
 

 

 2021/2022الموسم الرياضي  –( QCPقائمة غرامات ضبط الجودة )                 
 (اإلماراتي سوبرالكأس  – الرابطةكأس  – أدنوك للمحترفينمسابقات )دوري 

 
 تنظيم المباراة

 مبلغ االنتهاك البند الرقم
 المخالفة

غرامة 
 مضاعفة

خلو االستاد من أي شكل اعالني باستثناء الرعاة  1
  50,000 إعالن غير مرخص في مجال تصوير الكاميرا المعتمدين

  10,000 غير مطبقة شارات المسابقات على قمصان الالعبين 2
  5,000 مطبقة جزئيا   شارات المسابقات على قمصان الالعبين 3
  5,000 عدم استخدام الشارة المعتمدة من الرابطة الفريقشارة كابتن  4
  10,000 عدم االلتزام باللون المعتمد من الرابطة ليوم المباراة معدات الالعبين  5
  10,000 على معدات اللعب الخاصة بالالعبين غير مطابقة للمعتمد من الرابطة الرعاةالرقم أو االسم أو شعارات  معدات الالعبين  6
  20,000 الرابطةاستخدام معدات غير مسجلة أو معتمدة من  معدات الالعبين  7
  10,000 عدم إحضار طقمي الفريق إلى االستاد يوم المباراة معدات الالعبين  8
  10,000 عدم التزام الالعبين و/أو المسؤولين بارتداء الزي الرياضي أو الزي الرسمي عند وصولهم للملعب معدات اللعب 9

  20,000 عدم التزام الالعبين و/أو المسؤولين بارتداء الزي الرياضي أو الزي الرسمي على دكة البدالء معدات اللعب 10

  30,000 عدم تسليم التصاميم اإللكترونية لمعدات اللعب وفقا  لالئحة المعدات معدات اللعب 11

  7,000 متوفرةغير  العالمات االرشادية للغرف الرسمية 12
  3,500 العالمات اإلرشادية ليست طبقا  للوائح العالمات االرشادية للغرف الرسمية 13
  10,000 غير موجود المنسق العام للنادي  14
  5,000 وصول متأخر إلى الملعب  المنسق العام للنادي  15
  3,000  أداء ضعيف المنسق العام للنادي  16
  2,000 تنظيم عمليات المباراة عبر الموقع اإللكتروني بشكل كلي أو جزئيعدم استكمال تقرير  للنادي المنسق العام 17

  10,000 ال يوجد أطفال الكرات 18
  5,000 الئحة برنامج الشبابلمتطلبات غير مطابقين  أطفال الكرات 19
  2,500 غير منضبطين أطفال الكرات 20
  3,000 الالعبين اعتماد قائمةتأخر  اعتماد قائمة الالعبين  21



 

 تنظيم المباراة
مبلغ  االنتهاك البند الرقم

 المخالفة
غرامة 

 مضاعفة
  7,000 عدم إدخال قائمة الالعبين إدخال قائمة الالعبين 22
  7,000 ( من الئحة المسابقة.4.11رقم ) تعديل قائمة الالعبين في غير األمور المنصوص عليها في البند قائمة البداية 23

  20,000 تسجيل العب / مسؤول في قائمة البداية غير موجود فعليا  داخل الملعب قائمة البداية 24

  5,000 عدم االلتزام بقائمة العد التنازلي للمباراة  قائمة العد التنازلي للمباراة 25

  7,000 لإلستادتأخر وصول الفريق  العد التنازلي النطالق المباراة 26
  5,000 لم يتم االلتزام بوقت بدء أو انهاء االحماء حسب العد التنازلي للمباراة العد التنازلي النطالق المباراة 27

 الخ( األعالم، الرابطة،المراسم الخاصة بانطالق المباراة )نشيد  العد التنازلي النطالق المباراة 28
  7,000 غير مطابقة للوائح أو المتطلبات 

  3,500 دقيقة في النزول إلى أرض الملعب في بداية المباراة/ في بداية الشوط الثاني 2-1تأخر الفريق  العد التنازلي النطالق المباراة 29
  7,000 داية المباراة/ في بداية الشوط الثانيدقيقة في النزول إلى أرض الملعب في ب 3-2تأخر الفريق  العد التنازلي النطالق المباراة 30
  10,000 دقيقة في النزول إلى أرض الملعب في بداية المباراة/ في بداية الشوط الثاني 5-3تأخر الفريق  العد التنازلي النطالق المباراة 31
  20,000 أرض الملعب في بداية المباراة/ بداية الشوط الثانيدقائق في النزول إلى    5تأخر الفريق أكثر من  العد التنازلي النطالق المباراة 32
  5,000 لم يتم توفير المتطلبات الستراحة التبريد )الشوط األول( العد التنازلي النطالق المباراة 33
  5,000 لم يتم توفير المتطلبات الستراحة التبريد )الشوط الثاني( العد التنازلي النطالق المباراة 34

بدون موافقة  ساعة أو أقل من انطالق المباراة 48إقامة أنشطة و/أو فعاليات على ميدان اللعب قبل  ميدان اللعب 35
  50,000 مسبقة من الرابطة.

