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التعــــــــــريفـــــــــــات

املادة االأوىل :
يق�ضد بالألفاظ و�لعبار�ت �لتالية �لو�ردة يف هذه �لالئحة �ملعاين �ملو�ضحة �أمام كــــــــل منهــــا مــــا لـــــم تــــــدل 

�لــــقـــريــنـــة على غري ذلك :

)SUSF(    لحتاد �لريا�ضي للجامعات �ل�ضعودية� - االتـــــــــــحـــــــــــــــــــــــــاد: 
)FISU(       لحتاد �لدويل للريا�ضة �جلامعية� - االتــــــحـــاد الدولــــــــــي: 
)AUSF(     لحتاد �لآ�ضيوي للريا�ضة �جلامعية� - االتــــحــــاد االآ�ســـــــيوي: 
)AUSF(     لحتاد �لعربي للريا�ضة �جلامعية� - االتــــحــــاد العـــــــــــربي: 

�لأمانة �لعامة لالحتاد �لريا�ضي للجامعات �ل�ضعودية . - االأمــــــــــانة الــعــامـــــــة: 
�أمــــــانة �لتــحـــــاد �أو �إحــــــدى لــــجـــانــه �ملــــعــــنـيـة بتنظيـــــم و�إ�ضــــــد�ر جــــــــد�ول  - الــــــــجهــة املـــــنـظـمـــة: 

�ملباريات/�ملناف�ضات ومتابعة تنفيذها .

�أو  �لبـــطــــولت  يف  �مل�ضــاركـــة  �لأهلية  �أو  �لـحـكومـيـة  �ل�ضعوديـــة  �جلـامـعـات  - الـــــــــــجــــــــامــــــــعــــــــة: 
�ملناف�ضات �أو �لأع�ضاء يف �لحتاد .

�لكليات �لأهلية �مل�ضاركة يف �لبطولت �أو �ملناف�ضات �لريا�ضية . - الــــــــــــــكــــــــــــــــــــلــــيــة: 
�مل�ضئـــول �لذي يـدرج ��ضـمـه �ضمن �لـجـهـاز �لإد�ري �أو �لفـــنـــي �أو �لطبي . - االإداري والفني والطبي: 

�لطالب �لريا�ضي �ملدرج ��ضمه يف �ضجالت �جلامعة �أو �لكلية . - الــــــــــــــــــــالعــــــــــــــــــب: 
�لأفعال و�لت�ضرفات �ملن�ضو�ص عليها يف هذه �لالئحة . - املـــــــــــخــــــــــالــفــــــــــات: 

�ملنع من �مل�ضاركة �أو مر�فقة فرق �جلامعة �أو �لكلية �أو �لتو�جد يف مقاعد  - االإيـــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاف: 
�لبدلء يف مبار�ة/مناف�ضة �أو �أكرث لفرتة حمددة .

لئحة �مل�ضابقات و�لبطولت بالحتاد �لريا�ضي للجامعات �ل�ضعودية .  - الـــــــــــــــــالئحـــــــــــــــــــة: 
�لحتاد �ل�ضعودي �ملحلي للعبة معينة .  - االتـــــــحــــــاد االأهــــــلـي: 

�لر�ضمية  و�ملباريات  و�لبطولت  �مل�ضابقات  فيها  تقام  �لتي  �لزمنية  �لفرتة  - املــــــــــو�ســـــم الـــريا�سي: 
و�لتي يحددها �لحتاد مبا يتو�فق مع �لأنظمة و�للو�ئح 

بتنظيم  �ملعنية  �ملوؤقتة  و�للجان  �لحتاد  يف  �ملخت�ضة  و�للجان  �لعامة  �لأمانة  - الــــــــجهــة املـــــنظمة: 
و�إ�ضد�ر جد�ول �ملباريات ومتابعة تنفيذها. 

هذه  يف  عليها  و�ملن�ضو�ص  �ملعتمدة  �لعقوبات  بتوقيع  �ملخت�ضة  �لفنية  �للجنة  - اللـــــــــــــــــــــجـــنـــــــــة: 
�لالئحة .

�للعبة �ملعنية.  - الــلــــــــــــعـــــــــــــــــــــبة: 
رئي�ص جمل�ص �إد�رة �لحتاد �لريا�ضي للجامعات �ل�ضعودية. - رئــــــــــي�س املـــــــجـل�س: 
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رئي�ص �لحتاد �لريا�ضي للجامعات �ل�ضعودية. - رئــــــــــي�س االتــــــحاد: 
�أي ع�ضو منتمي للجامعة/ للكلية )ع�ضو هيئة �لتدري�ص( . - الــــــــــــــــــــــــــــــــعــ�سـو: 

كل �ضخ�ص يدرج ��ضمه يف ك�ضف �ملبار�ة/�ملناف�ضة �لر�ضمي �ضمن �جلهاز �لإد�ري  - االإداري والفــــــــنــــــي: 
و�لفني و�لطبي لفريق �جلامعة/ �لكلية . 

كل من يز�ول �لتحكيم ومعتمد ر�ضمياً من قبل �حتاد �للعبة �ملعنية . - الـــــــــــحـــــــكـــــــــــــــــم: 
�ل�ضخ�ص �ملعني لتقييم �أد�ء �حلكام �أثناء �ملباريات �لر�ضمية �أو �لودية من �لناحية  - مــــــــقـــيــــم الــــــحكام: 

�لفنية وفقاً لقانون �للعبة �ملعنية . 

�ل�ضخ�ص �ملعني من قبل �جلهة �ملنظمة ويتوىل �لأمور �لإد�رية للمبار�ة. - املــــراقـــــــــب االإداري: 
�ملباريات �لر�ضمية �أو �لودية �لتي ينظمها �أو ي�ضرف عليها �لحتاد . - املـ�سابقات والبطوالت: 

�ملنطقة �لتي ت�ضمل منطقة �أقامة �ملناف�ضة وما حولها و�أماكن جلو�ص �جلهازين  - داخـــــــــــــــل املـــلــــعب: 
�لفني و�لإد�ري و�لالعبني وغرف تبديل �ملالب�ص. 

�ملنطقة �لتي تبد�أ من �أماكن جلو�ص �جلمهور وحتى �لأ�ضو�ر �خلارجية للملعب  - خــــــــــــــــارج املـــــــلعب: 
�أو مكان �ملبار�ة/�ملناف�ضة .

�لوقت �لذي يبد�أ من و�ضول �لإد�ريني و�لفنيني و�لالعبني لد�خل �مللعب حتى  - قــــــــــبل الــــمـــــــباراة: 
�إطالق �ضافرة �ملبار�ة/�ملناف�ضة .

�لوقت �لو�قع بني �إطالق �ضافرة بد�ية �ملناف�ضة وحتى �ضافرة نهايتها. - اأثنـــــــــــــــاء املـــــباراة: 
�لإد�ريني  مغادرة  وحتى  �ملناف�ضة  نهاية  �ضافرة  �إطالق  بني  �لو�قع  �لوقت  - بـــــــعــــــــد الــــــمباراة: 

و�لفنيني و�لالعبني �أر�ص �مللعب .

�جلز�ء �ملقرر على كل من يثبت �رتكابه �إحدى �ملخالفات �ملن�ضو�ص عليها يف هذه  - الـــــــــــــــــعــقــــــــــوبـة: 
�لالئحة .

خطـاب ر�ضمـي يتـم �إر�ضـالـه للمـخالـف جر�ء ت�ضرف غري منا�ضب. - لــــــفــــت الــــــــــــنظــر: 
�ملنع من �مل�ضاركة �أو مر�فقة فرق �جلامعة/ �لكلية �أو �لتو�جد عــــلــى مـــــقــــاعــــد  - االإيــــــــــــــــــــــــقــــــاف: 

�لـــبــــــدلء  يف مناف�ضة �أو �أكرث لفرتة حمددة .

مبلغاً مالياً ي�ضتوفى وفقاً ملا تقره هذه �لالئحة ل�ضندوق �لحتاد . - الـغـــرامــــة املــالـيـــة: 
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المسابقــات والبطـوالت والدورات الرسمية والودية

املادة الثانية : بداية ونهاية املو�سم الريا�سي  
يبد�أ �ملو�ضم �لريا�ضي خالل �لعام �لدر��ضي وينتهي قبل نهايته . 

املادة الثالثة : تنظيم امل�سابقات والبطوالت املحلية
�لحتاد هو �جلهة �مل�ضئولة عن تنظيم �مل�ضابقات و�لبطولت �ملحلية بني �جلامعات .  )1/3(

يحق لكل جامعة/ كلية �مل�ضاركة يف جميع �لبطولت/�مل�ضابقات �لريا�ضية �إذ� تقدمت للت�ضجيل   )2/3(

بها قبل  �ملوعد �لنهائي �ملحدد للم�ضاركة يف �لبطولة/�مل�ضابقة .

�مل�ضابقات و�لبطولت يف كل لعبة وذلك فيما   �لقو�عد و�ل�ضروط �خلا�ضة بنظام  ي�ضع �لحتاد   )3/3(

يتعلق باإد�رتها وطرق �إجر�ئها و�لعقوبات �خلا�ضة بها .

)4/3(  يحق لالحتاد ��ضتحد�ث م�ضابقات ريا�ضية يرى من �ل�ضروري �إقامتها . 

مينح �لحتاد �ألقاب �جلد�رة و�جلو�ئز عن هذه �مل�ضابقات و�لبطولت �لريا�ضية .  )5/3(

ي�ضرف �لحتاد على جميع �مل�ضابقات و�لبطولت �لريا�ضية �لتي تقام بني �جلامعات/ �لكليات يف   )6/3(

مدن  وحمافظات �ململكة وفقاً ملا تقّره �لقو�نني و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �خلا�ضة بذلك .

ي�ضدر �لحتاد قر�ر�ً بعدد �جلامعات/ �لكليات �لفرق �مل�ضاركــــة يف �ملــــ�ضـــابــقــات و�لبــطــــــولت يف   )7/3(

كل لــــعــبــة قبل بد�ية كل م�ضابقة .

ي�ضــــع �لتــحـاد �أو �جلهة �لتي يخولها جد�ول �مل�ضابقات و�لبــطـــولت �لــتـــي يـــنــــظـــمــهــا ويــــــ�ضـــــرف   )8/3(

على �إقامتها  وله �حلق يف تعديلها . 

تتقدم  �لتي  �لريا�ضية  و�لبطولت  �مل�ضابقات  جميع  يف  بال�ضرت�ك  �لكليات  �جلامعات/  تلتزم    )9/3(

بالت�ضجيل بها.

بعد �عتماد �أ�ضماء �جلامعات/ �لكليات �مل�ضاركة يف �مل�ضابقات/ �لبطولت تلتزم �جلامعات/ �لكليات   )10/3(

�أو بطولة  �أي م�ضابقة  �مل�ضاركة يف  �ل�ضادرة عن �لحتاد ويف حال عدم  �لتعليمات  بتنفيذ جميع 

تطبق لئحة �لعقوبات.

 

املادة الرابعة : تنظيم امل�سابقات والبطوالت املحلية واخلارجية
ينظم �لحتاد �مل�ضابقات و�لبطولت �لر�ضمية و�لودية �ملحلية �أو �لإقليمية �أو �لعربية �أو �لقارية   )1/4(

�أو �لدولية .

�إقليمية: تنظم يف �ملنا�ضبات �خلا�ضة بها وفق لو�ئحها و�أنظمتها �لتي ل تتعار�ص مع لو�ئح    )1/1/4(

و�أنظمة �لحتاد �لدويل .
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عربيــــة: ينظمها �لحتاد وي�ضرف عليها �لحتاد �لعربي وفق لو�ئحه �لتي ل تتعار�ص مع    )2/1/4(

لو�ئح و�أنظمة �لحتاد �لدويل .

قـاريـــة: ينظمها �لحتاد وي�ضرف عليها �لحتاد �لأ�ضيوي وفق لو�ئحه �لتي ل تتعار�ص مع    )3/1/4(

لو�ئح و�أنظمة �لحتاد �لدويل .

