
UAE PLرابطة المحترفين اإلماراتية

Disciplinary Codeالالئحة االسترشادية للمخالفات والعقوبات 

 Misconduct against match officials -1المخالفات تجاه الحكام:- أوالً

العقوبة 

Sanction

الغرامة المالية

Fine

العقوبة 

Sanction

الغرامة المالية

Fine

1
إيقاف مباراة واحدة

1 Matches Ban
20,000

إيقاف مباراة واحدة

1 Matches Ban
30,000

2
ن إيقاف مباراتي 

2 Matches Ban
30,000

ن  إيقاف مباراتي 

2Matches Ban
60,000

3
  مباريات3إيقاف 

3 Matches Ban
60,000

 مباريات 4إيقاف 

Six Matches Ban
120,000

4

1
 مباريات10اإليقاف 

 10Matches Ban
100,000

 مباريات10اإليقاف 

 10Matches Ban
200,000

2

1
إيقاف  مباراة واحدة

1 Matches Ban
20,000

إيقاف  مباراة واحدة

1 Matches Ban
20,000

2
ن  إيقاف مباراتي 

2 Matches Ban
30,000

ن  إيقاف مباراتي 

2 Matches Ban
30,000

3
  مباريات4إيقاف 

4 Matches Ban
60,000

  مباريات4إيقاف 

4 Matches Ban
60,000

4

1
ن  إيقاف  مباراتي 

 2 Matches Ban
50,000

ن  إيقاف  مباراتي 

 2 Matches Ban
50,000

2
  مباريات3إيقاف 

3 Matches Ban
75,000

  مباريات3إيقاف 

 3 Matches Ban
75,000

3
  مباريات4إيقاف 

4 Matches Ban
100,000

  مباريات4إيقاف 

4 Matches Ban
100,000

4

1
 مباريات10إيقاف 

10Matches Ban
100,000

 مباريات10إيقاف 

10Matches Ban
100,000

2

1
إيقاف سنة ميالدية

One Year Ban
300,000

إيقاف سنة ميالدية

One Year Ban
300,000

2

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية 

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية 

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

4

5

أ

ب

االعتداء عىل حكام المباراة إذا تسبب بإصابات طفيفة ولم 

.تمنع الحكم من استكمال المباراة

االعتداء عىل أحد حكام المباراة والتسبب بإصابات بليغة منعت 

ة .الحكم من استكمال المباراة أو التوقف عن التحكيم لفتر

Attacking the, match officials or (Referee) and 

causing slight injury or causing no injury, even 

without preventing the Referee from resuming 

the match.

A

5
Attacking the match officials (referees), causing 

major injury, casualties, and inhibiting the 

referee from continuing the match, or stopping 

the referee from refereeing for a period of 

B

االعتداء عىل الحكام بالدفع أو الجذب

ب) 4 (استعمال األيدي بدون عنف أو ضن
Pushing or pulling any match official (referees) using 

hands without beating.

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية 

.Spitting at a match official (referees)البصق عىل أحد الحكام2

البند

1

Violation
عدد المرات

Times

The use of filthy, shameful or any disgraceful 

expressions towards the referees, match 

commissioners or showing any kind of inappropriate 

gesture or move or throwing water towards any one of 

the match officials (referees)

1

التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو مساعديه أو المراقب أو القيام 

بحركات غت  مهذبة أو إشارات فاضحة، ورش المياه تجاه الحكم 

.ومساعديه أو المراقب

ي 
الجهاز اإلداري والفن 

Officials

الالعبي  

Players
نوع المخالفة 

2

محاولة اإلعتداء عىل الحكم أو أحد مساعديه أو المراقب3
Intending or attempting to assault the referee, 

assistants referee or any match official
3



العقوبة 

Sanction

الغرامة المالية

Fine

العقوبة 

Sanction

الغرامة المالية

Fine

أ
اض عىل قرارات  عدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر واالعتر

الحكم أو المراقب باإلشارة أو القول
1

لفت نظر 

Notice
ــــــــــــــــــــــــــ4,000

Refusal to follow referee instructions, grumbling 

or objecting to the referee’s decisions or the 

match commissioner by indication pointing or 

A

ن بالسقوط عىل أرض الملعبب 2تحريض الالعبي 
إنذار

Caution
Instigating players to fall down   Bــــــــــــــــــــــــــ6,000

ام بالمنطقة الفنية أو مقعد البدالءج ن 3عدم االلتر
المنع من مرافقة الفريق مباراة واحدة