ساعة أو  48تأثر أرضية الملعب و/أو مرافق النادي نتيجة إقامة أنشطة و/أو فعاليات قبل انطالق المباراة بـ  ميدان اللعب 36
  50,000 أكثر.

  3,000 عدم ابالغ مراقب المباراة في اجتماع ما قبل المباراة رش أرضية الملعب 37
  10,000 عدم االلتزام بتوقيتات الرش وفقا  لالئحة المسابقات رش أرضية الملعب 38
  50,000 رابطةالدون موافقة خطية مسبقة من  تغيير تخطيط الملعب تخطيط الملعب 39

 
  



 

 
 
 

 تنظيم المباراة
مبلغ  االنتهاك البند الرقم

 المخالفة
غرامة 

 مضاعفة
  5,000 لدليل تخطيط الملعبغير مطابق  / شكل قص العشبطول العشب تخطيط الملعب  40
  10,000 ال يعمل نظام االذاعة الداخلية 41
  5,000 قبل الرابطةعدم االلتزام بنص اإلعالن الداخلي المعتمد من  نظام االذاعة الداخلية 42

تغيير النادي لمرافق االستاد وفقا  لمتطلبات الئحة اإلستادات والتي تم اعتمادها في بداية الموسم دون  مرافق االستاد 43
  20,000 موافقة الرابطة دون التأثير على تنظيم المباراة وفقا  للوائح.

لمتطلبات الئحة اإلستادات والتي تم اعتمادها في بداية الموسم دون تغيير النادي لمرافق االستاد وفقا   مرافق االستاد 44
  50,000 موافقة الرابطة ومما يؤثر على تنظيم المباراة وفقا  للوائح.

  2,500 غير مجهزة وفقا  للوائح )بما في ذلك األطعمة والمشروبات( غرف تبديل مالبس الحكام 45
  5,000 للوائحغير متوفرة أو أن الموقع غير مطابق  غرف تبديل مالبس الحكام 46
  2,500 غير مجهزة وفقا  للوائح )بما في ذلك األطعمة والمشروبات( غرف تبديل مالبس الفريق الضيف 47
  5,000 للوائحغير متوفرة أو أن الموقع غير مطابق  غرف تبديل مالبس الفريق الضيف 48
  2,500 غير مجهزة وفقا  للوائح )بما في ذلك األطعمة والمشروبات( المحترفينمكتب مسؤولي رابطة  49
  5,000 للوائحغير متوفرة أو أن الموقع غير مطابق  مكتب مسؤولي رابطة المحترفين 50
  2,500 غير مجهزة وفقا  للوائح )بما في ذلك األطعمة والمشروبات( المقاعد المخصص لمسؤولي المباراة 51
  5,000 للوائحغير متوفرة أو أن الموقع غير مطابق  المقاعد المخصص لمسؤولي المباراة 52
  2,500 غير مجهزة وفقا  للوائح )بما في ذلك األطعمة والمشروبات( غرفة فحص المنشطات 53

  5,000 للوائحغير متوفرة أو أن الموقع غير مطابق  غرفة فحص المنشطات 54

  2,500 غير مجهزة وفقا  للوائح )بما في ذلك األطعمة والمشروبات( لالعبين والمسؤولينالغرف الطبية  55
  5,000 للوائحغير متوفرة أو أن الموقع غير مطابق  الغرف الطبية لالعبين والمسؤولين 56
  3,000 غير متوفرة أجهزة اتصال السلكي 57
  1,500 غير مرضية طبقا  لالئحة المسابقات  أجهزة اتصال السلكي 58
  10,000 ( مرمى احتياطي2عدم توفير عدد ) المرمى احتياطي 59
  50,000 عدم إجراء حصة التدريب الرئيسي على ملعب المباراة المحدد من قبل اللجنة الفنية التدريب الرئيسي  60



 

 
 
 

 تنظيم المباراة
مبلغ  االنتهاك البند الرقم

 المخالفة
غرامة 

 مضاعفة
  5,000 وصول سيارة اإلسعاف متأخرة عن الوقت المحدد ولكن قبل بدء المباراة اإلسعافسيارة  61
  20,000 دقيقة بسبب هذا التأخير( 15وصول سيارة اإلسعاف متأخرة )وتم تأجيل المباراة  اإلسعافسيارة  62
  5,000 يرتدون مالبس رياضية موحدةغير الئقين بدنيا  و/أو ال  حاملي النقاالت 63
  3,000 رابطةالمن  القيام بعروض اإلضاءة الكاشفة دون موافقة مسبقة عروض إضاءة االستاد 64
  10,000 توقف شاشة العرض خالل المباراة شاشة العرض العمالقة 65

  20,000  في جميع أوقات المباراة على اإلطالق ال تعمل شاشة العرض العمالقة 66

 
  



 

 
 

 
 األمن والسالمة –مراقبة الدخول 

مبلغ  االنتهاك البند الرقم
 المخالفة

غرامة 
 مضاعفة

  15,000 ال يوجد أمن خاص االمن الخاص 67
  7,000 أداء ضعيف لألمن الخاص االمن الخاص 68
  5,000 وصول متأخر إلى الملعب  االمن الخاص 69
  5,000 يوجد ال مسؤول االمن بالنادي 70
  3,500 وصول متأخر إلى الملعب  مسؤول االمن بالنادي 71
  5,000 أداء ضعيف مسؤول االمن بالنادي 72

