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بسم هللا الرحمن الرحيم



شئون الالعبين

منطقة القاهرة لكرة القدم 



أوضاع الالعبني
 الالعبون المشتركون فى كرة القدم إما هواة أو محترفون.

1- ى هو الالعب الِذى يرتبط بعقد مع ناد  يتقاض: الالعب المحترف

.بموجبه مقابال ألنشطته الكروية أكثر مما يتحمَه من نفقات 

2- هو الالعب غير المتعاقد مع النادى ، ويجوز له أن : الالعب الهاوى

لمثال بدالت يتقاضى البدالت والمصروفات التى تغطى النشاط ، عَى سبيل ا

.التدريب واإلنتقال ،والتغِذية والسكن والمالبس إلخ 



اتبع أوضاع الالعبني 
3- يوما 30يجوز لالعب المحترف أن يستعيد صفة الهواية بعد مرور

وقع عَى آَر مباراة شارك فيها كمحترف بشرط أن يتقدم النادى بطَب م

.من النادى 

4- يجوز لالعب الهاوى توقيع عقد إحتراف مع ناديه.

5-َر إِذا يجوز لال عب الهاوى توقيع عقد إحتراف فى حالة إنتقاله لناد آ

.إنطبقت عَيه شروط اإلنتقال طبَ لالئحة 



هناية النشاط لالعبني
1-الالعبون المحترفون أو الهواة الِذين ينهون نشاطهم أثناء أو عقب إنتهاء

شهرا  من آَر مباراة رسمية شارك 30عقودهم يظل قيدهم ساريا باإلتحاد لمدة 

.فيها الالعب 

2-أن الالعب المحترف الِذى ينهى نشاطه أثناء سريان عقده مع ناديه يجوز له

افقة ناديه يعود لنفس النادى بموافقة الطرفين وال يجوز تسجيَه لناد آَر دون مو

شهر إال بعد سداد كامل قيمة ما حصل عَيه من النادى ، 30القديم َالل 

ى باإلضافة لغرامة مالية تحددها الَجنة ال تقل عن ضعف متوسط عقود العب

زم بسداد نفس الفريَ األول لناديه الجديد ، وإِذا إنتقل فى نفس الموسم لناد ثالث يَت

.النسبة مرة أَرى وال يشارك فى المباريات إال بعد سداد المبَغ 

3-، وتحفظ يكون إنهاء النشاط لالعب بموجب طَب يقدمه الالعب بنفسه لإلتحاد

.صورة من الطَب بسكرتارية الَجنة 



القيد والتسجيل 
1-اليجوز لالعب المشاركة فى المباريات الرسمية ألى ناد ما لم يكن

.مسجال باإلتحاد 

2- اليجوز قيد الالعب فى اكثر من ناد فى نفس التوقيت.

3-واحد وال يجوز تسجيل الالعب فى ثالثة أندية كحد أقصى فى الموسم ال

.ط يجوز لالعب المشاركة فى المباريات الرسمية ألكثر من ناديين فق

3- واستثناء من هِذه القاعدة:-

اطعة يمكن إِذا إنتقل الالعب بين ناديين ينتميان إلى اتحادين لهما مواسم متق

أن فى هِذه الحالة أن يشارك فى المباريات الرسمية فى ناد ثالث بشرط

سجيل او يكون أوفى بكامل إلتزاماته التعاقدية ، وال يَل ِذلك بفترات الت

.الحد األدنى لمدة العقود



اتبع القيد والتسجيل 
4- سنة اليتم طَب بطاقة دولية لهم 12الالعبون األجانب أقل من.

5-كل ناد يتحدد عدد الالعبين المقيدين لَفريَ األول والمراحل السنية ل

.ب ضمن إجراءات وتعَيمات القيد السنوية ، وكِذلك عدد الالعبين األجان

6- سنة إال بعد التحقَ 18ال يسمح لألندية ضم أى العب أجنبى أقل من

.من الشروط الواردة فى اإلتحاد الدولى 



اتبع القيد والتسجيل 
7-دورى إِذا تم قيد قائمة لالعبين بغرض المشاركة فى إحدى مسابقات ال

:العام بأقسامه أو المراحل السنية فيتم اإللتزام باالتى 

نها النادى ، إِذا لم تقم المسابقة أو ألغيت بعد بدايتها ألسباب غير مسئول ع-أ

ل األعَى فيستمر قيد الالعبين ويسمح لهم بالمشاركة فى مسابقات المراح

.لنفس النادى مع اإللتزام بالضوابط المحددة لتَك المسابقات  

 تها إِذا أقيمت المسابقة ولم يشارك فيها النادى أو إنسحب بعد بداي-ب

تَطر الَجنة لبحث موقف الالعبين من القيد أو المشاركة  



اتبع القيد والتسجيل 
8-روع الالعب والنادى مسئوالن عن صحة البيانات المقدمة لإلتحاد والف.

