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 کاربرد -۱ماده 

ج در لزامات مندرو ا مصوب فیفا در خصوص نحوه همکاری با واسطه هااین مقررات براساس مقررات  -الف 

ایت ضمن رع دراسیون های فوتبال حق دارند تا، فمذکور بر اساس مقررات  آن تهیه و تصویب شده است .

ا ، واسطه ه ری باالزامات آن مقررات ، شرایط و الزامات دیگری را نیز به مقررات ملی حاکم بر نحوه همکا

 اضافه نمایند .

 ناظر بر موارد ذیل است :این مقررات  –ب 

یک  وبازیکن  داد بین یکقرار به منظور انعقادچگونگی استخدام یک واسطه توسط باشگاه یا بازیکن  -1

 باشگاه . 

 . بین دو باشگاهیک بازیکن نامه انتقال  انعقاد توافق -2

 

 اهداف -۲ماده 

 . یکنان و باشگاه هادر رابطه کاری و حقوقی بین واسطه ها ، باز ترویج و صیانت از اخالق -1-2

ی در اخالقیرقانونی و غیرقدامات غاز درگیر شدن در او واسطه ها بازیکنان  باشگاه ها ،محافظت  -2-2

 خصوص نقل و انتقاالت .

 

  اصول کلی -۳ماده 

خدمات  رند تا ازامه انتقال حق دانباشگاه ها و بازیکنان در هنگام انعقاد قرارداد استخدامی یا توافق  -1-3

 مند شوند .بهره ، یک واسطه 

 ن فوتبالسیله فدراسیود ، حضور وی باید بوواسطه ای در یک نقل و انتقال مداخله داشته باشهرگاه  -2-3

 مربوطه ثبت و نگهداری شود . سامانهدر 

 یند که :ه ها دقت نماباید به هنگام ثبت قرارداد و اظهارنامه واسطربوطه در فدراسیون ممسوولین  -3-3

 نباشد . از فعالیتواسطه مربوطه ، محروم یا ممنوع  –الف 
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سازمان  دراسیون ،فبا  و ... (، ) اعم از دایم ، پاره وقت ، مشاوره  امیرابطه کاری و استخدهیچگونه  –ب 

 و فیفا نداشته باشد .ها کنفدراسیون  ،اتحادیه ها  باشگاه ها ،لیگ ، هیات ها ، 

نظر مت . از این استخدام مقامات رسمی به عنوان واسطه توسط بازیکنان و باشگاه ها ممنوع اس -4-3

یته عضای کماه فدراسیون ، دبیرکل ، روسا و رئیسو اعضای هیات  رئیسند از : مقامات رسمی عبارت هست

 ا ، لیگراسیون ه، فد ها و دپارتمان ها ، داوران و کمک داوران و کارمندان وابسته به فیفا ، کنفدراسیون ها

داری ادیریتی و مادر مربیان و کادر فنی ، تمرینی ، درمانی و فیزیوتراپی و ک اتحادیه ها ، ، هیات ها ، ها

ز تند یا ایون هسفدراسفیفا یا کنفدراسیون ها یا باشگاه ها و سایر اشخاصی که متعهد به اجرای اساسنامه 

 ه ای به آنها محول شده است . )به استثنای بازیکنان و واسطه ها (فطرف فدراسیون وظی

 یاط و دقتباید حداکثر احت اه هادر هنگام انتخاب و عقد قرارداد با واسطه ها ، بازیکنان و باشگ -5-3

 نان یابند که :م را اعمال نمایند تا اطمیممکن و الز

ساسنامه اقررات و ممنطبق بوده و نیز با سایر قراردادی که بین ایشان منعقد می شود با این مقررات  –الف 

 فدراسیون مغایرتی نداشته باشد .

 فدراسیون بهن لیگ از طریق سازماواسطه ها را تکمیل و  اظهارنامه مربوط به قرارداد و واسطه مذکور ، –ب 

 ارایه نماید .

ن به عنوا ین مقررات وباشگاه ها و بازیکنان به هیچ عنوان نباید به غیر از اشخاصی که به موجب ا -6-3

ه ب وده و یاام نمواسطه از فدراسیون مجوز دارند شخصی را به عنوان واسطه یا هر عنوان مشابه دیگر استخد

 وی وجهی پرداخت نمایند .

