
   

1 

 

 الئحــــة االعتراض على قرار الحكم 
 مسابقة كأس رئيس الدولة في  

 مسابقات رابطة المحترفين االماراتية و 
 

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

 لكرة القدم وتعديالته، 
 النظام األساسي لالتحاد الدولي لكرة القدم،  -
 النظام األساسي لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم،  -
 النظام األساسي لمجلس اإلتحاد الدولي لكرة القدم، -
الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات في شأن    2008( لسنة  7المرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

 العاملة،
م في شأن انضمام الدولة إلى االتفاقية الدولية لمكافحة  2009( لسنة  60المرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

 المنشطات في مجال الرياضة،
ية لمكافحة  م في شأن انضمام الدولة إلى االتفاقية الدول2009( لسنة  119المرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

 المنشطات في مجال الرياضة،
 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية. 2014( لسنة 8الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ) -
 النظام األساسي لرابطة المحترفين االماراتية  -
لكرة القدم. فقد وبناء على ما عرضته رابطة المحترفين االماراتية، وتصديق مجلس إدارة االتحاد االماراتي   -

 أصدرنا هذه الالئحة على النحو االتي: 
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 تعريفـــــــــات
 (1مادة )

السياق معنى آخر يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الالئحة نفس المعاني    يقتض في هذه الالئحة وما لم  
الواردة في النظام األساسي والقواعد العامة التحاد اإلمارات لكرة القدم، كما تكون للعبارات والكلمات اآلتية المعاني 

 قرين كل منها:  ةالموضح
 .دولة اإلمارات العربية المتحدة الدولة 

 ."االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا  الدولي االتحاد 
 .اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم  االتحـــاد        

 الجمعية العمومية التحاد اإلمارات لكرة القدم  الجمعية العمومية 
 .مجلس إدارة االتحاد  المجلس     
  األمانة العامة لالتحاد  األمانة العامة 

 األمين العام لالتحاد. األمين العام 
 الئحة االعتراض على قرارات الحكم الالئحة           

  .هيئة االعتراض على قرارات الحكم الهيئة           
 .اللجنة المشكلة من قبل المنسق العام لنظر االعتراض على قرارات الحكم اللجنة         

 . المنسق العام للهيئة المنسق العام            
 .أعضاء الهيئة األعضاء         

 الجهة التي تعنى بإدارة وتسيير شؤون مسابقات األندية المحترفة رابطة المحترفين اإلماراتية          
الذي                         النادي المتحدة  له عضويةالنادي  العربية  للنظام    اتحاد اإلمارات  القدم طبقًا  لكرة 

الدولة ومسابقات رابطة المحترفين   األساسي والذي يشارك في مسابقة كأس رئيس
 اإلماراتية . 

مسابقة كأس رئيس الدولة والمسابقات التي تنظمها رابطة المحترفين  من    16دور  ال المسابقات 
 اإلماراتية 
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   . اتحاد أو ناِد عدا الالعبينكل من يقوم بنشاط له عالقة بكرة القدم في  المسؤولون      
 العب كرة القدم المسجل في االتحاد  الالعب           
 . الحكام ومراقب المباراة ومقيم الحكام          مسؤولو المباراة   

معتمدًا  كل من يدير مباراة كرة القدم أو من يساعد في إدارتها بشرط أن يكون   الحكم                            
 رسميًا ومقيدًا في سجالت االتحاد . 

هو الخطأ الذي يمكن لحكم المباراة الوقوع فيه من خالل تسجيل حالة حصلت  الخطأ المادي        
ضمن المباراة وسجلت بشكل خاطئ على سبيل المثال ال الحصر تسجيل أسم  

 .العب محل العب آخر
تكون   مفرطة أو لعب بوحشية عند التنافس على الكرة عندما استخدام الالعب قوة  اللعب العنيف       

 الكرة في اللعب . 
 استخدام الالعب قوة مفرطة أو لعب بوحشية عندما ال يكون هناك تنافس على السلوك المشين    

 الكرة .
رابطة  المباراة الرسمية    تنظمها  او  الدولة  رئيس  كأس  مسابقة  في  االتحاد  ينظمها  التي    المباراة 

 المحترفين اإلماراتية في مسابقاتها لجميع الفرق واألندية على المستوى المحلي. 
رئيس   كأس  مسابقة  الئحة 

 الدولة 
 الالئحة المنظمة لمسابقة كأس رئيس الدولة

 .اللوائح المنظمة للمسابقات والتي تصدر عن رابطة المحترفين االماراتية لوائح دوري المحترفين 
 

 .ينطبق مصطلح األشخاص الطبيعيين على الجنسين كما ينطبق المفرد على الجمع والعكس صحيح   -مالحظة :
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 أحكام تمهيدية 
 (2) مادة

