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 :الالئحةديباجة ا

 بعد اإلطالع على:

 بشأن إشهار اتحاد االمارات العربية لكرة القدم، 1972( لسنة 17القرار الوزاري رقم ) -
بشأن إقرار النظام األساسي التحاد  17/9/2007 ومحضر اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ -

 االمارات لكرة القدم وتعديالته،
 النظام األساسي لإلتحاد الدولي لكرة القدم، -
 النظام األساسي لإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم، -
 النظام األساسي لمجلس اإلتحاد الدولي لكرة القدم، -
 النظام األساسي لرابطة المحترفين اإلماراتية، -
في شأن الهيئة العامة لرعاية الرياضة  2019( لسنة 1سوم بقانون اتحادي رقم )المر -

 بخصوص إشهار الرابطة،
م في شأن انضمام الدولة إلى االتفاقية 2009( لسنة 60المرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

 الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،
ي شأن انضمام الدولة إلى االتفاقية م ف2009( لسنة 119المرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

 الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،
في شأن أمن المنشآت والفعاليات  2014( لسنة 8الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ) -

 الرياضية.
 رابطة المحترفينوبناًء على تصديق مجلس إدارة الرابطة. فقد أصدرنا الئحة مسابقة كأس  -

 على النحو اآلتي: 2022-2021الرياضي  للموسم
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 الفصل األول

 (1مادة )

 التعريفات

السياق معنى آخر يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه  يقتضفي هذه الالئحة وما لم 
الالئحة نفس المعاني الواردة في النظام األساسي والقواعد العامة التحاد اإلمارات لكرة 

 قرين كل منها: ةالموضح نيالقدم، كما تكون للعبارات والكلمات اآلتية المعا

 دولة االمارات العربية المتحدة الدولة:

 (FIFA) االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا:

 (AFC)االتحاد اآلسيوي لكرة القدم  االتحاد اآلسيوي:

 (IFABمجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ) :إيفاب

 (UAE FAاتحاد اإلمارات لكرة القدم ) :االتحاد

 (UAE PLرابطة المحترفين اإلماراتية ) :الرابطة

 (WADA) المنشطاتالمنظمة الدولية لمكافحة  وادا:

 (NADOاللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ) :نادو

اإلجراءات الواجب على األندية اتباعها لتوفير المرافق  إجراءات ضبط الجودة:
المناسبة أو تنظيم المباريات داخل اإلستاد التابع لها 

 أي مباراة من مبارياتبالمسابقة أو فيما يتعلق
بما ال يخالف لوائح االنضباط ولوائح المسابقة المسابقة، 

 ولوائح اإلستادات والعقوبات المحددة لمخالفتها.

اإلرشادات التي تحكم االستخدام المناسب لعالمات  إرشادات العالمة التجارية:
 المسابقة وشعارات الرعاة.
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االجتماع الذي يعقد قبل أي مباراة من مباريات  االجتماع الفني:
المسابقة )حيثما يطلب ذلك( ويحضره مسؤولو مباريات 
 الرابطة المعنيين ومدراء الفريق في األندية المشاركة.

النادي الذي له عضوية في اتحاد اإلمارات لكرة القدم  النادي العضو:
 طبقًا للنظام األساسي.

أو شركات كرة القدم المخولة و/تجاري الالكيان  :النادي
مسابقات الرابطة نيابة عن النادي بالمشاركة في 

 العضو بموجب اتفاق كتابي بين الرابطة والنادي.

الفرق التي تشارك في المسابقة تحت سلطة النادي  :الفرق المشاركة
 والرابطة.

التعليمات أو التعديالت المتعلقة بهذه الالئحة التي يتم  :ميمالتعا
بموجب إخطار األندية المشاركة بها من قبل الرابطة 

  خطابات رسمية قبل و/أو أثناء الموسم.

أي كيان يحصل على حق من الحقوق التجارية من  الجهة التجارية:
 الرابطة.

بما في ذلك  ،كافة حقوق االستغالل التجاري للمسابقة الحقوق التجارية:
حقوق البث وحقوق االمتياز  على سبيل المثال ال الحصر

التصوير وحقوق المتاجرة وحقوق االستضافة وحقوق 
والحقوق الترويجية وحقوق الرعاية وحقوق السفر 
والجوالت وحقوق وسائل اإلعالم الجديدة وحقوق 
تسجيل مقاطع الفيديو و/أو االستغالل التجاري 
باستخدام أي وسيلة أخرى وفقًا للنظام األساسي 

 لالتحاد.

ام وفقًا مسؤولو المباراة المعينين من قبل لجنة الحك الحكام:
 ألحكام هذه الالئحة.

 .ادنوك للمحترفيندوري  الدوري:
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كافة المسؤولين الطبيين الذين يعملون في األندية، بما  :الفريق الطبي
فيهم األطباء والممرضين وأخصائي العالج الطبيعي 
وأخصائي التدليك والصيادلة واألطباء الممارسين 

هيئة الصحة اآلخرين وكافة األشخاص المعتمدين من 
المعنية في كل إمارة وفقُا للقوانين واللوائح التي 
تحكم الرعاية الصحية والمسؤولية الطبية في الدولة 

 واللوائح ذات الصلة في اتحاد الكرة.

القوة القاهرة أو الحوادث 
 المفاجئة:

أي حدث غير متوقع أو ال يمكن رده، ينشأ عن سبب 
قد يؤثر على تطبيق  يؤثر أو خارجي ال يد لألطراف فيه،

أي بند من بنود هذه الالئحة، ويشمل على سبيل المثال 
ال الحصر، طقس عاصف بشكل غير طبيعي أو فيضان أو 
برق أو حريق أو انفجار أو هزة أرضية أو أضرار هيكلية أو 
كارثة وبائية أو أي كارثة طبيعية أخرى أو حرب أو عمل 

ضى هائلة أو إرهابي أو عمليات عسكرية أو شغب أو فو
إضراب أو إغالقات تعجيزية أو أي إجراءات صناعية أو 

 عصيان مدني.

رابطة المحترفين اإلماراتية 
 )الرابطة(:

هي الجهة المشكلة بموجب قرار الهيئة العامة 
لرابطة  2019( لسنة 1للرياضة بخصوص إشهارها رقم )

المحترفين اإلماراتية والتي تتألف من األندية المحترفة 
التي يحق لها المشاركة في دوري المحترفين لموسم 

والمسؤولة عن تسويق وتنظيم واستثمار  2021-2022
 البطوالت الخاصة بها. 

الجهة المنتخبة من قبل الرابطة والتي يرأسها رئيس  :مجلس إدارة الرابطة
الرابطة للقيام بالمهام المنوطة إليه بموجب النظام 

 األساسي للرابطة. 

اللجنة المشكلة بموجب قرار من مجلس إدارة لرابطة  اللجنة الفنية:
المحترفين اإلماراتية وتتولى المهام المنصوص عليها 

الئحة وطبقًا لقرار تشكيلها وبالتنسيق مع في هذه ال
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لجنة المسابقات في االتحاد فيما يتعلق باألمور 
 المشتركة.

هي األقسام اإلدارية المنوط إليها مهام تنفيذ اللوائح  اإلدارة التنفيذية للرابطة:
ت الصادرة عن مجلس إدارة الرابطة واإلشراف اوالقرار

ة بين اللجان الفرعيعلى تنظيم المسابقات والتنسيق ما 
 بعضها ببعض وبين هذه اللجان واألندية المحترفة.

الالعبون المسجلون والمشاركون في المسابقة وأي  :الالعبون المشاركون
 العب آخر تحت سلطة الرابطة.

كافة اللوائح و/أو السياسات التي يتم إعدادها ونشرها  اللوائح:
من قبل االتحاد و/أو الرابطة للعمل بموجبها فيما 
يتعلق بالمسابقات التي تنظمها الرابطة، والتي تشمل 
على سبيل المثال ال الحصر، النظام األساسي لالتحاد، 
النظام األساسي للرابطة، الئحة االنضباط، الئحة 

حة إستادات الرابطة، الئحة معدات الرابطة، المسابقة، الئ
الئحة الرابطة لبرنامج الشباب، الئحة اعتماد الرابطة، 
الئحة الرابطة لإلعالم، الئحة التجارية / التسويقية 

والتعاميم التي  للرابطة ودليل األمن والسالمة للرابطة
 .تصدرها الرابطة

كأس مسابقة  كافة مباريات كرة القدم المقامة في المباريات:
، بما في ذلك المباريات المؤجلة أو رابطة المحترفين

 المعادة.

الرسمية والمراكز/المرافق الصحفية وأكشاك المناطق  :المرافق
التذاكر ومناطق االستضافة التي تستخدم باالرتباط مع 

 مباريات المسابقة.

 ، بما في ذلك المباريات المسجلةرابطة المحترفين كأس :المسابقة
في جدول المباريات، واألنشطة التي تقام على أرض 
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الملعب )بخالف المباريات( مثل االحتفاالت أو المؤتمرات 
 الصحفية أو األنشطة الرسمية األخرى ذات الصلة.

النادي المذكور أواًل في أي مباراة من مباريات  النادي المضيف:
 المسابقة المسجلة في جدول المباريات.

 جدول المباريات الرسمية للمسابقة كما حددته الرابطة. ت:جدول المباريا

أي كيان يحصل من الرابطة على أي حق من حقوق البث  جهة البث:
ويشمل على سبيل المثال ال الحصر، جهة البث 

 المضيفة.

الجهة المكلفة من قبل الرابطة لتوفير نطاق معين من  جهة البث المضيفة:
يتعلق بعملية إنتاج بث المواد الخدمات األساسية فيما 

السمعية والبصرية )أو أي مواد أخرى( خاصة بأي مباراة 
 أو حدث رسمي.

الحق في بث مباريات المسابقة والدخول إلى اإلستاد  حقوق البث:
بغرض النقل التلفزيوني المباشر و/أو البث اإلذاعي و/أو 
التسجيل الصوتي و/أو التسجيل عبر الوسائط السمعية 

بصرية والحصول على ترخيص النقل المباشر و/أو ال
التسجيل و/أو أي من هذه األمور بأي شكل من األشكال 
أو جميع أشكال النقل التلفزيوني و/أو البث اإلذاعي 
و/أو باستخدام أي وسيلة إعالمية أخرى موجودة في 
الوقت الحالي أو قد توجد في المستقبل، بما في ذلك 

وني األرضي والسلكي وعبر جميع صور البث التلفزي
األقمار الصناعية والبث التلفزيوني عبر اإلنترنت والبث 
التلفزيوني واسع النطاق )الثابت و/أو الالسلكي( 
واإلنترنت والتلفزيونات التفاعلية والبث عن طريق 
الهاتف وأي تطبيقات الكترونية أخرى أو غيرها من 

 الوسائل واألدوات.
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دوري المحترفين الذي تنظمه الرابطة ويشارك فيه  :ادنوك للمحترفيندوري 
 الفريق األول لكل نادي من األندية.

مسابقة الدوري التي تنظمها الرابطة والتي تشارك  عام: 21تحت  المحترفيندوري 
 سنة في األندية. 21فيها فرق تحت 

الرسمية األخرى، الشعار الرسمي للرابطة و/أو الشعارات  :شعار رابطة المحترفين اإلماراتية
التي ال تستخدم إال من قبل الرابطة و/أو بتصريح منها، 

 بخالف ما يتفق عليه من قبل األطراف المعنية.

 الحكام المعينون من قبل االتحاد وفقًا للوائح االتحاد. طاقم تحكيم المباراة:

القواعد المنظمة المعتمدة والمعلنة من قبل مجلس  قانون لعبة كرة القدم:
 االتحاد الدولي لكرة القدم )إيفاب( 

قائمة العد التنازلي الرسمية 
 :للمباراة

القائمة التي تحتوي على األنشطة والفعاليات 
المعتمدة من الرابطة والتي تبدأ قبل المباراة بثالث 

بعد انتهاء المباراة بساعة واحدة على ساعات وتنتهي 
ك الوقت وتضم هذه القائمة األنشطة بما في ذل، األقل

 المخصص إلقامة مثل هذه األنشطة.

قائمة المواد التي يحظر على الجمهور الدخول بها إلى  قائمة المواد المحظورة:
اإلستاد لمشاهدة أي مباراة من مباريات المسابقة. 
ويجب أن تسلم هذه القائمة بشكل دوري إلى األندية 

 المشاركة.

القواعد التي تفرضها رابطة المحترفين اإلماراتية وفقًا  قواعد الملعب:
 ( من الئحة االستادات الخاصة بالرابطة.9للملحق رقم )

 بين األندية المحترفة. مسابقة سنوية تنظمها الرابطة :كأس الخليح العربي

مسابقة الكأس الرسمية للدولة التي ينظمها اتحاد  كأس صاحب السمو رئيس الدولة:
 ت لكرة القدم.اإلمارا
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ادنوك مباراة واحدة تنظمها الرابطة بين بطل دوري  :االماراتيسوبر الكأس 
ًا وفق ،وبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمحترفين

 .السوبر االماراتيلالئحة كأس 

 لجنة شبه قضائية تابعة لالتحاد. لجنة االنضباط:

المنازعات بين  هيئة تحكيمية تختص بالفصل في :غرفة فض المنازعات
 الالعبين واألندية.

استئنافا لجنة تابعة لالتحاد وتختص بنظر القرارات  لجنة االستئناف:
 .بحسب اختصاصها الوارد بالئحتها

 

اللجنة التي يشكلها اتحاد الكرة والتي تكون مسؤولة  لجنة الحكام:
عن كافة األمور المتعلقة بالحكام، بما في ذلك تعيين 

 .والمقيمين لجميع مباريات المسابقةالحكام 

 افستئنالالالئحة التي يصدرها االتحاد لتنظيم عملية ا الئحة االستئناف:
 .بحسب اختصاصاتها

هي الالئحة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة  الئحة االنضباط:
بمخالفة قوانين وأنظمة ولوائح االتحاد ولوائح رابطة 

التي ال تدخل في اختصاص أي من المحترفين اإلماراتية 
هيئات االتحاد األخرى واية اختصاصات أخرى واردة في 

 الئحة االنضباط.

القواعد الملزمة التي تقوم بتنظيم أوضاع الالعبين  الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين:
وأهليتهم للمشاركة في مسابقات كرة القدم 

 ة لالتحاد.المنظمة وانتقالهم من/او الى األندية التابع

الئحة الفيفا ألوضاع وانتقاالت 
 الالعبين:

القواعد الدولية الملزمة التي تقوم بتنظيم أوضاع 
الالعبين وأهليتهم للمشاركة في مسابقات كرة القدم 
المنظمة وانتقالهم بين األندية التابعة للروابط 

 واالتحادات المختلفة.
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الالئحة التي تحدد المتطلبات الواجب استيفائها في  الئحة اإلستادات:
 إستادات األندية المشاركة.

الالئحة التي تحكم المعدات والمالبس التي يستخدمها  :الئحة المعدات
الالعبون ومسؤولو الفرق في مباريات المسابقات التي 

 تنظمها الرابطة.

نظيمية التي تهدف إلى الدليل الذي يوضح اإلجراءات الت دليل األمن والسالمة:
ضمان األمن والسالمة في مالعب األندية في مسابقات 

 الرابطة.

الالئحة التي تحدد مهام وأدوار أطفال جمع الكرات  الئحة برنامج الشباب:
وحملة األعالم ومرافقي الالعبين في كافة المسابقات 

 التي تنظمها الرابطة. 

نظم تطبيق نظام بطاقات االعتماد وفقًا الالئحة التي ت الئحة بطاقات االعتماد:
 للمناطق الخاضعة لمراقبة الدخول.

أي شكل من أشكال التصاريح والتي تصدرها رابطة  :بطاقة االعتماد
المحترفين اإلماراتية والتي تمنح حاملها حق الدخول 
إلى المناطق الخاضعة لمراقبة الدخول )أو أي جزء 

 منها(.

األشخاص المخولين بمباشرة أنشطة محددة  الشخص أو الشخص المعتمد:
 داخل المناطق الرسمية بموجب بطاقة االعتماد.

مسؤول المباراة المعين من قبل الرابطة وفقًا ألحكام  مراقب المباراة:
 هذه الالئحة ولوائح الرابطة ذات الصلة.

الشخص المعين من قبل الرابطة لمراقبة تنفيذ نظام  :مسؤول مراقبة الدخول
طاقات االعتماد والترتيبات األمنية المتعلقة بجميع ب

 مباريات المسابقة وفقًا ألحكام هذه الالئحة.

ينحصر دوره الشخص المعين من قبل الرابطة والذي  مسؤول اإلعالم:
الرئيسي في اإلشراف على تنفيذ متطلبات الالئحة 
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اإلعالمية ودليل البث واإلنتاج التلفزيوني الخاصة 
 بالرابطة.

مسؤول مراقبة تعاطي 
 المنشطات:

ممثل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وفقًا 
 ألحكام هذه الالئحة.

مسؤول المباراة المعين من قبل النادي المضيف وفقًا  المنسق العام:
 ألحكام هذه الالئحة.

