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ديباجة الالئحة:
بعد اإلطالع عىل:
 القرار الوزاري رقم ( )17لسنة  1972بشأن إشهار اتحاد االمارات العربية لكرةالقدم،
 ومحضر اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ  2007/9/17بشأن إقرار النظاماألساسي التحاد 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، المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )1لسنة  2019في شأن الهيئة العامة اللرياضةبخصوص إشهار الرابطة،
 المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )60لسنة 2009م في شأن انضمام الدولة إىلاالتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،
 المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )119لسنة 2009م في شأن انضمام الدولة إىلاالتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،
 الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2014في شأن أمن المنشآتوالفعاليات الرياضية.
 وبناء عىل تصديق مجلس إدارة الرابطة  .فقد أصدرنا الئحة مسابقة دوري الخليجالعربي للموسم الرياضي  2020-2019عىل النحو األتي:
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التعريفات
فــي هــذه الالئحــة ومــا لــم يقتــض الســياق معنــى آخــر يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة
فــي هــذه الالئحــة نفــس المعانــي الــواردة فــي النظــام األساســي والقواعــد العامــة التحــاد
اإلمــارات لكــرة القــدم ،كمــا تكــون للعبــارات والكلمــات اآلتيــة المعانــى الموضحــة قريــن كل
منهــا:
الدولة :دولة االمارات العربية المتحدة
الفيفا :االتحاد الدولي لكرة القدم ()FIFA
االتحاد اآلسيوي :االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ()AFC
إيفاب :مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ()IFAB
االتحاد :اتحاد اإلمارات لكرة القدم ()UAE FA
الرابطة :رابطة المحترفين اإلماراتية ()UAE PL
وادا :المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ()WADA
نادو :اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ()NADO
إجــراءات ضبــط الجــودة :اإلجــراءات الواجــب عــى األنديــة اتباعهــا لتوفيــر المرافــق
المناســبة أو تنظيــم المباريــات داخــل اإلســتاد التابــع لهــا فيمــا يتعلــق بــأي مبــاراة مــن
مباريــات المســابقة ،بمــا ال يخالــف لوائــح االنضبــاط ولوائــح المســابقة ولوائــح اإلســتادات
والعقوبــات المحــددة لمخالفتهــا.
إرشــادات العالمــة التجاريــة :اإلرشــادات التــي تحكــم االســتخدام المناســب لعالمــات
المســابقة وشــعارات الرعــاة.
االجتمــاع الفنــي :االجتمــاع الــذي يعقــد قبــل أي مبــاراة مــن مباريــات المســابقة (حيثمــا
يطلــب ذلــك) ويحضــره مســؤولو مباريــات الرابطــة المعنييــن ومــدراء الفريــق فــي األنديــة
المشــاركة.
بطاقــة االعتمــاد :أي شــكل مــن أشــكال التصاريــح والتــي تصدرهــا رابطــة المحترفيــن
اإلماراتيــة والتــي تمنــح حاملهــا حــق الدخــول إىل المناطــق الخاضعــة لمراقبــة الدخــول (أو
أي جــزء منهــا).
الشــخص المعتمــد :الشــخص أو األشــخاص المخوليــن بمباشــرة أنشــطة محــددة داخــل
المناطــق الرســمية بموجــب بطاقــة االعتمــاد.
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الشــخص المعتمد :الشــخص أو األشخاص المخولين بمباشرة أنشــطة محددة داخل المناطق
الرسمية بموجب بطاقة االعتماد.
النــادي العضــو :النــادي الــذي لــه عضويــة فــي اتحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم طبقــا ً للنظــام
األساســي.
النــادي :الكيــان التجــاري و/أو شــركات كــرة القــدم المخولــة بالمشــاركة فــي مســابقات الرابطــة
نيابــة عــن النــادي العضــو بموجــب اتفــاق كتابــي بيــن الرابطــة والنــادي.
الفرق المشاركة :الفرق التي تشارك في المسابقة تحت سلطة النادي والرابطة.
التعاميــم :التعليمــات أو التعديــات المتعلقة بهذه الالئحة التي يتم إخطار األندية المشــاركة بها
مــن قبل الرابطة بموجب خطابات رســمية قبل و/أو أثناء الموســم.
الجهة التجارية :أي كيان يحصل عىل حق من الحقوق التجارية من الرابطة.
الحقــوق التجاريــة :كافــة حقــوق االســتغالل التجــاري للمســابقة ،بمــا فــي ذلــك عــى ســبيل
المثــال ال الحصــر حقــوق البث وحقــوق االمتياز وحقــوق االســتضافة وحقوق التصويــر وحقوق
المتاجــرة والحقــوق الترويجيــة وحقــوق الرعايــة وحقــوق الســفر والجــوالت وحقــوق وســائل
اإلعالم الجديدة وحقوق تســجيل مقاطع الفيديو و/أو االســتغالل التجاري باســتخدام أي وســيلة
أخرى وفقــا ً للنظام األساســي لالتحاد.
الحكام :مسؤولو المباراة المعينين من قبل لجنة الحكام وفقا ً ألحكام هذه الالئحة.
الدوري :دوري الخليج العربي.
الفريق الطبي :كافة المسؤولين الطبيين الذين يعملون في األندية ،بما فيهم األطباء
والممرضيــن وأخصائــي العــاج الطبيعــي وأخصائــي التدليــك والصيادلــة واألطبــاء الممارســين
اآلخريــن وكافــة األشــخاص المعتمديــن من هيئــة الصحــة المعنية في كل إمــارة وفقــا ُ للقوانين
واللوائــح التــي تحكــم الرعايــة الصحيــة والمســؤولية الطبيــة فــي الدولــة واللوائــح ذات الصلــة
فــي اتحــاد الكــرة.
القــوة القاهــرة أو الحــوادث المفاجئــة :أي حــدث غيــر متوقــع أو ال يمكــن رده ،ينشــأ عــن
ســبب خارجــي ال يــد لألطــراف فيــه ،يؤثــر أو قد يؤثــر عىل تطبيــق أي بند مــن بنود هــذه الالئحة،
ويشــمل عــى ســبيل المثــال ال الحصر ،طقس عاصف بشــكل غيــر طبيعي أو فيضــان أو برق أو
حريــق أو انفجــار أو هــزة أرضيــة أو أضــرار هيكليــة أو كارثــة وبائيــة أو أي كارثــة طبيعيــة أخــرى أو
حــرب أو عمــل إرهابــي أو عمليــات عســكرية أو شــغب أو فوضــى هائلــة أو إضــراب أو إغالقــات
تعجيزيــة أو أي إجــراءات صناعيــة أو عصيان مدني.
رابطــة المحترفيــن اإلماراتيــة (الرابطــة) :هــي الجهــة المشــكلة بموجــب قــرار الهيئــة العامــة
للرياضــة بخصــوص إشــهارها رقــم ( )1لســنة  2019لرابطــة المحترفيــن اإلماراتية والتــي تتألف
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مــن األنديــة المحترفــة التــي يحــق لهــا المشــاركة فــي دوري المحترفيــن لموســم 2020-2019
والمســؤولة عــن تســويق وتنظيــم واســتثمار البطــوالت الخاصة بها.
مجلــس إدارة الرابطــة :الجهــة المنتخبــة مــن قبــل الرابطــة والتــي يرأســها رئيــس الرابطــة
للقيــام بالمهــام المنوطــة إليــه بموجــب النظــام األساســي للرابطــة
اللجنــة الفنيــة :اللجنــة المشــكلة بموجــب قــرار مــن مجلــس إدارة لرابطــة المحترفيــن
اإلماراتيــة وتتــوىل المهــام المنصــوص عليها في هــذه الالئحة وطبقا ً لقرار تشــكيلها وبالتنســيق
مــع لجنــة المســابقات فــي االتحــاد فيمــا يتعلــق باألمــور المشــتركة.
اإلدارة التنفيذيــة للرابطــة :هــي األقســام اإلداريــة المنــوط إليها مهــام تنفيذ اللوائــح والقرارت
الصــادرة عن مجلس إدارة الرابطة واإلشــراف عىل تنظيم المســابقات والتنســيق مــا بين اللجان
الفرعيــة بعضهــا ببعــض وبيــن هــذه اللجــان واألنديــة المحترفــة.
الالعبون المشــاركون :الالعبون المســجلون والمشــاركون في المســابقة وأي العب آخر تحت
سلطة الرابطة.
اللوائــح :كافــة اللوائــح و/أو السياســات التــي يتــم إعدادهــا ونشــرها مــن قبــل االتحــاد و/أو
الرابطــة للعمــل بموجبهــا فيمــا يتعلــق بالمســابقات التــي تنظمهــا الرابطــة ،والتــي تشــمل عىل
ســبيل المثــال ال الحصــر ،النظام األساســي لالتحاد ،النظام األساســي للرابطة ،الئحــة االنضباط،
الئحة المســابقة ،الئحة إســتادات الرابطة ،الئحة معدات الرابطة ،الئحة الرابطة لبرنامج الشباب،
الئحــة اعتمــاد الرابطــة ،الئحــة الرابطة لإلعالم ،الئحــة التجارية  /التســويقية للرابطــة ودليل األمن
والســامة للرابطــة والتعاميم التــي تصدرها الرابطة.
المباريــات :كافــة مباريــات كــرة القــدم المقامــة فــي مســابقة دوري الخليــج العربــي ،بمــا فــي
ذلــك المباريــات المؤجلــة أو المعــادة.
المرافــق :المناطــق الرســمية والمراكز/المرافــق الصحفيــة وأكشــاك التذاكــر ومناطــق
االســتضافة التــي تســتخدم باالرتبــاط مــع مباريــات المســابقة.
المســابقة :دوري الخليــج العربــي ،بمــا فــي ذلــك المباريــات المســجلة فــي جــدول المباريــات،
واألنشــطة التــي تقــام عــى أرض الملعب (بخــاف المباريــات) مثــل االحتفــاالت أو المؤتمرات
الصحفية أو األنشــطة الرســمية األخــرى ذات الصلة.
المنســق العــام :مســؤول المبــاراة المعيــن مــن قبــل النــادي المضيــف وفقــا ً ألحــكام هــذه
الالئحة.
النــادي المضيــف :النــادي المذكــور أوال ً فــي أي مبــاراة مــن مباريــات المســابقة المســجلة في
جدول المباريات.
جدول المباريات :جدول المباريات الرسمية للمسابقة كما حددته الرابطة.
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جهــة البــث :أي كيــان يحصــل مــن الرابطــة عــى أي حق مــن حقوق البث ويشــمل عىل ســبيل
المثــال ال الحصر ،جهة البــث المضيفة.
جهــة البــث المضيفــة :الجهــة المكلفــة مــن قبــل الرابطــة لتوفيــر نطــاق معيــن مــن الخدمات
األساســية فيمــا يتعلــق بعمليــة إنتاج بث المواد الســمعية والبصريــة (أو أي مــواد أخرى) خاصة
بــأي مبــاراة أو حــدث رســمي.
حقــوق البــث :الحــق فــي بــث مباريــات المســابقة والدخــول إىل اإلســتاد بغــرض النقــل
التلفزيونــي المباشــر و/أو البــث اإلذاعــي و/أو التســجيل الصوتــي و/أو التســجيل عبــر الوســائط
الســمعية البصريــة والحصــول عــى ترخيــص النقــل المباشــر و/أو التســجيل و/أو أي مــن هــذه
األمــور بــأي شــكل مــن األشــكال أو جميــع أشــكال النقــل التلفزيونــي و/أو البــث اإلذاعــي و/أو
باستخدام أي وسيلة إعالمية أخرى موجودة في الوقت الحالي أو قد توجد في المستقبل ،بما في
ذلــك جميع صــور البث التلفزيوني األرضي والســلكي وعبــر األقمار الصناعية والبــث التلفزيوني
عبــر اإلنترنت والبث التلفزيوني واســع النطــاق (الثابت و/أو الالســلكي) واإلنترنت والتلفزيونات
التفاعليــة والبــث عــن طريــق الهاتــف وأي تطبيقــات الكترونيــة أخــرى أو غيرهــا مــن الوســائل
واألدوات.
دوري الخليــج العربــي :الــدوري الممتــاز الــذي تنظمــه الرابطــة ويشــارك فيــه الفريــق األول
لــكل نادي مــن األندية.
دوري الخليــج العربــي تحــت  21عــام :مســابقة الــدوري التــي تنظمهــا الرابطــة والتي تشــارك
فيهــا فــرق تحت  21ســنة فــي األندية ،وتقام فــي اليوم التالي لمبــاراة النادي في مســابقة دوري
الخليــج العربــي وبنفــس الجدول مع اختــاف النادي المســتضيف.
شــعار رابطــة المحترفيــن اإلماراتيــة :الشــعار الرســمي للرابطــة و/أو الشــعارات الرســمية
األخــرى ،التــي ال تســتخدم إال مــن قبــل الرابطــة و/أو بتصريــح منهــا ،بخــاف مــا يتفــق عليه من
قبــل األطــراف المعنيــة.
طاقم تحكيم المباراة :الحكام المعينون من قبل االتحاد وفقا ً للوائح االتحاد.
قانــون لعبــة كــرة القــدم :القواعــد المنظمــة المعتمــدة والمعلنــة مــن قبــل مجلــس االتحــاد
الدولــي لكرة القدم (إيفاب)
قائمــة العــد التنازلــي الرســمية للمبــاراة :القائمــة التــي تحتــوي عــى األنشــطة والفعاليــات
المعتمــدة مــن الرابطة والتي تبدأ قبل المباراة بثالث ســاعات وتنتهي بعد انتهاء المباراة بســاعة
واحــدة عــى األقــل ،وتضــم هــذه القائمة األنشــطة بما فــي ذلك الوقــت المخصــص إلقامة مثل
هــذه األنشــطة.
قائمــة المــواد المحظــورة :قائمــة المــواد التــي يحظــر عــى الجمهــور الدخــول بها إىل اإلســتاد
لمشــاهدة أي مبــاراة مــن مباريــات المســابقة .ويجــب أن تســلم هــذه القائمة بشــكل دوري إىل
األندية المشــاركة.
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كأس الخليــح العربــي :مســابقة ســنوية تنظمهــا الرابطــة وتتكــون مــن مرحلتيــن ،مرحلــة
المجموعــات تلعــب بنظــام الــدوري مــن دور واحــد ،والمرحلــة الثانيــة تلعــب بنظــام خــروج
المغلــوب.
كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة :مســابقة الــكأس التــي تجــرى بنظــام خــروج المغلوب
التــي ينظمها اتحــاد اإلمارات لكــرة القدم.
كأس ســوبر الخليــج العربــي :مبــاراة واحــدة تنظمهــا الرابطــة عــادة فــي بداية موســم الــدوري،
بيــن بطــل دوري الخليــج العربــي وبطــل كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة ،وإذا كان بطــل
كال المســابقتين هو ذات البطل ،عندها تقام المباراة بين بطل ووصيف دوري الخليج العربي.
لجنة االنضباط :لجنة شبه قضائية تابعة لالتحاد.
غرفــة فــض المنازعــات :هيئــة تحكيميــة تختــص بالفصــل فــي المنازعــات بيــن الالعبيــن
واألندية.
لجنــة االســتئناف :لجنــة شــبه قضائيــة تابعــة لالتحــاد وتختــص بنظــر القــرارات المســتأنفة
والصــادرة عــن لجنــة االنضبــاط.
لجنــة التمييــز :لجنــة شــبه قضائيــة تابعــة لالتحــاد وتختــص بالفصــل بالطعــون تمييــزا عــى
القــرارات الصــادرة عن لجنــة االســتئناف ولجان التحكيــم بصفتها االســتئنافية.
لجنــة الحــكام :اللجنــة التــي يشــكلها اتحــاد الكــرة والتــي تكــون مســؤولة عــن كافــة األمــور
المتعلقــة بالحــكام ،بمــا في ذلــك تعيين الحــكام والمقيميــن لجميع مباريات المســابقة.
الئحة االســتئناف :الالئحة التي يصدرها االتحاد لتنظيم عملية اســتئناف القرارات الصادرة عن
لجنة االنضباط.
الئحــة اإلســتادات :الالئحــة التــي تحــدد المتطلبــات الواجب اســتيفائها فــي إســتادات األندية
المشاركة.
الئحــة االنضبــاط :هــي الالئحــة المختصــة بالفصل فــي المنازعــات المتعلقــة بمخالفــة قوانين
وأنظمــة ولوائــح االتحــاد ولوائــح رابطة المحترفيــن اإلماراتية التي ال تدخل فــي اختصاص أي من
هيئــات االتحــاد األخــرى وايــة اختصاص أخــرى واردة فــي المــادة ( )7من الئحــة االنضباط.
الئحــة هيئــة التحكيم :الالئحة التي يصدرهــا االتحاد لتنظيم عملية الطعــن تمييزا عىل القرارات
الصادرة عن لجنة االســتئناف ولجان التحكيم بصفتها االســتئنافية من قبل األعضاء واألندية.
الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين :القواعد الملزمة التي تقوم بتنظيم أوضاع الالعبين وأهليتهم
للمشــاركة في مسابقات كرة القدم المنظمة وانتقالهم من/او اىل األندية التابعة لالتحاد.
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الئحــة الفيفــا ألوضاع وانتقاالت الالعبيــن :القواعد الدولية الملزمة التي تقــوم بتنظيم أوضاع
الالعبيــن وأهليتهــم للمشــاركة في مســابقات كرة القــدم المنظمــة وانتقالهم بين األنديــة التابعة
للروابــط واالتحادات المختلفة.
الئحــة المعــدات :الالئحــة التي تحكم المعــدات والمالبس التي يســتخدمها الالعبون ومســؤولو
الفرق في مباريات المســابقات التــي تنظمها الرابطة.
مراقب المباراة :مسؤول المباراة المعين من قبل الرابطة وفقا ً ألحكام هذه الالئحة.
مســؤول مراقبــة الدخــول :الشــخص المعيــن مــن قبــل الرابطــة لمراقبــة تنفيــذ نظــام
بطاقــات االعتمــاد والترتيبــات األمنيــة المتعلقــة بجميــع مباريــات المســابقة وفقا ً ألحــكام هذه
الالئحــة.
مســؤول مراقبــة تعاطــي المنشــطات :ممثــل اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المنشــطات وفقــا ً
ألحــكام هذه الالئحة.
مقيم الحكام :مسؤول المباراة المعين من قبل لجنة الحكام وفقا ً ألحكام هذه الالئحة
مناطــق الدخــول الخاضعــة للمراقبــة :األماكــن المخصصــة إلقامــة المباريــات والفعاليــات
األخرى ،عىل ســبيل المثال ال الحصر ،اإلســتادات وأســوارها ومحيطها الخارجي والمجال الجوي
فوق اإلســتاد وكافة األماكن األخرى ذات الصلة بالمســابقة بما في ذلك مواقع المرافق والمراكز
اإلعالميــة وأماكــن ومرافــق االســتضافة والمناطــق المخصصة للشــخصيات الهامــة والمناطق
األخــرى التي تنظمها لوائــح اعتماد الرابطة.