دوليــــة: ينظمها �لحتاد وي�ضرف عليها �لحتاد �لدويل وفق لو�ئحه .   )4/1/4(

املادة اخلام�سة : �سروط البطوالت وامل�سابقات 
�ململكة،  د�خل  بينها  فيما  �لكليات  �جلامعات/  تنظمها  �لتي  و�لودية  �لر�ضمية  و�مل�ضابقات  �لبطولت  جميع 

ل تقام �إل بعد مو�فقة �لحتاد �خلطية ، وللح�ضول على �ملو�فقة يجب على �جلهة �ملنظمة مكاتبة �لحتاد 

وتقدمي �لبيانات �لتالية :

��ضم �لبطولة �أو �مل�ضابقة .    )1/5(

هدفها .   )2/5(

مكانها .    )3/5(

�لفرتة �لزمنية .    )4/5(

�مليز�نية �ملعتمدة .    )5/5(

عدد �جلامعات/ �لكليات �مل�ضاركة .  )6/5(

نظام �إقامة مباريات/مناف�ضات �لبطولة �أو �مل�ضابقة و�ل�ضروط و�لتعليمات �خلا�ضة بها .  )7/5(

ت�ضمية �ملالعب �خلا�ضة باإقامة �ملباريات/�ملناف�ضات و�لتمارين .  )8/5(

م�ضدر �لتمويل ) �ملو�رد �ملالية ( .    )9/5(

�ل�ضكن .   )10/5(

على �جلامعات/ �لكليات يف جميع �مل�ضابقات و�لبطولت �لتي تنظمها �أن تر�عي �لآتي :  )11/5(

مو�عيد �ختبار�ت �لطالب �لف�ضلية و�لنهائية .. 1

عدم تنفيذ �أي ن�ضاط ريا�ضي خالل �ضهر رم�ضان �ملبارك �إل بعد �ضالة �لرت�ويح .. 2

عدم تنفيذ �أي ن�ضاط ريا�ضي خالل �لأيام �لع�ضرة �لأو�خر من �ضهر رم�ضان �ملبارك .. 3

املادة ال�ساد�سة : �سروط املباريات واملناف�سات الودية والر�سمية
�ملناف�ضات �لد�خلية بني �جلامعات/ �لكليات �ملحلية.  )1/6(

�أر�ضها  على  تقام  �لتي  �لكلية  �جلامعة/  وتلزم  �لحتاد  من  خطية  مو�فقة  على  �حل�ضول   )1/1/6(

هــــذه  مبثــل  يتعلـق  فيما  �ملختـ�ضــة  و�جلهـــات  �لحتـــاد  تعليمــات  مبر�عــاة  �ملبار�ة/�ملناف�ضــة 

�ملبار�ة/�ملناف�ضة .
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�ملناف�ضات �لدولية مع �جلامعات �خلارجية.  )2/6(

�إىل  ب�ضاأنها   �لطلب  يقدم  �أو خارجها  �ململكة  د�خل  تقام  �لتي  �لدولية  �ملناف�ضات  �ملباريات/   )1/2/6(

�لحتاد وفق �ل�ضروط �ملحددة بالئحة �ملباريات/ �ملناف�ضات �خلارجية ويقوم �لحتاد باإبد�ء 

ر�أيه للح�ضول على �ملو�فقات �لالزمة .

تطبق �لإجر�ء�ت �لإد�رية و�لفنية ح�ضب �للو�ئح و�لن�ضو�ص �لدولية لكل لعبة .  )3/6(

حتدد مر�كز �لفرق �ملناف�ضة ح�ضب �لنظام �ملتبع يف �لحتاد�ت �ملحلية لكل لعبة .  )4/6(
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 تنظيــــــــم المسابقـــــــــات والبطوالت
م�سابقات/بطوالت كاأ�س االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية املادة ال�سابعة : 

) لالألعاب اجلماعية (   
يجوز جلميع �جلامعات/ �لكليات �لأع�ضاء يف �لحتاد �مل�ضاركة يف هذه �لبطولت/�مل�ضابقات .  )1/7(

ي�ضع �لحتاد �ل�ضروط �لتي حتدد م�ضاركة �جلامعات/ �لكليات يف هذه �لبطولت .  )2/7(

ل تقام �مل�ضابقة يف �أي لعبة جماعية �إذ� قل عدد �مل�ضاركني عن ) 8 ( جامعات/ كليات .   )3/7(

تقام كل بطولة بنظام يحدده �لحتاد يف بد�ية كل مو�ضم ريا�ضي وفقاً لعتبار�ت تنظيمية .  )4/7(

جوائـــــز البطولة :  )5/7(

�ملركز �لثالث�ملركز �لثاين�ملركز �لأول

• �لكاأ�ص �لذهبي لالحتاد 	

�لريا�ضي للجامعات 

�ل�ضعودية.

• �مليد�ليات �لذهبية.	

• دد 	 مينح مكافاأة مالية حتحُ

من قبل جمل�ص �إد�رة 

�لحتاد.

• �لكاأ�ص �لف�ضي لالحتاد 	

�لريا�ضي للجامعات 

�ل�ضعودية.

• �مليد�ليات �لف�ضية.	

• دد 	 مينح مكافاأة مالية حتحُ

من قبل جمل�ص �إد�رة 

�لحتاد.

• �لكاأ�ص �لربونزي لالحتاد 	

�لريا�ضي للجامعات 

�ل�ضعودية.

• �مليد�ليات �لربونزية.	

• دد 	 مينح مكافاأة مالية حتحُ

من قبل جمل�ص �إد�رة 

�لحتاد.

م�سابقات/بطوالت االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية املادة الثامنة : 
) لالألعاب الفردية (   

�لألعاب  بطولت/م�ضابقات  يف  �مل�ضاركة  �لحتاد  يف  �لأع�ضاء  �لكليات  �جلامعات/  جلميع  يجوز   )1/8(

�لفردية .

ي�ضع �لحتاد �ل�ضروط �لتي حتدد م�ضاركة �جلامعات/ �لكليات يف هذه �لبطولت .  )2/8(

لتقام �لبطولة/ �مل�ضابقة يف �أي ريا�ضة فردية �إذ� قل عدد �مل�ضاركني عن ) 8 ( جامعات/ كليات.   )3/8(

تقام �لبطولة/�مل�ضابقة بنظام يحدده �لحتاد يف بد�ية كل مو�ضم ريا�ضي وفقاً لعتبار�ت تنظيمية   )4/8(

جوائز البطولة :    )5/8(

�ملركز �لثالث�ملركز �لثاين�ملركز �لأول�لفئة

•فردي •ميد�لية ذهبية	 •ميد�لية ف�ضية	 ميد�لية برونزية	

فرق

• •كاأ�ص �ملركز �لأول	 •كاأ�ص �ملركز �لثاين	 كاأ�ص �ملركز �لثالث	

• مكافاآت مالية 	

حتدد من قبل 

جمل�ص �إد�رة 

�لحتاد

• مكافاآت مالية حتدد من 	

قبل جمل�ص �إد�رة �لحتاد

• مكافاآت مالية حتدد 	

من قبل جمل�ص �إد�رة 

�لحتاد
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املادة التا�سعة : امل�ساركات اخلارجية
يحدد �لحتاد معايري و�آلية م�ضاركة �جلامعات/ �لكليات يف �لبطولت �خلارجية .   )1/9(

ل يحق لأي جامعة/ كلية �مل�ضاركة خارجياً دون �أخذ �ملو�فقة �خلطية من قبل �لحتاد .  )2/9(

الالعــــــــــــــــــــــــبون

املادة العا�سرة : �سوؤون الالعبني
�أو ي�ضرف عليها �لحتاد فقط �لطالب  ي�ضارك يف �مل�ضابقات و�لبطولت �لد�خلية �لتي ينظمها   )1/10(

�لذين ترت�وح �أعمارهم بني 17-25 �ضنة )وفقاً لقانون �لحتاد �لدويل( ح�ضب �لتاريخ �مليالدي 

من بد�ية كل عام در��ضي و�ملنتظمني يف مرحلتي �لدبلوم �جلامعي و�لبكالوريو�ص و�ل�ضادر لهم 

بطاقة �لحتاد �لريا�ضي للجامعات �ل�ضعودية  مع مر�عاة مايلي :

)1/1/10(   �أل يكون �لطالب مقيد�ً يف �ضجالت جامعة/ كلية �أخرى من �لعام �جلامعي �حلايل  .

)2/1/10(   �إذ� كان �لطالب م�ضتجد�ً فيجب �إرفاق �ضورة معتمدة من عمادة �لقبول و�لت�ضجيل لكل من 

تعريف من   + �لدر��ضي  �لطالب  + جدول  �لقدر�ت  �ختبار  نتيجة   + �لعامة  �لثانوية  �ضهادة 

عمادة �ضوؤون �لطالب باجلامعة/ بالكلية .

)3/1/10(   �إرفاق �ضورة �لكرتونية ملونة لبطاقة �لهوية �لوطنية لالعب .

�لقبول  عمادة  من  معتمدة  �لكلية  �جلامعة/  لبطاقة  ملونة  �لكرتونية  �ضورة  �إرفاق   )4/1/10(

و�لت�ضجيل.  

)5/1/10(   �إرفاق �ضورة �لكرتونية ر�ضمية ) خمتومة ( من �ل�ضجل �لأكادميي معتمدة من عمادة �لقبول 

و�لت�ضجيل .

)6/1/10(   �إرفاق �ضورة حديثة وملونة لالعب باللب�ص �لريا�ضي.

)7/1/10(   ل يجوز م�ضاركة �لطالب �حلا�ضل على معدل تر�كمي دون 2,00 من 5,00  �أو ما يعادله.

)8/1/10(   �لطالب �ملنتقل من جامعة/ كلية لأخرى يجب �أن مي�ضي عاما در��ضيا يف �جلامعة/ �لكلية 

م�ضابقات  يف  منها  �ملنتقل  �لكلية  �جلامعة/  منتخب  ومثل  �ضبق  قد  كان  �إذ�  �إليها  �ملنتقل 

�لحتاد. 

)9/1/10(   �إذ� كان �لالعب موظفاً ) مدين �أو ع�ضكري ( فيجب �إرفاق �ضورة من قر�ر مو�فقة �ملرجع 

بالتفرغ للدر��ضة .

�ضجـــالت  يف  منتظمـــاً  وكان  �لأول  �لـدر��ضـــي  �لف�ضــل  بنهـايــة  �ملتخــرج  للطـالــب  يحــق   )10/1/10(

�جلــامعــة/ �لكلية �مل�ضاركة باملناف�ضة/ �لبطولة خالل �لف�ضل �لدر��ضي �لثاين �لذي يليه . 

)11/1/10( �ضحة بيانات تعبئة �لنماذج م�ضوؤولية �جلامعة/ �لكلية و�إذ� �ت�ضح خالف ذلك ف�ضوف يلغى 

�لطلب ويطبق �لنظام )حتى و�إن �أ�ضدرت �لبطاقة ( .
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ي�ضارك يف �مل�ضابقات و�لبطولت �لد�خلية �لتي ينظمها �أو ي�ضرف عليها �لحتاد فقط �لالعبني   )2/10(

فيهــــــا  تـــقـــام  �لتي  �ل�ضــــنــــة  يف  �لـكـلـيــــــات  �جلامعات/  �إحدى  �ضجالت  يف  و�مل�ضجلني  �ملنتظمني 

�لبطولة/�ملناف�ضة .

ي�ضارك يف �مل�ضابقات و�لبطولت �خلارجية �لتي ينظمها �أو ي�ضرف عليها �لحتاد فقط �لالعبني   )3/10(

�ل�ضعوديني �مل�ضجلني يف �إحدى �جلامعات/ �لـكـلـيــــــات يف �ل�ضنة �لتي تقام فيها �لبطولة/�ملناف�ضة.

ت�ضارك �جلامعة/ �لكلية يف �لبطولت و�مل�ضابقات �لتي ينظمها �لحتاد بالطالب �ملنتظمني يف   ) 4/10 (

�لدر��ضة و�ملقيدين يف �ضجالت �جلامعة/ �لكلية وقت �مل�ضاركة . 

يجوز لأي لعب �مل�ضاركة يف لعبة جماعية و�حدة فقط ولعبة فردية و�حدة فقط .   )5/10(

يجب تعبئة جميع بيانات �لالعبني وفق �لنماذج �للكرتونية �ملطلوبة لكل بطولة/ م�ضابقة من   )6/10(

�ملوقع �لر�ضمي لالحتاد ، وذلك وفقا لل�ضروط �لتي ت�ضدرها جلنة �لأهلية يف �لإحتاد يف بد�ية 

كل مو�ضم ريا�ضي  .

يقوم �لحتاد باإ�ضد�ر بطاقات لعبي �جلامعات/ �لكليات بعد �لتاأكد من ��ضتيفاء �ل�ضروط .  )7/10(

يجب على �جلامعة/ �لكلية جتديد بطاقات لعبيها مع بد�ية كل مو�ضم ريا�ضي .  )8/10(

ل يحق لأي لعب �ل�ضرت�ك يف �أي بطولة/مناف�ضة ما مل ي�ضدر له بطاقة من �لحتاد .  )9/10(

)10/10(  �إذ� فقد لعب بطاقته  على �جلامعة/ �لكلية دفع مبلغ وقدره ) 200( مائتا ريال �إىل �لحتاد 

�لذي بـــدوره مينــح بطاقـــة بدل فاقد من و�قع �ل�ضجالت �لتي لديه .

يف حالة عدم �إح�ضار بطاقة �لالعب قبل بدء �ملبار�ة يف �لبطولت بنظام �لدوري ي�ضمح له باللعب   )11/10(

مبار�ة و�حدة خالل �ملو�ضم بعد �إتبـاع �خلطو�ت �لتالية :

)1/11/10(  تقدمي بطاقة �لهوية �لوطنية �أو �لإقامة ) لغري �ل�ضعوديني ( .