9-م أو يكون الفرع مسئوال عن مراجعة البيانات ، وال يتم إعتماد القوائ
اإلستعالم –اإلستغناء ) إستَراج البطاقات قبل إستكمال متطَبات القيد     

(.العدد –البطاقة الدولية –العقود –اإلعارة –

10- العبين البراعم التابعة لألندية يسمح بتسجيل ال( مدارس )أكاديميات

النسبة ، أما ب.بها فى قوائم البراعم فى الفروع التابع لها مقر األكاديمية 

ين أو لألكاديميات غير التابعة لألندية فإنه ال يسمح لها بتسجيل العب

ين من المشاركة فى مسابقات أو مهرجانات البراعم ، إال بعد تسجيل الالعب

.َالل أحد األندية 



فرتات التسجيل 
1-ية المحددة ال يجوز تسجيل الالعبين إال من َالل فترتى التسجيل السنو

.من اإلتحاد 

2- يجوز تسجيل الالعب المحترف ( 1)إستثناء من القاعدة الواردة فى البند

ترة ،ويكون َارجيا الِذى ينتهى تعاقده قبل نهاية فترة التسجيل َارج هِذه الف

.لَجنة حَ دراسة ووضع الضوابط الكفيَة لضمان صحة التسجيل 

3-وز أن تزيد تبدأ فترة التسجيل األولى بعد نهاية الموسم الرياضى ، واليج

سم ، أسبوع ،وتكون فترة التسجيل الثانية َالل المو( 12)هِذه الفترة عن 

.وال يجوز أن تزيد عن أربع أسابيع 



اتبع فرتات التسجيل 
4-المشاركين ال تنطبَ النصوص الَاصة بفترات التسجيل عَى الالعبين

تى يمكن فيها فى مسابقات الناشئين والهواه ، ويقوم اإلتحاد بتحديد الفترات ال

.تسجيَهم 

5-تَقى يجوز تسجيل اى العب لَنادى الِذى طَبه باإلتحاد المصرى فور

ه دون بطاقة اإلنتقال الدولية من اإلتحاد األجنبى الِذى كان الالعب مقيدا ب

اء فترة اإللتزام بفترة التسجيل ، إِذا كان النادى طَب تسجيل الالعب أثن

.التسجيل ، وتم طَب البطاقة الدولية َالل هِذه الفترة 



اتبع فرتات التسجيل 
6-ناديه الالعب الهاوى الِذى إنتقل إلتحاد آَر ولم تتغير صفته يحفظ ح َ

ء ، أو األصَى فى إضافته لقوائمه عند عودته ،إِذا لم يحصل عَى إستغنا
ين كان له حَ اإلنتقال ، وال يَل ِذلك بفترات التسجيل أو عدد الالعب

.المقيدين 

7-ناء الالعب الهاوى الِذى إنتقل إلى إتحاد آَر دون ان يحصل عَى إستغ
شهرا 30، أو دون أن يكون له حَ اإلنتقال وتغيرت صفته ثم عاد َالل 
عف ولم يعد لناديه األصَى ، فيحصل ِذلك النادى عَى مبَغ يساوى ض
لمشاركة متوسط عقود العبى الفريَ األول لَناد  المنضم إليه وال يحَ له ا

ثالث يَتزم فى المباريات قبل سداد المبَغ ، وإِذا إنتقل فى نفس الموسم لناد
اد المبَغ بسداد نفس النسبة مرة أَرى وال يشارك فى المباريات إال بعد سد

.الجديد 



إجراءات التسجيل 
1-ابع له من يقدم النادى إستمارة قيد وقائمة تتضمن إسم الالعب لَفرع الت

أصل ونسَتين بعد إستيفاء كافة البيانات                                         
(  .األصل لإلتحاد وتسَم نسَة لكل من الفرع والنادى ) 

2- صورة فوتوغرافية حديثة لالعب مقاس ( 3)يرفَ مع اإلستمارة عدد
م سم مع مراعاة كتابة إسم الالعب والنادى عَى ظهر الصور ، وتَت6×4

.بَاتم النادى 

3- ترفَ صورة من شهادة الميالد لالعب أو مستَرج رسمى منها أو
.البطاقة الشَصية أو جواز السفر مع الصل لإلطالع 

4-ِذا كان يتم إستيفاء اإلستعالم من الفرع التابع له محل ميالد الالعب إ
من الفرع تسجيَه لَمرة األولى ، وإِذا كان الالعب سبَ قيده ، يتم اإلستعالم

.الِذى ينتمى إليه آَر ناد مسجل به 



اتبع إجراءات التسجيل 
5-ل فترات تتقدم األندية لَفروع التابعة لها واإلتحاد بقوائم العبيها َال

.التسجيل 

6-سجيل األولى تتضمن القوائم األولى التى تقدمها األندية عند بداية فترة الت

َى الفرع أسماء الالعبين القدامى والممتدة عقودهم بالنسبة لَمحترفين ، وع

تكمال العدد ويتم إس. مسئولية تسَيم هِذه القوائم لإلتحاد فى المواعيد المحددة 
ة مرفقا بها يتم قيدهم بالقوائم اإلضافي–باقى الالعبين –المحدد لكل قائمة 

(.اإلعارة –اإلستغناء –اإلستعالم ) إستمارات القيد مستوفاة 

7- يرفَ عقد الالعب المحترف مع القائمة لإلعتماد.



اتبع إجراءات التسجيل 
8-ن إِذا كان الالعب مقيدا فى إتحاد آَر تطَب البطاقة الدولية لالعب م

.هِذا اإلتحاد أثناء فترة التسجيل 

9-َيمها يحظر عَى األندية إجراء أى تعديل فى قوائم الالعبين بعد تس

.لإلتحاد 

10-تحاد ال يتم إستَراج بطاقات الالعبين إال بعد إعتماد القوائم من اإل.