تحدد هذه الالئحة القواعد واالجراءات التي تتيح لالعب او النادي المنتمي له الالعب االعتراض على قرارات 
) اعتبارا من دور الـ  في مسابقة كأس رئيس الدولة  الحكم في حدود ما تنص عليه المادة الثامنة من هذه الالئحة  

 مسابقات رابطة المحترفين االماراتية الرسمية. و (  16
 (3مادة )

 : الالئحة كل منيخضع ألحكام 
 األندية المحترفة و رابطة المحترفين االماراتية   -أ

 .الحكام -ب 
 .مسؤولو المباراة    -ج
 .الالعبون    -د 
 16اعتبارا من دور الـ  األندية المشاركة في مسابقة كأس رئيس الدولة   -هـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

5 

 

 البــــاب األول
 الفصل األول 

 تشكيل الهيئة والجهاز المعاون 
 (4مادة )

 . االعتراض على قرارات الحكم هي أحد الهيئات المستقلة والمعنية بتنفيذ أحكام هذه الالئحةهيئة 
 (5مادة )

 تشكيل الهيئة 
 يعين المجلس المنسق العام وأعضاء الهيئة من خارج أعضاء المجلس. -أ

 المجلس. تكون مدة عمل الهيئة سنة واحدة قابلة للتجديد، أو بناءًا على ما يقرره  -ب 
حكام سابقين وثالثة أعضاء من  ثمانية، على أن يكونوا من  عضوًا  11و  تتشكل الهيئة من منسق عام    - ج

 ذوي الخبرة واالختصاص في مجال رياضة كرة القدم. 
تسقط العضوية عند اعتذار العضو عن نظر االعتراض وبدون عذر مقبول يقدم للمنسق العام، ويحق له    -د 

 تماده من المجلس. ترشيح عضو بديل على أن يتم اع 
 

 (6مادة )
 :تشكيل اللجنة

يشكل المنسق العام لجنة مكونة من ثالثة أعضاء على أن يكون اثنان منهم حكام سابقين واالخر من  -أ
 .ذوي الخبرة الرياضية لنظر طلب االعتراض المقدم من الالعب او النادي موضوعا

بالتنسيق مع مقرر الهيئة مهام المنسق العام لحين عودته  في حال غياب المنسق العام يتولى األمين العام   -ب 
 او تعيين منسق عام جديد.
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 (7مادة )
  :الجهاز المعاون للهيئة

 
  - تعين األمانة العامة مقرر للهيئة تكون مهامه ما يلي :

 التأكد من وصول الطلب للمنسق العام ومتابعة اإلجراءات الخاصة باالعتراض.  -أ
 باألعمال اإلدارية وتدوين القرارات الصادرة عن الهيئة. القيام  -ب 
 ( سنوات.3حفظ الوثائق والقرارات والمحاضر لمدة ال تقل عن ) - ج
ارسال االعتراضات والمستندات المرفقة الى أعضاء اللجنة المكلفة من االتحاد للنظر في الموضوع   -د 

 المرفوع إليها .
 من ضمن اختصاصه.  القيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها االتحاد    - ه

 ( 8مادة )
 اختصاصات اللجنة

  -: تختص اللجنة باآلتي
 .النظر باالعتراضات المقدمة من الالعبين أو األندية على األخطاء المادية في قرارات الحكام موضوعا -أ

على سبيل المثال وليس الحصر ) في حال إعطاء الطرد لالعب مع العلم ان الالعب المطرود هو العب 
 أخر(

الحمراء   -ب  البطاقات  األندية حال حصولهم على  أو  الالعبين  المقدمة من  باالعتراضات  النظر موضوعا 
 -:المباشرة بسبب احدى االخطاء التالية

 ارتكاب اللعب العنيف  -1
 ارتكاب السلوك المشين )وفقا للتعريف الوارد في هذه الالئحة(  -2
حققة لتسجيل هدف عن طريق لمس الكرة بشكل  حرمان الفريق المنافس من تسجيل هدف او فرصة م -3

 .متعمد 
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حرمان الالعب المنافس الذي يتحرك باتجاه مرمى المنافس من فرصة محققة لتسجيل هدف بارتكابه   -4
         .احد االخطاء التي تستوجب احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء

 
 الفصل الثاني

 (9مادة )
 تقديم االعتراضات 

ويرسل عبر البريد االلكتروني التالي    خطياً رابطة المحترفين    في مسابقات يقدم االعتراض على قرار الحكم   -أ
objection.refree@uaeproleague.ae    ساعة من توقيت بداية المباراة، يرفق معه فيديو    24خالل

