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التعــــــــــريفـــــــــــات

املادة االأوىل :

يق�ضد بالعبارات التالية الواردة يف هذه الالئحة املعاين املو�ضحة اأمام كــــــــل منهــــا مــــا لـــــم تــــــدل الــــقـــريــنـــة 

على غري ذلك :

)SUSF(    االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�ضعودية - االتـــــــــــحـــــــــــــــــــــــــاد: 

)FISU(       االحتاد الدويل للريا�ضة اجلامعية - االتــــــحـــاد الدولــــــــــي: 

)AUSF(     االحتاد االآ�ضيوي للريا�ضة اجلامعية - االتــــحــــاد االآ�ســـــــيوي: 

)AUSF(     االحتاد العربي للريا�ضة اجلامعية - االتــــحــــاد العـــــــــــربي: 

االأمانة العامة لالحتاد الريا�ضي للجامعات ال�ضعودية . - االأمــــــــــانة الــعــامـــــــة: 

اأمــــــانة االتــحـــــاد اأو اإحــــــدى لــــجـــانــه املــــعــــنـيـة بتنظيـــــم واإ�ضــــــدار جــــــــداول  - الــــــــجهــة املـــــنـظـمـــة: 

املباريات/املناف�ضات ومتابعة تنفيذها .

اأياً من اجلـامـعـات ال�ضعوديـــة الـحـكومـيـة اأو االأهلية امل�ضــاركـــة يف البـــطــــوالت  - الـــــــــــجــــــــامــــــــعــــــــة: 

اأو املناف�ضات اأو االأع�ضاء يف االحتاد .

اأياً من الكليات االأهلية امل�ضاركة يف البطوالت اأو املناف�ضات الريا�ضية . - الــــــــــــــكــــــــــــــــــــلــــيــة: 

امل�ضئـــول الذي يـدرج ا�ضـمـه �ضمن الـجـهـاز االإداري اأو �ضـمـن الــجــهــاز الفـــنـــي  - االإداري والفني والطبي: 

اأو �ضمن اجلهاز الطبي .

الطالب الريا�ضي املدرج ا�ضمه يف �ضجالت اجلامعة اأو الكلية . - الــــــــــــــــــــالعــــــــــــــــــب: 

االأفعال والت�ضرفات املن�ضو�ص عليها يف هذه الالئحة . - املـــــــــــخــــــــــالــفــــــــــات: 

املنع من امل�ضاركة اأو مرافقة فرق اجلامعة اأو الكلية اأو التواجد يف مقاعد  - االإيـــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاف: 

البدالء يف مباراة/مناف�ضة اأو اأكرث لفرتة حمددة .

الئحة امل�ضابقات والبطوالت .  - الـــــــــــــــــالئحـــــــــــــــــــة: 

االحتاد ال�ضعودي املحلي للعبة معينة .  - االتـــــــحــــــاد االأهــــــلـي: 

مبلغاً مالياً ي�ضتوفى بالريال ال�ضعودي وفقاً ملا تقره هذه الالئحة ل�ضندوق  - العقوبـــــــات املالـــــيــــــة: 

االحتاد .

الر�ضمية  واملباريات  والبطوالت  امل�ضابقات  فيها  تقام  التي  الزمنية  الفرتة  - املــــــــــو�ســـــم الـــريا�سي: 

والتي يحددها االحتاد مبا يتوافق مع االأنظمة واللوائح 
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المسابقــات والبطـوالت والدورات الرسمية والودية

املادة الثانية : بداية ونهاية املو�سم الريا�سي  

يبداأ املو�ضم الريا�ضي مع بداية العام الدرا�ضي وينتهي بنهايته .

املادة الثالثة : تنظيم امل�سابقات والبطوالت املحلية

االحتاد هو اجلهة امل�ضئولة عن تنظيم امل�ضابقات والبطوالت املحلية بني اجلامعات .  )1/3(

يحق لكل جامعة/ كلية امل�ضاركة يف جميع البطوالت/امل�ضابقات الريا�ضية اإذا تقدمت للت�ضجيل   )2/3(

بها قبل  املوعد النهائي املحدد للم�ضاركة يف البطولة/امل�ضابقة .

امل�ضابقات والبطوالت يف كل لعبة وذلك فيما   القواعد وال�ضروط اخلا�ضة بنظام  ي�ضع االحتاد   )3/3(

يتعلق باإدارتها وطرق اإجرائها والعقوبات اخلا�ضة بها .

)4/3(  يحق لالحتاد ا�ضتحداث م�ضابقات ريا�ضية يرى من ال�ضروري اإقامتها . 

مينح االحتاد األقاب اجلدارة واجلوائز عن هذه امل�ضابقات والبطوالت الريا�ضية .  )5/3(

ي�ضرف االحتاد على جميع امل�ضابقات والبطوالت الريا�ضية التي تقام بني اجلامعات/ الكليات يف   )6/3(

مدن  وحمافظات اململكة وفقاً ملا تقّره القوانني واللوائح والقرارات اخلا�ضة بذلك .

ي�ضدر االحتاد قراراً بعدد اجلامعات/ الكليات الفرق امل�ضاركــــة يف املــــ�ضـــابــقــات والبــطــــــوالت يف   )7/3(

كل لــــعــبــة قبل بداية كل م�ضابقة .

ي�ضــــع االتــحـاد اأو اجلهة التي يخولها جداول امل�ضابقات والبــطـــوالت الــتـــي يـــنــــظـــمــهــا ويــــــ�ضـــــرف   )8/3(

على اإقامتها  وله احلق يف تعديلها . 

تتقدم  التي  الريا�ضية  والبطوالت  امل�ضابقات  جميع  يف  باال�ضرتاك  الكليات  اجلامعات/  تلتزم    )9/3(

بالت�ضجيل بها.

اجلامعات/  تلتزم  البطوالت   / امل�ضابقات  يف  امل�ضاركة  الكليات  اجلامعات/  اأ�ضماء  اعتماد  بعد   )10/3(

اأو  اأي م�ضابقة  الكليات بتنفيذ جميع التعليمات ال�ضادرة عن االحتاد ويف حال عدم امل�ضاركة يف 

بطولة تطبق الئحة العقوبات.
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املادة الرابعة : تنظيم امل�سابقات والبطوالت املحلية واخلارجية

ينظم االحتاد امل�ضابقات والبطوالت الر�ضمية والودية املحلية اأو االإقليمية اأو العربية اأو القارية   )1/4(

اأو الدولية .

اإقليمية: تنظم يف املنا�ضبات اخلا�ضة بها وفق لوائحها واأنظمتها التي ال تتعار�ص مع لوائح    )1/1/4(

واأنظمة االحتاد الدويل .

عربيــــة: ينظمها االحتاد وي�ضرف عليها االحتاد العربي وفق لوائحه التي ال تتعار�ص مع    )2/1/4(

لوائح واأنظمة االحتاد الدويل .

قـاريـــة: ينظمها االحتاد وي�ضرف عليها االحتاد االأ�ضيوي وفق لوائحه التي ال تتعار�ص مع    )3/1/4(

لوائح واأنظمة االحتاد الدويل .

دوليــــة: ينظمها االحتاد وي�ضرف عليها االحتاد الدويل وفق لوائحه .   )4/1/4(

املادة اخلام�سة : �سروط البطوالت وامل�سابقات 

 ، اململكة  داخل  بينها  فيما  الكليات  تنظمها اجلامعات/  التي  والودية  الر�ضمية  وامل�ضابقات  البطوالت  جميع 

ال تقام اإال بعد موافقة االحتاد اخلطية ، وللح�ضول على املوافقة يجب على اجلهة املنظمة مكاتبة االحتاد 

وتقدمي البيانات التالية :

ا�ضم البطولة اأو امل�ضابقة .    )1/5(

هدفها .   )2/5(

مكانها .    )3/5(

الفرتة الزمنية .    )4/5(

امليزانية املعتمدة .    )5/5(

عدد اجلامعات/ الكليات امل�ضاركة .  )6/5(

نظام اإقامة مباريات/مناف�ضات البطولة اأو امل�ضابقة وال�ضروط والتعليمات اخلا�ضة بها .  )7/5(

ت�ضمية املالعب اخلا�ضة باإقامة املباريات/املناف�ضات والتمارين .  )8/5(

م�ضدر التمويل ) املوارد املالية ( .    )9/5(

ال�ضكن .   )10/5(

على اجلامعات/ الكليات يف جميع امل�ضابقات والبطوالت التي تنظمها اأن تراعي االآتي :  )11/5(

مواعيد اختبارات الطالب الف�ضلية والنهائية .. 1

عدم تنفيذ اأي ن�ضاط ريا�ضي خالل �ضهر رم�ضان املبارك اإال بعد �ضالة الرتاويح .. 2

عدم تنفيذ اأي ن�ضاط ريا�ضي خالل االأيام الع�ضرة االأواخر من �ضهر رم�ضان املبارك .. 3
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املادة ال�ساد�سة : �سروط املباريات واملناف�سات الودية والر�سمية

املناف�ضات الداخلية بني اجلامعات/ الكليات املحلية.  )1/6(

اأر�ضها  على  تقام  التي  الكلية  اجلامعة/  وتلزم  االحتاد  من  خطية  موافقة  على  احل�ضول   )1/1/6(

املباراة/املناف�ضة مبراعاة تعليمات االحتاد واجلهات املخت�ضة فيما يتعلق مبثل هذه املباراة/

املناف�ضة .

املناف�ضات الدولية مع اجلامعات اخلارجية.  )2/6(

اإىل  ب�ضاأنها   الطلب  يقدم  خارجها  اأو  اململكة  داخل  تقام  التي  الدولية  املباريات/املناف�ضات   )1/2/6(

االحتاد وفق ال�ضروط املحددة بالئحة املباريات/املناف�ضات اخلارجية ويقوم االحتاد باإبداء 

راأيه للح�ضول على املوافقات الالزمة .

تطبق االإجراءات االإدارية والفنية ح�ضب اللوائح والن�ضو�ص الدولية لكل لعبة .  )3/6(

حتدد مراكز الفرق املناف�ضة ح�ضب النظام املتبع يف االحتادات املحلية لكل لعبة .  )4/6(

 تنظيــــــــم المسابقـــــــــات والبطوالت

م�سابقات/بطوالت كاأ�س االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية املادة ال�سابعة : 

) لالألعاب اجلماعية (   

يجوز جلميع اجلامعات/ الكليات االأع�ضاء يف االحتاد امل�ضاركة يف هذه البطوالت/امل�ضابقات .  )1/7(

ي�ضع االحتاد ال�ضروط التي حتدد م�ضاركة اجلامعات/ الكليات يف هذه البطوالت .  )2/7(

تقام كل بطولة بنظام يحدده االحتاد يف بداية كل مو�ضم ريا�ضي وفقاً العتبارات تنظيمية .  )3/7(

جوائـــــز البطولة :  )4/7(

املركز الثالثاملركز الثايناملركز االأول

• الكاأ�ص الذهبي لالحتاد 	

الريا�ضي للجامعات 

ال�ضعودية.

• امليداليات الذهبية.	

• دد 	 مينح مكافاأة مالية حتحُ

من قبل جمل�ص اإدارة 

االحتاد.

• الكاأ�ص الف�ضي لالحتاد 	

الريا�ضي للجامعات 

ال�ضعودية.

• امليداليات الف�ضية.	

• دد 	 مينح مكافاأة مالية حتحُ

من قبل جمل�ص اإدارة 

االحتاد.

• الكاأ�ص الربونزي 	

لالحتاد الريا�ضي 

للجامعات ال�ضعودية.

• امليداليات الربونزية.	

• دد 	 مينح مكافاأة مالية حتحُ

من قبل جمل�ص اإدارة 

االحتاد.
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م�سابقات/بطوالت االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية املادة الثامنة : 

) لالألعاب الفردية (   

االألعاب  بطوالت/م�ضابقات  يف  امل�ضاركة  االحتاد  يف  االأع�ضاء  الكليات  اجلامعات/  جلميع  يجوز   )1/8(

الفردية .

ي�ضع االحتاد ال�ضروط التي حتدد م�ضاركة اجلامعات/ الكليات يف هذه البطوالت .  )2/8(

التقام البطولة/امل�ضابقة يف اأي لعبة فردية اإذا قل عدد امل�ضاركني عن ) 6 ( جامعات/ كليات .  )3/8(

تقام البطولة/امل�ضابقة بنظام يحدده االحتاد يف بداية كل مو�ضم ريا�ضي وفقاً العتبارات تنظيمية   )4/8(

جوائز البطولة :    )5/8(

املركز الثالثاملركز الثايناملركز االأولالفئة

•فردي •ميدالية ذهبية	 •ميدالية ف�ضية	 ميدالية برونزية	

فرق

• •كاأ�ص املركز االأول	 •كاأ�ص املركز الثاين	 كاأ�ص املركز الثالث	

• مكافاآت مالية 	

حتدد من قبل 

جمل�ص اإدارة 

االحتاد

• مكافاآت مالية حتدد من 	

قبل جمل�ص اإدارة االحتاد

• مكافاآت مالية حتدد 	

من قبل جمل�ص 

اإدارة االحتاد

املادة التا�سعة : امل�ساركات اخلارجية

يحدد االحتاد معايري واآلية م�ضاركة اجلامعات/ الكليات يف البطوالت اخلارجية .   )1/9(

ال يحق الأي جامعة/ كلية امل�ضاركة خارجياً دون اأخذ املوافقة اخلطية من قبل االحتاد .  )2/9(

الالعــــــــــــــــــــــــبون

املادة العا�سرة : �سوؤون الالعبني

اأو ي�ضرف عليها االحتاد فقط الطالب  ي�ضارك يف امل�ضابقات والبطوالت الداخلية التي ينظمها   )1/10(

درا�ضي  عام  كل  بداية  من  امليالدي  التاريخ  ح�ضب  �ضنه   28 –  17 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 

واملنتظمني يف مرحلتي الدبلوم اجلامعي والبكالوريو�ص وال�ضادر لهم بطاقة االحتاد الريا�ضي 

للجامعات ال�ضعودية  مع مراعاة مايلي :

)1/1/10(   اأال يكون الطالب مقيداً يف �ضجالت جامعة/ كلية اأخرى من العام اجلامعي احلايل  .

