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ديباجة القانون:
بعد اإلطالع على:

- القرار الوزاري رقم )17( لسنة 1972 بشأن إشهار اتحاد االمارات العربية لكرة القدم،
ــرة  ــارات لك ــاد االم ــي التح ــام األساس ــرار النظ ــأن إق ــخ 2007/9/17 بش ــة بتاري ــة العمومي ــاع الجمعي ــر اجتم - ومحض

ــدم وتعديالته، الق
- النظام األساسي لإلتحاد الدولي لكرة القدم،

- النظام األساسي لإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم،
- النظام األساسي لمجلس اإلتحاد الدولي لكرة القدم،

- المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2008 فــي شــأن الهيئــة العامــة لرعايــة الشــباب والرياضــة والجهــات 
العاملــة،

- المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )60( لســنة 2009م فــي شــأن انضمــام الدولــة إلــى االتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة 
المنشطات في مجال الرياضة،

- المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )119( لســنة 2009م فــي شــأن انضمــام الدولــة إلــى االتفاقية الدوليــة لمكافحة 
المنشطات في مجال الرياضة،

- الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )8( لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.
- الالئحــة التنفيذيــة للجنــة دوري المحترفيــن الصــادرة بموجــب قرار مجلس إدارة االتحاد االماراتــي لكرة القدم رقم )34( 

،2011 لســنة 
- وبنــاء علــى مــا عرضتــه اللجنــة، وتصديــق مجلــس إدارة االتحــاد االماراتــي لكــرة القــدم. فقــد أصدرنــا الئحــة مســابقة 

دوري الخليــج العربــي للموســم الرياضــي 2018-2019 علــى النحــو األتــي:
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مادة )1(
التعريفات

ــواردة فــي هــذه الالئحــة نفــس  ــارات ال ــم يقتــض الســياق معنــى آخــر يكــون للكلمــات والعب فــي هــذه الالئحــة ومــا ل
المعانــي الــواردة فــي النظــام األساســي والقواعــد العامــة التحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم، كمــا تكــون للعبــارات 

والكلمــات اآلتيــة المعانــى الموضحــة قريــن كل منهــا:

الدولة: دولة االمارات العربية المتحدة
)FIFA( الفيفا: االتحاد الدولي لكرة القدم

 )AFC( االتحاد اآلسيوي: االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
)IFAB( إيفاب: مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم

)UAE FA( االتحاد: اتحاد اإلمارات لكرة القدم
)PLC( اللجنة: لجنة دوري المحترفين 

)WADA( وادا: المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات
)NADO( نادو: اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات

إجــراءات ضبــط الجــودة: اإلجــراءات الواجــب علــى األنديــة اتباعهــا لتوفيــر المرافــق المناســبة أو تنظيــم المباريــات داخــل 
اإلســتاد التابــع لهــا فيمــا يتعلــق بــأي مبــاراة مــن مباريــات المســابقة، بمــا ال يخالــف لوائــح االنضبــاط ولوائــح المســابقة 

ولوائــح اإلســتادات والعقوبــات المحــددة لمخالفتهــا.
إرشادات العالمة التجارية: اإلرشادات التي تحكم االستخدام المناسب لعالمات المسابقة وشعارات الرعاة.

االجتمــاع الفنــي: االجتمــاع الــذي يعقــد قبــل أي مبــاراة مــن مباريــات المســابقة )حيثمــا يطلــب ذلــك( ويحضــره 
مســؤولو مباريــات اللجنــة المعنييــن ومــدراء الفريــق فــي األنديــة المشــاركة.

بطاقــة االعتمــاد: أي شــكل مــن أشــكال التصاريــح والتــي تصدرهــا لجنــة دوري المحترفيــن والتــي تمنــح حاملهــا حــق 
الدخــول إلــى المناطــق الخاضعــة لمراقبــة الدخــول )أو أي جــزء منهــا(.

ــن بمباشــرة أنشــطة محــددة داخــل المناطــق الرســمية بموجــب  ــد: الشــخص أو األشــخاص المخولي ــخص المعتم الش
بطاقــة االعتمــاد.

النادي العضو: النادي الذي له عضوية في اتحاد اإلمارات لكرة القدم طبقًا للنظام األساسي.
النــادي: الكيــان التجــاري و/أو شــركات كــرة القــدم المخولــة بالمشــاركة فــي مســابقات اللجنــة نيابــة عــن النــادي 

ــادي.  ــة والن ــن اللجن ــي بي ــاق كتاب ــب اتف ــو بموج العض
الفرق المشاركة: الفرق التي تشارك في المسابقة تحت سلطة النادي واللجنة.

التعاميــم: التعليمــات أو التعديــالت المتعلقــة بهــذه الالئحــة التــي يتــم إخطــار األنديــة المشــاركة بهــا مــن قبــل اللجنة 
فــي صــورة خطابــات رســمية قبــل و/أو أثنــاء الموســم. 

الجهة التجارية: أي كيان يحصل على حق من الحقوق التجارية من اللجنة.
الحقــوق التجاريــة: كافــة حقــوق االســتغالل التجــاري للمســابقة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر حقــوق 
البــث وحقــوق االمتيــاز وحقــوق االســتضافة وحقــوق التصويــر وحقــوق المتاجــرة والحقــوق الترويجيــة وحقــوق الرعايــة 
وحقــوق الســفر والجــوالت وحقــوق وســائل اإلعــالم الجديــدة وحقــوق تســجيل مقاطــع الفيديــو و/أو االســتغالل التجاري 

باســتخدام أي وســيلة أخــرى وفقــًا للنظام األساســي لالتحاد.
الحكام: مسؤولو المباراة المعينين من قبل لجنة الحكام وفقًا ألحكام هذه الالئحة.

الدوري: دوري الخليج العربي.
الفريــق الطبــي: كافــة المســؤولين الطبييــن الذيــن يعملــون فــي األنديــة، بمــا فيهــم األطبــاء والممرضيــن وأخصائــي 
العــالج الطبيعــي وأخصائــي التدليــك والصيادلــة واألطبــاء الممارســين اآلخريــن وكافة األشــخاص المعتمديــن من هيئة 
الصحــة المعنيــة فــي كل إمــارة وفقــاُ للقوانيــن واللوائح التي تحكــم الرعاية الصحية والمســؤولية الطبية في الدولة 

واللوائــح ذات الصلــة فــي اتحــاد الكــرة.
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القــوة القاهــرة أو الحــوادث المفاجئــة: أي حــدث غيــر متوقــع أو ال يمكــن رده، ينشــأ عــن ســبب خارجــي ال يــد لألطــراف 
فيــه، يؤثــر أو قــد يؤثــر علــى تطبيــق أي بنــد مــن بنــود هذه الالئحة، ويشــمل على ســبيل المثال ال الحصــر، طقس عاصف 
بشــكل غيــر طبيعــي أو فيضــان أو بــرق أو حريــق أو انفجــار أو هــزة أرضيــة أو أضــرار هيكليــة أو كارثــة وبائيــة أو أي كارثــة 
طبيعيــة أخــرى أو حــرب أو عمــل إرهابــي أو عمليــات عســكرية أو شــغب أو فوضــى هائلــة أو إضــراب أو إغالقــات 

تعجيزيــة أو أي إجــراءات صناعيــة أو عصيــان مدنــي.
لجنــة دوري المحترفيــن )اللجنــة(: هــي اللجنــة المشــكلة بموجــب النظــام األساســي لالتحــاد االماراتــي لكــرة 
القــدم والتــي تتألــف مــن األنديــة المحترفــة التــي يحــق لهــا المشــاركة فــي دوري المحترفيــن لموســم 2019-2018 

والمســؤولة عــن تســويق وتنظيــم واســتثمار البطــوالت الخاصــة بهــا. 
االتحــاد(  رئيــس  )نائــب  اللجنــة  رئيــس  يرأســها  والتــي  اللجنــة  قبــل  مــن  المشــكلة  الجهــة  التنفيــذي:  المكتــب 

ــة. ــة وفني ــام إداري ــام بمه ــاد للقي ــس إدارة االتح ــن مجل ــدة م والمعتم
اللجنــة الفنيــة: اللجنــة المشــكلة بموجــب قــرار مــن المكتــب التنفيــذي للجنــة دوري المحترفيــن وتتولــى المهــام 
ــة  ــع لجن ــيق م ــاد وبالتنس ــي لالتح ــام األساس ــة والنظ ــة التنفيذي ــًا لالئح ــة وطبق ــذه الالئح ــي ه ــا ف ــوص عليه المنص

المســابقات فيمــا يتعلــق باألمــور المشــتركة.
اإلدارة التنفيذيــة للجنــة: هــي األقســام اإلداريــة المنــوط إليهــا مهــام تنفيــذ اللوائح والقــرارت الصادرة عــن اللجنة و/أو 
المكتــب التنفيــذي واإلشــراف علــى تنظيــم المســابقات والتنســيق مــا بيــن اللجــان الفرعيــة بعضهــا ببعــض وبيــن هــذه 

اللجــان واألنديــة المحترفة.
الالعبون المشاركون: الالعبون المسجلون والمشاركون في المسابقة وأي العب آخر تحت سلطة اللجنة.

اللوائــح: كافــة اللوائــح و/أو السياســات التــي يتــم إعدادهــا ونشــرها مــن قبــل االتحــاد و/أو اللجنــة للعمــل بموجبهــا 
فيما يتعلق بالمســابقات التي تنظمها اللجنة، والتي تشــمل على ســبيل المثال ال الحصر، النظام األساســي لالتحاد، 
الئحة االنضباط، الئحة المســابقة، الئحة إســتادات اللجنة، الئحة معدات اللجنة، الئحة اللجنة لبرنامج الشــباب، سياســة 
اعتماد اللجنة، الئحة اللجنة لإلعالم، الئحة التجارية / التســويقية للجنة ودليل األمن والســالمة للجنة والتعاميم التي 

تصدرهــا اللجنة.
المباريــات: كافــة مباريــات كــرة القــدم المقامــة فــي مســابقة دوري الخليــج العربــي، بمــا فــي ذلــك المباريــات 

المؤجلــة أو المعــادة.
المرافــق: المناطــق الرســمية والمراكز/المرافــق الصحفيــة وأكشــاك التذاكــر ومناطــق االســتضافة التــي تســتخدم 

باالرتبــاط مــع مباريات المســابقة.
المســابقة: دوري الخليــج العربــي، بمــا فــي ذلــك المباريــات المســجلة فــي جــدول المباريــات، واألنشــطة التــي تقــام 
على أرض الملعب )بخالف المباريات( مثل االحتفاالت أو المؤتمرات الصحفية أو األنشــطة الرســمية األخرى ذات الصلة.

المنسق العام: مسؤول المباراة المعين من قبل النادي المضيف وفقًا ألحكام هذه الالئحة.
النادي المضيف: النادي المذكور أواًل في أي مباراة من مباريات المسابقة المسجلة في جدول المباريات.

جدول المباريات: جدول المباريات الرسمية للمسابقة كما حددته اللجنة.
جهــة البــث: أي كيــان يحصــل مــن اللجنــة علــى أي حــق مــن حقــوق البــث ويشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، جهــة 

البث المضيفة.
جهــة البــث المضيفــة: الجهــة المكلفــة مــن قبــل اللجنــة لتوفيــر نطــاق معيــن مــن الخدمــات األساســية فيمــا يتعلــق 

بعمليــة إنتــاج بــث المــواد الســمعية والبصريــة )أو أي مــواد أخــرى( خاصة بــأي مباراة أو حدث رســمي.
حقــوق البــث: الحــق فــي بــث مباريــات المســابقة والدخــول إلــى اإلســتاد بغــرض النقــل التلفزيونــي المباشــر و/أو البــث 
ــل  ــص النق ــى ترخي ــول عل ــة والحص ــمعية البصري ــائط الس ــر الوس ــجيل عب ــي و/أو التس ــجيل الصوت ــي و/أو التس اإلذاع
المباشــر و/أو التســجيل و/أو أي من هذه األمور بأي شــكل من األشــكال أو جميع أشــكال النقل التلفزيوني و/أو البث 
اإلذاعي و/أو باســتخدام أي وســيلة إعالمية أخرى موجودة في الوقت الحالي أو قد توجد في المســتقبل، بما في 
ذلــك جميــع صــور البــث التلفزيونــي األرضــي والســلكي وعبــر األقمــار الصناعيــة والبــث التلفزيونــي عبــر اإلنترنــت والبــث 
التلفزيونــي واســع النطــاق )الثابــت و/أو الالســلكي( واإلنترنــت والتلفزيونــات التفاعليــة والبــث عــن طريــق الهاتــف وأي 

تطبيقــات الكترونيــة أخــرى أو غيرهــا مــن الوســائل واألدوات.
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ال دوري الخليج العربي: الدوري الممتاز الذي تنظمه اللجنة ويشارك فيه الفريق األول لكل نادي من األندية.

دوري الخليــج العربــي تحــت 21 عــام: مســابقة الــدوري التــي تنظمهــا اللجنــة والتــي تشــارك فيهــا فــرق تحــت 21 
ســنة فــي األنديــة، وتقــام فــي اليــوم التالــي لمبــاراة النــادي في مســابقة دوري الخليــج العربي وبنفــس الجدول مع 

اختالف النادي المســتضيف.
شــعار لجنــة دوري المحترفيــن: الشــعار الرســمي للجنــة و/أو الشــعارات الرســمية األخــرى، التــي ال تســتخدم إال مــن 

قبــل اللجنــة و/أو بتصريــح منهــا، بخــالف مــا يتفق عليــه من قبل األطــراف المعنية.
طاقم تحكيم المباراة: الحكام المعينون من قبل االتحاد وفقًا للوائح االتحاد.

قانــون لعبــة كــرة القــدم: القواعــد المنظمــة المعتمــدة والمعلنــة مــن قبــل مجلــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
)إيفــاب( الــذي يســاعد علــى تحديــد قوانين لعبة كــرة القدم.

قائمــة العــد التنازلــي الرســمية للمبــاراة: القائمــة التــي تحتــوي علــى األنشــطة والفعاليــات المعتمــدة مــن اللجنــة 
والتــي تبــدأ قبــل المبــاراة بثــالث ســاعات وتنتهــي بعــد انتهــاء المباراة بســاعة واحدة علــى األقل، وتضم هــذه القائمة 

األنشــطة بمــا فــي ذلــك الوقت المخصص إلقامة مثل هذه األنشــطة.
ــاهدة أي  ــتاد لمش ــى اإلس ــا إل ــول به ــور الدخ ــى الجمه ــر عل ــي يحظ ــواد الت ــة الم ــورة: قائم ــواد المحظ ــة الم قائم

مبــاراة مــن مباريــات المســابقة. ويجــب أن تســلم هــذه القائمــة بشــكل دوري إلــى األنديــة المشــاركة.
كأس الخليــح العربــي: مســابقة ســنوية تنظمهــا اللجنــة وتتكــون مــن مرحلتيــن، مرحلــة المجموعــات تلعــب بنظــام 

الــدوري مــن دور واحــد، والمرحلــة الثانيــة تلعــب بنظــام خــروج المغلــوب.
 كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة: مســابقة الــكأس التــي تجــرى بنظــام خــروج المغلــوب التــي ينظمهــا اتحــاد 

اإلمــارات لكــرة القــدم.
ــل دوري  ــن بط ــدوري، بي ــم ال ــة موس ــي بداي ــادة ف ــة ع ــا اللجن ــدة تنظمه ــاراة واح ــي: مب ــج العرب ــوبر الخلي كأس س
الخليــج العربــي وبطــل كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، وإذا كان بطــل كال المســابقتين هــو ذات البطــل، عندهــا تقام 

المبــاراة بيــن بطل ووصيــف دوري الخليج العربي.
لجنة االنضباط: لجنة شبه قضائية تابعة لالتحاد.

غرفة فض المنازعات: هيئة تحكيمية تختص بالفصل في المنازعات بين الالعبين واألندية.
لجنة االستئناف: لجنة شبه قضائية تابعة لالتحاد وتختص بنظر القرارات المستأنفة والصادرة عن لجنة االنضباط.

لجنــة التمييــز: لجنــة شــبه قضائيــة تابعــة لالتحــاد وتختــص بالفصــل بالطعــون تمييــزا علــى القــرارات الصــادرة عــن لجنــة 
االســتئناف ولجــان التحكيــم بصفتها االســتئنافية.

لجنــة الحــكام: اللجنــة التــي يشــكلها اتحــاد الكــرة والتــي تكــون مســؤولة عــن كافــة األمــور المتعلقــة بالحــكام، بمــا 
فــي ذلــك تعيين الحكام والمقيمين لجميع مباريات المســابقة.

الئحة االستئناف: الالئحة التي يصدرها االتحاد لتنظيم عملية استئناف القرارات الصادرة عن لجنة االنضباط.
الئحة اإلستادات: الالئحة التي تحدد المتطلبات الواجب استيفائها في إستادات األندية المشاركة.