)2/11/10(  �أخذ �ضورة �ضخ�ضية لكل  لعب مع �حلكم .

�مل�ضاركة لالإحتــاد خــالل  باإح�ضار بطاقات  �لكلية  �إد�ري �جلامعة/  كتابة تعهد خطي من    )3/11/10(

مــدة ل تزيـد عــن ) 72 ( �ضاعة .

)4/11/10(  يف حالـــة عـــــدم متكـــن �لإد�ري مــــن �إح�ضـــــار �لبطاقـــــات فــي �ملـــــــــدة �مل�ضـــــــــار �إليهــــا فـي �لبند 

)3/11/10 ( يعترب فريق �جلامعة/ �لكلية خا�ضر�ً للمبار�ة �ملناف�ضة، وتدفع �جلامعة/ �لكلية 

مبلغاً مالياً قدره )1000( ريال  عن كل لعب لي�ص لديه بطاقة.

)12/10(    تلتزم �جلامعات / �لكليات بو�ضع �ضعار �لحتاد و�لر�عي �لر�ضمي على قم�ضان �لالعبني �مل�ضاركني 

يف كل مبار�ة مناف�ضة . ويف حالة خمالفة �جلامعة/ �لكلية ذلك يتم تطبيق �لعقوبة �لتالية : 

)1/12/10( تدفع �جلامعة/ �لكلية مبلغاً مالياً قدره )1000( ريال عن �لفريق يف �لألعاب �لفردية  

)2/12/10( تدفع �جلامعة/ �لكلية مبلغاً مالياً قدره )1500( ريال عن �لفريق يف �لألعاب �جلماعية .
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االحتجــــــاج واالستئنــــــــاف

املادة احلادية ع�سر : اآلية االحتجاج
�أو  �إىل �لحتاد  �لتجمع  �ألعاب  �لألعاب �جلماعية ما عد�  �ملبار�ة يف  نتيجة  يقدم �لحتجاج على   )1/11(

�إنتهاء  �ضـــاعـة من  �أربع وع�ضرين   )  24  ( �لبطولة خالل  �أو  �مل�ضابقة  تنظم  �لتي  �لفنية  �للجنة 

�إعالن نتيجة �ملبار�ة بخطاب ر�ضمي مبا�ضرة �أو عن طريق �لربيد �لإلكرتوين �لر�ضمي لالحتاد 

مرفقاً مببلغاً ماليــاً قــــدره ) 3.500 ( ثالثة �آلف وخم�ضمائة ريال نقد�ً �أو �ضيك �أو �إيد�ع حل�ضاب 

�لحتاد .

�للجنة  �أو  �لحتاد  �إىل  و�لتجمعات  �لفردية  �لألعاب  يف  �ملناف�ضات  نتيجة  على  �لحتجاج  يقدم   )2/11(

�لفنية �لتي تنظم �مل�ضابقة �أو �لبطولة خالل ن�ضف �ضاعة فقط من �نتهاء �إعالن نتيجة �ملناف�ضة 

بخطاب ر�ضمي مبا�ضرة �أو عن طريق �لربيد �لإلكرتوين �لر�ضمي لالحتاد مرفقاً مببلغاً مالياً 

قدره ) 1.500( �ألف وخم�ضمائة ريال نقد�ً �أو �ضيك �أو �إيد�ع حل�ضاب �لحتاد .

يجــــب �لبت يف �لحتجــــاج من قــــــبـــل �جلـهــــة �ملنظمة قــــــبـــــل مــــــوعـــــــد �ملـــــــبـــــــار�ة/ �ملـــنـــافــــــ�ضـــــة   )3/11(

�لتـــــــالـــيـــــة للفرق/ �لأفر�د �ملعنية �إذ� كانت �ملبار�ة بطريقة خروج �ملغلوب .

يف حال قبول �لحتجاج �ضكاًل وم�ضموناً يرد مبلغ �لحتجاج للجامعة/ �لكلية .  )4/11(

�لحتجاج �ملرفو�ص �ضكاًل �أو م�ضموناً ت�ضادر غر�مة �لحتجاج ل�ضالح �ضندوق �لحتاد .  )5/11(

�أيام �لإجاز�ت ) �جلمعة و�ل�ضبت ( و�ليوم �لوطني و�لإجاز�ت �لر�ضمية �ضمن فرتة  ل حتت�ضب   )6/11(

�لعمل �لتي يقدم فيها �لحتجـــاج على نتيجة �ملبــار�ة / �ملناف�ضة .

املادة الثانية ع�سر : اال�ستئناف
وفق  بالحتاد  �ل�ضتئناف  جلنة  �أمام  بحقها  �ل�ضادرة  �لقر�ر�ت  �ضد  �ل�ضتئناف  كلية  جامعة/  لكل  يحق 

�ل�ضو�بط �لتالية : 

يجوز تقدمي �ل�ضتئناف �إىل جلنة �ل�ضتئناف �ضد قر�ر ت�ضدره �للجنة �لفنية با�ضتثناء �حلالت    ) 1/12 (

�لتالية :

) 1/1/12 ( لفت �لنظر. 

) 2/1/12 ( �لإيقاف ملبار�تني �أو �أقل �أو �لإيقاف ملدة �ضهر �أو �أقل .

)3/1/12( �ملبالــغ �ملدفوعــة �لــتي ت�ضــل �إلـى ) 3.500 ( على �أي جامعــة/ كلية �أو �ملبالغ �ملدفوعة )1.000( 

�أو �أقل يف �حلالت �لأخرى  .

يجوز لأي �ضخ�ص يكون طرفا يف �لتقا�ضي �أمام �للجنة �لفنية ولدية م�ضلحة حممية قانونيا    ) 2/12 (

تربر تعديل �أو �إلغاء �لقر�ر �أن يقدم ��ضتئنافا �إىل جلنة �ل�ضتئناف .
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) 3/12 (    يجوز للجامعة/ �لكلية �ل�ضتئناف �ضد �لقر�ر�ت �لتي تعاقب لعبيها �أوم�ضئوليها �أو �أع�ضائها ، 

ويجب �أن يكون لديها مو�فقة خطية من �ل�ضخ�ص �ملعني .

) 4/12 (    كل طرف يرغب يف �ل�ضتئناف يجب �أن يخطر جلنة �ل�ضتئناف خطياً برغبته و�لقيام بذلك خالل  

48 �ضاعة �لأوىل من �إخطاره بالقر�ر .

 ) 5/12 (    يجب تقدمي �أ�ضباب �ل�ضتئناف خطيا خالل مدة �أق�ضاها ثالثة �أيام  بعد �نق�ضاء 48  �ضاعة �لأولـى 

�ملذكـــورة فــي �لفقرة �ل�ضابقة.

) 6/12 (    يجوز للم�ضتاأنف �لعرت��ص على �لعر�ص غري �ل�ضحيح للحقائق �أو �لتطبيق �خلاطئ للقانون .

يقدم �مل�ضتاأنف �لتما�ضه لال�ضتئناف خطياً �أو عرب �لربيد �لإلكرتوين �لر�ضمي لالحتاد وير�ضل    ) 7 /12 (

�لأ�ضل خالل ثالثة �أيام عمل ما مل ي�ضلم �لأ�ضل مبا�ضرة لالأمانة �لعامة بالحتاد . 

يت�ضمن �للتما�ص �لدعوى و�لأ�ضباب وعر�ص �لدلئل على �أن يوقع من قبل �مل�ضتاأنف �أو ممثله   ) 8/12 (

وفقاً للفقرة ) 2/12 ( .

يتوجب على كل من يرغب يف تقدمي ��ضتئناف �إيد�ع مبلغاً مالياً قدره )5.000 ( خم�ضة  �آلف   ) 9/12 (

ريال يف �حل�ضاب �لبنكي لالحتاد قبل �نق�ضاء مدة �لأيام �لثالثة ليكون �ل�ضتئناف ر�ضمياً، و�إذ� 

مل يتم �للتز�م بذلك ل يقبــل �ل�ضتئناف .

) 10/12 (  يحُعاد هذ� �ملبلغ �إىل �مل�ضتاأنف يف حال �تخاذ قر�ر ل�ضاحله.

ل تنظر �للجنة يف �أي �حتجاج �أو ��ضتئناف مامل يكن م�ضتويف �ل�ضروط .   ) 11/12 (

يقع عبء �لثبات يف �ملخالفات على �لطرف �ملدعي .   ) 12/12 (

�ضاعة،   )24( م�ضي  بعد  �لدوري  مباريات  يف  فني  حدث  �أي  على  �عرت��ص  �أي  �للجنة  تقبل  ل   ) 13/12 (

ون�ضف �ضاعة يف �ملباريات �ملجمعة . 
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 أحكــــــــام عامــــــــــــة

املادة الثالثة ع�سر : 
جميــع  يف  و�لفنييــن  و�لإد�رييــن  و�لالعبيـن  �لكليــات  �جلامعــات/  جميع  على  �لالئحة  هذه  �أحكام  تطبق 

�ملباريات/ �ملناف�ضات �لر�ضميـة �أو �لوديـة �أو غريها ، كما يحق لالحتـــــاد ��ضتثــناء بعـــ�ص �أحكامهــــا يف بعــــ�ص 

�ملباريـــــات/ �ملناف�ضــــات وفق �إجر�ء�ت حمددة .

املادة الرابعة ع�سر :
بنتــائــــج  لهـا  عــالقــــة  ل  مبخـالفــات  تتعلــق  �ضكـــوى  باأيـة  �لحتــاد  �إىل  تتقــدم  �أن  �لكليــة  للجامعــة/  يحــق 

هذه  �أحكام  وفق  �ملنا�ضبة  �لإجر�ء�ت  و�تخاذ  �ل�ضكوى  هذه  يف  بالنظر  �لحتاد  ويقوم  �ملناف�ضات  �ملباريات/ 

�لالئحة .

املادة اخلام�سة ع�سر :
�أو  ريا�ضي  مو�ضم  كل  بدء  قبل  على لعبيها  �لدوري  �لطبي  �لك�ضف  �إجر�ء  �لكليات  �جلامعات/  على جميع 

�أثناءه وحفظ نتيجة �لك�ضف �لطبي يف ملف �لالعب باجلامعة/ بالكلية ومو�فاة �لحتاد بن�ضخة من �لنتيجة 

وتتحمل �جلامعة �مل�ضوؤولية �لتامة عن �ضحة و�ضالمة لعبيها .

املادة ال�ساد�سة ع�سر :
يحدد �لحتاد �أماكن ومو�عيد �إقامة �مل�ضابقات و�لبطولت و�ملباريات مع �لفرق �ملحلية و�خلارجية و�ملنتخبات، 

وكذلك مباريات �ملر�حل �لنهائية للبطولت و�ملنتخبات �إل ما ورد له ن�ص خا�ص .

املادة ال�سابعة ع�سر :
وحتقق  �ضرورية  ير�ها  لأ�ضباب  �لالئحة  هذه  يف  معتمدة  بطولة  �أو  م�ضابقة  �أية  �إقامة  عدم  لالحتاد  يحق 

�مل�ضلحة �لعامة .

املادة الثامنة ع�سر :
تورد جميع مبالغ �لعقوبات �ملالية ور�ضوم �لحتجاجات �ملرفو�ضة �إىل �ضندوق �لحتاد .

 

املادة التا�سعة ع�سر :
على �جلامعات/ �لكليات و�لالعبني �للتز�م مبا ي�ضدر من �لحتاد من تعليمات ذ�ت عالقة مبظهر �لالعب 

وطريقة تعبريه عند �لفوز �أو �خل�ضارة .
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املادة الع�سرون :
 ت�ضدر �لعقوبات عن جلان �لحتاد للمباريات/ �ملناف�ضات �لر�ضمية �لتي ينظمها بني �جلامعات/ �لكليات وفــــق 

�أحـــكام هذه �لالئحة وتعترب �ضارية �ملفعول بعد �عتمادها من رئي�ص �لحتاد �أو من يفو�ضه .

املادة احلادية والع�سرون :         
�إذ� طرد �لالعب يف �آخر مبار�ة ر�ضمية لفريق �جلامعة/ �لكلية يف �مل�ضابقة/ �لبطولة يتم ترحيل �لعقوبة �إىل 

�ملو�ضم �لذي يليه .

املادة الثانية والع�سرون :    
�لـــحــــالت  يف  �تخاذ ما تر�ه منا�ضباً  �لالئحة ولها �حلق يف  �أحكام هذه  بتف�ضري  �ملخت�ضة  �أمانة �لحتاد هي 

و�لوقــــائــــع �لتي مل يرد لها ن�ص يف هذه �لالئحة و�إ�ضافتها لالئحة �ملو��ضم �لتالية .