)2/1/10(   اإذا كان الطالب م�ضتجداً فيجب اإرفاق �ضورة معتمدة من عمادة القبول والت�ضجيل لكل من 

تعريف من   + الدرا�ضي  الطالب  + جدول  القدرات  اختبار  نتيجة   + العامة  الثانوية  �ضهادة 

عمادة �ضوؤون الطالب باجلامعة / بالكلية .
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)3/1/10(   اإرفاق �ضورة الكرتونية ملونة لبطاقة الهوية الوطنية لالعب .

القبول  عمادة  من  معتمدة  الكلية  اجلامعة/  لبطاقة  ملونة  الكرتونية  �ضورة  اإرفاق   )4/1/10(

والت�ضجيل.  

)5/1/10(   اإرفاق �ضورة الكرتونية ر�ضمية ) خمتومة ( من ال�ضجل االأكادميي معتمدة من عمادة القبول 

والت�ضجيل .

)6/1/10(   اإرفاق �ضورة حديثة وملونة لالعب باللب�ص الريا�ضي.

)7/1/10(   ال يجوز م�ضاركة الطالب احلا�ضل على معدل تراكمي دون 2,00 من 5,00  اأو ما يعادله.

)8/1/10(   الطالب املنتقل من جامعة/ كلية الأخرى يجب اأن مي�ضي عاما درا�ضيا يف اجلامعة/ الكلية 

م�ضابقات  يف  منها  املنتقل  الكلية  اجلامعة/  منتخب  ومثل  �ضبق  قد  كان  اإذا  اإليها  املنتقل 

االحتاد. 

)9/1/10(   اإذا كان الالعب موظفاً ) مدين اأو ع�ضكري ( فيجب اإرفاق �ضورة من قرار موافقة املرجع 

بالتفرغ للدرا�ضة .

اجلامعة/  �ضجالت  منتظما يف  وكان  االأول  الدرا�ضي  الف�ضل  بنهاية  املتخرج  للطالب  يحق   )10/1/10(

الكلية امل�ضاركة باملناف�ضة / البطولة خالل الف�ضل الدرا�ضي الثاين الذي يليه . 

)11/1/10( �ضحة بيانات تعبئة النماذج م�ضوؤولية اجلامعة / الكلية واإذا ات�ضح خالف ذلك ف�ضوف يلغى 

الطلب ويطبق النظام )حتى واإن اأ�ضدرت البطاقة ( .

ي�ضارك يف امل�ضابقات والبطوالت الداخلية التي ينظمها اأو ي�ضرف عليها االحتاد فقط الالعبني   )2/10(

فيهــــــا  تـــقـــام  التي  ال�ضــــنــــة  يف  الـكـلـيــــــات  اجلامعات/  اإحدى  �ضجالت  يف  وامل�ضجلني  املنتظمني 

البطولة/املناف�ضة .

ي�ضارك يف امل�ضابقات والبطوالت اخلارجية التي ينظمها اأو ي�ضرف عليها االحتاد فقط الالعبني   )3/10(

ال�ضعوديني امل�ضجلني يف اإحدى اجلامعات/ الـكـلـيــــــات يف ال�ضنة التي تقام فيها البطولة/املناف�ضة.

ت�ضارك اجلامعة/ الكلية يف البطوالت وامل�ضابقات التي ينظمها االحتاد بالطالب املنتظمني يف   ) 4/10 (

الدرا�ضة واملقيدين يف �ضجالت اجلامعة/ الكلية وقت امل�ضاركة . 

يجوز الأي العب امل�ضاركة يف لعبة جماعية واحدة فقط ولعبة فردية واحدة فقط .   )5/10(

يجب تعبئة جميع بيانات الالعبني وفق النماذج االلكرتونية املطلوبة لكل بطولة/ م�ضابقة من   )6/10(

املوقع الر�ضمي لالحتاد ، وذلك وفقا لل�ضروط التي ت�ضدرها جلنة االأهلية يف االإحتاد يف بداية 

كل مو�ضم ريا�ضي  .

يقوم االحتاد باإ�ضدار بطاقات العبي اجلامعات/ الكليات بعد التاأكد من ا�ضتيفاء ال�ضروط .  )7/10(

يجب على اجلامعة/ الكلية جتديد بطاقات العبيها مع بداية كل مو�ضم ريا�ضي .  )8/10(
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ال يحق الأي العب اال�ضرتاك يف اأي بطولة/مناف�ضة ما مل ي�ضدر له بطاقة من االحتاد .  )9/10(

اإذا فقد العب بطاقته  على اجلامعة/ الكلية دفع مبلغ وقدره ) 200( مائتا ريال اإىل االحتاد    )10/10(

الذي بـــدوره مينــح بطاقـــة بدل فاقد من واقع ال�ضجالت التي لديه .

يف حالة عدم اإح�ضار بطاقة الالعب قبل بدء املباراة يف البطوالت بنظام الدوري ي�ضمح له باللعب   )11/10(

مباراة واحدة خالل املو�ضم بعد اإتبـاع اخلطوات التالية :

)1/11/10(  تقدمي بطاقة الهوية الوطنية اأو االإقامة ) لغري ال�ضعوديني ( .

)2/11/10(  اأخذ �ضورة �ضخ�ضية لكل  العب مع احلكم .

اإداري اجلامعة / الكلية باإح�ضار بطاقات امل�ضاركة لالإحتــاد خــالل  )3/11/10(  كتابة تعهد خطي من 

مــدة ال تزيـد عــن ) 72 ( �ضاعة .

اإليهــــا فـي  امل�ضـــــــــار  املـــــــــدة  اإح�ضـــــار البطاقـــــات فــي  )4/11/10(  يف حالــــــــة عـــــدم متكـــــــن االإداري مــــن 

البند )3/11/10 ( يعترب فريق اجلامعة / الكلية خا�ضراً للمباراة املناف�ضة، وتدفع اجلامعة/ 

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

)12/10(    تلتزم اجلامعات / الكليات بو�ضع �ضعار االحتاد على قم�ضان الالعبني امل�ضاركني يف كل مباراة 

مناف�ضة . ويف حالة خمالفة اجلامعة / الكلية ذلك يتم تطبيق العقوبة التالية :

)1/12/10( تدفع اجلامعة/الكلية مبلغاً مالياً قدره )1000( ريال عن الفريق يف االألعاب الفردية  

)2/12/10( تدفع اجلامعة/الكلية مبلغاً مالياً قدره )1500( ريال عن الفريق يف االألعاب اجلماعية .

االحتجــــــاج واالستئنــــــــاف

املادة احلادية ع�سر : اآلية االحتجاج

يقدم االحتجاج على نتيجة املباراة يف االألعاب اجلماعية اإىل االحتاد اأو اللجنة الفنية التي تنظم   )1/11(

امل�ضابقة اأو البطولة خالل ) 24 ( اأربع وع�ضرين �ضـــاعـة من انتهائها بـــــخــــطـــاب ر�ضـــــمـــــي مـــــوقــــــع 

من االإداري امل�ضئول اأو من ينوب عنه مرفقاً مببلغاً مالياً قدره ) 3.500 ( ثالثة اآالف وخم�ضمائة 

ريال نقداً اأو �ضيك اأو اإيداع حل�ضاب االحتاد .

يقدم االحتجاج على نتيجة املناف�ضات يف االألعاب الفردية اإىل االحتاد اأو اللجنة الفنية التي تنظم   )2/11(

اأو البطولة خالل ن�ضف �ضاعة فقط من انتهاء اإعالن نتيجة املناف�ضة بخطاب ر�ضمي  امل�ضابقة 

موقع من االإداري امل�ضئول اأو من ينوب عنه مرفقاً مببلغاً مالياً قدره ) 1.500( األف وخم�ضمائة 

ريال نقداً اأو �ضيك اأو اإيداع حل�ضاب االحتاد .

يجــــب البت يف االحتجــــاج من قــــــبـــل اجلـهــــة املنظمة قــــــبـــــل مــــــوعـــــــد املـــــــبـــــــاراة/املـــنـــافــــــ�ضـــــة   )3/11(

التـــــــالـــيـــــة للفرق/االأفراد املعنية اإذا كانت املباراة بطريقة خروج املغلوب .
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يف حال قبول االحتجاج �ضكاًل وم�ضموناً يرد مبلغ االحتجاج للجامعة/الكلية .  )4/11(

االحتجاج املرفو�ص �ضكاًل اأو م�ضموناً ت�ضادر غرامة االحتجاج ل�ضالح �ضندوق االحتاد .  )5/11(

اأيام االإجازات ) اجلمعة وال�ضبت ( واليوم الوطني واالإجازات الر�ضمية �ضمن فرتة  ال حتت�ضب   )6/11(

العمل التي يقدم فيها االحتجـــاج على نتيجة املبــاراة / املناف�ضة .

املادة الثانية ع�سر : اال�ستئناف

وفق  باالحتاد  اال�ضتئناف  جلنة  اأمام  بحقها  ال�ضادرة  القرارات  �ضد  اال�ضتئناف  كلية   / جامعة  لكل  يحق 

ال�ضوابط التالية : 

يجوز تقدمي اال�ضتئناف اإىل جلنة اال�ضتئناف �ضد قرار ت�ضدره اللجنة الفنية با�ضتثناء احلاالت    ) 1/12 (

التالية :

) 1/1/12 ( لفت النظر

) 2/1/12 ( التحذير

) 3/1/12 ( االإيقاف ملباراتني اأو اأقل اأو االإيقاف ملدة �ضهر اأو اأقل .

)4/1/12( املبالــغ املدفوعــة الــتي ت�ضــل اإلـى ) 3.500 ( على اأي جامعــة / كلية اأو املبالغ املدفوعة )1.000( 

اأو اأقل يف احلاالت االأخرى  .

يجوز الأي �ضخ�ص يكون طرفا يف التقا�ضي اأمام اللجنة الفنية ولدية م�ضلحة حممية قانونيا    ) 2/12 (

تربر تعديل اأو اإلغاء القرار اأن يقدم ا�ضتئنافا اإىل جلنة اال�ضتئناف .

) 3/12 (    يجوز للجامعة / الكلية اال�ضتئناف �ضد القرارات التي تعاقب العبيها اأوم�ضئوليها اأو اأع�ضائها ، 

ويجب اأن يكون لديها موافقة خطية من ال�ضخ�ص املعني .

) 4/12 (    كل طرف يرغب يف اال�ضتئناف يجب اأن يخطر جلنة اال�ضتئناف خطياً برغبته والقيام بذلك خالل  

48 �ضاعة االأوىل من اإخطاره بالقرار .

 ) 5/12 (    يجب تقدمي اأ�ضباب اال�ضتئناف خطيا خالل مدة اأق�ضاها ثالثة اأيام  بعد انق�ضاء 48  �ضاعة االأولـى 

املذكـــورة فــي الفقرة ال�ضابقة.

) 6/12 (    يجوز للم�ضتاأنف االعرتا�ص على العر�ص غري ال�ضحيح للحقائق اأو التطبيق اخلاطئ للقانون .

يقدم امل�ضتاأنف التما�ضه لال�ضتئناف عرب فاك�ص االحتاد وير�ضل االأ�ضل خالل ثالثة اأيام عمل ما    ) 7 /12 (

مل ي�ضلم االأ�ضل مبا�ضرة لالأمانة العامة باالحتاد .

يت�ضمن االلتما�ص الدعوى واالأ�ضباب وعر�ص الدالئل على اأن يوقع من قبل امل�ضتاأنف اأو ممثله   ) 8/12 (

وفقاً للفقرة ) 2/12 ( .
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يتوجب على كل من يرغب يف تقدمي ا�ضتئناف اإيداع مبلغاً مالياً قدره )5.000 ( خم�ضة  اآالف   ) 9/12 (

ريال يف احل�ضاب البنكي لالحتاد قبل انق�ضاء مدة االأيام الثالثة ليكون اال�ضتئناف ر�ضمياً، واإذا 

مل يتم االلتزام بذلك ال يقبــل اال�ضتئناف .

) 10/12 (  يحُعاد هذا املبلغ اإىل امل�ضتاأنف يف حال اتخاذ قرار ل�ضاحله.

 

العقـــــــــــــــــــــــــــوبات

املادة الثالثة ع�سر : تعليمات خا�سة بالعقوبات

تطبق جميع العقوبات املن�ضو�ص عليها بهذه الالئحة يف م�ضابقات كرة القدم ، وتطبق العقوبات   )1/13(

يف امل�ضابقات االأخرى ح�ضب القوانني املعمول بها يف االحتاد االأهلي املعني باللعبة .

يبداأ تنفيذ العقوبة وينتهي وفقاً للتاريخ الذي حتدده اللجنة ويحق للجنة اجلمع بني العقوبات   )2/13(

املبينة يف هذه الالئحة ، اإال اإذا ن�ضت العقوبة على غري ذلك.

يجب ت�ضديد قيمة العقوبة املالية خالل ثالثون يوماً من تاريخ تبليغ اجلامعة/ الكلية بذلك   )3/13(

واإذا مل ت�ضدد خالل املهلة املحددة يوجه اإنذار نهائي للجامعة/ للكلية بالت�ضديد ويحق لالحتاد 

بعد ذلك خ�ضم العقوبة املالية من اأي م�ضتحقات مالية للجامعة/ للكلية لدى االحتاد .