الئحــة االنضبــاط: هــي الالئحــة المختصــة بالفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بمخالفة قوانيــن وأنظمة ولوائــح االتحاد 
ولوائــح لجنــة دوري المحترفيــن التــي ال تدخــل فــي اختصــاص أي مــن هيئــات االتحــاد األخــرى وايــة اختصــاص أخــرى واردة 

فــي المــادة )7( مــن الئحــة االنضبــاط.
الئحــة هيئــة التحكيــم: الالئحــة التــي يصدرهــا االتحــاد لتنظيــم عمليــة الطعــن تمييــزا علــى القــرارات الصــادرة عــن لجنــة 

االســتئناف ولجــان التحكيــم بصفتهــا االســتئنافية مــن قبــل األعضــاء واألنديــة.
الئحــة أوضــاع وانتقــاالت الالعبيــن: القواعــد الملزمــة التي تقــوم بتنظيم أوضــاع الالعبين وأهليتهم للمشــاركة في 

مســابقات كــرة القــدم المنظمــة وانتقالهــم مــن/او الــى األندية التابعــة لالتحاد.
الئحــة الفيفــا ألوضــاع وانتقــاالت الالعبيــن: القواعــد الدوليــة الملزمــة التــي تقــوم بتنظيــم أوضــاع الالعبيــن وأهليتهــم 

للمشــاركة فــي مســابقات كــرة القــدم المنظمــة وانتقالهــم بيــن األنديــة التابعــة للروابــط واالتحــادات المختلفــة.
الئحــة المعــدات: الالئحــة التــي تحكــم المعــدات والمالبــس التي يســتخدمها الالعبون ومســؤولو الفرق فــي مباريات 

المســابقات التــي تنظمها اللجنة.
مراقب المباراة: مسؤول المباراة المعين من قبل اللجنة وفقًا ألحكام هذه الالئحة.

مســؤول مراقبــة الدخــول: الشــخص المعيــن مــن قبــل اللجنــة لمراقبــة تنفيــذ نظــام بطاقــات االعتمــاد والترتيبــات 
األمنيــة المتعلقــة بجميــع مباريــات المســابقة وفقــًا ألحــكام هــذه الالئحــة.
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مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات: ممثل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وفقًا ألحكام هذه الالئحة.
مقيم الحكام: مسؤول المباراة المعين من قبل لجنة الحكام وفقًا ألحكام هذه الالئحة

مناطــق الدخــول الخاضعــة للمراقبــة: األماكــن المخصصــة إلقامة المباريــات والفعاليــات األخرى، على ســبيل المثال 
ال الحصــر، اإلســتادات وأســوارها ومحيطهــا الخارجــي والمجــال الجــوي فــوق اإلســتاد وكافــة األماكــن األخــرى ذات الصلة 
بالمســابقة بمــا فــي ذلــك مواقــع المرافــق والمراكــز اإلعالميــة وأماكــن ومرافــق االســتضافة والمناطــق المخصصــة 

للشــخصيات الهامــة والمناطــق األخــرى التــي تنظمهــا لوائــح اعتمــاد اللجنــة.
موســم الــدوري: الفتــرة التــي تبــدأ مــن إقامــة أول مبــاراة لكــرة القــدم تنظــم تحــت رعايــة اللجنــة )ســواء كانــت كأس 
ســوبر الخليــج العربــي أو فــي كأس الخليــج العربــي أو دوري الخليــج العربــي( وتنتهــي بنهايــة أخــر مبــاراة تنظمهــا 

اللجنــة )ســواء كانــت فــي كأس الخليــج العربــي أو دوري الخليــج العربــي أو دوري الخليــج العربــي تحــت 21 عــام(.
الهيئــة الصحيــة: وزارة الصحــة وأي جهــة حكوميــة اتحاديــة أو محليــة تعمــل فــي القطــاع الصحــي داخــل اإلمــارات 

العربيــة المتحدة.
وســائل اإلعــالم: كافــة العامليــن فــي وســائل اإلعــالم المقــروءة والمحرريــن المباشــرين والمصوريــن وأطقــم األخبــار 
التلفزيونيــة وممثلــي الجهــات المالكــة لحــق البــث، المخولين بالحصول علــى بطاقة اعتماد اإلعــالم وفق ما هو محدد 

مــن قبل اللجنة.
قائمــة البدايــة: هــي القائمــة التــي تعــد مــن قبــل النــادي المشــارك وتعتمــد مــن مراقــب المبــاراة وتتكــون مــن )11( 

العبًا بحد أقصى من الالعبين الذين سيبدأون المباراة باالضافة إلى عدد )9( العبين احتياط بحد أقصى.

الفصل الثاني
أحكام عامة

مادة )2(
مقدمة

1.2 تنظم هذه الالئحة حقوق ومهام ومسؤوليات األندية المشاركة في المسابقة.  
2.2 تلتزم كافة األندية المشاركة في إعداد وتنظيم واستضافة مباريات المسابقة بموجب النظام   

األساسي لالتحاد والالئحة التنفيذية للجنة واللوائح واإلرشادات والتعاميم الصادرة عن اللجنة.  
3.2 يجب أال تعمل األندية ضد الصالح العام في تطوير ورفع مستوى رياضة كرة القدم االماراتية و/أو   

االتحاد و/أو اللجنة.  
4.2 جميع الحقوق المتعلقة بالمسابقة تعود ملكيتها للجنة فيما عدا ما يمنح إلى األندية   

بموجب هذه الالئحة و/أو بموجب اتفاق خاص.  

مادة )3(
المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين

1.3 يعتبر المكتب التنفيذي الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ األحكام الواردة في   
هذه الالئحة، ويملك الحق في تفسيرها وفقًا لتقديره الخالص ويحق له إصدار القرارات في األمور التي   

لم يرد فيها نص في هذه الالئحة.  
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ال مادة )4(

اللجنة الفنية
1.4 اللجنة المشكلة بموجب قرار من المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وتتولى المهام   

التالية:  
1.1.4 اإلشراف على تنظيم وإدارة المسابقات،   

2.1.4 إعداد المبادئ الخاصة بجدول مباريات المسابقة، ويجوز للجنة تغيير موعد أو    
مكان أي مباراة من مباريات المسابقة وفقًا لتقديرها عند الحاجة.   
3.1.4 التعامل مع االحتجاجات الناجمة عن إجراءات ضبط الجودة،   

4.1.4 وضع المقترحات المتعلقة بعدد األندية الصاعدة والهابطة، ورفع المقترحات الى    
المكتب التنفيذي للجنة تمهيدا لعرضها على مجلس اإلدارة للمصادقة عليها.   

5.1.4 وضع المقترحات الخاصة بإطالق المسابقات الجديدة، التي قد تكون ضرورية    
للمساهمة في تطوير ونشر اللعبة، ، ورفع المقترحات الى المكتب التنفيذي للجنة    

تمهيدا لعرضها على مجلس اإلدارة للمصادقة عليها.   

2.4 في حال حل اللجنة و/أو عدم تشكيلها يتولى المكتب التنفيذي للجنة المهام المنوطه بها.  

مادة )5(
المشاركة في المسابقات األخرى

1.5 تعد األندية غير مخولة بتمثيل اللجنة و/أو المسابقة دون موافقة كتابية مسبقة من المكتب   
التنفيذي.   

2.5 إذا تقرر ألي سبب من األسباب إلغاء المسابقة، يتم االستعانة بترتيب األندية في الموسم السابق   
لتحديد األندية التي تمثل الدولة في أي بطولة محلية وقارية ودولية، على أن يكون النادي مؤهاًل   

للمشاركة في هذه البطوالت وفق أحكام المادة )6( من هذه الالئحة.  
3.5 تحسم المشاركة في المسابقات الخارجية لألندية عن طريق قرار يصدر من مجلس إدارة االتحاد   

بناًء على توصيات المكتب التنفيذي دون اإلخالل بلوائح االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أو االتحاد الدولي   
لكرة القدم أو االتحاد الذي ينظم المسابقة. ويحدد هذا القرار األندية التي سوف تشارك في الموسم   

التالي من المسابقات القارية أو اإلقليمية ذات الصلة.  
4.5 يحق للجنة وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة االتحاد وفقا للنظام األساسي لالتحاد،   

تنظيم مسابقة جديدة، أو تعديل مسمى مسابقة عند الضرورة شريطة اخطار األندية بذلك.    
5.5 يحق لبطل الدوري المشاركة في كأس سوبر الخليج العربي للموسم التالي، وفي حال أن   

بطل الدوري هو نفسه بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عندها يحق لوصيف بطل دوري   
الخليج العربي اللعب في كأس سوبر الخليج العربي.   
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الفصل الثالث
 األندية المشاركة

مادة )6(
األهلية / معايير قبول الفرق

1.6 عدد الفرق المشاركة في مسابقة دوري الخليح العربي للموسم الرياضي 2018-2019 هو   
أربعة  عشر فريقًا.  

2.6 لغايات المشاركة في هذه المسابقة يشترط على األندية استيفاء جميع المتطلبات المنصوص   
عليها في هذه الالئحة واللوائح األخرى التابعة للجنة دوري المحترفين و/ أو اتحاد الكرة ذات الصلة،   

ويجب أن تكون الفرق األربعة عشر المشاركة في المسابقة هي الفرق صاحبة المراكز الـ )10( األولى   
في ترتيب الدوري للموسم السابق، باإلضافة إلى بطل ووصيف مسابقة دوري الدرجة األولى )التي   

ينظمها االتحاد( للموسم السابق والصاعدين األول والثاني من الملحق.  
3.6 في حالة عدم استيفاء أي من الناديين الحائزين على المركزين األول والثاني في ترتيب دوري   
الدرجة األولى للموسم السابق لمتطلبات االشتراك في هذه المسابقة، تصعد األندية التي تحتل   

المركزين الثالث و/أو الرابع )في الموسم السابق( من دوري الدرجة األولى على التوالي إلى   
المسابقة. وفي حالة عدم استيفاء األندية التي تحتل المركزين الثالث و/ أو الرابع لمتطلبات االشتراك   

في بطولة المسابقة، يظل الفريقان اللذان احتال المركزين الحادي عشر  و/أو الثاني عشر أحدهما أو   
كالهما على التوالي في الموسم السابق لدوري الخليج العربي ضمن الفرق المشاركة في المسابقة.  

على األندية المؤهلة التي تريد أن تصبح عضوا في الدوري أن تلتزم باإلجراءات الموضحة في هذه   
الالئحة وأية لوائح أخرى ذات صلة بالمسابقة.  

4.6  في حال عدم تمكن ناٍدي أو أكثر من المشاركة في المسابقة ألسباب قهرية على سبيل   
المثال )إلغاء اشهار النادي أو دمج النادي مع نادي أخر( يقوم المكتب التنفيذي بتسمية األندية   
البديلة وفقا للضوابط الواردة في هذه الالئحة،  على أن يكون النادي البديل مستوفي متطلبات   

المشاركة في دوري المحترفين.  
5.6 تلتزم جميع األندية بعقود الرعاية المتعلقة بالمباريات والموقعة من قبل المكتب التنفيذي و/أو   

اإلدارة التنفيذية.   

مادة )7(
واجبات األندية المشاركة

بمجرد االشتراك في المسابقة، تلتزم األندية بما يلي:
1.7 مراعاة االتفاقيات المبرمة مع اللجنة باإلضافة إلى اللوائح والسياسات والقرارات والتوجيهات   

والتعاميم التي تصدرها اللجنة و/أو المكتب التنفيذي و/أو االتحاد والئحة ميثاق الشرف و/ أو القوانين   
الوطنية المعمول بها،  

2.7 االلتزام بتطبيق قوانين اللعبة التي يصدرها مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم،  
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ال 3.7 قبول تولي اللجنة و/أو االتحاد مسؤولية الفصل في القضايا اإلدارية والتأديبية والتحكيمية وفقًا   

لهذه الالئحة أو قرارات أي لجنة مختصة تابعة للجنة و/أو االتحاد،  
4.7 االلتزام بتنفيذ القرارات القطعية الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي في لوزان   

5.7 اللعب بحماس وجدية طوال الموسم،  
6.7 االلتزام بمبادئ اللعب النظيف،  

7.7 االلتزام التام بقائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة،  
8.7 تحمل مسؤولية سلوك العبيهم والمسؤولين واألعضاء والمشجعين أو أي شخص يمثلهم خالل   

جميع مباريات المسابقة.  
9.7 الموافقة على تنفيذ جميع الترتيبات التي يلتزم بها النادي المضيف وفق االتفاقية المبرمة   

مع اللجنة،  
10.7 الحضور والمشاركة في جميع النشاطات واألحداث الرسمية على سبيل المثال وليس الحصر   

)االجتماع الفني – اجتماع جهات البث الرسمية – االجتماع التنظيمي – المؤتمرات الصحفية –   
األنشطة االعالمية األخرى .......( التي تنظمها لجنة دوري المحترفين وفقا للتوجيهات و/أو التعليمات   

المذكورة في التعاميم المحددة التي تصدرها اللجنة.  
11.7 ضمان عدم دخول األشخاص غير المصرح لهم إلى منطقة الملعب والمنطقة المحيطة وغرف   

تبديل المالبس.  
12.7 ضمان عدم مشاركة كافة الالعبين والمسؤولين بأية نشاطات قد تسيئ و/أو تؤثر على نزاهة   

اللعبة.  
13.7  االلتزام بالتعاون مع اللجنة في جميع األوقات-وخصوصًا في نهاية كل مباراة-فيما يتعلق   
بجمع أغراض اللعبة وأغراض الالعبين الخاصة والتي يمكن ان يتم استخدامها من قبل اللجنة لعمل   

مجموعة تذكارية إلبراز إرث المسابقة والستبعاد أي استخدام تجاري لهذه األغراض.  
14.7 يحق للنادي استخدام اسمه و/ أو شعاره شريطة استيفاء المتطلبات التالية:   

1.14.7 أن يكون مذكوراً في النظام األساسي للنادي.    
2.14.7 أن يكون مسجاًل في غرفة التجارة أو الهيئة/ الهيئات المماثلة.   

3.14.7 أن يكون مسجاًل في اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم وأن يكون مستخدمًا    
في كافة المسابقات الوطنية الباقية.   

4.14.7 أال يشير أي من االسم أو الشعار إلى اسم الشريك التجاري.   

فــي حــال تقــدم النــادي بطلــب اســتخدام االســم أو الشــعار، يتوجــب علــى النــادي تقديــم األوراق والمســتندات الثبوتية 
الالزمة لإلدارة التنفيذية.

15.7إبرام عقود احترافية مع 20 العبًا على األقل،  
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مادة )8(
قيد ومشاركة الالعبين في المسابقة

1.8 يتم تسجيل وقيد وانتقال العبي األندية المشاركة في المسابقة طبقا للوائح انتقاالت الالعبين   
والتعميم السنوي رقم )1( الصادر عن لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين باإلضافة إلى شروط انتقاالت   

الالعبين لموسم 2019-2018.  
2.8 يحق لكل نادي في هذه المسابقة تسجيل عدد 36 العب مقسمة وفقًا للفئات التالية :  

1.2.8 عدد )26( العب بحد أقصى من فئة مواطني الدولة وحملة جوازات الدولة وأبناء    
المواطنات على أال يزيد عدد الالعبين من فئة مواطني الدولة عن 22 العب  ، على أن    

يكونوا من مواليد 2002 وما قبل   
2.2.8 عدد )6( العبين كحد أقصى من فئتي مواليد الدولة أو المقيمين فيها بواقع )3(    

العبين لكل فئة وفقا للشروط االلزامية التالية: -   
1.2.2.8 أن يكون الالعب المسجل بفئة المقيمين في الدولة لديه إقامة سارية     

في الدولة لمدة متواصلة ال تقل عن 3 سنوات قبل تاريخ تسجيله.    
2.2.2.8 أال يكون الالعب المسجل بفئة المقيمين في الدولة أو مواليد الدولة     

قد مثل أي دولة أخرى )في أي مباراة او جزء من مباراة( في مسابقة كرة     
قدم دولية رسمية.    

3.2.2.8 ال يجوز تحويل تسجيل الالعبين األجانب المسجلين سابقًا في فئة     
الالعب األجنبي إلى فئة الالعب المقيم.    

3.2.8 عدد )4( العبين أجانب كحد أقصى بدون تحديد الجنسية.   
4.2.8 أن يكون حارس المرمى المسجل في كشوف الفريق من مواطني الدولة أو أبناء    

المواطنات أو حملة الجوازات.وفي حال طرد الحارس أو خروجه ألي سبب من األسباب،    
ال يحق ألي من الالعبين األجانب أو المقيمين أو مواليد الدولة المسجلين في قائمة المباراة    

اللعب كحارس للمرمى.    
3.8 يكون إجمالي عدد الالعبين المؤهلين للمشاركة في هذه المسابقة وفقًا للتالي:

1.3.8 جميع الالعبين المسجلين وفقًا للمادة )2-8(.  
2.3.8 جميع الالعبين من مواطني الدولة وأبناء المواطنات وحملة الجوازات المسجلين في قوائم   

النادي باتحاد الكرة، شريطة أن يكونوا قد أتموا 16 عام في تاريخ المشاركة.  
3.3.8 جميع الالعبين من مواليد الدولة والمقيميين المسجلين في قوائم النادي شريطة أن يكونو   

أتموا 18 عام في تاريخ المشاركة.  
4.3.8 يجب أال يزيد عدد الالعبين المسجلين في قائمة المباراة من الالعبين األجانب ومواليد الدولة   

والمقيمين عن  )6( العبين .  
5.3.8 يجب أال يزيد عدد الالعبين األجانب ومواليد الدولة والمقيمين داخل الملعب عن )5( العبين.  