1 Matches Ban
Moving out of the reserved area.Cــــــــــــــــــــــــــ8,000

4الدخول ألرض الملعبد
ن المنع من مرافقة الفريق مباراتي 

2 Matches Ban
Entering the ground without permission.Dــــــــــــــــــــــــــ10,000

5ركل كرة احتياطية داخل الملعب أثناء ست  المباراةهـ
 مباريات3المنع من مرافقة الفريق 

3 Matches Ban
ــــــــــــــــــــــــــ12,000

Throwing or kicking reserve ball to the ground 

while the match is in play.
E

6محاولة تأخت  اللعبو
 مباريات6المنع من مرافقة الفريق 

Six Matches Ban
Trying to delay the playingFــــــــــــــــــــــــــ30,000

التكرار
ــــــــــــــــــــــــــ7

1
إيقاف مباراة واحدة

1 Matches Ban
15,000

إيقاف مباراة

1 Match Ban
15,000

2
ن المنع من مرافقة الفريق مباراتي 

2 Matches Ban
20,000

ن إيقاف مباراتي 

2 Matches Ban
20,000

3
 مباريات3المنع من مرافقة الفريق 

4 Matches Ban
40,000

 مباريات3إيقاف 

3 Matches Ban
40,000

4
 مباريات4المنع من مرافقة الفريق 

4 Matches Ban
60,000

 مباريات4إيقاف 

4 Matches Ban
60,000

5
 مباريات6المنع من مرافقة الفريق 

Six Matches Ban
80,000

6

أ

ي 
ن
ن الذين شاركوا ف إذا قدم بيانات غت  صحيحة عن الالعبي 

المباراة 

.(إداري  )

1
إنذار

Caution
ــــــــــــــــــــــــــ2000

Presenting falsified or wrong information about 

the players participating in a match 
A

 ب
ً
اك قانونيا  ال يحق له االشتر

ً
ك العبا 2 .(إداري)إذا أشر

إيقاف مباراة

One Match Ban
ــــــــــــــــــــــــــ3,000

Allowing a player to participate in match where 

he is banned from playing
B

ن ج 3.(إداري  )إذا خالف نظام استبدال الالعبي 
ن المنع من مرافقة الفريق مباراتي 

2 Matches Ban
ــــــــــــــــــــــــــ4,000

Contradicting the system of changing the 

reserve players.
C

اك العب ببطاقة العب آخرد 4.محاولة إشر
 مباريات4المنع من مرافقة الفريق 

4 Matches Ban
ــــــــــــــــــــــــــ6,000

Trying to participate a player using another 

player's Reg-card
D

ً  Other Violation -2المخالفات األخرى :- ثانيا

88

77

أ

ب

ي أو 
ن أو الجهاز اإلداري والفنن التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الالعبي 

ي الملعب
ن
.الجمهور أو العناض المساعدة ف

القيام بحركات غت  مهذبة أو إشارات فاضحة أو رش المياه تجاه 

ن  أو الجماهت  أو العناض  ي واإلداري أو الالعبي 
الجهاز الفنن

ي الملعب
ن
.المساعدة ف

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

The use of filthy, shameful, or disgraceful 

expressions towards players teams officials,fans 

or anyone at the ground

Showing any kind of inappropriate gesture 

move, or throwing water towards any one at the 

pitch (Team officials, players, Fans).

