفتات وضع يجب .2
 .القطاعات لمختلف المؤدية

 داخل سواءً  الالفتات، على الظاهرة للمعلومات م طابقة التذاكر على المدونة المعلومات تكون  أن يجب .3
 .بها صدرت التي المقاعد أماكن بوضوح التذاكر تحدد أن يجبو  خارجه أو االستاد

 التي المعلومات على التذاكر كعوب تحتوي  أن ويجب الدخول، عملية في للتذاكر اللوني الترميز سيساعد .4
 لتوجيه النطاق واسعة جدارية خرائط تعليق يجبو  ،االستاد داخل وجودهم بمجرد الجماهير ستوجه

 .الجماهير
 الوثائق المطلوبة

 صور( 5والتوجيهية لالستاد ) صور اللوح اإلرشادية  ▪

 الموظفين/اإلدارية المعايير(: 10مادة )

 :ةــــــــــمقدم .1

ليس فقط على المستوى الرياضي  لها دورًا كبيراً  يامأندية كرة القدم في هذه األ فإننظرًا للتغير في طبيعة اللعبة 
وإنما على المستويين التجاري والمجتمعي فقد أصبح نادي كرة القدم مركزاً هاماً يضم الموظفين األكفاء ووكاالت 

إنتشار شعبية كرة تجمعوا معًا لتنمية  ننادي والمتبرعين والموردين والتجار وآخرين والذيلل نداعميالاإلعالم و 
  القدم.

عادة هيكلة وتغيير المجال إ تعمل أندية كرة القدم في بيئة أكثر تنافسية عن ذي قبل لذلك يحتاج النادي إلى 
فإن الدعم المستمر للمحترفين والمتخصصين سيؤدي  التشغيل،يف مع التغير في طبيعة اللعبة والزيادة في تكال
 دارةرفة والخبرة في مجال التجارة والتسويق واإلكما أصبحت المع ،بالتالي إلى المحافظة على استمرارية النادي

 والمالية والترفيه مهمه جدًا. 
ندية تحت ضغوط مالية رواتب الالعبين المحترفين وضعت األ والزيادة فييف تشغيل النادي أن زيادة تكال

والرعاية والعديد  هناك حاجة إلى بدائل مثل اإلعالنات والمنتجات التجارية وتذاكر المبارياتهائلة، عليه فإنه 
كتفاء الذاتي وتعزيز الربحية على المدى على اإل النادي، وقدرتهاستقاللية على  تساعدل خرى،من المجاالت األ

 البعيد. 
المنشآت  موظفيه العاملين بدوام كامل و/أوستفادة من معرفة وخبرة على ما تقدم، يمكن لنادي كرة القدم اإل بناءً 

 المستقلة لجلب المعرفة التقنية لمنشآت النادي. 

 : األهداف .2

 تتمثل األهداف المنشودة من معايير الموظفين واإلداريين تحقيق ما يلي:
 بطرق إحترافية. إدارة النادي .أ

 إعادة هيكلة وتنظيم النادي ليصبح في حالة تشغيلية كاملة. .ب
 .تتمتع بالتعليم والتأهيل الجيد والخبراتالتي للنادي جلب الكوادر المتخصصة الضرورية  .ج
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خرى من قبل مدربين أكفاء مدعومين بالجهاز الطبي تدريب الالعبين في الفريق األول والفئات األ .د
 .الضروري 

 والموظفين.الحصول على هيكل تنظيمي واضح مع الفصل بين الواجبات التي يكلف بها العاملين  .ه
 .الماليةستقاللية لتحقيق اإل للنادي زيادة مصادر الدخل .و

 المعايير .3

 (Aمعيار ) .3/1

 الرقم التفاصيل الدرجة

A السكرتارية P.01 

 إلدارة الحتياجاته تبًعا المتخصصين السكرتارية موظفي من كافًيا عدًدا الرخصة طلب م قدم ي عيِّن أن يجب .1
 ( .كامل بدوام الموظف هذا أدنى يكون )سكرتير واحد كحد  اليومية أعماله

باإلضافة  قسم السكرتارية بالنادي لتشغيل متاحة مكتبية مساحات الرخصة طلب م قدم لدى يكون  أن يجب .2
 .والحاسب والبريد اإللكتروني والفاكس الهاتف األدوات اإللكترونية الالزمة مثل: لتوفر

 الوثائق المطلوبة

 صور من مكاتب السكرتارية. .1
 .5نموذج  1ملحق  – عنوان السكرتارية .2
 وثيقة الملكية أو عقد التأجير.صورة من  .3

 
 

 الرقم التفاصيل الدرجة

A المدير التنفيذي P.02 

 ويتم شغل يوميبشكل  النادي إدارة عن بالمسؤولية ي عنى تنفيذًيا مديراً  الرخصة طلب م قدم ي عين أن يجب .1
 كامل. بدوام الوظيفة هذه

رابطة  قبل من بها م عترف خبرة أو جامعي مؤهل على األقل على حاصالً  التنفيذي المدير يكون  أن يجب .2
 .الدوري السعودي للمحترفين

 الذي الشخص ويتحمل الوظيفة، لهذه الوظيفي الوصف في التنفيذي المدير وواجبات حقوق  تضمين يجب .3
 كرة وشؤون  التنفيذية للمسائل اليومية اإلدارية الجوانب كافة على اإلشراف الوظيفة مسؤولية هذه يشغل
  القدم.

 النادي، قبل من اآلخرين اإلداريين الموظفين مكاتب نفس في متواجًدا التنفيذي المدير يكون  أن ويجب .4
 .الرخصة طلب م قدم عمل ساعات مع م تماشية التنفيذي المدير عمل ساعات تكون  أن ويجب

 .يوصى بتعيين المدير التنفيذي من قبل مجلس إدارة النادي .5
 .الم ختصة السلطات أمام النادي عن نيابة التوقيع بسلطة التنفيذي المدير يتمتع .6

 الوثائق المطلوبة
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 الرقم المعيار الدرجة

A المسؤول المالي P.03 

 ،بدوام كاملويكون الموظف  المالية الشؤون  على يشرف مالياً  مسؤوال تعيين الرخصة طلب مقدم على يجب .1
من  تفويضه تم خارجي شريك أو النادي إدارة لدى يعمل شخصاً  المالي المسؤول يكون  أن ومن الممكن

 .مكتوب عقد بموجب النادي قبل
 :أدنى كحد التالية المؤهالت أحد على حاصال المالي المسؤول يكون  أن يجب .2

 .معتمدتدقيق  أو دبلومة معتمدشهادة محاسبة  .أ
 المالية خلفيته على بناء رابطة الدوري السعودي للمحترفين قبل من صادرة بالكفاءة إقرار شهادة .ب

 .األقل على سنوات ثالث لمدة المالية الشؤون  في وخبراته العملية
يجب توضيح المهام والمسئوليـات المكـلف بـها المسئول المالي في الوصف الوظيفي، وفي حالة التعامل مع  .3

طرف خارجي، يجب إعداد المسئوليات والمهام المكلف بها في العقد المبرم ما بين النادي والطرف 
 الخارجي. 

 خصة.يتم تعيين المسؤول المالي من قبل الجهة المعنية لدى مقدم طلب الر  .4
 الوثائق المطلوبة
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 الرقم المعيار الدرجة

A األمني نسقالم P.04 

كامل  بدوام موظفال هذا بالشؤون االمنية، يكون  منسق أمني ي عنى تعيين مقدم طلب الرخصة على يجب .1
 أو جزئي.