6.3.8 يجب  تسجيل عدد )3( العبين اماراتيين في قائمة المباراة من مواليد 97 فما فوق، وفي حال   
فشل النادي في تسجيل هؤالء الالعبين في قائمة المباراة سيتم اعتماد القائمة المقدمة ولن يكون   

بإمكان النادي تعويض الالعبين المذكورين في هذه المادة بالعبين آخرين.   
4.8 ســيقوم مســؤولي المبــاراة بفحــص بيانــات الالعبيــن عــن طريــق النظــام االلكترونــي لالتحــاد )FANET( وفــي 
حــال وجــود عطــل فــي النظــام االلكترونــي وعــدم اســتطاعة مســؤولي المبــاراة مــن االطــالع علــى بيانــات الالعبين عبر 
النظــام، يجــب علــى النــادي تقديــم بيانــات الالعبين يدويــًا وأن يتحمل النادي المســؤولية الكاملة عــن البيانات المقدمة 

مــن قبــل النــادي تجــاه ذلــك. 
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ال مادة )9(

تسجيل مسؤولي الفريق
1.9 تحتفظ اللجنة بسجل لمسؤولي ومديري الفريق المعينين أو المتعاقدين مع أي نادي من   

األندية ويشتمل السجل على:  
1.1.9 الجهاز اإلداري،    

2.1.9 الجهاز الفني،   
3.1.9 الجهاز الطبي.   

2.9 يجب أن تشتمل قائمة مسؤولي النادي المشارك بحد أدنى على التالي:  
1.2.9 مدير الفريق أو اداري الفريق أو مشرف الفريق   

2.2.9 المدير الفني   
3.2.9 مساعد المدرب    

4.2.9 مدرب حراس المرمى    
5.2.9 مدرب اللياقة البدنية   

6.2.9 الطبيب   
7.2.9 أخصائي العالج الطبيعي   

8.2.9 المسؤول اإلعالمي للفريق   
9.2.9 أي أشخاص آخرين فنيين أو من طاقم التدريب أو الطاقم الطبي أو المترجم   

3.9  تلتزم األندية المشاركة بإجراءات التسجيل والتي يعلن عنها قبل بداية الموسم إلصدار بطاقات   
االعتماد وفقًا لالئحة االعتماد.  

 )A( 4.9 يجب أن يكون مدرب كل نادي مشارك في المسابقة حاصل على شهادة تدريب فئة  
معتمدة من االتحاد اآلسيوي على األقل، وفي حال أن المدرب ليس لديه شهادة تدريب معتمدة من   

االتحاد اآلسيوي، يجب على المدرب والنادي المشارك الحصول على إقرار بالكفاءة من االتحاد اآلسيوي   
من أجل قبول اعتماد المدرب في المسابقة وفي حال الموافقة عليه وتسجيله من قبل االتحاد،   

يتم اعطاؤه بطاقة مؤقتة حتى يتم تعديل وضعه. ويجوز للمدرب الذي يمتلك خبرة 5 سنوات   
على األقل مع الفريق األول التقدم بطلب الحصول على شهادة الكفاءة. تكون هذه الشهادة صالحة   
مدى الحياة، إال أنها مخصصة لالستخدام ضمن االقليم الذي يتبع له االتحاد العضو الذي يعمل فيه   

المدير الفني فقط. وفي حال انتقال المدير الفني إلى اتحاد جديد، يتوجب عليه التقدم بطلب   
الحصول على شهادة الكفاءة مرة أخرى  

5.9 لن يتم اعتماد المدرب في حال عدم استيفاءه للمستندات المطلوبة وفقًا لما هو موضح   
في المادة )9-4( أعاله، ولن يسمح له بالجلوس على مقاعد البدالء و/أو وجوده في غرفة مالبس   

الفريق خالل المباريات.  
6.9 يجب على كل نادي مشارك في المسابقة تسجيل على األقل مساعد مدرب حاصل على  

شهادة تدريب فئة )A( معتمدة من االتحاد اآلسيوي على األقل، وفي حال أن المدرب ليس لديه   
شهادة تدريب معتمدة من االتحاد اآلسيوي، يجب على المدرب والنادي المشارك الحصول على إقرار   

بالكفاءة من االتحاد اآلسيوي من أجل قبول تسجيل المدرب في المسابقة وفي حال الموافقة عليه   
وتسجيله من قبل االتحاد، يتم اعطاؤه بطاقة مؤقتة حتى يتم تعديل وضعه.  

7.9 لن يتم اعتماد مساعد المدرب في حال عدم استيفاءه للمستندات المطلوبة وفقًا لما هو   
موضح في المادة )9-6( أعاله، ولن يسمح له بالجلوس على مقاعد البدالء و/أو وجوده في غرفة   

مالبس الفريق خالل المباريات.  
8.9 يجب على كل نادي مشارك في المسابقة تسجيل مدرب حراس مرمى حاصل على شهادة   

تدريب حراس المرمى المستوى )2( معتمدة من االتحاد األسيوي على األقل، وفي حال أن المدرب   
ليس لديه شهادة تدريب معتمدة من االتحاد اآلسيوي، يجب على المدرب والنادي المشارك الحصول   

على إقرار بالكفاءة من االتحاد اآلسيوي من أجل قبول تسجيل المدرب في المسابقة وفي حال   
الموافقة عليه وتسجيله من قبل االتحاد، يتم اعطاؤه بطاقة مؤقتة حتى يتم تعديل وضعه.  
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9.9 لن يتم اعتماد مدرب الحراس في حال عدم استيفاءه للمستندات المطلوبة وفقًا لما هو   
موضح في المادة )9-8( أعاله، ولن يسمح له بالجلوس على مقاعد البدالء و/أو وجوده في غرفة   

مالبس الفريق خالل المباريات.  
10.9 يجب على كل نادي مشارك في المسابقة تسجيل مدرب لياقة بدنية حاصل على  المستوى  

  األول )1(  معتمدة من االتحاد اآلسيوي على األقل، وفي حال أن المدرب ليس لديه شهادة 
تدريب معتمدة من االتحاد اآلسيوي، عندها يجب على المدرب والنادي المشارك الحصول على إقرار   

بالكفاءة من االتحاد اآلسيوي من أجل قبول تسجيل المدرب في المسابقة. وفي حال الموافقة عليه   
وتسجيله من قبل االتحاد، يتم اعطاؤه بطاقة مؤقتة حتى يتم تعديل وضعه.  

11.9 لن يتم اعتماد مدرب اللياقة البدنية في حال عدم استيفاءه للمستندات وفقًا لما هو   
موضح في المادة )9-10( أعاله، ولن يسمح له بالجلوس على مقاعد البدالء و/أو وجوده في غرفة   

مالبس الفريق خالل المباريات.  
12.9 في حالة تغيير أيًا من مسؤولي الفريق المشار إليهم في المادة )2/9( خالل الموسم يجب   

إخطار اللجنة رسميًا، بعد أن يتم تسجيلهم وفقًا للوائح االتحاد عبر النظام اإللكتروني لبطاقات   
االعتماد وذلك قبل بدء مباراة الفريق المقررة في المسابقة لضمان أهلية المدير الفني و/أو مدير   

الفريق لتولي المسؤولية خالل هذه المباراة، مع األخذ باالعتبار بأنه لن يتم إصدار أية بطاقات اعتماد   
خارج أوقات العمل الرسمية للجنة، وسيتم تسليم النادي لبطاقات االعتماد بعد مراجعة المستندات   
المقدمة للجنة مع إدارة التراخيص واستيفاء المستندات المقدمة لجميع المتطلبات المذكورة في   

الئحة التراخيص.  
13.9  تلتزم جميع األندية المشاركة بإجراءات التسجيل التي وضعها اتحاد اإلمارات لكرة القدم   

فيما يتعلق بتسجيل مسؤولي الفريق، وبموجب ذلك يجب أن يحمل جميع أعضاء الجهاز الطبي   
للفريق رخصة سارية المفعول )صادرة من اإلمارة المعنية( تخولهم بالعمل كمقدمي خدمات طبية   

وصحية. وعالوة على ذلك، وتماشيًا مع قوانين ولوائح الرعاية الصحية والمسؤولية الطبية في اإلمارة   
المعنية، يجب على كل عضو من أعضاء الجهاز الطبي عدم ممارسة وظائفه أو وظائفها قبل   

الحصول على الرخصة من قبل الهيئة الصحية المعنية.  

مادة )10(
وصول الفرق وقائمة أسماء الالعبين

1.10 يجب أن تصل الفرق )بما في ذلك الالعبين ومسؤولي الفريق( إلى اإلستاد في موعد أقصاه   
90 دقيقة قبل بدء أي مباراة من مباريات المسابقة. وتوقع عقوبة على الفريق الذي يتأخر عن   
الموعد المحدد لعدم التزامه بقائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة طبقا إلجراءات ضبط الجودة.  

2.10 تتكون قائمة المباراة لالعبين من )20( العب بحد أقصى.  
3.10 يتحمل مدير الفريق مسؤولية اعتماد »قائمة أسماء الالعبين« على النظام اإللكتروني   

لالتحاد )FA NET( في موعد أقصاه 90 دقيقة قبل بدء المباراة. ويجب أن تشمل القائمة ما يلي:  
1.3.10 الالعبون الـ 11 الذين سيبدؤون المباراة،   

2.3.10  الالعبون البدالء، وعددهم )9( العبين بحد أقصى.    
3.3.10 كابتن الفريق،   

4.3.10 حارس مرمى الفريق )األساسي واالحتياطي(   
5.3.10 قائمة بعدد )10( من مسؤولي الفريق كحد أقصى الذين سيجلسون على    

دكة البدالء.   
6.3.10 توقيع مدير الفريق باعتماد القائمة.   
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قائمة البداية
1.11 يقوم النادي المشارك بإدخال واعتماد قائمة المباراة قبل 24 ساعة وحتى 90 دقيقة من   

موعد انطالق المباراة، على أن يقوم مراقب المباراة باعتماد قائمة البداية النهائية للمباراة والتحقق   
بمساعدة الحكم الرابع أثناء فحص مالبس الالعبين قبل بدء المباراة، على أن يكون مراقب المباراة هو   

الشخص الوحيد المخول له تغيير القائمة في حال رغبة النادي في ذلك في الفترة من قبل 90   
دقيقة وحتى موعد انطالق المباراة.  

2.11 توزع قائمة بداية المباراة النهائية على الفريقين المشاركين ووسائل اإلعالم وجهات البث   
والطاقم المسؤول عن اللوحات اإلعالنية اإللكترونية.  

3.11 عند استكمال قائمة الالعبين وقبل بداية المباراة، ال يجوز إجراء اية تبديالت فيما عدا الحاالت   
التالية:  

1.3.11 إذا كان أي من الالعبين األحد عشر المشار إليهم في قائمة االختيار غير قادر على    
البدء في المباراة بسبب مشكلة صحية طارئة )إصابة جسدية(، يجوز استبداله فقط    

بأحد الالعبين التسعة البدالء الموجودين في قائمة البداية. في هذه الحالة، يجوز استبدال    
الالعب البديل بالعب آخر غير مدرج في قائمة بداية المباراة لكي ال يقل عدد البدالء عن    

تسعة العبين قبل بداية المباراة. ووفقًا لما سبق يمكن للفريق اسبتدال ثالثة العبين أثناء    
سير المباراة. وفي هذه الحالة، ال يجوز لالعب المصاب المشاركة بأي شكل في المباراة،    

كما ال يجوز له الجلوس على دكة الفريق.   
2.3.11 في حال عدم تمكن أي من الالعبين التسعة البدالء من المشاركة في المباراة    

بسبب حالة صحية طارئة، يجوز استبدال الالعب بالعب آخر مسجل غير مدرج في قائمة    
بداية المباراة.    

3.3.11 يجب على النادي المعني، عند الطلب، تقديم الشهادات الطبية والتقارير    
المطلوبة للجنة.   

4.11 يتم اعتبار الالعب مشارك فعليًا في المباراة حال مشاركته فعليا في أي وقت من    
أوقات المباراة ونزوله إلى أرض الملعب سواء كان من الالعبين األساسيين أو البدالء.   

مادة )12(
المسؤولون المصرح لهم بالجلوس على دكة البدالء

1.12 يحق لعشرة أفراد من مسؤولي الفريق أن يجلسوا على دكة البدالء.  
2.12 يجب على مسؤولي الفريق والمسجلين في المباراة إرتداء بطاقات االعتماد في المناطق   

الرسمية باالستاد.  
2.12 يجب أن تشمل قائمة المسؤولين المعتمدة على النظام اإللكتروني )FA NET( على ما   

يلي:  
1.3.12 مدير الفريق/ مشرف الفريق/ إداري الفريق، بحد أقصى شخص واحد من بينهم.   

2.3.12 المدير الفني   
3.3.12 مساعد المدرب    

4.3.12 الطبيب   
5.3.12 أخصائي العالج الطبيعي   

6.3.12 مساعد المدرب/ مدرب اللياقة البدنية/ مدرب حراس المرمى   
7.3.12 المترجم )يمكن االستغناء عن المترجم وتسجيل مساعد مدرب أو مدرب لياقة    

بدنية اضافي إذا كان المدرب غير أجنبي(.   
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3.12 لتجنب الشك في شغل األشخاص المعنيين للمناصب المذكورة في المادة )12-3-3( إلى   
المادة )12-3-7(، فقط أولئك الذين قاموا بتقديم مؤهالتهم على النحو المشار إليه في المواد   

من )9-4 حتى 9-13(، والتي وافقت عليهم لجنة دوري المحترفين، هم فقط المؤهلون بالجلوس   
على مقاعد بدالء الفريق. عالوة على ذلك، يتوجب على المسؤولين المسجلين في القائمة في   

المواد من )12-3-1( الى )12-3-5( أن يجلسوا على دكة الالعبين في كل مباراة من مباريات   
المسابقة فيما عدا الحاالت التي ال يسمح لهم بالجلوس فيها على دكة الالعبين نتيجة لقرارات لجنة   

االنضباط في اتحاد الكرة.  

الفصل الرابع
اللوائح الفنية

مادة )13(
قانون اللعبة

1.13 تقام كافة مباريات المسابقة طبقا لقوانين لعبة كرة القدم الموضوعة من قبل مجلس   
االتحاد الدولي لكرة القدم والتي تم نشرها من قبله والمعتمدة من الفيفا.  

2.13 يتكون كل فريق من أحد عشر العبًا أساسيًا بينهم حارس مرمى باإلضافة إلى تسعة العبين   
بدالء كحد أقصى.  

3.13 إذا أصبح عدد الالعبين في أي فريق أقل من سبعة )7( العبين قبل أو أثناء أي مباراة من مباريات   
المسابقة، تطبق المادة رقم )23( من هذه الالئحة.  

4.13 يحق لثالثة )3( العبين من الالعبين البدالء المسجلين في القائمة األساسية المشاركة في   
المباراة.   

 مادة )14( 
نظام المسابقة

1.14 تقام مباريات المسابقة وفقًا لنظام الدوري، حيث تلعب األندية المشاركة مع بعضها البعض   
مرتين على مدار الموسم، حيث يلعب النادي في مباراة كفريق مضيف والمباراة األخرى كضيف.  

2.14 وفقًا لنظام الدوري، تمنح األندية النقاط التالية:  
فوز      = 3 نقاط   

تعادل   = نقطة واحدة   
خسارة  = الشيء   

3.14 وفقًا لالئحة تراخيص األندية اإلماراتية من الممكن أن يبدأ أي نادي من األندية المسابقة مع   
خصم ثالث نقاط منه.  

4.14 يتم ترتيب األندية في جدول الدوري ترتيبًا تنازليًا وفقًا لعدد النقاط التي أحرزها كل نادي، ووفقًا   
لهذا الجدول يعتبر النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط في نهاية الموسم هو الفائز ببطولة   

المسابقة.  
5.14 إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقًا للمادة رقم )15(.  

6.14 يهبط الناديان القابعان في المركزين األخير وقبل األخير في جدول المسابقة في نهاية الموسم   
إلى مسابقة دوري الدرجة األولى اإلماراتي )المشار إليه فيما بعد »الدرجة األولى«(.  
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اإلجراءات المتبعة في حالة التساوي في النقاط
1.15 في حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط، تحدد مراكزهم في جدول الترتيب   

النهائي على التوالي:  
1.1.15 النادي الذي سجل أكبر عدد من النقاط في المباريات المقامة بين األندية    

المتساوية في عدد النقاط،   
2.1.15 النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خالل المباريات المقامة بين األندية    

المتساوية في عدد النقاط،   
3.1.15 النادي الذي سجل أكبر عدد من األهداف خالل المباريات المقامة بين األندية    

المتساوية في عدد النقاط.   
4.1.15 النادي الذي سجل أكبر عدد من األهداف خارج األرض في المباريات المقامة بين    

األندية المتساوية في عدد النقاط.   
5.1.15 في حال استمر التعادل بين ناديين من األندية المتساوية في الترتيب بعد تطبيق    

المعـــايير من )15-1-1( إلى )15-1-4(، يتم تطبيق المعـــــايير من )15-1-1( إلى )15-   
1-4( مرة أخرى ولكن فقط على المباريات بين الناديين المتساويين لتحديد مراكز    

الناديين في الترتيب النهائي. في حال عدم التمكن من اتخاذ القرار بعد تطبيق هذه    
المعايير )أي المعايير من )15-1-1( إلى )15-1-4( على المباريات بين الناديين    
المتساويين في الترتيب(، تطبق المعايير من )15-1-6( إلى )15-1-10( أدناه.   

6.1.15 النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خالل كافة مباريات المسابقة.   
7.1.15 النادي الذي سجل أكبر عدد من األهداف خالل كافة مباريات المسابقة.   