ت و ه واقعیاظیم نمایند کمدارک را طوری ترتیب داده و تنباشگاه ، بازیکن یا واسطه نباید مسایل یا  -7-3

 ا پنهان نموده و یا وارونه جلوه دهند .ذات مسایل ر

 مایند کهن ا پیشنهادباشگاه یا بازیکن حق ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم به طرف دیگر تلقین ی -8-3

 با یک واسطه خاص می باشد .طرف مقابل انعقاد قرارداد صرفا موکول به انعقاد قرارداد 

ه به رتبط دیگری کمدارک باشگاه ، بازیکن و واسطه باید اطمینان حاصل نمایند که قرارداد و م -9-3

رارداد مداخله قانعقاد  مذاکرات و که درای  صات و امضاء واسطهمشخ ،فدراسیون ارایه می دهند حاوی نام 

 می باشد .داشته است 
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 و قرارداد در باید عموضو این است داشته مداخله قرارداد انعقاد و مذاکرات در ای واسطه چنانچه -10-3

سطه ای در اگر هیچ واو بالعکس  برسد نیز واسطه امضاء به قرارداد و شود تصریح آن با مرتبط مدارک

 ود.شن تصریح آبط با و مدارک مرت خله نداشته است این موضوع باید در قراردادانعقاد قرارداد مدامذاکرات و 

یزیت و رگ ، کارت واز قبیل سرب)راق خود واسطه حق ندارد در تابلو ، وبسایت و فضای مجازی ، او -11-3

 نماید .  تفادهاس ان لیگو سازم، اتحادیه ها از لوگوی فیفا ، کنفدراسیون ها ، فدراسیون ، هیات ها  قراردادها(

 امه ها ،ن نییمقررات ، آ هیساسنامه و کلا، تابع  ونیاز فدراس تیواسطه ها بعد از اخذ مجوز فعال -12-3

 یل جمهورفوتبا ونیو فدراس ایفوتبال آس ونی، کنفدراس فایفو تصمیمات دستور العمل  ،بخشنامه ها 

 از آنها هستند .   یناش فیتعهدات و تکال هیکل یو مکلف به اجرا رانیا یاسالم

 ها اتیه و گیزمان ل، سا ونیکه منافع فدراس یهستند از ارتکاب هر عمل و رفتار تعهدواسطه ها م -13-3

 . ندینما یخوددار دیوجاهت فوتبال را مخدوش نما ایو  دیرا تهد

 ونیدراسفو  ایفوتبال آس ونی، کنفدراس فایاطالعات و مدارک مورد درخواست ف هیکل دیواسطه ها با -14-3

 آنها قرار دهند . اریرا در اخت

گاه ها ه با بازیکنان و باشکواسطه ها متعهد هستند که کلیه دعاوی خود در خصوص قراردادهایی  -15-3

 (CAS)زش ری ورمنعقد می نمایند را صرفا در کمیته وضعیت بازیکنان ، رکن قضایی فدراسیون و دیوان داو

  .ایند تعقیب اینگونه دعاوی در دادگاه های عمومی خودداری نم و از طرح و مطرح و تعقیب نموده

 

 یواسطه گر تیمجوز فعال دیاخذ و تمد طیشرا -4ماده 

 قبولی در آزمون علمی . -1-4

 .رانیا یاسالم یکشور جمهور تیدارا بودن تابع -2-4

 .صالحیاز مراجع ذ یفریک نهیشیعدم سوء پو  ادیعدم اعتهای  یارائه گواه -3-4

 . تیفعال یرابدر زمان تقاضا  یمرتبط با فوتبال به موجب حکم قطع یها تیاز فعال تیعدم محروم -4-4

 .تیلفعا یدر هنگام تقاضا برا ییمراجع قضا یبه موجب حکم قطع یاز حقوق اجتماع تیعدم محروم -5-4

 . انیآقا یبرا میدا تیمعاف ایخدمت  انیدارا بودن کارت پا -6-4

 باالتر . ایمتوسطه  پلمید یلیمدرک تحص دارا بودن -7-4
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 شود . یفوتبال برگزار م ونیکه توسط فدراس یآموزش یگذراندن دوره ها یگواه هیارا -8-4

 شود( یم لیتعد ایو  نییتع هرئیس اتیآن براساس مصوبه ه زانیساالنه .)م تیپرداخت حق عضو -9-4

 ای و نییتع هرئیس اتیآن براساس مصوبه ه زانیممدارک . ) یپرونده و بررس لیتشک نهیپرداخت هز -10-4

 شود( یم لیتعد

 یاتیمفاصا حساب مال هیارا  -11-4

 یمدن تینامه مسول مهیب هیارا -12-4

ل ارایه ) از قبیان .بازیکنعملکرد و انجام الزامات قانونی از کمیته وضعیت دارا بودن تاییدیه  -13-4