موســم الــدوري :الفتــرة التــي تبــدأ مــن إقامــة أول مبــاراة لكــرة القــدم تنظــم تحــت رعايــة
الرابطــة (ســواء كانــت كأس ســوبر الخليــج العربــي أو فــي كأس الخليــج العربــي أو دوري الخليــج
العربــي) وتنتهــي بنهايــة أخــر مبــاراة تنظمهــا الرابطــة (ســواء كانــت فــي كأس الخليــج العربــي
أو دوري الخليــج العربــي أو دوري الخليــج العربــي تحــت  21عــام).
الهيئــة الصحيــة :وزارة الصحــة وأي جهــة حكوميــة اتحاديــة أو محليــة تعمــل فــي القطــاع
الصحــي داخــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وســائل اإلعالم :كافة العاملين في وســائل اإلعالم المقروءة والمحررين المباشرين والمصورين
وأطقــم األخبار التلفزيونية وممثلي الجهــات المالكة لحق البث ،المخولين بالحصول عىل بطاقة
اعتمــاد اإلعــام وفق ما هو محدد مــن قبل الرابطة.
قائمــة البدايــة :هــي القائمــة التــي تعــد مــن قبــل النــادي المشــارك وتعتمــد مــن مراقــب
المبــاراة وتتكــون مــن ( )11العبا ً بحد أقصى من الالعبين الذين ســيبدأون المبــاراة باالضافة إىل
عــدد ( )9العبين احتيــاط بحد أقصى.
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الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة ()2
مقدمة
 1.2تنظم هذه الالئحة حقوق ومهام ومسؤوليات األندية المشاركة في المسابقة.
 2.2تلتــزم كافــة األنديــة المشــاركة فــي إعــداد وتنظيم واســتضافة مباريــات المســابقة بموجب
النظام األساســي لالتحاد والنظام األساســي للرابطة واللوائح واإلرشــادات والتعاميم الصادرة عن
الرابطــة.
 3.2يجب أال تعمل األندية ضد الصالح العام في تطوير ورفع مستوى رياضة كرة القدم االماراتية
و/أو االتحاد و/أو الرابطة.
 4.2جميــع الحقــوق المتعلقــة بالمســابقة تعــود ملكيتهــا للرابطــة فيمــا عــدا مــا يمنــح إىل
األنديــة بموجــب هــذه الالئحــة و/أو بموجــب اتفــاق خاص.
مادة ()3
مجلس إدارة لرابطة المحترفين اإلماراتية
 1.3يعتبــر مجلــس إدارة الرابطــة الجهــة المســؤولة مســؤولية مباشــرة عــن تنفيــذ األحــكام
الــواردة فــي هــذه الالئحــة ،ويملــك الحــق فــي تفســيرها وفقا ً لتقديــره الخالــص ويحق لــه إصدار
القــرارات فــي األمــور التــي لــم يــرد فيهــا نص في هــذه الالئحــة بمــا ال يتعارض مــع اللوائــح ذات
الصلة.
مادة ()4
اللجنة الفنية
 1.4اللجنــة المشــكلة بموجــب قــرار مــن مجلــس إدارة لرابطــة المحترفيــن اإلماراتيــة ،وتتــوىل
المهام التالية:
 1.1.4اإلشراف عىل تنظيم وإدارة المسابقات،
 2.1.4إعــداد المبــادئ الخاصــة بجــدول مباريــات المســابقة ،ويجــوز للجنــة تغييــر موعــد أو
مــكان أي مبــاراة مــن مباريــات المســابقة وفقــا ً لتقديرهــا عنــد الحاجــة.
 3.1.4التعامل مع االحتجاجات الناجمة عن إجراءات ضبط الجودة،
 4.1.4وضــع المقترحــات المتعلقــة بعــدد األنديــة الصاعــدة والهابطــة ،ورفــع المقترحــات اىل
مجلــس إدارة الرابطةتمهيــدا لعرضهــا عــى مجلــس اإلدارة للمصادقــة عليهــا.
 5.1.4وضــع المقترحــات الخاصــة بإطــاق المســابقات الجديــدة ،التــي قــد تكــون ضروريــة
للمســاهمة فــي تطويــر ونشــر اللعبــة ،ورفــع المقترحــات اىل مجلــس إدارة الرابطةللمصادقــة
عليهــا.
 2.4فــي حــال حــل اللجنــة الفنيــة و/أو عــدم تشــكيلها يتــوىل مجلــس إدارة الرابطــة المهــام
المنوطــه بها.
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مادة ()5
المشاركة في المسابقات األخرى
 1.5تعــد األنديــة غيــر مخولــة بتمثيــل الرابطــة و/أو المســابقة دون موافقــة كتابيــة مســبقة مــن
مجلــس إدارة الرابطــة.
 2.5إذا تقرر ألي ســبب من األســباب إلغاء المســابقة ،يتم االستعانة بترتيب األندية في الموسم
الســابق لتحديــد األنديــة التــي تمثــل الدولة فــي أي بطولــة محلية وقاريــة ودولية ،عــى أن يكون
النــادي مؤهـا ً للمشــاركة في هذه البطــوالت وفق أحكام المادة ( )6مــن هذه الالئحة.
 3.5تحســم المشــاركة فــي المســابقات الخارجيــة لألنديــة عــن طريــق قــرار يصــدر مــن مجلــس
إدارة االتحــاد بنــا ًء عىل توصيات مجلــس إدارة الرابطة دون اإلخالل بلوائح االتحاد اآلســيوي لكرة
القدم أو االتحاد الدولي لكرة القدم أو االتحاد الذي ينظم المسابقة .ويحدد هذا القرار األندية التي
ســوف تشــارك فــي الموســم التالي مــن المســابقات القاريــة أو اإلقليميــة ذات الصلة.
 4.5يحــق لمجلــس إدارة الرابطــة وفقــا ً للنظــام األساســي للرابطــة واالتحــاد تنظيــم مســابقة
جديــدة ،أو تعديــل مســمى مســابقة عند الضــرورة شــريطة اخطار األنديــة بذلك.
 5.5يحــق لبطــل الــدوري المشــاركة فــي كأس ســوبر الخليــج العربــي للموســم التالــي ،وفــي
حــال أن بطــل الــدوري هــو نفســه بطــل كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة ،عندهــا يحــق
لوصيــف بطــل دوري الخليــج العربــي اللعــب فــي كأس ســوبر الخليــج العربــي.
الفصل الثالث
األندية المشاركة
مادة ()6
األهلية  /معايير قبول الفرق
 1.6عــدد الفــرق المشــاركة فــي مســابقة دوري الخليــح العربــي للموســم الرياضــي -2019
 2020هــو أربعــة عشــر فريقــا ً.
 2.6لغايــات المشــاركة فــي هــذه المســابقة يشــترط عــى األنديــة اســتيفاء جميــع المتطلبــات
المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة واللوائــح األخــرى التابعــة لرابطــة المحترفيــن اإلماراتيــة و/
أو اتحــاد الكــرة ذات الصلــة ،ويجــب أن تكــون الفــرق األربعة عشــر المشــاركة في المســابقة هي
الفــرق صاحبــة المراكــز الـــ ( )12األوىل في ترتيــب الدوري للموســم الســابق ،باإلضافة إىل بطل
ووصيــف مســابقة دوري الدرجــة األوىل (التي ينظمها االتحاد) للموســم الســابق
 3.6فــي حالــة عــدم اســتيفاء أي مــن الناديين الحائزيــن عىل المركزيــن األول والثانــي في ترتيب
دوري الدرجــة األوىل للموســم الســابق لمتطلبات االشــتراك في هــذه المســابقة ،تصعد األندية
التــي تحتــل المركزيــن الثالــث و/أو الرابــع (فــي الموســم الســابق) مــن دوري الدرجــة األوىل عىل
التوالــي إىل المســابقة .وفــي حالــة عدم اســتيفاء األندية التي تحتــل المركزين الثالــث و /أو الرابع
لمتطلبات االشــتراك في بطولة المســابقة ،يظل الفريقان اللذان احتال المركزين الثالث عشــر و/
أو الرابــع عشــر أحدهمــا أو كالهما عىل التوالي في الموســم الســابق لدوري الخليــج العربي ضمن
الفــرق المشــاركة فــي المســابقة.عىل األنديــة المؤهلة التي تريــد أن تصبح عضوا فــي الدوري أن
تلتــزم باإلجــراءات الموضحــة في هــذه الالئحة وأيــة لوائح أخرى ذات صلة بالمســابقة بالتنســيق
مــع االتحــاد.
 4.6فــي حــال عــدم تمكــن نــادٍي أو أكثــر مــن المشــاركة فــي المســابقة ألســباب قهريــة عــى
ســبيل المثــال (إلغــاء اشــهار النــادي أو دمــج النــادي مــع نــادي أخــر) يقــوم مجلــس إدارة الرابطة
بتســمية األنديــة البديلــة وفقــا للضوابــط الــواردة في هــذه الالئحة ،عــى أن يكون النــادي البديل
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مستوفي متطلبات المشاركة في دوري المحترفين.
 5.6تلتــزم جميــع األنديــة بعقــود الرعايــة المتعلقــة بالمباريــات والموقعــة من قبل مجلــس إدارة
الرابطــة و/أو اإلدارة التنفيذية.
واجبات األندية المشاركة
بمجرد االشتراك في المسابقة ،تلتزم األندية بما يلي:
 1.7مراعــاة االتفاقيــات المبرمــة مــع الرابطــة باإلضافــة إىل اللوائــح والسياســات والقــرارات
والتوجيهــات والتعاميــم التــي تصدرهــا الرابطــة و/أو مجلــس إدارة الرابطــة و/أو االتحــاد والئحــة
ميثــاق الشــرف و /أو القوانيــن الوطنيــة المعمــول بهــا،
 2.7االلتزام بتطبيق قوانين اللعبة التي يصدرها مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم،
 3.7قبــول تولــي الرابطــة و/أو االتحــاد مســؤولية الفصــل فــي القضايــا اإلداريــة والتأديبيــة
والتحكيميــة وفقــا ً لهــذه الالئحــة أو قــرارات أي لجنــة مختصــة تابعــة للرابطــة و/أو االتحــاد،
 4.7االلتزام بتنفيذ القرارات القطعية الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي في لوزان
 5.7اللعب بحماس وجدية طوال الموسم،
 6.7االلتزام بمبادئ اللعب النظيف،
 7.7االلتزام التام بقائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة،
 8.7تحمــل مســؤولية ســلوك العبيهــم والمســؤولين واألعضــاء والمشــجعين أو أي شــخص
يمثلهــم خالل جميــع مباريات المســابقة.
 9.7الموافقــة عــى تنفيذ جميع الترتيبات التي يلتزم بها النادي المضيف وفق االتفاقية المبرمة
مع الرابطة،
 10.7الحضــور والمشــاركة في جميع النشــاطات واألحداث الرســمية عىل ســبيل المثال وليس
الحصــر (االجتمــاع الفنــي – اجتمــاع جهــات البث الرســمية – االجتمــاع التنظيمــي – المؤتمرات
الصحفيــة – األنشــطة االعالميــة األخــرى  ).......التــي تنظمهــا
رابطــة المحترفيــن اإلماراتيــة وفقا للتوجيهــات و/أو التعليمــات المذكورة فــي التعاميم المحددة
التي تصدرها الرابطة.
 11.7ضمــان عــدم دخول األشــخاص غير المصرح لهم إىل منطقة الملعــب والمنطقة المحيطة
وغرف تبديل المالبس.
 12.7ضمــان عــدم مشــاركة كافــة الالعبين والمســؤولين بأية نشــاطات قد تســيئ و/أو تؤثر عىل
نزاهة اللعبة.
 13.7االلتزام بالتعاون مع الرابطة في جميع األوقات-وخصوصا ً في نهاية كل مباراة-فيما يتعلق
بجمــع أغــراض اللعبــة وأغــراض الالعبيــن الخاصــة والتــي يمكــن ان يتــم اســتخدامها مــن قبــل
الرابطــة لعمــل مجموعــة تذكاريــة إلبــراز إرث المســابقة والســتبعاد أي اســتخدام تجــاري لهــذه
األغراض.
 14.7يحق للنادي استخدام اسمه و /أو شعاره شريطة استيفاء المتطلبات التالية:
 1.14.7أن يكون مذكورا ً في النظام األساسي للنادي.
 2.14.7أن يكون مسجال ً في غرفة التجارة أو الهيئة /الهيئات المماثلة.
 3.14.7أن يكــون مســجال ً فــي اتحاد اإلمــارات العربية المتحــدة لكرة القدم وأن يكون مســتخدما ً
في كافة المســابقات الوطنية الباقية.
 4.14.7أال يشير أي من االسم أو الشعار إىل اسم الشريك التجاري.
فــي حــال تقــدم النادي بطلــب اســتخدام االســم أو الشــعار ،يتوجب عىل النــادي تقديــم األوراق
والمســتندات الثبوتية الالزمة لإلدارة التنفيذية.
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 15.7إبرام عقود احترافية مع  20العبا ً عىل األقل،
مادة ()8
قيد ومشاركة الالعبين في المسابقة
 1.8يتــم تســجيل وقيــد وانتقــال العبــي األندية المشــاركة فــي المســابقة طبقا للوائــح انتقاالت
الالعبيــن والتعميــم الســنوي رقم ( )1الصادر عــن لجنة أوضاع وانتقــاالت الالعبين باإلضافة إىل
شــروط انتقاالت الالعبين لموســم .2020-2019
 2.8يحق لكل نادي في هذه المسابقة تسجيل عدد  36العب مقسمة وفقا ً للفئات التالية:
 1.2.8عــدد ( )26العــب بحــد أقصــى مــن فئــة مواطنــي الدولــة وحملــة جــوازات الدولــة وأبنــاء
المواطنــات عــى أال يزيــد عــدد الالعبيــن من فئــة مواطني الدولة عــن  22العب ،عــى أن يكونوا
مــن مواليــد  2003ومــا قبل.
 2.2.8عــدد ( )6العبيــن كحــد أقصى من فئتــي مواليد الدولة أو المقيمين فيهــا بواقع ( )3العبين
لكل فئة وفقا للشروط االلزامية التالية- :
 1.2.2.8أن يكــون الالعــب المســجل بفئــة المقيميــن فــي الدولــة لديــه إقامة ســارية فــي الدولة
ومســجل فــي قوائــم االتحــاد للموســم الســابق أو أن يكــون لديــه إقامة ســارية وصــادرة قبل
تاريــخ  ،2018/12/13وفــي حــال تســجيل العــب جديــد ألول مــرة فــي قوائــم التســيجل باتحــاد
الكــرة يجــب أن يكون مــن مواليــد  2000وما فوق
 2.2.2.8أال يكــون الالعــب المســجل بفئة المقيمين في الدولة أو مواليــد الدولة قد مثل أي دولة
أخرى (في أي مباراة او جزء من مباراة) في مســابقة كرة قدم دولية رســمية
 3.2.2.8ال يجــوز تحويــل تســجيل الالعبين األجانب المســجلين ســابقا ً في فئــة الالعب األجنبي
إىل فئــة الالعــب المقيم.
 3.2.8عدد ( )4العبين أجانب كحد أقصى بدون تحديد الجنسية.
 4.2.8أن يكــون حــارس المرمــى المســجل فــي كشــوف الفريــق مــن مواطنــي الدولــة أو أبنــاء
المواطنــات أو حملــة الجــوازات .وفــي حــال طــرد الحــارس أو خروجــه ألي ســبب من األســباب،
ال يحــق ألي مــن الالعبيــن األجانــب أو المقيمين أو مواليد الدولة المســجلين فــي قائمة المباراة
اللعب كحارس للمرمى.
 3.8يكون إجمالي عدد الالعبين المؤهلين للمشاركة في هذه المسابقة وفقا ً للتالي:
 1.3.8جميع الالعبين المسجلين وفقا ً للمادة (.)2-8
 2.3.8جميــع الالعبيــن مــن مواطنــي الدولة وأبنــاء المواطنات وحملــة الجوازات المســجلين في
قوائــم النــادي باتحــاد الكرة ،شــريطة أن يكونــوا قد أتمــوا  16عام في تاريخ المشــاركة.
 3.3.8جميــع الالعبيــن مــن مواليــد الدولــة والمقيميين المســجلين في قوائم النادي شــريطة أن
يكونــو أتمــوا  18عام في تاريخ المشــاركة.
 4.3.8يجــب أال يزيــد عدد الالعبين المســجلين في قائمة المباراة مــن الالعبين األجانب ومواليد
الدولــة والمقيمين عــن ( )6العبين.
 5.3.8يجــب أال يزيــد عــدد الالعبيــن األجانب ومواليد الدولــة والمقيمين داخــل الملعب عن ()6
العبيــن.
 6.3.8يجــب تســجيل عــدد ( )3العبيــن اماراتييــن فــي قائمــة المباراة مــن مواليــد  97فما فوق،
وفــي حــال فشــل النادي في تســجيل هــؤالء الالعبيــن في قائمــة المباراة ســيتم اعتمــاد القائمة
المقدمــة ولــن يكــون بإمــكان النــادي تعويــض الالعبيــن المذكوريــن فــي هــذه المــادة بالعبيــن
آخرين.
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 4.8ســيقوم مســؤولي المبــاراة بفحــص بيانــات الالعبيــن عــن طريق النظــام االلكترونــي لالتحاد
( )FANETوفــي حــال وجــود عطــل في النظــام االلكتروني وعدم اســتطاعة مســؤولي المباراة من
االطــاع عــى بيانــات الالعبين عبــر النظام ،يجب عــى النادي تقديــم بيانات الالعبيــن يدويا ً وأن
يتحمــل النــادي المســؤولية الكاملــة عــن البيانــات المقدمــة من قبــل النادي تجــاه ذلك.
مادة ()9
تسجيل مسؤولي الفريق
 1.9تحتفــظ الرابطــة بســجل لمســؤولي ومديــري الفريــق المعينيــن أو المتعاقديــن مــع أي
نــادي مــن األنديــة ويشــتمل الســجل عــى:
 1.1.9الجهاز اإلداري،
 2.1.9الجهاز الفني،
 3.1.9الجهاز الطبي.
 2.9يجب أن تشتمل قائمة مسؤولي النادي المشارك بحد أدنى عىل التالي:
 1.2.9مدير الفريق أو اداري الفريق أو مشرف الفريق
 2.2.9المدير الفني
 3.2.9مساعد المدرب
 4.2.9مدرب حراس المرمى
 5.2.9مدرب اللياقة البدنية
 6.2.9الطبيب
 7.2.9أخصائي العالج الطبيعي
 8.2.9المسؤول اإلعالمي للفريق
 9.2.9أي أشخاص آخرين فنيين أو من طاقم التدريب أو الطاقم الطبي أو المترجم.