11- سنة إال بعد موافقة ولى أمره 18ال يسمح بتسجيل العب أقل من.

12-ية التى يَتزم النادى بتقديم السيرة الِذاتية لالعب الموضح بها األند

.سنة 12إنضم إليها بداية من سن 



إنتقاالت الالعبني 
1- إنتقال الالعب المحترف  :

ية الالعب المحترف يكون حرا فى التعاقد مع أى ناد فى الحاالت التال:

إِذا إنتهت مدة تعاقده مع ناديه -أ.

 إِذا تم إنهاء عقده بإتفاق الطرفين -ب.

 إِذا تم إنهاء عقده بقرار من لجنة شئون الالعبين –ج.



اتبع إنتقاالت الالعبني 
2- إنتقال الالعب الهاوى  :

 يسمح لالعب الهاوى اإلنتقال فى الحاالت التالية  :

أن يكون قد أتم قيده بالفريَ األول لمدة َمسة مواسم صاعدا من آَر-أ

.المراحل السنية ، إِذا كان من ناشئى النادى 

قال من أن يكون قد أتم قيده بالفريَ األول لمدة ثالثة مواسم إِذا كان منت-ب

.ناد آَر 

ن الالعب الهاوى الِذى لم يشترك فى المباريات مع ناديه لمدة موسمي-ج

أو رفضه متواصَين ، ويحَ له طَب اإلنتقال ولَجنة الحَ فى قبول الطَب

.



اتبع إنتقاالت الالعبني 
3-اإلستغناء:

ن يشترط أن تكون اإلستغناءات أو اإلنتقاالت محررة عَى النموِذج المعد م-أ
.اإلتحاد 

صَى يمكن توجيه اإلستغناء إلى ناد معين بشرط موافقة الالعب والنادى األ-ب
.والنادى الجديد 

 ارة يشترط أن يقدم اإلستغناء لَفرع َالل شهر من تاريخ قرار مجَس إد–ج
.النادى ، وإال يعتبر الغيا 

 عتمدة عَى الفرع إستالم اإلستغناء وإثباته فى سجل َاص ، وإعطاء صورة م–د
.منه لالعب أو النادى 

فرع أن عند تسجيل الالعب المستغنى عنه فى قائمة النادى الجديد ، فعَى ال-و
.ارة القيد يِذكر ما يفيد باإلستغناء عن الالعب فى الَانة المَصصة لِذلك بإستم



اتبع إنتقاالت الالعبني 
4-اإلعارة:

 ال يجوز اإلعارة إال لالعب المحترف وتتم وفقا لما يَى  :

تكون إعارته بموجب نموِذج اإلعارة الصادر من اإلتحاد ، ويوقع عَيه من -أ
(.النادى القديم –النادى الجديد –الالعب ) األطراف الثالثة 

ن مدة يجب أال تقل مدة اإلعارة عن المدة بين فترتى التسجيل ، وال تزيد ع-ب
.التعاقد مع النادى المعير 

العب إلى اليحَ لَنادى الِذى ينتقل الالعب إليه عَى أساس اإلعارة أن ينتقل ال-ج
.ناد ثالث بدون موافقة رسمية من النادى المعير والالعب نفسه كتابيا 

يعود الالعب إلى ناديه األصَى فى نهاية فترة اإلعارة تَقائيا -د  .

 عد إِذا كان تعاقد الالعب قد إنتهى مع ناديه األصَى يصبح الالعب حرا ب-هـ
.نهاية اإلعارة 

يرفع الالعب المعار من قائمة ناديه األصَى أثناء فترة اإلعارة -و.



عقود الالعبني 
1-العبين يجب توثيَ العقود المبرمه بين االندية والالعبين ، وبين ال

.  ووكالء الالعبين باألتحاد بعد سداد الرسوم المقررة 

2- تحاد نسخ يتم توثيقها باألتحاد ، يحتفظ األ4يحرر العقد لكل العب من

والفرع بنسَه ويتم تسَيم النسخ الثالث األَرى لكل من الالعب والنادى
.  التابع له النادى 

3-م يحَ لالعب استالم صوره ضوئية من عقد مع النادى مَتومه بَات

فرع ، النادى فقط لضمان حقه فى هِذا لعقد ويجوز له تقديم هِذه الصوره لَ
.وتَغى بمجرد أعتماد عقده من االتحاد 



اتبع عقود الالعبني
4-توثيَ يحظر عَى الفرع استَراج بطاقات الالعبين المحترفين قبل

.العقود من االتحاد

5-ه فى حالة عمل عقد جديد بين النادى والعبه وتكون هناك مدة مشترك
زيد عن شهر بين العقد القديم والجديد فيجب توثيَ العقد الجديد فى مدة الت

د من تاريخ تحريره مع قيام النادى بسداد الرسوم المقررة عن مدة العق
.  الجديد بالكامل 

6-قواعد عند التعاقد مع العب محترف يتم االتفاق بين اطراف العقدعَى
.  يمة العقد التعامل المالى بينهما بالنسبة لمبَغ التعاقد وكيفية توزيع ق