والتأكد مراقب والمنسق العام للمباراة الو  قادرًا على التعاون مع مدير اإلستاد ياألمن المنسقيجب أن يكون  .2
 من اإللتزام بالمسئوليات التالية:

 إعداد اإلجراءات الخاصة بأمور األمن والسالمة يوم المباراة. •
 واإلخالء.أن يكون على معرفه بخطط الطوارئ  •
 التأكد من توفير عدد كافي من رجال األمن في جميع المباريات. •
 التأكد من أن رجال األمن لديهم التدريـــب المناســب لتطبيــق إجراءات األمن والخطط األمنية. •
 تفتيش الجماهير وتذاكر المباريات. •
 إدارة تدفق الجماهير. •
 ل لمرافق اإلستاد.التأكد من مراعاة كافة اللوائح الخاصة بالتشغي •
 التأكد من توفير الرعاية المناسبة للجماهير الذين هم بحاجة لمساعدة. •
أن يكون قادرًا على التنسيق مع شركات الحراسة والتأكد من جاهزية وتوفر جميع رجال األمن أثناء  •

 المباريات.
أو السلطات /مباراة مراقب والمنسق العام للالالمنسق األمني التنسيق مع مدير اإلستاد و يجب على  •

 المحلية للتأكد من وجود سيارات اإلسعاف وأفراد الشرطة أثناء الحوادث. 
 :أدني كحد التالية المؤهالت أحد على حاصالالمنسق األمني  يكون  أن يجب .3

 المحلي. للقانون  طبقا مؤهل أنه منسق أمني تثبت شهادة .أ
 /و المحلي المستوى  على بها معترف ن من جهةالمختصة بهذا الشأ الدورات إلحدى حضورشهادة  .ب

 .الدوليأو 
 ،رابطة الدوري السعودي للمحترفينقبل   من المعتمدة والخبرة بالكفاءة اإلقرار شهادة على الحصول .ج

 .المجال هذا في واحدة عن سنةالتقل  لخبرة امتالكه إلى باإلضافة
 من قبل الجهة المعنية لدى مقدم طلب الرخصة. المنسق األمنييتم تعيين  .4
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 الرقم المعيار الدرجة

A المسؤول اإلعالمي P.05 

 هذا يكون و اإلعالمية للنادي،  بالشؤون  ي عنى إعالمًيا مسؤوالً  تعيين مقدم طلب الرخصة على يجب .1
 أو جزئي. كامل بدوام الموظف

 :األقل على التالية المؤهالت أحد على حاصالً  اإلعالمي المسؤول يكون  أن يجب .2
 بكالوريوس في مجال اإلعالم.  .أ

 التمتع تستلزم والتي ،للمحترفينرابطة الدوري السعودي  قبل من م عتمدة "بالكفاءة اعتراف" شهادة  .ب
 اإلعالمي. المجال في األقل على سنتين لمدة بخبرة

يجب توضيح المهام والمسئوليات المكلف بها في الوصف الوظيفي، على الرغم من ضرورة أن يتضمن  .3
 الوصف الوظيفي ما يلي: 

 إدارة كافة العالقات اإلعالمية والصحفية إضافة إلى العالقات الخارجية. •
 إعداد األخبار الصحفية الخاصة بالنادي والالعبين ونتائج المباريات. •
تنظيم المقابالت مع الالعبين والمدربين وتوزيع المعلومات الخاصة بالفريق قبل وأثناء وبعد  •

 المباريات.
 تنظيم المؤتمرات الصحفية المنظمة خالل الموسم الرياضي •
 التواجد في كافة المباريات الرسمية للنادي. •
 إصدار األخبار الصحفية المعتادة الخاصة بالنادي. •

 .يتم تعيين المسؤول اإلعالمي من قبل الجهة المعنية لدى مقدم طلب الرخصة .4
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 الرقم المعيار الدرجة

A الطبيب P.06 

 .كامل بدوام ويكون  األقل على واحد طبيب الرخصة طلب م قدم ي عيِّن أن يجب .1
المباريات والتدريب، وأن يكون  خالل يتولى مسؤولية تقديم الدعم والمشورة الطبية للفريق األوليجب أن  .2

على معرفة بلوائح وقوانين مكافحة المنشطات وابالغ العبي مقدم طلب الرخصة بمسئولياتهم وفقا لهذه 
 .األول الالئحة والقوانين ويجب عليه الحضور في كافة مباريات الفريق
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 الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. مسجاًل في الطبيب مؤهل يكون  أن يجب .3
 .رابطة الدوري السعودي للمحترفينلكرة القدم أو االتحاد السعودي لدى  م سجالً  الطبيب يكون  أن يجب .4
 توضيح الحقوق والواجبات المكلف بها بالطبيب في الوصف الوظيفي أو العقد الذي يتضمن ما يلي: .5

تكون في  يعتبر الطبيب مسئوال عن جاهزية المرافق الطبية بالنادي وتوافر المعدات بالكامل وأن ▪
 حالة تشغيلية مناسبة ومطابقة لمتطلبات وزارة الصحة.

يكون الطبيب مسئوال عن جميع الكادر الصحي العامل مع الفريق وتقع على مسئوليته توزيع األدوار  ▪
بينهم والممارسات الطبيه الخاطئه التي قد تحصل من أحدهم اضافة الى التأكد من مؤهالتهم العلمية 

 العمل المناط بهم والرجوع في ذلك إلى اللجنة الطبية إذا اقتضت الحاجة.وموافقتها لطبيعة 
يجب على الطبيب التأكد من أن الالعبين يحصلون على العالج الطبي المطلوب بما في ذلك  ▪

 الفحوصات الدورية كما يتطلب.
        يجب على الطبيب التأكد من وجود سجالت طبية شاملة يتم حفظها وتحديثها لكل العب ▪

 )السجل الطبي(.
معرفة بلوائح وقوانين مكافحة المنشطات وابالغ العبي مقدم طلب الرخصة بمسئولياتهم وفقا لهذه  ▪

 الالئحة والقوانين.
أن يكون الطبيب على معرفه بخطة مواجهة الكوارث في المنشأة وكذلك خطط االخالء البديلة إذا  ▪

 دعت الحاجة لذلك.
وعالج حاالت العدوى وإنتشار األوبئة بين الالعبين ومطالب يكون الطبيب مسئوال عن متابعة  ▪

 بوضع خطة وقائية لمواجهة ذلك.
ومكمالت غذائية سواء  ميع مايقدم لالعبين من مشروبات وأغذيةيكون الطبيب مسئوال عن مراقبه ج ▪

 مالءمتها أو صالحيتها.من ناحية 
السعودية من محتويات العيادة من تركيبات يسأل الطبيب عن كل مايخالف نظام هيئة الغذاء والدواء  ▪

 عالجية أو أجهزه ونحوها.
 يوصى بأن يكون الطبيب حاصال على المؤهالت المهنية/الخبرات التالية:  .6

 حاصل على شهادة سارية المفعول في دورة اإلنعاش والطوارئ المتقدمة في الرياضة. .أ
 كطبيب لفرق كرة قدم دولية أو محلية.أن يكون متخصصًا في الطب الرياضي ولديه خبرة سابقة  .ب
 لدية خبرة سابقة في إدارة المرافق الطبية على مستوى النادي أو أي جهة أخرى مماثلة.  .ج

يتم تعيين الطبيب من قبل الجهة المعنية لدى مقدم طلب الرخصة، كما يجب على مقدم طلب الرخصة  .7
هاز الطبي التابع له، ويعتبر مقدم طلب االحتفاظ بسجل لكافة المستندات المطلوبة من الطبيب والج

الرخصة ملزمًا بتوفير التجهيزات الالزمة لمراكز العالج التدريب التابعة له لتمكين الجهاز الطبي من أداء 
مهامهم ومسئولياتهم. عند استحالة ذلك، ويجب على مقدم طلب الرخصة ضمان توفير التجهيزات الالزمة 

 الخارجية. بشكل دوري لدى المراكز الطبية
 

 الوثائق المطلوبة
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 الرقم المعيار رجةالد

A أخصائي العالج الطبيعي P.07 

عن العالج  تعيين ما ال يقل عن أخصائي عالج طبيعي واحد يكون مسؤوالً  يجب على مقدم طلب الرخصة .1
 الطبي والتدليك للفريق األول خالل التدريبات والمباريات. 

 الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.  اًل فيطبيعي مسجيجب أن يكون أخصائي العالج ال .2
الطبيعي في كل المباريات وحصص  يجب على مقدم طلب الرخصة التأكد من أن تواجد أخصائي العالج .3

 التدريب والتأكد من توفر الدعم الطبي. 
يتم تحديد مهام وصالحيات أخصائي العالج الطبيعي من قبل الطبيب المسؤول والمعين من قبل الجهة  .4

 المعنية لمقدم الطلب.
 الوثائق المطلوبة
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 الرقم المعيار الدرجة

A مدرب الفريق األول P.08 

 األول، للفريق الفنية األمور كافة عن بالمسؤولية يعنى األول للفريق م دِرًبا الرخصة طلب م قدم ي عيِّن أن يجب .1
 النادي. فيالفئات السنية فرق  أو االحتياطي الفريق االشراف على له يجوز إلى ذلك، وإضافة

 :ما يلي على حاصاًل على األقل األول الفريق مدرب يكون  أن يجب .2
من  يعادلها ما أجنبية أوسارية من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أو دبلوم تدريب  "A Licenseشهادة "  .أ

 اآلسيوي لكرة القدم. االتحاد قبل من والمعتمدة بها الم عترف الشهادات
للحصول  وذلك اآلسيوي، /المحلي االتحاد قبل من بها والمعترف المطلوبة التعليمية الدورة في بدأ بالفعل  .ب