ساعة على األقل من انطالق المباراة على البريد اإللكتروني  48عدم إرسال الخطة األمنية للرابطة قبل  مسؤول االمن بالنادي 73
  5,000 المخصص 

  5,000 الخطة األمنية غير متوافقة و/أو مطابقة للمتطلبات االمن بالناديمسؤول  74
  2,000 عدم استكمال تقرير تنظيم عمليات المباراة عبر الموقع اإللكتروني بشكل كلي أو جزئي مسؤول االمن بالنادي 75

  10,000 غير مستخدمة طبقا  للوائح مكبرات الصوت أو األدوات الموسيقية 76
  10,000 انتهاك نظام بطاقات االعتماد نظام بطاقات االعتماد 77
  10,000 ( مسؤولين على مقاعد البدالء10أكثر من عدد ) نظام بطاقات االعتماد 78
  75,000 رفض االشخاص غير حاملي بطاقات االعتماد مغادرة المناطق الرسمية نظام بطاقات االعتماد 79
  10,000 المسؤولين ارتداء بطاقات االعتماد رفض نظام بطاقات االعتماد 80
  10,000 تأخر فتح البوابات قبل ساعتين من انطالق المباراة العد التنازلي النطالق المباراة 81
  2,500 غير مجهزة وفقا  للوائح )بما في ذلك األطعمة والمشروبات( الغرفة الطبية للجماهير 82

  5,000 للوائحغير متوفرة أو أن الموقع غير مطابق  الغرفة الطبية للجماهير 83

  10,000 غير خالي. 75المكان المخصص أو الممر لوقوف حافلة الالعبين أمام المنطقة المختلطة في الدقيقة  المكان المخصص لحافلة الالعبين 84

  15,000 الخاصة بسيارة اإلسعاف خالية من أي عوائق طوال فترة المباراة يجب أن تكون المواقف والمسارات المواقف و/أو المسار المخصص لسيارة اإلسعاف 85

  5,000 الرابطةغير متوفرة أو أنها غير محددة بعالمات واضحة تشير إلى أنها مخصصة للحكام ومسؤولي  رابطةالالمواقف المخصصة للحكام ولمسؤولي  86

  2,500 متوفرة ولكنها ليست وفقا  للوائح )الموقع غير صحيح أو العدد غير كاف( رابطة الالمواقف المخصصة للحكام ولمسؤولي  87

 



 

 
 

 التنظيم والمرافق الخاصة باإلعالم

غرامة  مبلغ المخالفة االنتهاك البند الرقم
 مضاعفة

  7,000 غير موجود المسؤول االعالمي للنادي 88
  3,500 وصول متأخر إلى الملعب  المسؤول االعالمي للنادي 89
  2,000 أداء ضعيف المسؤول االعالمي للنادي 90
  2,000 استخدام أجهزة الهاتف لتصوير الفوتوغرافي والفيديو في المناطق الغير مصرح بها المسؤول االعالمي للنادي 91
  2,000 بشكل كلي أو جزئيعدم استكمال تقرير تنظيم عمليات المباراة عبر الموقع اإللكتروني  المسؤول االعالمي للنادي 92

  20,000 غير متوفرة ستوديوهات التليفزيون 93
  5,000 المرافق والخدمات غير مالئمة أو ال تعمل ستوديوهات التليفزيون  94
  10.000 أصحاب الحقوق مع القنواتإجراء المقابالت عدم  مقابالت سوبر فالش 95

  5.000 القنوات أصحاب الحقوق إحدىعدم إجراء المقابالت مع  مقابالت سوبر فالش 96

 عدم حضور المدير الفني ؤتمر الصحفي التقديمي/ التقييمي الم 97
10,000 

(the fourth absence HC 
will be referred to DC) 

 

  30,000 لم يتم انعقاده ؤتمر الصحفي التقديمي/ التقييمي الم 98
  5,000 عدم حضور العب أساسي التقديميالمؤتمر الصحفي  99

  10,000 دقيقة األولى  15عدم تطبيق السماح لإلعالم بتغطية  التدريب الرئيسي 100
  5,000 المرافق والخدمات غير مالئمة أو ال تعمل غرفة المؤتمر الصحفي 101
  7,000 عدم توفير مترجم الترجمة في المؤتمر الصحفي 102
  5,000 أداء ضعيف  المؤتمر الصحفي الترجمة في 103
  20,000 غير متوفرة كهرباء للتلفزيون 104
  10,000 ضعيفة أو غير مالئمة كهرباء للتلفزيون 105
  20,000 غير متوفرة اإلعالميينمنصة  106
  5,000 المرافق والخدمات غير مالئمة أو ال تعمل اإلعالميينمنصة  107
  20,000 غير متوفر اإلعالميالمركز  108
  5,000 المرافق والخدمات غير مالئمة أو ال تعمل اإلعالميالمركز  109



 

 
 
 