7-نظام أى شروط تِذكر داَل العقد يجب أن التَالف الَوائح والقانون وال
ولن العام ، وتكون موقعاً عَيها من اطراف التعاقد ومَتومه بَاتم النادى

.  يَتفت ألى مالحَ إضافية َارج العقد 



اتبع عقود الالعبني
8-  المجند أو الطالب أو ) فى حالة تعاقد النادى مع العب له صفه

عقد بما يجب عَى النادى النص عَى اسَوب التعامل بينهما فى ال( الموظف 
.يضمن تنفيِذ التزامات كل منهما

9-تمام النادى الِذى يرغب فى توقيع عقد مع العب عَيه أن يتأكد قبل إ

ة مشاكل التعاقد من صالحية الالعب طبياً والناجدى سيكون مسئوالً غن أي

مسئولية طبية َاصة بالالعب قد تظهر بعد توقيع العقد وعَى النادى تحمل

َشروط التى ِذلك وسيكون النادى مَتزماً بسداد مقابل التعاقد السنوى طبقاً ل
.  تنظم طريقة دفع هِذا المقابل 



اتبع عقود الالعبني
10- اليحَ لَنادى منع الالعب من التدريب مع فريقه المقيد به  .

11-ى يقوم النادى بعمل وثيقة تأمين عَى حياة الالعب تحدد قيمتها ف
تعَيمات القيد السنوية 

12-اط أو الالعب الِذى يتوفى اثناء سريان عقده مع ناد أثناء ممارسة النش

ع التأكد من بسببه يستحَ كافة المبالغ المنصوص عَيها حتى نهاية العقد م

.  صرف وثيقة التأمين المقدمه من النادى لصالح الالعب 

13-وليجب تحرير عقود لالعبين المشاركين فى مباريات القسم اال .

14- يجب تحرير عقود لالعبين المنتقَين ألندية القسم الثانى.



اتبع عقود الالعبني
15-اطالق حرية التعاقد لالعبين بأندية القسمين الثانى والثالث  .

16-النادى الِذى يرغب فى التعاقد مع العب محترف فيجب أن يَطر

رف ناديه السابَ كتابة قبل بدء أى مفاوضات معه ويسمح لالعب المحت
.  التعاقد مع ناد أَر َالل الستة أشهر األَيرة مع عقده 

17-سريان فى حالة اتفاق ناديين عَى انتقال العب من نادً الى اَر اثناء

ل عَى عقد الالعب يقوم النادى الجديد بتوقيع عقد مع الالعب بعد الحصو
.  جديد موافقة كتابية من النادى السابَ بأنتقال الالعب لصالح النادى ال



اتبع عقود الالعبني
18-ى حالة يتم توقيع عقوبات عَى أى عنصر من عناصر الَعبه وِذلك ف

.  ثبوت تحريضة عَى مَالفة عقد مبرم بين نادً والعب 

19-جب ِذكر إِذا اشترك أى وكيل العبين فى المفاوضات الَاصة بالعقد في
.اسمه فى هِذا العقد ويَتزم الالعب بسداد مستحقات الوكيل 

20-اريخ الحد االدنى لفترة التعاقد بين العب محترف ونادً تبدأ من ت

مس سريان العقد وحتى نهاية الموسم ويكون الحد األقصى لمدة التعاقد َ

3سنه وال تزيد عن 18سنوات لالعب المحترف الِذى تَطى سن الـ 
.  سنه 18سنوات لالعب تحت 



الالعبنياستدعاء
 الالعبون المصريون المقيدون باالتحاد المصرى لكرة القدم تَتزم أنديتهم باألتى  :

1-أو منتَبات جميع الالعبين المستدعين لَمنتَبات الوطنية سواء المنتَب األول
الل فترات الناشئين مَزمون بالتواجد مع المنتَبات بناء عَى طَب االتحاد وِذلك َ

.  توقف المسابقات المقيد بها الالعب 

2-َها فى حالة اقامة مباريات ودية أو رسمية ألى من المنتَبات الوطنيه بمراح
روط االتحاد السنية المَتَفة اثناء استمرار المسابقات المقيد بها الالعب تطبَ ش

.الدولى بالنسبة لمدد االستدعاء 

3-تعََ لالتحاد المصرى لكرة القدم الحَ فى حالة الظروف األضطرارية التى ت
.مهمة بمهمة قومية استدعاء الالعبين المقيدين فى االندية المصرية ألداء هِذه ال

4-تَبات جميع الالعين المصريين وانديتهم مَتزمون بتواجد الالعبين مع المن
نظمها يوماً من التصفيات النهائية لَبطوالت التى ي15الوطنية فى كل مرحَة قبل 

.  االتحاد الدولى واالفريقى لكرة القدم 



اتبع استدعاء الالعبني 
5-َب إِذا ما رفض أحد االندية المصرية التجاوب مع االتحاد المصرى لكرة القدم عند ط

قيع العب أو اهمل فى ِذلك بالرغم من مواد هِذا الالئحه  فَالتحاد المصرى لكرة القدم تو
ـــ: العقوبات التالية أو إحداهما 

ايقاف الالعب لمدة يحددها مجَس إدارة االتحاد فى حالة ما إِذا كان الالعب هو السببأـ
.  فى عدم االستجابه 