املادة الثالثة والع�سرون :   
يعمل باأحكام هذه �لالئحة �عتبار�ً من تاريخ �عتمادها من �لحتاد .



الئحة ضبط السلوك
باالتحاد الرياضي للجامعات السعودية

املعدلة بقرار جمل�س اإدارة االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية
رقم ) 1440/8/13 ( يف االجتماع الثامن املنعقد بتاريخ 1440/2/16هـ





24 اأهداف االئحة وجماالت تطبيقها   
34 املخالفات املوجبة للعقوبات   
40 اأحكام عامة     

فهرس الالئحة
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أوال: ضبط السلوك
أهداف الالئحة ومجاالت تطبيقها

املادة االأوىل: اأهداف الالئحة
تهدف هذه �لالئحة �إىل:

تر�ضيخ مبادئ �لروح �لريا�ضية و�لتناف�ص �ل�ضريف و�للعب �لنظيف و�لتحلي بالأخالق �حلميدة    )1/1(

�لتاأكيد على �أهمية �حرت�م وتطبيق �لأ�ض�ص و�لقو�عد �لتنظيمية و�لقانونية لالألعاب �لريا�ضية   )2/1(

و�ضلوكيات �ملمار�ضني لها و�ملنتمني �إليها.

حتديد حالت �لإخالل بالأنظمة و�للو�ئح �لتابعة لالحتاد.  )3/1(

�إبر�ز �ل�ضورة �مل�ضرفة للريا�ضة �ل�ضعودية ب�ضفة عامة و�لريا�ضة �جلامعية ب�ضفة خا�ضة، من   )4/1(

خالل �ضن �لإجر�ء�ت �لتي حتدد �ملخالفات و�لعقوبات.

املادة الثانية : جمال تطبيق الالئحة 
تطبق �لالئحة على:

جميع �ملباريات/ �ملناف�ضات �لر�ضمية �لتي ينظمها �أو ي�ضرف عليها �لحتاد.   )1/2(

كل مبار�ة / مناف�ضة ودية يتم تنظيمها بعد �أخذ �ملو�فقة عليها من قبل �لحتاد �أو �جلهة �ملنظمة.   )2/1(

�جلامعات و�لكليات �لع�ضاء يف �لحتاد .   )3/2(

�لريا�ضيني و�لد�ريني و�لفنيني و�لعاملني �ملنت�ضبني للجامعات و�لكليات.    )4/2(

�لالعبني من طالب �جلامعات و�لكليات.   )5/2(

�حلكام و�ملر�قبني و�ملقيمني للمباريات/ �ملناف�ضات.   )6/2(

جمهور �ملباريات/ �ملناف�ضات يف �مللعب.   )7/2(

�ملن�ضوبني و�مل�ضئولني و�ملتعاونني مع �لحتاد.   )8/2(

)9/2(   �أي ن�ضاط ي�ضكل �ضلوكاً غري ريا�ضي �أو غري �أخالقي يقوم به د�خل �ملن�ضاأة �لريا�ضية �أو حميطها.

�أي خمالفة للنظام �لأ�ضا�ضي لالحتاد و�أهد�فه، �أو لو�ئح �لحتاد.   )10/2(

�أي فئات �أو ��ضخا�ص ترى �للجنة خ�ضوعهم لأحكام هذه �لالئحة.   )11/2(

املادة الثالثة : اإطار تطبيق الالئحة من حيث الزمان
تطبيق هذه �لالئحة بعد �عتمادها بحق �لفئات �ملن�ضو�ص عليها يف �ملادة )2( للمخالفات �ملرتكبة    )1/3(

�ضو�ء قبل �أو �أثناء �أو بعد �ملبار�ة/ �ملناف�ضة.
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�أو توقف عن  �ل�ضخ�ص �خلا�ضع لأحكام هذه �لالئحة �ىل جامعة/ كلية �خرى  �نتقال  يف حال    )2/3( 

�أد�ء مهامه لأي �ضبب كان قبل �أو �أثناء �إجر�ء�ت �للجنة تظل �للجنة خمت�ضة باإ�ضد�ر �لقر�ر كما 

يجوز لها تعليق �ضري �لإجر�ء�ت �أو �ل�ضري فيها وفقاً للحالة �ملنظورة �أمامها.

)3/3(  �يقاف �ل�ضخ�ص �خلا�ضع لأحكام هذه �لالئحة لفرته زمنية موؤقتة ل تتجاوز ثالثني يوما من 

تاريخ �رتكاب �ملخالفة حلني ��ضد�ر �لقر�ر �لنهائي من �للجنة.

�ل�ضخ�ص �ل�ضادر بحقة �يقاف من �خلا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة مينع عن �مل�ضاركة �أو مر�فقة    )4/3(

فرق �جلامعة/ �لكلية يف �أي مبار�ة/ مناف�ضة ل يحق له �مل�ضاركة/ �ملر�فقة بها �ل بعد �نق�ضاء 

مدة �لعقوبة �ملقرة علية.

املادة الرابعة:  اإطار تطبيق الالئحة من حيث املكان 
تطبق هذه �لالئحة بعد �عتمادها على جميع �مل�ضابقات و�لبطولت و�ملباريات �لر�ضمية و�لودية �ملقامة د�خل 

وخارج �ململكة.

املادة اخلام�سة: �سروط تطبيق العقوبات
�لتعمد يف �رتكاب �ملخالفات.    )1/5(

يعاقب كل من يرتكب �ملخالفات عمد�.  

�ل�ضروع يف �رتكاب �ملخالفات.   )2/5(

يعاقب كل من يرتكب �لفعال �لتي ت�ضل �ىل م�ضتوى �ل�ضروع يف �رتكاب �ملخالفة.   

�مل�ضاركة يف �رتكاب �ملخالفات.  )3/5(

يعاقب كل من ي�ضارك يف �رتكاب �ملخالفات �ضو�ء بالتحري�ص �أو �لتفاق �أو �مل�ضاعدة.  

�لتجريح و�لتهديد و�لقوة.   )4/5(

يعاقب كل من يلجاأ �ىل �لتجريح �أو �لتهديد �أو ��ضتعمال �لقوة يف �ملخالفات.  

املادة  ال�ساد�سة:  اأنواع العقوبات
ميكن تطبيق �أي من �لعقوبات �لتالية ح�ضب نوع وحجم �ملخالفة.  )1/6(

�لعقوبات على �جلامعات و�لكليات:   )2/6(

لفت �لنظر )�نذ�ر خطي(.   )1/2/6( 

�لغر�مة �ملالية.   )2/2/6(

خ�ضارة نتيجة �ملبار�ة/ �ملناف�ضة.   )3/2/6(
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�حل�ضم من �لنقاط .   )4/2/6(

�ضحب �للقب/ �جلو�ئز )عينية/ مالية(.   )5/2/6(

�ضطب �لنتائج و�لهبوط �إىل درجة �أدنى.   )6/2/6(

�لعقوبات على �لع�ضاء و�لإد�ريني و�لفنيني و�لالعبني:   )3/6(

لفت �لنظر )�إنذ�ر خطي(.   )1/3/6(

�لغر�مة �ملالية.   )2/3/6( 

�لإيقاف عن م�ضاركة �لفريق لعدد من �ملباريات/ �ملناف�ضات �أو لفرتة حمدده.   )3/3/6(

�لإيقاف عن مر�فقة �لفرق لعدد من �ملباريات/ �ملناف�ضات �أو لفرتة حمدده.   )4/3/6(

�حلرمان من ممار�ضة �أي ن�ضاط يتعلق بالأن�ضطة �لريا�ضية باجلامعات/ �لكليات.   )5/3/6(

�ضحب نقاط درع �لتمّيز.   )6/3/6(

�لعقوبات على �حلكام و�ملقيمني و�ملر�قبني:   )4/6(

لفت نظر )�إنذ�ر خطي(.   )1/4/6(

�لغر�مة �ملالية.   )2/4/6( 

�لإيقاف.   )3/4/6(

�حلرمان من مز�ولة �أي ن�ضاط ريا�ضي يتعلق باجلامعات �ل�ضعودية.  )4/4/6(

املادة ال�سابعة : تعدد املخالفات 
للجنة �حلق يف توقيع عدة عقوبات يف حال تعدد �ملخالفات.   )1/7(

�إ�ضافة عقوبة  يتم  �لعقوبة  ت�ضتوجب  ذلك خمالفة  بعد  ويرتكب  �ضخ�ص يطرد من �حلكم  كل    )2/7(

�أخرى �ىل عقوبة �لطرد.

املادة الثامنة : تكرار املخالفات
عند تكر�ر نف�ص �ملخالفات �لو�ردة يف هذه �لالئحة خالل �ملو�ضم �لريا�ضي من قبل �جلامعة/ �لكلية �أو �أي 

�ضخ�ص تت�ضاعف �لعقوبة �لد�رية و�ملالية ح�ضب ما هو مو�ضح يف فقر�ت هذه �ملادة مامل يقت�ص ن�ص �لعقوبة 

خالف ذلك.

عند وقوع �ملخالفة للمرة �لوىل تطبق �لعقوبة �لد�رية و�ملالية.   )1/8(

عند وقوع �ملخالفة للمرة �لثانية ت�ضاعف �لعقوبة �لد�رية و�ملالية.   )2/8(

عند تكر�ر �ملخالفة بعد ذلك تت�ضاعف �لعقوبة �لد�رية و�ملالية �لثانية عن كل خمالفة.     )3/8(
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املادة التا�سعة : ا�ستيفاء العقوبات املالية
بقر�ر  �ملعني  تبليغ  تاريخ  يوما من  �إىل �ضندوق �لحتاد خالل ثالثني  �ملالية  �لغر�مات  ت�ضدد    )1/9(

�للجنة.

�ل�ضتئناف ل يوقف �ضد�د �لغر�مات �ملالية.   )2/9(

يف حال نق�ص قر�ر �للجنة من قبل جلنة �ل�ضتئناف يتم �إعادة مبلغ �لعقوبة للجامعة/ �لكلية.   )3/9(

املادة العا�سرة : عدم ت�سديد املخالفات املالية 
كل ع�ضو �أو �د�ري �أو فني �أو لعب توقع علية �للجنة غر�مة مالية ومل يتم �ضد�دها يف �لوقت �ملحدد للقر�ر 

يتم م�ضاعفة �لغر�مة �ملالية، و�ذ� �ضارك �لالعب تخ�ضر �جلامعة/ �لكلية �ملبار�ة/ �ملناف�ضة مبا�ضرة. 

املادة احلادية ع�سر : ا�ستكمال العقوبات
�لعقوبات �لتي تتخذ بحق �خلا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة خالل �ملــو�ضــم �لــريــا�ضــي ومل تطبق �أو ت�ضتكمل 

يف نف�ص �ملو�ضم �لريا�ضي تطبق وت�ضتكمل يف �ملو�ضم �لريا�ضي �لذي يليه.

املادة الثانية ع�سر : تقــارير املباريات
�ملناف�ضة  �ملبار�ة/  تقرير حكم  فان  �ملناف�ضات  �ملباريات/  �ملقدمة يف  �لفنية  �لتقارير  �ختالف يف  �أي  �إذ� ظهر 

ي�ضبح �ملرجع ب�ضاأن �أي �حاث وقعت فيها.

املادة الثالثة ع�سر : تعليمات خا�سة بالعقوبات
وتطبق  �ملناف�ضات،  �ملباريات/  جميع  يف  �لالئحة  بهذه  عليها  �ملن�ضو�ص  �لعقوبات  جميع  تطبق   )1/13(

�لعقوبات ح�ضب �لقو�نني �ملعمول بها يف �لحتاد �لأهلي �ملعني باللعبة . 

يبد�أ تنفيذ �لعقوبة وينتهي وفقاً للتاريخ �لذي حتدده �للجنة ويحق للجنة �جلمع بني �لعقوبات   )2/13(

�ملبينة يف هذه �لالئحة ، �إل �إذ� ن�ضت �لعقوبة على غري ذلك.

يجب ت�ضديد قيمة �لعقوبة �ملالية خالل ثالثون يوماً من تاريخ تبليغ �جلامعة/ �لكلية بذلك   )3/13(

و�إذ� مل ت�ضدد خالل �ملهلة �ملحددة يوجه �إنذ�ر نهائي للجامعة/ للكلية بالت�ضديد ويحق لالحتاد 

بعد ذلك خ�ضم �لعقوبة �ملالية من �أي م�ضتحقات مالية للجامعة/ للكلية لدى �لحتاد .

ت�ضــــــدر �لعقوبــــات عن �لحتــــاد �أو جلانــــه وفق �أحكام هذه �لالئحـــة ، ويعتمدها رئي�ص �لحتاد   )4/13(

�لريا�ضي للجامعات �ل�ضعودية �أو من ينيبه .  