ت�ضــــــدر العقوبــــات عن االحتــــاد اأو جلانــــه وفق اأحكام هذه الالئحـــة ، ويعتمدها رئي�ص االحتاد   )4/13(

الريا�ضي للجامعات ال�ضعودية اأو من ينيبه .  

تعترب العقوبات ال�ضادرة بحق الالعبني واالإداريني والفنيني مرتبطة بني امل�ضابقات والبطوالت   )5/13(

التي ينظمها اأو ي�ضرف عليها االحتاد .

4/13 ( االأن�ضطة الريا�ضية الداخلية التي تنظمها اجلامعات/  ال ت�ضمل العقوبات الواردة يف )   )6/13(

الكليات بني اأق�ضامها املختلفة . 

العقوبات االن�ضباطية التي ت�ضدر بحق الالعبني واالإداريني والفنيني ومل ت�ضتوف خالل املو�ضم   )7/13(

الريا�ضي ت�ضتكمل يف املو�ضم الذي يليه .

ال حتت�ضب فرتات توقف الن�ضاط فيما بني املوا�ضم �ضمن الفرتة الزمنية ملدة االإيقاف .  )8/13(

اإذا ظهـــر اأي اختـــالف يف التقارير املقدمة مـــــــن ) احلكم اأو مقيم احلــكـــام اأو مراقـــــب املبـــــاراة (   )9/13(

فاإن تقرير احلكم ي�ضبح املرجع ب�ضاأن اأية اأحداث وقعت داخل امللعب قبل اأو اأثناء اأو بعد املباراة .
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املادة الرابعة ع�سر : عقوبات اجلامعة/ الكلية

تعاقب اجلامعة/ الكلية على النحو التايل :

اإذا مل ي�ضرتك فريق اجلامعة / الكلية يف اإحدى امل�ضابقات اأو البطوالت الر�ضمية للعبة التي تقدم   )1/14(

للم�ضاركة بها تغرم اجلامعة / الكلية مببلغاً مالياً وقــدره ) 35.000 ( خم�ضة وثالثون األف ريال  

ويهبط فريقها للدرجة االأدنى، عدا احلاالت التاليـة :

)1/1/14(  تقدمي اجلامعة/ الكلية اعتذارها عن امل�ضاركة قبل اإ�ضدار جدول توزيع املجاميع للفرق يف 

االألعاب اجلماعية  .

)2/1/14(  تقدمي اجلامعة/ الكلية اعتذارها عن امل�ضاركة قبل ثالثة اأ�ضابيع من بدء البطولة/ امل�ضابقة 

لالألعاب الفردية .

ان�ضحاب فريق اجلامعة/ الكلية يف املباراة الر�ضمية يعني امتناعه عن اللعب قبل بداية املباراة اأو   )2/14(

خروجه من امللعب اأثناء �ضري املباراة اأو امتناعه عن اإمتامها اأو غري ذلك من االأمور التي تدخل 

اأو البطولة وت�ضطب كافة  امل�ضابقة  حتت لفظ االن�ضحاب فيتم حرمانه من تكملة مبارياته يف 

نتائجه ويعترب االأخري يف جمموعته / درجته ويحرم فريق اجلامعة / الكلية من نقاط امل�ضاركة 

بدرع التميز . 

اإذا تاأخر فريق اجلامعة/ الكلية عن ح�ضور املباراة الأكرث من ع�ضرين دقيقة من املوعد املحدد   )3/14(

املنظمة الأ�ضباب  اللجنة  واإعادتها على درا�ضة  باإنهائها وتتوقف نتيجتها  لبدايتها فيقوم احلكم 

التاأخري وقرارها بهذا ال�ضاأن.    

اإذا تاأخر اأفراد الفريق عن الدخول اإىل اأر�ص امللعب يف الوقت املــــحــــدد لـــــبـــدء املــــبـــــاراة/املنافــــ�ضــــة   )4/14(

اأو امتنع اأحد الفريقني عن تغيري املــــالب�ص بناء على طلب حكم املباراة اأو تــــاأخر اإداري الــــفريــــــق 

عن ت�ضليم ك�ضف اأ�ضماء امل�ضاركني يف املباراة عن الوقت املحدد يعاقب باإ�ضدار اإنذاراً ودفع مبلغاً 

مالياً قدره ) 1.000 ( األف ريال . 

اإذا ا�ضرتك العب اأو اأكرث اأ�ضماوؤهم غري مدرجة يف �ضجالت اجلامعة/ الكلية كطلبة منتظمني   )5/14(

تنذر اجلامعة/ الكلية ويطبق بحقها غرامة مالية قدرها ) 35.000 ( خم�ضة وثالثون األف ريال 

عن كل العب ويعترب الفريق خا�ضراً للمباراة. 

اأو البطوالت الر�ضمية للعبة التي  اإحدى املباريات  اإذا تخلفت اجلامعة/ الكلية عن امل�ضاركة يف   )6/14(

تقدمت بطلب امل�ضاركة فيها ، يتم معاقبة اجلامعة/ الكلية وفق التايل :

) 1/6/14 ( لفت النظر ويعترب فريق اجلامعة/ الكلية خا�ضراً للمباراة ح�ضب نظام االحتاد االأهلي املعني 

باللعبة )كرة القدم ) ثالثة اأهداف / لال�ضئ ((  .



19

) 2/6/14 ( يف حالة تكرار تخلف فريق اجلامعة/ الكلية ملباراتني اأو اأكرث تعاقب اجلامعة/ الكلية بهبوط 

فريقها اإىل الدرجة االأدنى وتدفع مبلغاً مالياً وقدره )35.000( خم�ضة وثالثون ريال وحترم 

من نقاط درع التميز  .

) 3/6/14 ( اإذا تخلف فريق اجلامعة/ الكلية عن االأدوار النهائية يحرم الفريق من اأي مكافاآت ماليه يف 

حال وجود راٍع للبطولة .  

املادة اخلام�سة ع�سر : عقوبات االإداري

اإذا ورد ا�ضم اإداري فريق اجلامعة/ الكلية يف تقرير حكم املباراة ب�ضبب اإنذاره اأو اأبــــعــــاده الأ�ضــــبــــاب   )1/15(

فــــنــــيــــة اأو العرتا�ضه على قرارات احلكام يطبق يف حقه قانون احتاد اللعبة .

عليه  املقررة  العقوبة  ت�ضاعف  املباراة  ك�ضف  يف  االإداريني  بقائمة  املوقوف  االإداري  ا�ضم  ورد  اإذا   )2/15(

وتعتمد نتيجة املباراة كما وردت بتقرير احلكم .

الريا�ضي اجلامعي  اأو ال يحمل بطاقة االحتاد  املباراة  ك�ضف  ا�ضرتك العٌب غري م�ضجل يف  اإذا   )3/15(

للمو�ضم الريا�ضي الذي جترى فيه املباراة/املناف�ضة يعاقب اإداري الفريق باالإيقاف عن مرافقة 

جميع فرق اجلامعة ملدة �ضهر ويطبق بحق الفريق النظام املعمول به يف احتاد اللعبة .

اإذا ا�ضرتك العٌب يف مباراة/مناف�ضة وعمره ال ي�ضمح بذلك يـــعـــاقـــــب اإداري الفــريق باالإيـــــقـــــــاف   )4/15(

عن مرافقة جميع فرق اجلامعة ملدة �ضهرين ويطبق بحق الفريق النظام املعمول به يف احتاد 

اللعبة .

اإذا ا�ضتمل ك�ضف املباراة على ا�ضم العٌب موقوف اأو خمالف لالأنظمة �ضواء �ضـــارك هذا الالعــــــب   )5/15(

اأو مل ي�ضارك يعاقب اإداري الفريق باالإيقاف عن مرافقة جميع فرق اجلامعة ملدة �ضهر ويطبق 

بحق الفريق النظام املعمول به يف احتاد اللعبة .

يحُعاقب االإداري بدفع مبلغاً مالياً وقدره ) 1000 ( األف ريال عن كل خمالفة من املخالفـات الواردة   )6/15(

يف الفقرات من ) الفقـرة ) 3/15 ( وحتى الفقرة ) 5/15 (( . 

)7/15(  يتم تطبيق القرارات من تاريخ �ضدور القرار النهائي ب�ضاأن املخالف من قبل االحتاد . 

 

املادة ال�ساد�سة ع�سر : عقوبة الالعب

الالعب الذي يحمل وثيقتني بتاريخي ميالد خمتلفني اأو الذي يكت�ضف اأن �ضنه خمالف للعمر   )1/16(

املحدد يعاقب باالإيقاف عن اللعب يف كافة االأن�ضطة الريا�ضية التي ي�ضرف عليها االحتاد ملدة �ضنة 

كاملة ،ويعتمد بعد ذلك عمر الالعـــب مبوجب الوثائق وامل�ضتـــنــــدات النـــــظاميــــة الـــــ�ضـــــادرة من 

جهة االخت�ضا�ص ويطبق بحق الفريق النظام املعمول به يف احتاد اللعبة .
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كل العب ي�ضجل يف ك�ضوفات االحتاد با�ضم العب اآخر اأو ي�ضرتك يف مباراة/م�ضابقة با�ضم العب   )2/16(

اآخر يعاقب باالإيقاف ملدة �ضنة كاملة ويطبق بحق الفريق النظام املعمول به يف احتاد اللعبة .

اإذا ا�ضرتك العب ا�ضمه غري مدرج يف �ضجالت اجلامعة/ الكلية كطالب منتظم فاإنه يحرم من   )3/16(

امل�ضاركة يف اأن�ضطة االحتاد ملدة �ضنة حتى واأن �ضجل ب�ضكل ر�ضمي بعد ذلك يف جامعة/ كلية اأخرى 

ويطبق بحق الفريق النظام املعمول به يف احتاد اللعبة .

الالعب املوقوف تلقائيا اأو حتديدا ملباراة/مناف�ضة معينه ومل تقم هذه املباراة ل�ضبب ما في�ضتمر   )4/16(

اإيقافه ) لرتحل العقوبة ( للمباريات التـــالـية ويحق لهذا الالعب امل�ضاركة يف املباراة الــــمــــــوؤجـــلــــة 

اإذا انتهت مدة اإيقافه قبل موعدها اجلديد ومل يكن خا�ضعاً لعقوبة اأخرى.

يوقف الالعب املخالف بعد �ضدور قراراً نهائياً ب�ضاأنه من قبل االحتاد .  )5/16(

املادة ال�سابعة ع�سر : عقوبة االإنـــــذار

االإنــذار : ) البطاقة ال�ضفراء ( هي قرار �ضادر عن احلكم اإىل العب اأثناء املبـــــاراة ملعاقبتــه على �ضلــــوك  

   غيـــر ريا�ضــي ذي طبيعـــة اأقــــــل خطورة .

 ) مبا�ضرة  غري  حمراء  بطاقة   ( طرد  عنه  ينتج  املباراة  خالل  الثاين  االإنذار  الالعب  تلقى  اإذا   )1/17(

ويرتتب على ذلك االإيقاف االآيل يف املباراة التالية ، ويوؤدي ذلك الإلغاء ت�ضجيل االإنذارين اللذين 

نتجت عنهما البطاقة احلمراء .

يف حال اإقامة مباراة ومل ت�ضتكمل لظروف الطق�ص اأو غري ذلك من االأمور وتقرر اإعادتها فــــاإن   )2/17(

ما وقع على الالعبني من اإنذارات اأثناء املباراة تعترب الغيه .

اإنذارات امل�ضابقات التي تقام بنظام الدوري :  )3/17(

يــــوقـــــف  الدوري  بنظام  تقام  التي  البطوالت  يف  اإنذارات  ثالث  بحقه  ي�ضجل  العب  كل   )1/3/17(

تــــلــــقــــائـــيـــاً عن امل�ضاركة يف املباراة التالية لنف�ص البطولة .

املو�ضم وما بعدها من  الثانية خالل  اإنذارات للمرة  عند تكرار ح�ضول الالعب على ثالث   )2/3/17(

حاالت التكرار يوقف املباراة التالية لنف�ص البطولة عن كل حالة تكرار .

اإنذارات امل�ضابقات التي تقام بنظام املجموعات اأو خروج املغلوب .  )4/17(

اأو  املجموعات  بنظام  تقام  التي   ) املباريات   ( امل�ضابقات  يف  اإنذارين  بحقه  ي�ضجل  العب  كل   )1/4/17(

بنظام خروج املغلوب يوقف الالعب تلقائياً يف املباراة التالية لنف�ص امل�ضابقة .

عند تكرار ح�ضول الالعب على اإنذارين للمرة الثانية خالل املو�ضم وما بعدها من حاالت   )2/4/17(

التكرار يوقف املباراة التالية لنف�ص امل�ضابقة عن كل حالة تكرار .

االإنذار الذي ي�ضجل بحق اأي العب يف املباريات مع الفرق اخلارجية الر�ضـــمــيـــة والــودية داخــــــلــــيـــاً   )5/17(

اأو خارجياً يتم ت�ضجيله يف �ضجالت االحتاد دون اأن يرتتب عليه عقوبة .
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يف حال اإنذار العب مل يكن قد ا�ضتكمل العدد الالزم من االإنذارات الإيــــقــــافــــه ثم حـــــدث اأن طـــرد   )6/17(

يف اإحدى املباريات الر�ضمية فاإن ذلك ال يلغي االإنذارات ال�ضابقة بل تظل قائمه وم�ضجلة عليه .