مسؤول المباراة المعين من قبل لجنة الحكام وفقًا  :مقيم الحكام
 ألحكام هذه الالئحة

مناطق الدخول الخاضعة 
 :للمراقبة

األماكن المخصصة إلقامة المباريات والفعاليات األخرى، 
على سبيل المثال ال الحصر، اإلستادات وأسوارها 
ومحيطها الخارجي والمجال الجوي فوق اإلستاد وكافة 
األماكن األخرى ذات الصلة بالمسابقة بما في ذلك 

وأماكن ومرافق  مواقع المرافق والمراكز اإلعالمية
االستضافة والمناطق المخصصة للشخصيات الهامة 

 والمناطق األخرى التي تنظمها لوائح اعتماد الرابطة.

الفترة التي تبدأ من إقامة أول مباراة لكرة القدم تنظم  موسم الدوري:
 أو االماراتيسوبر التحت رعاية الرابطة )سواء كانت كأس 

 (ادنوك للمحترفينأو دوري  رابطة المحترفينفي كأس 
وتنتهي بنهاية أخر مباراة تنظمها الرابطة )سواء كانت 

 ادنوك للمحترفينأو دوري  رابطة المحترفينفي كأس 
 عام(. 21تحت  المحترفيندوري أو 

وزارة الصحة وأي جهة حكومية اتحادية أو محلية تعمل  :الهيئة الصحية
 العربية المتحدة.في القطاع الصحي داخل اإلمارات 

كافة العاملين في وسائل اإلعالم المقروءة والمحررين  وسائل اإلعالم:
المباشرين والمصورين وأطقم األخبار التلفزيونية 
وممثلي الجهات المالكة لحق البث، المخولين بالحصول 
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على بطاقة اعتماد اإلعالم وفق ما هو محدد من قبل 
 الرابطة.

ائمة التي تعد من قبل النادي المشارك وتعتمد هي الق :قائمة البداية
( العبًا بحد أقصى 11من مراقب المباراة وتتكون من )

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

 

  الثانيالفصل 

 أحكام عامة

 (2مادة )

 مقدمة

 في المسابقة. المشاركةحقوق ومهام ومسؤوليات األندية الالئحة تنظم هذه  1.2

ام بموجب النظضافة مباريات المسابقة استالمشاركة في إعداد وتنظيم واألندية تلتزم كافة  2.2
واللوائح واإلرشادات والتعميمات الصادرة عن  والنظام األساسي للرابطةالتحاد لاألساسي 

  .الرابطة

ستوى رياضة كرة القدم االماراتية العام في تطوير ورفع م يجب أال تعمل األندية ضد الصالح 3.2
 .أواللرابطةو/االتحاد  /أوو

فيما عدا ما يمنح إلى األندية للرابطة جميع الحقوق المتعلقة بالمسابقة تعود ملكيتها  4.2
 بموجب هذه الالئحة و/أو بموجب اتفاق خاص.

 (3مادة )

 رابطة المحترفين اإلماراتيةمجلس إدارة 

الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ األحكام الواردة في  مجلس إدارة الرابطةيعتبر  1.3
ص ويحق له إصدار القرارات في لويملك الحق في تفسيرها وفقًا لتقديره الخاهذه الالئحة، 

 هذه الالئحة بما ال يتعارض مع اللوائح ذات الصلة. األمور التي لم يرد فيها نص في
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 (4مادة )

 واإلدارة التنفيذية الفنيةاللجنة  

رابطة المحترفين  مجلس ادارةالمشكلة بموجب قرار من الفنية: وهي اللجنة اللجنة  1.4
 التالية: ، وتتولى المهاماإلماراتية

 اإلشراف على تنظيم وإدارة المسابقات، 1.1.4

 مباريات.الإعداد المبادئ الخاصة بجدول  2.1.4

 اعتماد أجندة الموسم الرياضي. 3.1.4

 مباريات المسابقة.اعتماد جداول  4.1.4

 إجراءات ضبط الجودة،التعامل مع االحتجاجات الناجمة عن  5.1.4

 اعتماد مقترحات لوائح المسابقات. 6.1.4

 اعتماد مقترحات المشاريع التطويرية. 7.1.4

 اعتماد آلية اختيار الجوائز السنوية. 8.1.4

 المهام المنوطه مجلس إدارة الرابطةو عدم تشكيلها يتولى و/أ الفنية حال حل اللجنة في 2.4
 بها.

اإلدارة التنفيذية: وتتمثل في مهام إدارة المسابقات والعمليات وفقًا للوائح المنظمة  3.4
 للمسابقات والتي تكون على النحو التالي:

 إدارة المسابقات التي تنظمها. 1.3.4

 .إعداد المبادئ الخاصة بجدول المباريات  2.3.4

 .إعداد جداول المباريات وأجندة الموسم الرياضي  3.3.4

 اريات وفقًا للوائح المسابقات.لمبتعديل جدول ا  4.3.4

 إعداد لوائح المسابقات.  5.3.4

 .تدريب مسؤولي المباريات والترشيحات الخاصة بالمشاركات الخارجيةتعين و  6.3.4
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دراسة المقترحات التي تعرض عليها وأية مقترحات أخرى من الممكن أن تطور   7.3.4
 المسابقة ووضع التصور النهائي لعرضه على اللجنة الفنية.

 ة أختيار المرشحين للجوائز واختيار القائمة النهائية للمرشحين.إعداد آلي  8.3.4

 تنظيم ورش العمل الفنية والخاصة بالمسابقات ذات الصلة.  9.3.4

توكل إليها من مجلس إدارة الرابطة أو  ترد في اللوائح ذات الصلة أو أي مهام أخرى 10.3.4
 اللجنة الفنية.

 (5مادة )

 المشاركة في المسابقات األخرى

أو المسابقة دون موافقة كتابية مسبقة من /والرابطة غير مخولة بتمثيل  األنديةتعد  1.5
 مجلس إدارة الرابطة.

ألي سبب من األسباب إلغاء المسابقة، يتم االستعانة بترتيب األندية في الموسم  إذا تقرر 2.5
في أي بطولة محلية وقارية ودولية، على أن يكون  الممثلة للدولةالسابق لتحديد األندية 

 من هذه الالئحة.( 6)المادة  أحكام وفق للمشاركة في هذه البطوالت النادي مؤهالً 

مجلس إدارة تحسم المشاركة في المسابقات الخارجية لألندية عن طريق قرار يصدر من  3.5
اآلسيوي لكرة القدم  بلوائح االتحاددون اإلخالل  مجلس إدارة الرابطةتحاد بناًء على توصيات اال
االتحاد الدولي لكرة القدم أو االتحاد الذي ينظم المسابقة. ويحدد هذا القرار األندية التي  أو

 سوف تشارك في الموسم التالي من المسابقات القارية أو اإلقليمية ذات الصلة.

خطار األندية في الوقت شريطة أن تقوم بإ جديدة،الحق في تنظيم أي مسابقة الرابطة تملك  4.5
م نظادون اإلخالل بال، المناسب، ويحق لها أيضًا أن تقوم بتغيير أسماء البطوالت عند الضرورة

 األساسي لالتحاد.



 

21 

 الفصل الثالث 

 األندية المشاركة

 (6مادة )

 األهلية / معايير قبول الفرق

الخليح العربي للموسم عشر المشاركة في مسابقة دوري األربعة يجب على جميع األندية  1.6
 المسابقة.تشارك في هذه  أن 2022-2021الرياضي 

باإلجراءات الموضحة  اإللتزامالدوري عضوية  الراغبة في الحصول علىعلى األندية المؤهلة  2.6
 وأية لوائح أخرى ذات صلة بالمسابقة. الالئحةفي هذه 

على القوة القاهرة المشاركة في المسابقة ألسباب  مننادي أو أكثر  تمكن في حال عدم 3.6
 مجلس إدارة الرابطةسبيل المثال )إلغاء اشهار النادي أو دمج النادي مع نادي أخر( يقوم 

بتسمية األندية البديلة على أن يكون النادي البديل مستوفي متطلبات بالتنسيق مع االتحاد 
 المشاركة في دوري المحترفين.

إدارة الرابطة هو صاحب القرار النهائي بشأن استكمال أو إلغاء المسابقة، ويكن يكون مجلس  4.6
 القرار نهائي وال تتحمل الرابطة أي تعويض مالي نتيجة إلغاء المسابقة.

في حال قرر مجلس إدارة الرابطة إلغاء المسابقة، يتم إلغاء جميع النتائج الخاصة بالموسم  5.6
إلنضباطية األخرى والغرامات التي تم إصدارها خالل عقوبات االبالرياضي مع االحتفاظ 

 .الموسم

مجلس إدارة تلتزم جميع األندية بعقود الرعاية المتعلقة بالمباريات والموقعة من قبل  6.6
  التنفيذية.و/أو اإلدارة  الرابطة

 (7مادة )

 المشاركةاألندية  واجبات

 بمجرد االشتراك في المسابقة، تلتزم األندية بما يلي:
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باإلضافة إلى اللوائح والسياسات والقرارات الرابطة مراعاة االتفاقيات المبرمة مع  1.7
والئحة ميثاق تحاد االو/أو  إدارة الرابطة يصدرها مجلسالتي  اميموالتوجيهات والتع

 والقوانين الوطنية المعمول بها، الشرف

 ،كرة القدمل التي يصدرها مجلس االتحاد الدولي االلتزام بتطبيق قوانين اللعبة 2.7

تحاد مسؤولية الفصل في القضايا اإلدارية والتأديبية االو/أو الرابطة قبول تولي  3.7
  .تحاداالو/أو للرابطة أو قرارات أي لجنة مختصة تابعة الالئحة والتحكيمية وفقا لهذه 

 االلتزام بتنفيذ القرارات القطعية الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي في لوزان  4.7

 وجدية طوال الموسم، اللعب بحماس 5.7

 االلتزام بمبادئ اللعب النظيف، 6.7

 االلتزام التام بقائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة، 7.7

تحمل مسؤولية سلوك العبيهم والمسؤولين واألعضاء والمشجعين أو أي شخص  8.7
 يمثلهم خالل جميع مباريات المسابقة.

نادي المضيف وفق االتفاقية الموافقة على تنفيذ جميع الترتيبات التي يلتزم بها ال 9.7
  .الرابطةالمبرمة مع 

الحضور والمشاركة في جميع النشاطات واألحداث الرسمية على سبيل المثال وليس  10.7
االجتماع التنظيمي  –جهات البث الرسمية  اجتماع-ورش العمل  –الفني  )االجتماعالحصر 

رابطة المحترفين لتي تنظمها األنشطة االعالمية األخرى .......( ا –المؤتمرات الصحفية  –
المحددة التي تصدرها  التعاميموفقا للتوجيهات و/أو التعليمات المذكورة في  اإلماراتية

 .الرابطة

ضمان عدم دخول األشخاص غير المصرح لهم إلى منطقة الملعب والمنطقة المحيطة  11.7
 وغرف تبديل المالبس.

 تؤثر علىنشاطات قد تسيئ و/أو  والمسؤولين بأيةضمان عدم مشاركة كافة الالعبين  12.7
 نزاهة اللعبة.
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، وفي الرابطة تدعوهم إليهامشاركة في أي أنشطة أو فعاليات إلزام الالعب/ النادي ال 13.7
( ألف 30,000حال مخالفة ذلك يتم إحالة األمر إلى لجنة االنضباط وفرض غرامة قدرها )

 .درهم

 فيما-مباراةفي نهاية كل  وخصوصاً -األوقاتفي جميع الرابطة االلتزام بالتعاون مع  14.7
يتعلق بجمع أغراض اللعبة وأغراض الالعبين الخاصة والتي يمكن ان يتم استخدامها من 

لعمل مجموعة تذكارية إلبراز إرث المسابقة والستبعاد أي استخدام تجاري الرابطة قبل 
 لهذه األغراض.

 يفاء المتطلبات التالية: يحق للنادي استخدام اسمه و/ أو شعاره شريطة است 15.7

 .أن يكون مذكورًا في النظام األساسي للنادي 1.15.7

 أن يكون مسجاًل في غرفة التجارة أو الهيئة/ الهيئات المماثلة. 2.15.7

أن يكون مسجاًل في اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم وأن يكون    3.15.7
 مستخدمًا في كافة المسابقات الوطنية الباقية.

 االسم أو الشعار إلى اسم الشريك التجاري ر أي منيأال يش 4.15.7

في حال تقدم النادي بطلب استخدام االسم أو الشعار، يتوجب على النادي تقديم األوراق 
 .لإلدارة التنفيذيةوالمستندات الثبوتية الالزمة 

 ،الالعبين وفقًا للعدد المحدد في الئحة التراخيص إبرام عقود احترافية مع 16.7

 (8مادة )

 في المسابقة الالعبينومشاركة قيد 

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

 .2022-2021لموسم شروط انتقاالت الالعبين 

 العدد التالي:مشاركة يحق لكل نادي في هذه المسابقة  2.8
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المسجلين. من مواطني الدولة وأبناء المواطنات وحملة الجوازات جميع الالعبين   1.2.8
عام في تاريخ  16في قوائم النادي باتحاد الكرة، شريطة أن يكونوا قد أتموا 

 ،المشاركة

والمقيميين المسجلين في قوائم النادي  ومواليد الدولةجميع الالعبين األجانب  2.2.8
 عام في تاريخ المشاركة. 18شريطة أن يكونو أتموا 

يجب أال يزيد عدد الالعبين المسجلين في قائمة المباراة من الالعبين األجانب  3.2.8
 .( العبين6ن وداخل الملعب عن )ي( العب10ومواليد الدولة والمقيمين عن )

الجنسية اإلماراتية )وممن يحق لهم  يحملون( العبين 3تسجيل عدد ) يجب 4.2.8
فما فوق،  99في قائمة المباراة من مواليد المشاركة مع المنتخبات الوطنية( 

وفي حال فشل النادي في تسجيل هؤالء الالعبين في قائمة المباراة سيتم 
اعتماد القائمة المقدمة منقوصة ولن يكون بإمكان النادي تعويض الالعبين 

المادة بالعبين آخرين، وفي حال مخالفة ذلك ستعتبر المذكورين في هذه 
 مشاركة الالعب / الالعبين مشاركة غير قانونية.

أن يكون حارس المرمى المسجل في كشوف الفريق من مواطني الدولة أو أبناء  5.2.8
أو خروجه ألي سبب من  وفي حال طرد الحارس .الجوازاتالمواطنات أو حملة 

بين األجانب أو المقيمين أو مواليد الدولة المسجلين ال يحق ألي من الالعاألسباب، 
 في قائمة المباراة اللعب كحارس للمرمى.

 ،(FANETكتروني لالتحاد )لسيقوم مسؤولي المباراة بفحص الالعبين عن طريق النظام اال 3.8
وفي حال وجود عطل في النظام االلكتروني وعدم استطاعة مسؤولي المباراة من 

أن ويجب على النادي تقديم بيانات الالعبين يدويًا  ،االطالع على بيانات الالعبين عبر النظام
 تجاه ذلك. النادي المسؤولية الكاملة عن البيانات المقدمة من قبل يتحمل النادي

 

 (9مادة )

 مسؤولي الفريق تسجيل

بسجل لمسؤولي ومديري الفريق المعينين أو المتعاقدين مع أي نادي الرابطة تحتفظ  1.9
 من األندية ويشتمل السجل على:

  اإلداري،الجهاز  1.1.9
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 ،الجهاز الفني  2.1.9

 الجهاز الطبي. 3.1.9

والتي يتم اختيار المسجلين في قائمة يجب أن تشتمل قائمة مسؤولي النادي المشارك  2.9
 أدنى على التالي:بحد المباراة 

 أو مشرف الفريق أو اداري الفريق مدير الفريق 1.2.9

 المدير الفني 2.2.9

 مساعد المدرب  3.2.9

 مدرب حراس المرمى  4.2.9

 مدرب اللياقة البدنية 5.2.9

 الطبيب 6.2.9

 أخصائي العالج الطبيعي 7.2.9

 أي أشخاص أخرين فنيين أو من طاقم التدريب أو الطاقم الطبي أو المترجم. 8.2.9

ر إلصدا عنها قبل بداية الموسميعلن التي بإجراءات التسجيل و المشاركةاألندية  تلتزم  3.9
 .بطاقات االعتماد وفقًا لالئحة االعتماد

 (Pro)يجب أن يكون مدرب كل نادي مشارك في المسابقة حاصل على شهادة تدريب فئة  4.9
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 

وفي حال المدرب في المسابقة اعتماد بالكفاءة من االتحاد اآلسيوي من أجل قبول 
التحاد، يتم اعطاؤه بطاقة مؤقتة حتى يتم تعديل الموافقة عليه وتسجيله من قبل ا

سنوات على األقل مع الفريق األول التقدم  5ويجوز للمدرب الذي يمتلك خبرة  وضعه.
بطلب الحصول على شهادة الكفاءة. تكون هذه الشهادة صالحة مدى الحياة، إال أنها 

يعمل فيه المدير مخصصة لالستخدام ضمن االقليم الذي يتبع له االتحاد العضو الذي 
الفني فقط. وفي حال انتقال المدير الفني إلى اتحاد جديد، يتوجب عليه التقدم بطلب 

 .الحصول على شهادة الكفاءة مرة أخرى
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وفقًا لما هو موضح  المطلوبة المدرب في حال عدم استيفاءه للمستنداتاعتماد لن يتم  5.9
اعد البدالء و/أو وجوده في غرفة ( أعاله، ولن يسمح له بالجلوس على مق4-9في المادة )

 مالبس الفريق خالل المباريات.