 التنظيم والمرافق الخاصة باإلعالم
غرامة  مبلغ المخالفة االنتهاك البند الرقم

 مضاعفة
  20,000 غير متوفرة غرف التعليق  110
  5,000 ال تعمل المرافق والخدمات غير مالئمة أو غرف التعليق  111
  20,000 غير متوفرة المنطقة المختلطة 112
  10,000 عدم خروج الالعبين من المنطقة المختلطة المنطقة المختلطة 113
  20,000 عدم حضور العب أساسي الرابطةالمؤتمر التقديمي لنهائي كأس  114
  50,000 الفنيعدم حضور المدير  الرابطةالمؤتمر التقديمي لنهائي كأس  115
  20,000 عدم حضور العب أساسي سوبر الالمؤتمر التقديمي لكأس  116
  50,000 عدم حضور المدير الفني سوبر الالمؤتمر التقديمي لكأس  117
  10,000 رفض المدير الفني استقبال اسئلة الصحفيين المؤتمرات الصحفية 118
  20,000 حضور ممثل آخر للفريق/ النادي للحديث في المؤتمر  المؤتمرات الصحفية 119
  10,000 ، حوارات، تصريحات، معلومات()صورعدم توفير النادي الحتياجات اللجنة اإلعالمية  بالرابطةالقنوات الخاصة  120
  10,000 حضور المدير الفني رغم طرده أو إيقافه المؤتمر الصحفي التقديمي/ التقييمي 121
  10,000 عدم حضور المدرب المساعد في حال طرد أو إيقاف المدير الفني المؤتمرات الصحفية 122
  5,000 غير متوفرة الغرفة الخاصة بفريق العمل التلفزيوني 123
  2,000 المرافق والخدمات غير مالئمة أو ال تعمل الغرفة الخاصة بفريق العمل التلفزيوني 124
  5,000 عدم تأمين المنطقة جيدا النقل التلفزيونيمنطقة عربات  125
  2,000 النظافة منطقة عربات النقل التلفزيوني 126
  3,000 رفض إجراء اللقاء  لقاءات المدربين قبل المباراة  127
  3,000 عدم إجراء اللقاء في الوقت المحدد لقاءات المدربين عند الوصول إلى الملعب 128

 
 
 
 



 

 
 
 

 التنظيم والمرافق الخاصة باإلعالم
 غرامة مضاعفة مبلغ المخالفة االنتهاك البند الرقم

129 
المباراة )الجهاز اإلداري )مشرف الفريق،  لقاءات قبل

مدير الفريق، إداري الفريق( و/أو الالعبين غير 
 المشاركين في المباراة(

 5,000 إجراء اللقاء من قبل شخص غير مخول بذلك 
 

  3,000 ساعات من انطالق المباراة  3عدم جاهزية الغرفة للتصوير قبل  تصوير غرف الالعبين قبل المباراة 130
  50,000 عدم توفير الالعبين للتصوير / عدم اكتمال العدد تصوير الكروما لالعبين 131
  5,000 الحصرية للقنوات صاحبة الحقوق عدم توفير األشخاص المطلوبين للقاءات اللقاءات الحصرية للقنوات صاحبة الحقوق 132
  10,000 عدم توفير المنصات والمواقع المطلوبة  مواقع ومنصات الكاميرات الخاصة بالبث التلفزيوني 133
  3000 عدم كفاءة المنصات ومواقع الكاميرات مواقع ومنصات الكاميرات الخاصة بالبث التلفزيوني 134

 
  



 

 
 
 

 المسائل المتعلقة بالتسويق 
 غرامة مضاعفة مبلغ المخالفة االنتهاك البند الرقم

  Phase power 50,000 3امبير(    63*4)-واط( كيلو  125عدم توفير إمداد للطاقة الكهرباء ) كهرباء للوحات اإللكترونية 135

أو تالفة مما قد تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن  توصيالت أو كابالت كهربائية معطوبة كهرباء للوحات االلكترونية 136
  10,000 لوحات الدعاية أو تشكل خطر على التقنيين

  10,000 عدم االلتزام بالتاريخ والوقت المحدد لتركيب اللوحات اإللكترونية تركيب اللوحات اإللكترونية 137

ة لتركيب اللوحات اإلعالنية اإللكترونية في اليوم المحدد عدم توفير الطاقة الكهربائي كهرباء للوحات اإللكترونية 138
  2,000 للتركيب

  5,000 ساعات من بداية المباراة 5عدم توفير الطاقة الكهربائية قبل  تركيب اللوحات اإللكترونية 139
  10,000 غير مخزنة أو المخزن غير مناسب  صناديق الخاصة باللوحات اإللكترونية 140

االستخدام الصحيح لشعار الرابطة والرعاة على كافة  141
  10,000 غير مستخدمة المباريات( )تذاكرالمواد المطبوعة 

االستخدام الصحيح لشعار الرابطة والرعاة على كافة  142
  7,000 استخدام خاطئ المباريات( )تذاكرالمواد المطبوعة 

السوبر لوحة اإلعالنات الخلفية الخاصة بمقابالت  143
  10,000 غير مخزنة أو المخزن غير مناسب  فالش