يجوز لالحتاد اإلغاء االإنــذارات التي مل توؤدي اإىل االإيقاف بهدف حتقيق التوازن بني عــــــــدة فـــــرق   )7/17(

مل تلعب نف�ص العدد من املباريات اأثناء اجلولة االأوىل الأي من امل�ضابقات والبطوالت .

 

املادة الثامنة ع�سر : عقوبة الطــرد

الطـرد : هو االأمر ال�ضادر عن احلكم الأي �ضخ�ص مبغادرة امللعب وحميطه مبا يف ذلك مقعد االحتياط   

خالل املباراة ، وياأخذ الطرد �ضكل البطاقة احلمراء بالن�ضبة لالعبني وتعترب البطاقة احلمراء    

طرداً مبا�ضراً اإذا �ضدرت ب�ضبب �ضلوك م�ضني اأو لعب عنيف وتعترب طرداً غري مبا�ضر اإذا نتجت     

عن ح�ضوله على اإنذارين يف نف�ص املباراة ب�ضبب �ضلوك غري ريا�ضي .  

الطرد يوؤدي تلقائياً اإىل االإيقاف عن امل�ضاركة يف املباراة التالية حتى لو اأوقفت اأو األغيت املباراة   )1/18(

التي حدث فيها الطرد . 

يحق لالحتاد متديد فرتة االإيقاف اإذا كان الطرد ب�ضبب �ضلوك غري ريا�ضي وخطر .  )2/18(

اإذا طرد احلــكم العباً من اأر�ص امللعب يف املباريات الر�ضمية الداخلية يوقف تلقائياً عن الــــلــــعــــب   )3/18(

يف املباراة الر�ضمية التالية لنف�ص امل�ضابقة اأو البطولة التي طرد فيها .

ال يحق لالعب املطرود امل�ضاركة يف امل�ضابقات والبطوالت االأخرى خالل فرتة اإيقافه .  )4/18(

تـــطـــبــــق الــعـقـوبـات املالية بحق كل العب اأو اإداري اأو فني يقوم احلكم بطرده من اأر�ص املــــلـــعـــب   )5/18(

يف املباريات الر�ضمية وفق التايل :

) 250 ريال ( عن كل العب .  )1/5/18(

) 500 ريال ( عن كل اإداري اأو فني اأو طبي .  )2/5/18(

عند ح�ضول الالعب على الطرد للمرة الثانية خالل املو�ضم يوقف املباراة التالية بنف�ص امل�ضابقة   )6/18(

اأو البطولة مع م�ضاعفة العقوبات املالية وعند تكرار الطرد بعد ذلك يوقف املباراة التالية بنف�ص 

امل�ضابقة اأو البطولة مع م�ضاعفة العقوبة املالية الثانية عن كل حالة طرد انظر العقوبات املالية 

يف الفقرة ) 5/18 ( من نف�ص املادة .

تتحمل اجلامعة/ الكلية م�ضوؤولية ت�ضديد العقوبات املالية لالحتاد .  )7/18(

يبداأ احت�ضاب مدة العقوبة من اليوم التايل للمباراة التي حدث فيها الطرد .  )8/18(

يف حال طرد الالعب مبا�ضرًة ولديه اإنذار يف نف�ص املباراة فيبقى االإنذار م�ضجاًل عليه .  )9/18(

اإذا طرد الالعب يف اآخر مباراة ر�ضمية لفريق اجلامعة/ الكلية يف امل�ضابقة/البطولة يتم ترحيل   )10/18(

العقوبة اإىل املو�ضم الذي يليه .
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الذي حل حمله على مقعد  لل�ضخ�ص  تعليمات  اإعطاء  الذي مت طرده  املدرب  اأو  لالإداري  يحق   )11/18(

االحتياط ) خارج امللعب ( مع �ضمان عدم التاأثري على ا�ضتمرارية اللعب .

امل�ضابقة  بنف�ص  البطولة م�ضتقلة  اأو  امل�ضابقة  الالعبني يف  املتخذة بحق  والطرد  االإنذار  عقوبة   )12/18(

اأو البطولة وال يتم ت�ضجيلها اأو احت�ضابها يف امل�ضابقات والبطوالت االأخرى ، وي�ضتثنى من ذلك 

احلا�ضلون على عقوبات ان�ضباطية .

الكلية  اجلامعة/  داخل  البطوالت  يف  الالعبني  بحق  املتخذة  والطرد  االإنذار  عقوبات  تعترب   )13/18(

م�ضتقــــــلـــــة وال تدخل �ضمن امل�ضابقات و البطوالت التي ي�ضرف عليها االحتاد . 

يحق للجامعة/ للكلية اأن حت�ضل على املعلومات املتعلقة باالإنذارات والطرد املتخذة بحق العبي   )14/18(

االتـــــحـــــــاد  اإبالغ  املعنية  الكلية  الفنية حني طلبها وعلى اجلامعة/  اللجنة  فريق اجلامعة من 

عـــــــن اأي التــــبــــــا�ص اأو مالحظة يراها مفيدة لل�ضالح العام .

املادة التا�سعة ع�سر : خ�سارة املباراة الر�سمية

تخ�ضر اجلامعة/ الكلية املباراة الر�ضمية اإذا قامت بالتايل :

املباراة/ الريا�ضي الذي جترى فيه  الكلية للمو�ضم  �ضاركت بالعب ال يحمل بطاقة اجلامعة/   )1/19(

املناف�ضة وتعترب املباريات التي جرت قبل املباراة التي اكت�ضف فيها اخلطاأ �ضحيحة اإال اأنها تخ�ضر 

املباراة االأخرية التي اكت�ضف فيها اخلطاأ » انظر عقوبة الالعب يف الفقرة ) 3/16 («.

ت�ضجيل اأو م�ضاركة العب با�ضم العب اآخر ، »انظر عقوبة االإداري يف الفقرة ) 3/15 ( وعقوبة   )2/19(

الالعب يف الفقرة )2/16(« .

ا�ضرتكت بالعب غري م�ضجل يف ك�ضف املباراة انــــظـــر عقوبة االإداري يف الــــــفـــــقـــــرتــــيــن )6/15(   )3/19(

و) 7/15 (.

اأ�ضماء الالعبني  املباراة �ضمن  لالأنظمة يف ك�ضف تقرير حكم  اأو خمالفاً  �ضجلت العباً موقوفاً   )4/19(

االحتياطيني �ضواء �ضارك هذا الالعب يف املباراة اأو مل ي�ضارك انظر عقوبة االإداري يف الفقرتني                         

) 6/15 ( و ) 7/15 ( .

ا�ضرتكت بالعب غري موجود يف �ضجالت اجلامعة/ الكلية كطالب منتظم » انظر عقوبة الالعب   )5/19(

الفقرة ) 3/16 ( .

اإذا كان فريق اجلامعة/ الكلية الذي قام باإحدى املخالفات املنوه عنها �ضابقاً يعترب خا�ضراً املباراة   )6/19(

ويحُعاقب بدفع مبلغاً وقدره ) 3.500 ( ثالثة اآالف وخم�ضمائة ريال عن كل العب خمالف .
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يف حال اكت�ضاف خمالفة م�ضاركة العب يف مباراة ر�ضمية يف الفقرات ال�ضابقة الواردة يف هذه املادة   )7/19(

يتخذ التايل :

اإذا قدم الفريق املناف�ص احتجاجاً مقبواًل �ضكاًل وم�ضموناً فاإن الفريق املخالف يخ�ضر املباراة   )1/7/19(

اإذا كان فائزاً اأو متعاداًل ، وتعود نقاط املباراة واالأهداف للفريق املناف�ص ويطبق بحق الفريق 

املخالف قانون االحتاد االأهلي للعبة . 

اأو  امل�ضابقة  يف  التالية  املباراة  قبل  املنظمة  اجلهة  طريـــق  عـــن  املخالفــــة  اكت�ضــــاف  مت  اإذا   )2/7/19(

البطولــة فاإن الفريق املخالف يخ�ضر املباراة اإذا كان فائزاً اأو متعاداًل وال تعود نقاط املباراة 

واالأهداف للفريق املناف�ص . 

اإذا مت اكت�ضاف املخالفة بعد املباراة التالية يف اأي م�ضابقة اأو بطولة فاإن املباراة اأو املباريات   )3/7/19(

تعترب �ضحيحة مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ) 1/19 ( .   

الفريقني  اأحد  لنتيجة  بالن�ضبة  م�ضلحة  حتقيق  ت�ضتهدف  بطريقة  اجلمهور  تدخل  حال  يف   )8/19(

الذي تدخل اجلمهور ل�ضاحله خا�ضراً                 الفريق  املباراة يعترب هذا  باإنهاء  املتباريني وقام احلكم 

للمباراة/املناف�ضة ح�ضب النظام املتبع يف االحتاد املعني ) يف كرة القدم  ثالثة اأهداف/لال�ضيء( 

ما مل تكن النتيجة الفعلية يف املباراة اأكرث اأهدافاً على الفريق املخالف ففي هذه احلالة حتت�ضب 

النتيجة كما وردت يف تقرير حكم املباراة .

املادة الع�سرون : عقوبات تنظيم البطوالت

من  م�ضبقة  خطية  موافقة  على  احل�ضول  دون  ودية  اأو  ر�ضمية  بطولة  بتنظيم  الكلية  اجلامعة/  قامت  اإذا 

االحتاد تدفع مبلغاً مالياً قدره )10.000( ع�ضرة اآالف ريال ل�ضندوق االحتاد .

املادة احلادية والع�سرون : عقوبة اإعداد املالعب

والبطوالت  امل�ضابقات  الإجراء  االحتاد  ت�ضرف  حتت  قانونيا  اإعدادا  املعدة  املالعب  كافة  تو�ضع    )1/21(

عليها، ولالحتاد حق اختيـار االأن�ضب وتعترب اجلامعة / الكلية امل�ضت�ضيفة م�ضئولة عن التايل :

)1/1/21(   تاأمني ملعب قانوين  .

)2/1/21(   توفري و�ضائل االأمن وال�ضالمة 

)3/1/21(   توفري االإ�ضعاف الطبي 

)4/1/21(   تاأمني �ضبل حفظ النظام 
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تتوىل اجلامعات/ الكليات التي تقام على اأر�ضها املباريات / املناف�ضات التاأكد من ما ورد يف الفقــــرة    )2/21( 

) 1/21( وقبل بدء املباراة / املناف�ضة » بـ ) 72 ( �ضاعة » .  

)3/21(  يف حالة االإخالل بالبند )1/1/21( يعترب الفريق امل�ضت�ضيف خا�ضرا للمباراة  وتدفع اجلامعة

               الكليـــة امل�ضت�ضيفـة مبلغاً مالياً وقدره ) 10.000 ( ع�ضرة اآالف ريال  .

)4/21( يف حالة االإخالل بالبنود )2/1/21 اإىل 4/1/21( تدفع اجلامعة/ الكلية امل�ضت�ضيفة مبلغاً مالياً

              وقدره ) 10.000( ع�ضرة اآالف ريال.

أحكــــــــام عامــــــــــــة

املادة الثانية والع�سرون 

تطبق اأحكام هذه الالئحة على جميع اجلامعات/ الكليات والالعبني واالإداريني والفنيني يف جميع املباريات/

املناف�ضات الر�ضميـة اأو الوديـة اأو غريها ، كما يحق لالحتـــــاد ا�ضتثــناء بعـــ�ص اأحكامهــــا يف بعــــ�ص املباريـــــات/

املناف�ضــــات وفق اإجراءات حمددة .

املادة الثالثة والع�سرون :

املباريات/ بنتائج  لها  تتعلق مبخالفات ال عالقة  �ضكوى  باأية  اإىل االحتاد  تتقدم  اأن  الكلية  يحق للجامعة/ 

املناف�ضات ويقوم االحتاد بالنظر يف هذه ال�ضكوى واتخاذ االإجراءات املنا�ضبة وفق اأحكام هذه الالئحة .

املادة الرابعة والع�سرون :

اأو  ريا�ضي  مو�ضم  كل  بدء  قبل  على العبيها  الدوري  الطبي  الك�ضف  اإجراء  الكليات  اجلامعات/  على جميع 

اأثناءه وحفظ نتيجة الك�ضف الطبي يف ملف الالعب باجلامعة/ بالكلية وموافاة االحتاد بن�ضخة من النتيجة 

وتتحمل اجلامعة امل�ضوؤولية التامة عن �ضحة و�ضالمة العبيها .

املادة اخلام�سة والع�سرون :

يحدد االحتاد اأماكن ومواعيد اإقامة امل�ضابقات والبطوالت واملباريات مع الفرق املحلية واخلارجية واملنتخبات، 

وكذلك مباريات املراحل النهائية للبطوالت واملنتخبات اإال ما ورد له ن�ص خا�ص .
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املادة ال�ساد�سة والع�سرون :

وحتقق  �ضرورية  يراها  الأ�ضباب  الالئحة  هذه  يف  معتمدة  بطولة  اأو  م�ضابقة  اأية  اإقامة  عدم  لالحتاد  يحق 

امل�ضلحة العامة .

املادة ال�سابعة والع�سرون :

تورد جميع مبالغ العقوبات املالية ور�ضوم االحتجاجات املرفو�ضة اإىل �ضندوق االحتاد .

 

املادة الثامنة والع�سرون :

على اجلامعات/ الكليات والالعبني االلتزام مبا ي�ضدر عن االحتاد من تعليمات ذات عالقة مبظهر الالعب 

وطريقة تعبريه عند الفوز اأو اخل�ضارة .

املادة التا�سعة والع�سرون :

 ت�ضدر العقوبات عن جلان االحتاد للمباريات/املناف�ضات الر�ضمية التي ينظمها بني اجلامعات/ الكليات وفــــق 

اأحـــكام هذه الالئحة وتعترب �ضارية املفعول بعد اعتمادها من رئي�ص االحتاد اأو من يفو�ضه .