تعترب �لعقوبات �ل�ضادرة بحق �لالعبني و�لإد�ريني و�لفنيني مرتبطة بني �مل�ضابقات و�لبطولت   )5/13(

�لتي ينظمها �أو ي�ضرف عليها �لحتاد .
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تنظـمــها  �لتــي  �لـد�خلـيـــة  �لــريـا�ضـيـــة  �لأن�ضـطــــة   )  4/13  ( يف  �لـــو�ردة  �لعقــوبــــات  ت�ضمــل  ل   )6/13(

�جلامعات/ �لكليات بني �أق�ضامها �ملختلفة . 

�لعقوبات �لن�ضباطية �لتي ت�ضدر بحق �لالعبني و�لإد�ريني و�لفنيني ومل ت�ضتوف خالل �ملو�ضم   )7/13(

�لريا�ضي ت�ضتكمل يف �ملو�ضم �لذي يليه .

ل حتت�ضب فرت�ت توقف �لن�ضاط فيما بني �ملو��ضم �ضمن �لفرتة �لزمنية ملدة �لإيقاف .  )8/13(

�إذ� ظهـــر �أي �ختـــالف يف �لتقارير �ملقدمة مـــــــن ) �حلكم �أو مقيم �حلــكـــام �أو مر�قـــــب �ملبـــــار�ة (   )9/13(

فاإن تقرير �حلكم ي�ضبح �ملرجع ب�ضاأن �أية �أحد�ث وقعت د�خل �مللعب قبل �أو �أثناء �أو بعد �ملبار�ة .

املادة الرابعة ع�سر : عقوبات اجلامعة/ الكلية
تعاقب �جلامعة/ �لكلية على �لنحو �لتايل :

�إذ� مل ي�ضرتك فريق �جلامعة/ �لكلية يف �إحدى �مل�ضابقات �أو �لبطولت �لر�ضمية للعبة �لتي تقدم   )1/14(

للم�ضاركة بها تغرم �جلامعة/ �لكلية مببلغاً مالياً وقــدره ) 35.000 ( خم�ضة وثالثون �ألف ريال  

ويهبط فريقها للدرجة �لأدنى، عد� �حلالت �لتاليـة :

)1/1/14(  تقدمي �جلامعة/ �لكلية �عتذ�رها عن �مل�ضاركة قبل �إ�ضد�ر جدول توزيع �ملجاميع للفرق يف 

�لألعاب �جلماعية  .

�مل�ضابقة  �لبطولة/  بدء  �إ�ضبوعني من  قبل  �مل�ضاركة  �عتذ�رها عن  �لكلية  �جلامعة/  تقدمي    )2/1/14(

لالألعاب �لفردية و�ملجمعة . 

�ن�ضحاب فريق �جلامعة/ �لكلية يف �ملبار�ة �لر�ضمية يعني �متناعه عن �للعب قبل بد�ية �ملبار�ة �أو   )2/14(

خروجه من �مللعب �أثناء �ضري �ملبار�ة �أو �متناعه عن �إمتامها �أو غري ذلك من �لأمور �لتي تدخل 

�أو �لبطولة وت�ضطب كافة  �مل�ضابقة  حتت لفظ �لن�ضحاب فيتم حرمانه من تكملة مبارياته يف 

نتائجه ويعترب �لأخري يف جمموعته/ درجته ويحرم فريق �جلامعة/ �لكلية من نقاط �مل�ضاركة 

بدرع �لتميز . 

�إذ� تاأخر فريق �جلامعة/ �لكلية عن ح�ضور �ملبار�ة لأكرث من ع�ضرين دقيقة من �ملوعد �ملحدد   )3/14(

لبد�يتها فيقوم �حلكم باإنهائها وتتوقف نتيجتها �أو �إعادتها على در��ضة �للجنة �ملنظمة لأ�ضباب 

�لتاأخري وقر�رها بهذ� �ل�ضاأن.    

�إذ� تاأخر �أفر�د �لفريق عن �لدخول �إىل �أر�ص �مللعب يف �لوقت �ملــــحــــدد لـــــبـــدء �ملــــبـــــار�ة/�ملنافــــ�ضــــة   )4/14(

�أو �متنع �أحد �لفريقني عن تغيري �ملــــالب�ص بناء على طلب حكم �ملبار�ة �أو تــــاأخر �إد�ري �لــــفريــــــق 

عن ت�ضليم ك�ضف �أ�ضماء �مل�ضاركني يف �ملبار�ة عن �لوقت �ملحدد يعاقب باإ�ضد�ر �إنذ�ر�ً ودفع مبلغاً 

مالياً قدره ) 1.000 ( �ألف ريال . 



29

�إذ� ��ضرتك لعب �أو �أكرث �أ�ضماوؤهم غري مدرجة يف �ضجالت �جلامعة/ �لكلية كطلبة منتظمني   )5/14(

تنذر �جلامعة/ �لكلية ويطبق بحقها غر�مة مالية قدرها ) 35.000 ( خم�ضة وثالثون �ألف ريال 

عن كل لعب ويعترب �لفريق خا�ضر�ً للمبار�ة. 

�أو �لبطولت �لر�ضمية للعبة �لتي  �إحدى �ملباريات  �إذ� تخلفت �جلامعة/ �لكلية عن �مل�ضاركة يف   )6/14(

تقدمت بطلب �مل�ضاركة فيها ، يتم معاقبة �جلامعة/ �لكلية وفق �لتايل :

) 1/6/14 ( لفت �لنظر ويعترب فريق �جلامعة/ �لكلية خا�ضر�ً للمبار�ة ح�ضب نظام �لحتاد �لأهلي �ملعني 

باللعبة . 

�لكلية  �جلامعة/  تعاقب  مبار�ة  من  لأكرث  �لكلية  �جلامعة/  فريق  تخلف  تكر�ر  حالة  يف   )  2/6/14  (

وثالثون  خم�ضة   )35.000( وقدره  مالياً  مبلغاً  وتدفع  �لأدنى  �لدرجة  �إىل  فريقها  بهبوط 

ريال وحترم من نقاط درع �لتميز  . 

) 3/6/14 ( �إذ� تخلف فريق �جلامعة/ �لكلية عن �لأدو�ر �لنهائية يحرم �لفريق من �أي مكافاآت ماليه يف 

حال وجود ر�ٍع للبطولة .  

املادة اخلام�سة ع�سر : عقوبات االإداري
�إذ� ورد ��ضم �إد�ري فريق �جلامعة/ �لكلية يف تقرير حكم �ملبار�ة ب�ضبب �إنذ�ره �أو �أبــــعــــاده لأ�ضــــبــــاب   )1/15(

فــــنــــيــــة �أو لعرت��ضه على قر�ر�ت �حلكام يطبق يف حقه قانون �حتاد �للعبة .

عليه  �ملقررة  �لعقوبة  ت�ضاعف  �ملبار�ة  ك�ضف  يف  �لإد�ريني  بقائمة  �ملوقوف  �لإد�ري  ��ضم  ورد  �إذ�   )2/15(

وتعتمد نتيجة �ملبار�ة كما وردت بتقرير �حلكم .

�لريا�ضي �جلامعي  �أو ل يحمل بطاقة �لحتاد  �ملبار�ة  ك�ضف  ��ضرتك لعٌب غري م�ضجل يف  �إذ�   )3/15(

للمو�ضم �لريا�ضي �لذي جترى فيه �ملبار�ة/ �ملناف�ضة يعاقب �إد�ري �لفريق بالإيقاف عن مر�فقة 

جميع فرق �جلامعة ملدة �ضهر ويطبق بحق �لفريق �لنظام �ملعمول به يف �حتاد �للعبة .

�إذ� ��ضرتك لعٌب يف مبار�ة/ مناف�ضة وعمره ل ي�ضمح بذلك يـــعـــاقـــــب �إد�ري �لفــريق بالإيـــــقـــــــاف   )4/15(

عن مر�فقة جميع فرق �جلامعة ملدة �ضهرين ويطبق بحق �لفريق �لنظام �ملعمول به يف �حتاد 

�للعبة .

�إذ� ��ضتمل ك�ضف �ملبار�ة على ��ضم لعٌب موقوف �أو خمالف لالأنظمة �ضو�ء �ضـــارك هذ� �لالعــــــب   )5/15(

�أو مل ي�ضارك يعاقب �إد�ري �لفريق بالإيقاف عن مر�فقة جميع فرق �جلامعة ملدة �ضهر ويطبق 

بحق �لفريق �لنظام �ملعمول به يف �حتاد �للعبة .

يحُعاقب �لإد�ري بدفع مبلغاً مالياً وقدره ) 1000 ( �ألف ريال عن كل خمالفة من �ملخالفـات �لو�ردة   )6/15(

يف �لفقر�ت من  �لفقـرة ) 3/15 ( وحتى �لفقرة ) 5/15 ( . 

يتم تطبيق �لقر�ر�ت من تاريخ �ضدور �لقر�ر �لنهائي ب�ضاأن �ملخالف من قبل �لحتاد .   )7/15(
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املادة ال�ساد�سة ع�سر : عقوبة الالعب
لل�ضن  خمالف  �أنه  يكت�ضف  �لذي  �أو  خمتلفني  ميالد  بتاريخي  وثيقتني  يحمل  �لذي  �لالعب   )1/16(

عليها  ي�ضرف  �لتي  �لريا�ضية  �لأن�ضطة  كافة  يف  �للعب  عن  بالإيقاف  يعاقب  �ملحدد  �لقانوين 

�لحتاد ملدة مو�ضم ريا�ضي كامل، ويعتمد بعد ذلك �ضن �لالعـــب مبوجب �لوثائق و�مل�ضتـــنــــد�ت 

�لـــــ�ضـــــادرة من جهة �لخت�ضا�ص ويطبق بحق �لفريق �لنظام �ملعمول به يف �حتاد  �لنـــــظاميــــة 

�للعبة . 

كل لعب ي�ضجل يف ك�ضوفات �لحتاد با�ضم لعب �آخر �أو ي�ضرتك يف مبار�ة/ م�ضابقة با�ضم لعب   )2/16(

�آخر يعاقب بالإيقاف ملدة مو�ضم ريا�ضي كامل ويطبق بحق �لفريق �لنظام �ملعمول به يف �حتاد 

�للعبة .

�إذ� ��ضرتك لعب ��ضمه غري مدرج يف �ضجالت �جلامعة/ �لكلية كطالب منتظم فاإنه يحرم من   )3/16(

�مل�ضاركــة يف �أن�ضـطــة �لحتـــاد ملــدة مــو�ضــــم ريــا�ضــــي حتــى و�أن �ضجل ب�ضكـل ر�ضـمــــي بعد ذلك يف 

جامعة/ كلية �أخرى ويطبق بحق �لفريق �لنظام �ملعمول به يف �حتاد �للعبة .

ما  ل�ضبب  �ملبــــار�ة  هذه  تقم  ومل  معينه  مناف�ضة  ملبار�ة/  حتديد�  �أو  تلقائيا  �ملوقـــوف  �لالعـــب   )4/16(

�ملبار�ة  يف  �مل�ضاركة  �لالعب  لهذ�  ويحق  �لتـــالـية  للمباريات  �لعقوبة(  )ترحل  �إيقافـــه  في�ضتمـــر 

�لــــمــــــوؤجـــلــــة �إذ� �نتهت مدة �إيقافه قبل موعدها �جلديد ومل يكن خا�ضعاً لعقوبة �أخرى.

يوقف �لالعب �ملخالف بعد �ضدور قر�ر�ً نهائياً ب�ضاأنه من قبل �لحتاد .  )5/16(

 

املادة ال�سابعة ع�سر : عقوبة االإنـــــذار
االإنــذار : ) �لبطاقة �ل�ضفر�ء ( هي قر�ر �ضادر عن �حلكم �إىل لعب �أثناء �ملبـــــار�ة ملعاقبتــه على �ضلــــوك  

   غيـــر ريا�ضــي ذي طبيعـــة �أقــــــل خطورة .

 ) مبا�ضرة  غري  حمر�ء  بطاقة   ( طرد  عنه  ينتج  �ملبار�ة  خالل  �لثاين  �لإنذ�ر  �لالعب  تلقى  �إذ�   )1/17(

ويرتتب على ذلك �لإيقاف �لآيل يف �ملبار�ة �لتالية ، ويوؤدي ذلك لإلغاء ت�ضجيل �لإنذ�رين �للذين 

نتجت عنهما �لبطاقة �حلمر�ء .

يف حال �إقامة مبار�ة ومل ت�ضتكمل لظروف �لطق�ص �أو غري ذلك من �لأمور وتقرر �إعادتها فــــاإن   )2/17(

ما وقع على �لالعبني من �إنذ�ر�ت �أثناء �ملبار�ة تعترب لغيه .

�إنذ�ر�ت �مل�ضابقات �لتي تقام بنظام �لدوري :  )3/17(

يــــوقـــــف  �لدوري  بنظام  تقام  �لتي  �لبطولت  يف  �إنذ�ر�ت  ثالث  بحقه  ي�ضجل  لعب  كل   )1/3/17(

تــــلــــقــــائـــيـــاً عن �مل�ضاركة يف �ملبار�ة �لتالية لنف�ص �لبطولة .