ان ب ـ توقيع عقوبة عَى النادى المَالف يحددها مجَس إدارة االتحاد فى حالة ما إِذا ك
.النادى هو السبب فى عدم االستجابة 

6-ة بسبب أى العب غير قادر عَى االلتزام باالستدعاء لَمشاركة مع المنتَبات الوطني
شتراك المرض أو االصابة سوف يَضع لالَتبار الطبى بمعرفة االتحاد وال يجوز له اال
ان مع ناديه فى المباريات الرسمية إال بعد مرور َمسة أيام من تاريخ المباراة التى ك

.مستدعياً من اجَها 

7-ال يسمح أى العب يتم استدعاؤه من قبل االتحاد ليَعب ألحد المنتَبات الوطنية سوف
.تدعاؤه فيهاله تحت أى ظرف بالَعب لَنادى المقيد ضمن صفوفه َالل الفترة التى تم اس



اجلـــــــــزاءات 
للجنه توقيع الجزاءات على االندية والالعبين واألجهزة اإلدارية ومسئولى

ـــــ: الفروع ووكالء الالعبين على النحو التالى 

المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة  :

.إِذا انقطع هاو عن ناديه لمدة تزيد عن شهرين دون عِذر مقبول-1

:الجــــــــــــزاء

.يضاف لمدة الالعب مع ناديه موسم أَــــــر

:المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة

.الالعب الهاوى الِذى يوقع ألكثر من نادً لنفس المده -2

:الجــــــــــــزاء

أـ يتم ايقاف الالعب لمدة التقل عن اربعة اشهر والتزيد عن سنه.

يد باالتحاد ب ـ تَغى جميع مستندات القيد ويقوم الالعب بالتوقيع امام مسئول الق
.لَنادى الِذى يرغب فى االنضمام اليه بعد نهاية مدة االيقاف 



اتبع اجلـــــــــزاءات
المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة:

3- سنه18الالعب الِذى يتم قيده دون موافقة ولى امره اِذا كان اقل من.

:الجــــــــــــزاء

بعد التحقيَ وثبوت الواقعه -أ.

 أشهر 6ب ـ ايقاف إدارى النادى أو المسئول عن قيد الالعب مدة التقل عن

ت عَمه ج ـ التحقيَ مع مسئولى شئون الالعبين بالفرع ومعاقبته أن ثب.

 د ـ حريه الالعب إِذ لم تنقض سنه ميالديه عَى قيده.



اتبع اجلـــــــــزاءات
المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة:

4- الالعب المحترف الِذى يوقع الكثر من ناد لنفس المده.

:الجــــــــــــزاء

أـ فى كل االحوال يتم ايقاف الالعب لحين اتَاِذ القرار

 أشهر 6ب ـ يتم ايقاف الالعب من شهرالى

 ج ـ يتم توقيع غرامه مالية عَى الالعب تقدرها الَجنه

 د ـ يستكمل مدة عقده مع ناديه االصَى إِذا كانت المده مازالت ساريه

 ود تَغى إِذا كان الالعب حراً فى التعاقد فأن جميع مستندات القيد والعق-هـ
سئول ويقوم الالعب بالتوقيع لَنادى الِذى يرغب فى االنضمام اليه امام م

.القيد باالتحاد بعد تنفيِذ العقوبه 



اتبع اجلـــــــــزاءات
المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة:

5- الالعب الِذى توقع عَيه غرامة من قبل االتحاد.

:الجــــــــــــزاء

.يتم َصم الغرامة من مستحقات الالعب لدى النادى

المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة:

6-عنها الالعب الِذى يتم ايقافه بقرار من االتحاد أو من النادى السباب مسئول
.الالعب وبعد اعتماد االيقاف من االتحاد 

:الجــــــــــــزاء

سبة لَموسم يحَ لَنادى َصم نسبة من مستحقات الالعب تعادل نسبة مدة االيقاف بالن
من قيمة عقد % 50وفى كل االحوال اليجوز ان تكون قيمة الَصم اكثر من 

الالعب فى الموسم الموقع فيه الجزاء



اتبع اجلـــــــــزاءات
المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة:

7-ه الالعب الهاوى الِذى يوقع لناد آَر فى َالل إستمرار مدته مع نادي.

:الجــــــــــــزاء

ه بقيد ال يعتد بأوراق القيد الجديدة مع تغريم النادى الجديد إِذا ثبت عَم

.الالعب فى ناديه األصَى 

المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة:

8- الطرف الِذى يحرض عَى إرتكاب مَالفة

:الجــــــــــــزاء

.يعاقب بدفع تعويض أو اإليقاف 



اتبع اجلـــــــــزاءات
المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة:

9- النادى الِذى يمنع الالعب من التدريب.

:الجــــــــــــزاء

ى انهاء يمنح النادى مهَه لمدة اسبوع اِذا كانت المرة االولى وفى حالة التكرار يجوز النظر ف
.العقد مع عدم االَالل بالحقوق الماليه 

:المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة

.ات الالزمه الالعب الِذى يمتنع عن سداد مستحقات وكيل الالعبين بعد التأكد من البيان-10

:الجــــــــــــزاء

باراً من تمنح الَجنة الالعب مهَه اقصاها شهر وفى حالة عدم االلتزام يتم ايقاف الالعب اعت
داد عن اليوم التالى ألنتهاء المهَه وِذلك لحين قيام الالعب بالسداد أو قيام النادى بالس
اف أو كَيهما الالعب بموافقة الالعب ويكون لالتحاد الحَ فى توقيع عقوبات مالية أو االيق



اتبع اجلـــــــــزاءات
المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة:

11-إِذا لم يَتزم النادى بسداد الدفعه المستحقه لالعب فى موعدها.