املادة الثالثون :

 االحتاد هو املخت�ص بتف�ضري اأحكام هذه الالئحة وله احلق يف اتخاذ ما يراه منا�ضباً يف الـــحــــاالت والوقــــائــــع 

التي مل يرد لها ن�ص يف هذه الالئحة واإ�ضافتها لالئحة املوا�ضم التالية .

املادة احلادية والثالثون :

 يعمل باأحكام هذه الالئحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من االحتاد .





الئحة العقوبات
باالتحاد الرياضي للجامعات السعودية

املعتمدة بقرار جمل�س اإدارة االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية

رقم ) 1433/2/7 ( يف االجتماع الثاين املنعقد بتاريخ 1433/6/15هـ

واملعدلة برقم )1436/5/1( بتاريخ 1436/2/12هـ





30 التعريفات     

31 اأهداف االئحة وجماالت تطبيقها   

32 قواعد عامة للمخالفات والعقوبات   

35 املخالفات والعقوبات:    

- اجلامعات/ الكليات    

- االأع�ساء واالإداريون والفنيون  

- االعبون

- احلكام واملقيمون واملراقبون

46 اأحكام عامة     

فهرس الالئحة
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التعــــــــريــــــــفات

املادة االأوىل

يق�ضد بالكلمات والعبارات االآتية ، اأينما وردت يف هذه الالئحة املعاين املو�ضحة اأمام كل منها ما مل يقت�ص 

�ضياق الن�ص غري ذلك :

االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�ضعودية . - االتــــــــــــــحــــــــــــــــاد: 

بتنظيم  املعنية  املوؤقتة  واللجان  االحتاد  يف  املخت�ضة  واللجان  العامة  االأمانة  - الــــــــجهــة املـــــنظمة: 

واإ�ضدار جداول املباريات ومتابعة تنفيذها. 

اللجنة املخت�ضة بتوقيع العقوبات املعتمدة واملن�ضو�ص عليها يف هذه الالئحة . - اللـــــــــــــــــــــجـــنـــــــــة: 

البطوالت  اأهلية ع�ضو يف االحتاد وم�ضاركة يف  اأو  �ضعودية حكومية  اأي جامعة  - الـــــــــــــجــــــامـــــــعــــة: 

واملناف�ضات الريا�ضية لالحتاد .

اأياً من الكليات االأهلية امل�ضاركة يف البطوالت اأو املناف�ضات الريا�ضية . - الـــــــــــــــــــــــــــكـــــــلـية: 

اللعبة املعنية.  - الــلــــــــــــعـــــــــــــــــــــبة: 

رئي�ص جمل�ص اإدارة االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�ضعودية. - رئــــــــــي�س املـــــــجـل�س: 

رئي�ص االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�ضعودية. - رئــــــــــي�س االتــــــحاد: 

اأي ع�ضو منتمي للجامعة/ للكلية.  - الــــــــــــــــــــــــــــــــعــ�سـو: 

كل من ميار�ص الن�ضاط الريا�ضي وم�ضجل ر�ضمياً يف �ضجالت اجلامعة/ الكلية  - الـــالعـــــــــــــــــــــــــــــب: 

املنت�ضبة لالحتاد.

كل �ضخ�ص يدرج ا�ضمه يف ك�ضف املباراة/املناف�ضة الر�ضمي �ضمن اجلهاز االإداري  - االإداري والفــــــــنــــــي: 

والفني والطبي لفريق اجلامعة/ الكلية . 

كل من يزاول التحكيم ومعتمد ر�ضمياً من قبل احتاد اللعبة املعنية . - الـــــــــــحـــــــكـــــــــــــــــم: 

ال�ضخ�ص املعني لتقييم اأداء احلكام اأثناء املباريات الر�ضمية اأو الودية من الناحية  - مــــــــقـــيــــم الــــــحكام: 

الفنية وفقاً لقانون اللعبة املعنية . 

ال�ضخ�ص املعني من قبل اجلهة املنظمة ويتوىل االأمور االإدارية للمباراة. - مـــــــــــراقـــب املـــباراة: 

الفرتة الزمنية التي جترى فيها املـــ�ضــابـقات والبطوالت واملباريات الر�ضــــمــــيـــة  - املــــــــو�ســـم الــريا�سي: 

التي ينظمها ويحددها االحتاد.

املباريات الر�ضمية اأو الودية التي ينظمها اأو ي�ضرف عليها االحتاد . - املـ�سابقات والبطوالت: 

املنطقة التي ت�ضمل منطقة اأقامة املناف�ضة وما حولها واأماكن جلو�ص اجلهازين  - داخـــــــــــــــل املـــلــــعب: 

الفني واالإداري والالعبني وغرف تبديل املالب�ص. 
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املنطقة التي تبداأ من اأماكن جلو�ص اجلمهور وحتى االأ�ضوار اخلارجية للملعب  - خــــــــــــــــارج املـــــــلعب: 

اأو مكان املباراة/املناف�ضة .

الوقت الذي يبداأ من و�ضول االإداريني والفنيني والالعبني لداخل امللعب حتى  - قــــــــــبل الــــمـــــــباراة: 

اإطالق �ضافرة املباراة/املناف�ضة .

الوقت الواقع بني اإطالق �ضافرة بداية املناف�ضة وحتى �ضافرة نهايتها. - اأثنـــــــــــــــاء املـــــباراة: 

االإداريني  مغادرة  وحتى  املناف�ضة  نهاية  �ضافرة  اإطالق  بني  الواقع  الوقت  - بـــــــعــــــــد الــــــمباراة: 

والفنيني والالعبني اأر�ص امللعب .

االأحكام والن�ضو�ص التي حتدد املخالفات والعقوبات . - الــالئــــــــــحــــــــــــــــــة: 

االأفعال واالأقوال والت�ضرفات املعاقب عليها يف هذه الالئحة . - املـــــــــــخــــــــــــــــالفات: 

اجلزاء املقرر على كل من يثبت ارتكابه اإحدى املخالفات املن�ضو�ص عليها يف هذه  - الـــــــــــــــــعــقــــــــــوبـة: 

الالئحة .

خطـاب ر�ضمـي يتـم اإر�ضـالـه للمـخالـف جراء ت�ضرف غري منا�ضب. - لــــــفــــت الــــــــــــنظــر: 

اإنذار ر�ضمي يتم اإر�ضاله للمخالف مب�ضمون اأحـــــــد ن�ضو�ص الالئــــحـــــة يف اإطار  - الــــتـــــــحــــــــــــــــذيــر: 

التذكري بفر�ص العقوبة يف حال تكرار املخالفة . 

املنع من امل�ضاركة اأو مرافقة فرق اجلامعة/ الكلية اأو التواجد عــــلــى مـــــقــــاعــــد  - االإيــــــــــــــــــــــــقــــــاف: 

الـــبــــــدالء  يف مناف�ضة اأو اأكرث اأو لفرتة حمدده .

مبلغاً مالياً ي�ضتوفى وفقاً ملا تقره هذه الالئحة ل�ضندوق االحتاد . - الــــــــــعـقـوبات املالية: 

أهداف الالئحة ومجاالت تطبيقها
 

املادة الثانية : اأهداف الالئحة 

تهدف هذه الالئحة اإىل حتقيق التايل : 

تر�ضيخ مبادئ الروح الريا�ضية والتناف�ص ال�ضريف .  )1/2(

اللعب النظيف والتحلي باالأخالق احلميدة .   )2/2(

احرتام وتطبيق االأ�ض�ص والقواعد التنظيمية والقانونية لالألعاب الريا�ضية و�ضلوكيات املمار�ضني   )3/2(

لها واملنتمني اإليها .

اإبراز ال�ضورة امل�ضرفة للريا�ضة ال�ضعودية ب�ضفة عامة واجلامعية ب�ضفة خا�ضة .   )4/2(

اتخاذ االإجراءات التي حتدد املخالفات والعقوبات .  )5/2(
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املادة الثالثة : جماالت تطبيق الالئحة     

) 1/3 (    تطبق هذه الالئحة على جميع امل�ضابقات والبطوالت واملباريات الر�ضمية الريا�ضية التي ينظمها 

اأو ي�ضرف عليها االحتاد ، كما تطبق هذه الالئحة على كل من :  

) 1/2/3 (    اجلامعات والكليات االأع�ضاء يف االحتاد.

) 2/2/3 (    الريا�ضيني املنت�ضبني للجامعات والكليات من االإداريني والفنيني والعاملني .

) 3/2/3 (    الالعبني من طالب اجلامعات والكليات .

) 4/2/3 (    حكام املباريات واملقّيمني واملراقبني .

) 5/2/3 (    جمهور املباريات يف امللعب .

) 6/2/3 (     اأي فئات اأو اأ�ضخا�ص اآخرين ترى اللجنة خ�ضوعهم الأحكام هذه الالئحة . 

 

 املادة الرابعة : جماالت تطبيق الالئحة – املـدة   

تطبق العقوبات بحق الفئات املن�ضو�ص عليها يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة للمخالفات املرتكبة   )1/4(

�ضواًء قبل اأو اأثناء اأو بعد املناف�ضة . 

ال حتت�ضب فرتات توقف الن�ضاط بني املوا�ضم الريا�ضية �ضمن الفرتة الزمنية لعقوبة االإيقاف .   )2/4(

اإيقاف الالعب اأو االإداري اأو الفني لفرتة زمنية موؤقتة ال تتجاوز ثالثني يوماً من تاريخ ارتكاب   )3/4(

املخالفة حلني اإ�ضدار القرار النهائي . 

املادة اخلام�سة : جماالت تطبيق الالئحة – التنفيذ    

يبداأ تنفيذ العقوبة وينتهي وفق التاريخ الذي حتدده اللجنة .   )1/5(

الالعب املوقوف ال يحق له امل�ضاركة يف اأي مناف�ضة ر�ضمية اإال بعد انق�ضاء العقوبة املقررة عليه .   )2/5 (

االإداري اأو الفني املوقوف ال يحق له مرافقة جميع الفرق الريا�ضية بالـــجـــامــــعــــة/ بالـــكـــلـــيـــة   )3/5(

حتى تنق�ضي العقوبة املقررة عليه يف اللعبة التي اأوقف فيها .

قواعد عامة للمخالفات والعقوبات

املـادة ال�ساد�سة : �سروط تطبيق العقوبات 

التعمد يف ارتكاب املخالفات : يعاقب كل من يرتكب خمالفة عمداً.  )1/6(
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ال�سروع يف ارتكاب املخالفات : يعاقب كل من يرتكب االأفعال التي ت�ضل اإىل م�ضتوى ال�ضروع   )2/6(

يف ارتكاب املخالفة .  

امل�ساركة يف ارتكاب املخالفات : يعاقب كل من ي�ضارك يف ارتكاب املخالفات �ضواًء بالتحري�ص   )3/6(

اأو االتفاق اأو امل�ضاعدة . 

التجريح والتهديد والقوة : يعاقب كل من يلجاأ اإىل التجريح اأو التهديد اأو ا�ضتعمال القوة   )4/6(

يف املخالفات .  

املادة ال�سابعة : اأنواع العقوبات  

ميكن تطبيق اأي من العقوبات التالية ح�ضب نوع وحجم املخالفة .   )1/7(

العقوبات على اجلامعات والكليات :   )2/7(

لفت النظر .  )1/2/7(

اإنذار .  )2/2/7(

العقوبة املالية .  )3/2/7(

خ�ضارة نتيجة املباراة/املناف�ضة .  )4/2/7(

احل�ضم من النقاط .  )5/2/7(

�ضحب اللقب/اجلوائز )عينية/ مالية(.  )6/2/7(

�ضطب النتائج والهبوط اإىل درجة اأدين .   ) 7/2/7(

�ضحب نقاط درع التميز .   ) 8/2/7(

العقوبات على االإداريني والفنيني والالعبني :  )3/7(

لفت النظر .  )1/3/7(

اإنذار .  )2/3/7(

العقوبة املالية .  )3/3/7(

االإيقاف عن م�ضاركة الفريق لعدد من املباريات/املناف�ضات اأو لفرتة حمدده .   )4/3/7(

االإيقاف عن مرافقة فرق اجلامعة/ الكلية لعدد من املباريات/املناف�ضات اأو لفرتة حمدده .  )5/3/7(

احلرمان من ممار�ضة اأي ن�ضاط يتعلق باالأن�ضطة الريا�ضية باجلامعات .   )6/3/7(

العقوبات على احلكام واملقّيمني واملراقبني :  )4/7(

لفت النظر .  )1/4/7(

اإنذار .  )2/4/7(

العقوبة املالية .  )3/4/7(
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االإيقاف .  )4/4/7(

احلرمان من مزاولة اأي ن�ضاط ريا�ضي يتعلق باجلامعات/ بالكليات .  )5/4/7(

املادة الثامنة : تعــدد املخالفـات   

املخالفات  على  العقوبات  فر�ص  للجنة  فاإن  عقوبات  عدة  بفر�ص  تق�ضي  خمالفات  ارتكبت  اإذا   )1/8(

املرتكبة .

للجنة توقيع عدة عقوبات يف حال تعدد املخالفات .  )2/8(

كل �ضخ�ص يطرده احلكم ويرتكب بعد ذلك خمالفة ت�ضتوجب العقوبة يتم اإ�ضافة عقوبة اأخرى   )3/8(

اإىل عقوبة الطرد . 

املادة التا�سعة : تكـرار املخالفـات   

اأو  الكلية  اجلامعة/  قبل  من  الريا�ضي  املو�ضم  خالل  الالئحة  هذه  يف  الواردة  املخالفات  نف�ص  تكرار  عند 

، ما مل يقت�ص ن�ص  املادة  ال�ضخ�ص تت�ضاعف العقوبة االإدارية واملالية ح�ضب ما هو مو�ضح يف فقرات هذه 

العقوبة خالف ذلك .