 .. . (.اسیون و ه فدرها و معامالت ، ارایه اطالعات و مدارک کامل باظهارنامه ، اعالم دقیق جزییات قرارداد

ورت به ص دیبا زیمحل کار ن ریی. هرگونه تغ یتجار ای یادار یدفتر کار مشخص با کاربر یمعرف -14-4

 اطالع داده شود. ونیمکتوب به فدراس

و مقررات  نیبق قواناکه مط ندینما یواسطه گر تیتوانند فعال یم یدر صورت یاشخاص حقوق -15-4

ز مجو یارادقالَ و سهامداران آنها مست رانیمد هیباشند و بعالوه کل دهیبه ثبت رس رانیا یاسالم یجمهور

 یقشخاص حقوا نیا رمندانو سهامداران آنها ، کا رانیفوتبال باشند . عالوه بر مد ونیاز فدراس یواسطه گر

 ونیدراسفاز  یمجوز واسطه گر یمستقال دارا دیارند بادر مذاکرات نقل و انتقالت مداخله د مایکه مستق

   .ا هستند الجرالزم ا زین یدر مورد اشخاص حقوق یقیحق یو تعهدات واسطه ها فیتکال هیفوتبال باشند .کل

اکرات و مذ ندیدر فرآ مایکه مستق یکارمندان زیو ن ی، سهامداران اشخاص حقوق رانیاز مد کی چیه -16-4

 محرومان ازیکنب تیوضع تهیو کم ونیفدراس ییبه موجب احکام رکن قضا دیمداخله دارند نبانقل و انتقاالت 

اشند . بحروم م یتماعکشور از حقوق اج ییمراجع قضا یبه موجب احکام قطع ایبوده و  تیممنوع از فعال ای

 حقوق کشور محروم از ییمراجع قضا یو سهامداران به موجب حکم قطع رانیاز مد کیهر کهیدر صورت

 تیع از فعالمحروم و ممنو ونیفدراسبازیکنان  تیوضع تهیکم ای ییبه موجب احکام رکن قضا ای یاجتماع

مربوطه  ارمندکنموده و با  جو سهامداران خار رانیرا از جمع مد یظرف دو هفته و دیبا یباشد شخص حقوق

 .   دینما یقطع همکار زین

جوز رسمی در صورتیکه دارای م در ، خواهر و همسر بازیکنانوکالی دادگستری ، پدر ، مادر ، برا -17-4

ت ین مقررااا در واسطه گری از فدراسیون فوتبال باشند می توانند از امتیازات اختصاص یافته به واسطه ه

 استفاده نمایند . 
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 آزمون علمی  – ۵ماده 

ل سوا بیستوال است که س یسمتشکل از  و چهار گزینه ای  آزمون علمی عبارت از یک آزمون کتبی -1-5

ده و  ن فوتبالدراسیوفاز مقررات نقل و انتقاالت ، مقررات انضباطی و آیین نامه کمیته اخالق به زبان فارسی 

  هد بود .یفا خوامقررات نقل و انتقاالت ف، مقررات اخالقی و سوال به زبان انگلیسی از مقررات انضباطی 

اوراق داوطلبان  وعیت بازیکنان طراحی و تایپ و تکثیر سواالت توسط شخص رییس کمیته وض -2-5

شان هده ایعمی شود و مسولیت کامل حفاظت از سواالت و عدم افشای آن بر توسط وی ارزشیابی و تصحیح 

 است . 

اعتراض  ونیفدراس تیدر سا جیتان یبعد از اعالم رسم یروز کار ۳توانند ظرف مدت  یداوطلبان م -3-5

اعتراض  به یدگیرس تی. مسوول ندینما افتیدر دینموده و رس بازیکنان تیوضع تهیکم میخود را تسل یکتب

 باشد . یم ونیقررات فدراسم نیو تدو یحقوق تهیکم سییبر عهده ر شانیا

 .شد با ی( م۳0) ی( از س22و دو ) ستیدر آزمون ، نمره ب یحداقل نمره قبول -4-5

 رگزار می شود . آزمون واسطه ها ، هر دو سال یک بار ب -5-5

 سهییر اتیبه ه کنانیباز تیوضع تهیآزمون توسط کم یقبل از برگزارنهایی ،  رشیپذ تیظرف -6-5

 . آزمون اعالم خواهد شد یقبل از برگزارو  سهییر اتیه بیو بعد از تصو شنهادیپ ونیفدراس

 ده اند ازیون فوتبال بوراسواسطه هایی که قبل از تصویب این مقررات ، دارای مجوز فعالیت از فد -7-5

 آزمون علمی معاف می باشند.