:الجــــــــــــزاء

لعقد فى يمنح النادى مهَه اقصاها شهر وبعد ِذلك يمكن لَجنه النظر فى فسخ ا
.نهاية الموسم أو قبل انتهاء فترة القيد الثانية

:المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة

.عالنادى غير المَتزم بسداد مستحقات الالعبين أو االتحاد أو الفر-12

الجــــــــــــزاء:

الية يتم منح النادى مهَه ال تزيد عن شهر وبعد ِذلك يمكن توقيع غرامه م
.تاليةعَى النادى وبعد ِذلك يمنع من قيد أى العب جديد فى فترة القيد ال



اتبع اجلـــــــــزاءات
:المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة

.الالعب المحترف الِذى يثبت عدم التزامه تجاه ناديه أو االتحاد-13

الجــــــــــــزاء:

ة أو ـ يتم ايقافه لمدة اربعة شهور إِذا كانت المرة االولى أو الغرامة الماليأ
كَيهما 

 شهور او الغرامه المالية أو كَيهما 6ب ـ اِذا  تكرر االمر يتم ايقافه لمدة

ل بالعقد ج ـ يستحَ لَنادى تعويض َصماً من مستحقاته بنسبة مدة االَال

منسوبه الى قيمة تعاقدة



اتبع اجلـــــــــزاءات
:المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة

اِذا انهى نادى عقده مع احد العبيه من طرف واحد بعد نهاية الموسم -14

.وقبل انتهاء عقد الالعب 

الجــــــــــــزاء:

 من قيمة عقده عن الموسم التالى مع استحقاقه % 25أـ يستحَ الالعب

عب لكامل مستحقاته عن الموسم المنتهى وِذلك فى حالة اَطار النادى الال
.  يوماً من اَر مباراة رسمية لَنادى 15بأنهاء العقد فى َالل 

 من قيمة عقده عن الموسم التالى مع استحقاقه% 50ب ـ يستحَ الالعب

ره لكامل مستحقاته من الموسم الِذى انهى فيه عقده وِذلك إِذا لم يتم اَطا

.بأنهاء العقد 



اتبع اجلـــــــــزاءات
:المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة

.أى العب أو نادً يتعامل مع وكيل غير معتمد-15

الجــــــــــــزاء:

 يعرض االمر عَى الَجنة لَنظر فى االيقاف أو الغرامه المالية أو كَيهما.

:المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــة

16-ند اِذا تقاعس احد االندية المصرية أو الالعبون فى التجاوب مع االتحاد ع
.طَب العب مقيد لالنضمام لَمنتَبات الوطنيه 

الجــــــــــــزاء:

االدانه لَجنة الحَ فى توقيع العقوبات التالية أو احداها بعد التحقيَ وثبوت  .

 ـ ايقاف الالعب طبقاً لما تقرره الَجنه

 ـ توقيع عقوبة مالية عَى النادى أو الالعب ايهما يثبت تقصيرة

 ًويجوز توقيع الغرامه المالية وااليقاف معا.



والناشئنيتعليمات قيد هامه جدًاخاصه بقيد الشباب
1قيد ـ اليقيد اى العب فى قوائم القيد األضافيه غير مستوفى مستندات ال.

 المستندات المطلوبه لقيد الالعب.

إستمارة قيد وإتفاق العب معتمدة من النادى -أ.

توقيع المدير التنفيذى /سنه18توقيع ولى األمر حتى سن /توقيع الالعب-ب
.للنادى 

( .مستخرج رسمى من شهادة الميالد) شهادة ميالد كمبيوتر أصل -ج

(.إستمارة مدرسيه ) إستمارة بيانات من الالعب معتمده من المدرسه -د

 إذا كان الالعب غير مقيد بأى مدرسه على النادى إحضار الالعـب وولى-هـ

.أمره وإدارى الفريق لتوقيع النموذج الخاص بذلك أمام الموظف المختص





باتبع املستندات املطلوبه لقيد الالع
إقرار من النادى بأن البصمه الموجوده على إستمارة قيد وإتفاق -و

.الالعب على مسئولية النادى 

سنه16إذا كان الالعب اقل من ( رقم قومى ) صورة بطاقة ولى األمر -ز

 ( متوفى ـ مطلق ـ مسافر خارج البالد ( األب ) إذا كان ولى األمر)

 * شهادة الوفاه وقرار الوصايه : متوفى.

* قسيمة الطالق وقرار الوصايه: مطلق

* توكيل عام رسمى: مسافر





باتبع املستندات املطلوبه لقيد الالع
* سنه البد من صورة بطاقة الالعب 16إذا كان الالعب فى سن.