عند وقوع املخالفة للمرة االأوىل تطبق العقوبة االإدارية واملالية.  )1/9(

عند وقوع املخالفة للمرة الثانية تطبق العقوبة االإدارية .  )2/9(

عند تكرار املخالفة بعد ذلك تت�ضاعف العقوبة االإدارية الثانية عن كل خمالفة.   )3/9(

   

املادة العا�سرة : ا�ستيفاء العقوبات املالية

ت�ضدد العقوبات املالية اإىل �ضندوق االحتاد خالل ثالثني يوماً من تاريخ تبليغ اجلامعة/ الكلية   )1/10(

بقرار اللجنة .

يف حالة التاأخر عن ال�ضداد بعد التاريخ املحدد يقوم االحتاد بخ�ضم املبلغ مبا�ضرة دون الرجوع   )2/10(

للجامعة/ للكلية . 

اال�ضتئناف ال يحول دون �ضداد العقوبة املالية .  )3/10(

يف حال نق�ص قرار اللجنة من قبل جلنة اال�ضتئناف يتم اإعادة مبلغ العقوبة للجامعة/ للكلية.  )4/10(

كل عقوبة مالية مقررة على اخلا�ضعني لهذه الالئحة يجب �ضـــــدادهـــــا خـــــالل ثـــالثــــــني يـــــومــــاً،   )5/10(

ويف حال التخلف عن ال�ضداد تتحمل اجلامعة/ الكلية م�ضئولية ال�ضداد .

تودع جميع مبالغ العقوبات املالية حل�ضاب �ضندوق االحتاد .  )6/10(
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 املادة احلادية ع�سرة : ا�ستكمال العقوبات 

العقوبات التي تتخذ بحق اجلامعات/ الكليات واالأ�ضخا�ص اخلا�ضعني الأحكام هذه الالئحة خالل املــــو�ضـــم 

الـــريــــا�ضــــي ومل تطبق اأو ت�ضتكمل يف نف�ص املو�ضم الريا�ضي تطبق وت�ضتكمل يف املو�ضم الريا�ضي الذي يليه.

املادة الثانية ع�سرة : تقــارير املباريات      

اإذا ظهر اأي اختالف يف التقارير املقدمة من طاقم حكام املباراة/املناف�ضة اأو مقّيم احلكام اأو مراقب املباراة 

فاإن تقرير احلكم ي�ضبح املرجع ب�ضاأن اأية اأحداث وقعت يف املباراة/املناف�ضة .

المخالفـــات والعقـــوبات 
الجامعات/ الكليات

املادة الثالثة ع�سرة : التاأثري على نتيجة املباراة/املناف�سة 

اجلامعات/ الكليات التي تقوم بالتالعب يف نتائج املباريـــات/املناف�ضــات بق�ضد التاأثري على نـــتـــائــــج جامــــعـــات/ 

فيها  وقعت  التي  اللعبة  يف  البطولة  اأو  امل�ضابقة  يف  نتائجها  تلغى  والبطوالت  امل�ضابقات  يف  اأخـــــــــرى  كليات 

املخالفة، وت�ضدر اللجنة العقوبة بحق اجلامعات/ الكليات واالأع�ضاء واالإداريني والفنيني والالعبني وكل 

مــن �ضــــارك ب�ضـــكــــل مــــــبــــا�ضــــر اأو غري مبا�ضر وكان له اأثر يف حدوث املخالفة من الذين ثبت تورطهم فيها .

املادة الرابعة ع�سرة : ) خمالفات اجلماهــري ) �سغب اجلماهري (( 

املباريات  بعد  اأو  اأثناء  اأو  قبل  خارجه  اأو  امللعب  داخل  خمالفة  باأي  الكلية  اجلامعة/  جماهري  تقوم  عندما 

الر�ضمية اأو الودية اأو ا�ضتخدام األفاظ بذيئة ونابية اأو القذف باأي اأداة اأو اإ�ضهار اأعالم اأو الفتات حتمل �ضعارات 

عن�ضرية اأو م�ضيئة اأو القيام بالتلفظ باألفاظ عن�ضرية اأو وقوع اعتداء جتاه اأي من املذكورين يف املادة ) 3 ( 

من هذه الالئحة اأو  م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه ويوؤدي ذلك اإىل حدوث �ضغب جماهريي 

ينتج عنه اأ�ضرار يف االأ�ضخا�ص اأو تلفيات يف املمتلكات تعاقب اجلامعة/ الكلية وفق كل حالة بالعقوبات التالية:

توجيه األفاظ بذيئة اأو نابية تعاقب اجلامعة/ الكلية بدفع مبلغاً مالياً قدره ) 15.000 ( خم�ضة   )1/14(

ع�ضر األف ريال .

قدره  مالياً  مبلغاً  بدفع  الكلية  اجلامعة/  تعاقب  �ضار  اأي جهاز  ا�ضتخدام  اأو   ، اأداة  باأي  القذف   )2/14(

)22.500( اإثنان وع�ضرون األف وخم�ضمائة ريال.

يف حالة قيام اجلماهري باإتالف اأي ممتلكات باملن�ضاأة الريا�ضية املقام عليها املباراة / املناف�ضة ،   )3/14(

تلتزم اجلامعة/ الكلية باإ�ضالح التلف بعد تقديره من اجلهة املت�ضررة. 
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عن�ضري  �ضلوك  اأو  بلفظ  القيام  اأو  م�ضيئة  اأو  عن�ضرية  �ضعارات  حتمل  الفتات  اأو  اأعالم  اإ�ضهار   )4/14(

تعاقب اجلامعة بدفع مبلغاً مالياً قدره ) 45.000 ( خم�ضة واأربعون األف ريال . 

وقوع اأي اعتداء تعاقب اجلامعة بدفع مبلغاً مالياً قدره ) 45.000 ( خم�ضة واأربعون األف ريال .   )5/14(

عند تكرار املخالفات الواردة يف الفقرات ال�ضابقة من هذه املادة يتخذ التايل :    )6/14(

عند وقوع املخالفة للمرة الثانية يت�ضاعف املبلغ املايل .  )1/6/14(

عند وقوع املخالفة للمرة الثالثة يت�ضاعف املبلغ املايل الثاين مع اإقامة اأول مباراة للجامعة   )2/6/14(

املخالفة على اأر�ضها بدون جمهورها، با�ضتثناء الفقرة ) 1/14 ( من هذه املادة ب�ضاأن اإقامة 

املباراة بدون جمهور. 

اجلامعة  مباريات  جميع  وتقام  الثاين  املايل  املبلغ  يت�ضاعف  ذلك  بعد  املخالفة  تكرار  عند   )3/6/14(

املخالفة على اأر�ضها بدون جمهور .  

اإ�ضافة اإىل العقوبات الواردة يف فقرات هذه املادة تلتزم اجلامعة بدفع كافة امل�ضروفات امل�ضتحقة   )7/14(

عن اإقامة املباراة بدون جمهور باالإ�ضافة اإلـــــى اأي م�ضــــاريــــف اأو الـــــتزامـــــات اأخـــــــرى مـــرتتــــبـــــة 

على املخالفات وفق ما تقرره اجلهة املنظمة .

املادة اخلام�سة ع�سرة : العن�سريـة وال�سلـوك املهـني

قدره                             مالياً  مبلغاً  بدفع  تعاقب  املهني  ال�ضلوك  اأو  العن�ضرية  اأ�ضكال  من  �ضكل  اأي  ترتكب  التي  اجلامعة 

) 45.000 ( خم�ضة واأربعون األف ريال .

املادة ال�ساد�سة ع�سرة: االعتـداء من جمهويل الهوية 

اإذا ارتكبت خمالفة جماعية يعاقب جميع امل�ضاركني يف ارتكاب املخالفة وفقاً لالئحة وتعاقب اجلامعة/ الكلية 

ذات العالقة بدفع مبلغاً مالياً قدره ) 15.000 ( خم�ضة ع�ضر األف ريال . 

املادة ال�سابعة ع�سرة : رفــ�س ت�سـلم اجلـوائز

اجلامعات/ الكليات التي ترف�ص ا�ضتالم اجلوائز اأو متتنع عن التقيد باملرا�ضم املقررة من  قبل اجلهة املنظمة 

للمباريات/املناف�ضات النهائية  تعاقب  باحلرمان  من اجلوائز املخ�ض�ضة ) مالية – عينية ( مع دفع مبلغاً 

مالياً قدره ) 75.000 ( خم�ضة و�ضبعون األف ريال .
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 األعضاء واإلداريون والفنيون :
املادة الثامنة ع�سرة : القذف باأي اأداة   

مـــــن  اأي  جتاه  اأو  الــــــــــملعب  جتاه  اأداة  اأي  بقذف  يقوم  اأو  �ضارة  اأداة  باإ�ضتخدام  يقوم  ع�ضو  كل   )1/18(

املتعاونني معه  اأو  اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد  3 ( من هذه الالئحة  املادة )  املـــــذكــــوريــــن يف 

يعاقب  والودية  الر�ضمية  املباريات/املناف�ضات  بعد  اأو  اأثناء  اأو  اأو خارجه قبل  امللعب  داخل  �ضواًء 

بدفع مبلغاً مالياً قدره ) 15.000 ( خم�ضة ع�ضر األف ريال . 

اأي  جتاه  اأو  امللعب  جتاه  اأداه  اأي  بقذف  يقوم  اأو  �ضارة  اأداة  با�ضتخدام  يقوم  فني   اأو  اإداري  كل   )2/18(

من املذكورين يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه 

الر�ضمية والودية يعاقــب  املباريات/املناف�ضات  اأو بعد  اأثناء  اأو  اأو خارجه قبل  امللعب  �ضواًء داخل 

يف  ر�ضمية  مباريات  ثالث  بكليته  بجامعته/  الريا�ضية  الفرق  جميع  مرافقة  عن  باالإيــــــقــــــاف 

االألعاب اجلماعية وملدة �ضهر يف االألعاب الفردية ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 7.500 ( �ضبعة اآالف 

وخم�ضمائة ريال 

املادة التا�سعة ع�سرة : امل�سلك امل�سني باللفظ  

كل ع�ضو ي�ضلك م�ضلكاً م�ضيناً بالقول اأو بالفعل اأو يهدد اأو ي�ضتعمل األفاظاً نابية اأو بذيئة جتاه   )1/19(

اأو املتعاونني  اأو م�ضئويل و من�ضوبي االحتاد  3 ( من هذه الالئحة  اأي من املذكورين يف املادة ) 

معه �ضواًء داخل امللعب اأو خارجه قبل اأو اأثناء اأو بعد املباريات/املناف�ضات الر�ضمية والودية يعاقب 

بدفع مبلغاً مالياً قدره ) 15.000 ( خم�ضة ع�ضر األف ريال . 

كل اإداري اأو فني ي�ضلك م�ضلكاً م�ضيناً بالقول اأو بالفعل اأو يهدد اأو يــــ�ضـــتعمل األـــفـــاظـــاً نابـــيــــــة   )2/19(

اأو بذيئة جتاه اأي من املذكورين يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد 

اأو املتعاونني معه �ضواًء داخل امللعب اأو خارجه قبل اأو اأثناء اأو بعد املباريات/املناف�ضات الر�ضمية 

والودية يعاقب باالإيقاف عن مرافقة جميع الفرق الريا�ضية بجامعته/ بكليته ثالث مباريات/

قدره  مالياً  مبلغاً  ودفع  الفردية  االألعاب  يف  �ضهر  وملدة  اجلماعية  االألعاب  يف  ر�ضمية  مناف�ضات 

)7.500 ( �ضبعة اآالف وخم�ضمائة ريال .

املادة الع�سرين : امل�سـلك امل�سـني باحلـركــة   

كل ع�ضو ي�ضلك م�ضلكاً م�ضيناً بالفعل اأو باحلركة املخلة باالآداب العامة جتاه اأي من املــــــذكوريـــن   )1/20(

يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه �ضواًء داخل امللعب 

مالياً  مبلغاً  بدفع  يعاقب  والودية  الر�ضمية  املباريات/املناف�ضات  بعد  اأو  اأثناء  اأو  قبل  اأو خارجه 

قدره ) 22.500 ( اإثنان وع�ضرون األف وخم�ضمائة ريال . 
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كل اإداري اأو فنــي ي�ضلــك م�ضلكـــاً م�ضيناً باحلركة املخلة باالآداب العامة جتاه اأي من املذكوريــــن يف   )2/20(

املادة ) 3 ( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه �ضواًء داخل امللعب اأو 

خارجه قبل اأو اأثناء اأو بعد املباريات/املناف�ضات الر�ضمية والودية يعاقب باالإيــــــــقــــاف عن مرافقة 

جميع الفرق الريا�ضية بجامعته/ بكليته �ضت مباريات ر�ضمية يف االألعاب اجلماعية وملدة �ضهرين 

يف االألعاب الفردية ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 10.000 ( ع�ضرة اآالف ريال .

املادة احلادية والع�سرين : الب�سـق

م�ضئويل  اأو  الالئحة  هذه  من   )  3  ( املادة  يف  املذكورين  من  اأي  جتاه  بالب�ضق  يقوم  ع�ضو  كل   )1/21(

بــــعــــــد  اأو  اأثــــنــــاء  اأو  قـــبــــــل  اأو خــــــارجــــه  امللعب  اأو املتعاونني معه �ضواًء داخل  ومن�ضوبي االحتاد 

املباريات/املناف�ضات الر�ضمية والودية  يعاقب بدفع مبلغاً مالياً قدره ) 22.500 ( اإثنان وع�ضرون 

األف وخم�ضمائة ريال .