 ، وال يعتبر مجرد التسجيل في هذه الدورة امتثااًل للمعيار.أعاله )أ (الفقرةفي  المطلوبة الشهادة على
 القدم وفًقالكرة  اآلسيوي  االتحاد من صادرة "RECC" التدريب في بالكفاءة اعتراف شهادة على حاصالً   .ج

 الشهادة األول الفريق مدرب فيها يمتلك ال التي للحاالت بالنسبة التدريب بالكفاءة في االعتراف للوائح
 .أعاله )أ (الفقرة في المطلوبة

رابطة الدوري السعودي لكرة القدم أو االتحاد السعودي  لدى م سجالً  األول الفريق مدرب يكون  أن يجب .3
 ويتم تعيين مدرب الفريق األول بواسطة الجهة المعنية لمقدم طلب الرخصة. للمحترفين

( أعاله يتوجب على مقدم طلب الرخصة  ب ( أو ) أ في حال لم يستوفي مدرب الفريق األول للمتطلبات ) .4
تراف كفاءة من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم قبل التأكد من أن مدرب الفريق األول قد حصل بالفعل على إع

 معه و/أو قبل تعيينه من مقدم طلب الرخصة. العمل توقيع عقد
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 الرقم المعيار الدرجة

A مساعد مدرب الفريق األول P.09 

 كافة عن بالمسؤولية بمساعدة المدرب يعنى األول للفريق م دِرب الرخصة مساعد طلب م قدم ي عيِّن أن يجب .1
فرق الفئات  أو االحتياطي الفريق االشراف على له يجوز إلى ذلك، وإضافةً  ،األول للفريق الفنية األمور
 النادي. في السنية

 مايلي :  األول حاصاًل على األقل على الفريق مساعد مدرب يكون  أن يجب .2
من  يعادلها ما أجنبية أوسارية من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أو دبلوم تدريب  "A License"شهادة   .أ

 اآلسيوي لكرة القدم. االتحاد قبل من والمعتمدة بها الم عترف الشهادات
 للحصول على وذلك المحلي، االتحاد قبل من بها والمعترف المطلوبة التعليمية الدورة في بدأ بالفعل .ب

 ، وال يعتبر مجرد التسجيل في هذه الدورة امتثااًل للمعيار.أعاله )أ (الفقرةفي  المطلوبة الشهادة
 القدم وفًقااآلسيوي لكرة  االتحاد من صادرة "RECC" التدريب في بالكفاءة اعتراف شهادة على حاصالً   .ج

 األول الفريق مدرب مساعد فيها يمتلك ال التي للحاالت بالنسبة التدريب بالكفاءة في االعتراف للوائح
 .أعاله )أ (الفقرة في المطلوبة الشهادة

رابطة الدوري لكرة القدم أو االتحاد السعودي  لدى م سجالً  األول الفريق مدرب يكون مساعد أن يجب .3
 مدرب الفريق األول بواسطة الجهة المعنية لمقدم طلب الرخصة.مساعد ويتم تعيين  السعودي للمحترفين

 الوثائق المطلوبة

 .13نموذج  1ملحق  .1
 اسم مساعد مدرب الفريق األول. .2
 نسخة من عقد العمل. .3
 .العقد مدة  .4
 من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم. RECCو/أو شهادة إعتراف بالكفاءة  مؤهالت التدريبنسخة من   .5
 .السيرة الذاتية  .6
 صورة شخصية. .7

 
 الرقم المعيار الدرجة

A مدير برنامج تطوير الشباب P.10 

 جميع وتنفيذ إدارة عن بالمسؤولية ي عنى الشباب تطوير لبرنامجم ديرًا  الرخصة طلب م قدم ي عيِّن أن يجب .1
 الشباب. تطوير برنامج ذلك في بما الشباب، تطوير المتعلقة بشئون  الجوانب

 : مايلي على األقل على حاصالً الشباب  تطوير برنامج م دير يكون  أن يجب .2
من  يعادلها ما أجنبية أوسارية من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أو دبلوم تدريب  "A License"شهادة  .أ

 اآلسيوي لكرة القدم. االتحاد قبل من والمعتمدة بها الم عترف الشهادات
 إحراز من وذلك اآلسيوي، االتحاد قبل من بها والمعترف المطلوبة التعليمية الدورة في بالفعل بدأ .ب

 .أعاله )أ (الفقرة في المطلوبة الشهادة
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 وإدارة بتدريب يتعلق تكميلي مؤهل/ شهادة على حاصالً  أو/و الشباب تدريب في م حددة بخبرة يتمتع .ج
 الشباب. الالعبين

 والمهام واألدوار واألنشطة للبرنامج الفعال التطبيق لضمان قوية وتنظيمية إدارية مهارات يمتلك .د
 .المعنيين الموظفين اآلخرين مع بالتعاون 

الدوري رابطة لكرة القدم أو االتحاد السعودي  لدى م سجالً  مدير برنامج تطوير الشباب يكون  أن يجب .3
 بواسطة الجهة المعنية لمقدم طلب الرخصة. مدير برنامج تطوير الشبابويتم تعيين  السعودي للمحترفين

الفئات السنية في حال  من مدربيو مدرب لفريق األول أالمنصب من قبل مساعد مدرب اهذا يمكن شغل  .4
 للمنصب. أنه يحمل المؤهالت المطلوبة

 الوثائق المطلوبة

 .14نموذج  1ملحق  .1
 اسم مدير برنامج تطوير الشباب. .2
 نسخة من عقد العمل. .3
 .العقد مدة  .4
 .نسخة من مؤهالت التدريب  .5
 .السيرة الذاتية  .6
 صورة شخصية. .7

 
 الرقم المعيار الدرجة

A مدربو الفئات السنية P.11 

واإلشراف على أي فريق من  بالمسؤولية يعنى واحدًا لكل فئة سنية م دِرًبا الرخصة طلب م قدم ي عيِّن أن يجب .1
 .(S.01 المعيار )راجع الفرق اإللزامية.

 مدربون للفئات السنية. 3يجب أن يعين مقدم طلب الرخصة كحد أدنى  .2
 :مايلي على حاصالً األقل  على واحد مدرب يكون  أن يجب .3

 اآلسيوي  االتحاد قبل من والمعتمدة بها الم عترف من الشهادات يعادلها ما أو "B License"شهادة  .أ
 .لكرة القدم

 وإدارة بتدريب يتعلق تكميلي مؤهل/ شهادة على حاصالً  أو/و الشباب تدريب في م حددة بخبرة يتمتع .ب
 .الشباب الالعبين

 الشباب الالعبين صفوة تطوير بهدف الفني للبرنامج الفعال التطبيق لضمان قوية كفاءات يمتلك  .ج
 .المعنيين الموظفين اآلخرين مع بالتعاون 

 شهادة عن يقل ينبغي أال والذي األدنى الحد مؤهل على حاصلون  اآلخرون  الشباب مدربو يكون  أن ويجب .4
 .االتحاد اآلسيوي  قبل من والمعتمدة بها الشهادات الم عترف من يعادلها ما أو " C License" تدريب

رابطة الدوري لكرة القدم أو االتحاد السعودي يجب على مدربي الفئات السنية أن يكونوا مسجلين لدى  .5
 ويتم تعيين مدربي الفئات السنية من قبل الجهة المعنية لدى مقدم طلب الرخصة. السعودي للمحترفين
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الشباب في  مدير برنامج تطوير لفريق األول أومدرب امساعد  دربي الفئات السنية شغل منصبيمكن لم .6
 للمنصب.انه يحمل المؤهالت المطلوبة حال 

 المطلوبةالوثائق 

 .15نموذج  1ملحق  .1
 عدد مدربو الفئات السنية. .2
 (.الذاتية والسيرة والشهادات العقد (األول الشباب مدرب وثائق  .3
 (.الذاتية والسيرة والشهادات العقد (الثاني الشباب مدرب وثائق  .4
 (.الذاتية والسيرة والشهادات العقد (الثالث الشباب مدرب وثائق  .5

 
 الرقم المعيار الدرجة

A  / المنظمونإدارة األمن والسالمة P.12 

 لهذا وتحقيًقا المباريات في والسالمة األمن لضمان منظمين مؤهلين مع الرخصة طلب م قدم يتعاقد أن يجب
 : عليهيجب  الغرض،

 منظمين.تعيين  .1
 م نظمين. لتوفير خارجية أمن شركة مع أو م نظمين؛ بتوفير االستاد مالك مع مكتوب عقد إبرام .2

 الوثائق المطلوبة

 .16نموذج  1ملحق  .1
 .مكتوب عقد أو التعيين خطاب .2
 مدة العقد. .3
 صور للمنظمين في االستاد. .4