 

 قرارداد -6ماده 

قاد ت به انعد مبادرهنگامی که باشگاه ها و بازیکنان قصد استفاده از خدمات یک واسطه را دارند بای -1-6

 قرارداد با رعایت شرایط قانونی نمایند .

 شرایط قانونی چنین قراردادی به شرح ذیل است : -2-6

 . موضوع قرارداد با ذکر جزییات –الف 

 . مشخصات و نشانی دقیق طرفین –ب 
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د با د قرارداخ انعقامدت قرارداد با ذکر دقیق روز و ماه و سال شروع و خاتمه آن . ) در صورتی که تاری –ج 

 کر شود (ذه و سال و ما تاریخ شروع و خاتمه اجرای آن متفاوت باشد باید تاریخ انعقاد قرارداد نیز با قید روز

 نحوه پرداخت . اجرت با ذکر شرایط ، جزییات و –د 

 شرایط خاتمه یا فسخ قرارداد ) اگر موجود باشد ( . –ه 

 رداد . امضاء طرفین قرا –و 

ی یا قیم وی باشد باید امضاء ولی قانون شمسی سال 18و زیر  شمسی سال 15اگر سن بازیکن بیش از  –ز 

 نیز اخذ شود .

 ایتمزد دس میمستق ریغ ای میبصورت مستق یسال شمس 18 ریز کنانیتوانند از باز یمواسطه ها ن –ح 

 . ندینما افتیدر یازیامت

 دارند .نآنها را  یول تیبا رضا یحتشمسی سال  15 ریواسطه ها حق انعقاد قرارداد با اشخاص ز –ط 

از امضا مج اساسنامه صاحبدر مورد باشگاه ها ، مهر باشگاه به ضمیمه امضاء  شخصی که به موجب  – ی

 .است اخذ می شود 

عارف طمینان متانماید که  مذاکرهقرارداد برای انعقاد واسطه فقط زمانی می تواند با یک بازیکن  -3-6

کمیته  صوص ازخندارد . واسطه می تواند در این حاصل نماید که بازیکن مذکور با واسطه دیگری قرارداد 

 د . استعالم نمایبازیکنان وضعیت 

یا  ورارداد قانون و ق به خاتمه زودتر از موعد قرارداد خارج از چارچوبواسطه حق ندارد بازیکنان را  -4-6 

د ی قرارداه بازیکنتحریک نماید . در صورتی ک دیگر واسطهباشگاه ها و یا عدم ایفای تعهدات خود در مقابل 

ینطور ببندد ا اردادسطه دیگری قرامه داده و با وخود را خارج از چارچوب قانون و قرارداد با واسطه ای خات

رامت و غو به پرداخت وی را به خاتمه قرارداد اول تحریک نموده است ، فرض می شود که واسطه دوم 

 .مگر اینکه خالف آن ثابت شود محکوم می شود در این مقررات همچنین تحمل تنبیهات مقرر 

رت وند به صمی توانسال باشد و  دویش از باشگاه ها نمی تواند بمدت قرارداد واسطه ها با بازیکنان و  -5-6

رط ید به شامضاء قرارداد جدد . تمدید این قرارداد با تمدید شودرج شرط ضمن عقد به صورت خودکار 

 رعایت کلیه شرایط این مقررات بالمانع است .

این مقررات و سایر مقررات توانند هر شرط دیگری که مغایر عالوه بر موارد فوق ، طرفین می  -6-6

نباشد را در قرارداد خود کشور  یمقررات عموم و نیقوانو فدراسیون ، فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا 

 بگنجانند .
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اقض این م ، نطرفین قرارداد مجاز نیستند در قرارداد شرطی درج نمایند که مستقیم یا غیر مستقی -7-6

یته کم رطیشو در صورت وجود چنین ن ، کنفدراسیون و فیفا باشد مقررات و سایر مقررات آمره فدراسیو

ت به بالغ نسباثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ککه حدا نمایدبه ایشان اخطار  می تواندبازیکنان وضعیت 

ه یک سالم اقدام نمایند و در صورت عدم اصالح یا حذف شرط در مهلت مذکور ، این اصالح یا حذف شرط

ه به باشد به شرط مذکور به هر دلیل کبازیکنان ی می شود و عدم تعرض کمیته وضعیت تخلف مستقل تلق

 .  نیستمعنای تایید و پذیرش آن 

 ،خ تغییر تاری هرگونه تغییر، اصالح یا متمم مربوط به قرارداد باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از -8-6