31

�ملو�ضم وما بعدها من  �لثانية خالل  �إنذ�ر�ت للمرة  عند تكر�ر ح�ضول �لالعب على ثالث   )2/3/17(

حالت �لتكر�ر يوقف �ملبار�ة �لتالية لنف�ص �لبطولة عن كل حالة تكر�ر .

�إنذ�ر�ت �مل�ضابقات �لتي تقام بنظام �ملجموعات �أو خروج �ملغلوب .  )4/17(

�أو  �ملجموعات  بنظام  تقام  �لتي   ) �ملباريات   ( �مل�ضابقات  يف  �إنذ�رين  بحقه  ي�ضجل  لعب  كل   )1/4/17(

بنظام خروج �ملغلوب يوقف �لالعب تلقائياً يف �ملبار�ة �لتالية لنف�ص �مل�ضابقة .

عند تكر�ر ح�ضول �لالعب على �إنذ�رين للمرة �لثانية خالل �ملو�ضم وما بعدها من حالت   )2/4/17(

�لتكر�ر يوقف �ملبار�ة �لتالية لنف�ص �مل�ضابقة عن كل حالة تكر�ر .

�لإنذ�ر �لذي ي�ضجل بحق �أي لعب يف �ملباريات مع �لفرق �خلارجية �لر�ضـــمــيـــة و�لــودية د�خــــــلــــيـــاً   )5/17(

�أو خارجياً يتم ت�ضجيله يف �ضجالت �لحتاد دون �أن يرتتب عليه عقوبة .

يف حال �إنذ�ر لعب مل يكن قد ��ضتكمل �لعدد �لالزم من �لإنذ�ر�ت لإيــــقــــافــــه ثم حـــــدث �أن طـــرد   )6/17(

يف �إحدى �ملباريات �لر�ضمية فاإن ذلك ل يلغي �لإنذ�ر�ت �ل�ضابقة بل تظل قائمه وم�ضجلة عليه .

يجوز لالحتاد �إلغاء �لإنــذ�ر�ت �لتي مل توؤدي �إىل �لإيقاف بهدف حتقيق �لتو�زن بني عــــــــدة فـــــرق   )7/17(

مل تلعب نف�ص �لعدد من �ملباريات �أثناء �جلولة �لأوىل لأي من �مل�ضابقات و�لبطولت .

 

املادة الثامنة ع�سر : عقوبة الطــرد
الطـرد : هو �لأمر �ل�ضادر عن �حلكم لأي �ضخ�ص مبغادرة �مللعب وحميطه مبا يف ذلك مقعد �لحتياط   

خالل �ملبار�ة ، وياأخذ �لطرد �ضكل �لبطاقة �حلمر�ء بالن�ضبة لالعبني وتعترب �لبطاقة �حلمر�ء    

طرد�ً مبا�ضر�ً �إذ� �ضدرت ب�ضبب �ضلوك م�ضني �أو لعب عنيف وتعترب طرد�ً غري مبا�ضر �إذ� نتجت     

عن ح�ضوله على �إنذ�رين يف نف�ص �ملبار�ة ب�ضبب �ضلوك غري ريا�ضي .  

�لطرد يوؤدي تلقائياً �إىل �لإيقاف عن �مل�ضاركة يف �ملبار�ة �لتالية حتى لو �أوقفت �أو �ألغيت �ملبار�ة   )1/18(

�لتي حدث فيها �لطرد . 

يحق لالحتاد متديد فرتة �لإيقاف �إذ� كان �لطرد ب�ضبب �ضلوك غري ريا�ضي وخطر .  )2/18(

�إذ� طرد �حلــكم لعباً من �أر�ص �مللعب يف �ملباريات �لر�ضمية �لد�خلية يوقف تلقائياً عن �لــــلــــعــــب   )3/18(

يف �ملبار�ة �لر�ضمية �لتالية لنف�ص �مل�ضابقة �أو �لبطولة �لتي طرد فيها .

ل يحق لالعب �ملطرود �مل�ضاركة يف �مل�ضابقات و�لبطولت �لأخرى خالل فرتة �إيقافه .  )4/18(

تـــطـــبــــق �لــعـقـوبـات �ملالية بحق كل لعب �أو �إد�ري �أو فني يقوم �حلكم بطرده من �أر�ص �ملــــلـــعـــب   )5/18(

يف �ملباريات �لر�ضمية وفق �لتايل :

) 250 ريال ( عن كل لعب .  )1/5/18(

) 500 ريال ( عن كل �إد�ري �أو فني �أو طبي .  )2/5/18(
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عند ح�ضول �لالعب على �لطرد للمرة �لثانية خالل �ملو�ضم يوقف �ملبار�ة �لتالية بنف�ص �مل�ضابقة   )6/18(

�أو �لبطولة مع م�ضاعفة �لعقوبات �ملالية وعند تكر�ر �لطرد بعد ذلك يوقف �ملبار�ة �لتالية بنف�ص 

�مل�ضابقة �أو �لبطولة مع م�ضاعفة �لعقوبة �ملالية �لثانية عن كل حالة طرد �نظر �لعقوبات �ملالية 

يف �لفقرة ) 5/18 ( من نف�ص �ملادة .

تتحمل �جلامعة/ �لكلية م�ضوؤولية ت�ضديد �لعقوبات �ملالية لالحتاد .  )7/18(

يبد�أ �حت�ضاب مدة �لعقوبة من �ملبار�ة �لتالية للمبار�ة �لتي حدث فيها �لطرد .  )8/18(

يف حال طرد �لالعب مبا�ضرًة ولديه �إنذ�ر يف نف�ص �ملبار�ة فيبقى �لإنذ�ر م�ضجاًل عليه .  )9/18(

�لذي حل حمله على مقعد  لل�ضخ�ص  تعليمات  �إعطاء  �لذي مت طرده  �ملدرب  �أو  لالإد�ري  يحق   )10/18(

�لحتياط ) خارج �مللعب ( مع �ضمان عدم �لتاأثري على ��ضتمر�رية �للعب .

�مل�ضابقة  بنف�ص  �لبطولة م�ضتقلة  �أو  �مل�ضابقة  �لالعبني يف  �ملتخذة بحق  و�لطرد  �لإنذ�ر  عقوبة   )11/18(

�أو �لبطولة ول يتم ت�ضجيلها �أو �حت�ضابها يف �مل�ضابقات و�لبطولت �لأخرى ، وي�ضتثنى من ذلك 

�حلا�ضلون على عقوبات �ن�ضباطية .

�لكلية  �جلامعة/  د�خل  �لبطولت  يف  �لالعبني  بحق  �ملتخذة  و�لطرد  �لإنذ�ر  عقوبات  تعترب   )12/18(

م�ضتقــــــلـــــة ول تدخل �ضمن �مل�ضابقات و �لبطولت �لتي ي�ضرف عليها �لحتاد . 

يحق للجامعة/ للكلية �أن حت�ضل على �ملعلومات �ملتعلقة بالإنذ�ر�ت و�لطرد �ملتخذة بحق لعبي   )13/18(

�لتـــــحـــــــاد  �إبالغ  �ملعنية  �لكلية  �لفنية حني طلبها وعلى �جلامعة/  �للجنة  فريق �جلامعة من 

عـــــــن �أي �لتــــبــــــا�ص �أو مالحظة ير�ها مفيدة لل�ضالح �لعام . 

املادة التا�سعة ع�سر : خ�سارة املباراة الر�سمية
تخ�ضر �جلامعة/ �لكلية �ملبار�ة �لر�ضمية �إذ� قامت بالتايل :

فيه  جترى  �لذي  �لريا�ضي  للمـو�ضــــم  �لكلـيـــة  �جلــامـعـــة/  بطــاقـــة  يحمـــل  ل  بـالعــب  �ضــاركـــت   )1/19(

�ملبار�ة/ �ملناف�ضة وتعترب �ملباريات �لتي جرت قبل �ملبار�ة �لتي �كت�ضف فيها �خلطاأ �ضحيحة �إل 

�أنها تخ�ضر �ملبار�ة �لأخرية �لتي �كت�ضف فيها �خلطاأ » �نظر عقوبة �لالعب يف �لفقرة ) 3/16 («.

ت�ضجيل �أو م�ضاركة لعب با�ضم لعب �آخر ، »�نظر عقوبة �لإد�ري يف �لفقرة ) 3/15 ( وعقوبة   )2/19(

�لالعب يف �لفقرة )2/16(« .

��ضرتكت بالعب غري م�ضجل يف ك�ضف �ملبار�ة �نــــظـــر عقوبة �لإد�ري يف �لــــــفـــــقـــــرتــــيــن )6/15(   )3/19(

و)7/15(.

�أ�ضماء �لالعبني  �ملبار�ة �ضمن  لالأنظمة يف ك�ضف تقرير حكم  �أو خمالفاً  �ضجلت لعباً موقوفاً   )4/19(

�لحتياطيني �ضو�ء �ضارك هذ� �لالعب يف �ملبار�ة �أو مل ي�ضارك �نظر عقوبة �لإد�ري يف �لفقرتني                         

) 6/15 ( و)7/15(.
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��ضرتكت بالعب غري موجود يف �ضجالت �جلامعة/ �لكلية كطالب منتظم » �نظر عقوبة �لالعب   )5/19(

�لفقرة ) 3/16 ( .

�إذ� كان فريق �جلامعة/ �لكلية �لذي قام باإحدى �ملخالفات �ملنوه عنها �ضابقاً يعترب خا�ضر�ً �ملبار�ة   )6/19(

ويحُعاقب بدفع مبلغاً وقدره ) 3.500 ( ثالثة �آلف وخم�ضمائة ريال عن كل لعب خمالف .

يف حال �كت�ضاف خمالفة م�ضاركة لعب يف مبار�ة ر�ضمية يف �لفقر�ت �ل�ضابقة �لو�ردة يف هذه �ملادة   )7/19(

يتخذ �لتايل :

�إذ� قدم �لفريق �ملناف�ص �حتجاجاً مقبوًل �ضكاًل وم�ضموناً فاإن �لفريق �ملخالف يخ�ضر �ملبار�ة   )1/7/19(

�إذ� كان فائز�ً �أو متعادًل ، وتعود نقاط �ملبار�ة و�لأهد�ف للفريق �ملناف�ص ويطبق بحق �لفريق 

�ملخالف قانون �لحتاد �لأهلي للعبة . 

�أو  �مل�ضابقة  يف  �لتالية  �ملبار�ة  قبل  �ملنظمة  �جلهة  طريـــق  عـــن  �ملخالفــــة  �كت�ضــــاف  مت  �إذ�   )2/7/19(

�لبطولــة فاإن �لفريق �ملخالف يخ�ضر �ملبار�ة �إذ� كان فائز�ً �أو متعادًل ول تعود نقاط �ملبار�ة 

و�لأهد�ف للفريق �ملناف�ص . 

�إذ� مت �كت�ضاف �ملخالفة بعد �ملبار�ة �لتالية يف �أي م�ضابقة �أو بطولة فاإن �ملبار�ة �أو �ملباريات   )3/7/19(

تعترب �ضحيحة مع مر�عاة ما ورد يف �لفقرة ) 1/19 ( .   

�لفريقني  �أحد  لنتيجة  بالن�ضبة  م�ضلحة  حتقيق  ت�ضتهدف  بطريقة  �جلمهور  تدخل  حال  يف   )8/19(

�لذي تدخل �جلمهور ل�ضاحله خا�ضر�ً                 �لفريق  �ملبار�ة يعترب هذ�  باإنهاء  �ملتباريني وقام �حلكم 

للمبار�ة/�ملناف�ضة ح�ضب �لنظام �ملتبع يف �لحتاد �ملعني ما مل تكن �لنتيجة �لفعلية يف �ملبار�ة �أكرث 

�أهد�فاً على �لفريق �ملخالف ففي هذه �حلالة حتت�ضب �لنتيجة كما وردت يف تقرير حكم �ملبار�ة .

املادة الع�سرون : عقوبات تنظيم البطوالت
من  م�ضبقة  خطية  مو�فقة  على  �حل�ضول  دون  ودية  �أو  ر�ضمية  بطولة  بتنظيم  �لكلية  �جلامعة/  قامت  �إذ� 

�لحتاد تدفع مبلغاً مالياً قدره )10.000( ع�ضرة �آلف ريال ل�ضندوق �لحتاد .

املادة احلادية والع�سرون : عقوبة اإعداد املالعب
و�لبطولت  �مل�ضابقات  لإجر�ء  �لحتاد  ت�ضرف  حتت  قانونيا  �إعد�د�  �ملعدة  �ملالعب  كافة  تو�ضع    )1/21(

عليها، ولالحتاد حق �ختيـار �لأن�ضب وتعترب �جلامعة/ �لكلية �مل�ضت�ضيفة م�ضئولة عن �لتايل :

)1/1/21(   تاأمني ملعب قانوين.