 * يرفق سجل التجنيد مقرون ( سنه18)إذا كان الالعب فى سن التجنيد
.بصورة من المستندات المطلوبه كما هو مبين بالنموذج المعد لذلك 

 *ين إذا كان الالعب من مواليد خارج الفرع يتم األستعالم عنه بطريقت
:هما

 أ ـ عن طريق الفرع محل ميالد الالعب على إستمارة قيد وإتفاق العب

 فى الخانه المعده لذلك خلف األستماره.

 ب ـ إرسال فاكس عن طريق الفرع الذى سيقيد به الالعب.

.يتم إجراء األستعالم قبل بدء القيد بأسبوع *



اتبع تعليمات قيد الشباب والناشئني
2وط القيدـ لن يتم إستالم اى قائمة قيد العبين إضافيه غير مستوفاه شر

 حتى لو كان العب واحد ضمن القائمه ( 1)سابقة الذكر فى بند,

ولن يستثنى اى نادى من هذه الشروط.

3 ـ الالعب الذى كان مقيداً ألى نادى سواء من داخل الفرع أو خارجه

 يتم إستيفاء إجراءات نقله قبل بدء القيد بأسبوع.



شئون الالعبيــــــــــــن: خامساً 
ـ :نحو التالىيقيد لكل أندية األقسام االربعة واألعداد المبينه لكل مرحَه سنيه عَى ال

 25وما بعدها 1/1/1997مواليد ً العبا

 25وما بعدها 1/1/1999مواليد ً العبا

 30وما بعدها 1/1/2000مواليد ً العبا

 30وما بعدها 1/1/2001مواليد ً العبا

 35وما بعدها 1/1/2002مواليد ً العبا

 40وما بعدها 1/1/2003مواليد ً العبا

 العبا40ومابعدها 1/1/2004مواليد

(مفتوحاً ) البراعــــــــــــــــــــــــــــــــم



البطاقــــــــــــــــــات: سادساً 
 فقط عشرون ) جنيهاً 20ـر( المراحـل السنية) قيمة بطاقــة الَعب لالعبين

(.جنيها 

جنيه تسدد 200قيمة بطاقة الَعب لَفريَ األول لَقسم االول        ـر
بالفرع

جنيه تسدد 100قيمة بطاقة الَعب لَفريَ األول لَقسم الثانى        ـر
بالفرع

جنيه تسدد 50قيمة بطاقة الَعب لَفريَ األول لَقسم الثالث والرابع   ـر
بالفرع

ول قيمة بطاقة عضـو الجهاز الفنى واإلدارى والطبى طبقاً لَفريَ األ.

 جنيه تسدد بالفرع75ـرقيمة بطاقة الَعب لالعبى البراعم







 *لن يسمح بتواجد أى فرد من األجهزة بالملعب بدون بطاقة تعريف الشخصية.

 * ــــ : يضاف لقيمة كل بطاقة

 *جنيه رسوم طباعه 15مبَغ ـر

 *جنيه رسوم تحسين وتغَيف15مبَغ ـر

 * جنيه تسدد بالفرع100ـررسوم القيد بالقسمين الثالث والرابع

 * جنيـــه تسدد بالفرع25ـررسوم القيد العبــــى المراحل السنيه

 *جنيـــه تسدد بالفرع25ـررسوم قيد العبـــــــى البراعــــــــــــم

 *تسدد بالفرع(  فقط مائة جنيها ) جنيه 100ـرنسَة عقد العب محترف

 *جنيه10رسم االستعالم ـر

 *يادتهافى حالة فرض أى ضرائب أو رسوم مثل ضريبة القيمة المضافة يتم ز

 عَى األسعار عاليه  .



بطاقــة اليسمح بتواجـــــد األجهزة الفنية واإلدارية والطبية لَفريَ بدون
تحقيَ 

ئم الشَصية الصادره من فرع القاهرة لكرة القدم ويتم تسَيم قوا
االجهزة الفنية  

بهِذا واالدارية والفنية مع القائمة األولى لَفرق وسيتم ابالغ الحكام.



ـ شروط عامة 6
1لقوائم ـ اليجوز إستخراج بطاقة اللعب ومشاركة الالعب فى اية مسابقة إال بعد إعتماد ا

.من األتحاد 

2د إحتراف ـ جميع الالعبين المنتقلين ألى نادى فى القسم الثانى يجب أن تحرر لهم عقو
.

3تراف ـ جميع الالعبين المشاركين فى مسابقة القسم األول يجب أن تحرر لهم عقود إح
.

4 ـ يتم إستخراج بطاقة اللعب للمشاركة فى مسابقة القسم األول من األتحاد.

5قات ـ الالعبون المقيدون بالمراحل السنية بأنديتهم يحق لهم المشاركة فى المساب
وما دام لم يصدر قرار من لجنة شئون الالعبين, األعلى ما دام تسجيلهم صحيحاً 

.بخالف ذلك 

6م ـ أى نادى مشارك فى القسم األول ويرغب فى إستخراج بطاقة مشاركة فى القس
ك حتى يتم األول ألى العب يكون مقيداً لديه فى المراحل السنية يجب أن يبلغ األتحاد بذل

 إستخراج بطاقة لعب جديدة.