 3.9تلتــزم األنديــة المشــاركة بإجــراءات التســجيل والتــي يعلن عنهــا قبل بداية الموســم إلصدار
بطاقــات االعتماد وفقــا ً لالئحة االعتماد.
 4.9يجــب أن يكــون مــدرب كل نــادي مشــارك فــي المســابقة حاصــل عــى شــهادة تدريــب
فئــة ( )Proمعتمــدة مــن االتحاد اآلســيوي عــى األقل ،وفي حــال أن المدرب ليس لديه شــهادة
تدريــب معتمــدة مــن االتحاد اآلســيوي ،يجــب عىل المــدرب والنــادي المشــارك الحصول عىل
إقــرار بالكفــاءة مــن االتحــاد اآلســيوي مــن أجل قبــول اعتمــاد المدرب فــي المســابقة وفي حال
الموافقــة عليــه وتســجيله مــن قبل االتحــاد ،يتم اعطــاؤه بطاقة مؤقتــة حتى يتم تعديــل وضعه.
ويجوز للمدرب الذي يمتلك خبرة  5ســنوات عىل األقل مع الفريق األول التقدم بطلب الحصول
عــى شــهادة الكفــاءة .تكــون هــذه الشــهادة صالحة مــدى الحيــاة ،إال أنهــا مخصصة لالســتخدام
ضمــن االقليــم الذي يتبع لــه االتحاد العضو الذي يعمل فيه المدير الفنــي فقط .وفي حال انتقال
المديــر الفنــي إىل اتحــاد جديــد ،يتوجــب عليه التقــدم بطلب الحصــول عىل شــهادة الكفاءة مرة
أخــرى.
 4.9يجــب أن يكــون مــدرب كل نــادي مشــارك فــي المســابقة حاصــل عــى شــهادة تدريــب
فئــة ( )Proمعتمــدة مــن االتحاد اآلســيوي عــى األقل ،وفي حــال أن المدرب ليس لديه شــهادة
تدريــب معتمــدة مــن االتحاد اآلســيوي ،يجــب عىل المــدرب والنــادي المشــارك الحصول عىل
إقــرار بالكفــاءة مــن االتحــاد اآلســيوي مــن أجل قبــول اعتمــاد المدرب فــي المســابقة وفي حال
الموافقــة عليــه وتســجيله مــن قبل االتحــاد ،يتم اعطــاؤه بطاقة مؤقتــة حتى يتم تعديــل وضعه.
ويجــوز للمدرب
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الــذي يمتلــك خبــرة  5ســنوات عىل األقل مــع الفريــق األول التقدم بطلب الحصول عىل شــهادة
الكفــاءة .تكــون هذه الشــهادة صالحــة مدى الحيــاة ،إال أنها مخصصة لالســتخدام ضمــن االقليم
الــذي يتبــع له االتحــاد العضو الذي يعمل فيه المديــر الفني فقط .وفي حال انتقــال المدير الفني
إىل اتحــاد جديــد ،يتوجــب عليــه التقدم بطلب الحصــول عىل شــهادة الكفاءة مرة أخــرى 5.9.لن
يتم اعتماد المدرب في حال عدم استيفاءه للمستندات المطلوبة وفقا ً لما هو موضح في المادة
( )4-9أعــاه ،ولــن يســمح لــه بالجلوس عىل مقاعــد البــدالء و/أو وجوده في غرفــة مالبس الفريق
خالل المباريات.
 6.9يجــب عــى كل نــادي مشــارك فــي المســابقة تســجيل عــى األقــل مســاعد مــدرب حاصل
عــى شــهادة تدريــب فئــة ( )Aمعتمــدة من االتحاد اآلســيوي عىل األقــل ،وفي حــال أن المدرب
ليــس لديــه شــهادة تدريــب معتمــدة مــن االتحــاد اآلســيوي ،يجــب عــى المــدرب والنــادي
المشــارك الحصول عىل إقرار بالكفاءة من االتحاد اآلســيوي من أجل قبول تسجيل المدرب في
المســابقة وفــي حــال الموافقــة عليــه وتســجيله مــن قبــل االتحــاد ،يتــم اعطــاؤه بطاقــة مؤقتــة
حتى يتــم تعديل وضعه.
 7.9لــن يتــم اعتمــاد مســاعد المــدرب فــي حــال عــدم اســتيفاءه للمســتندات المطلوبــة وفقــا ً
لمــا هــو موضح فــي المادة ( )6-9أعاله ،ولن يســمح له بالجلــوس عىل مقاعد البــدالء و/أو وجوده
في غرفة مالبس الفريق خالل المباريات.
 8.9يجــب عــى كل نــادي مشــارك فــي المســابقة تســجيل مــدرب حــراس مرمــى حاصــل عىل
شــهادة تدريــب حــراس المرمى المســتوى الثاني ( )2معتمدة مــن االتحاد األســيوي عىل األقل،
وفــي حــال أن المــدرب ليــس لديــه شــهادة تدريــب معتمدة مــن االتحــاد اآلســيوي ،يجب عىل
المــدرب والنــادي المشــارك الحصــول عــى إقرار بالكفــاءة من االتحاد اآلســيوي مــن أجل قبول
تســجيل المــدرب فــي المســابقة وفــي حــال الموافقــة عليــه وتســجيله مــن قبــل االتحــاد ،يتــم
اعطــاؤه بطاقة مؤقتة حتــى يتم تعديل وضعه.
 9.9لــن يتــم اعتمــاد مــدرب الحــراس فــي حــال عــدم اســتيفاءه للمســتندات المطلوبــة
وفقــا ً لمــا هــو موضــح فــي المــادة ( )8-9أعــاه ،ولن يســمح لــه بالجلوس عــى مقاعد البــدالء و/
أو وجــوده فــي غرفــة مالبــس الفريــق خــال المباريــات 10.9.يجــب عــى كل نــادي مشــارك في
المســابقة تســجيل مدرب لياقة بدنية حاصل عىل شــهادة تدريب المســتوى األول ( )1معتمدة
مــن االتحاد اآلســيوي عــى األقل ،وفي حال أن المــدرب ليس لديه شــهادة تدريب معتمدة من
االتحــاد اآلســيوي ،عندهــا يجــب عىل المــدرب والنادي المشــارك الحصــول عىل إقــرار بالكفاءة
مــن االتحاد اآلســيوي مــن أجل قبول تســجيل المدرب في المســابقة .وفي حــال الموافقة عليه
وتســجيله مــن قبــل االتحــاد ،يتــم اعطــاؤه بطاقــة مؤقتــة حتــى يتــم تعديــل وضعــه.
 11.9لــن يتــم اعتمــاد مــدرب اللياقــة البدنيــة فــي حــال عــدم اســتيفاءه للمســتندات وفقــا ً لمــا
هــو موضــح فــي المــادة ( )10-9أعــاه ،ولن يســمح له بالجلــوس عىل مقاعــد البــدالء و/أو وجوده
في غرفة مالبس الفريق خالل المباريات.
 12.9فــي حالــة تغييــر أيــا ً مــن مســؤولي الفريق المشــار إليهم فــي المــادة ( )2/9خالل الموســم
يجــب إخطــار الرابطــة رســمياً ،بعد أن يتم تســجيلهم وفقــا ً للوائح االتحــاد عبر النظــام اإللكتروني
لبطاقات االعتماد وذلك قبل بدء مباراة الفريق المقررة في المسابقة لضمان أهلية المدير الفني
و/أو مديــر الفريــق لتولي المســؤولية خالل هذه المباراة ،مع األخــذ باالعتبار بأنه لن يتم إصدار أية
بطاقات اعتماد خارج أوقات العمل الرســمية للرابطة ،وســيتم تســليم النادي لبطاقات االعتماد
بعــد مراجعــة المســتندات المقدمــة للرابطــة مــع إدارة التراخيــص واســتيفاء المســتندات
المقدمــة لجميــع المتطلبــات المذكــورة فــي الئحــة التراخيــص.
 13.9تلتزم جميع األندية المشاركة بإجراءات التسجيل التي وضعها اتحاد اإلمارات
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لكــرة القــدم فيمــا يتعلــق بتســجيل مســؤولي الفريــق ،وبموجــب ذلــك يجــب أن يحمــل جميــع
أعضــاء الجهــاز الطبــي للفريــق رخصــة ســارية المفعــول (صــادرة مــن اإلمــارة المعنيــة) تخولهــم
بالعمــل كمقدمــي خدمات طبيــة وصحية .وعالوة عىل ذلك ،وتماشــيا ً مع قوانيــن ولوائح الرعاية
الصحيــة والمســؤولية الطبية فــي اإلمارة المعنية ،يجب عىل كل عضو مــن أعضاء الجهاز الطبي
عدم ممارسة وظائفه أو وظائفها قبل الحصول عىل الرخصة من قبل الهيئة الصحية المعنية.
مادة ()10
وصول الفرق وقائمة أسماء الالعبين
 1.10يجــب أن تصــل الفــرق (بمــا فــي ذلــك الالعبيــن ومســؤولي الفريــق) إىل اإلســتاد فــي
موعــد أقصــاه  90دقيقــة قبل بــدء أي مباراة مــن مباريات المســابقة .وتوقع عقوبة عــى الفريق
الذي يتأخر عن الموعد المحدد لعدم التزامه بقائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة طبقا إلجراءات
ضبط الجودة.
 2.10تتكون قائمة المباراة لالعبين من ( )20العب بحد أقصى.
 3.10يتحمــل مديــر الفريــق مســؤولية اعتمــاد «قائمــة أســماء الالعبيــن» عــى النظــام
اإللكترونــي لالتحــاد ( )FA NETفــي موعــد أقصــاه  90دقيقــة قبــل بــدء المبــاراة .عىل أن تشــمل
القائمــة مــا يلــي:
 1.3.10الالعبون الـ  11الذين سيبدؤون المباراة،
 2.3.10الالعبون البدالء ،وعددهم ( )9العبين بحد أقصى.
 3.3.10كابتن الفريق،
 4.3.10حارس مرمى الفريق (األساسي واالحتياطي)
 5.3.10قائمــة بعــدد ( )10مــن مســؤولي الفريــق كحــد أقصــى الذيــن سيجلســون عــى دكــة
البدالء.
 6.3.10ال تحتاج القائمة توقيع مدير الفريق في حال كانت القائمة معتمدة إلكترونيا ً.
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مادة ()11
قائمة البداية
 1.11يقــوم النــادي المشــارك بإدخــال واعتمــاد قائمــة المبــاراة قبــل  24ســاعة وحتــى
 90دقيقــة مــن موعــد انطــاق المبــاراة ،عــى أن يقــوم كال مــن مراقــب المبــاراة والحكــم الرابــع
بالتحقــق مــن القائمــة أثنــاء فحــص مالبــس الالعبين قبــل بــدء المباراة ،عــى أن يكــون مراقب
المبــاراة هــو الشــخص الوحيــد المخــول لــه تغييــر القائمــة فــي حــال رغبــة النــادي فــي ذلك في
الفتــرة مــن قبــل  90دقيقــة وحتــى موعــد انطــاق المبــاراة.
 2.11تــوزع قائمــة بدايــة المبــاراة النهائيــة عــى الفريقيــن المشــاركين ووســائل اإلعــام وجهات
البــث والطاقم المســؤول عــن اللوحات اإلعالنيــة اإللكترونية.
 3.11عند استكمال قائمة الالعبين وقبل بداية المباراة ،ال يجوز إجراء اية تبديالت
فيما عدا الحاالت التالية:
 1.3.11إذا كان أي من الالعبين األحد عشــر المشــار إليهم في قائمة االختيار غير قادر عىل البدء
فــي المباراة بســبب مشــكلة صحية طارئة (إصابة جســدية) ،يجوز اســتبداله فقــط بأحد الالعبين
التسعة البدالء الموجودين في قائمة البداية .في هذه الحالة ،يجوز استبدال الالعب البديل
بالعــب آخــر غيــر مــدرج في قائمة بدايــة المباراة لكــي ال يقل عــدد البدالء عن تســعة العبين قبل
بدايــة المبــاراة .ووفقــا ً لمــا ســبق يمكــن للفريق اســبتدال ثالثــة العبين أثناء ســير المبــاراة .وفي
هــذه الحالــة ،ال يجوز لالعب المصاب المشــاركة بأي شــكل في المباراة ،كمــا ال يجوز له الجلوس
عــى دكــة الفريق.
 2.3.11فــي حــال عــدم تمكــن أي مــن الالعبيــن التســعة البــدالء مــن المشــاركة فــي المبــاراة
بســبب حالــة صحيــة طارئــة ،يجــوز اســتبدال الالعــب بالعب آخر مســجل غيــر مدرج فــي قائمة
بدايــة المبــاراة.
 3.3.11يجــب عــى النــادي المعنــي ،عند الطلــب ،تقديم الشــهادات الطبية والتقاريــر المطلوبة
للرابطة.
 4.11يتم اعتبار الالعب مشــارك فعليا ً في المباراة حال مشــاركته فعليا في أي وقت من أوقات
المباراة ونزوله إىل أرض الملعب سواء كان من الالعبين األساسيين أو البدالء.
مادة ()12
المسؤولون المصرح لهم بالجلوس عىل دكة البدالء
 1.12يحق لعشرة أفراد من مسؤولي الفريق أن يجلسوا عىل دكة البدالء.
 2.12يجب عىل مســؤولي الفريق والمســجلين في المباراة إرتداء بطاقات االعتماد في المناطق
الرسمية باالستاد.
 3.12يجــب أن تشــمل قائمــة المســؤولين المعتمــدة عــى النظــام اإللكترونــي ( )FA NETعــى
مــا يلي:
 1.3.12مدير الفريق /مشرف الفريق /إداري الفريق ،بحد أقصى شخص واحد من بينهم.
 2.3.12المدير الفني
 3.3.12مساعد المدرب
 4.3.12الطبيب
 5.3.12أخصائي العالج الطبيعي
 6.3.12مساعد المدرب /مدرب اللياقة البدنية /مدرب حراس المرمى
 7.3.12المترجــم (يمكن االســتغناء عن المترجم وتســجيل مســاعد مدرب أو مــدرب لياقة بدنية
اضافي إذا كان المدرب غير أجنبي).
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 4.12لتجنــب الشــك فــي شــغل األشــخاص المعنيين للمناصــب المذكــورة في المــادة (-3-12
 )3إىل المــادة ( ،)7-3-12فقــط أولئــك الذيــن قامــوا بتقديــم مؤهالتهــم عــى النحــو المشــار إليه
فــي المــواد مــن ( 4-9حتــى  ،)13-9والتــي وافقــت عليهــم رابطــة المحترفيــن اإلماراتية،هــم
فقــط المؤهلــون بالجلــوس عىل مقاعد بدالء الفريــق .عالوة عىل ذلك ،يتوجب عىل المســؤولين
المســجلين فــي القائمــة في المــواد مــن ( )1-3-12اىل ( )5-3-12أن يجلســوا عىل دكــة الالعبين
فــي كل مبــاراة من مباريات المســابقة فيما عدا الحاالت التي ال يســمح لهــم بالجلوس فيها عىل
دكــة الالعبين نتيجة لقــرارات لجنة االنضباط في اتحاد الكرة.
الفصل الرابع
اللوائح الفنية
مادة ()13
قانون اللعبة
 1.13تقــام كافــة مباريــات المســابقة طبقــا لقوانيــن لعبــة كــرة القــدم الموضوعــة مــن قبــل
مجلــس االتحــاد الدولــي لكــرة القدم.
 2.13يتكــون كل فريــق مــن أحــد عشــر العبــا ً أساســيا ً بينهم حــارس مرمــى باإلضافة إىل تســعة
العبيــن بدالء كحد أقصى.
 3.13إذا أصبــح عــدد الالعبيــن في أي فريق أقل من ســبعة ( )7العبين قبل أو أثناء أي مباراة من
مباريات المســابقة ،تطبق المادة رقم ( )23من هذه الالئحة.
 4.13يحــق لثالثــة ( )3العبيــن من الالعبين البدالء المســجلين في القائمة األساســية المشــاركة
في المباراة.

مادة ()14
نظام المسابقة
1.14تقــام مباريــات المســابقة وفقــا ً لنظــام الدوري ،حيــث تلعب األندية المشــاركة مــع بعضها
البعض مرتين عىل مدار الموسم ،حيث يلعب النادي في مباراة كفريق
مضيف والمباراة األخرى كضيف.
 2.14وفقا ً لنظام الدوري ،تمنح األندية النقاط التالية:
 3نقاط
=
فوز
		
نقطة واحدة
تعادل =
		
الشيء
خسارة =
		
 3.14وفقــا ً لالئحــة تراخيــص األنديــة اإلماراتيــة مــن الممكــن أن يبــدأ أي نــادي مــن األنديــة
المســابقة مــع خصــم ثــاث نقــاط منــه.
 4.14يتــم ترتيــب األنديــة فــي جــدول الــدوري ترتيبــا ً تنازليــا ً وفقــا ً لعدد النقــاط التــي أحرزها كل
نــادي ،ووفقــا ً لهــذا الجــدول يعتبر النــادي الحاصل عــى أكبر عدد مــن النقاط في نهاية الموســم
هــو الفائــز ببطولــة المســابقة.
 5.14إذا تســاوى ناديــان أو أكثــر فــي عــدد النقــاط ،يحــدد ترتيبهــم فــي الجــدول طبقــا ً للمــادة
رقــم (.)15
 6.14يهبــط الناديــان القابعــان فــي المركزيــن األخير وقبل األخيــر في جدول المســابقة في نهاية
الموســم إىل مســابقة دوري الدرجة األوىل اإلماراتي (المشــار إليه فيما بعد «الدرجة األوىل»).
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مادة ()15
اإلجراءات المتبعة في حالة التساوي في النقاط
 1.15فــي حالــة تســاوي نادييــن أو أكثــر فــي نفــس عــدد النقــاط ،تحــدد مراكزهــم فــي جــدول
الترتيــب النهائــي عــى التوالي:
 1.1.15النــادي الــذي ســجل أكبــر عــدد مــن النقــاط فــي المباريــات المقامــة بيــن األنديــة
المتســاوية في عــدد النقاط،
 2.1.15النــادي الــذي حقــق أعىل فــارق أهداف خالل المباريــات المقامة بين األندية المتســاوية
في عــدد النقاط،
 3.1.15النــادي الــذي ســجل أكبــر عــدد مــن األهــداف خــال المباريــات المقامــة بيــن األنديــة
المتســاوية فــي عــدد النقاط.
 4.1.15النــادي الــذي ســجل أكبــر عــدد من األهــداف خــارج األرض فــي المباريــات المقامة بين
األندية المتســاوية في عدد النقاط.