)2/1/21(   توفري و�ضائل �لأمن و�ل�ضالمة.

)3/1/21(   توفري �لإ�ضعاف �لطبي.

)4/1/21(   تاأمني �ضبل حفظ �لنظام. 
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 )2/21(   تتوىل �جلامعات/ �لكليات �لتي تقام على �أر�ضها �ملباريات / �ملناف�ضات �لتاأكد من ما ورد يف �لفقــــرة 

                   ) 1/21( وقبل بدء �ملبار�ة / �ملناف�ضة » بـ ) 72 ( �ضاعة« .

)3/21(      يف حالة �لإخالل بالبند )1/1/21( يعترب �لفريق �مل�ضت�ضيف خا�ضر� للمبار�ة  وتدفع �جلامعة

                  �لكليـــة �مل�ضت�ضيفـة مبلغاً مالياً وقدره ) 10.000 ( ع�ضرة �آلف ريال  .

)4/21(     يف حالة �لإخالل بالبنود )2/1/21 �إىل 4/1/21( تدفع �جلامعة/ �لكلية �مل�ضت�ضيفة مبلغاً مالياً

                 وقدره ) 10.000( ع�ضرة �آلف ريال.

ثانيًا : المخالفات الموجبة للعقوبات
املادة الثانية والع�سرون : التاأثري على نتيجة املباراة / املناف�سة

نتائج  على  �لتاأثري  بق�ضد  �ملناف�ضات  �ملباريات/  نتائج  �لتالعب يف  قيامها مبحاولة  يثبت  كلية  كل جامعة/ 

�لغري تلغى نتائجها يف �مل�ضابقة/ �لبطولة �لتي وقعت فيها �ملخالفة وتهبط للدرجة �لدنى، وت�ضدر �للجنة 

�ملناف�ضة  �ملبار�ة/  نتائج  على  �لتاأثري  تورطهم يف  ثبت  و�لذي  �لالئحة  لأحكام هذه  بحق �خلا�ضعني  عقوبة 

ب�ضكل مبا�ضر �أو غري مبا�ضر باحلرمان من مز�ولة �أي ن�ضاط ريا�ضي ودفع غر�مة مالية قدرها )50.000(  

خم�ضون �ألف ريال. 

املادة الثالثة والع�سرون : خمالفات اجلماهــري ) �سغب اجلماهري(
تعاقب �جلامعة/ �لكلية عن �ملخالفات �ملرتكبة من جماهريها وفقا ملا يلي: 

توجيه �ألفاظ بذيئة �أو نابية دفع غر�مة مالية قدرها )15.000( خم�ضة ع�ضر �ألف ريال .   )1/23(

�ثنان   )  22.000( قدرة  مالية  غر�مة  دفع  �لعتد�ء  بق�ضد  �د�ة  ��ضتخد�م  �أو  �أد�ة،  باأي  �لقذف    )2/23(

وع�ضرون �ألف ريال.

�إتالف �أي ممتلكات باملن�ضاأة �لريا�ضية �ملقام عليها �ملبار�ة �للتز�م باإ�ضالح �لتلف بعد تقديره من    )3/23(

�جلهة �ملت�ضررة مع دفع غر�مة مالة قدرها )10.000( ع�ضرة �لف ريال. 

�إ�ضهار �أعالم �أو لفتات حتمل �ضعار�ت عن�ضرية �أو م�ضيئة �أو �لقيام بلفظ �أو �ضلوك عن�ضري دفع    )4/23(

غر�مة مالية قدرها ) 40.000( �ربعون �ألف ريال .

وقوع �أي �عتد�ء دفع غر�مة مالية قدرها )40.000( �ربعون �لف ريال.   )5/23(

عند تكر�ر �ملخالفات �لو�ردة يف �لفقر�ت �ل�ضابقة من هذه �ملادة يتخذ �لتايل:   )6/23(

عند وقوع �ملخالفة للمرة �لثانية تت�ضاعف �لعقوبة �لد�رية و�ملالية.   )1/6/23(

عند تكر�ر �ملخالفة تت�ضاعف �لعقوبة �لد�رية و�ملالية �لثانية وحترم �جلامعة/ �لكلية من    )2/6/23(

�مل�ضاركة يف �لبطولة �لتالية.  
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 )7/23(  �إ�ضافة �إىل �لعقوبات �لو�ردة يف فقر�ت هذه �ملادة يلتزم �جلامعة/ �لكلية بدفع كافة �مل�ضروفات 

�مل�ضتحقة علية بالإ�ضافة �إلـــى �أي م�ضــاريــف �أو �لـــتز�مـــات �أخــــرى مــرتتــبـــة على �ملخالفات وفق 

ما تقرره �جلهة �ملنظمة.

املادة الرابعة والع�سرون : العن�سريـة وال�سلـوك املهـني
�جلامعة �لتي ترتكب �أي �ضكل من �أ�ضكال �لعن�ضرية �أو �ل�ضلوك �ملهني تعاقب بدفع مبلغا ماليا قدره )45.000( 

خم�ضة و�ربعون �ألف ريال و�إذ� كان �لفاعل ع�ضو�ً �أو لعباً �أو �إد�رياً �أو فنياً فيعاقب �ل�ضخ�ص وفق ن�ضو�ص هذه 

�لالئحة بالإ�ضافة �إىل عقوبة �لغر�مة �ملالية على �جلامعة. 

املادة اخلام�سة والع�سرون : رفــ�س ت�سـلم اجلـوائز
�ملـنـظـمـــــة  �جلـهــة  قبــل  مـن  �ملقـــررة  بـاملــر��ضــــم  �لتقيــد  عـن  ميـتـنــع  �أو  �جلــو�ئـــز  ��ضـتالم  يرفــ�ص  من  كل 

للمباريات/ �ملناف�ضات �لنهائية من �خلا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة يعاقب باحلرمان من �جلو�ئز �ملخ�ض�ضة 

)مالية - عينية ( مع دفع غر�مة قدرها )10,000( ع�ضرة �آلف ريال.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون: القذف باأي اأداة
كل �ضخ�ص يقوم با�ضتخد�م �أد�ة �ضارة �أو يقوم بقذف �أي �أد�ة �جتاه �لـــــملعب �أو �جتاه �أي من �ملذكورين يف �ملادة 

رقم )3( �ضو�ء د�خل �مللعب �أو خارجة �أو قبل �أو �أثناء �أو بعد �ملباريات/ �ملناف�ضات �لر�ضمية �أو �لودية يعاقب 

وفق �لتايل:  

�لغر�مة �ملالية�ليقاف�ل�ضفة

)15.000( خم�ضة ع�ضر �لف ريال-ع�ضو

�د�ري �و فني
3 مباريات يف �للعاب �جلماعية

�ضهر يف �للعاب �لفردية
)7.500( �ضبعة �لف خم�ضمائة ريال

لعب
4 مباريات ر�ضمية يف �للعاب �لتي يحق له 

�مل�ضاركة بها
)4000( �ربعة �لف ريال

)7.500( �ضبعة �لف وخم�ضمائة ريالملدة �ضهرحكم

املادة ال�سابعة والع�سرون : امل�سلك امل�سني بالقول اأو الفعل
كل �ضخ�ص ي�ضلك م�ضلكا م�ضينا بالقول �أو �لفعل �أو يهدد �أو ي�ضتعمل �ألفاظا بذيئة جتاه �خلا�ضعني لأحكام 

�لودية  �أو  �لر�ضمية  �ملناف�ضات  �ملباريات/  بعد  �أو  �أثناء  �أو  قبل  �أو  �أو خارجة  �مللعب  د�خل  �ضو�ء  �لالئحة  هذه 

يعاقب وفق �لتايل :  
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�لغر�مة �ملالية�ليقاف�ل�ضفة

)15.000( خم�ضة ع�ضر �لف ريال-ع�ضو

�د�ري �و فني
يف  �ضهر  �جلماعية  �للعاب  يف  مباريات   3

�للعاب �لفردية
)7.500( �ضبعة �للف وخم�ضمائة ريال

لعب
3 مباريات ر�ضمية يف �للعاب �لتي يحق له 

�مل�ضاركة بها
)4000( �ربعة �لف ريال

)7.500( �ضبعة �للف وخم�ضمائة ريال ملدة �ضهرحكم

املادة الثامنة والع�سرون : امل�سلك امل�سني باحلركة
كل �ضخ�ص ي�ضلك م�ضلكا م�ضينا بالفعل �أو باحلركة �ملخلة بالآد�ب جتاه �خلا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة �ضو�ء 

د�خل �مللعب �أو خارجة �أو قبل �أو �أثناء �أو بعد �ملباريات/ �ملناف�ضات �لر�ضمية �أو �لودية يعاقب وفق �لتايل :  

�لغر�مة �ملالية�ليقاف�ل�ضفة

)20.000( ع�ضرون �لف ريال-ع�ضو

�د�ري �و فني
6 مباريات يف �للعاب �جلماعية

�ضهرين يف �للعاب �لفردية
)10.000( ع�ضرة �لف ريال

لعب
4 مباريات ر�ضمية يف �للعاب �لتي يحق له 

�مل�ضاركة بها
)5000( خم�ضة �لف ريال

)10.000( ع�ضرة �لف ريالملدة �ضهرينحكم

املادة التا�سعة والع�سرون : الب�سـق
كل �ضخ�ص يقوم بالب�ضق جتاه �خلا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة �ضو�ء د�خل �مللعب �أو خارجة �أو قبل �أو �أثناء 

�أو بعد �ملباريات/ �ملناف�ضات �لر�ضمية �أو �لودية يعاقب وفق �لتايل :  

�لغر�مة �ملالية�ليقاف�ل�ضفة

)20.000( ع�ضرون �لف ريال-ع�ضو

�د�ري �و فني
6 مباريات يف �للعاب �جلماعية

�ضهرين يف �للعاب �لفردية
)10.000( ع�ضرة �لف ريال

لعب
4 مباريات ر�ضمية يف �للعاب �لتي يحق له 

�مل�ضاركة بها

�لف  خم�ضمائة  �لف  �ضبعة   )7.500(

ريال

)10.000( ع�ضرة �لف ريال ملدة �ضهرينحكم



37

املادة الثالثني : حماولة االعتـداء بال�سـرب
كل �ضخ�ص يقوم مبحاولة �لعتد�ء بال�ضرب على �أي من �خلا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة �ضو�ء د�خل �مللعب 

�أو خارجة �أو قبل �أو �أثناء �أو بعد �ملباريات/ �ملناف�ضات �لر�ضمية �أو �لودية يعاقب وفق �لتايل :  

�لغر�مة �ملالية�ليقاف�ل�ضفة

)20.000( ع�ضرون �لف ريال-ع�ضو

�د�ري �و فني
6 مباريات يف �للعاب �جلماعية

�ضهرين يف �للعاب �لفردية
)10.000( ع�ضرة �لف ريال

لعب
3 مباريات ر�ضمية يف �للعاب �لتي يحق له 

�مل�ضاركة بها
)5000( خم�ضة �لف ريال

)10.000( ع�ضرة �لف ريال�ليقاف ملد �ضهرينحكم

املادة احلادية والثالثني : االعتداء بال�سرب
كل �ضخ�ص يقوم بالعتد�ء بال�ضرب على �أي من �خلا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة �ضو�ء د�خل �مللعب �أو خارجة 

�أو قبل �أو �أثناء �أو بعد �ملباريات/ �ملناف�ضات �لر�ضمية �أو �لودية يعاقب وفق �لتايل :  

�لغر�مة �ملالية�ليقاف�ل�ضفة

)30.000( ثالثون �لف ريال-ع�ضو

)15.000( خم�ضة ع�ضرة �لف ريالثالثة �أ�ضهر�د�ري �و فني

لعب
6 مباريات ر�ضمية يف �للعاب �لتي يحق له 

�مل�ضاركة بها
)10000( ع�ضرة �لف ريال

)15.000( خم�ضة ع�ضر �للف ريال�ليقاف ملدة ثالثة �أ�ضهرحكم

املادة الثانية والثالثني : االإ�سـاءة يف و�سـائل االإعـالم
كل �ضخ�ص ي�ضتخدم �لإعالم بكافة �أنو�عه �أو عرب �ملو�قع �لإلكرتونية و�لجتماعية �أو �ملوقع �لر�ضمي لالحتاد 

ونحوها يف �لإ�ضاءة �أو �لتجريح �أو �لتهديد لأي من �خلا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة يعاقب وفق �لتايل :  