لوحة اإلعالنات الخلفية الخاصة بمقابالت السوبر  144
  5,000 تضرر قماش اللوحة اإلعالنية فالش

لوحة اإلعالنات الخلفية الخاصة بمقابالت المنطقة  145
  10,000 خلفيات رديئة في الشكل بسبب عدم المحافظة عليها  المختلطة

لوحة اإلعالنات الخلفية الخاصة بمقابالت المنطقة  146
  5,000 الملصقات الخاصة بالرعاة غير مطبقة أو معروضة بشكل صحيح  المختلطة

  10,000 خلفيات رديئة في الشكل بسبب عدم المحافظة عليها  لوحة اإلعالنات الخلفية الخاصة بالمؤتمر الصحفي 147
 
 
 



 

 

 
 المسائل المتعلقة بالتسويق 

 غرامة مضاعفة مبلغ المخالفة االنتهاك البند الرقم

لوحة اإلعالنات الخلفية الخاصة  148
  5,000 الملصقات الخاصة بالرعاة غير مطبقة أو معروضة بشكل صحيح  بالمؤتمر الصحفي

  20,000 المؤتمرات الصحفيةعرض مواد غير معتمدة على طاوالت  طاوالت المؤتمرات الصحفية 149
  20,000 عرض مواد غير معتمدة في قاعة المؤتمرات الصحفية قاعة المؤتمرات الصحفية 150
  10,000 غير متوفرة لوحات اصطفاف الالعبين  151
  5,000 رديئة لوحات اصطفاف الالعبين  152
  2,500 لنقل اللوحاتعدم توفير عدد كاف من العمال  لوحات اصطفاف الالعبين  153
  5,000 غير مخزنة أو المخزن غير مناسب  لوحات اصطفاف الالعبين  154
  15,000 عدم توفير مقاعد للرعاة حسب المتطلبات مقاعد الرعاة 155
  10,000 غير متوفرة اصطفاف الالعبين  سجادة 156
  5,000 رديئة اصطفاف الالعبين سجادة 157
  2,500 عدم توفير عدد كاف من العمال  الالعبين اصطفاف سجادة 158
  5,000 غير مخزنة أو المخزن غير مناسب  اصطفاف الالعبين سجادة 159
  10,000 عدم وضع ملصقات على المقاعد مقاعد الرعاة 160
  5,000 عدم توفير مواقف للرعاة حسب المتطلبات مواقف الرعاة 161
  10,000 خلفيات رديئة في الشكل بسبب عدم المحافظة عليها  لوحة إعالنية )بورتيرد( 162
  10,000 غير مخزنة أو المخزن غير مناسب  لوحة إعالنية )بورتيرد( 163
  10,000 معلومة ناقصة عن العب أو أكثر الذي يؤدي إلى إلغاء جرافيكس اصطفاف الالعبين صور اصطفاف الالعبين 164
  20,000 الفعاليات على الملعب ليست كما تمت الموافقة عليها مسبقا فعاليات يوم المباراة 165
  10,000 غير معتمدة من الرابطة أنشطة النادي 166
  15,000 أسابيع على األقل من بداية الموسم 6عدم تقديم شعار النادي بالصيغة المطلوبة قبل  شعارات األندية 167
  15,000 أسابيع على األقل من بداية الموسم.  8عدم تقديم شعارات الشركاء التجاريين بالصيغة المطلوبة قبل  للرابطةشعارات الشركاء التجاريين  168

عدم عرض األصول التجارية الخاصة باإلعالم، على أن تكون نظيفة وأن تعرض بالطريقة المناسبة على النحو  األصول اإلعالمية 169
  20,000 (3المبين في الملحق رقم )

  5,000 عدم توفير مخازن مخصصة خارج أرض الملعب وبعيدة عن مجال الكاميرات. الصناديق الخاصة باللوحات اإللكترونية 170



 

 and 50000 عدم توفير التأمين المالئم للوحات اإلعالنية اإللكترونية المثبتة على أرض الملعب. األمن الخاص باللوحات اإللكترونية 171
Damages 

 

 
 المسائل المتعلقة بالتسويق 

 غرامة مضاعفة مبلغ المخالفة االنتهاك البند الرقم

 and 50000 وجود أضرار في اللوحات اإلعالنية اإللكترونية بسبب المياه.  األضرار التي تلحق باللوحات اإللكترونية 172
Damages 

 

  10,000 توفير النادي للمساحة والطاقة الكهربائية المناسبة بحسب المتطلبات.عدم  رابطة المحترفين/ الفعاليات التجارية 173

التزيين الدعائي التجاري على مستوى اللوحات  174
  10,000 ال يسمح باإلعالنات التجارية على مستوى اللوحات اإلعالنية اإللكترونية. اإللكترونية

  5,000 الدفع للمقاعد المغطاة بالتزيين الترويجي غير التجاري.عدم  التزيين الدعائي التجاري على المقاعد 175

 and 10000 عدم إزالة التزيين الترويجي مباشرة  بعد المباراة النهائية للمسابقة. النهائية المبارياتإزالة التزيين الدعائي بعد  176
Service charge 