 
 الرقم المعيار الدرجة

A والمهام والمسؤوليات الحقوق P.13 

 من اإلدارية المعايير المذكورين فيالرخصة  طلب م قدم موظفي ومهام ومسؤوليات حقوق  كتابةً  تحدد أن يجب
 وتكون موقعة من قبل الطرفين. هذه الالئحة

 الوثائق المطلوبة

 (ومختومةالمهام الوظيفية والواجبات للمدير التنفيذي ) موقعة  .1
 ( ومختومة ) موقعة للمسؤول الماليالمهام الوظيفية والواجبات  .2
 (ومختومة) موقعة  للمنسق األمنيالمهام الوظيفية والواجبات  .3
 ( ومختومة ) موقعة للمسؤول اإلعالميالمهام الوظيفية والواجبات  .4
 (ومختومة) موقعة  لطبيب الفريق األولالمهام الوظيفية والواجبات  .5
 ( ومختومة ) موقعة ألخصائي العالج الطبيعيالمهام الوظيفية والواجبات  .6
 (ومختومة) موقعة  لمدرب الفريق األولالمهام الوظيفية والواجبات  .7
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 ( ومختومة ) موقعة مساعد مدرب الفريق األولام الوظيفية والواجبات المه .8
 ( ومختومة ) موقعة لمدير برنامج تطوير الشبابالمهام الوظيفية والواجبات  .9

 ( ومختومة ) موقعة لمدربو الفئات السنيةالمهام الوظيفية والواجبات  .10
 ( ومختومة ) موقعةلمسؤول التراخيص المهام الوظيفية والواجبات  .11

 
 الرقم المعيار الدرجة

A الترخيص موسم االستبدال خالل مهمة P.14 

 أيام سبعة غضون  في شاغله واستبدال المنصب المانحة للرخصة بشغور الجهة إخطار يجب .1
 .تاريخه من عمل

 موسم خالل شاغرة اإلدارية المذكورة في هذه الالئحة المعايير في المحددة الوظيفة أصبحت إذا .2
 من الوظيفة شغل ضمان يوًما ستون  أقصاها فترة خالل المرخص له على يجب فعندئذٍ  الترخيص،

 .المطلوب المؤهل يحمل شخص قبل
 منح الترخيص مانحة للجهة يجوز فعندئذٍ  حادث، أو مرض بسبب شاغرة الوظيفة هذه أصبحت إذا .3

 الئًقا يزال ال المعني الشخص بأن معقول نحوٍ  على م طمئنة كانت إذا فقط يوًما ستين لفترة تمديد
 .مهامه الستئناف الطبية الناحية من

 الوثائق المطلوبة

 هذه شاغلي واستبدال أيام سبعة غضون  في المنصب شغور عن باإلبالغ موقع تعهد ▪
 .يوًما ستين خالل الوظائف

 
 الرقم المعيار الدرجة

A الجوهرية التغييرات عن اإلبالغ ُمهمة P.15 

 وثائق تقديم عقب يقع حدث بأي عمل أيام سبعة غضون  في المانحة للرخصة الجهة إبالغ يجب ▪
 سابًقا المقدمة بالمعلومات مقارنةً  جوهرًيا تغييًرا يمثل والذي المانحة للرخصة الجهة إلى الترخيص
 المذكورة في هذه الالئحة. والوظائف اإلدارية بالمعايير والمتعلقة

 الوثائق المطلوبة

 .عمل أيام سبعة غضون  في الجوهرية التغييرات جميع عن باإلبالغ موقع تعهد ▪
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 الرقم المعيار الدرجة

A مسؤول التراخيص P.16 

 موظف إما الشخص هذا يكون  بالنادي، على أن مسئول تراخيص تعيين مقدم طلب الرخصة على يجب .1
مقدم طلب  استيفاء عن المسؤولية مسؤول التراخيص بالنادي يتحمل أن بدوام جزئي، ويجب أو كامل بدوام

  .األندية تراخيص لمعايير الرخصة
اآللي واللغة  الحاسب يمتلك مهارات أن المهام وينبغي لتنفيذ الوقت من كافًيا م تسًعا أمامه بأن أن يؤكد يجب .2

 ( . (CLASاألندية اإللكتروني  تراخيص نظام مع الالزمة للتعامل االنجليزية
     والجهة المانحة للرخصة، الرخصة م قدم طلب بين اتصال كنقطة مسؤول التراخيص يعمل أن يجب كما  .3

 خالل الفاكس أو/و اإللكتروني والهاتف البريد عبر الشخص هذا مع التواصل السهل من يكون  أن يجب إذ
 .الرسمية العمل ساعات

 اإلشراف قدرة لديه الشخص بأن اعتقد إذا آخر دور مع المنصب هذا عن المسؤولية بين الجمع للنادي يجوز .4
 يحرص أن يجب فعندئذٍ  النادي، أخرى في وظيفة مع الدور هذا بين الجمع حالة كال الوظيفتين، وفي على
 .للوظيفة األخرى  الوظيفي الوصف في المذكورة المسؤوليات إلى اإلشارة على طلب الرخصة م قدم

 الوظيفي، والتي تتضمن ما يلي:يجب توضيح دور ومسئوليات مسؤول التراخيص في الوصف  .5
 التأكد من أن متطلبات الرخصة قد وصلت إلى المعنيين باألمر داخل النادي. .أ

 تنسيق عملية إعداد طلب الرخصة والمستندات المطلوبة من خالل مختلف األقسام العاملة بالنادي.  .ب
 وينبغي النادي، داخل األندية تراخيص نظام وتنفيذ بإدارة ي عنى عمل مسؤول التراخيص فريق ي نشئ أن ينبغي .6

 يخص فيما النادي أداء ورصد العمل فريق أعضاء بين والمسؤوليات المهام وتفويض تخويل لهذا الشخص
 .بمتطلبات الترخيص الوفاء

 الوثائق المطلوبة

 .18نموذج  1ملحق   .1
 اسم مسؤول التراخيص. .2
 نسخة من عقد العمل.   .3
 العقد. مدة  .4
 والمؤهالت.الشهادات   .5
 السيرة الذاتية. .6
 صورة شخصية. .7
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 (Cمعيار ) .3/2

 الرقم المعيار الدرجة

C القانوني المستشار P.17 

 مع التعامل عن بالمسؤولية ي عنى والذي) جزئي أو كلي بدوام (قانونًيا مستشاًرا الرخصة طلب مقدم ي عيِّن .1
 .الرخصة طلب م قدم أنشطة في القانونية الشؤون  كافة

 .الالزمة القانونية المؤهالت على حاصالً  القانوني المستشار يكون  أن يجب .2
 الوثائق المطلوبة

 .19نموذج  1ملحق  .1
 اسم المستشار القانوني. .2
 المهام الوظيفية للمستشار القانوني. .3
 نسخة من عقد العمل. .4
 .العقد مدة  .5
 .المؤهالت والشهادات  .6
 .السيرة الذاتية  .7
 صورة شخصية. .8

 
 الرقم المعيار الدرجة

C ناديالمستشار الفني لل P.18 

 .جزئي أو كلي بدوام للنادي فنًيا مستشاراً  الرخصة طلب م قدم يعّين .1
 من الشهادات يعادلها ما أو "A License"لصلة ا ذات الفني المؤهل / الشهادة على حاصالً  أن وينبغي .2

 واسع والعمل اللعب خبرة مثل التكميلية المهارات أو/و اآلسيوي  االتحاد قبل من والمعتمدة بها الم عترف
 طويلة لفترة النادي لخدمة م كرس كعضو عمل يكون  أن أو المحترفة، مستوى األندية على النطاق
 .مستشار أو مدير أو مدرب أو كالعب

 .للنادي الفني التطوير عملية يرأس وأن وشخصية ورؤية قوية إدارية بمهارات يتمتع أن يجب .3
 :الحصر ال المثال سبيل عن يلي عّما مسؤوال يكون  أن ويجب .4

 .النادي فلسفة تنفيذ  .أ
 .والالعبين الشباب تطوير وبرامج هياكل إنشاء .ب
 .وتعزيزها الفنية المعايير على المحافظة ضمان .ج
 .واإلنمائية الفنية البرامج جميع وتقييم رصد .د

 .المواهب اكتشاف .ه
 .النادي شباب أكاديميات إدارة .ز
 .المواهب وم كتشفي المدربين وإدارة توظيف .ح
 .المباراة  تحليل عمليات إدارة .ط
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 الوثائق المطلوبة

 .20نموذج  1ملحق  .1
 اسم المستشار الفني. .2
 المهام الوظيفية للمستشار الفني. .3
 نسخة من عقد العمل. .4
 .العقد مدة .5
 الشهادة التدريبية والخبرات. .6
 .السيرة الذاتية  .7
 صورة شخصية. .8