8.1.15 النادي الذي سجل أكبر عدد من األهداف خالل كافة مباريات المسابقة المقامة    
خارج األرض،   

9.1.15 النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة    
مباريات المسابقة، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني بحيث يتم    

خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثالث نقاط عن كل بطاقة حمراء )نتيجة حصول الالعب    
على بطاقة حمراء للحصول على االنذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة(، وأربع نقاط عن    

كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.   
10.1.15 القرعة.    

مادة )16(
مدة المباراة

1.16 تبلغ مدة كل مباراة من مباريات المسابقة 90 دقيقة، تقسم على شوطين مدة كل منهما   
45 دقيقة يتخللهما استراحة بين الشوطين مدتها 15 دقيقة، تبدأ مع إطالق صفارة انتهاء الشوط   

األول وتنتهي بإطالق صفارة بداية الشوط الثاني.  

مادة )17(
توقيت بداية المباراة

1.17 يعتمد المكتب التنفيذي توقيت بداية كافة مباريات المسابقة بناًء على توصيات اللجنة   
الفنية.  

2.17 يلتزم كل نادي من األندية المشاركة في المسابقة بتوقيت بداية المباراة.  
3.17 توقع غرامة على كل نادي يتأخر عن توقيت بداية المباراة، سواء في بداية المباراة أو في   

بداية الشوط الثاني بعد انتهاء استراحة ما بين الشوطين )بموجب القانون رقم 7 من قانون لعبة   
كرة القدم( ووفقًا إلجراءات ضبط الجودة.  
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مادة )18(
جدول المباريات

1.18 تلتزم اللجنة الفنية بإعداد جدول مباريات المسابقة، وتقام كافة المباريات وفقًا للجدول   
المقرر، ويجوز تغيير تاريخ أو مكان إقامة مباريات المسابقة وذلك وفقًا لما تقتضيه المصلحة   

العامة.  
2.18 في حال الحاجة، تقام كافة مباريات الجوالت الثالثة األخيرة من بطولة الدوري في يوم واحد   

وفي نفس التوقيت.  
3.18 في حال الحاجة، يقوم اتحاد كرة القدم أو اإلدارة التنفيذية للجنة بإخطار األندية المشاركة بأنه   

سيتم إعطاء استراحة قصيرة للتبريد خالل المباراة وفق اإلجراءات التالية:  
1.3.18 في شوط المباراة األول: في حدود الدقيقة )30( من زمن المباراة وحين تكون    

الكرة خارج الملعب، سيشير حكم المباراة إلى بداية استراحة التبريد. يتجمع الالعبون    
أمام دكة الفريق ولكن ضمن خطوط أرضية اللعب للتبريد باستخدام اسفنجة مبللة    

بمياه باردة أو بالثلج ومياه الشرب الباردة. تستمر هذه االستراحة لمدة دقيقتين تقريبًا    
وتنتهي مع صافرة الحكم التي تعلن انتهاء االستراحة. ال يسمح لالعبين بمغادرة    

أرضية الملعب خالل هذه االستراحة.   
2.3.18 في شوط المباراة الثاني: في حدود الدقيقة )75( من زمن المباراة وحين    

تكون الكرة خارج الملعب، يشير حكم المباراة إلى بداية استراحة التبريد. يتجمع الالعبون    
أمام دكة الفريق ولكن ضمن خطوط أرضية اللعب للتبريد باستخدام اسفنجة مبللة    

بمياه باردة أو بالثلج ومياه الشرب الباردة. تستمر هذه االستراحة لمدة دقيقتين تقريبًا    
وتنتهي مع صافرة الحكم التي تعلن انتهاء االستراحة. ال يسمح لالعبين بمغادرة    

أرضية الملعب خالل هذه االستراحة.   
4.18 في حال التقدم بطلب لإلدارة التنفيذية لتعديل موعد أو تاريخ مباراة يجب على النادي التقدم   

بالطلب قبل أسبوع على األقل من موعد إقامة المباراة، على أن يشتمل الطلب على الموعد والتاريخ   
وسبب التعديل، على أن يكون القرار النهائي في هذا الشأن وفقًا لتقدير اللجنة الفنية.  

5.18 في حالة إعادة تحديد مكان جديد ألي مباراة من مباريات المسابقة، يعتبر النادي المضيف   
هو النادي المستضيف للمباراة بحيث يكون مسؤواًل عن كافة الشؤون المتعلقة بتنظيم المباراة   

طبقا للفصل الخامس من هذه الالئحة.  

مادة )19(
المباريات المؤجلة والمضغوطة بسبب المشاركات الخارجية لألندية

1.19 في حال لعب أحد األندية المشاركة مباراة ضمن االستحقاق الخليجي أو العربي أو اآلسيوي،   
يمنح النادي يومين راحة وتقام المباراة في اليوم الثالث.  

2.19 تطبق القاعدة المذكورة في الفقرة )19-1( على الفترات الزمنية التي تسبق وتلي مشاركة   
الفريق في البطوالت الخارجية )الخليجية والعربية واآلسيوية(.  
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إيقاف المباريات
1.20 إذا أوقف الحكم أي مباراة من مباريات المسابقة قبل نهاية الوقت الفعلي بسبب أي قوة   

قاهرة أو أي حوادث أخرى، على سبيل المثال ال الحصر، إذا لم يكن الملعب مناسبًا الستكمال المباراة   
أو جراء ظروف الطقس إلى غير ذلك، يجب إتباع اإلجراءات التالية:  

1.1.20 يتم إيقاف المباراة مؤقتا بشكل مباشر لمدة ثالثين دقيقة حتى تتحسن الظروف    
بشكل يسمح باستئناف المباراة، ما لم يقرر الحكم إمكانية استئناف المباراة في وقت    

مبكر قبل انتهاء الثالثين دقيقة.   
2.1.20 إذا ما قرر الحكم استئناف المباراة طبقا للمادة رقم )20-1-1( أعاله، يحق    

لألندية المشاركة أن تطلب خمس دقائق إضافية كوقت لالستعداد واإلحماء.   
3.1.20 إذا كان الحكم ال يستطيع استئناف المباراة بعد مرور ثالثين دقيقة من إيقافها،    

تلغى المباراة طبقا للمادة رقم )21(.   

مادة )21(
المباريات الملغاة أو المؤجلة بسبب القوة القاهرة أو الحوادث الطارئة

1.21 يحق لإلدارة التنفيذية إلغاء أو تأجيل المباراة بسبب القوة القاهرة أو الحوادث الطارئة خالل الـ 24   
ساعة ولمدة 3 ساعات قبل بداية المباراة، على أن يكون قرار الحكم ومراقب المباراة في اإللغاء   
أو التأجيل في الفترة من 3 ساعات وحتى بداية المباراة، على أن يقوم الحكم باالنتظار لمدة 30   

دقيقة كحد أقصى من موعد بدء المباراة قبل أن يتخذ القرار النهائي بإلغاء المباراة  
2.21 في حالة تجدد الحادث الطارئ بعد بدء المباراة، يجوز للحكم االنتظار لمدة 30 دقيقة بحد   
أقصى بناءاً على تقييم الوضع الخاص بالحالة الطارئة، قبل أن يتخذ القرار النهائي بإلغاء المباراة.  

3.21 في حالة إلغاء أو تأجيل مباراة بسبب قوة قاهرة، تلعب هذه المباراة في اليوم التالي   
ليوم المباراة إال في حال قررت اللجنة الفنية غير ذلك، وتعاد المباراة بالكامل بصرف النظر عن النتيجة   

والوقت المتبقي، على أن يتم إلغاء جميع البطاقات الصفراء والحمراء الخاصة بالمباراة، مع   
اإلبقاء على العقوبات الصادرة عن لجنة االنضباط الناتجة عن التقرير اإلضافي لحكم أو مراقب المباراة،   

باإلضافة إلى ذلك في حال غياب أي العب عن المباراة الملغاة بسبب االيقاف ال يتم استنفاذ عقوبة   
اإليقاف خالل تلك المباراة ) أي وكأن المباراة لم تلعب بعد(.  

4.21 في حال لم تلعب المباراة في اليوم التالي تحدد اللجنة الفنية تاريخ ووقت ومكان إعادة   
المباراة.  

5.21 ال يجوز االعتراض و/أو استئناف القرارات المذكورة في المواد أعاله.  

4917



18

مادة )22(
المباريات المؤجلة والملغاة بسبب التيار الكهربائي و/أو عيوب اإلضاءة

1.22 في حالة قيام الحكم بتأجيل أو إلغاء مباراة من مباريات المسابقة بسبب انقطاع التيار   
الكهربائي بما يؤثر على اإلضاءة، يجب إتباع اإلجراءات التالية:  

1.1.22 في حالة حدوث انقطاع في الكهرباء و/ أو إضاءة الملعب قبل بدء المباراة    
وتعذر إعادتها خالل 30 دقيقة بدءاً من الموعد المحدد النطالق المباراة، يجب تأجيل المباراة    

وإعادتها على أن يتم تحديد الملعب من قبل اللجنة الفنية.   
2.1.22 في حالة انقطاع الكهرباء و / أو إضاءة الملعب أثناء المباراة وتعذر استئنافها    

في غضون 30 دقيقة:   
إذا كانت النتيجة لصالح النادي الضيف، يجب على الحكم إنهاء   1.2.1.22    

المباراة بفوز النادي الضيف بنتيجة )3-0(، ما لم تكن نتيجة المباراة الفعلية     
أكبر من ذلك.    

في حالة التعادل أو خسارة النادي الضيف، تعاد المباراة بصرف   2.2.1.22    
النظر عن النتيجة والوقت المتبقي.    

في حالة انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى خالل المباراة يكون   3.2.1.22    
القرار النهائي في ذلك الشأن لحكم ومراقب المباراة.    

2.22 دون اإلخالل بالمادتين رقم )22-1-1( و )22-1-2( أعاله، في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء   
أي مباراة من مباريات المسابقة المقامة على إستاد محايد أو في مباراة تنظمها اللجنة، ينهي   

الحكم المباراة وتلغي النتيجة وتطبق المادة رقم )21(.   
3.22  بإستثناء حاالت القوة القاهرة، يكون النادي المستضيف مسؤواًل عن التكاليف التي تتكبدها   

اللجنة والتي تنتج عن إلغاء أو تأجيل المباراة بسبب التيار الكهربائي و/أو عيوب االضاءة.  

مادة )23(
إلغاء المباريات بسبب طرد أكثر من العب

1.23 إذا وصل عدد العبي أحد الفريقين أثناء أي مباراة من مباريات المسابقة ألقل من سبعة العبين   
على أرض الملعب، يتعين حينئذ على الحكم إنهاء المباراة وإتباع اإلجراءات المنصوص عليها في   

الئحة االنضباط.  

مادة )24(
االنسحاب وعقوبة عدم استكمال البطولة

1.24 تلتزم األندية بلعب كافة مباريات المسابقة.  
2.24 في حالة انسحاب النادي من المسابقة ألي سبب من األسباب بخالف القوة القاهرة قبل بدء   

الموسم يتخذ المكتب التنفيذي الخطوات الضرورية الستبدال النادي المنسحب.  
3.24 يخضع أي نادي منسحب من المسابقة ألي سبب من األسباب بخالف القوة القاهرة لإلجراءات   

التالية:  
1.3.24 إذا كان االنسحاب قبل أكثر من 45 يومًا من بدء المسابقة:   

1.1.3.24 يهبط النادي إلى الدرجة األدنى.    
2.3.24 إذا كان االنسحاب قبل 45 يوم أو أقل من بدء المسابقة:    

1.2.3.24 يهبط النادي إلى الدرجة األدنى.     
2.2.3.24 يدفع النادي غرامة قدرها )1.000.000( مليون      

درهم إماراتي.     
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ال 3.2.3.24 يمنع النادي من المشاركة في المسابقة في      

الموسم القادم.     
3.3.24 إذا كان االنسحاب أثناء الدور األول من المسابقة:    

1.3.3.24يهبط النادي للدرجة األدنى في الموسم القادم ويحرم      
من المشاركة في المسابقة الموسمين القادمين.     

2.3.3.24 يدفع النادي غرامة قدرها )2.000.000( مليوني درهم إماراتي.     
3.3.3.24 يتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من     

العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات األخرى المترتبة على المشاركة     
في مباريات المسابقة قبل االنسحاب.    

4.3.3.24 تلغي نتائج كافة مباريات الفريق المنسحب )لن يتم حساب     
كافة النقاط واألهداف التي أحرزها واألهداف المسجلة في مرماه عند تحديد     

ترتيب المسابقة( وستظل العقوبات الصادرة من لجنة االنضباط سارية     
باإلضافة إلى البطاقات الصفراء أو الحمراء التي حصل عليها العبيه أو مسؤوليه     

أثناء أي مباراة من مباريات المسابقة طبقا لالئحة االنضباط.    
4.3.24 إذا كان االنسحاب أثناء الدور الثاني من المسابقة:   

1.4.3.24يهبط النادي للدرجة األدنى في الموسم القادم ويحرم من     
المشاركة في المسابقة للموسمين القادمين.    

2.4.3.24 يدفع النادي غرامة قدرها )2.000.000( مليوني درهم إماراتي،     
3.4.3.24 يتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من     

العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات األخرى المترتبة على المشاركة     
في مباريات المسابقة قبل االنسحاب.    

4.4.3.24 سيتم احتساب كافة النقاط واألهداف المسجلة واألهداف في     
مرماه لجميع مبارياته التي لعبها خالل الدور األول )وسيتم أخذها باالعتبار عند     

تحديد ترتيب الفرق في المسابقة( وتبقى كافة العقوبات التي تحددها     
لجنة االنضباط كما هي إضافة إلى كل البطاقات الصفراء والبطاقات الحمراء     

المسجلة على الفريق خالل المباريات المذكورة أعاله،     
5.4.3.24  تلغى نتائج كافة مباريات الفريق المنسحب التي لعبها خالل     

الدور الثاني ولغاية االنسحاب )لن يتم حساب كافة النقاط واألهداف التي     
أحرزها واألهداف المسجلة في مرماه عند تحديد ترتيب المسابقة( وستظل     

العقوبات الصادرة من لجنة االنضباط سارية باإلضافة إلى البطاقات الصفراء أو     
الحمراء التي حصل عليها العبيه أو مسؤوليه أثناء أي مباراة من مباريات     

المسابقة.    
4.24 يلتزم المكتب التنفيذي للجنة باتخاذ القرارات المتعلقة بالحاالت التي ينسحب فيها   

النادي المشارك من المسابقة في حاالت القوة القاهرة والحوادث المفاجئة.  

مادة )25(
استبدال النادي المنسحب

  1.25  في حالة انسحاب نادي من المسابقة وفقا للمادة رقم )24(، يقوم المكتب التنفيذي 
للجنة باتخاذ قرار الختيار ناٍد بديل للمشاركة في المسابقة شريطة أن يكون هذا النادي قد استوفى   

شروط األندية المشاركة.  
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مادة )26(
ميدان اللعب

1.26 تتولى األندية مسؤولية الحفاظ على ميدان اللعب في حالة جيدة لضمان انسيابية أداء الالعبين   
على أرض الملعب خالل مباريات المسابقة لالرتقاء بالمستوى الفني للمباريات، وفي حال كانت أرضية   

الملعب بحالة سيئة، يحق للجنة الفنية اختيار الملعب البديل على أن يتحمل النادي المضيف جميع   
التكاليف الناتجة عن تغيير الملعب.  

2.26 يجب أن يتحمل النادي المضيف ضمان عدم إقامة إية أنشطة أو فعاليات )بما في ذلك على   
سبيل المثال وليس الحصر الدورات التدريبية( على ميدان اللعب قبل 48 ساعة من مباريات   

المسابقة.  
3.26 يجب أن يضمن النادي المضيف تخطيط أرضية الملعب وفقا للقانون رقم )1( من قوانين   

لعبة كرة القدم )بما في ذلك كافة المالحق( وتكون المسؤولية بالكامل على طرف النادي بأن   
يتأكد من تخطيط الملعب وفقًا لقوانين لعبة كرة القدم.  