على يجب على كل نادي مشارك في المسابقة تسجيل على األقل مساعد مدرب حاصل  6.9
( معتمدة من االتحاد اآلسيوي على األقل، وفي حال أن المدرب ليس Aشهادة تدريب فئة )

على المدرب والنادي المشارك  لديه شهادة تدريب معتمدة من االتحاد اآلسيوي، يجب
المدرب في اعتماد الحصول على إقرار بالكفاءة من االتحاد اآلسيوي من أجل قبول 

وفي حال الموافقة عليه وتسجيله من قبل االتحاد، يتم اعطاؤه بطاقة مؤقتة المسابقة 
 .حتى يتم تعديل وضعه

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

 في غرفة مالبس الفريق خالل المباريات.

على شهادة تدريب يجب على كل نادي مشارك في المسابقة تسجيل مدرب حراس حاصل  8.9
( معتمدة من االتحاد األسيوي على األقل، وفي حال  3) الثالث  المستوى المرمىحراس 

أن المدرب ليس لديه شهادة تدريب معتمدة من االتحاد اآلسيوي، يجب على المدرب 
اعتماد والنادي المشارك الحصول على إقرار بالكفاءة من االتحاد اآلسيوي من أجل قبول 

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

وفقًا لما هو المطلوبة مدرب الحراس في حال عدم استيفاءه للمستندات اعتماد لن يتم  9.9
( أعاله، ولن يسمح له بالجلوس على مقاعد البدالء و/أو وجوده 8-9موضح في المادة )

 خالل المباريات. في غرفة مالبس الفريق

على شهادة يجب على كل نادي مشارك في المسابقة تسجيل مدرب لياقة بدنية حاصل  10.9
معتمدة من االتحاد اآلسيوي على األقل، وفي حال أن المدرب  (2)الثاني المستوى تدريب 

ليس لديه شهادة تدريب معتمدة من االتحاد اآلسيوي، عندها يجب على المدرب والنادي 
المدرب اعتماد حصول على إقرار بالكفاءة من االتحاد اآلسيوي من أجل قبول المشارك ال

 في المسابقة

وفي حال الموافقة عليه وتسجيله من قبل االتحاد، يتم إعطاؤه بطاقة مؤقتة حتى يتم   11.9
مدرب اللياقة البدنية في حال عدم استيفاءه للمستندات اعتماد لن يتم تعديل وضعه.
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( أعاله، ولن يسمح له بالجلوس على مقاعد البدالء 10-9المادة )وفقًا لما هو موضح في 
 و/أو وجوده في غرفة مالبس الفريق خالل المباريات.

(  خالل الموسم يجب 2-9لفريق المشار إليهم في المادة )في حالة تغيير أيًا من مسؤولي ا 12.9
النظام اإللكتروني رسميًا، بعد أن يتم تسجيلهم وفقًا للوائح االتحاد، عبر الرابطة إخطار 

قبل بدء مباراة الفريق المقررة في المسابقة لضمان أهلية  لبطاقات االعتمادوذلك 
المدير الفني و/أو مدير الفريق لتولي المسؤولية خالل هذه المباراة، مع األخذ باالعبتار 

م سليوسيتم ت ، للرابطةخارج أوقات العمل الرسمية بأنه لن يتم إصدار أية بطاقات اعتماد 
مع إدارة التراخيص للرابطة النادي لبطاقات االعتماد بعد مراجعة المستندات المقدمة 

 واستيفاء المستندات المقدمة لجميع المتطلبات المذكورة في الئحة التراخيص.

تلتزم جميع األندية المشاركة بإجراءات التسجيل التي وضعها اتحاد اإلمارات لكرة القدم  13.9
سؤولي الفريق، وبموجب ذلك يجب أن يحمل جميع أعضاء الجهاز فيما يتعلق بتسجيل م

الطبي للفريق رخصة سارية المفعول )صادرة من اإلمارة المعنية( تخولهم بالعمل 
كمقدمي خدمات طبية وصحية. وعالوة على ذلك، وتماشيًا مع قوانين ولوائح الرعاية 

كل عضو من أعضاء الجهاز الصحية والمسؤولية الطبية في اإلمارة المعنية، يجب على 
الطبي عدم ممارسة وظائفه أو وظائفها قبل الحصول على الرخصة من قبل الهيئة 

 الصحية المعنية.

 (10مادة )

 الفرق وقائمة أسماء الالعبين وصول

يجب أن تصل الفرق )بما في ذلك الالعبين ومسؤولي الفريق( إلى اإلستاد في موعد  1.10
مباراة من مباريات المسابقة. وتوقع عقوبة على الفريق دقيقة قبل بدء أي  90أقصاه 

الذي يتأخر عن الموعد المحدد لعدم التزامه بقائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة طبقا 
 إلجراءات ضبط الجودة.

 .بحد أقصى ( العب20تتكون قائمة المباراة من ) 2.10

على النظام اإللكتروني "قائمة أسماء الالعبين"  مسؤولية اعتماديتحمل مدير الفريق  3.10
أن تشمل القائمة ما  علىدقيقة قبل بدء المباراة.  90في موعد أقصاه ( FA NETلالتحاد )

 يلي:

 الذين سيبدؤون المباراة، 11لالعبون الـ ا 1.3.10
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 ، ( العبين بحد أقصى9)الالعبون البدالء، وعددهم   2.3.10

 كابتن الفريق، 3.3.10

 حارس مرمى الفريق األساسي واالحتياطي 4.3.10

الذين سيجلسون على دكة كحد اقصى مسؤولي الفريق من ( 10بعدد )قائمة  5.3.10
 البدالء، و

 .في حال كانت القائمة معتمدة إلكترونياً توقيع مدير الفريق ال تحتاج القائمة  6.3.10

 (11مادة )

 قائمة البداية

دقيقة من  90ساعة وحتى  24النادي المشارك بإدخال واعتماد قائمة المباراة قبل يقوم  1.11
بالتحقق من   والحكم الرابع  مراقب المباراةكاًل من على أن يقوم  ،انطالق المباراةموعد 

 .أثناء فحص مالبس الالعبين قبل بدء المباراة القائمة

يكون مراقب المباراة هو الشخص الوحيد المخول له تغيير القائمة في حال رغبة النادي في   2.11
، وفي حال تعديل القائمة المباراةدقيقة وحتى موعد انطالق  90ذلك في الفترة من قبل 

يتم مخالفة النادي وفقًا إلجراءات ، أدناه)4.11في غير األمور المنصوص عليها في البند رقم )
 .ودةضبط الج

 النهائية على الفريقين المشاركين ووسائل اإلعالم وجهات البث قائمة بداية المباراةتوزع  3.11
 .عن اللوحات االعالنية االلكترونية والطاقم المسؤول

، اليجوز إجراء أية تبديالت فيما عدا الحاالت استكمال قائمة الالعبين وقبل بداية المباراة عند 4.11
 :التالية

إذا كان أي من الالعبين األحد عشر المشار إليهم في قائمة االختيار غير قادر على  1.4.11
يجوز استبداله فقط  ،بسبب مشكلة صحية طارئة )إصابة جسدية( المباراةالبدء في 

البدالء الموجودين في قائمة البداية. في هذه الحالة، يجوز  التسعةبأحد الالعبين 
خر غير مدرج في قائمة بداية المباراة لكي ال يقل عدد استبدال الالعب البديل بالعب آ

وفي هذه الحالة، ال يجوز لالعب المصاب العبين قبل بداية المباراة،  تسعةالبدالء عن 
 المشاركة بأي شكل في المباراة، كما ال يجوز له الجلوس على دكة الفريق.
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بسبب  المباراةفي  البدالء من المشاركة التسعةفي حال عدم تمكن أي من الالعبين  2.4.11
يجوز استبدال الالعب بالعب آخر مسجل غير مدرج في قائمة بداية  ،حالة صحية طارئة

 المباراة. 

المطلوبة  والتقارير يجب على النادي المعني، عند الطلب، تقديم الشهادات الطبية 3.4.11
 .للرابطة

في في جميع األحوال، ال يجوز تسجيل أي شخص غير موجود فعليًا داخل الملعب  4.4.11
ادي وفقًا إلجراءات ضبط قائمة المباراة وفي حال مخالفة ذلك سيتم مخالفة الن

 الجودة.

يتم اعتبار الالعب مشارك فعليًا في المباراة حال مشاركته فعليا في أي وقت من أوقات  5.11
 الملعب سواء كان من الالعبين األساسيين أو البدالء. إلى أرض المباراة ونزوله

 (12مادة )

 المصرح لهم بالجلوس على دكة البدالء المسؤولون

 على دكة البدالء. الجلوسمن مسؤولي الفريق  لعشرة أفراديحق  1.12

إرتداء بطاقات االعتماد في المناطق في المباراة يجب على مسؤولي الفريق والمسجلين  2.12
 الرسمية باالستاد.

 ما يلي:على  (FA NETالمعتمدة على النظام اإللكتروني )يجب أن تشمل قائمة المسؤولين  3.12

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

 المدير الفني 2.3.12

 الطبيب 3.3.12

 أخصائي العالج الطبيعي 4.3.12

 مساعد المدرب/ مدرب اللياقة البدنية/ مدرب حراس المرمى 5.3.12

( إلى 3-3-12مادة )في ال المذكورة للمناصب لتجنب الشك في شغل األشخاص المعنيين 4.12
في المواد  على النحو المشار إليه مؤهالتهم لذين قدمواا(، فقط أولئك 5-3-12المادة )

، هم فقط رابطة المحترفين اإلماراتيةوالتي وافقت عليهم  (،13-9حتى  4-9من )
عالوة على ذلك، يتوجب على المسؤولين  .الفريق بدالءعلى مقاعد  بالجلوس المؤهلون
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أن يجلسوا على دكة  (5-3-12)الى  (1-3-12)د من المسجلين في القائمة في الموا
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.
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 الرابعالفصل 

 اللوائح الفنية

 (13مادة )

 قانون اللعبة

الموضوعة من قبل مجلس كرة القدم لعبة تقام كافة مباريات المسابقة طبقا لقوانين  1.13
 .تحاد الدولي لكرة القدماال

تسعة يتكون كل فريق من إحدى عشر العب أساسي بينهم حارس مرمى باإلضافة إلى  2.13
 .كحد أقصى بدالءالعبين 

أثناء أي مباراة من  قبل أو ( العبين7إذا أصبح عدد الالعبين في أي فريق أقل من سبعة ) 3.13
 من هذه الالئحة. (23) المادةأحكام مباريات المسابقة، تطبق 

ستنادًا للتعديل المؤقت على قانون اللعبة والذي أجاز تطبيقه مجلس االتحاد الدولي فيما إ 4.13
( العبين 5لكل نادي تبديل )يحق يخص العدد المسموح به لتبديالت الالعبين خالل المباريات، 

من الالعبين البدالء المسجلين في القائمة األساسية المشاركة في بحد أقصى ثالث مرات 
 ، على أن تكون آلية التبديل على النحو التالي:المباراة

 يسمح لكل فريق إجراء خمسة تبديالت كحد أقصى. 1.4.13

الثة تبديالت كحد أقصى لتجنب كثرة التوقفات قدر اإلمكان، يجوز لكل فريق إجراء ث 2.4.13
 أثناء المباراة، كما يجوز إجراء التبديالت في استراحة ما بين الشوطين أيضًا.

إذا أجرى كال الفريقين التبديل في نفس الوقت، يحسب هذا التبديل كواحد من الفرص  3.4.13
 . الثالث للتبديل المتاحة لكل فريق

 (14مادة )

 المسابقة نظام

بنظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب واإلياب في كل من مباريات المسابقة تقام مباريات  1.14
الدور األول ودور الثمانية ودور األربعة، على أن تقام المباراة النهائية من مباراة واحدة على 

على أن يتم تحديد الفرق المتنافسة  ،ملعب محايد يحدد من قبل اإلدارة التنفيذية للرابطة
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والمالعب التي ستقام عليها المباريات خالل مرحلتي الذهاب  يةفي جميع األدوار اإلقصائ
  ووفقًا آللية القرعة المعتمدة من اللجنة الفنية.على قرعة رسمية واحدة  بناًء واإلياب 

يا ( ويتمتع بمزاأفي المباراة النهائية يتم اعتبار الفائز من الدور قبل النهائي األول كفريق ) 2.14
مرافق الملعب واألولوية في اختيار ألوان المالبس وتوقيت الفريق المضيف فيما يخص 

التدريب الرسمي والمؤتمر الصحفي قبل المباراة، والفريق الفائز من الدور قبل النهائي 
 (.بالثاني كفريق )

مباشرة للموسم السابق  رابطة المحترفينوبطل كأس  ادنوك للمحترفينيصعد بطل دوري  3.14
 مشاركة في مباريات الدور األول.إلى دور ربع النهائي، دون ال

أو هبوطه لدوري  دوري ادنوك للمحترفينهو بطل  رابطة المحترفينفي حال كان بطل كأس  4.14
للموسم  رابطة المحترفينفي مسابقة كأس  المركز الثانيصاحب الدرجة األولى، يتم صعود 

يتم اختيار صاحب  السابق مباشرة إلى دور ربع النهائي، وفي حال كان الفريق الثاني الهابط
للصعود مباشرة للدور ربع للموسم السابق  ادنوك للمحترفينالمركز الثاني لمسابقة دوري 

 النهائي.

 (15مادة )

 اإلجراءات المتبعة في حالة التساوي في النقاط

 وفقًا لما يلي:يتم تحديد الفريق الصاعد إلى الدور التالي  1.15

الناديين المباريات المقامة بين  فيأكبر عدد من النقاط حقق النادي الذي  1.1.15
  المتنافسين،

الناديين المباريات المقامة بين  خاللأعلى فارق أهداف  سجلالنادي الذي  2.1.15
 المتنافسين. 

الناديين المباريات المقامة بين  أكبر عدد من األهداف خالل سجلالنادي الذي  3.1.15
 المتنافسين. 

 .األرضخارج النادي الذي سجل أكبر عدد من األهداف  4.1.15

هناك أوقات إضافية وسيتم تحديد لن تكون بين الفريقين، في حال استمرار التعادل  5.1.15
ة وفقًا لإلجراءات الموضحة يالفريق الفائز من خالل اللجوء إلى الضربات الترجيح

( ضربات من منطقة الجزاء، وفي حال 5في قانون اللعبة، بحيث يلعب كل فريق )
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ربات الترجيحية يتم تحديد الفريق الفائز عن طريق استمرار تعادل الفريقين في الض
 لعب كل فريق لضربة ترجيحية إلى أن يتغلب فريق على اآلخر.

 يتم اللجوء إلى ضربات الترجيج من منطقة الجزاء، دون اللجوء إلى األوقات اإلضافية. 6.1.15

 

 (16مادة )

 مدة المباراة

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

 صفارة انتهاء الشوط األول وتنتهي بإطالق صفارة بداية الشوط الثاني.

 (17مادة )

 توقيت بداية المباراة

 .نفيذيةاإلدارة التعلى توصيات  بناًء  توقيت بداية كافة مباريات المسابقةتعتمد اللجنة الفنية  1.17

 يلتزم كل نادي من األندية المشاركة في المسابقة بتوقيت بداية المباراة. 2.17

توقع غرامة على كل نادي يتأخر عن توقيت بداية المباراة، سواء في بداية المباراة أو في  3.17
من قانون  7رقم  بداية الشوط الثاني بعد انتهاء استراحة ما بين الشوطين )بموجب القانون

 .الجراءات ضبط الجودة( ووفقًا كرة القدملعبة 

 (18مادة )

 جدول المباريات

بإعداد جدول مباريات المسابقة، وتقام كافة المباريات وفقًا للجدول  اإلدارة التنفيذيةتلتزم  1.18
المقرر، ويجوز تغيير تاريخ أو مكان إقامة مباريات المسابقة وذلك وفقًا لما تقتضيه 

 المصلحة العامة.

يتم تنفيذ استراحة التبريد في المسابقة من بداية الموسم وحتى منتصف في حال الحاجة،  2.18
إعطاء ز للرابطة تمديد االستراحة وفقًا لمستجدات الطقس على أن يتم شهر أكتوبر، ويجو

 لتبريد خالل المباراة وفق اإلجراءات التالية:ا استراحة 
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من زمن المباراة وحين تكون الكرة  (30)في شوط المباراة األول: في حدود الدقيقة  1.2.18
خارج الملعب، سيشير حكم المباراة إلى بداية استراحة التبريد. يقوم الالعبين يتجمع 
الالعبون أمام دكة الفريق ولكن ضمن تخطيط أرضية اللعب، للتبريد باستخدام 

دة لم اسفنجة مبللة بمياه باردة أو بالثلج ومياه الشرب الباردة. تسمر هذه االستراحة
دقيقتين تقريبًا وتنتهي مع صافرة الحكم التي تعلن انتهاء االستراحة. ال يسمح 

 لالعبين بمغادرة أرضية الملعب خالل هذه االستراحة.