 نده شود .اصالح یا امضا متمم به صورت مکتوب به اطالع فدراسیون رسا

را به  یا باشگاه قرارداد خود با بازیکنتمام یا بخشی از واسطه نمی تواند به هیچ عنوان و شرطی  -9-6

 سطه دیگری منتقل نماید .شخص یا وا

با  د قراردادانعقاره و مذاکمنظور د دارد ، باشگاه باید به در صورتیکه یک بازیکن با واسطه ای قراردا -10-6

ذاکره با تبا از مه را کمذاکره نماید مگر اینکه بازیکن پیش از آغاز مذاکرات ، باشگا ویسطه این بازیکن با وا

 واسطه مذکور منع نماید .

ت م مذاکراه هنگابباشگاه ها نمی توانند  دارد یقرارداد همکار یبا واسطه ا کنیباز کدر صورتیکه ی -11-6

 کهنیگر ام مایندنضا وی در قرارداد ایجاد ذکور و امو انعقاد قرارداد هیچگونه مانعی برای حضور واسطه م

 . دیمااز آغاز مذاکرات ، باشگاه مذکور را کتبا از مذاکره با واسطه مذکور منع ن شیپ کنیباز

 ، قرارداد هم زمان داشته باشد.سطهبازیکن نمی تواند با بیش از یک وا -12-6

ه در یک نسخ تنظیم شود و هریک از طرفین باید اصلی مذکور باید در سه نسخه( قرارداد )و متمم -13-6

تسلیم ی از قرارداد را ظرف هفت روزکاراصلی یک نسخه که  و واسطه مکلف استاختیار داشته باشند 

ذکور را مقرارداد  هچنین باشگاه ها و بازیکنان باید تصویر د .نمایو رسید دریافت بازیکنان  کمیته وضعیت

 نمایند.  و رسید دریافت یت بازیکنانظرف دو هفته تسلیم کمیته وضع

 

 ثبت - 7ماده 

ز ا یکیبه  اد قراردادانعقاد یک قرارداد مداخله داشته یا بعد از انعقمذاکرات و هرگاه یک واسطه در  -1-7

 نماید . مراتب در فدراسیون فوتبالنماید باید مبادرت به ثبت  هیاراآن قرارداد ، خدمات  نیطرف
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فاده می واسطه است ی تکلیف قانونی فوق ، باشگاه ها و بازیکنانی که از خدمات یکدر راستای اجرا -2-7

ر صورت دایند و به فدراسیون ارایه نماز طریق سازمان لیگ کنند مکلف هستند که اظهارنامه واسطه ها را 

 درخواست هرگونه اطالعات بیشتر از سوی فدراسیون ، همکاری الزم را بنمایند .

 ستخدام یکان مبادرت به بعد از انعقاد یک قرارداد بین بازیکن و باشگاه ، بازیکقبل یا که در صورتی  -3-7

 از راون دراسیفواسطه نماید باید اظهارنامه قانونی مربوطه به همراه سایر مدارک و اطالعات درخواستی 

 تسلیم فدراسیون نماید .طریق سازمان لیگ 

 کیام ه استخدمبادرت بو تمدید قرارداد خود با یک باشگاه  در صورتیکه یک بازیکن برای مذاکره -4-7

ز ارا  ونیدراسف یمدارک و اطالعات درخواست ریمربوطه به همراه سا یاظهارنامه قانون دیبا دیواسطه نما

 . دینما ونیفدراس میتسلطریق سازمان لیگ 

مبادرت ا ک از باشگاه هیهر ،  ه هاتوافقنامه انتقال بین باشگا کیبعد از انعقاد قبل یا که  یدر صورت -5-7

 یرخواستعات دمدارک و اطال ریمربوطه به همراه سا یاظهارنامه قانون دیبا دیواسطه نما کیبه استخدام 

 . دینما ونیفدراس میتسلاز طریق سازمان لیگ را  ونیفدراس

 موضوعات م در حوزهدااظهارنامه قانونی مذکور در فوق باید در صورت هرگونه مداخله ، فعالیت و اق -6-7

 تسلیم فدراسیون شود .از طریق سازمان لیگ این مقررات ،  1مندرج در بند ب ماده 

ری ت دو روزکادر صورتی که هریک از طرفین ، مبادرت به فسخ قرارداد نماید مکلف است ظرف مد -7-7

 . اعالم نماید  فدراسیونبه و از طریق سازمان لیگ مراتب فسخ را به صورت مکتوب 

را  آنهارک ( اد ، اظهارنامه و سایر مداسازمان لیگ بالفاصله بعد از دریافت اسناد و مدارک ) قرارد -8-7