4.26 عند الوصول إلى االستاد، يلتزم مراقب المباراة والحكام بفحص الملعب الذي تقام عليه المباراة،   
ويجب عليهم التأكد من أن كافة الترتيبات والتجهيزات قد تمت وقفا لقوانين لعبة كرة القدم   

وكافة لوائح اللجنة ذات الصلة. وإذا لم تتفق حالة ميدان اللعب )بما في ذلك أبعاد المرمى وأرض   
الملعب( مع قوانين لعبة كرة القدم و/ أو كافة لوائح اللجنة ذات الصلة، يصدر مراقب المباراة و/  

أو حكام المباراة تعليماتهم للنادي المضيف بتعديل الوضع الراهن لميدان الملعب.  
5.26 إذا لم يكن ممكنًا القيام بالتعديل حتى قبل )50( خمسين دقيقة على األقل من بداية   

المباراة وفقا للمادة رقم )26-4(، يتم فرض غرامة على النادي بقيمة )50,000( خمسين ألف   
درهم طبقًا إلجراءات ضبط الجودة، وفي حال تعذر إجراء التعديالت الالزمة حتى قبل 15 دقيقة من   

بداية المباراة يتم إلغاء المباراة واعتبار الفريق الضيف فائزاً )0-3(.  
6.26 يجب على النادي المضيف تحمل مسؤولية عدم تأثر عمل اللوحات اإللكترونية اإلعالنية   

وكاميرات النقل التلفزيوني عند رش أرضية الملعب، ويتحمل النادي المضيف المسؤولية الكاملة   
والتكالفة المالية الناتجة عن حدوث أي تلفيات في المعدات الناتجة عن رش الملعب ويحق للنادي   

المضيف رش أرضية الملعب بالماء في األوقات التالية:  
1.6.26 قبل بداية فترة اإلحماء، على أن يتوقف رش الملعب قبل ساعة واحدة من بداية    

المباراة،   
2.6.26 بعد انتهاء فترة اإلحماء مباشرة أي قبل 20 دقيقة من بداية المباراة ولمدة    

أقصاها 5 دقائق،   
3.6.26 بين شوطي المباراة مباشرة بعد نهاية الشوط األول ولمدة أقصاها 5 دقائق،    

على أن يكون بدء رش الملعب بعد خروج الالعبين.   
وفــي جميــع األحــوال، يجــب علــى النــادي المضيــف إبــالغ مراقــب المبــاراة عــن توقيتــات رش الملعــب فــي االجتمــاع 
التنظيمــي المنعقــد قبــل ثــالث ســاعات مــن بدايــة المبــاراة، وفــي حــال رش الملعــب وعــدم إخبــار مراقــب المبــاراة، يتــم 

تغريــم النــادي طبقــًا إلجــراءات ضبــط الجــودة.
7.26 يجب أن يلعب النادي جميع مبارياته في المسابقة في نفس اإلستاد. كما يجب على النادي   

في حاالت عدم جاهزية االستاد والتي تحول بينه وبين لعب مبارياته في اإلستاد الخاص به، إبالغ اإلدارة   
التنفيذية للجنة في موعد أقصاه أسبوع قبل بداية المباراة، متضمنًا الملعب البديل، ونسخة   

من االتفاق مع النادي صاحب الملعب البديل، وسبب التغيير، على أن يكون الملعب البديل معتمد من   
اإلدارة التنفيذية، ويكون القرار النهائي في هذا الشأن وفقًا لتقدير المكتب التنفيذي للجنة دوري   

المحترفين.  
8.26 يجب على النادي في حاالت القوة القاهرة أو ألي سبب أخر الذي يحول بينه وبين لعب مباراة   

أو أكثر في اإلستاد الخاص به، يتم إبالغ اإلدارة التنفيذية للجنة على الفور، متضمنًا الملعب البديل،   
ونسخة من االتفاق مع النادي صاحب الملعب البديل، وسبب التغيير على أن يتحمل النادي المضيف   

جميع الحقوق والواجبات الخاصة بتنظيم المباراة على الملعب البديل، على أن يكون الملعب   
البديل معتمد من اللجنة الفنية، ويكون القرار النهائي في هذا الشأن وفقًا لتقدير اللجنة الفنية   

للجنة دوري المحترفين.  52
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ال مادة )27(

دكة البدالء والمنطقة الفنية
1.27 تخصص لكل فريق دكة قريبة من الملعب يجلس عليها مسؤولي الفريق والجهاز الطبي   

والالعبين البدالء.  
2.27  يجب أن يكون لكل منطقة فنية مدخل مباشر إلى أرض الملعب ويجب أن توجد كل منطقة   

منهما على مسافة متساوية من خط المنتصف.  
3.27 يجب أن تحتوي دكة الفريق على 20 مقعداً مثبتًا ومزوداً بمساند للظهر كحد أدنى،   

ويحظر وجود مقاعد متحركة، ويجب تغطية المقاعد لحمايتها ضد الطقس السيئ أو في حالة   
حدوث شغب جماهيري.  

4.27 يسمح لعشرة أشخاص من مسؤولي الفريق وتسعة العبين بدالء كحد أقصى، بالجلوس   
على دكة الفريق شريطة حصولهم على بطاقة االعتماد المناسبة.  

5.27 ال يسمح لالعبين أو مسؤولي الفريق الذين على دكة الفريق باستعراض أية لقطات تلفزيونية   
للمباراة و/ أو استخدام وسائل التواصل اإللكترونية ومنها على سيبل المثال ال الحصر، الهواتف   

المحمولة، األجهزة اللوحية، أجهزة التواصل الالسلكية وغيرها من وسائل التواصل. ما لم يكن الجهاز   
اإللكتروني المستخدم لألغراض الفنية وغير موصاًل باإلنترنت أو بأي جهاز آخر، ويحق لمراقب المباراة   

مصادرة أي من هذه الوسائل في حال انتهاك هذه المادة.  
6.27 إذا تجاوز عدد األشخاص الجالسين على دكة البدالء في أي وقت العدد المسموح به بموجب   

المادة رقم )27-4( المذكورة أعاله، توقع غرامة على النادي المسؤول طبقًا إلجراءات ضبط الجودة.  
7.27 في حالة رفض مجموعة أو أكثر من األعضاء المنتمين ألحد األندية المشاركة والغير مسجلين   

في قائمة مسؤولي الفريق خالل أي مباراة من مباريات المسابقة، ترك أرض الملعب )منطقة الملعب   
أو دكة الفريق أو المنطقة الفنية أو أي مكان آخر حول أرض الملعب( بعد إصدار تعليمات من الحكم   

بذلك، تعتبر نتيجة المباراة )3-0( لصالح الفريق اآلخر. وعالوة على ذلك، ينهي الحكم المباراة وتوقع   
غرامة على النادي المسؤول وفقًا لقرار لجنة االنضباط.  

8.27 يجب أن يرتدي كافة مسؤولي الفريق والالعبين الجالسين على دكة البدالء زي رياضي بلون   
مختلف عن األلوان التي يرتديها الالعبون والحكام الموجودين على أرض الملعب ويجب عليهم ارتداء   

قمصان التدريب عند تلقي التعليمات من قبل الحكام.  
9.27 تخصص الدكة الموجودة بالجانب األيسر )وأنت في مواجهة أرض الملعب( للفريق المضيف،   

بينما تخصص الدكة الموجودة بالجانب األيمن )وأنت في مواجهة أرض الملعب( للفريق الضيف. وفي   
حالة إقامة المباراة على أرض محايدة، تخصص الدكة الموجودة بالجانب األيسر للفريق المذكور أواًل،   

بينما تخصص الدكة الموجودة بالجانب األيمن للفريق المذكور ثانيًا.  

مادة )28(
حصص التدريب الرسمية

1.28 لن يكون هناك حصص تدريب رسمية للفرق الضيف، ما لم يحدد خالف ذلك من قبل اللجنة   
الفنية.  
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مادة )29(
اإلحماء

1.29 يحق للفرق اإلحماء على أرض الملعب قبل المباراة إذا كان الطقس يسمح بذلك )وفقًا لتعليمات   
ورؤية مراقب المباراة(، على أن يبدأ االحماء قبل بداية المباراة بخمسين دقيقة وينتهي قبل بدايتها   

بعشرين دقيقة.  
2.29 يحق لمراقب المباراة تحديد مكان لإلحماء في حال وجود تعديالت أو إصالحات داخل أرضية   

الملعب.  
3.29 يحظر على الفرق اإلحماء قبل و/أو بعد األوقات المحددة آنفا. وستغرم الفرق التي ال تلتزم   

بتوقيتات اإلحماء الرسمية قبل المباراة المحددة في المادة )29-1( المذكورة أعاله لعدم مراعاتها   
لقائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة وإجراءات ضبط الجودة. ويجوز للفريق عدم القيام بعملية   

اإلحماء إذا أراد ذلك.  
4.29 أثناء المباراة، قد يمارس كافة الالعبين البدالء في كل فريق عملية اإلحماء في الوقت   
نفسه، على أن تتم مساعدتهم بواسطة مسؤول واحد من مسؤولي الفريق بدون استخدام   

الكرة )ما عدا حارس المرمى( ويتم اإلحماء خلف المرمى بالقرب من دكة البدالء أو في منطقة تحدد   
بواسطة مراقب المباراة قبل بدايتها. وإذا كانت المساحة خلف المرمى ضيقة، يجوز لمراقب المباراة   

في هذه الحالة تحديد مساحة مجاورة لدكة الفريق، ويسمح في هذه الحالة لثالثة العبين فقط   
كحد أقصى من كل فريق بممارسة عملية اإلحماء في نفس التوقيت )دون استخدام الكرة(، وفي   

هذه الحالة، يجوز أن يقوم الالعبين الثالثة باإلحماء بمساعدة مسؤول واحد من مسؤولي الفريق.  

مادة )30(
كرات المباراة والتدريب

1.30 تقوم اإلدارة التنفيذية للجنة بتزويد كل نادي من األندية المضيفة لمباريات المسابقة بعدد )10(   
كرات تستخدم في كل مباراة من مباريات هذه المسابقة والتي تقام على أرض األندية المضيفة.   

ويجب على كل نادي الحصول على هذه الكرات في بداية كل موسم، كما يتعين على النادي   
المضيف التأكد من استخدام العشر كرات الجديدة في كل مباراة تقام على أرضه خالل الموسم.  
2.30 يتم ضبط ضغط هواء الكرات عند 0.8 إلى 1.0 بار، وتوضع هذه الكرات في غرفة الحكام   
قبل )120( دقيقة على األقل من بدء المباراة. ويجب على الحكام التأكد من القيام بهذا اإلجراء.  

3.30 يجب على األندية المشاركة استخدام الكرات المعتمدة من المكتب التنفيذي للجنة في جميع   
حصص التدريب الرسمية، والمؤتمرات الصحفية الرسمية يوم المباراة وفترات اإلحماء خالل المباريات.  

4.30 إضافة للكرات المشار اليها في المادة )30-1( أعاله، تقوم اإلدارة التنفيذية اللجنة بتزويد   
األندية قبل بداية الموسم بعدد )50( كرة للتدريب.  
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اإلستاد
1.31 يجب على جميع األندية المشاركة تسمية استاد واحد يستوفي كافة المتطلبات المدرجة في   
الئحة االستادات على األقل قبل ثالثة أشهر  من موعد انطالق أول مباراة في المسابقة، وأية تجديدات   

على االستاد المرشح يجب أن تنتهي قبل ثالثون يومًا من موعد انطالق أول مباراة في المسابقة،   
على أن يعتمد االستاد من قبل اإلدارة التنفيذية قبل استخدامه.  

2.31  يحق للمكتب التنفيذي منح استثناء على أحد المعايير االنشائية من معايير لوائح االستادات   
التابعة للجنة في حال وجود صعوبة كبيرة أو استحالة تحقيق المعيار من الناحية االنشائية ووفقًا   

لطلب معلل باألسباب.  
3.31  في حال عدم االنتهاء من أعمال التجديد في االستاد الخاص بالفريق المشارك في المسابقة   

قبل ثالثين يومًا و/أو عدم استيفاء استاد النادي المشارك لمتطلبات اللجنة وفقًا ألحكام الئحة  
  االستادات، يجب على النادي ترشيح استاد بديل الستضافة المباريات الخاصة به، على أن يرفق مع 

االستاد المرشح موافقة كتابية من مالك االستاد، على أن يكون موضح بها اسم االستاد والمباريات   
التي ستقام على االستاد المستخدم.  

4.31 في حال قرر النادي تغيير االستاد بعد بداية الموسم، يجب عليه ابالغ االدارة التنفيذية للجنة   
قبل اسبوع على األقل من موعد المباراة المزمع استضافتها في االستاد الجديد. كما يجب أن يتضمن   

الطلب اسم االستاد الجديد المقترح والسبب في التغيير وكذلك موافقة كتابية من مالك االستاد.   
علمًا أنه في حالة تغيير االستاد، يجب أن يكون االستاد المقترح ضمن قائمة االستادات المعتمدة من   

قبل االدارة التنفيذية، باإلضافة إلى ذلك يتحمل النادي جميع التكاليف المتعلقة بتغيير االستاد.  
5.31 يجب على كل نادي أن يضع اإلستاد والمالعب الخاصة به تحت تصرف اإلدارة التنفيذية للجنة عند   

الطلب دون أي تكاليف باستثناء التكاليف التشغيلية الخاصة بالمباراة، شريطة أن يتم إرسال طلب   
من قبل اإلدارة التنفيذية قبل سبعة أيام على األقل من اليوم الذي تحتاج فيه اللجنة الستخدام   

اإلستاد، ويجوز تقليل مدة اإلخطار في حالة الضرورة التي تقدرها اإلدارة التنفيذية   
6.31 في حال عدم ملكية النادي لالستاد المقام عليه المباريات يجب أن يضمن النادي ما جاء في   
المادة )31-5( في العالقة التعاقدية بينه وبين مالك االستاد وأال تتحمل اللجنة أي تكاليف إضافية   

باستثناء التكاليف التشغيلية الخاصة بالمباراة.  
7.31 في حال االخالل بماجاء في المواد )31 -5، 31 -6( سيتم فرض غرامة مالية قدرها 100,000   

درهم على النادي المخالف، وتعويض اللجنة عن أية أضرار وخسائر مادية تلحق بها.  
8.31 يجوز لإلدارة التنفيذية للجنة إجراء فحص لالستاد في أي وقت قبل أو أثناء المسابقة للتأكد من   

ان االستاد يستوفي المعايير المطلوبة في لوائح االستادات التابعة للجنة.  

مادة )32(
معدات الالعبين

1.32 يجب على األندية المشاركة اإللتزام بالئحة المعدات المعتمدة من المكتب التنفيذي للجنة   
ومجلس إدارة االتحاد، والتي تحدد المالبس واألدوات التي يرتديها الالعبون والمسؤولون في مباريات   

المسابقة. ويتم العمل بالئحة المعدات من وقت وصول الممثلين الرسميين للنادي المشارك إلى   
اإلستاد وحتى وقت مغادرتهم.  

2.32 يجب على كل نادي تقديم عينة من طقم المالبس األول والثاني أو الثالث )القميص والشورت   
والجورب( لحراس المرمى والالعبين في الموعد الذي تحدده اإلدارة التنفيذية للجنة مع االلتزام بضرورة   

أن يكون أحد أطقم المالبس من األلوان الفاتحة على أن يكون الطقم األخر من األلوان الداكنة. كما   
يجب الحصول على موافقة اإلدارة التنفيذية للجنة على جميع المالبس التي يستخدمها النادي داخل   

اإلستاد خالل مباريات المسابقة وفقا لإلجراءات التي حددتها الئحة المعدات واية تعليمات الحقة لها.  
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3.32 يحق ويلتزم مسؤولي المباراة و/أو مراقب المباراة و/أو مسؤولي التسويق باإلدارة التنفيذية   
للجنة فحص مالبس الالعبين ومعداتهم في أرض الملعب، كما يحق لهم إرسال هذه المتعلقات إلى   

المقر الرئيسي للجنة للمزيد من الرقابة والفحص بعد انتهاء المباراة.  
4.32 تعد القرارات بشأن الموافقة على أغراض ومالبس الالعبين الواردة في لوائح معدات اللجنة   

نهائية. وال تتحمل اللجنة أدنى مسؤولية أو التزام في حال نشؤ أي نزاع نتيجة للتعاقد بين النادي   
المشارك والراعي )الرعاة( بسبب شروط اإلعالن الموجودة بالئحة المعدات. ويوافق النادي المشارك   

على تعويض اللجنة عن أي ضرر قد ينتج عن اتخاذ أي قرارات تتعلق بأغراض ومعدات الالعبين.  
5.32 يجب أن يكون اسم ورقم الالعبين المشاركين في مباريات المسابقة موضحًا على ظهر قميص   

اللعب مع ضمان ما يلي:  
1.5.32 أن يكون الرقم مقروء لطاقم التحكيم وللجمهور الموجود في اإلستاد من    

مسافة بعيدة باإلضافة إلى مشاهدي القنوات التلفزيونية.   
2.5.32 يجب أن يختلف لون األسماء واألرقام عن معدات الالعبين وأن تكون بألوان متباينة    

أو مكتوبة على رقعة ملونة مختلفة عن لون القميص )أي يكون اللون الفاتح فوق    
الداكن أو العكس(.   

3.5.32 يجب أن يرتدي كل العب نفس القميص بنفس الرقم واالسم في جميع مباريات    
مسابقات اللجنة. كما أن الرقم المخصص ألي العب مسجل في أيًا من مسابقات اللجنة    

األخرى ال يمكن استخدامه في هذه المسابقة إال إن كان لنفس الالعب، وفي حالة انتقال    
الالعب إلى فريق آخر، يجوز منح رقمه إلى العب آخر لم يكن لديه رقم في نفس الفريق خالل    

نفس الموسم. ويبدأ تسلسل أرقام الالعبين من 1 حتى 99 مع منح حارس المرمى رقم    
1 في أغلب األحيان.   

6.32 تقوم اإلدارة التنفيذية للجنة بتحديد ألوان أطقم مالبس كاًل من )حراس المرمى والعبي الفريق(   
قبل كل مباراة من مباريات المسابقة، وستتركز عملية اختيار األلوان على األلوان المعتمدة من قبل   

اإلدارة التنفيذية للجنة لكل فريق، على أن تكون أولوية تحديد األلوان في حال وجود تعارض وفقًا للتالي:  
1.6.32 مالبس العبو الفريق المضيف،   

2.6.32 مالبس العبو الفريق الضيف،   
3.6.32 مالبس حارس مرمى الفريق المضيف،   

4.6.32 مالبس حارس مرمى الفريق الضيف،   
قد يطلب من الفريق الضيف اللعب بطقم مجمع من الطقم األول مع الطقم الثاني أو الثالث.