 
 الرقم المعيار الدرجة

C األول فريقلل سار الح مدرب P.19 

 .جزئي أو كلي بدوام األول الفريق مرمى لحراس مؤهالً  م درًبا الرخصة طلب م قدم يعّين .1
 من الم حدد النحو على (Level 1) التدريب لم تطلبات األدنى الحد شهادة على حاصالً  يكون  أن ينبغي  .2

 .اآلسيوي  االتحاد قبل
 الوثائق المطلوبة

 .21نموذج  1ملحق  .1
 اسم مدرب الحّراس. .2
 المهام الوظيفية لمدرب الحّراس. .3
 نسخة من عقد العمل. .4
 العقد مدة .5
 .الشهادة التدريبة والخبرات .6
 .السيرة الذاتية .7
 صورة شخصية. .8

 
 الرقم المعيار الدرجة

C مدرب اللياقة البدنية للفريق األول P.20 

 .جزئي أو كلي بدوام البدنية للياقة مؤهالً  م درًبا الرخصة طلب م قدم يعّين .1
 الم حدد النحو على( B License )التدريب  لم تطلبات األدنى الحد شهادة على حاصالً  يكون  أن ينبغي .2

 .اآلسيوي  االتحاد قبل من
 الوثائق المطلوبة

 .22نموذج  1ملحق  .1
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 اسم مدرب اللياقة. .2
 المهام الوظيفية لمدرب اللياقة. .3
 نسخة من عقد العمل. .4
 .العقد مدة .5
 .والخبرات الشهادة التدريبية .6
 .السيرة الذاتية .7
 صورة شخصية. .8

 القانونيةالمعايير (: 11مادة )

 : ةــــــــمقدم .1

 .الرخصةحدد هذا الفصل الحد األدنى من المعايير القانونية لمقدم طلب ي

 األهداف:  .2

 إلى قيام مقدمي طلب الرخصة بما يلي:المعاير القانونية تهدف 
رابطة الدوري السعودي لكرة القدم و االتحاد السعودي اآلسيوي و  القانونية لالتحادلتزام بالمتطلبات اإل .أ

 .للمحترفين
 العالقة.توفر المستندات القانونية ذات  .ب
 المفعول. ساريةتوفر تأكيدات  .ج
 التأديبية.لتزام بجميع قواعد السلوك المهني واإلجراءات اإل .د

 عليها.والرقابة  التي تحدد ملكية األنديةلتأكيدات التأكد من سريان ا .ه

 المعايير .3

 ( Aمعيار ) .3/1

 الرقم المعيار الدرجة

A 
اإلقرار بالمشاركة في مسابقات أندية االتحاد اآلسيوي لكرة 

 القدم
L.01 

 يجب على مقدم طلب الرخصة تقديم إقرار قانوني ساري المفعول يؤكد فيه ما يلي: .1
ا" ، القوانين )األنظمة( واللوائح والقرارات الصادرة عن االتحاد الدولي لكرة القدم " فيفتعهد بالتقيد بكافة  (أ)

 .رابطة الدوري السعودي للمحترفينلكرة القدم ، و االتحاد السعودي م ، و واالتحاد اآلسيوي لكرة القد
حصريًا  سويسرا والمختصة بالفصل –المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" بلوزان يتفهم اختصاص   (ب)

لكرة القدم "الفيفا" ، كان بأبعاد دولية أو يتعلق على وجه الخصوص باالتحاد الدولي  نزاع سواءبأي 
 م.رة القدلكاالتحاد السعودي و أاالتحاد اآلسيوي لكرة القدم ، أو 
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تعهد بتسليم جميع مستندات القضايا التابعة للنادي لدى المحاكم الرياضية المعتمدة داخليا وخارجيا،  (ج)
ولن يتم النظر في أي قضية إال في حال إكتمال مستندات القضية من بداية نشوءها حتى آخر 

 إشعار من المحكمة الرياضية المختصة التي تنظر في القضية.
للجوء إلى المحاكم العادية بموجب لوائح االتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" يقر بأنه سوف لن يقوم با (د)

للفصل  رابطة الدوري السعودي للمحترفينلكرة القدم و االتحاد السعودي القدم و واالتحاد اآلسيوي لكرة 
 )ب( أعاله. الفقرةبالنزاعات الخاصة ب

لكرة االتحاد السعودي المشاركة في المسابقات المعتمدة على المستوى المحلي والتي تقام تحت رعاية  (ه)
 .رابطة الدوري السعودي للمحترفينو  القدم

بقات المعتمدة على المستوى القاري والتي يرعاها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم. )ال المشاركة في المسا (و)
 تنطبق على المباريات الودية(. 

 .الالئحةالتعهد باإللتزام ومراعاة البنود والشروط الواردة في  (ز)
وأنه سوف يتم تقديم هذه المستندات من  وصحيحة،تقديمها كاملة  يتمالتي  أن تكون جميع المستندات (ح)

التابع قبل شخص مخّول قانونيًا من قبل مقّدم طلب الرخصة عبر نظام تراخيص األندية اإللكتروني 
 .CLASلالتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

تفويض الجهة المعنية بتراخيص األندية لتفقد المستندات وطلب المعلومات وفي حال إجراءات  (ط)
هة الخاصة بموجب القانون المحلي طلب المعلومات من السلطة العامة المعنية أو الجاإلستئناف يتم 

 وذلك في حال الشروع في إجراءات االستئناف أو التظلم.
في تنفيذ الزيارات  رابطة الدوري السعودي للمحترفينو  اإلقرار بحق االتحاد اآلسيوي لكرة القدم (ي)

 ءات التقييم وإتخاذ القرارات.  المفاجئة على المستوى المحلي لمراجعة إجرا
اإلقرار بحق االتحاد الدولي لكرة القدم في تنفيذ الزيارات المفاجئة على المستوى المحلي لمراجعة  (ك)

التقييم وإتخاذ القرارات في حال إخفاق االتحاد اآلسيوي لكرة القدم في تطبيق وتنفيذ إجراءات الزيارة 
 المفاجئة على المستوى المحلي. 

عن أي تغيير جوهري أو حدث أو ظرف له تاثير اقتصادي  بإبالغ الجهة المانحة للرخصة ومأن يق (ل)
 كبير وما يليه من تبعات بعد تقديم مستندات الرخصة.

هذا اإلقرار من قبل الشخص المفوض بالتوقيع في مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر من  يتم التوقيع على .2
 .المانحة للرخصة تندات إلى الجهةالموعد المحدد لتقديم المس

 الوثائق المطلوبة

 اسم المفّوض بالتوقيع. .1
 منصب المفوض بالتوقيع. .2
 .بالتوقيع المفوض الشخص قبل من علية موقع إقرار .3
 .التوقيع تاريخ .4
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 الرقم المعيار الدرجة

A الوثائق القانونية L.02 

 :التالية الوثائق تقديم الرخصة طلب م قدم على يجب .1
 الرخصة.دم طلب لمقدم الطلب أو لشركة مقعقد التأسيس من  نسخة .أ

 التجاري( . )السجلل العام عن السج نسخة .ب
 وثيقة رسمية تحتوي على معلومات عن مقدم طلب الرخصة مثل:  .ج

 .االسم ▪
 .الرئيسي المقر عنوان ▪
 .القانوني الشكل ▪
 .بالتوقيع المفوضين قائمة ▪

بالتوقيع في مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر من الموعد يتم إعداد هذه المستندات من قبل الشخص المفوض  .2
 المحدد لتقديم المستندات إلى الجهة المانحة للتراخيص.

 الوثائق المطلوبة

 عقد تأسيس النادي.  .1
 السجل التجاري. .2
 إقرار من المفوض بالتوقيع بأن جميع المستندات صحيحة. .3
 تاريخ اإلقرار. .4
 اإلسم المسّجل لمقدم طلب الرخصة. .5
 التسجيل. تاريخ .6
هل كان هناك أي تغيير في الشكل القانوني لمقدم الطلب أو هيكل الشركة، بما في ذلك مقرها أو اسمها  .7

 أو ألوان النادي أو هيكلها أو مساهميها في العامين الماضيين؟
 
 

 الرقم المعيار الدرجة

A ملكية الرقابة على األندية L.03 

يجب على مقدم طلب الرخصة تقديم إقرار قانوني ساري المفعول يوضح هيكل الملكية وآليات الرقابة  .1
 المتبعة من قبل مقدم الطلب والتي تتضمن الهيكل التنظيمي لمقدم طلب الرخصة. 