سناد انموده و  عناوین اسناد دریافتی تسلیم متقاضیثبت و و تاریخ رسیدی مشتمل بر شماره ثبت نموده و 

 ماید . و مدارک را به طور کامل و به قید فوریت به فدراسیون ارسال می ن

 

 

 اعالم و انتشار - 8ماده 

نتشار امبادرت به  میالدیهرسال  فدراسیون فوتبال باید در پایان ماه مارچ کمیته وضعیت بازیکنان -1-8

 نماید : فدراسیوندر سایت  عمومی موارد ذیل

 نام واسطه هایی که از سوی فدراسیون ثبت شده اند و مجاز به فعالیت می باشند . -2-8

 را که در آنها حداقل یک واسطه حضور داشته است . )قراردادهایی( ست معامالتیلی -3-8
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جوهی که مجموع مبالغی که بعنوان اجرت به واسطه ها پرداخت شده است . همچنین مجموع و -4-8

نتشر ک ، متوسط باشگاه ها پرداخت شده و مجموع وجوهی که توسط بازیکنان پرداخت شده باید به تفکی

 شود .

یات مامی جزیمی نماید مکلف است که تهر بازیکن یا باشگاهی که مبادرت به استخدام یک واسطه  -5-8

رارداد قی هر براو شرایط پرداخت هرگونه اجرت و دستمزدی را که بین ایشان و واسطه توافق شده است را 

 به فدراسیون اعالم نماید .از طریق سازمان لیگ تبی بصورت کبصورت جداگانه و 

ی خود ، هاازرسی بفیفا ، کنفدراسیون ها و فدراسیون فوتبال مجاز هستند تا در راستای تحقیقات و  -6-8

بررسی  ورداری مورد بهره بقرارداد منعقده بین واسطه و بازیکن/باشگاه را اسناد و مدارک ، توافقات و 

 ند .امر را ندارمحدودیت در این قراردهند و بازیکن یا باشگاه حق هیچگونه اعتراض یا ایجاد 

 ند که براء نمایبازیکن و باشگاه مکلف هستند تا قرارداد خود با واسطه را به نحوی تنظیم و امض -7-8

 . باشد اساس آن هیچگونه مانع یا محدودیتی برای انتشار و افشای موارد فوق الذکر وجود نداشته

ستند تا اه متعهد هاست ، بازیکن/باشگ در صورتی که در انعقاد یک قرارداد ، واسطه ای نقش داشته -8-8

 مشخصات و امضای واسطه مذکور در قرارداد مذکور ثبت و ضبط شود .

د عهد هستنشگاه متدر صورتیکه در انعقاد یک قرارداد ، هیچ واسطه ای نقش نداشته است ، بازیکن/با -9-8

 تا این موضوع را صراحتاَ در قرارداد قید نمایند .

ای این نان از اجرباشگاه ها مکلف هستند تا کلیه مدارکی را که فدراسیون برای اطمیبازیکنان و  -10-8

 مقررات از آنها مطالبه می کند را در اختیار فدراسیون قرار دهند .

 

 اجرت واسطه گری - 9ماده 

ه به واسط یجرتاشمسی باشد ، نباید هیچگونه سال  18موضوع قرارداد راجع به یک بازیکن زیر اگر  -1-9

 پرداخت شود .

رآمد مبنای د در قرارداد نمایندگی که بین واسطه و بازیکن منعقد می شود میزان اجرت باید بر -2-9

 ناخالص بازیکن در مدت قرارداد استخدامی وی تعیین و محاسبه شود .

 د .شو پرداخت اجرت واسطه ممکن است مستقیماَ توسط بازیکن و یا توسط باشگاه و از طرف بازیکن -3-9

 اخت شود :که بر عهده بازیکن است توسط باشگاه پردای در شرایط زیر ممکن است اجرت واسطه  -4-9
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 ید .اخت نمابازیکن به صورت کتبی از باشگاه درخواست نماید تا اجرت واسطه را از طرف وی پرد –الف 

 باشگاه با درخواست کتبی بازیکن موافقت نماید . –ب 

خت باید ین پرداابا درخواست بازیکن برای پرداخت اجرت واسطه موافقت نماید  در صورتی که باشگاه -5-9

 کامال منطبق با شرایط تعیین شده در قرارداد بین واسطه و بازیکن باشد .