يجــب أال يكــون هنــاك أي تشــابه بيــن ألــوان مالبــس الفريقيــن والتــي يجــب الموافقــة عليهــا من قبــل حكام المبــاراة قبل 
انطــالق المباراة.

7.32 في حال الوصول إلى استنفاذ كامل لجميع الخيارات المشار إليها أعاله، مع عدم إحضار الفريق   
الضيف لألطقم االحتياطية والتي تختلف عن طقم الفريق المضيف المحدد من اإلدارة التنفيذية، يتم   
االنتظار لمدة 15 دقيقة من موعد انطالق المباراة، وفي حال تعذر إحضار المالبس من قبل الفريق   

الضيف يتوجب على الحكم إلغاء المباراة واعتبار الفريق الضيف خاسراً بنتيجة )0-3(.   
8.32 يجب على األندية المشاركة إحضار الطقم المعتمد من قبل اإلدارة التنفيذية للمباراة وطقم ثاني   

مغاير من حيث اللون لجميع )الالعبين وحراس المرمى( لكل مباراة من مباريات المسابقة، وضمان   
عدم وجود أي تشابه بين ألوان الطقمين. وفي حال فشل النادي في االلتزام بما ورد في هذا البند   

ولم يؤدي هذا الفشل الى الغاء المباراة سيتم تغريم النادي المعني بغرامة قدرها )10,000(   
عشرة آالف درهم وفقًا إلجراءات ضبط الجودة.  
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سلوك الالعبين ومسؤولي الفريق
1.33 يلتزم جميع الالعبين ومسؤولي الفريق المشاركين في المسابقة بمبادئ الروح الرياضية   

واللعب النظيف في جميع المباريات وغيرها من أنشطة اللجنة.  
2.33 تختص لجنة االنضباط بالتعامل مع حاالت سوء سلوك الالعبين أو مسؤولي الفريق وتتم   

معاقبتهم وفقًا لالئحة االنضباط.  
3.33 يحظر التدخين مطلقا في ميدان اللعب ومناطق وسائل اإلعالم/البث وجميع المناطق الرسمية   

داخل اإلستاد )غرفة المالبس ونفق الالعبين وغرف المدربين الموجودة في المنطقة الرسمية،   
وغيرها(. وسيتم التعامل في حالة خرق هذه المادة وفقًا لالئحة االنضباط.  

مادة )34(
تصوير المباريات

1.34 يمكن للفرق تصوير مبارياتهم بواسطة كاميرا فنية أو أكثر )فيديو أو فوتوغرافية( توضع في   
األماكن المحددة لها بكل إستاد بمعرفة مراقب المباراة.  

الفصل الخامس
األندية المضيفة

مادة )35(
متطلبات اإلستادات

1.35 تأخذ األندية المضيفة على عاتقها توفير كافة المرافق الضرورية الواردة في لوائح اإلستادات   
الخاصة باللجنة في كل مباراة من مباريات المسابقة. وسيؤدي عدم وفاء األندية المضيفة بتلك   

الشروط إلى توقيع العقوبات عليها طبقا إلجراءات ضبط الجودة.  
2.35 بمجرد تحديد المرافق واعتمادها من اإلدارة التنفيذية للجنة )سواء المركز اإلعالمي، أو غرفة   

المؤتمر الصحفي، أو مكتب مسؤولي للجنة، أو الغرفة الطبية، أو غرفة مراقبة تعاطي المنشطات،   
وغيرها(، ال يسمح لألندية المضيفة بتغيير هذه المرافق إلى مكان آخر إال إذا حصلت على موافقة اإلدارة   

التنفيذية للجنة. ويجب أن يقدم طلب تغيير مكان المرافق المتفق عليه قبل أسبوع واحد على   
األقل من المباراة.  

مادة )36(
تنظيم المباريات

1.36 يعتبر النادي المضيف في كافة مباريات المسابقة هو النادي المذكور أواًل في جدول   
المباريات. ويلتزم النادي )على نفقته الخاصة(، على سبيل المثال ال الحصر، بما يلي:  

1.1.36 ضمان إقامة المباراة وفقًا للوائح والتعاميم ذات الصلة.   
2.1.36 التأكد من تعيين المنسق العام للنادي المضيف الذي تم تسجيله واعتماده    

من قبل اإلدارة التنفيذية للجنة لكل مباراة مقامة على ملعبه في المسابقة،   
3.1.36 التأكد من توفير وتجهيز كافة المرافق المدرجة في الئحة اإلستادات الخاصة    

باللجنة بشكل جيد قبل كل مباراة من مباريات المسابقة،   
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4.1.36 التأكد من تأمين مواقف مالئمة للسيارات وتوفير مدخل آمن لجميع الجهات    
المعنية بالمباراة، على سبيل المثال ال الحصر، الفرق المشاركة ومسؤولي المباراة )كما    

هو موضح في الفصل السادس من هذه الالئحة( والشركات التجارية التابعة ووسائل    
اإلعالم والجمهور،   

5.1.36 ضمان وجود كمية كبيرة من الثلج والماء والمرطبات )يجب على النادي    
المضيف على األقل توفير مرطبات وفواكه وساندويتشات( في غرف تغيير مالبس الفرق    
وغرفة تغيير مالبس الحكام وغرفة مراقبة تعاطي المنشطات ومكتب مسؤولي اللجنة    

والمركز اإلعالمي.   
6.1.36 التأكد من توفير 20 اسفنجة أو مناشف  جديدة نظيفة مبللة بالماء المثلج    

)يتم تقديمها في صندوق تبريد( و10 كيلو غرام من الثلج و22 عبوة ماء حجم 500    
ميلليتر لكل استراحة تبريد في كل شوط لكل فريق.   

2.1.36 التأكد من توفير 10 اسفنجة أو مناشف جديدة نظيفة مبللة بالماء المثلج    
)يتم تقديمها في صندوق تبريد( و5 كيلوا غرام من الثلج و14 عبوة ماء حجم 500    

ميلليتر لكل استراحة تبريد في كل شوط لطاقم الحكام.   
3.1.36 التأكد من حضور طاقم العمل المسؤول باإلستاد يوم المباراة قبل 4 ساعات    

على األقل من موعد انطالق المباراة لكي يقوموا بالواجبات المنوطة بهم،   
4.1.36 التأكد من حضور منسق وأطفال جمع الكرات »اثني عشر طفاًل« قبل بداية    
المباراة بساعتين ونصف واستمرارهم في العمل حتى بعد انتهاء المباراة بعشرة    

دقائق. يرجى العودة إلى الئحة برنامج الشباب للجنة للحصول على المزيد من المعلومات،   
5.1.36 ضمان وجود متطوعين وفريق عمل يتميز بالكفاءة التي تمكن النادي المضيف    

من الوفاء بالتزاماته التي تمت اإلشارة إليها في هذه الالئحة ولوائح اللجنة األخرى،   
6.1.36 ضمان الدخول لالستاد لكل من مسؤولي المباريات ومسؤولي والعبي الفريق    

الضيف والرعاة والجماهير وجهات البث الرسمية واالعالم دون أي تمييز في الجنس أو    
العرق أو اللون أو الديانة أو المعتقد.   

7.1.36 يكون النادي المضيف مسؤواًل عن النظام واألمن قبل وأثناء وبعد المباراة. ويعتبر    
النادي المضيف مسؤواًل عن أية حوادث قد تحصل وقد تفرض عليه عقوبات نتيجة لهذه    

الحوادث.   
8.1.36 ألمور تتعلق باألمن والسالمة، يجب أن يحضر ويغادر العبو الفريق المضيف أو الفريق    

الضيف في الحافلة الخاصة بالفريق.   
9.1.36  يجب على النادي المستضيف توفير على األقل عدد )5( أجهزة اتصال السلكي    

لمسؤولي المباريات المعينين من قبل اإلدارة التنفيذية للجنة على أن تكون مشحونة    
بالكامل في كل مباراة من مباريات المسابقة وتكون متصلة مباشرًة مع مسؤولي    

النادي المضيف المسؤولين عن تنظيم المباراة.   
2.36 ال تتحمل اللجنة أدنى مسؤولية أو التزام في حال نشوء أي نزاع نتيجة تعاقد النادي المشارك أو   

أي من العبيه أو مسؤوليه أو موظفيه أو ممثليه أو وسطائه أو أي طرف ثالث )على سبيل المثال ال   
الحصر الراعي )الرعاة( أو المورّدين أو المصّنعين أو جهات البث أو الوسطاء أو الالعبين( بسبب ا   

االلتزام بأحكام هذه الالئحة و/ أو أي لوائح أخرى تضعها اللجنة والمترتبة على األندية وأي طرف آخر   
بموجبها.  

3.36 تلتزم األندية المضيفة بتعويض، إعفاء، والدفاع عن اللجنة ووكالئها وكفالئها والشركات التابعة   
لها و/ أو أي طرف ثالث يعمل كمقدم خدمات و/ أو بالنيابة عن اللجنة وكافة موظفيها، مدرائها،   

عمالها/ ممثليها، وكالئها وجميع األشخاص التابعين للجنة عن أي أضرار أو مسؤوليات أو التزامات أو   
خسائر أو تعويضات أو عقوبات أو دعاوى أو غرامات أو مصاريف )ويشمل ذلك المصاريف القانونية   

المعقولة( من أي نوع أو طبيعة والتي تنشًا عن أو تتعلق بعدم التزام النادي، الالعبين،   
المسؤولين، المستخدمين، الممثلين أو الوكالء  بأحكام  هذه الالئحة و/ أو أي الئحة أخرى صادرة  عن   
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ال اللجنة.  

4.36 استثناءاَ من المادة )36-1( في المباراة التي سيتم تسليم الدرع والميداليات فيها للفريق   
الحاصل على بطولة الدوري، ستكون اإلدارة التنفيذية للجنة مسؤولة عن تنظيم المباراة من حيث   

البروتوكول وتوزيع مقاعد كبار الشخصيات والشخصيات الهامة ونظام التذاكر وترتيبات األمن   
والسالمة لحفل توزيع الجوائز، وعلى النادي المضيف تحمل كافة التكاليف الناتجة عن األمن والسالمة.   

مادة )37(
أنظمة اإلذاعة الداخلية والمعلقون واإلعالنات

1.37 يجب أن تكون أنظمة اإلذاعة الصوتية قادرة على توصيل الصوت بشكل جيد يسمع بوضوح داخل   
وخارج اإلستاد، كما يجب أن يكون الصوت أعلى من ضجيج االزدحام حتى في حالة الزيادة المفاجئة في   

الجماهير ومستويات الضوضاء.  
2.37 يجب توفير مذيع داخلي مدرب ولديه القدرة على مخاطبة الجماهير باإلنجليزية والعربية،   

وسوف تزود اإلدارة التنفيذية للجنة األندية المضيفة بنص مكتوب يستخدمه المذيع الداخلي في كل   
مباراة من مباريات المسابقة.  

3.37 يجب أال تستخدم أنظمة اإلذاعة الداخلية في توصيل بعض الرسائل السياسية لتشجيع الفريق   
المحلي أو في إبداء أي شكل من أشكال العنصرية تجاه الفريق الضيف.  

4.37 يسمح لألندية المضيفة بتشغيل موسيقى حتى قبل بداية المباراة بـخمسة عشر دقيقة وكذلك   
أثناء استراحة ما بين الشوطين وفقاُ لقائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة، ولكن يجب التحكم   

في مستويات الصوت بشكل مناسب أثناء اإلحماء وتخصيص فواصل معينة لبث اللقاءات التلفزيونية   
على أرضية الملعب.  

5.37 ال يسمح بتشغيل موسيقى أثناء المباراة إال عقب إحراز األهداف، بحيث يتم التشغيل لمدة عشر   
ثواني كحد أقصى، على أن يتم إيقافها قبل استئناف اللعب.  

مادة )38(
شاشة العرض العمالقة

1.38 توضع شاشة العرض العمالقة تحت تصرف وسلطة اإلدارة التنفيذية للجنة. وإذا أرادت األندية   
المضيفة االستفادة من شاشة العرض العمالقة يوم المباراة )على سبيل المثال في األغراض التجارية   

واإلعالن وبث اإلعالنات الداخلية، وغيرها( يجب عليها الحصول على إذن مسبق من اإلدارة التنفيذية للجنة   
قبل المباراة بأسبوعين على األقل.  

2.38 تستطيع األندية المضيفة عرض بث مباشر للمباراة على شاشة العرض العمالقة داخل اإلستاد   
)إن أمكن(، ويحظر عرض إعادة اللقطات دون استثناء.  

3.38 يحظر بشدة عرض النتائج أو مقاطع فيديو مصورة للمباريات األخرى في المسابقة على   
شاشة العرض الضخمة أو باستخدام أنظمة اإلذاعة الداخلية.  
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مادة )39(
السالمة واألمن

1.39 يلتزم النادي المضيف قبل بداية كل موسم رياضي بالتنسيق مع السلطات المحلية   
المختصة لحصر واعتماد كافة االحتياجات الالزمة ألمن االستاد الخاص به سواء من حيث األجهزة أو   

المعدات األمنية، باإلضافة إلى إعداد وتخطيط وتنفيذ اإلجراءات األمنية المناسبة داخل وحول اإلستاد   
في جميع مباريات المسابقة. والتي تشمل كافة األشخاص المعنيين من: العبي ومسؤولي   

الناديين ومسؤولي المباراة )كما هو موضح في الفصل السادس( وممثلي وسائل اإلعالم   
والشركاء التجاريين والرعاة )اللجنة واألندية المشاركة( والجمهور.  

2.39 تلتزم األندية المضيفة بالتأكد من أن خطط األمن والسالمة التي قاموا بإعدادها تشمل اآلتي:  
1.2.39 التزام كل نادي بتعيين مسؤول أمني مرخص )ضابط أمن المنشأة( يتولى    

تنفيذ مجموعة من الواجبات والمهام المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية للقانون    
االتحادي رقم )8( لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مع االلتزام    
بتنظيم اجتماع مع الشرطة المحلية وشركة األمن الخاصة قبل بداية الموسم لمناقشة    

جميع األمور واالجراءات األمنية الخاصة بتنظيم المباريات.   
2.2.39 التزام االندية بتوفير العدد الكافي من عناصر شركات األمن الخاصة )ذكوراً وإناثًا(    

وأن يتواجد نسبة مناسبة من المتحدثين باللغة العربية، وفي حال عدم تواجد عناصر    
شركات األمن الخاصة في الموعد المحدد إلنطالق المباراة يجب على الحكم االنتظار لمدة    

15 دقيقة وفي حال عدم تواجدهم خالل تلك المدة يتم إلغاء المباراة ويعتبر النادي    
المضيف خاسرا للمباراة بنتيجة )0-3(.   

3.2.39 يجب تطبيق خطة إدارة السالمة ونظام اعتماد اللجنة لكي يتسنى لألندية    
المضيفة مراقبة المشجعين،    

4.2.39 يجب تقييد الدخول إلى/ أو الحركة على أرض الملعب،    
5.2.39 تخصيص نقاط للتجمع للتمكن من اإلخالء في حاالت الطوارئ،   

6.2.39 وضع الالفتات في أماكنها المخصصة،   
7.2.39 يجب أن تكون أبواب اإلخالء في حاالت الطوارئ جاهزة للعمل،   

8.2.39 تخصيص منطقة لمركز العمليات لتكون نقطة رئيسية إلدارة العملية األمنية،   
9.2.39 تحديد المسارات المرورية لجميع االطراف المعنية بطريقة صحيحة،   

10.2.39 حماية مسؤولي المباراة منذ وصولهم إلى اإلستاد وحتى مغادرتهم بعد    
انتهاء المباراة،   

11.2.39 يجب منع دخول الجمهور إلى أرض الملعب في جميع األوقات،   
12.2.39 امتثال العروض والفعاليات الترفيهية للقوانين المحلية،   

13.2.39 تقديم الخدمات الطبية للجمهور،   
14.2.39 خطة عملية للبحث عن األطفال المفقودين، إن وجد.   

3.39 يتحمل النادي المضيف تكلفة جميع اإلجراءات األمنية المعقولة المتخذة لحماية منطقة   
التعليق وأماكن الكاميرا وعربة النقل الخارجي ومعدات البث.  

4.39 يحظر على الجمهور الدخول إلى اإلستاد وبحوزتهم أي من المواد الواردة في قائمة المواد   
المحظورة.  
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ال 5.39 يسمح لمشجعي النادي المشارك باستخدام مكبر صوت واحد فقط في االستاد )على   

أال يزيد عن 45 واط( وأية آالت موسيقية إيقاعية أخرى ألغراض تشجيع ناديهم. ال يجوز أن يوصل مكبر   
الصوت و/ أو اآلالت الموسيقية اإليقاعية المستخدمة في تشجيع الفريق إلى أي أجهزة إلكترونية   
وال يجوز تضخيم أصوات مكبر الصوت و/ أو اآلالت الموسيقية اإليقاعية المستخدمة في التشجيع.   
على أن يتم استخدام مكبر الصوت واآلالت الموسيقية اإليقاعية في مدرجات الدرجة الثانية فقط.   