 5.1.15فــي حــال اســتمر التعــادل بيــن نادييــن من األندية المتســاوية فــي الترتيب بعــد تطبيق
المعـــايير من ( )1-1-15إىل ( ،)4-1-15يتم تطبيق المعـــــايير من ( )1-1-15إىل ( )4-1-15مرة
أخرى ولكن فقط عىل المباريات بين الناديين المتساويين لتحديد مراكز الناديين في
الترتيــب النهائــي .فــي حــال عــدم التمكــن مــن اتخــاذ القــرار بعــد تطبيــق هــذه المعاييــر (أي
المعاييــر مــن ( )1-1-15إىل ( )4-1-15عــى المباريات بيــن الناديين المتســاويين في الترتيب)،
تطبــق المعاييــر مــن ( )6-1-15إىل ( )10-1-15أدنــاه.
 6.1.15النادي الذي حقق أعىل فارق أهداف خالل كافة مباريات المسابقة.
 7.1.15النادي الذي سجل أكبر عدد من األهداف خالل كافة مباريات المسابقة.
 8.1.15النــادي الــذي ســجل أكبــر عــدد مــن األهــداف خــال كافــة مباريــات المســابقة المقامــة
خارج األرض،
 9.1.15النــادي الحاصــل عــى أقــل عــدد مــن البطاقــات الصفــراء والحمــراء فــي كافــة مباريات
المســابقة ،عــى أن يتم احتســابها بخصــم نقاط من الفريــق المعني بحيث يتــم خصم نقطة عن
كل بطاقــة صفــراء ،وثــاث نقاط عن كل بطاقة حمــراء (نتيجة حصول الالعب عــى بطاقة حمراء
للحصــول عــى االنــذار الثانــي أو بطاقــة حمــراء مباشــرة) ،وأربــع نقــاط عــن كل بطاقــة صفراء
متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.
 10.1.15القرعة.
مادة ()16
مدة المباراة
 1.16تبلــغ مــدة كل مبــاراة مــن مباريــات المســابقة  90دقيقــة ،تقســم عــى شــوطين مــدة كل
منهمــا  45دقيقــة يتخللهمــا اســتراحة بين الشــوطين مدتهــا  15دقيقــة ،تبدأ مع إطــاق صفارة
انتهاء الشــوط األول وتنتهي بإطالق صفارة بداية الشــوط الثاني.
مادة ()17
توقيت بداية المباراة
 1.17تعتمــد اللجنــة الفنيــة توقيــت بدايــة كافــة مباريــات المســابقة بنــا ًء عىل توصيــات اإلدارة
التنفيذية.
 2.17يلتزم كل نادي من األندية المشاركة في المسابقة بتوقيت بداية المباراة.
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 3.17توقــع غرامــة عــى كل نادي يتأخر عن توقيت بداية المباراة ،ســواء في بدايــة المباراة أو في
بدايــة الشــوط الثانــي بعد انتهاء اســتراحة ما بين الشــوطين (بموجــب القانون رقــم  7من قانون
لعبــة كــرة القــدم) ووفقــا ً إلجــراءات ضبــط الجودة.
مادة ()18
جدول المباريات
 1.18تلتــزم اللجنــة الفنيــة بإعــداد جــدول مباريــات المســابقة ،وتقــام كافــة المباريــات وفقــا ً
للجــدول المقــرر ،ويجــوز تغييــر تاريــخ أو مــكان إقامــة مباريــات المســابقة وذلــك وفقــا ً لمــا
تقتضيــه المصلحــة العامــة.
 2.18فــي حــال الحاجــة ،تقــام كافــة مباريــات الجــوالت الثالثــة األخيــرة مــن بطولــة الــدوري في
يــوم واحد وفي نفــس التوقيت.
 3.18فــي حــال الحاجــة ،يقــوم اتحــاد كــرة القــدم أو اإلدارة التنفيذيــة للرابطــة بإخطــار األنديــة
المشــاركة بأنــه ســيتم إعطــاء اســتراحة قصيــرة للتبريد خــال المباراة وفــق اإلجــراءات التالية:
 1.3.18فــي شــوط المبــاراة األول :فــي حــدود الدقيقــة ( )30من زمــن المباراة وحين تكــون الكرة
خارج الملعب ،سيشير حكم المباراة إىل بداية استراحة التبريد .يتجمع الالعبون أمام دكة الفريق
ولكــن ضمــن خطوط أرضية اللعب للتبريد باســتخدام اســفنجة مبللة بمياه بــاردة أو بالثلج ومياه
الشــرب البــاردة .تســتمر هــذه االســتراحة لمــدة دقيقتين تقريبــا ً وتنتهي مــع صافــرة الحكم التي
تعلــن انتهــاء االســتراحة .ال يســمح لالعبيــن بمغــادرة أرضية الملعــب خالل هذه االســتراحة.
 2.3.18فــي شــوط المبــاراة الثانــي :فــي حــدود الدقيقــة ( )75مــن زمــن المبــاراة وحيــن تكــون
الكــرة خــارج الملعــب ،يشــير حكــم المبــاراة إىل بدايــة اســتراحة التبريــد .يتجمــع الالعبــون أمــام
دكة الفريق ولكن ضمن خطوط أرضية اللعب للتبريد باســتخدام اســفنجة مبللة بمياه باردة أو
بالثلــج وميــاه الشــرب الباردة .تســتمر هــذه االســتراحة لمدة دقيقتيــن تقريبا ً وتنتهــي مع صافرة
الحكــم التــي تعلــن انتهــاء االســتراحة .ال يســمح لالعبيــن بمغــادرة أرضيــة الملعــب خــال هــذه
االستراحة.
 4.18فــي حــال التقــدم بطلب لــإدارة التنفيذية لتعديل موعــد أو تاريخ مباراة يجــب عىل النادي
التقــدم بالطلــب قبــل أســبوع عىل األقل مــن موعد إقامة المبــاراة ،عىل أن يشــتمل الطلب عىل
الموعد والتاريخ وســبب التعديل ،عىل أن يكون القرار النهائي في هذا الشــأن وفقا ً لتقدير اللجنة
الفنية.
 5.18فــي حالــة إعــادة تحديــد مــكان جديــد ألي مبــاراة مــن مباريــات المســابقة ،يعتبــر النــادي
المضيــف هــو النــادي المســتضيف للمبــاراة بحيث يكون مســؤوال ً عــن كافة الشــؤون المتعلقة
بتنظيــم المبــاراة طبقــا للفصــل الخامــس مــن هــذه الالئحــة.
مادة ()19
المباريات المؤجلة والمضغوطة بسبب المشاركات الخارجية لألندية
 1.19فــي حــال لعــب أحــد األنديــة المشــاركة مبــاراة ضمــن االســتحقاق الخليجــي أو العربــي أو
اآلســيوي ،يمنــح النــادي يومين راحــة وتقام المبــاراة في اليــوم الثالث.
 2.19تطبــق القاعــدة المذكــورة فــي الفقــرة ( )1-19عــى الفتــرات الزمنيــة التــي تســبق وتلــي
مشــاركة الفريق فــي البطــوالت الخارجية (الخليجيــة والعربية واآلســيوية).
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مادة ()20
إيقاف المباريات
 1.20إذا أوقــف الحكــم أي مبــاراة مــن مباريــات المســابقة قبــل نهايــة الوقــت الفعلــي بســبب
أي قــوة قاهــرة أو أي حــوادث أخــرى ،عىل ســبيل المثــال ال الحصــر ،إذا لم يكن الملعب مناســبا ً
الســتكمال المباراة أو جراء ظروف الطقس إىل غير ذلك ،يجب إتباع اإلجراءات التالية:
 1.1.20يتــم إيقــاف المبــاراة مؤقتــا بشــكل مباشــر لمــدة ثالثيــن دقيقة حتــى تتحســن الظروف
بشــكل يســمح باســتئناف المبــاراة ،ما لم يقــرر الحكم إمكانية اســتئناف المباراة فــي وقت مبكر
قبــل انتهــاء الثالثيــن دقيقة.
 2.1.20إذا مــا قــرر الحكــم اســتئناف المبــاراة طبقــا للمــادة رقــم ( )1-1-20أعــاه ،يحــق لألنديــة
المشــاركة أن تطلب خمس دقائق إضافية كوقت لالســتعداد واإلحماء.
 3.1.20إذا كان الحكــم ال يســتطيع اســتئناف المباراة بعــد مرور ثالثين دقيقة مــن إيقافها ،تلغى
المبــاراة طبقا للمادة رقم (.)21
مادة ()21
المباريات الملغاة أو المؤجلة بسبب القوة القاهرة أو الحوادث الطارئة
 1.21يحــق لــإدارة التنفيذيــة إلغــاء أو تأجيل المباراة بســبب القــوة القاهرة أو الحــوادث الطارئة
خــال الـــ  24ســاعة ولمــدة  3ســاعات قبــل بدايــة المبــاراة ،عــى أن يكون قــرار الحكــم ومراقب
المبــاراة فــي اإللغــاء أو التأجيــل فــي الفتــرة مــن  3ســاعات وحتــى بداية المبــاراة ،عــى أن يقوم
الحكــم باالنتظــار لمــدة  30دقيقــة كحــد أقصــى مــن موعــد بــدء المبــاراة قبــل أن يتخــذ القــرار
النهائــي بإلغــاء المبــاراة.
 2.21يجــوز لمراقــب المبــاراة وباالتفــاق مع حكم المبــاراة تأجيــل المباراة لمدة ســاعة وذلك في
حــال تــم اتخاذ القرار قبل أكثر من ســاعة من الموعد المحــدد لبداية المباراة.
 3.21فــي حالــة تجــدد الحــادث الطــارئ بعــد بــدء المبــاراة ،يجــوز للحكــم االنتظــار لمــدة 30
دقيقــة بحــد أقصى بناءا ً عــى تقييم الوضع الخاص بالحالــة الطارئة ،قبل أن يتخــذ القرار النهائي
بإلغــاء المبــاراة.
 4.21فــي حالــة إلغــاء أو تأجيــل مبــاراة بســبب قــوة قاهــرة ،تلعــب هــذه المبــاراة فــي اليــوم
التالــي ليــوم المبــاراة إال فــي حال قــررت اللجنة الفنيــة غير ذلك ،وتعــاد المبــاراة بالكامل بصرف
النظــر عــن النتيجــة والوقــت المتبقــي ،عــى أن يتــم إلغــاء جميــع البطاقــات الصفــراء والحمــراء
الخاصــة بالمبــاراة ،مــع اإلبقــاء عــى العقوبــات الصادرة عــن لجنة االنضبــاط الناتجة عــن التقرير
اإلضافــي لحكــم أو مراقــب المبــاراة ،باإلضافــة إىل ذلــك فــي حال غيــاب أي العب عــن المباراة
الملغــاة بســبب االيقــاف ال يتــم اســتنفاذ عقوبــة اإليقاف خــال تلــك المبــاراة ( أي وكأن المباراة
لم تلعب بعد).
 5.21فــي حــال لــم تلعــب المبــاراة فــي اليــوم التالــي تحــدد اللجنــة الفنيــة تاريــخ ووقــت
ومــكان إعــادة المبــاراة.
 6.21ال يجوز االعتراض و/أو استئناف القرارات المذكورة في المواد أعاله.
مادة ()22
المباريات المؤجلة والملغاة بسبب التيار الكهربائي و/أو عيوب اإلضاءة
 1.22فــي حالــة قيــام الحكــم بتأجيــل أو إلغــاء مبــاراة مــن مباريــات المســابقة بســبب انقطــاع
التيــار الكهربائــي بمــا يؤثر عىل اإلضــاءة ،يجب إتبــاع اإلجــراءات التالية:
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 1.1.22فــي حالــة حــدوث انقطــاع فــي الكهربــاء و /أو إضــاءة الملعــب قبــل بــدء المبــاراة وتعــذر
إعادتهــا خــال  30دقيقــة بــدءا ً مــن الموعــد المحــدد النطــاق المبــاراة ،يجــب تأجيــل المبــاراة
وإعادتهــا عــى أن يتــم تحديد الملعــب من قبل اللجنــة الفنية.
 2.1.22فــي حالــة انقطــاع الكهربــاء و  /أو إضــاءة الملعــب أثنــاء المبــاراة وتعــذر اســتئنافها فــي
غضــون  30دقيقــة:
 1.2.1.22إذا كانــت النتيجــة لصالــح النــادي الضيــف ،يجــب عــى الحكــم إنهــاء المبــاراة بفــوز
النــادي الضيــف بنتيجــة ( ،)0-3مــا لم تكن نتيجــة المباراة الفعليــة أكبر من ذلك.
 2.2.1.22فــي حالــة التعــادل أو خســارة النــادي الضيــف ،تعــاد المبــاراة بصــرف النظــر عــن
النتيجــة والوقــت المتبقــي.
 3.2.1.22فــي حالــة انقطــاع التيــار الكهربائــي مــرة أخرى خــال المبــاراة يكــون القــرار النهائي في
ذلك الشأن لحكم ومراقب المباراة.
 2.22دون اإلخــال بالمادتيــن رقــم ( )1-1-22و ( )2-1-22أعاله ،في حالــة انقطاع التيار الكهربائي
أثنــاء أي مبــاراة مــن مباريــات المســابقة المقامــة عــى إســتاد محايــد أو فــي مبــاراة تنظمهــا
الرابطــة ،ينهــي الحكــم المبــاراة وتلغــي النتيجــة وتطبــق المــادة رقــم (.)21
 3.22بإستثناء حاالت القوة القاهرة ،يكون النادي المستضيف مسؤوال ً عن التكاليف
التــي تتكبدهــا الرابطــة والتــي تنتــج عــن إلغــاء أو تأجيــل المبــاراة بســبب التيــار الكهربائــي و/
أو عيــوب االضــاءة.
مادة ()23
إلغاء المباريات بسبب طرد أكثر من العب
 1.23إذا وصل عدد العبي أحد الفريقين أثناء أي مباراة من مباريات المســابقة ألقل من ســبعة
العبيــن عــى أرض الملعب ،يتعين حينئذ عىل الحكــم إنهاء المباراة وإتباع اإلجراءات المنصوص
عليها في الئحة االنضباط.
مادة ()24
االنسحاب وعقوبة عدم استكمال البطولة
 1.24تلتزم األندية بلعب كافة مباريات المسابقة.
 2.24فــي حالــة انســحاب النــادي من المســابقة ألي ســبب من األســباب بخالف القــوة القاهرة
قبل بدء الموســم يتخذ مجلس إدارة الرابطة الخطوات الضرورية الســتبدال النادي المنســحب.
 3.24يخضــع أي نــادي منســحب من المســابقة ألي ســبب من األســباب بخالف القــوة القاهرة
لإلجراءات التالية:
 1.3.24إذا كان االنسحاب قبل أكثر من  45يوما ً من بدء المسابقة:
 1.1.3.24يهبط النادي إىل الدرجة األدنى.
 2.3.24إذا كان االنسحاب قبل  45يوم أو أقل من بدء المسابقة:
 1.2.3.24يهبط النادي إىل الدرجة األدنى.
 2.2.3.24يدفع النادي غرامة قدرها ( )1.000.000مليون درهم إماراتي.
 3.2.3.24يمنع النادي من المشاركة في المسابقة في الموسم القادم.
 3.3.24إذا كان االنسحاب أثناء الدور األول من المسابقة:
 1.3.3.24يهبط النادي للدرجة األدنى في الموسم القادم ويحرم من المشاركة في المسابقة
الموسمين القادمين.
 2.3.3.24يدفع النادي غرامة قدرها ( )2.000.000مليوني درهم إماراتي.
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 3.3.3.24يتحمــل النــادي الخســائر الناتجــة عــن فقــدان الدخــل المتوقــع مــن العقــود التجاريــة
وعقــود البــث وكافــة النفقــات األخــرى المترتبــة عــى المشــاركة فــي مباريــات المســابقة قبــل
االنســحاب.
 4.3.3.24تلغــي نتائــج كافــة مباريــات الفريــق المنســحب (لــن يتــم حســاب كافــة النقــاط
واألهــداف التــي أحرزهــا واألهداف المســجلة في مرمــاه عند تحديد ترتيب المســابقة) وســتظل
العقوبــات الصــادرة مــن لجنــة االنضبــاط ســارية باإلضافــة إىل البطاقــات الصفــراء أو الحمــراء
التــي حصــل عليهــا العبيــه أو مســؤوليه أثنــاء أي مبــاراة مــن مباريات المســابقة طبقــا لالئحة
االنضباط.
 4.3.24إذا كان االنسحاب أثناء الدور الثاني من المسابقة:
 1.4.3.24يهبــط النــادي للدرجــة األدنــى في الموســم القادم ويحرم من المشــاركة في المســابقة
للموسمين القادمين.
 2.4.3.24يدفع النادي غرامة قدرها ( )2.000.000مليوني درهم إماراتي،
 3.4.3.24يتحمــل النــادي الخســائر الناتجــة عــن فقــدان الدخــل المتوقــع مــن العقــود التجاريــة
وعقــود البــث وكافــة النفقــات األخــرى المترتبة عىل المشــاركة فــي مباريات المســابقة قبل
االنسحاب.
 4.4.3.24ســيتم احتســاب كافــة النقــاط واألهــداف المســجلة واألهــداف فــي مرمــاه لجميــع
مبارياتــه التــي لعبهــا خــال الــدور األول (وســيتم أخذهــا باالعتبــار عند تحديــد ترتيــب الفرق في
المســابقة) وتبقــى كافــة العقوبــات التــي تحددهــا لجنــة االنضبــاط كمــا هــي إضافــة إىل كل
البطاقــات الصفراء والبطاقات الحمراء المســجلة عىل الفريق خــال المباريات المذكورة أعاله ،و
 5.4.3.24تلغــى نتائــج كافــة مباريــات الفريــق المنســحب التــي لعبهــا خــال الــدور الثانــي
ولغايــة االنســحاب (لن يتم حســاب كافة النقاط واألهــداف التي أحرزها واألهداف المســجلة في
مرمــاه عنــد تحديــد ترتيــب المســابقة) وســتظل العقوبــات الصــادرة مــن لجنــة االنضبــاط
ســارية باإلضافــة إىل البطاقــات الصفــراء أو الحمــراء التي حصل عليهــا العبيه أو مســؤوليه أثناء
أي مبــاراة من مباريات المســابقة.
 4.24يلتــزم مجلــس إدارة الرابطــة باتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالحــاالت التــي ينســحب فيهــا
النــادي المشــارك من المســابقة في حاالت القــوة القاهرة والحــوادث المفاجئة.
مادة ()25
استبدال النادي المنسحب
 1.25فــي حالــة انســحاب نــادي مــن المســابقة وفقــا للمــادة رقــم ( ،)24يقــوم مجلــس إدارة
الرابطــة بالتنســيق مــع االتحــاد باتخاذ قرار الختيار نا ٍد بديل للمشــاركة في المســابقة شــريطة أن
يكــون هــذا النــادي قــد اســتوفى شــروط األنديــة المشــاركة.