أنه ال يوجد شخص طبيعي أو  المفعول يثبتيجب على مقدم طلب الرخصة تقديم إقرار قانوني ساري  .2
 رتبط باإلدارة و/أو األداء الرياضي بالنادي سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر:قانوني م

 يملك أو يتعامل مع األوراق المالية أو أسهم نادي آخر يشارك في نفس البطولة. .أ
 يملك غالبية حقوق تصويت المساهمين بأي نادي آخر يشارك في نفس المسابقة. .ب
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اإلدارة أو الجهة الرقابية لنادي آخر يشارك في نفس يملك الحق في تعيين أو رفض غالبية أعضاء  .ج
 المسابقة.

أن يكون مساهمًا ويسيطر بمفرده على غالبية حقوق تصويت المساهمين في نادي آخر يشارك في  .د
 نفس المسابقة بموجب إتفاقية يتم إبرامها مع مساهمين آخرين في النادي المعني.

 المسابقة.أن يكون عضوًا بأي نادي آخر يشارك في نفس  .ه
أن يكون مرتبطًا بأي صفة مهما كان نوعها في اإلدارة و/أو األداء الرياضي ألي نادي آخر يشارك  .و

 في نفس المسابقة.
 لديه أي سلطة مهما كانت تتعلق باإلدارة.  .ز
 إدارة و/أو إدارة األداء الرياضي في أي نادي آخر مشارك في نفس المسابقة. .ح

 لتقديمه النهائي الموعد من أشهر ثالثة قبل بالتوقيع المفوض قبل من اإلقرارت هذه على التوقيع يجب .3
 .للرخصة مانحةالالجهة  إلى

 الوثائق المطلوبة

 مؤسسة أو شركة ... إلخ. –الشكل القانوني لمقدم طلب الرخصة  .1
 خطاب اعتماد مجلس اإلدارة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب. .2
 قائمة باالعضاء المساهمين. .3
 .أعاله إليها الم شار النقاط يتضمن موقع إقرار .4
 .(3ملحق  )مثالالهيكل التنظيمي  .5

 
 الرقم المعيار الدرجة

A العقود المكتوبة مع الالعبين المحترفين L.04 

 الصلة ذات لألحكام مقدمي طلب الرخصة وفًقا وبين المحترفين الالعبين بين مكتوبة عقود إبرام ينبغي .1
 األساسية األحكام كافة العقود تتضمن أن ويجب وانتقاالهم، الالعبين بأوضاع الفيفا الخاصة لوائح من

 لكرة القدم.االتحاد السعودي و  اآلسيوي  واالتحاد والفيفا المحلي القانون  ينص عليها التي
 .بحد أدنى محترف  العب 20يجب أن يتم تسجيل  .2
عبر النظام اإللكتروني لتراخيص  جميع العقود الموقعة لالعبين المحترفين في الفريق األول رفعيجب  .3

 (.CLASاألندية ) 
 الوثائق المطلوبة

 .23نموذج  1ملحق  .1
 لالعبين المحترفين . العقود المكتوبة .2
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 ( Cمعيار ) .3/2

 الرقم المعيار الدرجة

C الالئحة التأديبية داخل النادي L.05 

يجب على مقدم طلب الرخصة تقديم الئحة إنضباط قانونية وسارية المفعول للنادي على أن تكون متوافقة  ▪
االتحاد مع القانون المحلي والنظام األساسي لالتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم و 

يجب التعامل مع مخالفة لوائح وقوانين  لكرة القدم إضافة إلى اللوائح والقوانين التي بموجبهاالسعودي 
 وقرارات األندية وفرض العقوبات بموجب اإلجراءات القانونية المطبقة من قبل الجهة المعنية بالنادي.

 الوثائق المطلوبة

 الئحة قواعد السلوك لالعبين والموظفين. .1
 الالئحة االنضباطية. .2
وتتماشى مع القانون المحلي وقوانين االتحاد الدولي إقرار موقع يوضح أن الالئحة االنضباطية تتوافق  .3

 واآلسيوي والسعودي لكرة القدم.

 الماليةالمعايير (: 12مادة )

 :ةـــــــمقدم .1

لموسم االتحاد اآلسيوي لكرة القدم  بطوالتفي لمشاركة النادي بها لتزام اإلالواجب المالية  المعاييرهي 
من  امن ذلك هو أن المعلومات المالية الخاصة بالعام المالي الحالي سيشكل جزءً  ، والمقصودالترخيص

موسم لالحصول على الرخصة ل األندية بغرضتراخيص  إدارةمن قبل  سيتم تقييمهامعلومات األندية التي 
هذا الفصل من الئحة تراخيص أندية االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، ولمزيد  وتم اقتباس ،2019-2018الحالي

وائح وتوجيهات نرجو الرجوع إلى لستمارات والمالحق والتعليمات حيال المعايير المالية، من التفاصيل واإل
  .رابطة الدوري السعودي للمحترفينالمعايير المالية ل

  :دافــــــــاأله .2

 تهدف المعايير المالية إلى ما يلي: 
 قتصادية والمالية للناديإلتحسين القدرات ا. 
 زيادة الشفافية والمصداقية في النادي. 
 توفير االهتمام الضروري لحماية الدائنين. 
 حماية استمرارية المشاركة في المسابقات الدولية لموسم واحد. 
  لكرة   االتحاد السعودي و  النظيف في مسابقات أندية االتحاد اآلسيوي لكرة القدم اللعب الماليمراقبة

 .رابطة الدوري السعودي للمحترفينالقدم و 
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 المعايير .3

 ( Aمعيار ) .3/1

 الرقم المعيار الدرجة

A السنوية الُمدققة المالية القوائم F.01 

 وفقا السنوية المالية القوائم وتدقيق إعداد يجب الرخصة، طلب لم قدم القانوني الهيكل النظرعن بغض .1
 .مستقلينمن قبل مدققي حسابات  التي تحكم الشركات المحلية للتشريعات

 :يلي مما أدنىالسنوية كحد  المالية القوائم تتألف أن ويجب .2
 .المالي المركز قائمة .أ

 .والخسائر األرباح حساب .ب
 .النقدية التدفقات بيان .ج
 .الهامة المحاسبية السياسات ملخص تضم التي اإليضاحات .د

 .األخرى  التفسيرية اإليضاحات .ه
 المراجعة المالية من قبل اإلدارة. .و

في  الم قررة المحاسبية والمبادئ اإلفصاح متطلبات من األدنى الحد السنوية المالية القوائم تلبي أن يجب .3
 .الالئحة

 الم قررة المحاسبية والمبادئ اإلفصاح متطلبات من األدنى الحد ت لبي السنوية المالية القوائم كانت إذا .4
 .إضافية تكميلية معلومات أي لتقديم حاجة هناك فليس ،الالئحة بموجب

 المحاسبية والمبادئ اإلفصاح متطلبات من األدنى الحد ت لبي ال السنوية المالية القوائم كانت إذا أما .5
 قبل من وتقييمها التكميلية البيانات إعداد الرخصة طلب م قدم على يجب ثم فمن ،الالئحة بموجب الم قررة

 .حسابات مدقق
 الوثائق المطلوبة

 قوائم مالية مدققة. .1
 المدة الزمنية للسنة المالية. .2
 تاريخ تقرير المدقق. .3
 . CLASتعبئة التفاصيل المالية الموضحة في النظام اإللكتروني  .4
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 الرقم المعيار الدرجة

A  المراجعة -  المرحليةالقوائم المالية F.02 

إذا كان موعد اإلنتهاء النظامي لمقدم طلب الرخصة يسبق تاريخ آخر موعد لتقديم قائمة األندية المرخص إلى 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بأكثر من ستة أشهر، عندها يطلب من مقدم طلب الرخصة إعداد وتقديم قوائم مالية 

وعند تقديم القوائم المالية للفترة المرحلية يجب أن تغطي تلك القوائم الفترة المرحلية  إضافية تغطي الفترة المرحلية ،
المكونة من فترة الستة أشهر التي تسبق آخر موعد لتقديم قائمة األندية المرخص لها إلى االتحاد اآلسيوي لكرة 

ائم المالية المؤقتة الحد األدنى القدم وتتم مراجعتها من قبل مدققي حسابات مستقلين وينصح بأن تستوفي القو 
 من المتطلبات المعلن عنها والمبادئ المحاسبية التي تم تحديدها في هذا الالئحة.