 االعتراض وإيصال الرسوم.خاص بموضوع 
ويرسل عبر   خطياً  16اعتبارا من دور الـ يقدم االعتراض على قرار الحكم في مسابقة كأس رئيس الدولة  -ب 

ساعة من توقيت بداية المباراة، يرفق معه فيديو    24خالل    info@uaefa.aeالبريد االلكتروني التالي  
 م.خاص بموضوع االعتراض وإيصال الرسو 

البطاقة   -ت  موضوع  الالعب  كان  سواء  االعتراض  في  مصلحة  صاحب  االعتراض  مقدم  يكون  ان  يجب 
 المعترض عليها او النادي الذي ينتمي اليه الالعب فقط. 

 يتم عرض االعتراض على المنسق العام للبت فيه شكال وتشكيل لجنة االعتراض في حال قبوله شكال . -ث 
االعتراض شكال في حال تقديمه خارج المدة القانونية أو/و بدون ارفاق ايصال الرسوم  يرفض المنسق العام   - ج

 و/أو الفيديو او في حالة تقديم االعتراض على أي حالة غير الحاالت المذكورة حصرا في هذه الالئحة.
 ساعة من تقديم الشكوى.  24تلتزم اللجنة المشكلة بالفصل في االعتراض موضوعًا خالل  - ح

 ( 01مادة )
 رسوم االعتراض 

تدفع في  )ثالثة االف وخمسمائة درهم(  درهم    3،500يلتزم مقدم االعتراض بدفع رسم الشكوى مبلغ وقدره   -أ
المحترفين   برابطة  الخاص  البنكي  في الحساب  او  الرابطة  مسابقات  ضمن  االعتراض  كان  حال  في  اإلماراتية 

 ي حال كان االعتراض ضمن مسابقة كأس رئيس الدولة.الحساب البنكي الخاص باتحاد االمارات لكرة القدم ف

mailto:objection.refree@uaeproleague.ae
mailto:info@uaefa.ae
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 .الرسوم المدفوعة غير مستردة في حالة قبول/ رفض الدعوى شكاًل أو موضوعا   -ب 
  درهم   10،000في حالة رفض االعتراض شكاًل أو موضوعًا يلتزم مقدم االعتراض بدفع غرامة وقدرها   -ت 

في حال كان االعتراض ضمن مسابقات الرابطة او  تسدد لصالح رابطة المحترفين االماراتية    )عشرة االف درهم(
وفي في او تسدد لصالح اتحاد االمارات لكرة القدم في حال كان االعتراض ضمن مسابقة كأس رئيس الدولة ،

 .لغ مستحقة للنادياقتطاعها من أي مبا  اإلماراتية و/او االتحاد حالة عدم سدادها يحق لرابطة المحترفين 
 

 الفصل الثالث 
 الية اصدار قرارات اللجنة وحيادية األعضاء 

 ( 11مادة )
   الية اصدار القرارات

 
يرسل مقرر الهيئة االعتراضات مصحوبة بالفيديو عن الحالة المعترض عليها المقبولة شكاًل الى اعضاء   -أ

 .اللجنة المشكلة لنظر االعتراض من كل عضو على حده
يجب على كل عضو إرسال رأي مكتوب وموقع لمقرر اللجنة شارحٌا فيه أسباب رأيه وتكون قرارات اللجنة   -ب 

  صحيحة بموافقة األغلبية المطلقة لألعضاء
في حال تحفظ أحد األعضاء عن ابداء رأيه لعدم وضوح الحالة أو أي سبب أخر يتم احتساب صوته   - ج

 .كرفض لالعتراض 
 ارات اللجنة بالتمرير وبدون اجتماع فعلي.تصدر جميع قر  -د 

يلتزم األعضاء بضمان سرية المعلومات المتعلقة بالقضية المطروحة والمداوالت والوثائق وال يحق الي   - ه
 .منهم استشارة اي عضو اخر بالحالة المعروضة امامه

 .العالم والصحافةاللجنة االفصاح عن القرارات الصادرة عنهم امام وسائل ا ألعضاءال يجوز  - و
يمتنع على أعضاء اللجنة اإلفصاح عن رأيهم صراحة أو ضمنًا في المسألة المنظورة أمامهم وقبل صدور   - ز

 .أي قرار نهائي فيها من قبل اللجنة
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 ( 12مادة )
 حيادية أعضاء اللجنة

 يمتنع أعضاء اللجنة عن المشاركة في اجتماع يتعلق بقضية تمس حيادهم، 
 .للعضو مصلحة مباشرة في الموضوع المطروحإذا كان  -أ