مادة ()26
ميدان اللعب
 1.26تتــوىل األنديــة مســؤولية الحفاظ عىل ميدان اللعــب في حالة جيدة لضمان انســيابية أداء
الالعبين عىل أرض الملعب خالل مباريات المســابقة لالرتقاء بالمســتوى الفني للمباريات ،وفي
حــال كانــت أرضيــة الملعــب بحالــة ســيئة ،يحــق للجنــة الفنيــة اختيــار الملعــب البديــل عــى
أن يتحمــل النــادي المضيــف جميع التكاليــف الناتجة عــن تغيير الملعب.
 2.26يجــب أن يتحمــل النــادي المضيــف ضمــان عــدم إقامــة إيــة أنشــطة أو فعاليــات (بمــا
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فــي ذلــك عــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر الــدورات التدريبيــة) عىل ميــدان اللعــب قبل 48
ســاعة مــن مباريــات المســابقة.
 3.26يجــب أن يضمــن النــادي المضيــف تخطيــط أرضيــة الملعــب وفقــا للقانــون رقــم ( )1من
قوانيــن لعبــة كــرة القــدم (بمــا فــي ذلك كافــة المالحــق) وتكــون المســؤولية بالكامــل عىل طرف
النادي بأن يتأكد من تخطيط الملعب وفقا ً لقوانين لعبة كرة القدم وال يحق للنادي تغيير تخطيط
أرضية الملعب بعد اعتمادها إال بموافقة خطية من اإلدارة التنفيذية للرابطة.
 4.26عنــد الوصول إىل االســتاد ،يلتزم مراقب المباراة والحــكام بفحص الملعب الذي تقام عليه
المبــاراة ،ويجــب عليهــم التأكد من أن كافــة الترتيبــات والتجهيزات قد تمت وقفــا لقوانين لعبة
كــرة القــدم وكافــة لوائــح الرابطــة ذات الصلــة .وإذا لــم تتفــق حالــة ميــدان اللعــب (بمــا فــي
ذلــك أبعــاد المرمــى وأرض الملعــب) مــع قوانيــن لعبــة كــرة القــدم و /أو كافــة لوائــح الرابطــة
ذات الصلــة ،يصــدر مراقــب المبــاراة و/أو حــكام المبــاراة تعليماتهــم للنــادي المضيــف بتعديل
الوضــع الراهــن لميــدان الملعــب.
 5.26إذا لــم يكــن ممكنــا ً القيــام بالتعديــل حتــى قبــل ( )50خمســين دقيقــة عــى األقــل مــن
بدايــة المبــاراة وفقا للمادة رقــم ( ،)4-26يتم فرض غرامة عىل النادي بقيمة ( )50,000خمســين
ألــف درهــم طبقا ً إلجراءات ضبط الجــودة ،وفي حال تعذر إجراء التعديــات الالزمة حتى قبل 15
دقيقــة مــن بدايــة المبــاراة يتــم إلغاء المبــاراة واعتبــار الفريــق الضيف فائــزا ً (.)0-3
 6.26يجب عىل النادي المضيف تحمل مسؤولية عدم تأثر عمل اللوحات اإللكترونية
اإلعالنيــة وكاميــرات النقــل التلفزيونــي عنــد رش أرضيــة الملعــب ،ويتحمــل النــادي المضيــف
المســؤولية الكاملــة والتكالفــة الماليــة الناتجة عن حــدوث أي تلفيات في المعــدات الناتجة عن
رش الملعــب ويحــق للنــادي المضيــف رش أرضيــة الملعــب بالمــاء فــي األوقــات التاليــة:
 1.6.26قبــل بدايــة فتــرة اإلحمــاء ،عــى أن يتوقــف رش الملعــب قبــل ســاعة واحــدة مــن بداية
المباراة،
 2.6.26بعــد انتهــاء فتــرة اإلحمــاء مباشــرة أي قبــل  20دقيقــة من بدايــة المباراة ولمــدة أقصاها
 5دقائــق،
 3.6.26بيــن شــوطي المبــاراة مباشــرة بعــد نهايــة الشــوط األول ولمــدة أقصاهــا  5دقائــق ،عىل
أن يكــون بــدء رش الملعب بعد خروج الالعبين.وفــي جميع األحوال ،يجب عىل النادي المضيف
إبــاغ مراقــب المبــاراة عــن توقيتــات رش الملعب فــي االجتمــاع التنظيمي المنعقــد قبل ثالث
ســاعات مــن بدايــة المبــاراة ،وفــي حــال رش الملعــب وعــدم إخبــار مراقب المبــاراة ،يتــم تغريم
النــادي طبقــا ً إلجــراءات ضبــط الجودة.
 7.26فــي حــال رغــب النــادي باجــراء صيانــة أو تغييــر عشــب الملعــب المعتمــد مــن قبــل
الرابطــة يجــب ابــاغ الرابطــة قبــل شــهر مــن موعد بــدء الصيانــة ،مــع موافــاة الرابطــة بالملعب
البديــل فــي حال كانت الفتــرة خالل المباريات التــي تنظمها الرابطة عىل أن يكــون من المالعب
المعتمــدة من قبــل الرابطة.
مادة ()27
دكة البدالء والمنطقة الفنية
 1.27تخصــص لــكل فريــق دكــة قريبــة مــن الملعــب يجلــس عليهــا مســؤولي الفريــق والجهــاز
الطبي والالعبيــن البدالء.
 2.27يجــب أن يكــون لــكل منطقــة فنيــة مدخــل مباشــر إىل أرض الملعــب ويجــب أن توجــد
كل منطقة منهما عىل مســافة متســاوية من خط المنتصف.
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 3.27يجــب أن تحتــوي دكــة الفريــق عــى  20مقعــدا ً مثبتــا ً ومــزودا ً بمســاند للظهــر كحــد أدنى،
ويحظــر وجــود مقاعد متحركة ،ويجــب تغطية المقاعد لحمايتها ضد الطقس الســيئ أو في حالة
حــدوث شــغب جماهيــري.
 4.27يســمح لعشــرة أشــخاص مــن مســؤولي الفريــق وتســعة العبيــن بــدالء كحــد أقصــى،
بالجلــوس عــى دكــة الفريق شــريطة حصولهم عــى بطاقــة االعتماد المناســبة.
 5.27ال يســمح لالعبيــن الذيــن عىل دكة الفريق باســتعراض أية لقطات تلفزيونيــة للمباراة و /أو
اســتخدام وســائل التواصل اإللكترونية ومنها عىل ســيبل المثال ال الحصر ،الهواتف المحمولة،
األجهزة اللوحية ،أجهزة التواصل الالســلكية وغيرها من وســائل التواصل .ويحق لمراقب المباراة
مصــادرة أي مــن هــذه الوســائل فــي حال انتهــاك هــذه المادة.
 6.27ال يســمح لمســؤولي الفريــق الذيــن عــى دكــة الفريــق باســتعراض أيــة لقطــات تلفزيونية
للمبــاراة و /أو اســتخدام وســائل التواصــل اإللكترونيــة لــذات الغرض ،ويســمح فقط اســتخدام،
الهواتــف المحمولــة ،األجهــزة اللوحيــة ،أجهــزة التواصل الالســلكية لغايات اســتخدامها ألغراض
تتعلــق بأمــن وســامة الالعبيــن أو ألســباب تتعلــق بالتكتيــك أو التدريب فقط ،ويحــق لمراقب
المبــاراة مصــادرة أي مــن هــذه الوســائل فــي حــال إســاءة اســتخدام هــذه األجهــزة دون اإلخــال
بحــق حكم المبــاراة التخاذ أي إجــراءات اخرى.
 7.27إذا تجــاوز عــدد األشــخاص الجالســين عــى دكــة البــدالء في أي وقــت العدد المســموح به
بموجــب المــادة رقم ( )4-27المذكــورة أعاله ،توقع غرامــة عىل النادي المســؤول طبقا ً إلجراءات
ضبط الجودة.
 8.27فــي حالــة رفــض مجموعــة أو أكثــر مــن األعضــاء المنتمين ألحــد األنديــة المشــاركة والغير
مســجلين فــي قائمــة مســؤولي الفريــق خــال أي مبــاراة مــن مباريــات المســابقة ،تــرك أرض
الملعــب (منطقــة الملعــب أو دكــة الفريــق أو المنطقــة الفنيــة أو أي مــكان آخــر حــول أرض
الملعــب) بعــد إصــدار تعليمــات مــن الحكــم بذلــك ،تعتبــر نتيجــة المبــاراة ( )0-3لصالــح
الفريــق اآلخــر .وعــاوة عىل ذلك ،ينهــي الحكم المباراة وتوقــع غرامة عىل النادي المســؤول وفقا ً
لقرار لجنــة االنضباط.
 9.27يجــب أن يرتــدي كافــة مســؤولي الفريــق والالعبيــن الجالســين عــى دكــة البــدالء زي
رياضــي بلــون مختلف عن األلوان التي يرتديها الالعبون والحــكام الموجودين عىل أرض الملعب
ويجــب عليهم ارتــداء قمصان التدريب عنــد تلقي التعليمات مــن قبل الحكام.
 10.27تخصــص الدكــة الموجــودة بالجانــب األيســر (وأنت في مواجهــة أرض الملعــب) للفريق
المضيــف ،بينمــا تخصــص الدكة الموجودة بالجانــب األيمن (وأنت في مواجهــة أرض الملعب)
للفريــق الضيــف .وفــي حالــة إقامــة المبــاراة عــى أرض محايــدة ،تخصــص الدكــة الموجــودة
بالجانــب األيســر للفريــق المذكــور أوالً ،بينما تخصص الدكــة الموجودة بالجانــب األيمن للفريق
المذكور ثانيا ً.

دوري الخليج العربي الئحة المسابقة

مادة ()28
حصص التدريب الرسمية
 1.28لــن يكــون هنــاك حصــص تدريــب رســمية للفــرق الضيــف ،مــا لــم يحــدد خــاف ذلــك
مــن قبل اللجنة الفنية.
مادة ()29
اإلحماء
 1.29يحــق للفــرق اإلحمــاء عىل أرض الملعب قبــل المباراة إذا كان الطقس يســمح بذلك (وفقا ً
لتعليمــات ورؤيــة مراقــب المبــاراة) ،عــى أن يبــدأ االحماء قبــل بداية المبــاراة بخمســين دقيقة
وينتهــي قبــل بدايتهــا بعشــرين دقيقــة.
 2.29يحــق لمراقــب المبــاراة تحديد مــكان لإلحماء في حــال وجود تعديــات أو إصالحات داخل
أرضية الملعب.
 3.29يحظــر عــى الفــرق اإلحمــاء قبــل و/أو بعــد األوقــات المحــددة آنفا .وســتغرم الفــرق التي ال
تلتــزم بتوقيتات اإلحماء الرســمية قبل المبــاراة المحددة في المــادة ( )1-29المذكورة أعاله لعدم
مراعاتهــا لقائمــة العــد التنازلــي الرســمية للمبــاراة وإجــراءات ضبط الجــودة .ويجــوز للفريق عدم
القيــام بعملية اإلحمــاء إذا أراد ذلك.
 4.29أثنــاء المبــاراة ،قــد يمــارس كافة الالعبيــن البدالء في كل فريــق عملية اإلحمــاء في الوقت
نفســه ،عــى أن تتــم مســاعدتهم بواســطة مســؤول واحد مــن مســؤولي الفريق بدون اســتخدام
الكــرة (مــا عــدا حــارس المرمــى) ويتــم اإلحمــاء خلــف المرمــى بالقــرب مــن دكــة البــدالء أو فــي
منطقــة تحدد بواســطة مراقب المبــاراة قبل بدايتها .وإذا كانت المســاحة خلــف المرمى ضيقة،
يجــوز لمراقــب المبــاراة فــي هــذه الحالــة تحديــد مســاحة مجــاورة لدكــة الفريــق ،ويســمح
فــي هــذه الحالــة لثالثــة العبيــن فقــط كحــد أقصــى مــن كل فريــق بممارســة عملية اإلحمــاء في
نفــس التوقيت (دون اســتخدام الكــرة) ،وفي هذه الحالة ،يجوز أن يقــوم الالعبين الثالثة باإلحماء
بمســاعدة مســؤول واحــد مــن مســؤولي الفريق.
مادة ()30
كرات المباراة والتدريب
 1.30تقــوم اإلدارة التنفيذيــة للرابطــة بتزويد كل نــادي من األندية المضيفة لمباريات المســابقة
بعــدد ( )10كــرات تســتخدم فــي كل مبــاراة مــن مباريات هــذه المســابقة والتي تقــام عىل أرض
األنديــة المضيفــة .ويجــب عــى كل نــادي الحصول عىل هــذه الكرات فــي بداية كل موســم ،كما
يتعيــن عــى النــادي المضيــف التأكــد من اســتخدام العشــر كــرات الجديدة فــي كل مبــاراة تقام
عــى أرضه خالل الموســم.
 2.30يتــم ضبــط ضغــط هــواء الكــرات عنــد  0.8إىل  1.0بــار ،وتوضــع هــذه الكــرات فــي غرفــة
الحــكام قبــل ( )120دقيقــة عــى األقــل من بــدء المبــاراة .ويجب عــى الحــكام التأكد مــن القيام
بهــذا اإلجــراء.
 3.30يجــب عــى األنديــة المشــاركة اســتخدام الكــرات المعتمــدة مــن مجلــس إدارة الرابطة في
جميع حصص التدريب الرســمية ،والمؤتمرات الصحفية الرســمية يوم المباراة وفترات اإلحماء
خالل المباريات.
 4.30إضافــة للكــرات المشــار اليهــا فــي المــادة ( )1-30أعــاه ،تقــوم اإلدارة التنفيذيــة للرابطــة
بتزويــد األنديــة قبــل بداية الموســم بعدد ( )50كــرة للتدريب.

30
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مادة ()31
اإلستاد
 1.31يجــب أن يكــون االســتاد داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وأن يكــون مــن بيــن
اإلســتادات المعتمــدة مــن قبــل رابطــة المحترفيــن اإلماراتيــة ،كمــا يجب أن يســتوفي االســتاد
المتطلبــات بحســب المعيــار ( )01. Iمن الئحــة الترخيص اإلماراتية ،وأية لوائــح أخرى ذات صلة
من لوائح رابطة المحترفين اإلماراتية ،ويجب عىل جميع األندية المشــاركة تســمية اســتاد واحد
عىل األقل يســتوفي كافة المتطلبات المدرجة في الئحة االســتادات عىل األقل قبل ثالثة أشــهر
مــن موعــد انطــاق أول مبــاراة فــي المســابقة ،وأيــة تجديــدات عــى االســتاد المرشــح يجب أن
تنتهــي قبــل ثالثون يوما ً من موعد انطالق أول مباراة في المســابقة ،عىل أن يعتمد االســتاد من
قبــل اإلدارة التنفيذية قبل اســتخدامه.
 2.31يحــق لمجلــس إدارة الرابطــة منــح اســتثناء عــى أحــد المعاييــر االنشــائية مــن معاييــر
لوائــح االســتادات التابعــة للرابطــة في حال وجــود صعوبة كبيرة أو اســتحالة تحقيــق المعيار من
الناحيــة االنشــائية ووفقــا ً لطلــب معلل باألســباب.
 3.31فــي حــال عــدم االنتهــاء مــن أعمــال التجديد فــي االســتاد الخــاص بالفريق المشــارك في
المســابقة قبــل ثالثين يوما ً و/أو عدم اســتيفاء اســتاد النادي المشــارك لمتطلبــات الرابطة وفقا ً
ألحكام الئحة االســتادات ،يجب عىل النادي ترشــيح اســتاد بديل الســتضافة المباريات الخاصة
بــه ،عــى أن يرفق مع االســتاد المرشــح موافقة كتابية من مالك االســتاد ،عــى أن يكون موضح
بها اســم االســتاد والمباريات التي ســتقام عىل االســتاد المستخدم.
 4.31يجــب أن يلعــب النــادي جميــع مبارياتــه فــي المســابقة فــي نفــس اإلســتاد .كمــا يجــب
عــى النــادي فــي حاالت عدم جاهزية االســتاد والتي تحول بينــه وبين لعب مبارياته في اإلســتاد
الخــاص بــه ،إبــاغ اإلدارة التنفيذية للرابطة في موعد أقصاه أســبوع قبل بدايــة المباراة ،متضمنا ً
الملعــب البديــل ،ونســخة مــن االتفــاق مع النــادي صاحــب الملعــب البديــل ،وســبب التغيير،
عىل أن يكون الملعب البديل معتمد من اإلدارة التنفيذية ،ويكون القرار النهائي في هذا الشــأن
وفقــا ً لتقدير مجلــس إدارة الرابطة.
 5.31فــي حــال قــرر النادي تغيير االســتاد بعد بداية الموســم ،يجــب عليه ابــاغ االدارة التنفيذية
للرابطــة قبــل اســبوع عــى األقــل مــن موعــد المبــاراة المزمــع اســتضافتها فــي االســتاد الجديد.
كما يجب أن يتضمن الطلب اســم االســتاد الجديد المقترح والسبب في التغيير وكذلك موافقة
كتابيــة مــن مالــك االســتاد .علمــا ً أنه فــي حالة تغييــر االســتاد ،يجب أن يكــون االســتاد المقترح
ضمن قائمة االســتادات المعتمدة من قبل االدارة التنفيذية للرابطة ،باإلضافة إىل ذلك يتحمل
النــادي جميــع التكاليــف المتعلقــة بتغييــر االســتاد.
 6.31يجــب عــى النــادي في حاالت القوة القاهرة أو ألي ســبب أخر الذي يحــول بينه وبين لعب
مبــاراة أو أكثــر فــي اإلســتاد الخــاص به ،يتــم إبــاغ اإلدارة التنفيذيــة للرابطة عىل الفــور ،متضمنا ً
الملعب البديل ،ونسخة من االتفاق مع النادي صاحب الملعب البديل ،وسبب التغيير عىل أن
يتحمــل النــادي المضيــف جميــع الحقــوق والواجبــات الخاصــة بتنظيــم المبــاراة عــى الملعــب
البديــل ،عــى أن يكــون الملعــب البديل معتمد من اللجنــة الفنية ،ويكون القــرار النهائي في هذا
الشــأن وفقــا ً لتقديــر اللجنــة الفنيــة لرابطــة المحترفيــن اإلماراتيــة.
 7.31يجب عىل كل نادي أن يضع اإلســتاد والمالعب الخاصة به تحت تصرف اإلدارة التنفيذية
للرابطــة عنــد الطلــب دون أي تكاليف باســتثناء التكاليف التشــغيلية الخاصة بالمباراة ،شــريطة
أن يتــم إرســال طلــب مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة قبــل ســبعة أيــام عــى األقــل مــن اليــوم الذي
تحتاج فيه الرابطة الســتخدام اإلســتاد ،ويجوز تقليل مدة اإلخطار في حالة الضرورة التي تقدرها
اإلدارة التنفيذية
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 8.31فــي حــال عــدم ملكية النــادي لالســتاد المقام عليــه المباريات يجــب أن يضمــن النادي ما
جــاء فــي المــادة ( )7-31فــي العالقــة التعاقدية بينه وبيــن مالك االســتاد وأال تتحمــل الرابطة أي
تكاليف إضافية باســتثناء التكاليف التشــغيلية الخاصة بالمباراة.