من زمن المباراة وحين تكون الكرة  (75)في شوط المباراة الثاني: في حدود الدقيقة  2.2.18
لتبريد. يقوم الالعبين يتجمع خارج الملعب، يشير حكم المباراة إلى بداية استراحة ا

الالعبون أمام دكة الفريق ولكن ضمن تخطيط أرضية اللعب، للتبريد باستخدام 
اسفنجة مبللة بمياه باردة أو بالثلج ومياه الشرب الباردة. تسمر هذه االستراحة لمدة 
دقيقتين تقريبًا وتنتهي مع صافرة الحكم التي تعلن انتهاء االستراحة. ال يسمح 

 بين بمغادرة أرضية الملعب خالل هذه االستراحة.لالع

لتعديل موعد أو تاريخ مباراة يجب على النادي التقدم  لإلدارة التنفيذية في حال التقدم بطلب 3.18
على أن يشتمل الطلب على الموعد  ،بالطلب قبل أسبوع على األقل من موعد إقامة المباراة

اإلدارة لنهائي في هذا الشأن وفقًا لتقدير على أن يكون القرار ا التعديل،وسبب والتاريخ 
 التنفيذية.

في حالة إعادة تحديد مكان جديد ألي مباراة من مباريات المسابقة، يعتبر النادي المضيف هو  4.18
ضيف للمباراة بحيث يكون مسؤواًل عن كافة الشؤون المتعلقة بتنظيم المباراة تالنادي المس

 .الرابطةوفقًا للمواد ذات الصلة في لوائح 

 (19مادة )

 المباريات المؤجلة والمضغوطة بسبب المشاركات الخارجية لألندية

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

على الفترات الزمنية التي تسبق وتلي  أعاله (1-19تطبق القاعدة المذكورة في الفقرة ) 2.19
 (.والدولية والعربية واآلسيوية )الخليجيةية مشاركة الفريق في البطوالت الخارج
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 (20مادة )

 إيقاف المباريات

إذا أوقف الحكم أي مباراة من مباريات المسابقة قبل نهاية الوقت الفعلي بسبب أي قوة  1.20
إذا لم يكن الملعب مناسبا  ،المثال ال الحصرقاهرة أو أي حوادث أخرى، على سبيل 

 الستكمال المباراة أو جراء ظروف الطقس إلى غير ذلك، يجب إتباع اإلجراءات التالية:

يتم إيقاف المباراة مؤقتا بشكل مباشر لمدة ثالثين دقيقة حتى تتحسن الظروف  1.1.20
ي مباراة فلم يقرر الحكم إمكانية استئناف ال مابشكل يسمح باستئناف المباراة، 

 وقت مبكر قبل انتهاء الثالثين دقيقة.

يحق لألندية  أعاله( 1-1-20) للبندإذا ما قرر الحكم استئناف المباراة طبقا  2.1.20
 ستعداد واإلحماء.المشاركة أن تطلب خمس دقائق إضافية كوقت لال

إذا كان الحكم ال يستطيع استئناف المباراة بعد مرور ثالثين دقيقة من إيقافها،  3.1.20
 .(21)للمادة رقم  المباراة طبقاً  تلغى

 (21مادة )

 الطارئةحوادث الأو  القوة القاهرة بسبب و/أو المسابقات المبارياتتأجيل أو إلغاء 

 تأجيل أو إلغاء المباريات: 1.21

إلغاء أو تأجيل المباراة بسبب القوة القاهرة أو الحوادث الطارئة خالل  يحق لإلدارة التنفيذية 2.21
 .ساعات قبل بداية المباراة 3 ال تقل عن ساعة ولمدة 24الـ 

إلغاء أو تأجيل  لحكم ومراقب المباراةساعات وحتى بداية المباراةيحق  3في الفترة من  3.21
دقيقة كحد أقصى من موعد بدء المباراة  30على أن يقوم الحكم باالنتظار لمدة  .المباراة 

 قبل أن يتخذ القرار النهائي بإلغاء المباراة.

لمراقب المباراة وباالتفاق مع حكم المباراة تأجيل المباراة لمدة ساعة وذلك في يجوز  4.21
 حال تم اتخاذ القرار قبل أكثر من ساعة من الموعد المحدد لبداية المباراة.

دقيقة بحد  30ة تجدد الحادث الطارئ بعد بدء المباراة، يجوز للحكم االنتظار لمدة في حال 5.21
الخاص بالحالة الطارئة، قبل أن يتخذ القرار النهائي بإلغاء  أقصى بناءًا على تقييم الوضع

 .المباراة
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في حالة إلغاء أو تأجيل مباراة بسبب قوة قاهرة، تلعب هذه المباراة في اليوم التالي  6.21
غير ذلك، وتعاد المباراة بالكامل بصرف  اإلدارة التنفيذيةليوم المباراة إال في حال قررت 

المتبقي، على أن يتم إلغاء جميع البطاقات الصفراء والحمراء  النظر عن النتيجة والوقت
،مع اإلبقاء على العقوبات الصادرة عن لجنة االنضباط الناتجة عن  التقرير  الخاصة بالمباراة

اإلضافي لحكم أو مراقب المباراة، باإلضافة إلى ذلك في حال غياب أي العب عن المباراة 
تنفاذ العقوبة خالل تلك المباراة ، وكأن المباراة لم تلعب الملغاة بسبب االيقاف ال يتم اس

 .بعد

تاريخ ووقت ومكان إعادة  اإلدارة التنفيذيةفي حال لم تلعب المباراة في اليوم التالي تحدد  7.21
 .المباراة

 إلغاء أو عدم استكمال المسابقات 8.21

a.  يتم اتخاذ قرار إلغاء أو عدم استكمال الموسم نتيجة القوة القاهرة او الظروف الطارئة
بموجب قرار صادر عن مجلس اإلدارة ووفقًا للقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية ذات 

 العالقة في الدولة. 

b. لموسم في حال كان قرار إلغاء أو عدم استكمال الموسم قبل نهاية الدور األول يتم إلغاء ا
كاماًل دون تتويج للبطل أو هبوط أي فريق لدوري الدرجة األولى وال يتم احتساب ترتيب 

 الفرق ألي سبب من األسباب.

c.  في حال كان قرار إلغاء أو عدم استكمال الموسم بعد نهاية الدور األول يتم احتساب
 يع الفرق فيالترتيب النهائي وفقًا آلخر ترتيب بعد ايقاف المسابقة في حال تساوي جم

عدد المباريات الملعوبة،  وفي حال عدم التساوي في عدد المباريات الملعوبة يتم احتساب 
الترتيب  النهائي وفقًا آلخر جولة تساوت فيها جميع الفرق في عدد المباريات الملعوبة 
ويتم  تتويج بطل المسابقة وتحديد الفرق  الهابطة إلى دوري الدرجة األولى و الفرق 

شاركة في دوري أبطال آسيا وكافة اآلثار  األخرى سواء كانت مالية أو ادارية أو غيرها، الم
ودرءًا للشك لن يتم احتساب الجولة المنقوصة في حال لم يتم اقامة المباراة أو المباريات 

 المؤجلة  في الترتيب النهائي.

ا هاالعتراض و/أو استئناف ال يجوزتكون القرارات الصادرة بموجب هذه المادة نهائية وباتة و 9.21
 أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية.
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 (22مادة )

 والملغاة بسبب التيار الكهربائي و/أو عيوب اإلضاءةأالمباريات المؤجلة 

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

في حالة حدوث انقطاع في الكهرباء و/ أو اضاءة الملعب قبل بدء المباراة وتعذر  1.1.22
الموعد المحدد النطالق المباراة، يجب تأجيل المباراة  بدءًا مندقيقة  30إعادتها خالل 

 .اإلدارة التنفيذيةوإعادتها على أن يتم تحديد الملعب من قبل 

طاع الكهرباء و / أو االضاءة أثناء المباراة وتعذر استئنافها في غضون في حالة انق 2.1.22
 دقيقة: 30

إذا كانت النتيجة لصالح النادي الضيف، يجب على الحكم إنهاء المباراة بفوز  1.2.1.22
 لم تكن نتيجة المباراة الفعلية أكبر من ذلك. ما (0-3)النادي الضيف بنتيجة 

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

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

، في حالة انقطاع التيار أعالهالمذكورتين  (2-1-22)و  (1-1-22)دون اإلخالل بالمادتين رقم  2.22
كهربائي أثناء أي مباراة من مباريات المسابقة المقامة على إستاد محايد، ينهي الحكم ال

 .(21)المباراة وتلغي النتيجة وتطبق المادة رقم 

ناء حاالت القوة القاهرة يكون النادي المستضيف مسؤواًل عن التكاليف الناتجة عن ثباست 3.22
 ضاءة.و/أو عيوب اإلب التيار الكهربائي إلغاء أو تأجيل المباراة بسب

 (23) مادة

 إلغاء المباريات بسبب طرد أكثر من العب

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

 المنصوص عليها في الئحة االنضباط.
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 (24مادة )

 االنسحاب وعقوبة عدم استكمال البطولة

 المسابقة.تلتزم األندية بلعب كافة مباريات  1.24

في حالة انسحاب النادي من المسابقة ألي سبب من األسباب بخالف القوة القاهرة قبل  2.24
الخطوات الضرورية الستبدال بالتنسيق مع االتحاد  مجلس إدارة الرابطةيتخذ بدء الموسم 

 المنسحب.النادي 

يخضع أي نادي منسحب من المسابقة ألي سبب من األسباب بخالف القوة القاهرة  3.24
 لإلجراءات التالية:

 :المسابقةيوم من بدء  45إذا كان االنسحاب قبل أكثر من  1.3.24

 .األدنى الدرجةيهبط النادي إلى  1.1.3.24

 من بدء المسابقة: يومًا أو أقل 45إذا كان االنسحاب قبل  2.3.24

 الدرجة األدنى.يهبط النادي إلى  1.2.3.24

 درهم إماراتي. ( مليون1.000.000)يدفع النادي غرامة قدرها  2.2.3.24

 يمنع النادي من المشاركة في المسابقة في الموسم القادم. 3.2.3.24

 الدور األول  مرحلة فيإذا كان االنسحاب  3.3.24

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

 درهم إماراتي، و ( مليوني2.000.000)يدفع النادي غرامة قدرها    2.3.3.24

يتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود  3.3.3.24
التجارية وعقود البث وكافة النفقات األخرى المترتبة على المشاركة 

 في مباريات المسابقة قبل االنسحاب.

الفريق المنسحب )لن يتم حساب كافة النقاط كافة مباريات نتائج تلغي  4.3.3.24
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 

 يات المسابقة.أثناء أي مباراة من مبار
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 :إذا كان االنسحاب في المراحل النهائية 4.3.24

في حال االنسحاب خالل المراحل النهائية ألي سبب من  1.4.3.24
( 500,000األسباب، يتم تغريم النادي المنسحب مبلغ وقدره )

خمسمائة ألف درهم باإلضافة إلى أي خسائر أخرى وفقًا للمادة 
حذف النادي ، ويتم إعادة ترتيب المجموعة بعد )3.3.3.24)

 المنسحب إذا كان االنسحاب قبل مباريات دور ربع النهائي،

في حال كان االنسحاب بعد مباريات دور ربع النهائي يتم   2.4.3.24
 (.0-3اعتماد نتيجة المباراة بخسارة الفريق المنسحب )

مع األخذ باإلعتبار الغرامات المالية المشار إليها في  3.4.3.24
اله، يهبط النادي المنسحب ( أع2.4.3.24( و )1.4.3.24المادتين )

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

باتخاذ القرارات المتعلقة بالحاالت التي ينسحب فيها النادي  مجلس إدارة الرابطةيلتزم  4.24
 والحوادث المفاجئة. المشارك من المسابقة في حاالت القوة القاهرة

 (25مادة )

 استبدال النادي المنسحب

 مجلس إدارة الرابطةيقوم ، (24)في حالة انسحاب نادي من المسابقة وفقا للمادة رقم  1.25
ناد بديل للمشاركة في المسابقة شريطة أن يكون الختيار قرار باتخاذ  بالتنسيق مع االتحاد

 .هذا النادي قد استوفى شروط األندية المشاركة

 (26مادة )

 ميدان اللعب

الحفاظ على ميدان اللعب في حالة جيدة لضمان انسيابية أداء ة يتتولى األندية مسؤول 1.26
 الالعبين على أرض الملعب خالل مباريات المسابقة لالرتقاء بالمستوى الفني للمباريات.

أو قد تؤثر على جودة النقل التلفزيوني للمباراة في حال كانت أرضية الملعب بحالة سيئة و
وجودة المشاهدة، يجب على النادي توفير ملعب بديل بناًء على طلب اإلدارة التنفيذية، 

يحق وفي حال عدم توفير النادي للملعب البديل قبل أسبوع من موعد انطالق المباراة، 
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ي المضيف جميع التكاليف الناتجة اختيار الملعب البديل على أن يتحمل الناد للجنة الفنية
 .عن تغيير الملعب

يجب أن يتحمل النادي المضيف ضمان عدم إقامة إية أنشطة أو فعاليات على ميدان اللعب  2.26
، وفي حال عدم االلتزام بتم مخالفة النادي وفقًا ساعة من مباريات المسابقة 48قبل 

 .الجودةإلجراءات ضبط 

، يجب مخاطبة اإلدارة (2.26الموعد المحدد في المادة )أية فعاليات قبل في حال إقامة  3.26
تأثر أرضية الملعب و/أو مرافق النادي نتيجة إقامة تلك التنفيذية مع ضمان عدم 

 .مخالفة النادي وفقًا إلجراءات ضبط الجودة، وفي حال عدم التقيد بذلك يتم الفعاليات

( من قوانين 1الملعب وفقا للقانون رقم ) يةيجب أن يضمن النادي المضيف تخطيط أرض 4.26
بما في ذلك كافة المالحق( وتكون المسؤولية بالكامل على طرف القدم )كرة لعبة 

 وال يحق للنادي تغييرالقدم، كرة لعبة النادي بأن يتأكد من تخطيط الملعب وفقًا لقوانين 
 .للرابطةالتنفيذية تخطيط أرضية الملعب بعد اعتمادها إال بموافقة خطية من اإلدارة 

 عليهالذي تقام  الملعببفحص والحكام يلتزم مراقب المباراة  االستاد،عند الوصول إلى  5.26
عبة لوقفا لقوانين  تمتويجب عليه التأكد من أن كافة الترتيبات والتجهيزات قد ، المباراة

)بما في ذلك . وإذا لم تتفق حالة ميدان اللعب ذات الصلةالرابطة وكافة لوائح كرة القدم 
ذات الرابطة أو كافة لوائح و/كرة القدم لعبة وأرض الملعب( مع قوانين  ىأبعاد المرم

للنادي المضيف بتعديل الوضع  متعليماتهو/أو الحكام ، يصدر مراقب المباراة الصلة
 الراهن لميدان الملعب.

األقل من بداية خمسين دقيقة على ( 50)قبل حتى بالتعديل  القيامإذا لم يكن ممكنًا  6.26
يتم فرض غرامة على النادي طبقًا إلجراءات ضبط ، (4-26) المباراة وفقا للمادة رقم

بداية المباراة يتم دقيقة من  15الجودة، وفي حال تعذر إجراء التعديالت الالزمة حتى قبل 
 (.0-3إلغاء المباراة واعتبار الفريق الضيف فائزًا )

ولية عدم تأثر عمل اللوحات اإللكترونية اإلعالنية يجب على النادي المضيف تحمل مسؤ 7.26
ويتحمل النادي المضيف المسؤولية  وكاميرات النقل التلفزيوني عند رش أرضية الملعب.

عن رش  المعدات الناتجةالكاملة والتكالفة المالية الناتجة عن حدوث أي تلفيات في 
 األوقات التالية:يحق للنادي المضيف رش أرضية الملعب بالماء في ، والملعب
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قبل بداية فترة اإلحماء، على أن يتوقف رش الملعب قبل ساعة واحدة من بداية  1.7.26
 ،المباراة

دقيقة من بداية المباراة ولمدة  20أي قبل  مباشرة بعد انتهاء فترة اإلحماء 2.7.26
 دقائق، 5قصاها أ

دقائق،  5مباشرة بعد نهاية الشوط األول ولمدة أقصاها  بين شوطي المباراة 3.7.26
 ى أن يكون بدء رش الملعب بعد خروج الالعبين.عل

وفي جميع اإلحول، يجب على النادي المضيف إبالغ مراقب المباراة عن أوقات رش الملعب 
في االجتماع التنظيمي المنعقد قبل ثالث ساعات من بداية المباراة، وفي حال رش 

 راءات ضبط الجودة.الملعب وعدم إخبار مراقب المباراة، يتم تغريم النادي طبقًا إلج

يجب ابالغ الرابطة في حال رغب النادي باجراء صيانة أو تغيير عشب الملعب المعتمد من قبل  8.26
بالملعب اإلدارة التنفيذية قبل شهر من موعد بدء الصيانة، مع موافاة اإلدارة التنفيذية 

على أن يكون من المالعب  الرابطةالبديل في حال كانت الفترة خالل المباريات التي تنظمها 
 .الرابطةالمعتمدة من قبل 

 (27مادة )

 دكة البدالء والمنطقة الفنية

تخصص لكل فريق دكة قريبة من الملعب يجلس عليها مسؤولي الفريق والجهاز الطبي  1.27
 والالعبين البدالء.