A

B

Violation

66

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

نوع المخالفة البند
عدد المرات

Times

ي 
الجهاز اإلداري والفن 

Officials

الالعبي  

Players



العقوبة 

Sanction

الغرامة المالية

Fine

العقوبة 

Sanction

الغرامة المالية

Fine

1
ن  المنع من مرافقة الفريق مباراتي 

2 Matches Ban
75,000

إيقاف مباراة واحدة

 1 Matches Ban
100,000

2
 مباريات3المنع من مرافقة الفريق 

3 Matches Ban
100,000

ن إيقاف  مباراتي 

2 Matches Ban
150,000

3
 مباريات6المنع من مرافقة الفريق 

Six Matches Ban
200,000

 مباريات4إيقاف 

4 Matches Ban
200,000

4

1
المنع من مرافقة الفريق مباراة واحدة

1 Matches Ban
20,000

إيقاف مباراة

1 Match Ban
20,000

2
ن المنع من مرافقة الفريق مباراتي 

2 Matches Ban
40,000

ن إيقاف مباراتي 

2 Matches Ban
30,000

3
 مباريات4المنع من مرافقة الفريق 

4 Matches Ban
60,000

 مباريات3إيقاف 

 3 Matches Ban
50,000

4

1
ن المنع من مرافقة الفريق مباراتي 

2 Matches Ban
40,000

ن إيقاف مباراتي 

 2Matches Ban
40,000

2
 مباريات4المنع من مرافقة الفريق 

4 Matches Ban
60,000

 مباريات3إيقاف 

 3 Matches Ban
60,000

3
 مباريات6المنع من مرافقة الفريق 

6 Matches Ban
80,000

 مباريات5إيقاف 

 5 Matches Ban
80,000

4

1
إنذار

Caution
30,000

إنذار

Caution
50,000

2
المنع من مرافقة الفريق مباراة واحدة

1 Matches Ban
60,000

إيقاف مباراة

1Matches Ban
80,000

3
ن المنع من مرافقة الفريق  مباراتي 

2 Matches Ban
90,000

ن إيقاف مباراتي 

2 Matches Ban
90,000

1
المنع من مرافقة الفريق مباراة واحدة

1 Matches Ban
40,000

إنذار

Caution
100,000

2
ن المنع من مرافقة الفريق  مباراتي 

3 Matches Ban
80,000

إيقاف مباراة واحدة

1 Matches Ban
150,000

3
 مباريات3المنع من مرافقة الفريق 

3 Matches Ban
120,000

ن إيقاف مباراتي 

2 Matches Ban
200,000

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية
4

11

أ
ي واإلداري أو 

ن أو الجهاز الفنن محاولة االعتداء عىل الالعبي 

ي الملعب
ن
العناض المساعدة ف

Intending or attempting to assault any team 

officials, players, or anyone at the playground.
A

11

ب

ن أو  ي والالعبي 
دفع أو جذب أحد أعضاء  الجهاز اإلداري والفنن

ي الملعب 
ن
يقصد بالدفع استعمال األيدي )العناض المساعدة ف

ب  (بدون عنف أو ضن

Pushing or pulling the, team officials, players or 

any one of the assistance staff at the playground 

(using hand without beating)

B

1010

أ

ب

A

B

ن أو العناض  ي واإلداري والالعبي 
رمي مواد صلبة تجاه الجهاز الفنن

ي الملعب دون حدوث إصابات
ن
.المساعدة ف

ن أو  ي واإلداري والالعبي 
رمي مواد صلبة تجاه الجهاز الفنن

ي الملعب وتسبب بحدوث 
ن
الجمهور أو العناض المساعدة ف

.إصابات

Throwing any hard, solid materials on team 

officials, players, audience or anyone at the 

playground, without causing any casualties or 

injury.

Throwing any hard, solid materials on team 

officials, players, audience or anyone at the 

playground, with causing injury or casualties

99
ن أو الجمهور أو العناض  ي أو الالعبي 

البصق عىل الجهاز اإلداري والفنن

ي الملعب
ن
.المساعدة ف

Spitting on team officials, players, fans or anyone at 

the stadium or playground.

نوع المخالفة البند
عدد المرات

Times

ي 
الجهاز اإلداري والفن 

Officials

الالعبي  

Players
Violation



تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية4

1111

ب

ن أو  ي والالعبي 
دفع أو جذب أحد أعضاء  الجهاز اإلداري والفنن

ي الملعب 
ن
يقصد بالدفع استعمال األيدي )العناض المساعدة ف

ب  (بدون عنف أو ضن

Pushing or pulling the, team officials, players or 

any one of the assistance staff at the playground 

(using hand without beating)