 

 for each 5,000 والرعاة المعتمدة خالل الدقائق المخصصة لرابطة المحترفينعدم عرض فيديوهات اللجنة  العمالقةالشاشة  177
Video 

 

شعارات ومجسمات الرابطة أو الرعاة أو المسابقات بشكل أو ألوان مغلوطة  طباعة أو استخدام والرعاة الرابطة شعار 178
 أو في مكان خاطئ على المواد المطبوعة أو الشاشات

5,000 for each 
infringement 

 

عالمات أو شعارات لرعاة غير رعاة رابطة المحترفين الرسمية في منطقة  استخدام أو عرض شعار الرابطة والرعاة 179
  20000 المؤتمرات الصحفية 

 تزويد رابطة المحترفين اإلماراتية بالعالمة التجارية المحدثة للنادي وشعارات عدم نيالتجاري والرعاة الناديشعار  180
  20,000 الرعاة التجاريين ودليل اإلرشادات قبل ستة أسابيع من بداية الموسم

  Damages+20,000 اإلعالنية / تلف أو ضياع سوء تخزين السجادات السجادات اإلعالنية ثالثية األبعاد  181

تلف السجادات من قبل  األبعاد بسببأضرار تجارية ناتجة عن عدم عرض السجادات اإلعالنية ثالثية  السجادات اإلعالنية ثالثية األبعاد 182
  100,000 النادي

المواد اإلعالنية الخاصة برابطة المحترفين والرعاة  183
  5,000 الصحفي المؤتمر في عدم عرض األصول الخاصة برابطة المحترفين والمتعلقة بالمؤتمر الصحفي

  5,000 عامل 15توفير عمال بما يقل عن  دائرة الوسط  184
  5,000 التركيب الخاطئ لقماش دائرة الوسط دائرة الوسط 185
  3,000 عدم تواجد ممثل التسويق يوم المباراة خالل فعالية رابطة المحترفين اإلماراتية ممثلي التسويق 186



 

  3,000 النادي الجتماعات النادي ورابطة المحترفين اإلماراتيةعدم حضور ممثلي التسويق في  ممثلي التسويق 187
  2,000 عدم استكمال تقرير تنظيم عمليات المباراة عبر الموقع اإللكتروني بشكل كلي أو جزئي ممثلي التسويق 188
  5,000  الخطة قبل أسبوعين من المباراةعدم توفير  الخطة الترويجية لجذب الجمهور 189
  10,000 بالخطة الترويجية المقدمة للرابطةعدم االلتزام  الخطة الترويجية لجذب الجمهور 190
  10,000 (Infotainment System) الترفيهي النظامعدم توفير  نظام الترفيه 191
  5,000 عدم توفير الخطة طعمة والمشروباتلألالخطة التسويقية  192
  20,000 عدم االلتزام بالخطة والمشروباتطعمة لألالخطة التسويقية  193
  5,000 عدد غير كافي من سالل المهمالت األطعمة والمشروبات 194
  20,000 عدم السماح للجمهور بإدخال األطعمة والمشروبات التي يتم توفيرها داخل منطقة الفعاليات األطعمة والمشروبات 195
  5,000 لدكتي البدالءعدم التزيين اإلعالني  دكتي البدالء 196

 
  



 

 
 
 

 المرافق والخدمات الخاصة بالجماهير 
 غرامة مضاعفة مبلغ المخالفة االنتهاك البند الرقم

 يجب تنظيف االستاد والمناطق المحيطة به النظافة 197
  10,000 )المقاعد، المواقف، المداخل، البوابات والممرات وغيرها( وجعلها نظيفة قبل كل مباراة 

  10,000 يجب تنظيف كافة المراحيض والمناطق العامة وإزالة القمامة منها النظافة 198
  10,000 اإلستاداتالحمامات المخصصة ال تتوافق مع الئحة  المراحيض 199

 يجب أن يعمل عامل تنظيف واحد على األقل في كل مجموعة/ قسم من المراحيض المراحيض 200
  5,000 المباراة حتى نهاية المباراةقبل ساعتين من بداية 

  2,500 يجب تجهيز كافة المراحيض بمرافق تغسيل وورق حمام المراحيض 201
  5,000 لوحات إرشادية واضحة للمراحيض المراحيض 202
  5,000 تتوفر مجموعة مناسبة من خيارات األطعمة والمشروبات األطعمة والمشروبات 203

 ُيفتح عدد مناسب من المحالت لخدمة الجمهور الحاضر والمشروباتاألطعمة  204
  5,000 لكل من جماهير الفريق الضيف والمضيف( 2والفئة  1الفئة )

  5,000 لوحات إرشادية واضحة لمحالت بيع األطعمة والمشروبات األطعمة والمشروبات 205
  2,500 واضح يجب عرض األسعار والبضائع بشكل األطعمة والمشروبات 206
  5,000 يجب أن تكون نقاط بيع األطعمة والمشروبات نظيفة ومجهزة وفقا  للوائح األطعمة والمشروبات 207
  5,000 يجب أن تكون كميات األطعمة والمشروبات كافية لخدمة عدد الجمهور األطعمة والمشروبات 208
  5,000 والمشروبات قبل ساعتين من المباراة حتى نهاية المباراةيجب تشغيل نقاط بيع األطعمة  األطعمة والمشروبات 209