 9.31فــي حــال االخــال بماجــاء فــي المــواد ( )8- 31 ،7- 31ســيتم فــرض غرامــة ضبــط جــودة
بقيمــة وقدرهــا ( 100,000درهــم) مائة الف درهم عــى النادي المخالــف  ،وتعويض الرابطة عن
أيــة أضــرار وخســائر ماديــة تلحــق بهــا وفقــا لمــا يحــدده مجلــس إدارة الرابطــة
 10.31يجــوز لــإدارة التنفيذية للرابطة إجراء فحص لالســتاد في أي وقت قبل أو أثناء المســابقة
للتأكد من ان االســتاد يســتوفي المعايير المطلوبة في لوائح االســتادات التابعة للرابطة.
مادة ()32
معدات الالعبين
 1.32يجــب عــى األندية المشــاركة اإللتزام بالئحــة المعدات المعتمدة من مجلــس إدارة الرابطة
 ،والتــي تحــدد المالبــس واألدوات التــي يرتديهــا الالعبون والمســؤولون في مباريات المســابقة.
ويتــم العمــل بالئحــة المعــدات مــن وقــت وصــول الممثليــن الرســميين للنــادي المشــارك إىل
اإلســتاد وحتى وقت مغادرتهم.
 2.32يجــب عــى كل نــادي تقديــم عينة مــن طقم المالبــس األول والثانــي أو الثالــث (القميص
والشــورت والجــورب) لحــراس المرمــى والالعبيــن فــي الموعــد الــذي تحــدده اإلدارة التنفيذيــة
للرابطــة مــع االلتــزام بضــرورة أن يكــون أحــد أطقــم المالبــس مــن األلــوان الفاتحة عــى أن يكون
الطقــم األخــر مــن األلوان الداكنة .كما يجــب الحصول عىل موافقــة اإلدارة التنفيذية للرابطة عىل
جميع المالبس التي يســتخدمها النادي داخل اإلســتاد خالل مباريات المســابقة وفقا لإلجراءات
التــي حددتهــا الئحــة المعــدات وايــة تعليمــات الحقــة لهــا.
 3.32يحــق ويلتــزم مســؤولي المبــاراة و/أو مراقــب المبــاراة و/أو مســؤولي التســويق بــاإلدارة
التنفيذيــة للرابطــة فحــص مالبس الالعبيــن ومعداتهم فــي أرض الملعب ،كما يحق لهم إرســال
هــذه المتعلقــات إىل المقر الرئيســي للرابطة للمزيد مــن الرقابة والفحص بعد انتهــاء المباراة.
 4.32تعــد القــرارات بشــأن الموافقــة عــى أغراض ومالبــس الالعبين الــواردة في لوائــح معدات
الرابطــة نهائيــة .وال تتحمل الرابطة أدنى مســؤولية أو التزام في حال نشــؤ أي نــزاع نتيجة للتعاقد
بيــن النــادي المشــارك والراعــي (الرعــاة) بســبب شــروط اإلعــان الموجــودة بالئحــة المعــدات.
ويوافــق النــادي المشــارك عــى تعويــض الرابطــة عــن أي ضــرر قــد ينتــج عن اتخــاذ أي قــرارات
تتعلــق بأغــراض ومعــدات الالعبيــن.
 5.32يجــب أن يكــون اســم ورقم الالعبين المشــاركين في مباريات المســابقة موضحا ً عىل ظهر
قميص اللعب مع ضمان ما يلي:
 1.5.32أن يكــون الرقــم مقــروء لطاقــم التحكيــم وللجمهــور الموجــود فــي اإلســتاد مــن مســافة
بعيدة باإلضافة إىل مشــاهدي القنوات التلفزيونية.
 2.5.32يجــب أن يختلــف لــون األســماء واألرقام عن معــدات الالعبين وأن تكون بألــوان متباينة
أو مكتوبــة عــى رقعــة ملونــة مختلفــة عــن لــون القميــص (أي يكــون اللــون الفاتــح فــوق الداكن
أو العكــس).
 3.5.32يجــب أن يرتــدي كل العــب نفــس القميــص بنفــس الرقــم واالســم في جميــع مباريات
مســابقات الرابطــة .كمــا أن الرقــم المخصص ألي العب مســجل في أيــا ً من مســابقات الرابطة
األخــرى ال يمكــن اســتخدامه فــي هــذه المســابقة إال إن كان لنفــس الالعــب ،وفــي حالــة انتقال
الالعــب إىل فريــق آخــر ،يجــوز منــح رقمــه إىل العــب آخر لــم يكــن لديه رقم فــي نفس
الفريــق خــال نفــس الموســم .ويبــدأ تسلســل أرقــام الالعبيــن مــن  1حتــى  99مــع منــح حارس
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المرمــى رقم  1فــي أغلــب األحيان.
 6.32تقــوم اإلدارة التنفيذيــة للرابطة بتحديد ألوان أطقم مالبــس كال ً من (حراس المرمى والعبي
الفريــق) قبــل كل مبــاراة مــن مباريــات المســابقة ،وســتتركز عمليــة اختيــار األلوان عــى األلوان
المعتمــدة مــن قبــل اإلدارة التنفيذية للرابطــة لكل فريق ،عىل أن تكون أولويــة تحديد األلوان في
حــال وجــود تعارض وفقــا ً للتالي:
 1.6.32مالبس العبي الفريق المضيف،
 2.6.32مالبس العبي الفريق الضيف،
 3.6.32مالبس حارس مرمى الفريق المضيف،
 4.6.32مالبس حارس مرمى الفريق الضيف،
قــد يطلــب مــن الفريــق الضيــف اللعــب بطقــم مجمــع مــن الطقــم األول مــع الطقــم الثانــي أو
الثالث.
يجب أال يكون هناك أي تشــابه بين ألوان مالبس الفريقين والتي يجب الموافقة عليها من قبل
حكام المباراة قبل انطالق المباراة.
 7.32فــي حال الوصول إىل اســتنفاذ كامل لجميع الخيارات المشــار إليهــا أعاله ،مع عدم إحضار
الفريــق الضيــف لألطقــم االحتياطيــة والتــي تختلــف عــن طقــم الفريــق المضيــف المحــدد من
اإلدارة التنفيذيــة ،يتم االنتظــار لمدة  15دقيقة من موعد انطالق المباراة ،وفي حال تعذر إحضار
المالبــس مــن قبــل الفريــق الضيف يتوجب عــى الحكم إلغــاء المبــاراة واعتبار الفريــق الضيف
خاســرا ً بنتيجــة (.)0-3
 8.32يجــب عــى األنديــة المشــاركة إحضــار الطقم المعتمد مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة للمباراة
وطقــم ثانــي مغاير مــن حيث اللون لجميــع (الالعبين وحــراس المرمى) لكل مبــاراة من مباريات
المســابقة ،وضمــان عــدم وجــود أي تشــابه بيــن ألــوان الطقميــن .وفــي حــال فشــل النــادي في
االلتزام بما ورد في هذا البند ولم يؤدي هذا الفشــل اىل الغاء المباراة ســيتم تغريم النادي المعني
بغرامة قدرها ( )10,000عشــرة آالف درهم وفقــا ً إلجراءات ضبط الجودة.

مادة ()33
سلوك الالعبين ومسؤولي الفريق
 1.33يلتزم جميع الالعبين ومســؤولي الفريق المشــاركين في المســابقة بمبادئ الروح الرياضية
واللعب النظيف في جميع المباريات وغيرها من أنشطة الرابطة.
 2.33تختــص لجنــة االنضبــاط بالتعامــل مــع حاالت ســوء ســلوك الالعبيــن أو مســؤولي الفريق
وتتم معاقبتهم وفقــا ً لالئحة االنضباط.
 3.33يحظــر التدخيــن مطلقــا فــي ميــدان اللعــب ومناطــق وســائل اإلعالم/البــث وجميــع
المناطــق الرســمية داخــل اإلســتاد (غرفة المالبــس ونفــق الالعبين وغــرف المدربيــن الموجودة
فــي المنطقــة الرســمية ،وغيرهــا) .وســيتم التعامــل فــي حالــة خــرق هــذه المــادة وفقــا ً لالئحــة
االنضباط.
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مادة ()34
تصوير المباريات
 1.34يمكــن للفــرق تصويــر مبارياتهــم بواســطة كاميــرا فنيــة أو أكثــر (فيديــو أو فوتوغرافيــة)
توضــع فــي األماكــن المحــددة لها بكل إســتاد بمعرفة المســؤول اإلعالمــي للرابطة.
الفصل الخامس
األندية المضيفة
مادة ()35
متطلبات اإلستادات
 1.35تأخــذ األنديــة المضيفــة عــى عاتقهــا توفيــر كافــة المرافــق الضروريــة الــواردة فــي لوائــح
اإلســتادات الخاصــة بالرابطــة في كل مباراة من مباريات المســابقة .وســيؤدي عــدم وفاء األندية
المضيفــة بتلك الشــروط إىل توقيــع العقوبات عليهــا طبقا إلجراءات ضبــط الجودة.
 2.35بمجــرد تحديــد المرافــق واعتمادهــا مــن اإلدارة التنفيذية للرابطة (ســواء المركــز اإلعالمي،
أو غرفــة المؤتمــر الصحفــي ،أو مكتــب مســؤولي للرابطــة ،أو الغرفــة الطبيــة ،أو غرفــة مراقبــة
تعاطــي المنشــطات ،وغيرهــا) ،ال يســمح لألنديــة المضيفــة بتغيير هــذه المرافق إىل مــكان آخر
إال إذا حصلــت عــى موافقــة اإلدارة التنفيذيــة للرابطــة .ويجــب أن يقــدم طلــب تغييــر مــكان
المرافــق المتفــق عليــه قبــل أســبوع واحــد عــى األقــل مــن المبــاراة.
مادة ()36
تنظيم المباريات
 1.36يعتبــر النــادي المضيــف فــي كافــة مباريــات المســابقة هــو النــادي المذكــور أوال ً فــي
جــدول المباريــات .ويلتــزم النــادي (عــى نفقتــه الخاصــة) ،عــى ســبيل المثال ال
الحصر ،بما يلي:
 1.1.36ضمان إقامة المباراة وفقا ً للوائح والتعاميم ذات الصلة.
 2.1.36التأكــد مــن تعييــن المنســق العــام للنــادي المضيــف الــذي تــم تســجيله واعتمــاده مــن
قبــل اإلدارة التنفيذيــة للرابطة لكل مباراة مقامة عىل ملعبه في المســابقة،
 3.1.36التأكــد مــن توفيــر وتجهيــز كافــة المرافــق المدرجــة فــي الئحــة اإلســتادات الخاصــة
بالرابطــة بشــكل جيــد قبل كل مبــاراة من مباريات المســابقة،
 4.1.36التأكــد مــن تأميــن مواقــف مالئمــة للســيارات وتوفيــر مدخــل آمــن لجميــع الجهــات
المعنيــة بالمبــاراة ،عــى ســبيل المثــال ال الحصر ،الفرق المشــاركة ومســؤولي المبــاراة (كما هو
موضــح فــي الفصــل الســادس من هــذه الالئحــة) والشــركات التجاريــة التابعــة ووســائل اإلعالم
والجمهور،
 5.1.36ضمــان وجــود كميــة كبيــرة مــن الثلــج والمــاء والمرطبات (يجــب عىل النــادي المضيف
عــى األقــل توفير مرطبات وفواكه وساندويتشــات) في غــرف تغيير مالبس الفــرق وغرفة تغيير
مالبس الحكام وغرفة مراقبة تعاطي المنشــطات ومكتب مسؤولي الرابطة والمركز اإلعالمي.
 6.1.36التأكــد مــن توفيــر  20اســفنجة أو مناشــف جديــدة نظيفــة مبللــة بالمــاء المثلــج (يتــم
تقديمهــا فــي صنــدوق تبريــد) و 10كيلــو غــرام مــن الثلــج و 22عبــوة مــاء حجــم  500ميلليتــر
لــكل اســتراحة تبريــد فــي كل شــوط لــكل فريــق.
 7.1.36التأكــد مــن توفيــر  10اســفنجة أو مناشــف جديــدة نظيفــة مبللــة بالمــاء المثلــج (يتــم
تقديمهــا فــي صنــدوق تبريــد) و 5كيلــوا غــرام مــن الثلــج و 14عبــوة مــاء حجــم  500ميلليتــر
لــكل اســتراحة تبريــد فــي كل شــوط لطاقــم الحــكام.

دوري الخليج العربي الئحة المسابقة

 8.1.36التأكــد مــن حضــور طاقــم العمل المســؤول باإلســتاد يــوم المبــاراة قبل  4ســاعات عىل
األقــل مــن موعد انطالق المباراة لكي يقومــوا بالواجبات المنوطة بهم،
 9.1.36التأكــد مــن حضــور منســق وأطفــال جمــع الكــرات «اثنــي عشــر طف ـا ً» قبــل بدايــة
المباراة بســاعتين ونصف واســتمرارهم في العمل حتى بعد انتهاء المباراة بعشــرة دقائق .يرجى
العــودة إىل الئحــة برنامــج الشــباب للرابطــة للحصول عــى المزيد مــن المعلومات،
 10.1.36ضمــان وجــود متطوعيــن وفريــق عمــل يتميــز بالكفــاءة التي تمكــن النــادي المضيف
مــن الوفــاء بالتزاماتــه التي تمت اإلشــارة إليها في هــذه الالئحة ولوائــح الرابطة األخرى،
 11.1.36ضمــان الدخــول لالســتاد لــكل مــن مســؤولي المباريــات ومســؤولي والعبــي الفريــق
الضيــف والرعــاة والجماهير وجهات البث الرســمية واالعــام دون أي تمييز في الجنس أو العرق
أو اللــون أو الديانــة أو المعتقــد.
 12.1.36يكــون النــادي المضيف مســؤوال ً عن النظــام واألمن قبل وأثنــاء وبعد المبــاراة .ويعتبر
النــادي المضيــف مســؤوال ً عــن أيــة حــوادث قد تحصــل وقد تفــرض عليــه عقوبات نتيجــة لهذه
الحــوادث.
 13.1.36ألمــور تتعلــق باألمــن والســامة ،يجــب أن يحضــر ويغــادر العبــو الفريــق المضيــف و
الفريــق الضيــف في الحافلــة الخاصــة بالفريق.
 14.1.36يجــب عــى النــادي المســتضيف توفيــر عــى األقــل عــدد ( )5أجهــزة اتصال الســلكي
لمســؤولي المباريــات المعينيــن مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة للرابطــة عــى أن تكــون مشــحونة
ً
مباشــرة مــع مســؤولي
بالكامــل فــي كل مبــاراة مــن مباريــات المســابقة وتكــون متصلــة
النــادي المضيــف المســؤولين عــن تنظيــم المبــاراة.
 2.36ال تتحمــل الرابطــة أدنــى مســؤولية أو التــزام فــي حــال نشــوء أي نــزاع نتيجة تعاقــد النادي
المشــارك أو أي مــن العبيــه أو مســؤوليه أو موظفيــه أو ممثليــه أو وســطائه أو
أي طــرف ثالــث (عــى ســبيل المثــال ال الحصــر الراعــي (الرعــاة) أو المو ّرديــن أو المصنّعيــن أو
جهــات البــث أو الوســطاء أو الالعبين) بســبب ا االلتــزام بأحكام هذه الالئحــة و /أو أي لوائح أخرى
تضعهــا الرابطــة والمترتبة عــى األندية وأي طــرف آخر بموجبها.
 3.36تلتــزم األندية المضيفــة بتعويض ،إعفاء ،والدفاع عن الرابطة ووكالئها وكفالئها والشــركات
التابعــة لهــا و /أو أي طــرف ثالــث يعمــل كمقــدم خدمــات و /أو بالنيابــة عــن الرابطــة وكافــة
موظفيهــا ،مدرائهــا ،عمالهــا /ممثليهــا ،وكالئهــا وجميــع األشــخاص التابعيــن للرابطــة عــن أي
أضــرار أو مســؤوليات أو التزامــات أو خســائر أو تعويضــات أو عقوبــات أو دعــاوى أو غرامــات أو
مصاريــف (ويشــمل ذلــك المصاريــف القانونيــة المعقولــة) مــن أي نــوع أو طبيعــة والتــي تنشــا ً
عــن أو تتعلــق بعــدم التزام النــادي ،الالعبيــن ،المســؤولين ،المســتخدمين ،الممثليــن أو الوكالء
بأحــكام هــذه الالئحــة و /أو أي الئحــة أخــرى صادرة عــن الرابطة.
 4.36اســتثناءا َ مــن المــادة ( )1-36فــي المبــاراة التــي ســيتم تســليم الــدرع والميداليــات فيهــا
للفريــق الحاصــل عــى بطولــة الــدوري ،ســتكون اإلدارة التنفيذيــة للرابطــة مســؤولة عــن تنظيم
المبــاراة مــن حيــث البروتوكــول وتوزيــع مقاعــد كبــار الشــخصيات والشــخصيات الهامــة
ونظــام التذاكــر وترتيبــات األمــن والســامة لحفل توزيــع الجوائز ،وعــى النــادي المضيف تحمل
كافــة التكاليف الناتجة عن األمن والســامة.
مادة ()37
أنظمة اإلذاعة الداخلية والمعلقون واإلعالنات
 1.37يجــب أن تكــون أنظمــة اإلذاعــة الصوتيــة قــادرة عــى توصيل الصوت بشــكل جيد يســمع
بوضــوح داخــل وخارج اإلســتاد ،كما يجب أن يكــون الصوت أعىل من ضجيــج االزدحام حتى في
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حالــة الزيــادة المفاجئــة فــي الجماهيــر ومســتويات الضوضــاء ،عىل أن يحتــوي النظــام الصوتي
عــى مخــارج ألغــراض البــث التلفزيونــي وفــي حــال عــدم توفــر ذلــك يتــم مخالفــة النــادي طبقا ً
لغرامــات ضبــط الجــودة
 2.37يجــب توفيــر مذيــع داخلــي مــدرب ولديــه القــدرة عــى مخاطبــة الجماهيــر باإلنجليزيــة
والعربيــة ،وســوف تــزود اإلدارة التنفيذيــة للرابطــة األنديــة المضيفــة بنــص مكتــوب يســتخدمه
المذيــع الداخلــي فــي كل مبــاراة مــن مباريــات المســابقة.
 3.37يجب أال تســتخدم أنظمة اإلذاعة الداخلية في توصيل بعض الرســائل السياســية لتشــجيع
الفريق المحلي أو في إبداء أي شــكل من أشــكال العنصرية تجاه الفريق الضيف.