المالحق والنماذج  المعايير المالية و فيما يخص جميع مستندات المعايير المالية فإنه يجب الرجوع إلى الئحة
 .في توجيهات المعايير والتوجيهات المالية

 
 
 

 الرقم المعيار الدرجة

A 
 عن تنتج والتي القدم كرة أندية إلى دائنة ذمم استحقاق عدم

  وااللتزامات التعاقدية االنتقاالت أنشطة
F.03 

نة التي سيتم من الس يونيو 30في  كماعدم استحقاق ذمم دائنة  يجب على مقدم طلب الرخصة إثبات .1
نتيجة ألنشطة االنتقاالت واإللتزامات التعاقدية والقانونية الخاصة ألحد أندية كرة قدم  فيهاخيص االتر إصدار 

 يجب  يونيو 30ذمم دائنة كما في  ثبت استحقاقحال وفي  ،بمقدمات عقود الالعبين واألجهزة الفنية والطبية
 :اإللتزام بما يلي  على مقدم طلب الرخصة

 ؛أو نفس السنة الميالديةمن  أغسطس 31 أو في قبل بالكامل سداد المبالغ المستحقة  .أ
موقع  بموجب إتفاق متبادل مع الدائننفس السنة الميالدية من  أغسطس 31تأجيل السداد لما بعد   .ب

 أو؛  الطرفينقبل خطيًا من 
عبين لالتحاد الدولي لكرة القدم لجنة أوضاع الال]قضائية رياضية أمام جهة منظورة رسميًا ن تكو   .ج

 ،"الكاسباالتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، محكمة التحكيم الرياضي "عات ، غرفة فض النزا "الفيفا"
 .[مركز التحكيم الرياضي المحلي غرفة فض المنازعات المحلية،

                        وهي:   في المعايير اإلدارية التاليةالمشار اليهم الموظفين  مصطلح األجهزة الفنية والطبيةيشمل  .2
P.06, P.07, P.08, P.09, P.10, P.11 

 الوثائق المطلوبة
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 .التسوية اتفاقيات أو للسداد المؤيدة المستنداتمع  لالعبين الدائنة بالذمم قائمة  .1
 التسوية. اتفاقيات أو للسداد المؤيدة المستندات مع يوالطب طاقم الفنيلل الدائنة بالذمم قائمة .2
 .التسوية اتفاقيات أو للسداد المؤيدة المستنداتمع  لألندية الدائنة بالذمم قائمة  .3
وكامل المستندات الخاصة بهذه الطاقم الفني والطبي  تجاه األندية أو الالعبين أوالقضايا المنظورة قائمة ب  .4

 القضايا.
 الصادرة من الجهات القضائية المختصة.المتعلقة بالنزاعات و قائمة باألحكام النهائية  .5

 
 

 الرقم المعيار الدرجة

A  اإلجتماعيةعدم وجود ذمم دائنة مستحقة للموظفين والهيئات F.04 

 الضرائب /االجتماعية والهيئات للموظفين دائنة ذمم استحقاق عدم إثبات الرخصة طلب م قدم على يجب .1
والقانونية  التعاقدية والتي تتعلق بااللتزامات من السنة التي سيتم إصدار التراخيص فيها يونيو 30 في كما

من  يونيو  30ذمم دائنة كما في ثبت استحقاق وفي حال والسابقين(، الحاليين الخاصة )برواتب الموظفين
 مقدم طلب الرخصة اإللتزام بما يلي: على  يجب السنة التي سيتم إصدار التراخيص فيها

 حواالت بموجب من نفس السنة الميالدية أغسطس 31 أو في بالكامل قبل سداد المبالغ المستحقة  .أ
 أو ، بنكية

بموجب إتفاق متبادل مع الدائن موقع من نفس السنة الميالدية  أغسطس 31تأجيل السداد لما بعد  .ب
 خطيًا من قبل الطرفين أو؛

] لجنة أوضاع الالعبين لالتحاد  على سبيل المثال قضائية رياضية أمام جهةمنظورة  رسمياً  تكون   .ج
النزاعات باالتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، محكمة التحكيم الرياضي الدولي لكرة القدم "فيفا"، غرفة فض 

 ،[مركز التحكيم الرياضي المحلي "الكاس"، غرفة فض المنازعات المحلية،
 :يلي ما"الموظفين" مصطلح يشملو  .2

 .وانتقاالتهم الالعبين بأوضاع الخاصة الفيفا للوائح وفًقا المحترفين الالعبين جميع .أ
                                                                     وهي:   الالئحةب اإلدارية المعايير إليهم في الم شارالموظفين  جميع .ب

( P.02, P.03 , P. 04, P.05, P.06, P.07, P.08, P.09, P.10, P.11, P.16). 
 الوثائق المطلوبة

 مستحقاتهم.مؤيدة لسداد والمستندات اللالعبين الدائنة  بالذمم قائمة   .1
 مستحقاتهم.مستندات المؤيدة لسداد وال الموظفينبالذمم الدائنة  قائمة  .2
 المستندات الخاصة بهذه القضايا.كامل قضايا المنظورة و القائمة ب  .3
 قائمة باألحكام النهائية المتعلقة بالنزاعات والصادرة من الجهات القضائية المختصة. .4
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 الرقم المعيار الدرجة

A الترخيص قرار صدور كتاب التمثيل قبل F.05 

 أيام سبعة غضون  في للرخصة المانحة الجهة إلى كتاب التمثيل تقديم الرخصة طلب م قدم على يجب .1
 .لجنة تراخيص االندية قبل من فيها الترخيص قرار صدور الفترة المقرر بداية قبل

أوضاع ذات أهمية اقتصادية كبيرة من عدمه، مما يجب أن يشير هذا الكتاب إلى وقوع أحداث أو ظهور  .2
من تاريخ إعداد القوائم المالية  قد يؤدي إلى حدوث تأثير سلبي على المركز المالي لمقدم طلب الرخصة

 (.تفيما يتعلق بأخر نسخة من القوائم المالية السنوية المدققة أو القوائم المالية المرحلية المراجعة )إن وجد
 وبةالوثائق المطل

 )موّقع ومختوم(.كتاب التمثيل  ▪
 

 الرقم المعيار الدرجة

A القوائم المالية المستقبلية F.06 

 المانحة للجهة ي يدي لكي المستقبلية المالية المعلومات وتقديم إعداد الرخصة طلب م قدم على يجب .1
 الم شار المؤشرين بأحد أخل إذا الترخيص موسم نهاية حتى م ستمر ككيان على المواصلة قدرته للترخيص

 .أدناه 2 الفقرة يف إليهما
 م خالً  يعتبر ، (ب) أو ( أ المؤشرين ) في الموضحة الشروط من أي الرخصة طلب م قدم أظهر إذا .2

 :بالمؤشر
 والمقدمة السنوية المالية بالقوائم الم تعلق الحسابات م دقق تقرير: المؤشر أ: استمرارية الكيان )النادي(

 استمرارية بفرض يتعلق استنتاج / متحفظ رأي أو لفت انتباه يتضمن والذي F.01 للمعيار المالي وفًقا
 .الكيان

 عند التكميلية المعلومات ذلك في بما (السنوية المالية القوائم : حقوق الملكية السالبة ب:المؤشر 
 في الوارد بالرقم م قارنةً  االلتزامات صافي تدهور قيمة عنF.01 المالي للمعيار وفًقا المقدمة)االقتضاء

 السابق. للعام السنوية المالية القوائم
 قانوني إقفال موعد آخر عقب م باشرةً  تبدأ التي الزمنية الفترة المستقبلية المالية المعلومات ت غطي أن يجب .3

 أن ويجب االقتضاء، عند المرحلية المالية للبيانات العمومية الميزانية تاريخ أو المالية السنوية للقوائم
 .تقدير على أقل بالكامل الترخيص موسم ت غطي

 :يلي مما المستقبلية المالية المعلومات تتألف .4
 (المرحلية والفترة مباشرةً  السابقة المالية للسنة المقارنة األرقام مع التقديري  والخسائر األرباح حساب .أ

 .) و ِجَدت إن
 ) .و ِجَدت إن (المرحلية والفترة مباشرةً  السابقة المالية للسنة المقارنة األرقام مع النقدي التدفق موازنة .ب
 ذات الجوانب إلى اإلشارة مع (الجوهرية االفتراضات لكل موجًزا وصًفا والتي تتضمن االيضاحات، .ج

 والخسائر األرباح حساب إعداد في است خِدَمت التي) وغيرها التاريخية للمعلومات المالية الصلة
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 النتائج على التأثير شأنها من التي الرئيسية عن المخاطر فضالً  النقدي، التدفق وموزانة التقديري 
 .المستقبلية المالية

 .أدنى كحد سنوي  ربع أساس على المستقبلية المالية القوائم إعداد يجب .5
نفس  واتباع الم دققة السنوية المالية القوائم مع يتفق أساس على المستقبلية المالية القوائم إعداد يجب .6

 السياسات في التغييرات عدا فيما السنوية، المالية القوائم إلعداد ط ِبقت التي كتلك المحاسبية السياسات
 المالية القوائم على تنعكس أن المقرر من والتي السنوية المالية القوائم تاريخ أ دخلت بعد التي المحاسبية