�لغر�مة �ملالية�ليقاف�ل�ضفة

)75.000( خم�ضة و�ضبعون �لف ريال-ع�ضو

)35.000( خم�ضة وثالثون �للف ريالمبارتان ر�ضميتان �د�ري �و فني

لعب
4 مباريات ر�ضمية يف �للعاب �لتي يحق له 

�مل�ضاركة بها
)15000( خم�ضة ع�ضر �لف ريال

)15.000( خم�ضة ع�ضر �لف ريال�ليقاف ملد �ضهرينحكم
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املادة الثالثة والثالثني : التفرقة العن�سرية والتحري�س على العنف والكراهية
كل �ضخ�ص  يحتقر �أو يحط من قدر �أي �ضخ�ص �أو يرتكب �ضلوك عن�ضري �أو يحر�ص �لآخرين عالنية على 

�لعنف و�لكر�هية لأي من �خلا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة يعاقب وفق �لتايل : 

�لغر�مة �ملالية�ليقاف�ل�ضفة

)20.000( ع�ضرون �لف ريال-ع�ضو

)10.000( ع�ضرة  �لف ريال6 مباريات ر�ضمية  �د�ري �و فني

لعب
3 مباريات ر�ضمية يف �للعاب �لتي يحق له 

�مل�ضاركة بها
)6000( �ضتة �لف ريال

)10.000( ع�ضرة �لف ريالملدة �ضهرينحكم

املادة الرابعة والثالثني : الدخول الأر�س امللعب لتعطيل �سري املباراة
كل �ضخ�ص يدخل �أر�ص �مللعب بق�ضد تعطيل �ضري �ملبار�ة من �خلا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة يعاقب وفق 

�لتايل : 

�لغر�مة �ملالية�ليقاف�ل�ضفة

)15.000( خم�ضة ع�ضر �لف ريال-ع�ضو

�د�ري �و فني
3 مباريات ر�ضمية  يف �للعاب �جلماعية 

�ضهرين يف �لريا�ضات �لفردية
)7.500( �ضبعة �لف وخم�ضمائة ريال

لعب
مبارتان ر�ضميتان يف �للعاب �لتي يحق له 

�مل�ضاركة بها
)4000( �ربعة �لف ريال

--حكم

املادة اخلام�سة والثالثني : التحري�س على �سحب الفريق من امللعب 
�ملبار�ة من �خلا�ضعني لأحكام هذه  �إكمال  �أو عدم  �مللعب  كل �ضخ�ص يحر�ص �لالعبني على �لن�ضحاب من 

�لالئحة يعاقب وفق �لتايل :

�لغر�مة �ملالية�ليقاف�ل�ضفة

)30.000( ثالثون �لف ريال-ع�ضو

)15.000( خم�ضة ع�ضر �لف ريال3 �أ�ضهر�د�ري �و فني

لعب
3 �أ�ضهر يف �للعاب �لتي يحق له �مل�ضاركة 

بها
)7.500( �ضبعة �لف وخم�ضمائة ريال

--حكم
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املادة ال�ساد�سة والثالثني : الدخول الأر�س امللعب
كل �ضخ�ص يقوم بالدخول �إىل �أر�ص �مللعــــب �أثــنــاء �أو بعد �ملبار�ة ومل ي�ضجل ��ضمه يف ك�ضف �ملبار�ة �لر�ضمي 

من �خلا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة يعاقب وفق �لتايل :

�لغر�مة �ملالية�ليقاف�ل�ضفة

)7.500( �ضبعة �لف وخم�ضمائة  ريال-ع�ضو

)7.500( �ضبعة �لف وخم�ضمائة  ريال-�د�ري �و فني

)3.500( ثالثة �لف وخم�ضمائة ريال-لعب

--حكم

 املادة ال�سابعة والثالثني : التاأثري على نتيجة املباراة/ املناف�سة 
كل �ضخــ�ص يقــوم بـدفــع �أو �إغـــر�ء �لـالعبيـــن باي و�ضيـلــة كـانـــت )نـقــد� �أو عـيـنــا ( بغر�ص �لتاأثري على نتيجة 

�ملبار�ة/ �ملناف�ضة �أو �حلاق �ل�ضرر �أو �لذى بالغري من �خلا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة يعاقب وفق �لتايل :

�لغر�مة �ملالية�ليقاف�ل�ضفة

)70.000( �ضبعون �لف ريال-ع�ضو

)35.000( خم�ضة وثالثون �لف ريالملدة مو�ضمني ريا�ضيني�د�ري �و فني

)20.000( ع�ضرون �لف ريالمو�ضم ريا�ضي كامللعب

--حكم

املادة الثامنة والثالثون: التدخني يف اأر�س امللـعب
كل �ضخ�ص  يقوم بالتدخني د�خل �مللعب من �خلا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة يعاقب وفق �لتايل : 

�لغر�مة �ملالية�ليقاف�ل�ضفة

)3.500( ثالثة �لف وخم�ضمائة ريال�لبعاد عن �ملبار�ةع�ضو

)3.500( ثالثة �لف وخم�ضمائة ريال�لبعاد عن �ملبار�ة�د�ري �و فني

)3.500( ثالثة �لف وخم�ضمائة ريال�لبعاد عن �ملبار�ةلعب

)3.500( ثالثة �لف وخم�ضمائة ريالخطاب لفت نظر حكم

املادة التا�سعة والثالثون: اإتالف معدات اأو حمتويات املن�ساأة املقام عليها املناف�سة
كل من  تلتزم جامعة  �ملبار�ة  عليها  �ملقام  �لريا�ضية  �ملن�ضاأة  يف  �أو حمتوى  باإتالف معد�ت  يقوم  �ضخ�ص  كل 

�خلا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة باإ�ضالح �لتلف بعد تقديره من �جلهة �ملت�ضررة، ودفع غر�مة مالية قدرها 

)10.000( ع�ضرة �آلف ريال.  
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املادة االأربعني: االمتناع عن تنفيذ قرارات احلكم
هذه  لأحكام  �خلا�ضعني  من  �للعب  تعطيل  عليه  يرتتب  مما  �حلكم  قر�ر�ت  تنفيذ  عن  ميتنع  �ضخ�ص  كل 

�لالئحة يعاقب وفق �لتايل : 

�لغر�مة �ملالية�ليقاف�ل�ضفة

)7.500( �ضبعة �لف وخم�ضمائة ريال�لبعاد ملو�ضم ريا�ضي كاملع�ضو

)7.500( �ضبعة �لف وخم�ضمائة ريال�لبعاد ملو�ضم ريا�ضي كامل�د�ري �و فني

لعب
3 مباريات ر�ضمية يف �للعاب �لتي يحق له 

�مل�ضاركة بها
)7.500( �ضبعة �لف وخم�ضمائة ريال

املادة احلادية واالأربعني : االإ�ساءة من احلكام واملقيمني واملراقبني
كل حكم �و مقيم �أو مر�قب للمبار�ة يت�ضبب يف ��ضاءة للخا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة حتجب مكافاأته �ملالية 

للمباريات �لتي قام بتحكيمها �و تقييمها، وتخاطب جلنه �حلكام يف لعبته/ ريا�ضته بعدم تكليفه باإد�رة �أي 

مباريات/ مناف�ضة �خرى تابعة لالحتاد �لريا�ضي للجامعات �ل�ضعودية.

أحكــــــــام عـــامــــــــة
املادة الثانية واالأربعني : بداية العقوبة 

يبد�أ تنفيذ �لعقوبة وفقا للتاريخ �لذي حتدده �للجنة، وير�عى يف تاريخ بدء �لعقوبة تز�منه مع    )1/42(

�ملبينة يف هذه  �لعقوبات  للجنة �جلمع بني  فيه، ويحق  �مل�ضاركة  للمعاقب  ��ضتحقاق يجوز  �أول 

�لالئحة، �إل �إذ� ن�ضت �لعقوبة على منع ذلك.

ل حتت�ضب فرت�ت توقف �لن�ضاط فيما بني �ملو��ضم �ضمن �لفرتة �لزمنية ملدة �لإيقاف.   )2/42(

املادة الثالثة واالأربعني : �سريان العقوبات على املباريات/ املناف�سات 
تعترب �لعقوبات �ل�ضادرة بحق �لالعبني و�لإد�ريني و�لفنيني مرتبطة بني �ملباريات/ �ملناف�ضات    )1/43(

�لتي ينظمها �أو ي�ضرف عليها �لحتاد.

ل حتت�ضب �ملباريات �لودية �ضمن �ملدد/ �ملباريات �مل�ضتوفية للعقوبة.   )2/43(

املادة الرابعة واالأربعني : تعــدد املخالفـات والعقوبات
على  �لعقوبات  فر�ص  �ملخت�ضة  للجنة  فاإن  عقوبات  عدة  بفر�ص  تق�ضي  خمالفات  �رتكبت  �إذ�    )1/44(

�ملخالفات �ملرتكبة.
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فيما مل يرد به ن�ص خا�ص للجنة فر�ص �أكرث من عقوبة على فعل و�حد متى ر�أت �حتو�ئه على    )2/44(

عدة خمالفات مركبة. 

كل �ضخ�ص يطرده �حلكم ويرتكب بعد ذلك خمالفة ت�ضتوجب �لعقوبة يتم �إ�ضافة عقوبة �أخرى    )3/44(

�إىل عقوبة �لطرد.

املادة اخلام�سة واالأربعني : تكـرار املخالفـات
تكر�ر �ملخالفة خالل �ملو�ضم �لريا�ضي يعد ظرفا م�ضدد� يوجب �إيقاع عقوبة م�ضددة �أو م�ضاعفة.

املادة ال�ساد�سة واالأربعني : حياد اأع�ساء اللجنة
على كل ع�ضو من �أع�ضاء �للجنة �لعتذ�ر عن م�ضوؤولياته عند مناق�ضة �أو �إ�ضد�ر �لقر�ر�ت يف �ملو�ضوعات �لتي 

له عالقة بها بطريقة مبا�ضرة �أو غري مبا�ضرة. 

املادة ال�سابعة واالأربعني : املخالفات �سد احلكام
�ملخالفات �لتي تقع �ضد �حلكام ت�ضتوجب زيادة �لعقوبة �لإد�رية و�ملالية بن�ضبة 50 %من �لعقوبات �ملحددة يف 

هذه �لالئحة.

املادة الثامنة واالأربعني : املخالفات التي مل يرد ب�ساأنها ن�س يف الالئحة
يحق للجنة �لفنية توقيع عقوبات على �ملخالفات �لتي مل يرد ب�ضاأنها ن�ص يف هذه �لالئحة.

املادة التا�سعة واالربعني : التعار�س مع اللوائح 
�للو�ئح  يف  توجد  قد  �أخرى  عقوبات  �أي  تلغي  ل  �لالئحة  هذه  لأحكام  �خلا�ضعني  على  �لعقوبات  تطبيق 

�لريا�ضية لالحتاد�ت �لهلية �لخرى.

املادة اخلم�سني : ت�سريحات من�سوبي اجلامعات/ الكليات 
تعترب �جلامعات / �لكليات م�ضئولة م�ضئولية تامة عن �لت�ضريحات �لإعالمية �لتي ت�ضدر من من�ضوبيها. 

املادة احلادية واخلم�سني : الت�سرفات االنفعالية
على �جلامعات/ �لكليات/ و�خلا�ضعني لأحكام هذه �لالئحة �للتز�م مبا ي�ضدر عن �لحتاد من تعليمات ذ�ت 

عالقة مبظهر �لالعب وطريقة تعبريه عند �لفوز �أو �خل�ضارة.
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املادة الثانية واخلم�سني : عقوبات اإ�سافية
جاز  عليها  وي�ضرف  ينظمها  �لتي  �لن�ضطة  خالل  �لحتاد  لو�ئح  �ملادة  هذه  لأحكام  �خلا�ضعني  خالف  �إذ� 

للجامعة �إيقاع عقوبة تاأديبية علية و�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لالزمة لذلك.

املادة الثالثة واخلم�سني : تف�سر الالئحة
�حلالت  يف  منا�ضبا  تر�ه  ما  �تخاذ  يف  �حلق  ولها  �لالئحة  هذه  �أحكام  بتف�ضري  �ملخت�ص  هي  �لحتاد  �أمانة 

و�لوقائع �لتي مل يرد لها ن�ص يف هذه �لالئحة.

املادة الرابعة واخلم�سني : �سريان الالئحة
يعمل باأحكام هذه �لالئحة �عتبار� من تاريخ �عتمادها من �لحتاد، وتلغي �لالئحة كل ما يتعار�ص معها من 

�أحكام.

املادة اخلام�سة واخلم�سني : 
ما طبق يف �أحكام هذه �لالئحة ل يتعار�ص مع �لأنظمة و�للو�ئح �ل�ضارية يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية.

املادة ال�ساد�سة واخلم�سني : 
ل يخل تطبيق �لالئحتني من رفع �لدعوى �جلز�ئية �أمام �ملحكمة �ملخت�ضة.

املادة ال�سابعة واخلم�سني : 
تخ�ضع هذه �لالئحتني للتقييم و�ملر�جعة بعد م�ضي عام من تاريخ �ضدور �ملو�فقة عليها يف �ضوء ما يرد 

عليها من مالحظات.