B



العقوبة 

Sanction

الغرامة المالية

Fine

العقوبة 

Sanction

الغرامة المالية

Fine

1
 مباريات3المنع من مرافقة الفريق 

3 Matches Ban
75,000

 مباريات3إيقاف 

 3 Matches Ban
150,000

2
 مباريات6المنع من مرافقة الفريق 

6 Matches Ban
100,000

 مباريات6إيقاف 

6 Matches Ban
250,000

3

1
 مباريات6المنع من مرافقة الفريق 

6 Matches Ban
100,000

 مباريات6إيقاف لمدة 

 6 Matches Ban
150,000

2

ــــــــــــــــــــــــــ1
إيقاف مباراة

1 match Ban
50,000

ــــــــــــــــــــــــــ2
ن إيقاف مباراتي 

2 Matches Ban
100,000

ــــــــــــــــــــــــــ3
ن إيقاف مباراتي 

2 Matches Ban
200,000

ــــــــــــــــــــــــــ1
إيقاف مباراة

1 match Ban
50,000

ــــــــــــــــــــــــــ2
ن إيقاف مباراتي 

2 Matches Ban
100,000

ــــــــــــــــــــــــــ3
ن إيقاف مباراتي 

2 Matches Ban
200,000

ــــــــــــــــــــــــــ4

1
 مباريات4المنع من مرافقة الفريق 

4 Matches Ban
75,000

ن إيقاف مباراتي 

2 Matches Ban
100,000

2
 مباريات6المنع من مرافقة الفريق 

6 Matches Ban
150,000

ن إيقاف مباراتي 

2 Matches Ban
200,000

3

1313

ي الملعب، 
ن
ي أو العناض المساعدة ف

االعتداء عىل الجهاز اإلداري والفنن

ار جسيمة  يط )ونتج عن ذلك أضن تقرير الحكم أو مراقب المباراة أو شر

ي  (المباراة، و التقرير الطن 

Attacking the officials or anyone of the assistance staff 

at the playground and causing major injury, casualties 

and inhibiting the referee from continuing the match. 

1515
ن أو الجهاز اإلداري  االعتداء الجماعي عىل العب أو أكتر من المنافسي 

ي أو الجمهور أو  العناض المساعدة بالمعلب 
.والفنن

Collective attack on a player or more from the other 

team or any officials or any one from the assistance 

staff at the play ground

1414

أ

ب

A

B

كة أو  االعتداء عىل العب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتر

مع وجود تقرير من حكم  (بالركل أو بالرأس أو اللكم)بدون كرة 

المباراة

كة أو  االعتداء عىل العب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتر

مع عدم وجود تقرير من  (بالركل أو بالرأس أو اللكم )بدون كرة 

حكم المباراة واالستناد إىل التسجيالت المرئية

Attacking a player from the other team while 

playing a joint ball, or without ball by kicking, 

punching or butting, with a report from the 

referee

Attacking a player from the other team while 

playing a joint ball, or without ball by kicking, 

punching or butting, without a report from the 

referee, based on the video recordings

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

1212

ي الملعب، 
ن
ي واإلداري أو العناض المساعدة ف

االعتداء عىل الجهاز الفنن

ار، قبل أو أثناء المباراة  ار بسيطة أو لم ينتج أضن ونتج عن ذلك أضن

ي أو ملموسة أو من خالل تقرير الحكم أو  سواء كانت معززة بتقرير طن 

يط المباراة .المراقب أو شر

Attacking the, team officials or any one of the 

assistance staff at the playground and causing slight 

injury or causing no injury.