ويتم تطبيق عقوبة على النادي وفقًا إلجراءات ضبط الجودة في حال مخالفة ذلك. ويحق لإلدارة   
التنفيذية أن تأخذ بعين االعتبار مسألة عدم السماح بوجود مكبرات الصوت بإستاد معين إن تمكن   
النادي المستضيف من تقديم تقرير و/أو مستند مستقل، يدل على تأثير استخدام مكبرات الصوت   

سلبًا على تدابير األمن والسالمة في االستاد أو راحة المرضى في المالعب المتواجدة بجانب المراكز   
الصحية والمستشفيات، دون اإلخالل بما سبق، يحق لإلدارة التنفيذية للجنة أو الشرطة أو موظفي   
شركة األمن الخاصة مصادرة مكبرات الصوت و/ أو اآلالت الموسيقية اإليقاعية إذا كانت األصوات أو   

الضوضاء الصادرة منها تؤثر على أداء الحكام أو على تدابير األمن والسالمة.  
6.39 يجب أن تتحلى الجماهير باألخالق الرياضية أثناء تشجيع أنديتها. ويحظر عليهم توجيه أي إهانة أو   

استخدام ألفاظ أو شعارات أو تصرفات أو لغة عنصرية أو جنسية.  
7.39 يجب أن يتحمل كل نادي مسؤولية سوء السلوك الصادر عن جماهيره ومشجعيه.  

8.39 تم إدراج وتحديد المخالفات التي تقوم بها الجماهير )والعقوبات المترتبة عليها( وفقًا لالئحة   
االنضباط.  

9.39 إذا اتخذت لجنة االنضباط قرارا بنقل مباراة من مباريات المسابقة، تتولي اللجنة مسؤولية تحديد   
ملعب محايد الستضافة المباراة، شريطة أال يخالف هذا الملعب قرار لجنة االنضباط.  

10.39 إذا تم إتالف المرافق أو المباني الخاصة بالنادي المضيف من قبل جماهير النادي الضيف، يقوم   
النادي المتضرر بإبالغ اإلدارة التنفيذية للجنة خالل 24 ساعة من وقوع الحدث بهذه التلفيات   

وتكاليفها في صيغة تقرير أمني. ويحق لإلدارة التنفيذية للجنة تعيين أي طرف لفحص الخسائر   
والتلفيات المتكبدة ثم بعد ذلك وبناء على نتيجة الفحص يتم طلب التعويضات الالزمة من النادي   

الضيف وبالتنسيق مع لجنة االنضباط.  
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مادة )40(
سيارات اإلسعاف والمرافق الطبية

1.40 يلتزم النادي المضيف خالل كافة مباريات الدوري وعلى نفقته الخاصة، بتوفير المرافق والطواقم   
الطبية التالي ذكرها داخل اإلستاد:   

1.1.40 سيارتي إسعاف مجهزتين بجميع المعدات واألجهزة الضرورية باإلضافة إلى    
أهمية تواجد مسعف وسائق لكل سيارة، على أن يكون المسعف حاصل على تصريح    

مزاولة المهنة ومعتمد من وزارة الصحة أو هيئة طبية حكومية. ويجب أن تكون هناك    
سيارة إسعاف موجودة قبل بداية المباراة على األقل بساعتين حتى نهاية المباراة    

)ومغادرة جميع الجماهير لإلستاد(، بينما يجب أن توجد سيارة اإلسعاف األخرى في    
اإلستاد قبل بداية المباراة بساعة على األقل وحتى نهاية المباراة )ومغادرة جميع الالعبين    

لإلستاد(. وسوف يطبق ما يلي:   
1.1.1.40 إذا لم تكن سيارات اإلسعاف و/أو المسعفين والسائقين متواجدين     

في اإلستاد في الموعد المحدد مع وصولها قبل انطالق موعد المباراة، سيتم     
توقيع عقوبة على النادي طبقا لقرار لجنة االنضباط.    

2.1.1.40 إذا لم تكن سيارتي اإلسعاف و/أو المسعفين والسائقين متواجدين     
في اإلستاد قبل الموعد المحدد لبدأ المباراة، لن تبدأ المباراة وسيتم تأجيلها     

لمدة خمسة عشر دقيقة كحد أقصى حتى تصل سيارتي اإلسعاف.    
3.1.1.40 إذا لم تصل سيارتي اإلسعاف و/أو المسعفين والسائقين بعد مرور     

الخمسة عشر دقيقة، يتم إلغاء المباراة ويعتبر النادي المضيف خاسرا     
للمباراة بنتيجة )0-3(.    

4.1.1.40 إذا تطلب األمر مغادرة إحدى سيارات اإلسعاف لإلستاد في أي وقت     
أثناء المباراة )ألي سبب غير إصابة العب أو أحد الجماهير(، يلتزم النادي     

المضيف بإبالغ مسؤولي اللجنة في الحال، وفي جميع األحوال سوف توقع     
عقوبة على النادي المضيف طبقا إلجراءات ضبط الجودة والئحة االنضباط.    
2.1.40 جب توفير غرفة طوارئ طبية بالقرب من غرفة تبديل المالبس/أرض الملعب،    

ومجهزة بالكامل بكافة التجهيزات الطبية الطارئة طبقا لالئحة اإلستادات الخاصة باللجنة.   
3.1.40 توفير غرفة مكيفة وجيدة اإلضاءة والتهوية لمراقبة تعاطي المنشطات على أن    

تكون هذه الغرفة مجهزة طبقا لالئحة اإلستادات الخاصة باللجنة. كما يجب أيضًا توفير    
اتصال باإلنترنت لهذه الغرفة.   

4.1.40 توفير الخدمات الطبية التالية في أرض الملعب:   
1.4.1.40 طبيب مدرب على تقديم خدمات الطوارئ الطبية.    

2.4.1.40 إما أن تكون هناك سيارتي جولف جاهزتين للعمل – ويوجد مع     
كل سيارة سائق ومساعد، أو يتم تأمين طاقمين من حاملي النقالة – يتكون     

كل طاقم من أربعة أشخاص كحد أدنى.    
3.4.1.40 في حال وجود سيارة جولف واحدة يحق للنادي استخدامها مع     
ضرورة وجود نقالتين مع طاقمين لحاملي النقالة – يتكون كل طاقم من     

أربعة أشخاص كحد أدنى باإلضافة إلى الطاقم الخاص بسيارة الجولف على أن     
يتم استخدام النقاالت في حال وجود عدد )2( العبين مصابين في الملعب     

في نفس الوقت.    
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مراقبة الدخول )االعتماد(
1.41 تعد بطاقة االعتماد، إثبات مادي ألحقية الدخول إلى مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة. وتعتبر   
بطاقة االعتماد شخصية وال يجوز نقلها وال يمنح حاملها الحق في أي من مقاعد المشاهدة. وسوف   

يتسبب تواجد أي شخص يحمل بطاقة اعتماد تابعة لشخص آخر في فقدان المالك والمتعدي   
لصالحياتهم التي تكفلها لهم تلك البطاقة طوال فترة الموسم. ويتم تطبيق إجراءات ضبط الجودة   

وفقًا لذلك.  
2.41 سوف يتم تطبيق وتنفيذ نظام االعتماد الخاص باللجنة في جميع األندية يوم المباراة. ويطبق   

النظام بأكمله قبل بداية المباراة بثالث ساعات على األقل.  
3.41 في حالة تطبيق نظام االعتماد )قبل موعد بداية المباراة بثالث ساعات على األقل( يجب ارتداء   

بطاقة االعتماد في جميع األوقات لتكون ظاهرة أمام األشخاص المعنيين، وخاصة الطاقم األمني   
ومسؤولي اللجنة.  

4.41 يظل نظام االعتماد قيد التطبيق حتى تغادر الفرق ومسؤولي المباراة مناطق الدخول الخاضعة   
للمراقبة، أو على األقل بعد ساعة من انتهاء المباراة.  

5.41 تعد اإلدارة التنفيذية للجنة المسؤول الوحيد عن إصدار بطاقات االعتماد لكل موسم لألندية فضاًل   
عن تصاريح الدخول يوم المباراة. وتحتفظ بكافة البيانات الشخصية المتعلقة باألطراف المعتمدة.  

6.41 يجب على جميع الالعبين المسجلين للمشاركة في البطوالت التي تنظمها اللجنة وفقًا للمادة   
رقم )8(، ومسؤولي الفرق واألعضاء باألندية والفرق المشاركة، التقدم للحصول على بطاقات االعتماد   

للدخول إلى مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة.  
7.41 يجب تقديم طلب الحصول على بطاقات االعتماد وفقًا لإلجراءات المتبعة في الئحة بطاقات   

االعتماد.   
8.41 يتحمل النادي دفع مبلغ )500 درهم( خمسمائة درهم رسوم إلستخراج بطاقة بديلة عن كل   

بطاقة اعتماد يتم فقدانها أو ضياعها.  
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مادة )42(
البروتوكول

1.42 على األندية المضيفة مراعاة تنفيذ البروتوكوالت التالية في جميع مباريات المسابقة كما يلي:  
1.1.42 التأكد من وجود األعالم التالية في مكان واضح قبل بدء المباراة بساعتين على    

األقل:   
1.1.1.42 العلم الوطني لإلمارات العربية المتحدة )أبعاده 2 متر x 3 متر(،    

علم اتحاد اإلمارات لكرة القدم )أبعاده 2 متر x 3 متر(،  2.1.1.42    
2.1.42 يجب المرور بعلم الفيفا للعب النظيف في أرض الملعب قبل بدء المباراة، وقبل دخول   

الفريقين أثناء عزف نشيد اللجنة. ويجب أن تتم إجراءات عرض علم الفيفا للعب النظيف وفق الئحة   
برنامج الشباب الخاصة باللجنة.  

3.1.42 يجب تخصيص مكان لمراقب المباراة في المنطقة المخصصة لمسؤولي اللجنة وفقًا   
للمادة )5-47(.  

4.1.42 يجب تخصيص مكان لمقيم الحكام في المنطقة المخصصة لمسؤولي اللجنة وفقًا   
للمــادة )2-48(.  

مادة )43(
التأمين

1.43 تتحمل األندية المضيفة مسؤولية التغطية التأمينية ضد األخطار ذات الصلة بإقامة وتنظيم   
المباريات المقامة على أرضها عبر ضمان مبالغ معقولة في مقابل األضرار الحادثة لألفراد واألدوات   
والممتلكات، فضال عن الخسائر االقتصادية، المتعلقة بالظروف الخاصة باألندية واالتحادات المعنية.   

وتشمل التغطية التأمينية على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:  
1.1.43 بوليصة تأمين الطرف الثالث )لكافة األطراف المشاركة في المباريات أو التي    

ستحضر إلى المكان ذا الصلة(،   
2.1.43 بوليصة تأمين ضد الحوادث الواقعة على الجماهير،   

3.1.43 بوليصة التأمين على اإلستاد،   
2.43 تخلي األندية المضيفة اللجنة عن أي مسؤوليات تتعلق بالعناصر المؤمن عليها في المادة   

.)1-43(  
3.43 تتحمل األندية مسؤولية التغطية التأمينية )بما في ذلك العالج والعمليات الجراحية( لالعبين   

والمسؤولين، على نفقتها الخاصة طوال مباريات المسابقة. ويستثنى من ذلك، كافة دعاوى   
التلفيات ضد اللجنة. وتلتزم األندية المشاركة، بدفع الضرر المتعلق بهذا الشأن عن اللجنة.  

64

قة
ساب

لم
ة ا

ئح
ي ال

عرب
ج ال

خلي
ي ال

ور
د

32



33

2
0

19
-2

0
18

ي 
ض

ريا
 ال

م
س

مو
ال مادة )44(

1.44 دون اإلخالل بالتغطية التأمينية للجنة المنصوص عليها في المادة )43( أعاله، تتحمل األندية   
المشاركة مسئولية التأمين على نفقتها الخاصة مع شركة تأمين معروفة ضد األخطار اآلتية:  

1.1.44 التأمين ضد كافة أنواع المخاطر المتعلقة بالمشاركة في مسابقات اللجنة.   
2.1.44 التأمين ضد المخاطر المتعلقة بالعروض وتنظيم مبارايات الفريق والتي يجب أن    
تشمل دون حصر التأمين ضد مسئولية الطرف الثالث )عن جميع األطراف المشاركة في    

المباريات أو الموجودة في الملعب أو االستاد( عبر ضمان مبالغ معقولة في مقابل    
الخسائر الحادثة لألشخاص، األشياء والممتلكات، فضاًل عن الخسائر اإلقتصادية المتعلقة    

بالظروف الخاصة للنادي المشارك ذو الصلة.   
2.44 في حال كان النادي المشارك غير مالك لالستاد المستخدم، فيلتزم بتوفير تأمين مناسب،   

يشمل التأمين مسئولية الطرف الثالث وخسائر الممتلكات التي تحدث لمالك االستاد أو المستأجر.  
3.44 على النادي المشارك ضمان شمول اللجنة في كافة وثائق التأمين كما هي معرفة   

في هذه الالئحة والنص على إعفاء اللجنة من كافة المطالبات والمسؤوليات التي تنشأ، والمتعلقة   
بالعروض وتنظيم المباريات وفي جميع األحوال، يجوز للجنة أن تطلب من أي جهة مشاركة توفير،   

تعهد كتابي )بدون رسوم( باإلعفاء عن المسئولية أو عدم التعرض للضرر و / أو الضمانات و /أو نسخ   
وثائق التأمين ذات الصلة.  

مادة )45(
المسئولية والتعويض

1.45 يجوز للجنة و/أو المكتب التنفيذي و/أو اإلدارة التنفيذية تعيين طرف ثالث للعمل كسمسار أو   
وكيل بالنيابة عنها أو مقدم خدمات فيما يتعلق بتنفيذ التزامات اللجنة الواردة في اللوائح ذات   

الصلة.  
2.45 تخلي اللجنة وموظفيها ومسؤوليها والتابعين لها مسئوليتها في حالة النزاع حول العقود   

التي تنشأ بين النادي والالعبين، المسئولين، المستخدمين، الممثلين أو الوكالء أو أي طرف ثالث   
)ويشمل ذلك دون حصر الكفالء، المزودين، المصنعين، اإلعالميين، الوكالء والالعبين(، فيما يتعلق   

بتنفيذ هذه الالئحة و/ أو أي لوائح أخرى للجنة وأي التزامات أخرى للشخص المعني بموجبها.  
3.45 تلتزم األندية المشاركة بتعويض، إعفاء والدفاع عن اللجنة ووكالءها وكفالءها و/أو أطرف ثالث   

يعمل كمقدم خدمات و/أو بالنيابة عن اللجنة وكافة موظفيها، مدراءها، عمالها/ ممثليها،   
وكالءها وجميع األشخاص التابعين للجنة عن أي أضرار أو مسئوليات أو إلتزامات أو خسائر أو تعويضات   

أو عقوبات، أو دعاوى أو غرامات أو مصاريف )ويشمل ذلك المصاريف القانونية المعقولة( من أي   
نوع أو طبيعة والتي تنشأ أو تتعلق بعدم إلتزام النادي، الالعبين، المسؤولين، المستخدمين،   

الممثلين أو الوكالء بأي من بهذه الالئحة و / أو أي الئحة أخرى صادرة من اللجنة.   
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الفصل السادس
مسؤولو المباراة

مادة )46(
الحكام

1.46 تعين لجنة الحكام باالتحاد العدد الالزم إلدارة مباريات المسابقة.  
2.46 ال يجوز لألندية طلب تعيين أو عدم تعيين حكام معينين لمبارياتهم وال يجوز لهم أيضًا طلب تغيير   

حكم تم تعيينه بالفعل.   

مادة )47(
مراقب المباراة

1.47 تعين اإلدارة التنفيذية للجنة مراقب لكل مباراة من مباريات المسابقة، ينحصر دوره الرئيسي في   
ضمان إقامة المباراة وفقًا لالئحة المسابقة.  

2.47 يعتبر مراقب المباراة الممثل الرسمي للجنة في المباراة كما يعد بمثابة السلطة   
المسؤولة عن تنظيم المباراة بالشكل الصحيح وسيرها بسالسة.  

3.47 يجب أن يكون مراقب المباراة محايد بدرجة كبيرة وأن ينعكس هذا المبدأ دائمًا على سلوكه.   
كما يجب عليه أن يكون في حالة تأهب مستمر لجميع األحداث المتعلقة بالمباراة.  

4.47 يقوم  مراقب المباراة بكتابة تقرير المباراة في النظام االلكتروني  بعد نهاية المباراة مباشرة.  
5.47 يخصص مقعد باإلستاد لمراقب المباراة، وفق ما حددته اإلدارة التنفيذية للجنة، على أن يتميز   
موقعه برؤية نموذجية شاملة لإلستاد بأكمله وأن يكون متصاًل بممر آمن وسريع للملعب )كما   

يخصص للمراقب تلفزيون يوضع أمامه(.  

مادة )48(
مقيم الحكام

1.48 تُعين لجنة الحكام باالتحاد مقيم للحكام لكل مباراة من مباريات المسابقة، ينحصر دوره الرئيسي   
في تقييم أداء الحكام المعينين للمباراة )عن طريق مشاهدة المباراة مباشرة ومسجلة(، ويرفع   

المقيم تقريره للجنة الحكام بناًء على هذه المراجعة.  
2.48 يخصص مقعد باإلستاد لمقيم الحكام، وفق ما حددته اإلدارة التنفيذية للجنة، على أن يتميز   
موقعه برؤية نموذجية شاملة لإلستاد بأكمله وأن يكون متصاًل بممر آمن وسريع للملعب )كما   

يخصص للمقيم تلفزيون يوضع أمامه(.  