 4.37يســمح لألندية المضيفة بتشــغيل موســيقى حتى قبل بداية المباراة بـــخمسة عشر دقيقة
وكذلــك أثنــاء اســتراحة مــا بيــن الشــوطين وفقــا ُ لقائمة العــد التنازلــي الرســمية للمبــاراة ،ولكن
يجــب التحكــم فــي مســتويات الصــوت بشــكل مناســب أثنــاء اإلحمــاء وتخصيــص فواصــل
معينــة لبث اللقــاءات التلفزيونية عــى أرضية الملعب.
 5.37ال يســمح بتشــغيل موســيقى أثنــاء المباراة إال عقــب إحراز األهداف ،بحيث يتم التشــغيل
لمــدة عشــر ثوانــي كحــد أقصى ،عــى أن يتم إيقافهــا قبل اســتئناف اللعب.
مادة ()38
شاشة العرض العمالقة
 1.38يعــرض عــى شاشــة العرض العمالقــة نتيجة وتوقيت المباراة وشــعارات الناديين وشــعار
البطولــة وال يعــرض عليها الوقت بدل الضائع وذلك وفقا ً للملحق رقم ( )10من الئحة التســويق.
كما يجب عرض المباراة من خالل شــارة البث المزودة عن طريق جهة البث المســتضيفة (بدون
إعادات).
 2.38تســتطيع األنديــة المضيفة عرض بث مباشــر للمباراة عىل شاشــة العــرض العمالقة داخل
اإلســتاد (إن أمكــن) ،ويحظــر عرض إعــادة اللقطات دون اســتثناء.
 3.38يحظــر بشــدة عــرض النتائــج أو مقاطــع فيديــو مصــورة للمباريــات األخــرى فــي المســابقة
عىل شاشــة العرض الضخمة أو باستخدام أنظمة اإلذاعة الداخلية.
مادة ()39
السالمة واألمن
 1.39يلتــزم النــادي المضيــف قبــل بدايــة كل موســم رياضــي بالتنســيق مــع الســلطات
المحليــة المختصــة لحصــر واعتمــاد كافــة االحتياجــات الالزمــة ألمــن االســتاد الخاص به ســواء
مــن حيــث األجهزة أو المعدات األمنيــة ،باإلضافة إىل إعداد وتخطيط وتنفيــذ اإلجراءات األمنية
المناســبة داخــل وحــول اإلســتاد فــي جميع مباريــات المســابقة .والتي تشــمل كافة األشــخاص
المعنييــن مــن :العبــي ومســؤولي النادييــن ومســؤولي المبــاراة (كمــا هــو موضــح فــي الفصــل
الســادس) وممثلــي وســائل اإلعــام والشــركاء التجارييــن والرعــاة (الرابطــة واألنديــة المشــاركة)
والجمهــور.
 2.39تلتزم األندية المضيفة بالتأكد من أن خطط األمن والسالمة التي قاموا بإعدادها
تشمل اآلتي:
 1.2.39التــزام كل نــادي بتعييــن مســؤول أمنــي مرخــص (ضابــط أمــن المنشــأة) يتــوىل تنفيــذ
مجموعــة مــن الواجبات والمهــام المنصوص عليها في الالئحــة التنفيذية للقانــون االتحادي رقم
( )8لســنة  2014في شــأن أمن المنشــآت والفعاليات الرياضية ودليل األمن والســامة الخاص
بالرابطة،
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مــع االلتــزام بتنظيــم اجتمــاع مــع الشــرطة المحليــة وشــركة األمــن الخاصــة قبــل بداية الموســم
لمناقشــة جميــع األمــور واالجــراءات األمنيــة الخاصــة بتنظيــم المباريات.
 2.2.39التــزام االنديــة بتوفير العدد الكافي من عناصر شــركات األمن الخاصة (ذكــورا ً وإناثا ً) وأن
يتواجــد نســبة مناســبة مــن المتحدثيــن باللغــة العربيــة ،وفــي حــال عــدم تواجد عناصر شــركات
األمــن الخاصــة فــي الموعد المحــدد إلنطالق المباراة يجب عــى الحكم االنتظار لمــدة  15دقيقة
وفــي حــال عــدم تواجدهــم خالل تلــك المدة يتــم إلغــاء المبــاراة ويعتبر النــادي المضيف خاســرا
للمبــاراة بنتيجــة (.)0-3
 3.2.39يجــب تطبيــق خطــة إدارة الســامة ونظام اعتمــاد الرابطة لكي يتســنى لألندية المضيفة
مراقبة المشجعين،
 4.2.39يجب تقييد الدخول إىل /أو الحركة عىل أرض الملعب،
 5.2.39تخصيص نقاط للتجمع للتمكن من اإلخالء في حاالت الطوارئ،
 6.2.39وضع الالفتات في أماكنها المخصصة،
 7.2.39يجب أن تكون أبواب اإلخالء في حاالت الطوارئ جاهزة للعمل،
 8.2.39تخصيص منطقة لمركز العمليات لتكون نقطة رئيسية إلدارة العملية األمنية،
 9.2.39تحديد المسارات المرورية لجميع االطراف المعنية بطريقة صحيحة،
 10.2.39حمايــة مســؤولي المبــاراة منــذ وصولهــم إىل اإلســتاد وحتــى مغادرتهــم بعــد انتهــاء
المباراة،
 11.2.39يجب منع دخول الجمهور إىل أرض الملعب في جميع األوقات،
 12.2.39امتثال العروض والفعاليات الترفيهية للقوانين المحلية،
 13.2.39تقديم الخدمات الطبية للجمهور،
14.2.39خطة عملية للبحث عن األطفال المفقودين ،إن وجد.
 3.39يتحمــل النــادي المضيــف تكلفــة جميــع اإلجــراءات األمنيــة المعقولــة المتخــذة لحمايــة
منطقــة التعليــق وأماكن الكاميرا وعربــة النقل الخارجــي ومعدات البث.
 4.39يحظــر عــى الجمهــور الدخــول إىل اإلســتاد وبحوزتهــم أي مــن المــواد الــواردة فــي قائمــة
المــواد المحظورة.
 5.39يســمح لمشــجعي النــادي المشــارك باســتخدام مكبــر صــوت واحــد فقــط فــي االســتاد
(عــى أال يزيــد عن  45واط) وأية آالت موســيقية إيقاعية أخرى ألغراض تشــجيع
ناديهــم .ال يجــوز أن يوصــل مكبــر الصــوت و /أو اآلالت الموســيقية اإليقاعيــة المســتخدمة فــي
تشــجيع الفريــق إىل أي أجهــزة إلكترونيــة وال يجــوز تضخيــم أصوات مكبــر الصــوت و /أو اآلالت
الموســيقية اإليقاعيــة المســتخدمة في التشــجيع .عىل أن يتم اســتخدام مكبــر الصوت واآلالت
الموســيقية اإليقاعيــة فــي مدرجــات الدرجة الثانيــة فقط .ويتم تطبيــق عقوبة عىل النــادي وفقا ً
إلجــراءات ضبــط الجــودة في حــال مخالفة ذلك .ويحــق لــإدارة التنفيذية أن تأخذ بعيــن االعتبار
مســألة عــدم الســماح بوجــود مكبــرات الصــوت بإســتاد معيــن إن تمكــن النــادي المســتضيف
مــن تقديــم تقريــر و/أو مســتند مســتقل ،يدل عــى تأثير اســتخدام مكبــرات الصوت ســلبا ً عىل
تدابيــر األمــن والســامة فــي االســتاد أو راحــة المرضى فــي المالعــب المتواجدة بجانــب المراكز
الصحيــة والمستشــفيات ،دون اإلخــال بمــا ســبق ،يحــق لــإدارة التنفيذيــة للرابطة أو الشــرطة
أو موظفــي شــركة األمــن الخاصة مصــادرة مكبــرات الصــوت و /أو اآلالت الموســيقية اإليقاعية
إذا كانــت األصــوات أو الضوضــاء الصــادرة منهــا تؤثــر عــى أداء الحــكام أو عــى تدابيــر األمــن
والسالمة.
 6.39يجب أن تتحىل الجماهير باألخالق الرياضية أثناء تشــجيع أنديتها .ويحظر عليهم توجيه أي
إهانــة أو اســتخدام ألفــاظ أو شــعارات أو تصرفــات أو لغــة عنصريــة أو
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جنسية.
 7.39يجب أن يتحمل كل نادي مسؤولية سوء السلوك الصادر عن جماهيره ومشجعيه.
 8.39تــم إدراج وتحديــد المخالفــات التــي تقــوم بهــا الجماهيــر (والعقوبــات المترتبــة عليهــا)
وفقــا ً لالئحــة االنضبــاط.
 9.39إذا اتخــذت لجنــة االنضباط قرارا بنقــل مباراة من مباريات المســابقة ،تتولي اللجنة الفنية
مســؤولية تحديــد ملعــب محايد الســتضافة المباراة ،شــريطة أال يخالف هذا الملعــب قرار لجنة
االنضبــاط.
 10.39إذا تــم إتــاف المرافــق أو المبانــي الخاصــة بالنــادي المضيــف مــن قبــل جماهيــر النادي
الضيــف ،يقــوم النــادي المتضــرر بإبــاغ اإلدارة التنفيذيــة للرابطــة خــال  24ســاعة مــن وقــوع
الحــدث بهــذه التلفيــات وتكاليفهــا فــي صيغــة تقريــر أمنــي .ويحــق لــإدارة التنفيذيــة للرابطــة
تعييــن أي طــرف لفحــص الخســائر والتلفيــات المتكبــدة ثم بعد ذلــك وبناء عــى نتيجة الفحص
يتــم طلــب التعويضات الالزمة مــن النادي الضيف وبالتنســيق مع لجنــة االنضباط.
مادة ()40
سيارات اإلسعاف والمرافق الطبية
 1.40يلتــزم النــادي المضيف خالل كافــة مباريات الدوري وعىل نفقته الخاصــة ،بتوفير المرافق
والطواقم الطبية التالي ذكرها داخل اإلستاد:
 1.1.40ســيارتي إســعاف مجهزتيــن بجميــع المعــدات واألجهــزة الضرورية باإلضافــة إىل أهمية
تواجد مســعف وســائق لكل ســيارة ،عىل أن يكون المســعف حاصل عىل تصريح مزاولة المهنة
ومعتمــد مــن وزارة الصحــة أو هيئــة طبيــة حكوميــة .ويجــب أن تكــون هنــاك ســيارة إســعاف
موجــودة قبــل بدايــة المبــاراة عــى األقل بســاعتين حتى نهايــة المبــاراة (ومغــادرة جميع
الجماهيــر لإلســتاد) ،بينمــا يجــب أن توجــد ســيارة اإلســعاف األخــرى فــي اإلســتاد قبــل بدايــة
المبــاراة بســاعة عــى األقــل وحتــى نهايــة المبــاراة (ومغــادرة جميــع الالعبين لإلســتاد) .وســوف
يطبــق ما يلي:
 1.1.1.40إذا لــم تكــن ســيارات اإلســعاف و/أو المســعفين والســائقين متواجديــن فــي اإلســتاد
في الموعد المحدد مع وصولها قبل انطالق موعد المباراة ،سيتم توقيع عقوبة عىل النادي طبقا
لقرار لجنة االنضباط.
 2.1.1.40إذا لم تكن ســيارتي اإلســعاف و/أو المســعفين والســائقين متواجدين في اإلستاد قبل
الموعــد المحــدد لبــدأ المبــاراة ،لن تبــدأ المبــاراة وســيتم تأجيلها لمدة خمســة عشــر دقيقة كحد
أقصــى حتــى تصــل ســيارتي اإلســعاف.
 3.1.1.40إذا لم تصل ســيارتي اإلســعاف و/أو المســعفين والســائقين بعد مرور الخمســة عشــر
دقيقــة ،يتــم إلغاء المباراة ويعتبر النادي المضيف خاســرا للمباراة بنتيجة (.)0-3
 4.1.1.40إذا تطلــب األمــر مغادرة إحدى ســيارات اإلســعاف لإلســتاد في أي وقت أثنــاء المباراة
(ألي ســبب غيــر إصابة العــب أو أحد الجماهير) ،يلتــزم النادي المضيف بإبالغ مســؤولي الرابطة
فــي الحــال ،وفي جميع األحوال ســوف توقع عقوبــة عىل النادي المضيف طبقــا إلجراءات ضبط
الجودة والئحة االنضباط.
 2.1.40يجــب التأكيــد عىل أن تكون المواقف والمســارات الخاصة بســيارة اإلســعاف خالية من
أي عوائــق طــوال فتــرة المبــاراة ،وفي حال عــدم االلتزام بذلك ســيتم فرض غرامة ضبــط الجودة.
يجــب توفيــر غرفــة طــوارئ طبيــة بالقــرب من غرفــة تبديــل المالبــس/أرض الملعــب مخصصة
لالعبين والمســؤولين ،مجهزة بالكامل بكافة التجهيزات الطبية الطارئة طبقا لالئحة اإلســتادات
الخاصة بالرابطة.
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 3.1.40توفيــر غرفــة مكيفة وجيــدة اإلضاءة والتهويــة لمراقبة تعاطي المنشــطات عىل أن تكون
هــذه الغرفــة مجهــزة طبقــا لالئحــة اإلســتادات الخاصــة بالرابطة .كمــا يجــب أيضا ً توفيــر اتصال
باإلنترنت لهــذه الغرفة.
 4.1.40توفير الخدمات الطبية التالية في أرض الملعب:
 1.4.1.40طبيب مدرب عىل تقديم خدمات الطوارئ الطبية.
 2.4.1.40إمــا أن تكــون هنــاك ســيارتي جولــف جاهزتيــن للعمــل – ويوجــد مــع كل ســيارة
ســائق ومســاعد ،أو يتــم تأميــن طاقميــن مــن حاملــي النقالــة – يتكــون كل طاقــم مــن أربعــة
أشــخاص كحــد أدنــى ،عــى أن يكونــوا الئقيــن بدنيــا ً ويرتدون مالبــس رياضيــة موحدة.
 3.4.1.40فــي حــال وجــود ســيارة جولــف واحــدة يحــق للنــادي اســتخدامها مــع ضــرورة وجــود
نقالتيــن مــع طاقميــن لحاملــي النقالــة – يتكــون كل طاقــم مــن أربعــة أشــخاص كحــد أدنــى
باإلضافــة إىل الطاقــم الخــاص بســيارة الجولــف عىل أن يتــم اســتخدام النقاالت في حــال وجود
عــدد ( )2العبيــن مصابيــن فــي الملعب في نفــس الوقت.
مادة ()41
مراقبة الدخول (االعتماد)
 1.41تعــد بطاقــة االعتماد ،إثبات مادي ألحقية الدخول إىل مناطــق الدخول الخاضعة للمراقبة.
وتعتبــر بطاقــة االعتمــاد شــخصية وال يجــوز نقلهــا وال يمنــح حاملهــا الحــق فــي أي مــن مقاعــد
المشــاهدة .وســوف يتســبب تواجــد أي شــخص يحمــل بطاقــة اعتمــاد تابعــة لشــخص آخر في
فقــدان المالــك والمتعــدي لصالحياتهــم التــي تكفلهــا لهــم تلــك البطاقــة طــوال فتــرة الموســم.
ويتــم تطبيــق إجــراءات ضبــط الجــودة وفقــا ً لذلــك.
 2.41ســوف يتــم تطبيــق وتنفيذ نظام االعتمــاد الخاص بالرابطــة في جميع األندية يــوم المباراة.
ويطبق النظام بأكمله قبل بداية المباراة بثالث ساعات عىل األقل.
 3.41فــي حالــة تطبيــق نظــام االعتمــاد (قبــل موعــد بدايــة المبــاراة بثالث ســاعات عــى األقل)
يجــب ارتــداء بطاقــة االعتمــاد فــي جميــع األوقــات لتكــون ظاهــرة أمــام األشــخاص المعنييــن،
وخاصــة الطاقــم األمنــي ومســؤولي الرابطــة.
 4.41يظــل نظــام االعتمــاد قيــد التطبيق حتى تغــادر الفرق ومســؤولي المباراة مناطــق الدخول
الخاضعــة للمراقبــة ،أو عــى األقل بعد ســاعة من انتهــاء المباراة.
 5.41تعــد اإلدارة التنفيذيــة للرابطــة المســؤول الوحيد عــن إصدار بطاقات االعتماد لكل موســم
لألنديــة فضـا ً عــن تصاريــح الدخول يــوم المباراة .وتحتفــظ بكافــة البيانات الشــخصية المتعلقة
باألطــراف المعتمدة.
 6.41يجــب عىل جميع الالعبين المســجلين للمشــاركة في البطوالت التــي تنظمها الرابطة وفقا ً
للمــادة رقــم ( ،)8ومســؤولي الفــرق واألعضــاء باألندية والفرق المشــاركة ،التقــدم للحصول عىل
بطاقات االعتماد للدخــول إىل مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة.
 7.41يجــب تقديــم طلــب الحصــول عىل بطاقــات االعتمــاد وفقا ً لإلجــراءات المتبعــة في الئحة
بطاقات االعتماد.
 8.41يتحمــل النــادي دفــع مبلــغ ( 500درهــم) خمســمائة درهــم رســوم إلســتخراج بطاقــة بديلة
عن كل بطاقة اعتماد يتم فقدانها أو ضياعها.
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مادة ()42
البروتوكول
 1.42عــى األنديــة المضيفــة مراعــاة تنفيــذ البروتوكــوالت التالية فــي جميع مباريات المســابقة
كما يلي:
 1.1.42التأكد من وجود األعالم التالية في مكان واضح قبل بدء المباراة بساعتين عىل األقل:
 1.1.1.42العلم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة (أبعاده  2متر  3 xمتر)،
 2.1.1.42علم اتحاد اإلمارات لكرة القدم (أبعاده  2متر  3 xمتر)،
 2.1.42يجــب المــرور بعلــم الفيفــا « عيــش كــرة القــدم» فــي أرض الملعــب قبــل بــدء
المبــاراة ،وقبــل دخــول الفريقيــن أثنــاء عــزف نشــيد الرابطــة .ويجــب أن تتــم إجــراءات عــرض
علــم الفيفــا « وفــق الئحــة برنامــج الشــباب الخاصــة بالرابطــة.
 3.1.42يجــب تخصيــص مــكان لمراقــب المبــاراة فــي المنطقــة المخصصــة لمســؤولي
الرابطــة وفقــا ً للمــادة (.)5-47
 4.1.42يجــب تخصيــص مــكان لمقيــم الحــكام فــي المنطقــة المخصصــة لمســؤولي الرابطــة
وفقا ً للمــــادة (.)2-48
مادة ()43
التأمين
 1.43تتحمــل األنديــة المضيفــة مســؤولية التغطيــة التأمينيــة ضد األخطــار ذات الصلــة بإقامة
وتنظيــم المباريــات المقامــة عــى أرضها عبــر ضمان مبالــغ معقولة فــي مقابل األضــرار الحادثة
لألفــراد واألدوات والممتلــكات ،فضــا عــن الخســائر االقتصاديــة ،المتعلقــة بالظــروف الخاصة
باألنديــة واالتحــادات المعنيــة .وتشــمل التغطيــة التأمينية عىل ســبيل المثال ال الحصــر ما يلي:
 1.1.43بوليصــة تأميــن الطــرف الثالــث (لكافــة األطــراف المشــاركة فــي المباريــات أو التــي
ســتحضر إىل المــكان ذا الصلــة)،
 2.1.43بوليصة تأمين ضد الحوادث الواقعة عىل الجماهير،
3.1.43بوليصة التأمين عىل اإلستاد،
 2.43تخلــي األنديــة المضيفــة الرابطــة عــن أي مســؤوليات تتعلــق بالعناصر المؤمــن عليها في
المادة (.)1-43
 3.43تتحمــل األنديــة مســؤولية التغطيــة التأمينيــة (بمــا في ذلك العــاج والعمليــات الجراحية)
لالعبيــن والمســؤولين ،عــى نفقتها الخاصــة طوال مباريات المســابقة.