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 التذاكر 
 غرامة مضاعفة مبلغ المخالفة االنتهاك البند الرقم
  5,000 أداء سيء مسؤول التذاكر 210
  5,000 غير موجود في المباراة مسؤول التذاكر 211
  2,000 فتح كشك التذاكر عدم الوصول قبل ساعتين من مسؤول التذاكر 212
  3,000 لم يتم تقديم تقرير عملية إعداد التذاكر تقرير إعداد عمليات التذاكر 213

من رابطة المحترفين عند بداية  االستالمأيام عمل من وقت  4يجب الموافقة في غضون  مخطط المقاعد 214
  5,000 مؤجلة )كل يوم( رسوم-استعمال الملعب 

  10,000 مقبس 2األقل  على-طاقة  ال توجد كشك التذاكر 215
  5,000 عدم وجود تكييف للهواء كشك التذاكر 216
  10mbs 10,000سرعة هي  اقل-عدم وجود انترنيت  كشك التذاكر 217
  5,000 كاف لكل الموظفين والكراسي غيرعدد الطاوالت  كشك التذاكر 218
  2,000 عدم وجود ماء للشرب كشك التذاكر 219
  2,000 عدم وجود سلة صغيرة للمهمالت  كشك التذاكر 220
  5,000 (والقمامةغير نظيف من الداخل )يجب أن يكون خال من الغبار األوساخ  كشك التذاكر 221
  5,000 غير نظيف من الخارج )يجب أن يكون غير متسخ، متلف أو حوله قمامة( كشك التذاكر 222
  5,000 لالفتات باللغة العربية واإلنجليزية ال وجود كشك التذاكر 223
  5,000 والخارج الداخلعدم وجود إضاءة من  كشك التذاكر 224
  5,000 عدم وجود رجل أمن خاص كشك التذاكر 225
  5,000 (platinum listغير مقفل )تزويد مفتاح لممثل شركة  كشك التذاكر 226
  5,000 الطابورعدم وجود حواجز لتنظيم  كشك التذاكر 227
  5,000 عدم وجود معدات مكافحة الحريق )طفاية حريق( كشك التذاكر 228

 
 
 
 



 

 
 

 التذاكر 
 غرامة مضاعفة مبلغ المخالفة االنتهاك البند الرقم
  10,000 عدم عرض جميع الفئات للبيع للعامة مبيعات الجماهير 229
  5,000 وفقا  لدليل التذاكر اإللكترونية عدم استيفاء معايير األداء أداء موظفي النادي 230
  3,000 عدم حضور مسؤول التذاكر في النادي الجتماعات النادي ورابطة المحترفين اإلماراتية مسؤول التذاكر 231
  2,000 عدم استكمال تقرير تنظيم عمليات المباراة عبر الموقع اإللكتروني بشكل كلي أو جزئي مسؤول التذاكر 232

عدم توفير النادي المضيف فصل مناسب لفئات المشجعين )مشجعي الفريق الضيف،  فصل فئات المشجعين 233
  10,000 مشجعي الفريق المضيف، العائالت(

  20,000 عدم تقديم النادي لقائمة عقود الرعاية قبل إصدار تذاكر الرعاة قائمة عقود الرعاة 234
  100,000/50,000/20,000 اول مرة/ثاني مرة /ما يزيد عن مرتين مبيعات التذاكرعدم تقديم خطة  خطة مبيعات التذاكر 235
  50,000 عدم االلتزام بخطة مبيعات التذاكر خطة مبيعات التذاكر 236
  10,000 عدم وجود انترنت األنترنت-بوابة الوصول 237
  5,000 عدم وجود خط األنترنت األنترنت-بوابة الوصول 238
  5,000 أيام قبل المباراة( 10)تسليم متأخر  الفني لصفحة الحدث العمل-بيع التذاكر  239
  5,000 أيام قبل المباراة( 10)تسليم متأخر  ترتيب المباراة خريطة-التذاكربيع  240
  5,000 أيام قبل المباراة( 10)تسليم متأخر  لتذاكر اإللكترونيةتصميم ا-بيع التذاكر 241
  2,000 أيام قبل المباراة( 10)تسليم متأخر  واألجوبةورقة األسئلة -بيع التذاكر  242
  2,000 أيام قبل المباراة( 10)تسليم متأخر  عمليات المباراة دليل-التذاكربيع  243

 expected +10000 عدم التسليم (248-245)#بنود -بيع التذاكر  244
revenue lost 

 

  2,000 أيام قبل المباراة( 4)تسليم متأخر  طلب الموظفين نموذج-التذاكربيع  245
  2,000 أيام قبل المباراة( 10)تسليم متأخر  مخصصات الراعي-بيع التذاكر 246
  2,000 أيام قبل المباراة( 10)تسليم متأخر  بطاقة الموسم تخصيص-بيع التذاكر  247
  2,000 أيام قبل المباراة( 10)تسليم متأخر  معلومات صفحة الحدث-بيع التذاكر  248
  5,000 عدم التسليم (253-250)#بنود-التذاكربيع  249

 expected + 10,000 أيام قبل المباراة( 6يوم واحد تأخير ) بيع التذاكر 250
revenue loss 