، على أن يتم تحديد مسافة متساوية من خط المنتصففنية على يجب أن توجد كل منطقة  2.27
مكان المنطقة الفنية بناًء على الزيارات الميدانية التي يقوم بها ممثلي الرابطة قبل 

 .بداية الموسم

مقعدًا مثبتًا ومزودًا بمساند للظهر كحد أدنى،  20يجب أن تحتوي دكة الفريق على  3.27
ويحظر وجود مقاعد متحركة. ويجب تغطية المقاعد لحمايتها ضد الطقس السيئ أو في 

 غب جماهيري.حالة حدوث ش

أقصى، بالجلوس  بدالء كحدالعبين  وتسعةمن مسؤولي الفريق  لعشرة أشخاصيسمح  4.27
 على دكة الفريق شريطة حصولهم على بطاقة االعتماد المناسبة.
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ال يسمح لالعبين الذين على دكة الفريق باستعراض أية لقطات تلفزيونية للمباراة و/ أو  5.27
منها على سيبل المثال ال الحصر، الهواتف وسائل التواصل اإللكترونية واستخدام 

 ويحقاألجهزة اللوحية، أجهزة التواصل الالسلكية وغيرها من وسائل التواصل.  المحمولة،
 لمراقب المباراة مصادرة أي من هذه الوسائل في حال انتهاك هذه المادة.

ال يسمح لمسؤولي الفريق الذين على دكة الفريق باستعراض أية لقطات تلفزيونية  6.27
للمباراة و/ أو استخدام وسائل التواصل اإللكترونية لذات الغرض، ويسمح فقط استخدام، 
الهواتف المحمولة، األجهزة اللوحية، أجهزة التواصل الالسلكية لغايات استخدامها 

العبين او السباب تتعلق بالتكتيك او التدريب فقط، ويحق ألغراض تتعلق بامن وسالمة ال
لمراقب المباراة مصادرة أي من هذه الوسائل في حال إساءة استخدام هذه األجهزة دون 

 االخالل بحق حكم المباراة التخاذ أي إجراءات اخرى

إذا تجاوز عدد األشخاص الجالسين على دكة البدالء في أي وقت العدد المسموح به  7.27
، توقع غرامة على النادي المسؤول طبقا أعالهالمذكورة  (4-27)جب المادة رقم بمو

 إلجراءات ضبط الجودة.

الغير ين ألحد األندية المشاركة وجموعة أو أكثر من األعضاء المنتمفي حالة رفض م 8.27
مسجلين في قائمة مسؤولي الفريق خالل أي مباراة من مباريات المسابقة، ترك أرض 

الملعب أو دكة الفريق أو المنطقة الفنية أو أي مكان آخر حول أرض  الملعب )منطقة
لصالح الفريق اآلخر.  0-3الملعب( بعد إصدار تعليمات من الحكم بذلك، تعتبر نتيجة المباراة 

وفقا لقرار وعالوة على ذلك، ينهي الحكم المباراة وتوقع غرامة على النادي المسؤول 
 لجنة االنضباط.

الزي الرياضي  فور وصولهم لملعب المباراةسؤولي الفريق والالعبين يجب أن يرتدي م 9.27
نادي وفقًا إلجراءات ، وفي حال عدم االلتزام يتم مخالفة الأو الزي الرسمي للنادي الرسمي

 .ضبط الجودة

أثناء  الجالسين على دكة البدالءيجب أن يرتدي كافة الالعبين والجهاز الفني واإلداري  10.27
ن وبلون مختلف عن األلوان التي يرتديها الالعبالرسمي للنادي رياضي الزي ال المباراة

باستثناء مدرب الفريق والجهاز اإلداري للفريق  والحكام الموجودين على أرض الملعب
لنادي وفقًا يحق لهم إرتداء الزي الرسمي، وفي حال عدم االلتزام يتم مخالفة االذين 

تداء قمصان التدريب عند تلقي التعليمات من يجب عليهم ار، كماإلجراءات ضبط الجودة
 .قبل الحكام
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تخصص الدكة الموجودة بالجانب األيسر )وأنت في مواجهة أرض الملعب( للفريق  11.27
المضيف، بينما تخصص الدكة الموجودة بالجانب األيمن )وأنت في مواجهة أرض الملعب( 

صص الدكة الموجودة للفريق الضيف. وفي حالة إقامة المباراة على أرض محايدة، تخ
بالجانب األيسر للفريق المذكور أواًل، بينما تخصص الدكة الموجودة بالجانب األيمن للفريق 

 المذكور ثانيًا.

 (28مادة )

 حصص التدريب الرسمية

لكأس بإجراء حصص تدريب رسمية قبل ليلتزم الناديان المشاركان في المباراة النهائية  1.28
على ملعب المباراة المحدد من قبل  النهائية ولمدة ساعة واحدةيوم واحد من المباراة 

 يوم الرسمية ما قبلحصة التدريب اللجنة الفنية، وفي حال عدم التزام النادي بإجراء 
جراءات ضبط درهم وفقًا إل ألف ( خمسين50,000)يتم توقيع غرامة مالية قدرها  ،المباراة
 . الجودة

يتم السماح لوسائل اإلعالم في أن يكون التدريب الرسمي مغلقًا  الفريق في حال طلب 2.28
مع السماح بتواجد الفريق اإلعالمي للفريق في جميع  ، تدريبالدقيقة من  15حضور أول 

 أوقات التدريب

في حال كان التدريب الرسمي مفتوحًا، يتم السماح لوسائل اإلعالم بحضور التدريب من  3.28
 فقًا لالئحة اإلعالم.األماكن المخصصة لكل فئة و

 الرسمية من قبل اللجنة الفنية. التدريبيتم تحديد مواعيد حصص  4.28

في حال كانت أرضية الملعب بحالة غير جيدة و/أو إذا كانت الحالة الجوية ال تسمح باللعب  5.28
تقليص الوقت المحدد لحصص التدريب الرسمية أو  الفنية على أرضية الملعب، يجوز للجنة

 أن تلغي حصص التدريب الرسمية حسب تقديرها.

 (29مادة )

 اإلحماء

ق اإلحماء على أرض الملعب قبل المباراة إذا كان الطقس يسمح بذلك )وفقًا يحق للفر 1.29
ة ن دقيقعلى أن يبدأ االحماء قبل بداية المباراة بخمسي (،لتعليمات ورؤية مراقب المباراة

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

يحظر على الفرق اإلحماء قبل و/أو بعد األوقات المحددة آنفا. وتغرم الفرق التي ال تلتزم  3.29
المذكورة آنفا لعدم  (1-29)بتوقيتات اإلحماء الرسمية قبل المباراة المحددة في المادة 

مراعاتها لقائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة وإجراءات ضبط الجودة. ويجوز للفريق 
 م بعملية اإلحماء إذا أراد ذلك.عدم القيا

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

ء استخدام الكرة )ما عدا حارس المرمى( ويتم اإلحماء خلف المرمى بالقرب من دكة البدال
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 

، وبمساعدة مسؤول واحد من مسؤولي استخدام الكرة( اإلحماء في نفس التوقيت )دون
 الفريق.

 (30مادة )

 كرات المباراة والتدريب

هي المورد الرسمي لكرات المباريات  اإلدارة التنفيذيةتعد الشركة المعتمدة من قبل  1.30
 والتدريب.

 اإلدارة التنفيذيةتوفيرها من قبل  يتمالنادي المضيف استخدام الكرات التي  يجب على 2.30
، كما يتعين على النادي المضيف التأكد من استخدام ادنوك للمحترفينلمسابقة دوري 

عشر كرات على األقل في كل مباراة تقام على أرضه خالل الموسم. فيما يخص المباراة 
 ( كرات ليتم استخدامها في المباراة.10بتوفير عدد )الرابطة النهائية للمسابقة ستقوم 

بار، وتوضع هذه الكرات في غرفة الحكام  1.0إلى  0.8ت عند يتم ضبط ضغط هواء الكرا 3.30
( دقيقة على األقل من بدء المباراة. ويجب على الحكام التأكد من القيام بهذا 120قبل )

 اإلجراء.

فقط في  مجلس إدارة الرابطةاستخدام الكرات المعتمدة من  المشاركةيجب على األندية  4.30
 واألنشطة الرياضية.جميع األحداث والصور واالجتماعات 
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 (31مادة )

 اإلستاد

أن يكون االســـتاد داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وأن يكون من بين اإلســـتادات يجب  1.31
المعتمدة من قبل رابطة المحترفين اإلماراتية، كما يجب أن يســـتوفي االســـتاد المتطلبات 

ـــب المعيار ) ئح أخرى ذات صـــلة من لوائح ( من الئحة الترخيص اإلماراتية، وأية لواI .01بحس
شاركة يجب على جميع األنديةو رابطة المحترفين اإلماراتية، ستاد  الم سمية ا على واحد ت

ثالثة أشـــهر قبل وذلك يســـتوفي كافة المتطلبات المدرجة في الئحة االســـتادات األقل 
تاد على األقل  ـــ ية تجديدات على االس من موعد انطالق أول مباراة في المســـابقة، وأ

ـــح يجب أن تنتهي قبل  ـــابقة،يومًا من موعد انطالق أول مباراة في  ثالثونالمرش  المس
 .قبل استخدامهاإلدارة التنفيذية على أن يعتمد االستاد من قبل 

ـــائية من معايير لوائح منح  لمجلس إدارة الرابطةيحق  2.31 ـــتثناء على أحد المعايير االنش اس
ــتادات التابعة  ــتحالة تحقيق المعيار من للرابطة االس ــعوبة كبيرة أو اس في حال وجود ص

 الناحية االنشائية ووفقًا لطلب معلل باألسباب.

بالفريق المشـــارك في   3.31 ـــتاد الخاص  في حال عدم االنتهاء من أعمال التجديد في االس
سابقة ستيفاء  و/ قبل ثالثون يوماً  الم شارك ستاد اأو عدم ا ة الرابطلمتطلبات النادي الم

وفقًا ألحكام الئحة االســتادات يجب على النادي ترشــيح اســتاد بديل الســتضــافة المباريات 
صة  شح موافقة يرفق مع  على أن به،الخا ستاد المر ستاد، اال على أن كتابية من مالك اال

 اد والمباريات التي ستقام على االستاد المستخدم.يكون موضح بها اسم االست

ـــتاد. كما يجب على  4.31 ـــابقة في نفس اإلس يجب أن يلعب النادي جميع مبارياته في المس
ـــتاد ـــم النادي في حاالت عدم جاهزية االس والتي تحول بينه وبين لعب  قبل بداية الموس

ستاد الخاص به، إبالغ اإلدارة التنفيذية لل صاه  طةرابمبارياته في اإل ( يوم 15)في موعد أق
ـــمقبل بداية على األقل  النادي  متضـــمنًا الملعب البديل ونســـخة من االتفاق مع ،الموس

الملعب البديل وســـبب التغيير، على أن يكون الملعب البديل معتمد من اإلدارة  صـــاحب
 .رابطةلمجلس إدارة االتنفيذية، ويكون القرار النهائي في هذا الشأن وفقًا لتقدير 

ـــتاد تغيير الناديقرر في حال  5.31 ـــم،بعد بداية  االس ابالغ االدارة التنفيذية يجب عليه  الموس
ـــبوع على األقل من موعد المباراة للرابطة  ـــافتها في المزمعقبل اس ـــتض ـــتاد  اس االس

 التغيير، والســبب في الجديد المقترح اســم االســتاد طلبال كما يجب أن يتضــمنيد. الجد
ستاد. موافقة كتابية من وكذلك ستاد حالة تغيير فيعلمًا أنه  مالك اال ، يجب أن يكون اال
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 ،للرابطة اإلدارة التنفيذية قبلمن  المعتمدة االســتادات ضــمن قائمة االســتاد المقترح
 االستاد. المتعلقة بتغيير جميع التكاليفيتحمل النادي  إلى ذلك باإلضافة

نادي في حاالت القوة القاهرة أو ألي ســـبب أخر  6.31 عب يجب على ال نه وبين ل لذي يحول بي ا
ية  يذ به، يتم إبالغ اإلدارة التنف خاص  تاد ال ـــ باراة أو أكثر في اإلس طةم على الفور،  للراب

متضمنًا الملعب البديل، ونسخة من االتفاق مع النادي صاحب الملعب البديل، وسبب التغيير 
ل النادي صـــاحب المباراة جميع الحقوق والواجبات الخاصـــة بتنظيم المباراة، على أيتم يتحم

، ويكون القرار النهائي في هذا اإلدارة التنفيذيةعلى أن يكون الملعب البديل معتمد من 
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةالشأن وفقًا لتقدير 

ــرف اإلدارة التنفيذية  7.31 ــة به تحت تص ــتاد والمالعب الخاص ــع اإلس يجب على كل نادي أن يض
ـــة بالمباراة، للرابطة  ـــغيلية الخاص ـــتثناء التكاليف التش عند الطلب دون أي تكاليف باس

شريطة أن يتم إرسال طلب من قبل اإلدارة التنفيذية قبل سبعة أيام على األقل من اليوم 
ــرورة طة الرابالذي تحتاج فيه  ــتاد، ويجوز تقليل مدة اإلخطار في حالة الض ــتخدام اإلس الس

  .التي تقدرها اإلدارة التنفيذية

ــمن النادي ما جاء  8.31 ــتاد المقام عليه المباريات يجب أن يض في حال عدم ملكية النادي لالس
ــتاد وأال تتحمل 7-31في المادة )  أيالرابطة ( في العالقة التعاقدية بينه وبين مالك االس

 تكاليف إضافية باستثناء التكاليف التشغيلية الخاصة بالمباراة.

جاء في المواد  9.31 ما حال االخالل ب ية  (8- 31 ،7- 31)في  مال مة  ـــيتم فرض غرا ها س قدر
عن أية أضــرار وخســائر الرابطة وتعويض  المخالف،درهم على النادي مائة ألف  (100,000)

 .وفقا لما يحدده مجلس إدارة الرابطة بهامادية تلحق 

إجراء فحص لالستاد في أي وقت قبل أو أثناء المسابقة للتأكد من لإلدارة التنفيذية يجوز  10.31
 .للرابطةان االستاد يستوفي المعايير المطلوبة في لوائح االستادات التابعة 

 (32مادة )

 معدات الالعبين

، مجلس إدارة الرابطةبالئحة المعدات المعتمدة من  يجب على األندية المشاركة اإللتزام 1.32
والمسؤولون في مباريات المسابقة.  والتي تحدد المالبس واألدوات التي يرتديها الالعبون

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



 

47 

)القميص والثاني أو الثالث نة من طقم المالبس األول يجب على كل نادي تقديم عي 2.32
والشورت والجورب( لحراس المرمى والالعبين في الموعد الذي تحدده اإلدارة التنفيذية 

حد أطقم المالبس من األلوان الفاتحة على أن يكون مع االلتزام بضرورة أن يكون أ. للرابطة
للرابطة كما يجب الحصول على موافقة اإلدارة التنفيذية الطقم األخر من األلوان الداكنة. 

دي داخل اإلستاد خالل مباريات المسابقة وفقا جميع المالبس التي يستخدمها الناعلى 
 لإلجراءات التي حددتها الئحة المعدات واية تعليمات الحقة لها.

الدارة ايحق ويلتزم مسؤولي المباراة و/أو مراقب المباراة و/أو مسؤولي التسويق ب 3.32
فحص مالبس الالعبين ومعداتهم في أرض الملعب، كما يحق لهم للرابطة التنفيذية 

للمزيد من الرقابة والفحص بعد انتهاء للرابطة إرسال هذه المتعلقات إلى المقر الرئيسي 
 المباراة.

أن الموافقة على أغراض ومالبس الالعبين الواردة في لوائح معدات قرارات بشالتعد  4.32
أدنى مسؤولية أو التزام في حال نشؤ أي نزاع نتيجة الرابطة نهائية. وال تتحمل الرابطة 

للتعاقد بين النادي المشارك والراعي )الرعاة( بسبب شروط اإلعالن الموجودة بالئحة 
أي ضرر عن الرابطة تعويض النادي المشارك على  . ويوافقالرابطةالمعدات التي وضعتها 

 قد ينتج عن اتخاذ أي قرارات تتعلق بأغراض ومعدات الالعبين.

المشاركين في مباريات المسابقة موضحًا على ظهر  الالعبينيجب أن يكون اسم ورقم  5.32
 قميص اللعب مع ضمان ما يلي:

اإلستاد من  أن يكون الرقم مقروء لطاقم التحكيم وللجمهور الموجود في 1.5.32
 .يةالتلفزيون القنوات مسافة بعيدة باإلضافة إلى مشاهدي

يجب أن يختلف لون األسماء واألرقام عن معدات الالعبين وأن تكون بألوان متباينة  2.5.32
أو مكتوبة على رقعة ملونة مختلفة عن لون القميص )أي يكون اللون الفاتح 

 فوق الداكن أو العكس(.