 ید یکجاهنگامی که باشگاهی یک واسطه را استخدام می کند اصل بر این است که اجرت وی با -6-9

 بین واسطه و باشگاه ترتیب دیگری تعیین شده باشد . پرداخت شود مگر اینکه در قرارداد

اَ د مستقیمسطه بایواسطه فقط حق دریافت اجرت از بازیکن یا باشگاه را دارد و در عین حال اجرت وا -7-9

 به خود واسطه پرداخت شود نه به هیچ شخص دیگری.

حق انتقال  ،م مشارکت زش ، مکانیزباشگاه ها در مراودات مالی که با یکدیگر دارند ) از قبیل حق آمو -8-9

ر در واسطه تی اگو غیره ( باید مطمئن شوند تا وجوهی که از یک باشگاه به باشگاه دیگر پرداخت می شود ح

 پرداخت نشود . به یک واسطهاین بین نفعی داشته باشد به هیچ عنوان 

تقال ، حق ان مشارکت وزش ، مکانیزمباشگاه ها در مراودات مالی که با یکدیگر دارند ) از قبیل حق آم -9-9

ر در واسطه تی اگو غیره ( باید مطمئن شوند تا وجوهی که از یک باشگاه به باشگاه دیگر پرداخت می شود ح

 پرداخت نشود . از طریق یک واسطهاین بین نفعی داشته باشد به هیچ عنوان 

خشی از بت تمام یا ن حق ندارند تا باببه هیچ عنواهیچ یک از مقامات رسمی مندرج در این مقررات  -10-9

 اجرتی که به واسطه پرداخت می شود وجهی را مطالبه کرده یا از وی بپذیرند .

رصد کل د دهر از تمام اجرتی که یک بازیکن در هر قرارداد به واسطه پرداخت می کند نباید بیشت -11-9

اختی به اش پرداسطه در هیچ صورتی از پادباشد و ودرآمد ناخالص بازیکن در کل مدت اعتبار قرارداد وی 

 بازیکن سهمی نخواهد داشت . 

می  ه پرداختن ، به واسطتمام اجرتی که یک باشگاه در هر قرارداد بابت انعقاد قرارداد با یک بازیک -12-9

 اد وی باشد.کل درآمد ناخالص بازیکن در کل مدت اعتبار قرارد(  10٪) درصد  دهکند نباید بیشتر از 

اسطه ، به وگرباشگاه دی یک توافقنامه انتقال باباشگاه در هر قرارداد بابت انعقاد  کیکه  یتمام اجرت -13-9

 .باشد بازیکن مربوطه مبلغ حق انتقالکل (  10٪) درصد  دهاز  شتریب دیکند نبا یپرداخت م
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 تعارض منافع - ۱0ماده 

تعارض  هیچگونه ن باید اطمینان حاصل نمایند کهقبل از استخدام یک واسطه باشگاه ها و بازیکنا -1-10

 منافعی برای بازیکن باشگاه و یا واسطه وجود ندارد .

ورد نظر ر قرارداد مدواسطه نمی تواند  عارض منافع و یا احتمال وجود آن ،در صورت وجود هرگونه ت -2-10

 مداخله داشته باشد مگر آنکه :

ت را بصور ارداد داردجود و یا احتمالی که با هریک از طرفین قرواسطه باید هرگونه تعارض منافع مو -الف

 کتبی اعالم و افشاء نماید .

رضایت  ،ربوطه مز مذاکرات ادر صورت هرگونه تعارض منافع موجود یا احتمالی ، واسطه باید قبل از آغ –ب 

 قطعی و مکتوب طرفین قرارداد را اخذ نماید .

ایند ستخدام نمدر یک قرارداد اتی می توانند یک واسطه مشترک را بازیکن و باشگاه فقط در صور -3-10

 :که

 را دقیق و کامل رعایت نمایند ؛ این ماده  2الزامات مندرج در بند  –الف 

 دستمزد (بازیکن و باشگاه بصورت کتبی مشخص نمایند که دقیقا کدام یک از ایشان ) یا هر دو  –ب 

 واسطه را پرداخت می کنند ؛

از طریق  قابلش ،طه و طرف مباید همزمان با تسلیم یک نسخه از قرارداد واس د مندرج در این مادهاسنا –ج 

 به فدراسیون تسلیم شوند .سازمان لیگ 

 

 مجوز و نظارت بر عملکرد واسطه ها یمرجع اعطا  -۱۱ماده 

در  میتصم اذ، اتخدرخواست مجوز  یبررس تیفوتبال ، مسوول ونیفدراسبازیکنان  تیوضع تهیکم -1-11