 



 

 expected + 15,000 أيام قبل المباراة( 5يومان تأخير ) بيع التذاكر 251
revenue loss 

 

 expected + 20,000 أيام قبل المباراة( 4ثالثة أيام تأخير ) بيع التذاكر 252
revenue loss 

 

 expected + 25000 أيام قبل المباراة( 3تأخير أربعة أيام أو أكتر ) بيع التذاكر 253
revenue loss 

 

 
 التذاكر

 غرامة مضاعفة مبلغ المخالفة االنتهاك البند الرقم
  5,000 تسليم متأخر )أربعة أسابيع قبل بداية الموسم( تصاميم التذاكر 254
  20,000 استخدام تصميم غير موافق عليه تصاميم التذاكر 255
  5,000 اإلساءة في استخدام نظام األساور أساور 256
  10,000 عدم إصدار أساور إلعادة الدخول أساور 257
  per each gate 5,000 عدم وجود الفتات عند األبواب بوابة الوصول 258
  10,000 عدم وجود الفتات للتوجيه االتجاهالفتات  259
  5,000 عدم وجود الفتات داخل الملعب لتوجيه المشجعين لمنطقة المقاعد  األقسام-مقاعد الملعب  260
  50,000 عدم استخدام نظام التذاكر اإللكتروني الخاص برابطة المحترفين اإلماراتية عام-التذاكر 261
  50,000 عدم االلتزام بدليل التذاكر اإللكترونية.  عام-التذاكر 262
  20,000 إدخال مشجعين إلى االستاد دون تذاكر. عام-التذاكر 263
  5,000 بيع أو توزيع التذاكر خارج أكشاك التذاكر المعتمدة من رابطة المحترفين اإلماراتية عام-التذاكر 264
  5,000 عدم توفير االتصال الالسلكي بشبكة اإلنترنت عن طريق شبكة إنترنت مخفية االستادمتطلبات  265

وكأس  أدنوك للمحترفين دوري-التذاكر 266
 الرابطة

المحترفين لمقاعد مشجعي الفريق  الرابطةعدم االلتزام بمخطط المقاعد المعتمد من 
  20,000 الضيف

  50,000 بالئحة األسعار المعتمدة من رابطة المحترفين اإلماراتيةعدم االلتزام  أسعار التذاكر 267
  20,000 تجاوز عدد التذاكر المجانية المسموح بها. التذاكر المجانية 268
  5,000 عدم توفير مخصصات تذاكر رابطة المحترفين اإلماراتية التذاكر المجانية 269
  5,000 الدوارة للدخول والخروج بنظام التذاكر اإللكترونية.عدم ربط البوابات  مقاعد ومرافق الجماهير 270
  5,000 مسارب للدخول من البوابات الدوارة على كل مدخل جماهير. 4عدم توفير  مقاعد ومرافق الجماهير 271



 

  5,000 عدم توفير بوابة دخول دوارة مخصصة للكراسي المتحركة على كل بوابة دخول. مقاعد ومرافق الجماهير 272
  5,000 طوابير االنتظار على البوابات الدوارة في حاالت الطوارئ  آلية إخالءعدم توفير  مقاعد ومرافق الجماهير 273
  5,000 عدم توفير مسؤول أمن على كل بوابة دخول لمراقبة البوابات الدوارة. مقاعد ومرافق الجماهير 274
  5,000 األندية المضيفة باإلحصاء الدقيق للحضور.عدم قيام  مقاعد ومرافق الجماهير 275
  20,000 عدم إصدار مخطط المقاعد في االستاد قبل الموسم بأربعة أسابيع على األقل. مقاعد ومرافق الجماهير 276
  5,000 إضافة جميع أقسام الملعب إلى مخطط المقاعد بما في ذلك الكبائن عدم مقاعد ومرافق الجماهير 277
  10,000 عدم السماح للجماهير بالدخول والخروج أثناء سير المباراة بيع التذاكر 278

 
 مسائل أخرى

 غرامة مضاعفة مبلغ المخالفة االنتهاك البند الرقم
  100,000 عدم حضور مراسم التتويج مراسم تتويج المباريات النهائية 279
  30,000 الفريق لمراسم التتويجعدم حضور مدرب  مراسم تتويج المباريات النهائية 280
  5,000 درهم لكل العب( 5000التتويج ) العب لمراسم 18حضور أقل من عدد  مراسم تتويج المباريات النهائية 281
  100,000 عدم التزام بالعدد المحدد بالالئحة و/أو المتفق عليه للصعود لمنصة حفل التتويج مراسم تتويج المباريات النهائية 282
  100,000 عدم حضور المرشح لحفل نهاية الموسم بدون عذر مقبول حفل توزيع جوائز نهاية الموسم 283
  100,000 رفض النادي وضع االستاد والمالعب الخاصة به تحت تصرف الرابطة عند الطلب استاد النادي والمالعب الخاصة به 284

 
 .مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة بحد أقصى مرة واحدة فقط 