 ًبدء البراعم والمسابقات : أوال

 24/8/2018الجمعه الموافَ بدء مباريات المسابقات يوم

 َ7/8/2018تجرى القرعة لَمسابقات يوم الثالثاء المواف

 َ21/9/2018بدء مباريات مهرجان البراعم يوم الجمعه المواف

 َ11/9/2018تجرى قرعة البراعم يوم الثالثاء المواف



املسابقات : اثنياً 
ـــ: سيتم تنظيم املراحل السنية التالية

(سنه21تحت)ومابعدها1/1/1997مواليد

(سنه19تحت)ومابعدها1/1/1999مواليد

(سنه18تحت)ومابعدها1/1/2000مواليد

(سنه17تحت)ومابعدها1/1/2001مواليد

(سنه16تحت)ومابعدها1/1/2002مواليد

(سنه15تحت)ومابعدها1/1/2003مواليد

(سنه14تحت)ومابعدها1/1/2004مواليد



 * ضرورة أحضار صورة بطاقة الرقم القومى وأصل شهادة ميالد
16كمبيوتر لكل العب بالقائمة األولــــــــــى ما عدا الالعبين أقل 

يق ذلك هذا ويتم تطب(   .اصل ) سنه يكتفى بالشهادة الميالد كمبيوتر 
على العبى القسم األول والثانى والثالث والرابع والناشئين والبراعم



قيمة األشرتاكــــــــات: اثلثاً 
 (  حسب منشور االتحاد) جنيه 5000قيمة أشتراك القسم الثالث

   (حسب منشور االتحاد) جنيه 3500قيمة اشتراك القسم الرابع

 (أندية القسم األول ) قيمة االشتراك للمراحل السنية

 ( فقط الف جنيه عن كل مرحَه ) جنيه 1000ـ

 (أندية القسم الثانى ) قيمة االشتراك للمراحل السنية

 ( فقط َمسمائة جنيه عن كل مرحَه ) جنيه 500ـ



 (ن  أندية القسم الثالث والرابع والناشئي) قيمة االشتراك للمراحل السنية

 (  فقط مائتان وَمسون جنيها عن كل مرحَه ) جنيه 250ـ

 ( جنيه فقط 2000سيتم تنظيم مسابقات كاس لَمراحل السنيه وقيمه االشتراك

تسدد مع ( فرق   8عنالفرق المشاركه عدد الفان جنيها عَى اال يقل 
.االشتراكات وسوف تبدأ مباريات الكاس بعد الدور االول 



الرباعـــــــــــــــــم: رابعاً 
* ــ:  سيتم تنظيم مهرجانات البراعم للمراحل التالية

 يسدد صاحب الملعب بدل انتقال ( ) سنه 13تحت ) 1/1/2005مواليد
(السادة الحكام

 (سنه 12تحت ) 1/1/2006مواليد

 (سنه 11تحت ) 1/1/2007مواليد

 (سنوات 10تحت ) 1/1/2008مواليد

 (سنوات 9تحت ) 1/1/2009مواليد



 (فرق فرع القاهــــــــــــرة ) قيمة االشتراك لمراحل المهرجان

(جنيهاً لكل مرحَهاربعة االف وَمسمائةفقط ) جنيه 4500ـر

 ه فقط الف جنيهاً تحت حساب التحكيم عن كل مرحَ) جنيه 1000ـر

شارك عدا ويقوم الفرع بسداد باقى مصاريف التحكيم نيابة عن الفريَ الم
( سنه 13مسابقة تحت 

َأَر فى حالة اشتراك أى نادى أو مركز شباب فى مهرجان البراعم بفري

ات أوالً يتم سداد ضعف األشتراك وموافقة إدارة المسابق( ب ) فى المستوى 

َيمات مع تع( ب ) وسوف نوافيكم بشروط أشتراك الالعبين بالمستوى 
.المهرجان 



تعليمات هامه جداً 
خاصة بقيد الشباب والناشئني 

 سنه البد من أصل بطاقة الالعب لالطالع 16إِذا كان الالعب فى سن  +
صورة

 يرفَ سجل التجنيد مقرون ( سنه 18) إِذا كان الالعب فى سن التجنيد
.بصوره من المستندات المطَوبة كما هو مبين بالنموِذج المعد لِذلك 

لقيد سابقة لن يتم إستالم أى قائمة قيد العبين إضافية غير مستوفاه شروط ا

الِذكر فى بند 

(1 )ه حتى لو كان العب واحد ضمن القائمة ولن يستثنى أى نادى من هِذ
.الشروط

 الالعب الِذى كان مقيداً ألى نادى سواء من داَل الفرع أو َارجه يتم
. إستيفاء إجراءات نقَه قبل بدء القيد بأسبوع 



لن يتم أستَراج أى بطاقة ألى العب أال بعد موافقة األتحاد عَى الـ
SYSTEMمهما كانت األسباببالَون األَضـــــر.

 2057مرفَ لسيبادتكم َطاب االتحاد المصرى لكرة القدم رقم

 مرفَ لسيادتكم النموِذج الَاص باالستماره المدرسيه لَموسم
2018/2019

،، نرجو األهتمام جيداً بهذه التعليمات



منطقة الق اهرة لكرة القدم  

نشئون الالعبي

ُ َعَملَُكْم َوَرسُ  دُّوَن إِلَٰى ولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن ۖ َوَستُرَ َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى اَّلله

(105)َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشهَهادَِة فَيُنَب ِئُُكم بِ 