كل اإداري اأو فني يقوم بالب�ضق جتاه اأي من املذكورين يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل   )2/21(

بـــــعــــد  اأو  اأثــــنـــــاء  اأو  قــبــــــل  خــارجــــه  اأو  امللعب  داخل  �ضواًء  معه  املتعاونني  اأو  االحتاد  ومن�ضوبي 

الريا�ضية  الفرق  جميع  مرافقة  عن  باالإيقاف  يعاقب  والودية  الر�ضمية  املباريات/املناف�ضات 

الفردية  االألعاب  �ضهرين يف  االألعاب اجلماعية وملدة  ر�ضمية يف  �ضت مباريات  بكليته  بجامعته/ 

ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 10.000 ( ع�ضرة اآالف ريال .

املادة الثانية والع�سرين : حماولة االعتـداء بال�سـرب

كل ع�ضو يقوم مبحاولة االعتداء بال�ضرب على اأي من املذكورين يف املادة  ) 3 ( من هذه الالئحة   )1/22(

اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه �ضواًء داخل امللعب اأو خارجه قبل اأو اأثناء اأو بعد 

املباريات/املناف�ضات الر�ضمية والودية يعاقب بدفع مبلغاً مالياً قدره ) 22.500 ( اإثنان وع�ضرون 

األف وخم�ضمائة ريال .

كل اإداري اأو فني يقوم مبحاولة االعتداء بال�ضرب على اأي من املذكورين يف املادة ) 3 ( من هذه   )2/22(

الالئحة اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه �ضواًء داخل امللعب اأو خارجه قبل اأو اأثناء 

اأو بعد املباريات/املناف�ضات الر�ضمية والودية يعاقب باالإيقاف عن مرافقة جميع الفرق الريا�ضية 

الفردية  االألعاب  �ضهرين يف  االألعاب اجلماعية وملدة  ر�ضمية يف  �ضت مباريات  بكليته  بجامعته/ 

ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 10.000 ( ع�ضرة اآالف ريال .
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 املادة الثالثة والع�سرين : االعتداء بال�سرب

كل ع�ضو يقوم باالعتداء بال�ضرب على اأي من املذكورين يف املــــــــادة ) 3 ( مـــــن هــــــذه الالئــــحـــــــة   )1/23(

اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه �ضواًء داخل امللعب اأو خارجه قبل اأو اأثناء اأو بعد                

املباريات/املناف�ضات الر�ضمية والودية يعاقب بدفع مبلغاً مالياً قدره ) 35.000 ( خم�ضة وثالثون 

األف ريال .

كل اإداري اأو فني يقوم باالعتداء بال�ضرب على اأي من املذكورين يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة   )2/23(

اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه �ضواًء داخل امللعب اأو خارجه قبل اأو اأثناء اأو بعد       

الريا�ضية  الفرق  جميع  مرافقة  عن  باالإيقاف  يعاقب  والودية  الر�ضمية  املباريات/املناف�ضات 

بجامعته/ بكليته ثالثة اأ�ضهر ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 15.000 ( خم�ضة ع�ضر األف ريال، وقد 

ت�ضل العقوبة اإىل املنع من مرافقة الفرق الريا�ضية مع جامعته/ كليته .

املادة الرابعة والع�سرين : االإ�سـاءة يف و�سـائل االإعـالم 

املوقع  اأو  واالجتماعية   االلكرتونية  املواقع  عرب  اأو  اأنواعه  بكافة  االإعالم  ي�ضتخدم  ع�ضو  كل   )1/24(

الر�ضمي للجامعة/ للكلية ونحوها يف االإ�ضاءة اأو التجريح اأو التهديد الأي من املذكورين يف املادة 

)3( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه يعاقب بدفع مبلغاً مالياً 

وقدره )150.000( مائة وخم�ضون األف ريال .

اأو  املواقع االلكرتونية واالجتماعية   اأو عرب  اأنواعه  بكافة  االإعالم  اأو فني  ي�ضتخدم  اإداري  كل   )2/24(

املوقع الر�ضمي للجامعة/ للكلية ونحوها يف االإ�ضاءة اأو التجريح اأو التهديد الأي من املذكورين يف 

املادة )3( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل ومن�ضوبي  االحتاد اأو املتعاونني معه يعاقب باالإيقاف عن 

مرافقة جميع الفرق الريا�ضية بجامعته/ بكليته مباراتني ر�ضميتني وبدفع مبلغاً مالياً وقدره 

)35.000( خم�ضة وثالثون األف ريال .

املادة اخلام�سة والع�سرين : التفرقة العن�سرية 

كل ع�ضو يحتقر اأو يحط من قدر اأي �ضخ�ص اأو يرتكب �ضلوك عن�ضري يعاقب بدفع مبلغاً مالياً   )1/25(

قدره ) 22.500 ( اإثنان وع�ضرون األف وخم�ضمائة ريال .

كل اإداري اأو فني يحتقر اأو يحط من قدر اأي �ضخ�ص اأو يرتكب �ضلوك عن�ضري يعاقب باالإيقاف    )2/25(

عن مرافقة  جميع الفرق الريا�ضية بجامعته/ بكليته �ضت مباريات ر�ضمية يف االألعاب اجلماعية 

وملدة �ضهرين يف االألعاب الفردية ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 10.000 ( ع�ضرة اآالف ريال .
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 املادة ال�ساد�سة والع�سرين : التحري�س على العنـف والكراهية  

قدره  مالياً  مبلغاً  بدفع  يعاقب  والكراهية   العنف  على  عالنية  االآخرين  يحر�ص  ع�ضو  كل   )1/26(

)22.500( اإثنان وع�ضرون األف وخم�ضمائة ريال .

كل اإداري اأو فني يحر�ص االآخرين عالنية على العنف والكراهية يعاقب باالإيقاف عن مرافقة   )2/26(

ولـــــمدة  االألعاب اجلماعيـــــة  ر�ضمية يف  �ضت مباريات  بكليته  الريا�ضية بجامعته/  الفرق  جميع 

�ضهــــــريــــــن يف االألعاب الفردية ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 10.000 ( ع�ضرة اآالف ريال .

املادة ال�سابعة والع�سرين : الدخول الأر�س امللعب للتاأثري على �سري املباراة/املناف�سة 

كل ع�ضو يدخل اأر�ص امللعب بق�ضد التاأثري على �ضري املباراة/املناف�ضة يعاقب بدفع مبلغاً مالياً   )1/27(

قدره ) 15.000 ( خم�ضة ع�ضر األف ريال . 

كل اإداري اأو فني يدخل اأر�ص امللعب بق�ضد التاأثري على �ضري املباراة/املناف�ضة يعاقب باالإيقاف   )2/27(

عن مرافقة جميع الفرق الريا�ضية بجامعته/ بكليته ثالث مباريات ر�ضمية يف االألعاب اجلماعية 

وملدة �ضهرين يف االألعاب الفردية ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 7.500 ( �ضبعة اآالف وخم�ضمائة ريال .

املادة الثامنة والع�سرين: التحري�س على �سحب الفريق من امللعب وتعطيل اللعب 

اإكمال                        عدم  اأو  اللعب  لتعطيل  امللعب  من  االن�ضحاب  على  الالعبني  يحر�ص  ع�ضو  كل   )1/28(

املباراة/املناف�ضة يعاقب بدفع مبلغاً مالياً قدره ) 22.500 ( اإثنان وع�ضرون األف وخم�ضمائة ريال .

اإكمال  عدم  اأو  اللعب  لتعطيل  امللعب  من  االن�ضحاب  على  الالعبني  يحر�ص  فني  اأو  اإداري  كل   )2/28(

املباراة/املناف�ضة يعاقب باالإيقاف عن مرافقة جميع الفرق الريا�ضية بجامعته ملدة ثالثة اأ�ضهر 

ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 10.000 ( ع�ضرة األف ريال .

املادة التا�سعة والع�سرين : التاأثري على نتيجة املباراة/املناف�سة 

كل ع�ضو يتاآمر اأو يقوم بدفع اأو اإغراء الالعبني باأي و�ضيلة كانت ) نقداً اأو عيناً ( بغر�ص التاأثري   )1/29(

قدره             مالياً  مبلغاً  بدفع  يعاقب  بالغري  االأذى  اأو  ال�ضرر  اإحلاق  اأو  املباراة/املناف�ضة  نتيجة  على 

) 150.000 ( مائة وخم�ضون األف ريال .

كل اإداري اأو فني يتاآمر اأو يقوم بدفع اأو اإغراء الالعبني باأي و�ضيلة كانت ) نقداً اأو عيناً ( بغر�ص   )2/29(

التاأثري على نتيجة املباراة اأو اإحلاق ال�ضرر اأو االأذى بالغري يعاقب باملنع من امل�ضاركة يف االأن�ضطة 

األف  35.000 ( خم�ضة وثالثون  الريا�ضية بجامعة/ كلية ملدة �ضنتني ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 

ريال .
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املادة الثالثني : الدخول الأر�س امللعب 

كل اإداري اأو فني اأ�ضمه غري م�ضجل يف ك�ضف املباراة/امل�ضابقة الر�ضمي يقوم بالدخول اإىل اأر�ص امللعـــــــب اأثــــنــــاء 

اأو بعد املباراة يعاقب بدفع مبلغاً مالياً قدره ) 7.500 ( �ضبعة اآالف وخم�ضمائة ريال .

املادة احلادية والثالثني : التدخني يف اأر�س امللـعب 

كل ع�ضو اأو اإداري اأو فني يقوم بالتدخني داخل امللعب يعاقب باالإبعاد من مقاعد البدالء ودفع مبلغاً مالياً 

قدره ) 3.500 ( ثالثة اآالف وخم�ضمائة ريال .

املادة الثانية والثالثني : رفـ�س ت�سلم اجلوائز 

كل اإداري اأو فني يرف�ص ا�ضتالم اجلوائز اأو ميتنع عن التقيد مبرا�ضم التتويج النهائية بدون عذر مقبول 

يعاقب بدفع مبلغاً مالياً قدره ) 7.500 ( �ضبعة اآالف وخم�ضمائة ريال . 

املادة الثالثة والثالثني : اإتالف معدات اأو حمتويات املن�ساأة الريا�سية املقام عليها املناف�سة   

كل ع�ضو يقوم باإتالف معدة اأو حمتوى يف املن�ضاأة الريا�ضية املقام عليها املباراة / املناف�ضة ، تلتزم جامعة/ 

كلية الع�ضو املت�ضبب باإ�ضالح التلف بعد تقديره من اجلهة املت�ضررة ورفعه اإىل االحتاد الريا�ضي للجامعات 

ال�ضعودية لتطبيق نظامها حيال املت�ضبب  . 

 الالعبــــــــــــــــون 
املادة الرابعة والثالثني : امل�سلك امل�سني باللفظ  

من  اأي  جتاه  بذيئة  اأو  نابية  األفاظاً  ي�ضتعمل  اأو  يهدد  اأو  الفعل  اأو  بالقول  م�ضيناً  م�ضلكاً  ي�ضلك  العب  كل 

املذكورين يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه �ضواًء داخل امللعـب 

اأو خارجه قبل اأو اأثناء اأو بعد املباريات/املناف�ضات الر�ضمية والودية يعاقب باالإيقاف مباراتني ر�ضميتني يف 

جميع االألعاب التي يحق له امل�ضاركة فيها ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 4.000 ( اأربعة اآالف ريال .

املادة اخلام�سة والثالثني : امل�سلك امل�سني باحلركة   

كل العب ي�ضلك م�ضلكاً مـــــ�ضــــيناً بالفعل اأو باحلركة املخلة باالآداب الــــــعامــــة جتاه اأي من املــــذكورين يف املــــــــادة 

) 3 ( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل ومــــن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه �ضـــــــــواًء داخل امللعب اأو خارجه قبـل 

اأو اأثنــــــاء اأو بعد املباريات الر�ضمية والودية يعاقب باالإيقاف اأربع مباريات ر�ضمية يف جميع االألعاب التي يحق 

له امل�ضاركة فيها ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 7.500 ( �ضبعة اآالف وخم�ضمائة ريال .
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املادة ال�ساد�سة والثالثني : القذف باأي اأداة   

كل العب يقوم با�ضتخدام اأي اأداة �ضارة باالآخرين اأو بقذف اأي اأداة جتاه اأي من املذكورين يف املادة ) 3 ( من 

هذه الالئحة اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه �ضواًء داخل امللعب اأو خـــــارجـــــه قـــبـــــل اأو اأثـــنـــــاء 

اأو بعد املباريات/املناف�ضات الر�ضمية والودية يعاقب باالإيقاف مباراتني ر�ضميتني يف جميع االألعاب التي يحق 

له امل�ضاركة فيها ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 4.000 ( اأربعة اآالف ريال .

املادة ال�سابعة والثالثني : الب�سق

كل العب يقوم بالب�ضق جتاه اأي من املذكورين يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد 

اأو املتعاونني معه �ضواًء داخل امللعب اأو خارجه قبل اأو اأثناء اأو بعد املباريات/املناف�ضات الر�ضمية والودية يعاقب 

باالإيقاف اأربع مباريات ر�ضمية يف جميع امل�ضابقات التي يحق له امل�ضاركة فيها ودفع مبلغاً مالياً قدره )7.500( 

�ضبعة اآالف وخم�ضمائة ريال .

املادة الثامنة والثالثني : العنف  

كل العب يهاجم بالدفع اأو الركل اأو ال�ضد اأو نحو ذلك على اأي من املذكورين يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة 

اأو م�ضوؤويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه �ضواء داخل امللعب اأو خارجه قبل اأو اأثناء اأو بعد املباريات / 

املناف�ضات الر�ضمية والودية يعاقب باالإيقاف مبا ال يتجاوز مباراتني ر�ضميتني يف جميع االألعاب  التي يحق 

له امل�ضاركة فيها .