ه را عهدت مقررا نیا ینظارت بر اجراها و  تی، ثبت اظهارنامه ها و مدارک فعال یآن به متقاض یمورد اعطا

است  یع، قط انیبه متقاض تیعدم اعطاء مجوز فعال ایدر خصوص اعطاء  تهیکم نیا ماتیتصم .باشد یدار م

 باشد . یمجوز نم یاعطا فراخوان یبعد یدر دوره ها یاما مانع تکرار درخواست متقاض

عدی بدر دفعات  برای واسطه هایی که نخستین بار موفق به اخذ مجوز می شوند یک ساله ومجوز ها  -2-11

 حق عضویت باید بصورت سالیانه پرداخت شود .برای مدت دو سال صادر می شوند اما 
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 بازیکناناستثنایی کمیته وضعیت عادی و صالحیت  – ۱۲ ماده

ه وضعیت ها در کمیت فات مالی و قراردادی واسطه ها با بازیکنان ، باشگاه ها و سایر واسطهاختال -1-12

 بازیکنان و مطابق آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان رسیدگی می شود .   

کنان با ضعیت بازیالزامات این مقررات ، کمیته و در صورت تخطی یک واسطه ، بازیکن یا باشگاه از -2-12

مال می لف اعاز تنبیهات ذیل را نسبت به متخ یوانب امر و رعایت جهات تخفیف یا تشدید ، یکمالحظه ج

 نماید :  

 . اخطار با درج در پرونده –الف 

 میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال. دهجریمه نقدی حداقل  -ب

 (.ماه 12حداقل سه ماه و حداکثر )ممنوعیت از فعالیت واسطه گری برای مدت معین  –ج 

 وی ب بند الف فوق الذکر قطعی و در خصوص بندهادرخصوص بازیکنان تصمیمات کمیته وضعیت  -3-12

گی رجع رسیدباشند . کمیته استیناف فدراسیون ماز ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی می ظرف یک هفته پس ج 

 به تجدیدنظرخواهی اینگونه تصمیمات می باشد . 

 دیبا ز قطعیت (ا) بعد در خصوص تخلف از الزامات این مقررات  واسطه ها هیصادره عل یآرا اتییجز -4-12

 ود .اطالع داده ش زین فایو به ف درج در سایت فدراسیونعالوه بر ابالغ به واسطه مربوطه ، 

  

 تخلفات انضباطی و اخالقی  – ۱۳ماده 

ات انضباطی و شرح مقررای ذاتی خود به کمیته انضباطی و کمیته اخالق بر اساس صالحیت ه -1-13

 ، در خصوص تخلفات انضباطی و اخالقی واسطه ها صالح به رسیدگی هستند . اخالق

بطال اند نسبت به رکن قضایی فدراسیون عالوه بر تنبیهات مندرج در مقررات انضباطی ، می توا -2-13

 اید . محرومیت موقت یا دایمی واسطه ها از فعالیت واسطه گری اتخاذ تصمیم نممجوز ، 

اسطه ر ابالغ به وبعالوه  دی( با تیواسطه ها ) بعد از قطع هیعلقضایی  رکنصادره  یآرا اتییجز  -3-13

 اطالع داده شود . زین فایو به فدرج  ونیفدراس تیدر سامربوطه ، 

 

 

www.Lahegroup.com

https://lahegroup.com/ 


 

14 

 

 (CAS)ورزش  یداور یوانمراجعه به د – ۱4ماده 

در خصوص واسطه ها و  ونیفدراس ییرکن قضاو  انبازیکن کمیته وضعیت(  افتهی تیقطع ای)  یاحکام قطع

 ورزش یداور یواند یو ماهو یمندرج در مقررات شکل یقانون طیشرا تی، با رعا قراردادها و معامالت ایشان

(CAS)  هستند . یالملل نینهاد ب نیقابل اعتراض در ا 

 نشده  ینیب شیموارد پ - ۱۵ ماده

ر خصوص د فایف فوتبال و ونیمقررات فدراس ریسا ایمقررات  نیر اکه د یاختالفات ای لیصورت وقوع مسا در

 سهیئر اتیز هبعد از استعالم ا یا رکن قضاییبازیکنان کمیته وضعیت وضع نشده باشد ،  یآنها قاعده ا

 د نمود .نخواه یریگ میفوتبال تصم ونیفدراس

 

 تصویب و اجرا  – ۱6ماده 

صله بعد از یسه فدراسیون فوتبال رسیده و بالفاب هیات رئبه تصوی 1۳/4/1۳97 این مقررات در تاریخ 

 تصویب الزم االجراء می باشد . 
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