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

نوع المخالفة البند
عدد المرات

Times

ي 
الجهاز اإلداري والفن 

Officials

الالعبي  

Players
Violation



العقوبة 

Sanction

الغرامة المالية

Fine

العقوبة 

Sanction

الغرامة المالية

Fine

ــــــــــــــــــــــــــ1
إنذار

Caution
3,000

2
 إيقاف مباراة

One Match Ban
6,000

3
ن  إيقاف مباراتي 

2 Matchs Ban
12,000

4

1
إنذار

Caution
2,000ـــــــــــ2,000

2

1
إيقاف مباراة 

One Match Ban
10,000

إيقاف مباراة 

One Match Ban
10,000

2
ن إيقاف مباراتي 

Two Matchs Ban
20,000

ن إيقاف مباراتي 

Two Matchs Ban
20,000

3
 مباريات3إيقاف 

 3Matches Ban
40,000

 مباريات3إيقاف 

 3Matches Ban
40,000

4

1
 مباريات9إيقاف 

 9Matches Ban
100,000

 مباريات6إيقاف 

 6Matches Ban
100,000

2

3- General Violations ً المخالفات العامة :- ثالثا

1818  مع الدين والعادات والتقاليد- أ
ن
.القيام بأداء بعض الحركات تتناف

Performing a move which conflicts with tradition, 

customs, manners, or religion by any player or official
 يتم زيادة مباراة بالتواىلي بعد ذلك والغرامة المالية تزيد بواقع 

 درهم 10,000

If repeated, the number of match ban will be 

increased by one match, and the fine will be 

increased by 10,000 AED each time

 يتم زيادة مباراة بالتواىلي بعد ذلك والغرامة المالية تزيد بواقع 

 درهم 10,000

If repeated, the number of match ban will be 

increased by one match, and the fine will be 

increased by 10,000 AED each time

1717

ي تقرير 
ن
 غت  الرقم المسجل به ف

ً
ال يجوز ألي العب أن يحمل رقما

المباراة، ويجب أن يكون الرقم واحد عىل جميع مالبس الالعب 

ي التعاميم المبلغة لألندية بذلك
ن
وحسبما هو موضح ف

Using a number different than the number in the 

match report or the number in the registered form at 

the PCL asset was circular by the season manuals.
ي حالة التكرار تزيد العقوبة بواقع 

ن
 درهم عن كل مرة 2,000وف

If repeated, fine will be increased by 2,000 AED

الدين ، )القيام بحركات او إشارات او ايماءات عنرصية - ب -ب

(الخ...........العرق او الجنس 

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

Suspension penalty and fine will be doubled

Performing a move which shows any racial 

connotations (religious, race, sex, etc)

Violation

1616

أ

ب

ن للتصوير قبل بداية الموسم وعند  ن والمسؤولي  توفت  الالعبي 

االنتقاالت الشتوية

الالعب الذي يرفع فانيلة المباريات ليكشف ما تحتها من - أ

رفع - شعارات أو إعالنات أو أي صور                           ب

شعارات او إعالنات او أي صور

A

B

Failure to provide players or official for pre 

season/winter transfer photo session 

Lifting of the shirt by a player showing what is 

under the shirt, be it a slogan, advertising or 

picture

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية 

Suspension penalty and fine will be doubled

نوع المخالفة البند
عدد المرات

Times

ي 
الجهاز اإلداري والفن 

Officials

الالعبي  

Players

ه25,000يعاقب النادي بغرامة   درهم عن كل العب او مسؤول ال يتم توفت 

يجوز للجنة االنضباط عدم التقيد بتسلسل العقوبات وفقا 

لجسامة الخطأ

The Disciplinary Committee may not follow 

penalties' order depending on the violation



1
إنذار

Caution

تكاليف اإلتالف 

(Damage Cost)

+ 

 10,000

إنذار

Caution

تكاليف اإلتالف 

(Damage Cost)

+ 

 10,000

2

1
 مباريات3المنع من مرافقة الفريق 

3 Matches Ban
10,000

إيقاف مباراة 

One Match Ban
10,000

2

ن بعدم استكمال المباراة ونتج عنه انسحابب 1تحريض الالعبي 
 مباريات10المنع من مرافقة الفريق 

10 Matches Ban
50,000

  مباريات5إيقاف 

5 Matches Ban
50,000

Enticing or instigating players not to complete 

the match with a pull out and the match was 

stopped and not completed.