املادة التا�سعة والثالثني : حماولة االعتداء بال�سرب 

كل العب يقوم مبحاولة االعتداء بال�ضرب باليد اأو باأي و�ضيلة على اأي من املذكورين يف املادة ) 3 ( من هذه 

اأو بعد  اأثناء  اأو  اأو خارجه قبل  امللعب  املتعاونني معه �ضواًء داخل  اأو  اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد  الالئحة 

املباريات/املناف�ضات الر�ضمية والودية يعاقب باالإيقاف ثالث مباريات ر�ضمية يف جميع األالألعاب التي يحق له 

امل�ضاركة فيها ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 6.000 �ضتة اآالف ريال ( .

املادة االأربعني : االعتداء بال�سرب 

كل العب يقوم باالعتداء بال�ضرب باليد اأو باأي و�ضيلة على اأي  من املذكورين يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة 

اأو م�ضوؤويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه �ضواء داخل امللعب اأو خارجه قبل اأو اأثناء اأو بعد املباريات/ 

�ضت  واالإيقاف  ريال  اآالف  ع�ضرة   )  10.000  ( قدره  مالياً  مبلغاً  بدفع  يعاقــب  والوديــة  الر�ضمية  املناف�ضات 

مباريات ر�ضميــة يف جميع االألعاب التي يحق له امل�ضاركة فيها ، وقد ت�ضل العقوبة حلد املنع من امل�ضاركة يف 

اأي ن�ضاط لالحتاد الريا�ضي.
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املادة احلادية واالأربعني : االإ�ساءة يف و�سائل االإعالم

كل العب ي�ضتخدم و�ضائل االإعالم » كال�ضحافة ، التلفزيون ، االإذاعة ، االإنرتنت ، املوقع الر�ضمي للجامعة 

هـــــذه  مـــــــن   )  3  ( املادة  يف  املذكورين  من  اأي  جتاه  االتهام  اأو  التهديد  اأو  التجريح  اأو  االإ�ضاءة  يف  ونحوها 

ـــة اأو م�ضئولــــي ومن�ضوبــــي االحتاد اأو املتعاونني معه يعاقب باالإيقاف مباراتني ر�ضميتني يف جميــــع  الالئــــــحـ

االألعــــاب التي يحق له امل�ضاركة فيها ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 15.000 ( خم�ضة ع�ضر األف ريال.

املادة الثانية واالأربعني : التحري�س على العنف والكراهية 

كل العب يحر�ص االآخرين عالنية على العنف والكراهية يعاقب باالإيقاف ثالث مباريات ر�ضمية يف جميع 

االألعاب التي يحق له امل�ضاركة فيها ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 6.000 ( �ضتة اآالف ريال .

املادة الثالثة واالأربعني : الدخول الأر�س امللعب للتاأثري على �سري املباراة/املناف�سة 

كل العب يدخل اأر�ص امللعب بق�ضد التاأثري على �ضري املباراة/املناف�ضة يعاقب باالإيقاف مباراتني ر�ضميتني 

ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 4.000 ( اأربعة اآالف ريال .

املادة الرابعة  واالأربعني : التحري�س على �سحب الفريق وتعطيل اللعب 

كل العب يحر�ص الالعبني على االن�ضحاب من امللعب لتعطيل اللعب اأو عدم اإكمال املباراة يعاقب باالإيقاف 

ملدة ثالثة اأ�ضهر يف جميع امل�ضابقات التي يحق له امل�ضاركة فيها ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 7.500 ( �ضبعة اآالف 

وخم�ضمائة ريال .

املادة اخلام�سة واالأربعني : التاأثري على نتيجة املباراة/املناف�سة

كل العب يتاآمر اأو يقوم بدفع اأو اإغراء الالعبني باأي و�ضيلة كانت ) نقداً اأو عيناً ( بغر�ص التاأثري على نتيجة 

املباراة اأو اإحلاق ال�ضرر اأو االأذى بالغري يعاقب باالإيقاف  ملدة �ضنة ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 22.500 ( اإثنان 

وع�ضرون األف وخم�ضمائة ريال .

املادة ال�ساد�سة واالأربعني : الدخول الأر�س امللـعب 

كل العب اأ�ضمه غري م�ضجل يف ك�ضف املباراة/امل�ضابقة الر�ضمي يقوم بالدخول اإىل اأر�ص امللعب قــــبـــل اأو اأثــــنــــاء 

اأو بعد املباراة/املناف�ضة يعاقب بدفع مبلغاً مالياً قدره ) 3.500 ( ثالثة اآالف وخم�ضمائة ريال .



44

 املادة ال�سابعة واالأربعني : االمتناع عن تنفيذ قرارات احلكم 

كل العب ميتنع عن تنفيذ قرارات احلكم مما يرتتب عليه تعطيل اللعب يعاقب باالإيقاف ثالث مباريات 

ر�ضمية يف جميع االألعاب التي يحق له امل�ضاركة فيها ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 7.500 ( �ضبعة اآالف وخم�ضمائة 

ريال .

املادة الثامنة واالأربعني : التدخني يف اأر�س امللـعب 

كل العب يقوم بالتدخني داخل امللعب يعاقب باالإبعاد من مقاعد البدالء ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 3.500 ( 

ثالثة اآالف وخم�ضمائة ريال .

املادة التا�سعة واالأربعني : رفـ�س ت�سلم اجلوائز 

كل العب يرف�ص ا�ضتالم اجلوائز اأو ميتنع عن التقيد مبرا�ضم التتويج بدون عذر مقبول يعاقب بدفع مبلغاً 

مالياً قدره ) 7.500 ( �ضبعة اآالف وخم�ضمائة ريال .

الحكام والمقّيمون والمراقبون 

املادة اخلم�سني : امل�سلك امل�سني باللفظ  

كل حكم اأو مقّيم اأو مراقب ي�ضلك م�ضلكاً م�ضيناً بالقول اأو بالفعل اأو يهدد اأو ي�ضتعمل األفاظاً نابية اأو بذيئة 

جتاه اأي من املذكورين يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه �ضواًء 

داخل امللعب اأو خارجه قبل اأو اأثناء اأو بعد املباريات/املناف�ضات الر�ضمية والودية يعاقب باالإيقاف عن امل�ضاركة 

يف الن�ضاط الريا�ضي ملدة �ضهر ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 7.500 ( �ضبعة اآالف وخم�ضمائة ريال .

املادة احلادية واخلم�سني : امل�سلك امل�سني باحلركة   

اأو باحلركــة املــــخـــــلــــة بـــــاالآداب الـــعامـــــة تـــــجـــــــاه  اأو مراقب  ي�ضلك م�ضلكاً م�ضيناً بالفعل  كل حكم اأو مقّيم 

اأي من املذكورين يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه �ضواًء داخل 

امللعب اأو خارجه قبل اأو اأثناء اأو بعد املباريات/املناف�ضات الر�ضمية والوديـــة يعاقــــب باالإيقــــاف عن امل�ضاركـــــة 

يف الن�ضاط ملدة �ضهرين ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 10.000 ( ع�ضرة اآالف ريال .



45

املادة الثانية واخلم�سني : القذف باأي اأداة 

كل حكم اأو مقّيم اأو مراقب يقوم باإ�ضتخدام اأي اأداة �ضارة اأو بالقذف باأي اأداة جتاه اأي من املذكورين يف املادة 

) 3 ( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه �ضواًء داخل املـــــلــعب اأو خــــارجـــــه قبـــــــل 

اأو اأثناء اأو بعد املباريات/املناف�ضات الر�ضمية والودية يعاقب باالإيقاف عن امل�ضاركة يف الن�ضاط ملدة �ضهر ودفع 

مبلغاً مالياً قدره ) 7.500 ( �ضبعة اآالف وخم�ضمائة ريال .

املادة الثالثة واخلم�سني : البـ�سق   

كل حكم اأو مقّيم اأو مراقب يقوم بالب�ضق جتاه اأي من املذكورين يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل 

املباريات/املناف�ضات  بعد  اأو  اأثناء  اأو  قبل  خارجه  اأو  امللعب  داخل  �ضواًء  معه  املتعاونني  اأو  االحتاد  ومن�ضوبي 

الر�ضمية والودية يعاقب باالإيقاف عن امل�ضاركة يف الن�ضاط ملدة �ضهرين ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 10.000 ( 

ع�ضرة اآالف ريال . 

املادة الرابعة واخلم�سني : حماولة االعتداء بال�سرب 

كل حكم اأو مقّيم اأو مراقب يقوم مبحاولة االعتداء بال�ضرب باليد اأو باأي و�ضيلة �ضارة على اأي من املذكورين 

يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه �ضواًء داخل امللعب اأو خارجه 

قبل اأو اأثناء اأو بعد املباريات/املناف�ضات الر�ضمية والودية يعاقب باالإيقاف عن امل�ضاركة يف الن�ضاط ملدة �ضهرين 

ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 10.000 ( ع�ضرة اآالف ريال .

املادة اخلام�سة واخلم�سني : االعتداء بال�سرب

هذه  من   )  3  ( املادة  يف  املذكورين  من  اأي  على  بال�ضرب  باالعتداء  يقوم  مراقب   اأو  مقّيم  اأو  حكم  كل 

اأو بعد                           اأثناء  اأو  اأو خارجه قبل  امللعب  املتعاونني معه �ضواًء داخل  اأو  اأو م�ضئويل ومن�ضوبي االحتاد  الالئحة 

املباريات/املناف�ضات الر�ضمية والودية يعاقب باالإيقاف عن امل�ضاركة يف الن�ضاط ملدة ثالثة اأ�ضهر ودفع مبلغاً 

مالياً قدره ) 15.000 ( خم�ضة ع�ضر األف ريال .

املادة ال�ساد�سة واخلم�سني : االإ�ساءة يف و�سائل االإعالم

كل حكم اأو مقّيم اأو مراقب  ي�ضتخدم و�ضائل االإعالم )كال�ضحافة ، التلفزيون ، االإذاعة ، االإنرتنت ، ونحوها( 

يف االإ�ضاءة اأو التجريح اأو التهديد اأو االتهام الأي من املذكورين يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة اأو م�ضئويل 

ومن�ضوبي االحتاد اأو املتعاونني معه يعاقب باالإيقاف عن امل�ضاركة يف الن�ضاط ملدة �ضهرين ودفع مبلغاً مالياً 

قدره ) 15.000 ( خم�ضة ع�ضر األف ريال .
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املادة ال�سابعة واخلم�سني : التفرقة العن�سرية 

كل حكم اأو مقّيم اأو مراقب يحتقر اأو يحط من قدر اأو يفرق عالنية اأي �ضخ�ص بــ�ضبــــــب الـــلــــون اأو الــــلـــغـــة 

اأو العقيدة اأو االأ�ضل اأو يرتكب اأي �ضلوك عن�ضري دوين يعاقب باالإيقاف عن امل�ضاركة يف الن�ضاط ملدة �ضهرين 

ودفع مبلغاً مالياً قدره )10.000 ( ع�ضرة اآالف ريال .

املادة الثامنة واخلم�سني : التدخني يف اأر�س امللعب 

كل حكم اأو مقّيم اأو مراقب يقوم بالتدخني داخل امللعب يعاقب بلفت نظر ودفع مبلغاً مالياً قدره ) 3.500 ( 

ثالثة اآالف وخم�ضمائة ريال .

  أحكــــــــام عـــامــــــــة

املادة التا�سعة واخلم�سني : حياد اأع�ساء اللجنة    

على كل ع�ضو من اأع�ضاء اللجنة االعتذار عن م�ضوؤولياته عند مناق�ضة اأو اإ�ضدار الــــقـــــــرارات يف املو�ضـــــوعات 

التي له عالقة بها بطريقة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة .

املادة ال�ستني : املخالفات �سد احلكام     

املخالفات التي تقع �ضد احلكام ت�ضتوجب زيادة العقوبة االإدارية و املالية بن�ضبة 50% من العقوبات املحددة يف 

هذه الالئحة  . 

املادة احلادية وال�ستني : التعار�س مع اللوائح    

اإن تطبيق العقوبات على اأي من الفئات املذكورة يف املادة ) 3 ( من هذه الالئحة ال تلغي اأي عقوبات اأخـــرى 

قد توجد يف اللوائح الريا�ضية لالحتادات االأهلية االأخرى .

املادة الثانية وال�ستني : املخالفات التي مل يرد لها ن�س  

يحق للجنة االن�ضباط توقيع عقوبات للمخالفات التي مل يرد لها ن�ص يف هذه الالئحة . 

املادة الثالثة وال�ستني : ت�سريحات من�سوبي اجلامعات   

تعترب اجلامعات م�ضئولة م�ضئولية تامة عن الت�ضريحات االإعالمية التي ت�ضدر من من�ضوبيها .  
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املادة الرابعة وال�ستني : عقوبات اإ�سافية 

عليها  وي�ضرف  ينظمها  التي  االأن�ضطة  خالل  االحتاد  لوائح  الالعب  اأو  الفني  اأو  االإداري  الع�ضو  خالف  اإذا 

االحتاد جاز للجامعة اإيقاع عقوبة تاأديبية عليه واتخاذ كافة االإجراءات الالزمة لذلك . 

املادة اخلام�سة وال�ستني : تف�سري الالئحة   

لالحتاد احلق يف تف�ضري ن�ضو�ص واأحكام هذه الالئحة ويعترب قرارها نافذاً .

 

املادة ال�ساد�سة وال�ستني : العمل بالالئحة   

يبداأ العمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من االحتاد .