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

آخر من نفس  العبألي األخرى ال يمكن استخدامه في هذه المسابقة الرابطة 
الموسم في حال مشاركة الالعب صاحب الرقم في أي مباراة من مباريات 

يجوز ال وفي حالة انتقال الالعب إلى فريق آخر، ، نظمها الرابطةالمسابقة التي ت
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مع منح حارس  99حتى  1منح رقمه إلى العب آخر. ويبدأ تسلسل أرقام الالعبين من 
 في أغلب األحيان. 1المرمى رقم 

 والعبي من )حراس المرمى مالبس كالً  أطقمتحديد ألوان بللرابطة اإلدارة التنفيذية  تقوم 6.32
ويحق للنادي المستضيف و/أو الضيف  ،كل مباراة من مباريات المسابقة قبلالفريق( 

إمكانية تغيير لون الطقم المعتمد للمباراة ألي طقم آخر في حال مخاطبة اإلدارة 
 ساعة من استالم كشف األلوان للمباراة ذات الصلة، 24بحد أقصاه التنفيذية كتابيًا 

 للرابطةاإلدارة التنفيذية المعتمدة من قبل لوان وستتركز عملية اختيار األلوان على األ
 في حال وجود تعارض وفقًا للتالي: تحديد األلوانعلى أن تكون أولوية  فريق،لكل 

  الفريق المضيف مالبس العبي 1.6.32

  الفريق الضيف مالبس العبي 2.6.32

  مالبس حارس مرمى الفريق المضيف 3.6.32

 مالبس حارس مرمى الفريق الضيف 4.6.32

الثاني أو  الطقم األول مع الطقممجمع من اللعب بطقم قد يطلب من الفريق الضيف 
 الثالث.

يجب أال يكون هناك أي تشابه بين ألوان مالبس الفريقين والتي يجب الموافقة عليها من 
 قبل حكام المباراة قبل انطالق المباراة.

المباراة النهائية للمسابقة  دون اإلخالل بما جاء أعاله، تكون أولوية تحديد األلوان في 7.32
 باعتبار أن النادي ) أ ( هو النادي المضيف والنادي ) ب ( هو النادي الضيف.

في حال الوصول إلى استنفاذ كامل لجميع الخيارات المشار إليها أعاله، مع عدم إحضار  8.32
الفريق الضيف لألطقم االحتياطية والتي تختلف عن طقم الفريق المضيف المحدد من 

دقيقة من موعد انطالق المباراة، وفي حال تعذر  15دارة التنفيذية، يتم االنتظار لمدة اإل
واعتبار الفريق  يتوجب على الحكم إلغاء المباراةإحضار المالبس من قبل الفريق الضيف 

 (. 0-3الضيف خاسرًا بنتيجة )

لمباراة وطقم على األندية المشاركة إحضار الطقم المعتمد من قبل اإلدارة التنفيذية ل 9.32
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 
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االلتزام بما ورد في هذا البند ولم يؤدي هذا الفشل الى الغاء المباراة سيتم تغريم النادي 
 آالف درهم وفقًا إلجراءات ضبط الجودة. عشرة( 10,000بغرامة قدرها ) المعني

 (33مادة )

 سلوك الالعبين ومسؤولي الفريق

يلتزم جميع الالعبين ومسؤولي الفريق المشاركين في المسابقة بمبادئ الروح الرياضية  1.33
 .الرابطةواللعب النظيف في جميع المباريات وغيرها من أنشطة 

االنضباط بالتعامل مع حاالت سوء سلوك الالعبين أو مسؤولي الفريق وتتم تختص لجنة  2.33
 معاقبتهم وفقا لالئحة االنضباط.

يحظر التدخين مطلقا في ميدان اللعب ومناطق وسائل اإلعالم/البث وجميع المناطق  3.33
وغرف المدربين الموجودة في الرسمية داخل اإلستاد )غرفة المالبس ونفق الالعبين، 

وفقًا لالئحة  هذه المادةوسيتم التعامل في حالة خرق وغيرها(. الرسمية، المنطقة 
 .االنضباط

 (34مادة )

 تصوير المباريات

، على أن يتم تحديد )فيديو( أو أكثر يمكن للفرق تصوير مبارياتهم بواسطة كاميرا فنية 1.34
، للرابطةالمسؤول اإلعالمي  كن المحددة لها بكل إستاد بمعرفةاألماأعداد الكاميرات و

فقط وال يجوز استخدامها في األمور اإلعالمية  ويقتصر دور تصوير المباريات لألمور الفنية
أو الترويجية أو التسويقية، على أن يكون لألشخاص المخولين بالتصوير والمعتمدين من 

 .بطاقة تعريفية بذلك موالصادر لهقبل الرابطة 

 



 

50 

 الفصل الخامس

 األندية المضيفة

 (35مادة )

 متطلبات اإلستادات

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

 األندية المضيفة بتلك الشروط إلى توقيع العقوبات عليها طبقا إلجراءات ضبط الجودة.

)سواء المركز اإلعالمي، أو للرابطة بمجرد تحديد المرافق واعتمادها من اإلدارة التنفيذية  2.35
، أو الغرفة الطبية، أو غرفة مراقبة الرابطة مسؤولي غرفة المؤتمر الصحفي، أو مكتب

تعاطي المنشطات، وغيرها(، ال يسمح لألندية المضيفة بتغيير هذه المرافق إلى مكان 
. ويجب أن يقدم طلب تغيير مكان للرابطةآخر إال إذا حصلت على موافقة اإلدارة التنفيذية 

حال مخالفة ذلك  ، وفيالمرافق المتفق عليه قبل أسبوع واحد على األقل من المباراة
 .سيتم مخالفة النادي طبقًا إلجراءات ضبط الجودة

 (36مادة )

 المباريات تنظيم

ل من قببشكل مباشر  هاميتنظيشرف على والتي  ثناء المباراة النهائية للمسابقةتباس 1.36
يعتبر النادي المضيف في كافة مباريات المسابقة هو النادي  ،للرابطةاإلدارة التنفيذية 

أواًل في جدول المباريات. ويلتزم النادي )على نفقته الخاصة( بما يلي، على سبيل المذكور 
 المثال ال الحصر:

 ضمان إقامة المباراة وفقًا للوائح والتعميمات ذات الصلة. 1.1.36

التأكد من تعيين المنسق العام للنادي المضيف الذي تم تسجيله واعتماده من  2.1.36
 في المسابقة، ملعبهلكل مباراة مقامة على للرابطة اإلدارة التنفيذية قبل 

التأكد من توفير وتجهيز كافة المرافق المدرجة في الئحة اإلستادات بشكل جيد  3.1.36
 قبل كل مباراة من مباريات المسابقة،
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التأكد من تأمين مواقف مالئمة للسيارات وتوفير مدخل آمن لجميع الجهات  4.1.36
ر، الفرق المشاركة ومسؤولي المعنية بالمباراة، على سبيل المثال ال الحص

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

ضمان وجود كمية كبيرة من الثلج والماء والمرطبات )يجب على النادي المضيف  5.1.36
مالبس الفرق  على األقل توفير مرطبات وفواكه وساندويتشات( في غرف تغيير

 مسؤولي وغرفة تغيير مالبس الحكام وغرفة مراقبة تعاطي المنشطات ومكتب
 والمركز اإلعالمي. الرابطة

جديدة نظيفة مبللة بالماء المثلج )يتم  أو مناشف اسفنجة 20التأكد من توفير  6.1.36
 500ماء حجم  عبوة 22وكيلو غرام من الثلج  10تقديمها في صندوق تبريد( و

 لكل استراحة تبريد في كل شوط لكل فريق. ميلليتر

جديدة نظيفة مبللة بالماء المثلج )يتم  أو مناشف اسفنجة 10التأكد من توفير  7.1.36
 500عبوة ماء حجم  14كيلوا غرام من الثلج و 5تقديمها في صندوق تبريد( و

 الحكام. شوط لطاقمميلليتر لكل استراحة تبريد في كل 

ساعات على  4لمسؤول باإلستاد يوم المباراة قبل التأكد من حضور طاقم العمل ا 8.1.36
 األقل من موعد انطالق المباراة لكي يقوموا بالواجبات المنوطة بهم،

التأكد من حضور منسق وأطفال جمع الكرات "اثني عشر طفاًل" قبل بداية المباراة  9.1.36
بساعتين ونصف واستمرارهم في العمل حتى بعد انتهاء المباراة بعشرة دقائق. 

 ى العودة إلى الئحة برنامج الشباب للجنة للحصول على المزيد من المعلومات،يرج

ضمان وجود متطوعين وفريق عمل يتميز بالكفاءة التي تمكن النادي المضيف  10.1.36
الرابطة من الوفاء بالتزاماته التي تمت اإلشارة إليها في هذه الالئحة ولوائح 

 األخرى،

مبارايات ومسؤولي والعبي الفريق ضمان الدخول لالستاد لكل من مسؤولي ال 11.1.36
الضيف والرعاة والجماهير وجهات البث الرسمية واالعالم دون أي تمييز في 

 الجنس أو العرق أو اللون أو الديانة أو المعتقد.
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يكون النادي المضيف مسؤواًل عن النظام واألمن قبل وأثناء وبعد المباراة. ويعتبر  12.1.36
ث قد تحصل وقد تفرض عليه عقوبات نتيجة النادي المضيف مسؤواًل عن أية حواد

 لهذه الحوادث.

يجب أن يحضر ويغادر العبو الفريق المضيف  ،من والسالمةباأل تتعلق ألمور 13.1.36
 في الحافلة الخاصة بالفريق. والفريق الضيف

( أجهزة اتصال السلكي 5يجب على النادي المستضيف توفير على األقل عدد )  14.1.36
للجنة على أن تكون اإلدارة التنفيذية لمسؤولي المباريات المعينين من قبل 

مشحونة بالكامل في كل مباراة من مباريات المسابقة وتكون متصلة مباشرًة 
 ة.مع مسؤولي النادي المضيف المسؤولين عن تنظيم المبارا

النادي  نتيجة تعاقدأدنى مسؤولية أو التزام في حال نشوء أي نزاع الرابطة ال تتحمل   2.36
المشارك أو أي من العبيه أو مسؤوليه أو موظفيه أو ممثليه أو وسطائه أو أي طرف ثالث 

الموّردين أو المصّنعين أو جهات البث أو  الرعاة( أوسبيل المثال ال الحصر الراعي ) )على
الرابطة االلتزام بأحكام هذه الالئحة و/ أو أي لوائح أخرى تضعها  الالعبين( بسببالوسطاء أو 

 وأي طرف آخر بموجبها. والمترتبة على األندية

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

موظفيها، مدرائها، عمالها/ ممثليها، وكالئها وجميع األشخاص التابعين للجنة عن أي أضرار 
غرامات أو مصاريف أو مسؤوليات أو التزامات أو خسائر أو تعويضات أو عقوبات أو دعاوى أو 

)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 

 .الرابطةالالئحة و/ أو أي الئحة أخرى صادرة  عن 

النهائية  المباراة عن تنظيممسؤولة  اإلدارة التنفيذية ( ستكون1-36) دون اإلخالل بالمادة 4.36
 في المسابقة.
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 (37مادة )

 أنظمة اإلذاعة الداخلية والمعلقون واإلعالنات

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

، على أن يحتوي النظام الصوتي على الزيادة المفاجئة في الجماهير ومستويات الضوضاء
مخارج ألغراض البث التلفزيوني وفي حال عدم توفر ذلك يتم مخالفة النادي طبقًا لغرامات 

 ضبط الجودة 

اإلنجليزية  باللغتين ولديه القدرة على مخاطبة الجماهير يجب توفير مذيع داخلي مدرب 2.37
األندية المضيفة بنص مكتوب يستخدمه للرابطة اإلدارة التنفيذية  تزودوالعربية. وسوف 

 في كل مباراة من مباريات المسابقة. المذيع الداخلي

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

دقيقة  ( بعشرين20)بداية المباراة يسمح لألندية المضيفة بتشغيل موسيقى حتى قبل  4.37
وكذلك أثناء استراحة ما بين الشوطين وفقُا لقائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة، ولكن 

تخصيص فواصل معينة يجب التحكم في مستويات الصوت بشكل مناسب أثناء اإلحماء و
 لبث اللقاءات التلفزيونية على أرضية الملعب.

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

 (38مادة )

 شاشة العرض العمالقة

يعرض على شاشة العرض العمالقة نتيجة وتوقيت المباراة وشعارات الناديين وشعار  . 1.38
وفي  . للوائح األخرى ذات الصلةالبطولة وال يعرض عليها الوقت بدل الضائع وذلك وفقًا 

نادي طبقًا حال توقف أو عدم تشغيل شاشة العرض العمالقة ألي سبب، سيتم مخالفة ال
 .إلجراءات ضبط الجودة

عمالقة داخل العرض التستطيع األندية المضيفة عرض بث مباشر للمباراة على شاشة  2.38
 اإلستاد )إن أمكن(، ويحظر عرض إعادة اللقطات دون استثناء.
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يحظر بشدة عرض النتائج أو مقاطع فيديو مصورة للمباريات األخرى في المسابقة على  3.38
 خلية.أو باستخدام أنظمة اإلذاعة الدا العمالقةشاشة العرض 

 (39مادة )

 السالمة األمن و

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

إعداد وتخطيط وتنفيذ اإلجراءات األمنية األجهزة أو المعدات األمنية، باإلضافة إلى 
المناسبة داخل وحول اإلستاد في جميع مباريات المسابقة. والتي تشمل كافة األشخاص 

هو موضح في الفصل  )كما من: العبي ومسؤولي الناديين ومسؤولي المباراةالمعنيين 
المشاركة(  واألنديةالرابطة السادس( وممثلي وسائل اإلعالم والشركاء التجاريين والرعاة )

 والجمهور.

تلتزم األندية المضيفة بالتأكد من أن خطط األمن والسالمة التي قاموا بإعدادها تشمل  2.39
 اآلتي:

يتولى تنفيذ  )ضابط أمن المنشأة( أمني مرخص التزام كل نادي بتعيين مسؤول 1.2.39
المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية للقانون  مجموعة من الواجبات والمهام

ودليل  في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية 2014( لسنة 8التحادي رقم )ا
، مع االلتزام بتنظيم اجتماع مع الشرطة المحلية بالرابطةاألمن والسالمة الخاص 

جراءات الموسم لمناقشة جميع األمور واإل وشركة األمن الخاصة قبل بداية
 المباريات.األمنية الخاصة بتنظيم 

)ذكورًا وإناثًا شركات األمن الخاصة العدد الكافي من عناصر التزام االندية بتوفير  2.2.39
، وفي حال عدم تواجد باللغة العربيةيتواجد نسبة مناسبة من المتحدثين وأن 

في الموعد المحدد إلنطالق المباراة يجب على الحكم  الخاصة األمنعناصر شركات 
إلغاء  المدة يتمتواجدهم خالل تلك  دقيقة وفي حال عدم 15االنتظار لمدة 

 (.0-3)المباراة ويعتبر النادي المضيف خاسرا للمباراة بنتيجة 

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

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

 وضع الالفتات في أماكنها المخصصة، 6.2.39

 يجب أن تكون أبواب اإلخالء في حاالت الطوارئ جاهزة للعمل، 7.2.39

 تخصيص منطقة لمركز العمليات لتكون نقطة رئيسية إلدارة العملية األمنية، 8.2.39

 بطريقة صحيحة، االطراف المعنيةتحديد المسارات المرورية لجميع  9.2.39

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

 يجب منع دخول الجمهور إلى أرض الملعب في جميع األوقات، 11.2.39

 امتثال العروض والفعاليات الترفيهية للقوانين المحلية، 12.2.39

 تقديم الخدمات الطبية للجمهور، 13.2.39

 خطة عملية لبحث عن األطفال المفقودين، إن وجد. 14.2.39

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

يحظر على الجمهور الدخول إلى اإلستاد وبحوزتهم أي من المواد الواردة في قائمة  4.39
 المواد المحظورة.

على أال في االستاد ) باستخدام مكبر صوت واحد فقطيسمح لمشجعي النادي المشارك  5.39
واط( وأية آالت موسيقية إيقاعية أخرى ألغراض تشجيع ناديهم. ال يجوز أن  45يزيد عن 

يوصل مكبر الصوت و/ أو اآلالت الموسيقية اإليقاعية المستخدمة في تشجيع الفريق إلى 
و/ أو اآلالت الموسيقية أي أجهزة إلكترونية وال يجوز تضخيم أصوات مكبر الصوت 

اإليقاعية المستخدمة في التشجيع. على أن يتم استخدام مكبر الصوت واآلالت 
ويتم تطبيق عقوبة على النادي  الموسيقية اإليقاعية في مدرجات الدرجة الثانية فقط.

أن تأخذ بعين  لإلدارة التنفيذيةويحق وفقًا إلجراءات ضبط الجودة في حال مخالفة ذلك، 
تبار مسألة عدم السماح بوجود مكبرات الصوت بإستاد معين إن تمكن النادي االع

المستضيف من تقديم تقرير و/أو مستند مستقل، يدل على تأثير استخدام مكبرات الصوت 
أو راحة المرضى في المالعب المتواجدة  سلبًا على تدابير األمن والسالمة في االستاد
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. دون اإلخالل بما سبق، يحق لإلدارة التنفيذية اتبجانب المراكز الصحية أو المستشفي
مصادرة مكبرات الصوت و/ أو اآلالت  الخاصة أو الشرطة أو موظفي شركة األمنللرابطة 

الموسيقية اإليقاعية إذا كانت األصوات أو الضوضاء الصادرة منها تؤثر على أداء الحكام 
 أو على تدابير األمن والسالمة.

الجماهير باألخالق الرياضية أثناء تشجيع أنديتها. ويحظر عليهم توجيه أي يجب أن تتحلى  6.39
 إهانة أو استخدام ألفاظ أو شعارات أو تصرفات أو لغة عنصرية أو جنسية.

 يجب أن يتحمل كل نادي مسؤولية سوء السلوك الصادر عن جماهيره ومشجعيه. 7.39

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

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

 االنضباط.