66

قة
ساب

لم
ة ا

ئح
ي ال

عرب
ج ال

خلي
ي ال

ور
د

34



35

2
0

19
-2

0
18

ي 
ض

ريا
 ال

م
س

مو
ال مادة )49(

مسؤول مراقبة الدخول
1.49 تعين اإلدارة التنفيذية مسؤول مراقبة الدخول لكل مباراة من مباريات المسابقة، ينحصر دوره   

الرئيسي في ضمان التطبيق واالستخدام الصحيح لبطاقات اعتماد اللجنة.  
2.49 عالوة على ذلك، يقوم مسؤول مراقبة الدخول بالتنسيق مع النادي المضيف وخدمات الطوارئ   

المحلية لضمان اتخاذ احتياطات األمن والسالمة الالزمة في كل مباراة من مباريات المسابقة.  

مادة )50(
المسؤول اإلعالمي

1.50 تعين اإلدارة التنفيذية للجنة لكل مباراة من مباريات المسابقة مسؤول إعالمي ينحصر دوره   
الرئيسي في اإلشراف على تنفيذ الالئحة اإلعالمية الخاصة باللجنة.  

مادة )51(
مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات

1.51 تلتزم اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بتعيين مسؤول لمراقبة تعاطي المنشطات أثناء   
مباريات المسابقة وفقًا لتقديرها.  

2.51 يعد النادي المضيف مسؤواًل عن ضمان وجود جميع المرافق المذكورة في المادة رقم )40-  
1-3( قبل ساعتين من بداية المباراة، على أن يقوم مراقب المباراة بفحص المرافق والتأكد من   

وجود المتطلبات الالزمة وفقًا لالئحة االستادات.  

مادة )52(
مسؤولو لجنة دوري المحترفين

1.52 يحق للجنة الفنية و/أو اإلدارة التنفيذية تعيين مسؤولين إضافيين لكل مباراة من مباريات   
المسابقة، ينحصر دورهم الرئيسي في مراقبة تنظيم المباراة فضاًل عن دعم مراقب المباراة   

والمساعدة في التأكد من أن جميع مباريات المسابقة تقام وفقًا للوائح المسابقة المعمول بها.  
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الفصل السابع
اللوائح اإلدارية

مادة )53(
اإلجراءات التأديبية

1.53 يتم التعامل مع اإلجراءات التأديبية واالستئنافية وفقا للوائح االتحاد، ولوائح اللجنة، والئحة   
االنضباط التابعة لالتحاد، وإجراءات ضبط الجودة الخاصة باللجنة، ولوائح المسابقات ذات الصلة، وتعاميم   

اللجنة.  
2.53 يحق للمكتب التنفيذي للجنة فتح تحقيق إذا ارتأب في حدوث أي انتهاكات - و/أو كان لديه   

علم بذلك – للوائح الحالية التحاد اإلمارات لكرة القدم، ولوائح اللجنة، والئحة االنضباط التابعة التحاد   
اإلمارات لكرة القدم، وإجراءات ضبط الجودة الخاصة باللجنة، ولوائح المسابقات ذات الصلة، وتعاميم   

وتعميمات اللجنة.  
3.53 يحق للجنة االنضباط التابعة التحاد اإلمارات لكرة القدم فرض إجراءات تأديبية في حالة حدوث أي   

انتهاكات للوائح الحالية التحاد اإلمارات لكرة القدم، ولوائح اللجنة، والئحة االنضباط التابعة التحاد   
اإلمارات لكرة القدم، ولوائح المسابقات ذات الصلة، وتعاميم اللجنة.  

4.53 يحق للجنة الفنية و/أو االدرة التنفيذية فرض غرامات في حالة حدوث أي انتهاكات للوائح   
المسابقات ذات الصلة، ولوائح اللجنة، والتعاميم الخاصة بها، وفقًا إلجراءات ضبط الجودة.  

مادة )54(
اإلنذارات )البطاقات الصفراء(

1.54 يترتب على الحصول على إنذار )بطاقة صفراء واحدة( ما يلي:  
1.1.54 فرض غرامة بقيمة 250 درهم إماراتي على اإلنذار األول و500 درهم على    
اإلنذار الثاني و750 درهم على اإلنذار الثالث عن كل بطاقة صفراء يحصل عليها أثناء    

المسابقة، على أن يتم إعادة فرض نفس المبالغ مرة أخرى بعد كل ثالث بطاقات    
صفراء.   

2.1.54 إذا تلقي الالعب ثالثة إنذارات في المسابقة، يتم حرمانه من المشاركة في    
المباراة التالية لإلنذار الثالث في نفس المسابقة.   

3.1.54 يتم اسقاط اإلنذار الثاني في حال شارك الالعب فعليًا لمدة ثالث مباريات متتالية     
دون الحصول على أي عقوبات إدارية )إنذار أو طرد(.   

2.54 يتم تنفيذ عقوبة اإليقاف الناتجة عن تراكم البطاقات الصفراء أو نتيجة حصول الالعب على بطاقة   
حمراء في مباريات المسابقة فقط.  

3.54 إذا ألغيت نتيجة أي مباراة من مباريات المسابقة أو تم إنهاء المباراة أو لم تستكمل ألي   
سبب، تطبق المواد ذات الصلة من الئحة االنضباط.   

4.54 يلتزم كل نادي من األندية بتنفيذ هذه العقوبات سواء تمثلت في اإليقاف المؤقت عن اللعب   
أو دفع أية غرامات، ويتحمل كل نادي مسؤولية رصد عدد إنذارات و/أو مرات إيقاف العبيه أو   

مسؤوليه لضمان أهلية الالعبين والمسؤولين المسجلين و/أو المشاركين في المسابقة لالشتراك   
في مباريات المسابقة، وذلك وفقًا للتقرير النهائي للمباراة والمحمل على النظام اإللكتروني   

لالتحاد )FA NET( بعد اعتماده من حكم ومراقب المباراة.  
5.54 إذا انتقل أي العب أو تمت إعارته ألحد األندية، يحتفظ هذا الالعب بسجل البطاقات الصفراء الخاص   

به، ويلتزم ناديه السابق بإعالم النادي الجديد بالبطاقات الصفراء التي حصل عليها الالعب حتى آخر يوم   
قبل انتقاله، ويلتزم النادي الجديد بمواصلة عملية الرصد وفقًا للمادتين )54-4( و )54-5( من هذه   

الالئحة.  
6.54 في نهاية المسابقة، تلغي جميع اإلنذارات وفقا لالئحة االنضباط في المواد ذات الصلة.  
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ال مادة )55(

الطرد )البطاقات الحمراء(
1.55 تنفذ اإلجراءات التالية بشأن الالعبين المتحصلين على بطاقة حمراء بعد تلقيهم لبطاقتين   

صفراويتين أثناء إحدى مباريات المسابقة:  
1.1.55 يتم إيقافهم تلقائياٌ عن اللعب في المباراة التالية من مباريات المسابقة.    

ويتعين عليهم دفع غرامة قدرها 1.500 درهم إماراتي.   
2.55 تنفذ اإلجراءات التالية بشأن الالعبين المتحصلين على بطاقة حمراء مباشرة أثناء إحدى مباريات   

المسابقة:   
1.2.55 يتم إيقافهم تلقائيًا عن اللعب في المباراتين التاليتين من مباريات المسابقة.    

ويستثنى من هذه القاعدة الالعب الذي ارتكب خطأ يستوجب بطاقة حمراء لحرمان الفريق    
المنافس من إحراز هدف محقق )السيما عن طريق اإلمساك بالكرة عمداً(، وفي هذه    

الحالة يتم إيقاف الالعب تلقائيًا عن اللعب لمدة مباراة واحدة في أول مباراة تالية من نفس    
المسابقة.   

2.2.55 دفع غرامة قدرها 2,000 درهم إماراتي، على أن يزيد المبلغ بقيمة 1,000    
درهم إماراتي مع كل حالة طرد جديدة.    

3.55 دون اإلخالل بالمواد ذات الصلة في الئحة االنضباط، يحق للجنة االنضباط فرض المزيد من العقوبات   
و/أو الغرامات. وقد تقرر اللجنة أيضًا تنفيذ عقوبة اإليقاف في أي مسابقة من المسابقات األخرى.  

4.55 إذا تم طرد الالعب ببطاقة حمراء مباشرة، ال يؤثر ذلك على عدد البطاقات الصفراء التي تحصل   
عليها من قبل.   

5.55 إذا تم إلغاء أي مباراة من مباريات المسابقة أو لم تستكمل ألي سبب من األسباب، تطبق   
العقوبة في أول مباراة تالية من ذات المسابقة.  

6.55 إذا انتقل أي العب أو تمت إعارته ألحد األندية، يحتفظ هذا الالعب بسجل البطاقات الحمراء الخاصة   
به، ويلتزم ناديه السابق بإعالم النادي الجديد بالبطاقات الصفراء التي حصل عليها الالعب حتى آخر يوم   

قبل انتقاله، ويلتزم النادي الجديد بمواصلة عملية الرصد وفقًا للمادة )55( من هذه الالئحة.  

مادة )56(
تنفيذ عقوبة اإليقاف

1.56 تطبق عقوبة اإليقاف عن المشاركة في مباريات المسابقة على النحو التالي:   
1.1.56 يتم إيقاف الالعب تلقائيًا مباراة واحدة بعد تحصله على ثالث بطاقات صفراء في    

مباريات المسابقة، وتنفذ العقوبة في أول مباراة تالية من ذات المسابقة.   
2.1.56 دون اإلخالل بالمواد ذات الصلة بالئحة االنضباط، ال تحتسب المباراة ضمن فترة إيقاف    

الالعب إال إذا كانت قد بدأت بالفعل، وبالتالي ال تحتسب المباريات التي تم إلغاءها قبل    
ركلة البداية ضمن فترة إيقاف الالعب.   

3.1.56 في حال عدم إمكانية تنفيذ عقوبة اإليقاف )بسبب انتهاء مباريات المسابقة(،    
تنفذ عقوبة اإليقاف على النحو التالي:   

1.3.1.56 في حال انتهاء الموسم، تنفذ عقوبة اإليقاف في المباراة التالية     
للنادي في بداية الموسم التالي من المسابقات التي تنظمها اللجنة، وأو     

كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أيهم يأتي أوال.    
2.3.1.56 في حالة عدم انتهاء الموسم، تنفذ عقوبة اإليقاف في اول مباراة رسمية    

يحق لالعب المعاقب المشاركة فيها.   
4.1.56 إذا تمت إعارة الالعب الموقوف أو انتقل إلى أحد األندية، يجب عليه تنفيذ العقوبة مع النادي   

الجديد، ويتعين على النادي السابق إبالغ النادي الجديد بالعقوبات المفروضة على هذا الالعب   
لضمان تنفيذها بالكامل وفقا للمواد المنصوص عليها بهذه الالئحة.  

5.1.56 دون اإلخالل بالمادة رقم )56-1-3(، يحق للجنة االنضباط أن تقرر تنفيذ عقوبة اإليقاف في   
المسابقة وفي المسابقات األخرى.  693737
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مادة )57(
ممارسة العنف من قبل الالعبين و/أو المسؤولين

1.57 تختص لجنة االنضباط باتخاذ قرار بشأن أي العب أو مسؤول يتبين للحكم أو مراقب المباراة قيامه   
بسلوك غير منضبط أو عنيف داخل محيط اإلستاد، ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أرض   

الملعب وغرفة تبديل المالبس والمناطق المحيطة باإلستاد، وفقًا للوائح )االتحاد، اللجنة، االنضباط   
ودليل قواعد األخالق التابع التحاد اإلمارات لكرة القدم(.  

مادة )58(
التظلم واالستئناف

1.58 يتم اتخاذ اإلجراءات القضائية طبقًا للوائح اللجان القضائية ذات الصلة باتحاد اإلمارات لكرة القدم و/  
أو لوائح وتعليمات اللجنة.  

مادة )59(
الميداليات والهدايا التذكارية وحفل ختام الموسم

1.59 يحصل النادي الفائز بالمسابقة على ما يلي:  
1.1.59 درع المسابقة،   

2.1.59 نسخة تذكارية من الدرع األصلي،   
3.1.59 خمسة وأربعون ميدالية ذهبية )45(،    

4.1.59 مكافأة مالية، طبقا للمادة رقم )1-61(.   
2.59 يحق لعدد )26( العب فقط الصعود على منصة التتويج الستالم الميداليات. كما يتوجب على   

الفريق التأكد من مشاركة )18( العبًا على األقل في الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز. في حال عدم   
مشاركة الحد األدنى المحدد، تفرض غرامة 5,000 درهم عن كل العب أقل من الحد األدنى.  

3.59 يحق لعدد 10 من مسؤولي الفريق والذين تم تسجيلهم كمسؤولي فريق على دكة   
البدالء الصعود على منصة التتويج الستالم الميداليات. ال تسري أحكام هذه المادة على رئيس النادي   

الرياضي و/ أو رئيس شركة كرة القدم. يتوجب على النادي التأكد من مشاركة المدير الفني للحفل   
الرسمي لتوزيع الجوائز. في حال عدم مشاركة المدير الفني في حفل توزيع الجوائز، تفرض غرامة   

)30،000( ألف درهم على النادي.  
4.59 في حال عدم التزام النادي بالعدد المشار إليه في المادتين )2.59 و 3.59( واألشخاص   

المتفق عليهم للصعود إلى منصة التتويج خالل االجتماعات التنسيقية الخاصة بحفل التتويج يتم   
فرض غرامة على النادي )100،000( درهم وفقًا إلجراءات ضبط الجودة  

5.59 يحتفظ بطل المسابقة بالدرع على سبيل األمانة، على أن تتم إعادته إلى اللجنة قبل شهرين   
على األقل من المباراة النهائية للمسابقة. ويتحمل البطل مسؤولية أي خسارة أو ضرر يحدث للدرع   

ويجب عليه إعادته بحالته األصلية للجنة. وفي حالة عدم تمكنه من ذلك، يلتزم بدفع تعويض تقدره   
اللجنة التنفيذية. وفي جميع األحوال، يلتزم النادي بإبالغ اللجنة على الفور في حالة سرقة الدرع أو   

تعرضه للكسر أو الضرر.  
6.59 يحصل النادي الفائز بالمسابقة في أي موسم من المواسم على نسخة تذكارية من الدرع   

األصلي، تكون ملكية دائمة له. وال يجوز للنادي الحاصل على النسخة التذكارية من الدرع أن يسمح   
باستخدام هذه النسخة التذكارية في أي سياق يظهر فيه طرف ثالث )بما في ذلك على سبيل   

المثال ال الحصر، الرعاة أو أي شركاء تجاريين( أو أي طريقة أخرى قد تؤدي إلى ربط طرف ثالث بالدرع و/   
أو المسابقة.  
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ال 7.59 يصبح الدرع األصلي ملكية دائمة مدى الحياة للنادي الذي يفوز بالمسابقة ثالث مرات متتالية   

أو أربع مرات متقطعة.  
8.59 إذا حصل أي نادي على الدرع وفقا للمادة رقم )59-6( المشار إليها أعاله، فإنه لن تحتسب   

البطوالت المتقطعة التي حصلت عليه األندية األخرى قبل احتفاظ النادي المشار إليه في الفقرة أعاله   
بالدرع مدى الحياة ولن يتم احتساب تلك البطوالت عند تحديد ملكية الدرع في المستقبل وفقا لذات   

المادة.  
9.59 في حال ترشيح أيا من الالعبين أو المدربين لجوائز ختام الموسم )جائزة دوري الخليج العربي(   

يتوجب عليه الحضور وفي حال تخلف الالعب أو المدرب عن الحضور يتم توقيع غرامة مالية قدرها   
100،000 درهم.ويجوز اإلدارة التنفيذية قبول اعتذار الالعب أو المدرب في حال تقديم ما يثبت عدم   

إمكانية حضوره لسبب مقنع.  

الفصل الثامن
 اللوائح المالية

مادة )60(
الغرامات

1.59 دون اإلخالل باإلجراءات المتبعة وفقًا للمادتين رقم )54( و )55(، تدفع كافة الغرامات المفروضة   
على أي نادي أو على العبيه أو ممثليه، على أن يتم خصمها تلقائيًا من عوائد النادي لدى اللجنة   

بنهاية الموسم.  

 
مادة )61(

الجائزة المالية
1.60 يعلن عن الجائزة المالية المخصصة لهذه المسابقة بموجب خطاب تعميمي ترسله اللجنة   

بعد انتهاء الموسم إلى األندية المشاركة.  

الفصل التاسع
أحكام ختامية

مادة )62(
أحكام خاصة

1.59 يجب أال تتعارض العقوبات المنصوص عليها في إجراءات ضبط الجودة مع العقوبات المنصوص   
عليها في اللوائح والقوانين والتوجيهات األخرى الصادرة عن االتحاد أو من قبل اللجنة.   

2.62 يعتبر كل حكم يرد في أي الئحة أو قرار يخالف هذه الالئحة الغيًا وتسري هذه الالئحة إعتباراً   
من بداية موسم 2018-2019، إال أنه في حال أي تعارض مع النظام األساسي لالتحاد تطبق احكام   

النظام األساسي.  

مادة )63(
المسائل غير المنصوص عليها

1.60 يتم اتخاذ قرار بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه الالئحة وحاالت القوة القاهرة   
بواسطة المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وغير قابلة   

للتغيير.  
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مادة )64(
التصديق واالعتماد

1.61 تم إعداد هذه الالئحة بمعرفة المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين وتم اعتمادها والتصديق   
عليها من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة ويتم العمل بها اعتباراً من تاريخ ../../2018.  
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