 .الحالة هذه مثل في اإلفصاح عنها يلزم إذ القادمة، السنوية
 ويجب الالئحة في الموضحة اإلفصاح متطلبات من األدنى الحد المستقبلية المالية القوائم ت لبي أن جب .7

المالية  المعلومات يجعل إهمالها كان إذا أو تفسيًرا تضيف كانت إذا إضافية إيضاحات أو بنود تضمين
 .م ضللة المستقبلية

 بواسطة ذلك اثبات ويجب افتراضات، على القائمة المستقبلية المالية القوائم على اإلدارة توافق أن يجب .8
 .للكيان التنفيذية االدارة عن نيابةً  عليه والتوقيع موجز تقديم بيان

 الوثائق المطلوبة

 .التقديري  والخسائر األرباح حساب  .1
 .النقدي التدّفق موازنة  .2
 .والمخاطر االفتراضات بشأن ايضاحات  .3

 
 ( Bمعيار )ال .3/2

 البيانات الالحقة

 المعيار ويطبق ،الترخيص لقرار الالحقة الفترة في لهم المرخص على F.08 و F.07 المعايير تطبق
F.07)   الالحقة اإلبالغ باألحداثواجب (المعيار ويطبق لهم، المرخص جميع على F.08)  واجب

 ما بإظهار قاموا الذين لهم المرخص على) المستقبليةالمعلومات المالية  مقدم طلب الرخصة تحديث
ويقدمان للجهة  المسابقات استمرارية على الحفاظ على المعياران كال ويساعد ،أكثر أو مؤشر إخالل يفيد

 خالل لألندية األفضل المساعدة لتقديم اإلمكانية له يوفرا أو شفافية أكثر إجراءات المانحة للرخصة
 .بأكمله الموسم
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 الرقم المعيار الدرجة

B الالحقة األحداث عن اإلبالغ واجب F.07 

بعد اتخاذ قرار الترخيص من جهة اتخاذ القرار، يجب على مقدم طلب الرخصة على الفور إبالغ الجهة  .1
المانحة للرخصة كتابة بأي أحداث الحقة يمكن أن تتسبب في وجود شك فيما يتعلق بقدرة مقدم طلب 

الذي منح فيه الرخصة على الحفاظ على الكيان "النادي" كعمل قابل للنمو والتطوير إلى أخر الموسم 
 الترخيص على أقل تقدير.  

 ويتم تقييم االمتثال لهذا المعيار بمعرفة الجهة المانحة للرخصة فيما يتعلق بمراحل الترخيص التالية.  .2
 الوثائق المطلوبة

 وصف الحدث مع التأثير المالي المتوقع. .1
 الكشف المتعلق بالتقديرات. .2

 
 الرقم المعيار الدرجة

B المستقبلية المالية المعلومات تحديث واجب F.08 

من المعلومات يجب علية إعداد وتقديم نسخة حديثة  أكثرقام مقدم طلب الرخصة بخرق مؤشر او  إذا  .1
تتضمن البيانات المعدة  المستقبلية،( وباإلضافة إلى القوائم المالية F.06)المستقبلية وفقًا لـلمعيار المالية 

ويجب إعداد مقدم طلب الرخصة القوائم  الفروقات،مقارنة الموازنة باألرقام الفعلية بما في ذلك إيضاح بسبب 
 المالية المستقبلية على أساس نصف سنوي كحد أدنى.

 الالئحة. هذه في يجب أن تتطابق القوائم المالية المستقبلية مع الحد األدنى من معايير اإلفصاح المشار إليها .2
 ويتم تقييم االمتثال لهذا المعيار من قبل الجهة المانحة للرخصة فيما يتعلق بمراحل الترخيص التالية.     

 الوثائق المطلوبة

 على أساس نصف سنوي.التقديري  والتدفقات النقدية األرباح والخسائر موازنة .1
 على اساس نصف سنوي.الفعلي والتدفقات النقدية األرباح والخسائر  حساب .2
 عن الفروقات الجوهرية بين نتائج الحساب الفعلي والتقديري.شرح موجز  .3
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    ختامية أحكام(: 13مادة )

 
 .لبنودها ومتممة منها يتجزأ ال جزء الالئحة هذ مالحق تعد  المالحق

رابطة من  لعقوبة الالئحة هذ بنود من بند أي تخرق  جهة أو أي شخص يخضع  التأديبية اإلجراءات

التابعة لالتحاد العربي  االنضباط لالئحة وفقاً  الدوري السعودي للمحترفين

 .القدم لكرة السعودي

 باألحكام توجيهات ووضع قرارات باتخاذ رابطة الدوري السعودي للمحترفين تلتزم التنفيذية األحكام

 .اللوائح هذ لتنفيذ الالزمة التفصيلية

 تفصل لم التي األمور

 في الالئحة

هذه  من العربية والنسخة اإلنجليزية النسخة تفسيرات بين تعارض وجود حالة في

 .المعتمدة النسخة هي النسخة اإلنجليزية تكون  ،الالئحة

 التنفيذية اللجنة إلى تحال الالئحة، هذ فيها تفّصل لم التي باألمور يتعلق فيما

 .الصدد هذا في نهائيا قرارها يعتبر التي القدم، لكرة اآلسيوي  لالتحاد

م 2018 شهر مارسفي تم أعتماد هذه الالئحة من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم   االعتماد

  من تاريخ االعتماد. سارية المفعول وتعتبر
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 المالحق

 : النماذج1ملحق 

 PCMA : الرعاية الطبية2ملحق 

 التنظيمي )مثال( ل: الهيك3ملحق 

 RECC: نموذج اعتماد خبرة وكفاءة التدريب 4ملحق 
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 ج: النماذ(1) رقم ملحق

   (S.01) هيكلة العبين الفئات السنية 1نموذج 

 S.02)) برنامج تطوير الشباب  2نموذج 

 S.03)الرعاية الطبية ) 3نموذج 

 S.04)البرامج التعليمية ) 4نموذج 

 (P.01) السكرتارية  5نموذج 

 (P.02)المدير التنفيذي   6نموذج 

 (P.03) المدير المالي  7نموذج 

 (P.04) المسؤول األمني  8نموذج 

 (P.05) المسؤول اإلعالمي  9نموذج 

 (P.06) الطبيب  10نموذج 

 (P.07) أخصائي العالج الطبيعي  11نموذج 

 (P.08)مدرب الفريق األول  12نموذج 

 (P.09) مساعد مدرب الفريق األول  13نموذج 

 (P.10) مدير برنامج تطوير الفئات السنية  14نموذج 

 (P.11) مدربو الفئات السنية  15نموذج 

 (P.12)المنظمون  16نموذج 

 17نموذج 

 18نموذج 

 (P.13) المهام والواجبات الوظيفية 

 (P.16مسؤول التراخيص )

 (P.17) المستشار القانوني  19نموذج 

 (P.18) المدير الفني بالنادي  20نموذج 

 (P.19) مدرب الحراس للفريق األول  21نموذج 

 (P.20) مدرب اللياقة البدنية للفريق األول  22نموذج 

 (L.04العقود المكتوبة مع الالعبين المحترفين ) 23نموذج 
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  النموذج الطبي: (2) رقم ملحق

 

 

    

 

PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT (PCMA) 

PLAYER: 

SURNAME: ________________________  

FIRST NAME: _______________________ 

DATE OF BIRTH: _____________________ (DAY / MONTH / YEAR) 

PLAYER NATIONALITY: _____________________________________ 

LOCAL CLUB: ________________________________________ 

COUNTRY OF CLUB: ___________________________________ 
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 : الهيكل التنظيمي (3) رقم ملحق

 مثال الهيكل التنظيمي:
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  RECC: اعتماد كفاءة وخبرة التدريب (4) رقم ملحق
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 عـــــــالمراج

 

 م .2015نسخة القدم سيوي لكرة أندية االتحاد اآل الئحة تراخيص ▪

سيوي لكرة القدم الخاصة ببطولة دوري آلالئحة المالعب الرياضية لمنافسات االتحادا ▪

 القدم.سيوي لكرة س االتحاد اآلأابطال آسيا وبطولة ك

 اآليرلندي.الئحة ترخيص أندية الدوري  ▪

  . االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(ساسي ألندية األ النظام ▪

 القدم.النظام االساسي لالتحاد العربي السعودي لكرة  ▪

 القدم.لكرة االتحاد السعودي االنضباط ب الئحة ▪

 . م( IPRS 2010)االندية ملف معلومات عامة عن  ▪

 . ( 2-2 النسخة )ندية اإليطالية الئحة تراخيص األ ▪

  اإلماراتية.الئحة تراخيص األندية  ▪
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