الخاصة بالنادي المضيف من قبل جماهير النادي الضيف، إذا تم إتالف المرافق أو المباني  10.39
من موعد  ساعة على األكثر 24خالل  للرابطةيقوم النادي المتضرر بإبالغ اإلدارة التنفيذية 

ويحق  .مثبتة بصور توضح التلفيات بهذه التلفيات في صيغة تقرير أمنيانطالق المباراة 
حص الخسائر والتلفيات المتكبدة ثم بعد ذلك تعيين أي طرف لفللرابطة لإلدارة التنفيذية 

وبناء على نتيجة الفحص يتم طلب التعويضات الالزمة من النادي الضيف. وعالوة على ذلك، 
 .إعداد تقرير بالتنسيق مع لجنة االنضباط التخاذ إجراء إضافي لإلدارة التنفيذيةيجوز 

 (40مادة )

 سيارات اإلسعاف والمرافق الطبية

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

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

. ويجب أن يح مزاولة المهنة ومعتمد من وزارة الصحة أو هيئة طبية حكوميةتصر 
تكون هناك سيارة إسعاف موجودة قبل بداية المباراة على األقل بساعتين حتى 
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لإلستاد(، بينما يجب ومنظمي المباراة نهاية المباراة )ومغادرة جميع الجماهير 
سيارة اإلسعاف األخرى في اإلستاد قبل بداية المباراة بساعة على األقل  أن توجد

 لإلستاد(. وسوف يطبق ما يلي:الالعبين وحتى نهاية المباراة )ومغادرة جميع 

في و/أو المسعفين والسائقين متواجدين  سيارتي اإلسعافإذا لم تكن  1.1.1.40
راة، اإلستاد في الموعد المحدد مع وصولها قبل انطالق موعد المبا

 .النادي طبقا لقرار لجنة االنضباطسيتم توقيع عقوبة على 

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

 لمدة خمسة عشر دقيقة كحد أقصى حتى تصل سيارتي اإلسعاف.

بعد مرور و/أو المسعفين والسائقين ل سيارتي اإلسعاف إذا لم تص 3.1.1.40
 باراة ويعتبر النادي المضيف خاسراً الخمسة عشر دقيقة، يتم إلغاء الم

 .(0-3)للمباراة بنتيجة 

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

في الحال، وفي جميع األحوال الرابطة النادي المضيف بإبالغ مسؤولي 
سوف توقع عقوبة على النادي المضيف طبقا إلجراءات ضبط الجودة 

 والئحة االنضباط.

يجب التأكيد على أن تكون المواقف والمسارات الخاصة بسيارة اإلسعاف خالية من  2.1.40
وفي حال عدم االلتزام بذلك سيتم فرض غرامة  ،أي عوائق طوال فترة المباراة

 .ضبط جودة

يجب توفير غرفة طوارئ طبية بالقرب من غرفة تبديل المالبس/أرض الملعب،  3.1.40
ومجهزة بالكامل بكافة التجهيزات الطبية الطارئة مخصصة لالعبين والمسؤولين 
 .بالرابطةطبقا لالئحة اإلستادات الخاصة 

توفير غرفة مكيفة وجيدة اإلضاءة والتهوية لمراقبة تعاطي المنشطات على أن  4.1.40
، كما يجب أيضًا بالرابطةتكون هذه الغرفة مجهزة طبقا لالئحة اإلستادات الخاصة 

 .توفير اتصال باإلنترنت لهذه الغرفة

 توفير الخدمات الطبية التالية في أرض الملعب: 5.1.40

 .ئ الطبيةطبيب مدرب على تقديم خدمات الطوار 1.5.1.40
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ويوجد مع كل سيارة  –إما أن تكون هناك سيارتي جولف جاهزتين للعمل  2.5.1.40
يتكون كل  –مساعد، أو يتم تأمين طاقمين من حاملي النقالة وسائق 

على أن يكونوا الئقين بدنيًا ويرتدون ، طاقم من أربعة أشخاص كحد أدنى
 .مالبس رياضية موحدة

ادي استخدامها مع ضرورة في حال وجود سيارة جولف واحدة يحق للن 3.5.1.40
يتكون كل طاقم من أربعة  –وجود نقالتين مع طاقمين لحمالي النقالة 

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

 في نفس الوقت.

 (41مادة )

 ()االعتمادمراقبة الدخول 

تعد بطاقة االعتماد، إثبات مادي ألحقية الدخول إلى مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة.  1.41
الحق في أي من مقاعد  اوال يمنح حامله اوتعتبر بطاقة االعتماد شخصية وال يجوز نقله

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.

في جميع األندية يوم المباراة. بالرابطة  وتنفيذ نظام االعتماد الخاصتطبيق سوف يتم  2.41
  .ويطبق النظام بأكمله قبل بداية المباراة بثالث ساعات على األقل

في حالة تطبيق نظام االعتماد )قبل موعد بداية المباراة بثالث ساعات على األقل( يجب ارتداء  3.41
خاصة الطاقم بطاقة االعتماد في جميع األوقات لتكون ظاهرة أمام األشخاص المعنيين، و

 .الرابطةاألمني ومسؤولي 

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

ة يكل موسم لألندل بطاقات االعتمادالمسؤول الوحيد عن إصدار للرابطة اإلدارة التنفيذية تعد  5.41
عن تصاريح الدخول يوم المباراة. وتحتفظ بكافة البيانات الشخصية المتعلقة باألطراف  فضالً 

 المعتمدة.
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طبقًا الرابطة المسجلين للمشاركة في البطوالت التي تنظمها الالعبين يجب على جميع  6.41
والفرق المشاركة التقدم للحصول مسؤولي الفرق واألعضاء في األندية و، (8) رقم للمادة

 على اعتماد للدخول إلى مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة.

وفقًا لإلجراءات المتبعة في الئحة بطاقات االعتماد بطاقات يجب تقديم طلب الحصول على  7.41
 االعتماد. 

إلستخراج بطاقة بديلة عن كل بطاقة  رسومدرهم  ( خمسمائة500)يتحمل النادي دفع مبلغ  8.41
 اعتماد يتم فقدانها أو ضياعها.

 (42دة )ما

 البروتوكول

على األندية المضيفة مراعاة تنفيذ البروتوكوالت التالية في جميع مباريات المسابقة كما  1.42
 يلي:

التأكد من وجود األعالم التالية في مكان واضح قبل بدء المباراة بساعتين على  1.1.42
 األقل:

 x 2.25متر  1.5العربية المتحدة )أبعاده لدولة االمارات العلم الوطني  1.1.1.24
 متر(،

  متر(،  x 2.25متر  1.5)أبعاده  اتحاد اإلمارات لكرة القدم علم  2.1.1.24

 متر(، x 2.25متر  1.5علم رابطة المحترفين اإلماراتية )أبعاده  3.1.1.24

قبل وفي أرض الملعب قبل بدء المباراة، ش كرة القدم يعيجب المرور بعلم الفيفا  2.1.42
. ويجب أن تتم إجراءات عرض علم الفيفا وفق الرابطةدخول الفريقين أثناء عزف نشيد 

 .بالرابطةالخاصة الئحة برنامج الشباب 

 (43مادة )

 التأمين

تتحمل األندية المضيفة مسؤولية التغطية التأمينية ضد األخطار ذات الصلة بإقامة  1.43
وتنظيم المباريات المقامة على أرضها عبر ضمان مبالغ معقولة في مقابل األضرار 

لألفراد واألدوات والممتلكات، فضال عن الخسائر االقتصادية، المتعلقة بالظروف الحادثة 
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الخاصة باألندية واالتحادات المعنية. وتشمل التغطية التأمينية على سبيل المثال ال الحصر 
 ما يلي:

بوليصة تأمين الطرف الثالث )لكافة األطراف المشاركة في المباريات أو التي  1.1.43
 ا الصلة(،ستحضر إلى المكان ذ

 ،بوليصة تأمين ضد الحوادث الواقعة على الجماهير 2.1.43

 بوليصة التأمين على اإلستاد، 3.1.43

أي مسؤوليات تتعلق بالعناصر المؤمن عليها في عن الرابطة تخلي األندية المضيفة  2.43
 .(1-43)المادة 

تتحمل األندية مسؤولية التغطية التأمينية )بما في ذلك العالج والعمليات الجراحية(  3.43
لالعبين والمسؤولين، على نفقتها الخاصة طوال مباريات المسابقة. ويستثنى من ذلك، 

. وتلتزم األندية المشاركة، بدفع الضرر المتعلق بهذا الرابطةكافة دعاوى التلفيات ضد 
 .الرابطةالشأن عن 

  (44)ادة م

ـــوص عليها في المادة )للرابطة دون اإلخالل بالتغطية التأمينية  1.44 أعاله، تتحمل  (43المنص
ضد  شركة تأمين معروفة  صة مع  سئولية التأمين على نفقتها الخا شاركة م األندية الم

 األخطار اآلتية:

 .الرابطةالتأمين ضد كافة أنواع المخاطر المتعلقة بالمشاركة في مسابقات  1.1.44

التأمين ضـــد المخاطر المتعلقة بالعروض وتنظيم مبارايات الفريق والتي يجب أن  2.1.44
ثالث )عن جميع األطراف  ـــئولية الطرف ال ـــر التأمين ضــــد مس ـــمل دون حص تش
ــمان مبالغ  ــتاد( عبر ض ــاركة في المباريات أو الموجودة في الملعب أو االس المش

، األشـــياء والممتلكات، واألرواح معقولة في مقابل الخســـائر الحادثة لألشـــخاص
ــالً  ــارك ذو  عن فض ــة للنادي المش ــادية المتعلقة بالظروف الخاص ــائر اإلقتص الخس
 الصلة.
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في حال كان النادي المشارك غير مالك لالستاد المستخدم، فيلتزم بتوفير تأمين مناسب،  2.44
سئولية الطرف الثالث  شمل التأمين م سائر الممتلكاتي ستاد أو وخ  التي تحدث لمالك اال

 المستأجر.

ــمول  3.44 ــمان ش ــارك ض هي معرفة  كما-التأمينفي كافة وثائق الرابطة على النادي المش
فاء  يات التي الرابطة في هذه الالئحة والنص على إع ـــؤول بات والمس فة المطال كا من 

أن تطلب للرابطة تنشـــأ، والمتعلقة بالعروض وتنظيم المباريات وفي جميع األحوال، يجوز 
فير، تعهد كتابي )بدون رســوم( باإلعفاء عن المســئولية أو عدم من أي جهة مشــاركة تو

 التعرض للضرر و / أو الضمانات و /أو نسخ وثائق التأمين ذات الصلة.

 (45)مادة 

 المسئولية والتعويض

ــالــث للعمــل و/أو اإلدارة التنفيــذيــة  مجلس إدارتهــاو/أو للرابطــة يجوز  1.45 تعيين طرف ث
ـــار أو وكيل بالنيابة عنها أو ـــمس الرابطة مقدم خدمات فيما يتعلق بتنفيذ التزامات  كس

 الواردة في اللوائح ذات الصلة.

ـــئوليتها في حالة الرابطة تخلي  2.45 ـــؤوليها والتابعين لها مس النزاع حول وموظفيها ومس
العقود التي تنشـأ بين النادي والالعبين، المسـئولين، المسـتخدمين، الممثلين أو الوكالء 

ـــملأو أي طرف ثالث  ـــنعين، اإلعالميين،  )ويش ـــر الكفالء، المزودين، المص ذلك دون حص
حة و/ أو أي لوائح أخرى  هذه الالئ يذ  ما يتعلق بتنف طة الوكالء والالعبين(، في وأي للراب

 التزامات أخرى للشخص المعني بموجبها.

لدفاع عن  3.45 ها و/أو الرابطة ووكالئها وكفالئتلتزم األندية المشــــاركة بتعويض، إعفاء وا
وكافة موظفيها، مدراءها، الرابطة ثالث يعمل كمقدم خدمات و/أو بالنيابة عن أطرف 

عن أي أضرار أو مسئوليات للرابطة عمالها/ ممثليها، وكالءها وجميع األشخاص التابعين 
أو إلتزامات أو خســائر أو تعويضــات أو عقوبات، أو دعاوى أو غرامات أو مصــاريف )ويشــمل 

ـــاريف القانونية الم ـــأ أو تتعلق بعدم ذلك المص عقولة( من أي نوع أو طبيعة والتي تنش
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ـــتخدمين، الممثلين أو الوكالء بأي من بهذه  ـــؤولين، المس إلتزام النادي، الالعبين، المس
 .الرابطةالالئحة و / أو أي الئحة أخرى صادرة من 
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  السادسالفصل 

 مسؤولو المباراة 

 (46)مادة 

 الحكام

، على أن يكون الالزم إلدارة مباريات المسابقةتعين لجنة الحكام باتحاد كرة القدم العدد  1.46
 العدد في كل مباراة وفقًا للتالي:

 حكم ساحة 1.1.46

 حكم مساعد أول 2.1.46

 حكم مساعد ثاني 3.1.46

 حكم رابع 4.1.46

 حكم فيديو  5.1.46

 مساعد حكم فيديو 6.1.46

  

 بين الرابطة واتحاد الكرة. ( باإلتفاق1.46تغيير عدد الحكام الوارد في المادة ) يجوز 2.46

ال يجوز لألندية طلب تعيين أو عدم تعيين حكام معينين لمبارياتهم وال يجوز لهم أيضًا طلب  3.46
 تغيير حكم تم تعيينه بالفعل. 

يقوم حكم المباراة بكتابة تقرير المباراة في النظام االلكتروني بعد نهاية المباراة  4.46
 ساعات من موعد بداية المباراة.( ثمان 8مباشرة. وفي موعد أقصاه )

على الحكام الدوليين والدرجة  رابطة المحترفين كأسيقتصر تعيين الحكام في مباريات  5.46
 األولى ذوي الخبرة فقط.

فإنها ال أو وسائل التواصل بين الحكام  (VARيخص تقنية حكم الفيديو المساعد )فيما  6.46
الحاالت التي يتبين فيها عدم وبالتالي ففي  ،تتعدى كونها تقنية مساعدة لحكم المباراة
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مل عن الع متوقفهوسائل التواصل بين الحكام أو تشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد أو 
ألسباب عطل في التمديدات الكهربائية أو في أي وقت من األوقات بسبب عطل فني أو 

الفريقين المشاركين في  تندرج ضمن القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة، يتم إبالغ مدراء
 للمباراة. أو إلغاء المباراة من قبل الحكم الرابع دون إيقاف

 (47مادة )

 المباراة مراقب

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

في المباراة كما يعد بمثابة السلطة للرابطة ر مراقب المباراة الممثل الرسمي يعتب 2.47
 المسؤولة عن تنظيم المباراة بالشكل الصحيح وسيرها بسالسة.

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

 بالمباراة.

بعد نهاية  في النظام االلكترونيتقرير كامل عن المباراة  بكتابة مراقب المباراةيقوم  4.47
 .( ثمان ساعات من موعد بداية المباراة8، وفي موعد أقصاه )المباراة مباشرة

شاملة على أن يتميز موقعه برؤية نموذجية  يخصص مقعد باإلستاد لمراقب المباراة، 5.47
كما يخصص تلفاز أمامه يتم ن متصاًل بممر آمن وسريع للملعب، لإلستاد بأكمله وأن يكو

على ان تكون عبر القنوات الناقلة صاحبة الحقوق متضمنة بث نفس المباراة عليه 
 اللقطات المعادة وليست التغذية المباشرة من عربة النقل.

 (48)مادة 

 مقيم الحكام

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

 على هذه المراجعة. ومسجلة(، ويرفع المقيم تقريره للجنة الحكام بناًء 

 .رابطة المحترفينكأس يقتصر تعيين مقيمي الحكام الدوليين )كرة القدم( في مباريات  2.48



 

65 

 على أن، للرابطة اإلدارة التنفيذيةتحدده يخصص مقعد باإلستاد لمقيم الحكام، وفق ما  3.48
يتميز موقعه برؤية نموذجية شاملة لإلستاد بأكمله وأن يكون متصاًل بممر آمن وسريع 

از امامه يتم بث نفس المباراة عليه على أن تكون عبر القنوات كما يخصص تلفللملعب )
الناقلة صاحبة الحقوق ومتضمنة اللقطات المعادة وليس التغذية المباشرة من عربة 

 (.النقل

 (49مادة )

 مراقبة الدخولمسؤول 

لكل مباراة من مباريات المسابقة، ينحصر  مراقبة الدخولمسؤول اإلدارة التنفيذية  تعين 1.49
 .الرابطةدوره الرئيسي في ضمان التطبيق واالستخدام الصحيح لبطاقات اعتماد 

بالتنسيق مع النادي المضيف وخدمات  مراقبة الدخولعالوة على ذلك، يقوم مسؤول  2.49
من الطوارئ المحلية لضمان اتخاذ احتياطات األمن والسالمة الالزمة في كل مباراة 

 مباريات المسابقة.

 (50مادة )

 المسؤول اإلعالمي

لكل مباراة من مباريات المسابقة مسؤول إعالمي ينحصر للرابطة اإلدارة التنفيذية تعين  1.50
 والئحة البث واإلنتاج التلفزيونيدوره الرئيسي في اإلشراف على تنفيذ الالئحة اإلعالمية 

 .الخاصة بالرابطة

 (51مادة )

 تعاطي المنشطات مراقبةمسؤول 

بتعيين مسؤول لمراقبة تعاطي المنشطات  اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات تلتزم 1.51
 لتقديرها. وفقاً  المسابقةأثناء مباريات 

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

 والتأكد من وجود المتطلبات الالزمة وفقًا لالئحة االستادات.