B

2020

ن بعدم استكمال المباراة ولم ينتج عنه انسحابأ ي حالة التكرار تزيد العقوبة بواقع تحريض الالعبي 
ن
 درهم عن كل مرة5,000وف

 If repeated, the number of match ban will be increased by one match, and the fine will be increased by 

5,000 AED each time

Instigating or enticing players not to complete 

the match, without a pull out, and the match 

continues

A

1919 Damaging any of the club facilitiesإتالف المنشأة الخاصة بالنادي

ي حال التكرار إيقاف مباراة و تزيد العقوبة 
ن
 درهم عن كل مرةة 10,000ف

If repeated 1 match ban & fine will be increased by 4,000 AED each time



العقوبة 

Sanction

الغرامة المالية

Fine

العقوبة 

Sanction

الغرامة المالية

Fine

1
المنع من مرافقة الفريق مباراة واحدة

1 Matches Ban
40,000

 إيقاف مباراة واحدة

1 Matches Ban
40,000

2
ن المنع من مرافقة الفريق مباراتي 

2 Matches Ban
60,000

ن  إيقاف مباراتي 

2 Matches Ban
60,000

3
 مباريات3المنع من مرافقة الفريق 

3 Matches Ban
80,000

 مباريات3إيقاف 

3 Matches Ban
80,000

4

1
ن المنع من مرافقة الفريق مباراتي 

2 Matches Ban
10,000

ن  إيقاف مباراتي 

2 Matches Ban
10,000

2
 مباريات3المنع من مرافقة الفريق 

3 Matches Ban
20,000

 مباريات3إيقاف 

3 Matches Ban
20,000

3
 مباريات4المنع من مرافقة الفريق 

4 Matches Ban
30,000

 مباريات4إيقاف 

4 Matches Ban
30,000

23
إنذار 

Caution
5,00023

24124

25125

26126

27

Committing a violation mentioned in this code by an 

official or player, even following send off

Committing a violation mentioned in this code during 

registration even without participation in a match

ن من المباراة ثم ارتكب بعد  ي والالعبي 
إذا طرد أفراد الجهاز اإلداري والفنن

ي ضمن هذه الالئحة
.طرده مخالفة تأتر

إذا ارتكب العب مسجل بتقرير المباراة مخالفة موجودة ضمن هذه 

الالئحة

ي هذه الالئحة 
ن
توقع عليه العقوبة المذكورة ف

He will be sanctioned according to this code

ي هذه الالئحة باإلضافة لعقوبة الطرد
ن
توقع عليه العقوبة المنصوص عليها ف

He will be sanctioned according to this code

إذا ارتكب العب غت  مسجل بتقرير المباراة مخالفة موجودة ضمن 

هذه الالئحة

ي هذه الالئحة 
ن
توقع عليه العقوبة المذكورة ف

He will be sanctioned according to this code

Committing a violation even without being registered 

for a match 

ي مسابقة تحت 
 
ي هذه الالئحة % 50 عام 21تكون الغرامات المالية ف

 
من الغرامات الواردة ف

Fines for 21 competition will be 50% of the full amount

22
ن أثناء  ن بالتدخي  ي والالعبي 

ي حال قيام أحد أفراد الجهاز اإلداري والفنن
ن
ف

المباراة

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

Smoking at the playground22

2121

السب أو اإلساءة أو التشهت  باتحاد الكرة أو منتسبيه أو لجانه العاملة أو 

ن عت  وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية  في  لجنة دوري المحتر

ونية أو أي  والمقروءة أو مواقع التواصل االجتماعي أو المواقع اإللكتر

.وسيلة أخرى

Insulting or vilifying on any kind of media towards any 

one from the game entity

تضاعف عقوبة اإليقاف والعقوبة المالية

ي
إذا تغيب المدرب عن حضور المؤتمر الصحفن

ي كل مرة تتكرر المخالفة
ن
تتضاعف الغرامة ف

Fine will be be doubled each time, if repeated

نوع المخالفة البند
عدد المرات

Times

ي 
الجهاز اإلداري والفن 

Officials

الالعبي  

Players
Violation



عقوبات خاصة باألندية

البند
عدد المرات

Times

1

2

3

ـــــــــــ28
إذا وقع شخص غت  مخول عىل تقرير المباراة

Unauthorized person signing the match report

(Fine)غرامة مالية 

 درهم2,000 

27
االنسحاب المؤقت للفريق ثم استئناف اللعب مرة أخرى

Temporary withdrawal

نوع المخالفة

 Violationالعقوبة

Sanction

(Notice)لفت نظر 

 درهم10,000+ 

(Caution)إنذار 

 درهم20,000+ 

(Submitted to Exco)يرفع األمر للجنة التنفيذية 

 درهم30,000  + 

Clubs Sanctioned