 .إذا كان شريكًا أو قريبًا من الدرجة الثانية الي من اطراف االعتراض  -ب 
 .إذا كانت هناك خصومة قائمة بينه وبين احد اطراف االعتراض  -د 

  اذا كان له عالقة بالنادي الذي ينتمي له الالعب  - ه
  

 ( 13) مادة
إصدار قرار بتنحية أحد أعضاء اللجنة، إذا ما تبين لها أن مشاركته قد تمس بحياديته عند  للمنسق العام الحق في  

 .نظر الموضوع ويتم تعيين عضو اخر ليحل محله
 

 الفصل الرابع
 طرق االثبات 
 األدلة والوثائق 

 

 ( 14مادة )
 عبء إثبات صحة االعتراض

 . النادي المعترض يقع عبء اثبات صحة االعتراض على الالعب أو  -أ
 او تسجيالت الخاصة باالتحاد. .يعتد فقط التسجيالت الرسمية للمباراة والصادرة عن الناقل الرسمي للمسابقة -ب 
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 الباب الثاني
 الفصل األول 

 ( 15مادة )
 قرارات اللجنة
 - يجب أن يشتمل القرار النهائي الصادر عن اللجنة على اآلتي : 

 قرار اللجنة. أسماء الموجه إليهم  -أ
 نص القرار. -ب 

وحفاظًا على السرية يجب أال يتم ذكر أسماء أعضاء اللجنة في القرار الصادر للنادي أو الالعب على أن يتم 
 ذكر أعضاء اللجنة لألمانة العامة في المحضر الداخلي فقط.

 
 ( 16)  مادة

فيها، وال تنسحب اثارها على نتيجة المباراة بأي تكون قرارات اللجنة نهائية وال يجوز االعتراض عليها او الطعن  
شكل من االشكال، وال يحق ألي العب او نادي او اي شخص اخر االعتداد بقرار اللجنة امام اي لجنة قضائية  

 او تحكيمية لالعتراض على نتيجة المباراة. 
 ( 17مادة )

 في حال كان االعتراض على خطأ مادي. قرار اللجنة يصحح األخطاء المادية فقط  -1
تنصرف   صحة االعتراض  ثبوت  االعتراض الي أسباب أخرى وردت في هذه الالئحة وفي حال في حال -2

العقوبات    وتنحصر هذه االثار فيالبطاقة محل االعتراض    االثار المترتبة على  على الغاء  القرار  اثار
 محل االعتراض. االدارية )االيقافات( التي نتجت عن البطاقةالمالية و 
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 الفصل الثاني
 

 ( 18مادة )
 إعالن قرارات اللجنة

يتم إعالن المعنيين  بقرارات اللجنة فور صدورها بواسطة األمانة العامة على عناوينهم المثبتة في وثائق االتحاد 
 .، مرفقًا به صورة من القرار

األمانة العامة قرارات اللجنة التي تخص الالعبين على أنديتهم ويتعين على إدارة النادي إعالن المعني بالقرار تعلن  
 . فور استالمه

 ( 19مادة )
 ت ّبلغ األمانة العامة رابطة المحترفين االماراتية  بالقرارات والعقوبات الصادرة عن اللجنة.

 ( 20مادة )
صحيحًا إذا تم بواسطة التسليم الشخصي أو إرساله على أرقام فاكس النادي المعتمد من قبل  يكون إعالن القرارات  

االتحاد أو البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى يعتمدها مجلس إدارة االتحاد. ويقوم مقرر اللجنة فور صدور قرار 
ويعتبر نشر قرارات اللجنة وفقًا  FANET اللجنة بإبالغ منطوق القرار إلى جميع المعنيين بواسطة نشره على نظام

 .لهذا النظام بمثابة التبليغ القانوني وينتج كافة مفاعيله القانونية الواجب تطبيقها على األطراف المعنية
 ( 21مادة )

بناءا على قرار اللجنة بالموافقة على االعتراض تلغى العقوبات من السجل المخصص للنظام االلكتروني الخاص 
  .FA-NET المحترفين االماراتية لالتحاد ورابطة

 
 الباب الثالث 

 ( 22) مادة
 أحكام ختامة

 .تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية لتقديم االعتراض 
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 ( 23مادة )
يًكلف المعنيون بتطبيق أحكام هذه الالئحة بتنفيذها ويلغى أي نص يخالفها فور اعتمادها والتصديق عليها من  

 .مجلس االدارة
 ( 24)مادة 

 وم.................................................في ي تم اعتماد هذه الالئحة  من قبل مجلس إدارة االتحاد   –أ  
 االعتماد ما لم يقرر مجلس إدارة االتحاد غير ذلك.يبدأ العمل بهذه الالئحة اعتبارًا من تاريخ  -ب 
 

 