 

66 

 (52مادة )

 رابطة المحترفين اإلماراتيةمسؤولو 

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

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

 اللوائح اإلدارية

 (53مادة )

 إلجراءات التأديبيةا

، ةالرابط، ولوائح االتحاد التأديبية واالستئنافية وفقا للوائحيتم التعامل مع اإلجراءات  1.53
 ، ولوائح المسابقاتبالرابطة تحاد، وإجراءات ضبط الجودة الخاصةالوالئحة االنضباط التابعة ل

 .الرابطةوتعاميم ذات الصلة، 

/أو كان و -حدوث أي انتهاكات  ارتاب فيفتح تحقيق إذا مجلس إدارة الرابطة اإليعاز بيحق  2.53
،  وإجراءات ضبط الرابطةللوائح الحالية التحاد اإلمارات لكرة القدم، ولوائح  –لديهعلم بذلك 
الرابطة في حال لم تكن وتعاميم ، ولوائح المسابقات ذات الصلة، بالرابطةالجودة الخاصة 

 .هذه االنتهاكات من ضمن صالحيات لجنة االنضباط في االتحاد

التحاد اإلمارات لكرة القدم فرض إجراءات تأديبية في حالة  ابعةيحق للجنة االنضباط الت 3.53
، والئحة الرابطةحدوث أي انتهاكات للوائح الحالية التحاد اإلمارات لكرة القدم، ولوائح 

وتعاميم االنضباط التابعة التحاد اإلمارات لكرة القدم، ولوائح المسابقات ذات الصلة، 
 .الرابطة

الدرة التنفيذية فرض غرامات في حالة حدوث أي انتهاكات للوائح يحق للجنة الفنية و/أو ا 4.53
 إلجراءات ضبط الجودة. ميم الخاصة بها، وفقاً ا، والتعالرابطةالمسابقات ذات الصلة، ولوائح 

 (54مادة )

 اإلنذارات )البطاقات الصفراء(

 يترتب على الحصول على إنذار )بطاقة صفراء واحدة( ما يلي: 1.54

درهم على  (500)درهم إماراتي على اإلنذار األول و  (250)فرض غرامة بقيمة  1.1.54
 درهم على اإلنذار الثالث عن كل بطاقة صفراء يحصل عليها (750)اإلنذار الثاني و 

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



 

68 

الالعب ثالثة إنذارات في المسابقة، يتم حرمانه من المشاركة في  ىإذا تلق 2.1.54
 المسابقة. نفس المباراة التالية في

في ذات  يتم اسقاط اإلنذار الثاني في حال شارك الالعب فعليًا في ثالث مباريات 3.1.54
حصوله على أي عقوبة إدارية أخرى  دون المسابقة )وال يشترط أن تكون متتالية(

 أو أي عقوبات إنضباطية. أو طرد(الث كـ )اإلنذار الث

انتهاء مباريات الدور  ، ومعوأية مواد أخرى ذات الصلة (2.1.54إستثناًء من المادة ) 4.1.54
في  لالعبين المشاركينإنذارات ا جميع يتم إسقاط، للمسابقةالنهائي ربع 

 )اإلنذار األول والثاني فقط(. المسابقة والتي ال يترتب عليها إيقاف

 

أعضاء الجهاز الفني واإلداري على ثالثة إنذارات في مباريات أحد في حال حصول  5.1.54
 مباراة واحدة في نفس المسابقة. فرقة في نفس المسابقة يتم إيقافهمت

إذا ألغيت نتيجة أي مباراة من مباريات المسابقة أو تم إنهاء المباراة أو لم تستكمل ألي  2.54
 . االنضباط الئحةالمواد ذات الصلة من سبب، تطبق 

يلتزم كل نادي من األندية بتنفيذ هذه العقوبات سواء تمثلت في اإليقاف المؤقت عن  3.54
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 

، وذلك وفقًا للتقرير النهائي للمباراة والمحمل الشتراك في مباريات المسابقةالمسابقة ل
 .( بعد اعتماده من حكم ومراقب المباراةFA NETعلى النظام اإللكتروني لالتحاد )

ألحد  أو أيًا من أعضاء الجهاز الفني أو اإلداري أو الطبي إذا انتقل أي العب أو تمت إعارته 4.54
، يحتفظ بسجل البطاقات الصفراء الخاص به، ويلتزم ناديه السابق خالل الموسم األندية

، قالاالنتعليها حتى آخر يوم قبل تم الحصول بإعالم النادي الجديد بالبطاقات الصفراء التي 
 .رصد اإلنذاراتويلتزم النادي الجديد بمواصلة عملية 

 في المواد ذات الصلة. وفقًا لالئحة االنضباط، تلغي جميع اإلنذارات المسابقةفي نهاية  5.54
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 (55مادة )

 الطرد )البطاقات الحمراء(

على بطاقة حمراء بعد تلقيهم لبطاقتين الحاصلين تنفذ اإلجراءات التالية بشأن الالعبين  1.55
 صفراويتين أثناء إحدى مباريات المسابقة:

يتعين و من مباريات المسابقةيتم إيقافهم تلقائيٌا عن اللعب في المباراة التالية  1.1.55
 درهم إماراتي. 1,500عليهم دفع غرامة قدرها 

على بطاقة حمراء مباشرة أثناء إحدى الحاصلين تنفذ اإلجراءات التالية بشأن الالعبين  2.55
 مباريات المسابقة:

، مباريات المسابقة من التاليتينيتم إيقافهم تلقائيا عن اللعب في المباراتين  1.2.55
خطأ يستوجب بطاقة حمراء لحرمان ب من هذه القاعدة الالعب الذي ارتكويستثنى 

الفريق المنافس من إحراز هدف محقق )السيما عن طريق اإلمساك بالكرة عمدًا(، 
في أول  وفي هذه الحالة يتم إيقاف الالعب تلقائيا عن اللعب لمدة مباراة واحدة

 المسابقة.نفس مباراة تالية من 

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

أعضاء الجهاز الفني واإلداري على الطرد بسبب " اإلنذار الثاني" يتم  أحد في حال حصول 3.55
 إيقافه مباراة واحدة في نفس المسابقة.

أعضاء الجهاز الفني واإلداري على الطرد المباشر يتم إيقافه مباراة  أحد في حال حصول 4.55
 .دة في نفس المسابقةواح

في حال انتهاء المسابقة تسقط جميع اإلنذارات الحاصل عليها أعضاء الجهاز الفني  5.55
 واإلداري ويحال الطرد إلى المسابقات التي تليها.

في حال عدم تنفيذ عقوبة اإليقاف المتحصل عليها الجهاز الفني واإلداري، تحال عقوبة  6.55
 عقوبة التالية:اإليقاف إلى لجنة االنضباط لتوقيع ال

 مضاعفة العقوبة اإلدارية .1

 درهم. 50,000درهم وال تزيد عن  10,000فرض غرامة مالية ال تقل عن  .2
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يحق للجنة االنضباط فرض المزيد من  ،بالمواد ذات الصلة في الئحة االنضباطدون اإلخالل  7.55
في أي  أيضًا تنفيذ عقوبة اإليقافلجنة االنضباط العقوبات و/أو الغرامات. وقد تقرر 

 مسابقة من المسابقات األخرى.

إذا تم طرد الالعب ببطاقة حمراء مباشرة، ال يؤثر ذلك على عدد البطاقات الصفراء التي  8.55
 تحصل عليها من قبل. 

إذا تم إلغاء أي مباراة من مباريات المسابقة أو لم تستكمل ألي سبب من األسباب، تطبق  9.55
 ابقة.العقوبة في أول مباراة تالية من ذات المس

ألحد أو أيًا من أعضاء الجهاز الفني أو اإلداري أو الطبي إذا انتقل أي العب أو تمت إعارته  10.55
، يحتفظ بسجل البطاقات الحمراء الخاصة به، ويلتزم ناديه السابق خالل الموسم األندية

 ،عليها حتى آخر يوم قبل انتقالهتم الحصول بإعالم النادي الجديد بالبطاقات الصفراء التي 
 .رصد اإلنذاراتويلتزم النادي الجديد بمواصلة عملية 

 (56مادة )

 اإليقاف عقوبةتنفيذ 

 تطبق عقوبة اإليقاف عن المشاركة في مباريات المسابقة على النحو التالي:  1.56

مباراة واحدة بعد تحصله على ثالث بطاقات صفراء في  يتم إيقاف الالعب تلقائياً  1.1.56
 .أول مباراة تالية من ذات المسابقةمباريات المسابقة، وتنفذ العقوبة في 

بالئحة االنضباط، ال تحتسب المباراة ضمن فترة  بالمواد ذات الصلةدون اإلخالل  2.1.56
إيقاف الالعب إال إذا كانت قد بدأت بالفعل، وبالتالي ال تحتسب المباريات التي تم 

 إلغاءها قبل ركلة البداية ضمن فترة إيقاف الالعب.

في حال عدم إمكانية تنفيذ عقوبة اإليقاف )إما بسبب انتهاء مباريات المسابقة  3.1.56
 النحو التالي: علىادي منها(، تنفذ عقوبة اإليقاف أو إقصاء الن

في حال انتهاء الموسم، تنفذ عقوبة اإليقاف في المباراة التالية للنادي  1.3.1.56
في اول مباراة رسمية يحق لالعب المعاقب في بداية الموسم التالي 

 .المشاركة فيها

في اول مباراة في حالة عدم انتهاء الموسم، تنفذ عقوبة اإليقاف   2.3.1.56
 .ية يحق لالعب المعاقب المشاركة فيهارسم
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إذا تمت إعارة الالعب الموقوف أو انتقل إلى أحد األندية، يجب عليه تنفيذ العقوبة  4.1.56
مع النادي الجديد، ويتعين على النادي السابق إبالغ النادي الجديد بالعقوبات 
المفروضة على هذا الالعب لضمان تنفيذها بالكامل وفقا للمواد المنصوص 

 ها بهذه الالئحة.علي

، يحق للجنة االنضباط أن تقرر تنفيذ عقوبة اإليقاف في (3-1-56)دون اإلخالل بالمادة رقم  2.56
 خرى.األمسابقات الالمسابقة وفي 

يوضح ملحق آلية تطبيق الطرد واإليقاف في دليل التشغيل الخاص بمسابقات الرابطة  3.56
المناطق الخاضعة للرقابة والتي يحق لالعبين وأيًا من الجهار الفني أو اإلداري أو الطبي 

 المستبعدين التواجد بها نتيجة الطرد أو تنفيذًا لعقوبة اإليقاف. 

 (57مادة )

 ممارسة العنف من قبل الالعبين و/أو المسؤولين

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

للوائح  ال الحصر، أرض الملعب وغرفة تبديل المالبس والمناطق المحيطة باإلستاد، وفقاً 
 .(أو أي لوائح أخرى ذات صلة، الرابطة، االتحاد)

 (58مادة )

 واالستئناف  التظلم

لجان القضائية ذات الصلة باتحاد اإلمارات لكرة لوائح الاإلجراءات القضائية طبقًا ل يتم اتخاذ 1.58
 .الرابطةو/أو تعليمات  القدم

 (59مادة )

 الميداليات والهدايا التذكارية

 يحصل النادي الفائز بالمسابقة على ما يلي: 1.59

 المسابقة، كأس 1.1.59

 نسخة تذكارية من الكأس األصلي، 2.1.59
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 ،(45) ميدالية ذهبيةوأربعون خمسة  3.1.59

 .(1-61)للمادة رقم  مكافأة مالية، طبقاً  4.1.59

 ميدالية فضية، ومكافأة مالية، طبقاً  (45وأربعين )خمسة يحصل النادي الوصيف على  2.59
 .(1-61)للمادة رقم 

الصعود على منصة التتويج الستالم  من كل فريق كحد أقصى ( العب فقط26يحق لعدد ) 3.59
( العبًا على األقل في الحفل 18كما يتوجب على كل فريق التأكد من مشاركة ) الميداليات.

 (5،000)الرسمي لتوزيع الجوائز. في حال عدم مشاركة الحد األدنى المحدد، تفرض غرامة 
 درهم عن كل العب أقل من الحد األدنى.آلف 

فريق  تسجيلهم كمسؤولييتم  نوالذيفريق من كل فريق  مسؤولي (10) يحق لعدد 4.59
. ال تسري أحكام هذه الستالم الميداليات على دكة البدالء الصعود على منصة التتويج

يتوجب على كل نادي  المادة على رئيس النادي الرياضي و/ أو رئيس شركة كرة القدم.
الفني للحفل الرسمي لتوزيع الجوائز. في حال عدم مشاركة  المديرالتأكد من مشاركة 

 على النادي.درهم ألف  (30،000)توزيع الجوائز، تفرض غرامة  المدير الفني في حفل

واألشخاص  (4.59 ،3.59في حال عدم التزام النادي بالعدد المشار إليه في المادتين ) 5.59
المتفق عليهم للصعود إلى منصة التتويج خالل االجتماعات التنسيقية الخاصة بحفل 

 .إلجراءات ضبط الجودة درهم وفقاً ألف  (100,000)التتويج يتم فرض غرامة على النادي 

 قبلالرابطة يحتفظ بطل المسابقة بالكأس على سبيل األمانة، على أن تتم إعادته إلى  6.59
شهرين على األقل من المباراة النهائية للمسابقة. ويتحمل البطل مسؤولية أي خسارة 

لة عدم تمكنه من . وفي حاللرابطةأو ضرر يحدث للكأس ويجب عليه إعادته بحالته األصلية 
التنفيذية. وفي جميع األحوال، يلتزم النادي بإبالغ اإلدارة ذلك، يلتزم بدفع تعويض تقدره 

 على الفور في حالة سرقة الكأس أو تعرضه للكسر أو الضرر.الرابطة 

يحصل النادي الفائز بالمسابقة في أي موسم من المواسم على نسخة تذكارية من  7.59
، وال يجوز للنادي الحاصل على النسخة التذكارية من ية دائمة لهالكأس األصلي، تكون ملك

الكأس أن يسمح باستخدام هذه النسخة التذكارية في أي سياق يظهر فيه طرف ثالث 
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الرعاة أو أي شركاء تجاريين( أو أي طريقة أخرى  )بما

 .قد تؤدي إلى ربط طرف ثالث بالكأس و/ أو المسابقة
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يصبح الكأس األصلي ملكية دائمة مدى الحياة للنادي الذي يفوز بالمسابقة ثالث مرات  8.59
 متتالية أو أربع مرات متقطعة.

لن تحتسب فإنه المشار إليها أعاله،  (7-59)إذا حصل أي نادي على الكأس وفقا للفقرة رقم  9.59
 المشار إليه في البطوالت المتقطعة التي حصلت عليه األندية األخرى قبل احتفاظ النادي

عند تحديد ملكية الكأس  احتساب تلك البطوالتبالكأس مدى الحياة ولن يتم  الفقرة أعاله
  المادة.لذات وفقا  في المستقبل
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  الثامنالفصل 

 اللوائح المالية

 (60مادة )

 تالغراما

، تدفع كافة الغرامات (55)و ( 54)للمادتين رقم  اإلخالل باإلجراءات المتبعة وفقاً  دون 1.60
، على أن يتم خصمها تلقائيًا من عوائد المفروضة على أي نادي أو على العبيه أو ممثليه

  بنهاية الموسم.الرابطة  النادي لدى

 (16مادة )

 الجائزة المالية

بموجب خطاب تعميمي ترسله  المخصصة لهذه المسابقةيعلن عن الجائزة المالية  1.61
 إلى األندية المشاركة. بعد انتهاء الموسمالرابطة 
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 الفصل التاسع 

 ختاميةأحكام 

 (26مادة )

 أحكام خاصة

هذه الالئحة  وتسرييخالف هذه الالئحة الغيًا سابق يعتبر كل حكم يرد في الئحة أو قرار     2.62
نه في حال أي تعارض مع النظام األساسي ، إال أ2022-2021موسم اعتبارا من بداية 

 .تطبق احكام النظام األساسيللرابطة 

يعتبر بروتوكول عمليات المباريات المعتمد وتعديالته والقرارات الصادرة عن الجهات   2.62
 ولة جزءًا ال يتجزأ من هذه الالئحة يقرأ وينفذ معه.المعنية في الد

 (63مادة )

 والقوة القاهرة المسائل غير المنصوص عليها

بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه  ات الالزمةقرارالاتخاذ يحق لمجلس اإلدارة  1.62
وباتة وال يجوز االعتراض عليها او استئنافها  الالئحة ، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية

  امام أي من الجهات القضائية او التحكيمية.

يحق لمجلس اإلدارة اتخاذ القرارات الالزمة في حاالت القوة القاهرة او الظروف الطارئة،  1.63
وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة وال يجوز االعتراض عليها او استئنافها امام أي من 

 جهات القضائية او التحكيمية.ال

 (46مادة )

 التصديق واالعتماد

وتم اعتمادها والتصديق عليها من قبل اإلدارة التنفيذية للرابطة تم اعداد هذه الالئحة  1.64
 .23/06/2021اعتبارًا من تاريخ  ويتم العمل بها الرابطةمن قبل مجلس إدارة 

 