ويستثنى من ذلك ،كافة دعاوى التلفيات ضد الرابطة .وتلتزم األندية المشاركة،
بدفع الضرر المتعلق بهذا الشأن عن الرابطة.
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مادة ()44
 1.44دون اإلخــال بالتغطيــة التأمينيــة للرابطة المنصوص عليها في المــادة ( )43أعاله ،تتحمل
األندية المشــاركة مســئولية التأمين عىل نفقتها الخاصة مع شركة تأمين
معروفة ضد األخطار اآلتية:
 1.1.44التأمين ضد كافة أنواع المخاطر المتعلقة بالمشاركة في مسابقات الرابطة.
 2.1.44التأميــن ضــد المخاطــر المتعلقــة بالعــروض وتنظيــم مبارايــات الفريــق والتــي يجــب
أن تشــمل دون حصــر التأميــن ضــد مســئوليةالطرف الثالــث (عــن جميــع األطــراف المشــاركة
فــي المباريــات أو الموجــودة فــي الملعــب أو االســتاد) عبــر ضمــان مبالــغ معقولــة فــي مقابــل
الخســائر الحادثــة لألشــخاص واألرواح ،األشــياء والممتلــكات ،فضـا ً عــن الخســائر اإلقتصاديــة
المتعلقــة بالظروف الخاصة للنادي المشــارك ذو الصلة.
 2.44فــي حــال كان النــادي المشــارك غيــر مالــك لالســتاد المســتخدم ،فيلتــزم بتوفيــر تأميــن
مناســب ،يشــمل التأميــن مســئولية الطــرف الثالــث وخســائر الممتلــكات التي تحــدث لمالك
االســتاد أو المســتأجر.
 3.44عــى النــادي المشــارك ضمــان شــمول الرابطــة فــي كافــة وثائــق التأميــن كما هــي معرفة
فــي هــذه الالئحــة والنــص عــى إعفــاء الرابطة مــن كافــة المطالبــات والمســؤوليات التي تنشــأ،
والمتعلقــة بالعــروض وتنظيــم المباريــات وفــي جميع األحــوال ،يجــوز للرابطة أن تطلــب من أي
جهــة مشــاركة توفير ،تعهد كتابي (بدون رســوم) باإلعفاء عن المســئولية أو عــدم التعرض للضرر
و  /أو الضمانــات و /أو نســخ وثائــق التأميــن ذات الصلــة
مادة ()45
المسئولية والتعويض
 1.45يجــوز للرابطــة و/أو مجلــس إدارتهــا و/أو اإلدارة التنفيذيــة تعييــن طــرف ثالــث للعمــل
كسمســار أو وكيــل بالنيابــة عنهــا أو مقدم خدمــات فيما يتعلق بتنفيــذ التزامــات الرابطة الواردة
فــي اللوائــح ذات الصلــة.
 2.45تخلــي الرابطــة وموظفيهــا ومســؤوليها والتابعيــن لهــا مســئوليتها فــي حالــة النــزاع حــول
العقــود التــي تنشــأ بيــن النــادي والالعبيــن ،المســئولين ،المســتخدمين ،الممثليــن أو الــوكالء
أو أي طــرف ثالث (ويشــمل ذلك دون حصر الكفالء ،المزوديــن ،المصنعين ،اإلعالميين ،الوكالء
والالعبيــن) ،فيمــا يتعلــق بتنفيــذ هــذه الالئحــة و /أو أي لوائح أخــرى للرابطــة وأي التزامات أخرى
للشخص المعني بموجبها.
 3.45تلتــزم األندية المشــاركة بتعويض ،إعفــاء والدفاع عن الرابطة ووكالئهــا وكفالئها و/أو أطرف
ثالــث يعمــل كمقــدم خدمــات و/أو بالنيابــة عــن الرابطــة وكافــة موظفيهــا ،مدراءهــا ،عمالهــا/
ممثليها ،وكالءها وجميع األشــخاص التابعين للرابطة عن أي أضرار أو مســئوليات أو إلتزامات أو
خســائر أو تعويضــات أو عقوبــات ،أو دعــاوى أو غرامــات أو مصاريف (ويشــمل ذلك المصاريف
القانونيــة المعقولــة) مــن أي نــوع أو طبيعــة والتــي تنشــأ أو تتعلــق بعــدم إلتــزام النــادي،
الالعبيــن ،المســؤولين ،المســتخدمين ،الممثليــن أو الــوكالء بــأي مــن بهــذه الالئحــة و  /أو أي
الئحة أخرى صادرة من الرابطة.
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الفصل السادس
مسؤولو المباراة
مادة ()46
الحكام
 1.46تعين لجنة الحكام باالتحاد العدد الالزم إلدارة مباريات المسابقة.
 2.46ال يجــوز لألنديــة طلــب تعييــن أو عدم تعيين حــكام معينيــن لمبارياتهم وال يجــوز لهم أيضا ً
طلــب تغيير حكــم تم تعيينــه بالفعل.
 3.46فيمــا يخــص تقنيــة حكــم الفيديــو المســاعد ( )VARفإنهــا ال تتعــدى كونها تقنية مســاعدة
لحكــم المبــاراة ،وبالتالــي ففــي الحــاالت التــي يتبيــن فيهــا عــدم تشــغيل تقنيــة حكــم الفيديــو
المســاعد أو توقفهــا عــن العمــل فــي أي وقــت مــن األوقــات بســبب عطــل فنــي او عطــل فــي
التمديــدات الكهربائيــة أو ألســباب تنــدرج ضمن القــوة القاهرة أو الحــوادث المفاجئــة ،يتم إبالغ
مــدراء الفريقيــن المشــاركين في المبــاراة من قبل الحكــم الرابع دون إيقاف او إلغــاء للمباراة.
مادة ()47
مراقب المباراة
 1.47تعيــن اإلدارة التنفيذيــة للرابطــة مراقــب لكل مباراة مــن مباريات المســابقة ،ينحصر دوره
الرئيســي في ضمان إقامة المباراة وفقا ً لالئحة المســابقة.
 2.47يعتبــر مراقــب المبــاراة الممثــل الرســمي للرابطــة فــي المبــاراة كمــا يعــد بمثابــة الســلطة
المســؤولة عــن تنظيــم المبــاراة بالشــكل الصحيــح وســيرها بسالســة.
 3.47يجــب أن يكــون مراقــب المبــاراة محايــد بدرجــة كبيــرة وأن ينعكــس هــذا المبــدأ دائمــا ً
عــى ســلوكه .كمــا يجــب عليــه أن يكــون فــي حالــة تأهــب مســتمر لجميــع األحــداث المتعلقــة
بالمبــاراة.
 4.47يقــوم مراقــب المبــاراة بكتابــة تقريــر المبــاراة فــي النظــام االلكترونــي بعــد نهايــة المبــاراة
مباشرة.
 5.47يخصــص مقعــد باإلســتاد لمراقب المبــاراة ، ،عىل أن يتميز موقعه برؤية نموذجية شــاملة
لإلســتاد بأكملــه وأن يكــون متصال ً بممر آمن وســريع للملعب (كما يخصص تلفــاز امامه يتم بث
نفــس المبــاراة عليــه عــى أن تكون عبــر القنوات الناقلــة صاحبة الحقــوق ومتضمنــة اللقطات
المعــادة وليس التغذية المباشــرة من عربة النقل.
مادة ()48
مقيم الحكام
 1.48تُعيــن لجنــة الحــكام باالتحــاد مقيــم للحــكام لــكل مباراة مــن مباريــات المســابقة ،ينحصر
دوره الرئيســي فــي تقييــم أداء الحــكام المعينيــن للمبــاراة (عن طريق مشــاهدة المباراة مباشــرة
ومســجلة) ،ويرفــع المقيــم تقريــره للجنــة الحــكام بنــا ًء عــى هــذه المراجعــة.
 2.48يخصــص مقعــد باإلســتاد لمقيم الحكام ،وفق ما حددتــه اإلدارة التنفيذية للرابطة ،عىل أن
يتميز موقعه برؤية نموذجية شــاملة لإلســتاد بأكمله وأن يكون متصال ً بممر آمن وسريع للملعب
(كما يخصص للمقيم تلفزيون يوضع أمامه).
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مادة ()49
مسؤول مراقبة الدخول
 1.49تعين اإلدارة التنفيذية مســؤول مراقبة الدخول لكل مباراة من مباريات المسابقة ،ينحصر
دوره الرئيسي في ضمان التطبيق واالستخدام الصحيح لبطاقات اعتماد الرابطة.
 2.49عــاوة عــى ذلك ،يقوم مســؤول مراقبة الدخول بالتنســيق مع النــادي المضيف وخدمات
الطــوارئ المحليــة لضمــان اتخاذ احتياطات األمن والســامة الالزمة في كل مبــاراة من مباريات
المســابقة.
مادة ()50
المسؤول اإلعالمي
 1.50تعين اإلدارة التنفيذية للرابطة لكل مباراة من مباريات المســابقة مســؤول إعالمي ينحصر
دوره الرئيسي في اإلشراف عىل تنفيذ الالئحة اإلعالمية ودليل البث واإلنتاج التلفزيوني الخاصة
بالرابطة.
مادة ()51
مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات
1.51تلتــزم اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المنشــطات بتعييــن مســؤول لمراقبــة تعاطــي
المنشــطات أثنــاء مباريــات المســابقة وفقــا ً لتقديرهــا.
 2.51يعــد النــادي المضيــف مســؤوال ً عــن ضمــان وجــود جميــع المرافــق المذكــورة فــي المــادة
رقــم ( )3-1-40قبــل ســاعتين من بدايــة المباراة ،عىل أن يقــوم مراقب المبــاراة بفحص المرافق
والتأكــد مــن وجــود المتطلبــات الالزمــة وفقــا ً لالئحــة االســتادات.
مادة ()52
مسؤولو رابطة المحترفين اإلماراتية
 1.52يحــق للجنــة الفنيــة و/أو اإلدارة التنفيذيــة تعييــن مســؤولين إضافييــن لــكل مبــاراة مــن
مباريــات المســابقة ،ينحصــر دورهم الرئيســي في مراقبــة تنظيم المباراة فضال ً عــن دعم مراقب
المبــاراة والمســاعدة فــي التأكــد مــن أن جميــع مباريــات المســابقة تقام وفقــا ً للوائح المســابقة
المعمــول بها.
الفصل السابع
اللوائح اإلدارية
مادة ()53
اإلجراءات التأديبية
 1.53يتــم التعامــل مــع اإلجــراءات التأديبيــة واالســتئنافية وفقا للوائــح االتحاد ،ولوائــح الرابطة،
والئحــة االنضبــاط التابعــة لالتحاد ،وإجراءات ضبط الجــودة الخاصة الرابطة ،ولوائح المســابقات
ذات الصلــة ،وتعاميــم الرابطــة.
 2.53يحــق لمجلــس إدارة الرابطــة االيعاز بفتــح تحقيق إذا ارتأب في حــدوث أي انتهاكات  -و/أو
كان لديــه علــم بذلــك – للوائــح الحالية التحــاد اإلمارات لكــرة القــدم ،ولوائح الرابطــة ، ،وإجراءات
ضبــط الجــودة الخاصــة بالرابطــة ،ولوائــح المســابقات ذات الصلــة ،وتعاميــم الرابطــة فــي حــال
لــم تكــن هــذه االنتهاكات مــن ضمن صالحيــات لجنــة االنضباط فــي االتحاد.

43

دوري الخليج العربي الئحة المسابقة
44

 3.53يحــق للجنــة االنضبــاط التابعــة التحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم فــرض إجــراءات تأديبيــة في
حالــة حــدوث أي انتهــاكات للوائــح الحالية التحــاد اإلمــارات لكرة القــدم ،ولوائح الرابطــة ،والئحة
االنضبــاط التابعــة التحاد اإلمارات لكرة القدم ،ولوائح المســابقات ذات الصلة ،وتعاميم الرابطة.
 4.53يحــق للجنــة الفنيــة و/أو االدرة التنفيذيــة فــرض غرامــات فــي حالــة حــدوث أي انتهــاكات
للوائــح المســابقات ذات الصلــة ،ولوائــح الرابطــة ،والتعاميــم الخاصة بها ،وفقا ً إلجــراءات ضبط
الجودة.
مادة ()54
اإلنذارات (البطاقات الصفراء)
 1.54يترتب عىل الحصول عىل إنذار (بطاقة صفراء واحدة) ما يلي:
 1.1.54فــرض غرامــة بقيمــة ( )250درهــم إماراتــي عــى اإلنــذار األول و ( )500درهــم عــى
اإلنــذار الثانــي و ( )750درهــم عــى اإلنــذار الثالــث عــن كل بطاقــة صفــراء يحصــل عليهــا أثنــاء
المســابقة ،عــى أن يتــم إعــادة فــرض نفــس المبالغ مرة أخــرى بعــد كل ثالث بطاقــات صفراء.
 2.1.54إذا تلقــي الالعــب ثالثــة إنــذارات فــي المســابقة ،يتــم حرمانه من المشــاركة فــي المباراة
التاليــة لإلنــذار الثالــث في نفس المســابقة.
 3.1.54يتــم اســقاط اإلنــذار الثانــي فــي حال شــارك الالعــب فعليا ً في ثــاث مباريــات في ذات
المســابقة (وال يشــترط ان تكــون متتاليــة) دون حصولــه عــى أي عقوبــة إداريــة أخرى كـــ (اإلنذار
الثالــث أو طــرد) .أو أي عقوبــات إنضباطية.
 2.54يتــم تنفيــذ عقوبــة اإليقاف الناتجــة عن تراكم البطاقــات الصفراء أو نتيجــة حصول الالعب
عــى بطاقة حمراء في مباريات المســابقة فقط.
 3.54إذا ألغيــت نتيجــة أي مبــاراة مــن مباريــات المســابقة أو تــم إنهــاء المبــاراة أو لم تســتكمل
ألي سبب ،تطبق المواد ذات الصلة من الئحة االنضباط.
 4.54يلتــزم كل نــادي مــن األنديــة بتنفيــذ هــذه العقوبــات ســواء تمثلــت فــي اإليقــاف المؤقت
عــن اللعــب أو دفــع أيــة غرامــات ،ويتحمــل كل نــادي مســؤولية رصــد عــدد إنــذارات و/أو مرات
إيقاف العبيه أو مســؤوليه لضمان أهلية الالعبين والمســؤولين المســجلين و/أو المشــاركين في
المســابقة لالشــتراك فــي مباريــات المســابقة ،وذلــك وفقــا ً للتقريــر النهائــي للمبــاراة والمحمل
عــى النظــام اإللكترونــي لالتحــاد ( )FA NETبعــد اعتمــاده مــن حكــم ومراقــب المباراة.
 5.54إذا انتقل أي العب أو تمت إعارته ألحد األندية خالل الموســم ،يحتفظ هذا الالعب بســجل
البطاقــات الصفــراء الخاص بــه ،ويلتزم ناديه الســابق بإعالم النــادي الجديد بالبطاقــات الصفراء
التــي حصــل عليهــا الالعــب حتى آخــر يوم قبــل انتقالــه ،ويلتزم النــادي الجديــد بمواصلــة عملية
الرصــد وفقــا ً للمادتيــن ( )4-54و ( )5-54من هــذه الالئحة.
ً
 6.54فــي نهايــة المســابقة ،تلغــي جميــع اإلنــذارات وفقــا لالئحــة االنضبــاط فــي المــواد ذات
الصلة.
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مادة ()55
الطرد (البطاقات الحمراء)
 1.55تنفــذ اإلجــراءات التاليــة بشــأن الالعبيــن المتحصليــن عــى بطاقــة حمــراء بعــد تلقيهــم
لبطاقتيــن صفراويتيــن أثنــاء إحــدى مباريــات المســابقة:
 1.1.55يتــم إيقافهــم تلقائيــا ٌ عــن اللعــب فــي المبــاراة التاليــة مــن مباريــات المســابقة.
ويتعيــن عليهــم دفــع غرامــة قدرهــا ( )1,500درهــم إماراتــي.
 2.55تنفــذ اإلجــراءات التالية بشــأن الالعبين المتحصلين عىل بطاقة حمراء مباشــرة أثناء إحدى
مباريات المسابقة:
 1.2.55يتــم إيقافهــم تلقائيــا ً عــن اللعــب فــي المباراتيــن التاليتيــن مــن مباريــات المســابقة.
ويســتثنى مــن هــذه القاعــدة الالعــب الــذي ارتكــب خطــأ يســتوجب بطاقــة حمــراء لحرمــان
الفريــق المنافــس مــن إحــراز هــدف محقــق (الســيما عن طريــق اإلمســاك بالكــرة عمــدا ً) ،وفي
هــذه الحالــة يتــم إيقــاف الالعــب تلقائيــا ً عــن اللعــب لمــدة مبــاراة واحــدة فــي أول مبــاراة تاليــة
مــن نفــس المســابقة 2.2.55.دفــع غرامــة قدرهــا ( )2,000درهــم إماراتــي ،عــى أن يزيــد المبلغ
بقيمــة ( )1,000درهــم إماراتــي مــع كل حالــة طــرد جديدة.
 3.55دون اإلخــال بالمــواد ذات الصلــة في الئحة االنضباط ،يحــق للجنة االنضباط فرض المزيد
مــن العقوبــات و/أو الغرامــات .وقد تقرر الرابطة أيضــا ً تنفيذ عقوبة اإليقاف في أي مســابقة من
المسابقات األخرى.
 4.55إذا تــم طــرد الالعــب ببطاقة حمراء مباشــرة ،ال يؤثر ذلك عىل عدد البطاقــات الصفراء التي
تحصــل عليها من قبل.
 5.55إذا تــم إلغــاء أي مبــاراة مــن مباريــات المســابقة أو لم تســتكمل ألي ســبب من األســباب،
تطبق العقوبة في أول مباراة تالية من ذات المسابقة.
 6.55إذا انتقــل أي العــب أو تمــت إعارتــه ألحــد األنديــة ،يحتفظ هــذا الالعب بســجل البطاقات
الحمــراء الخاصــة به ،ويلتزم ناديه الســابق بإعالم النــادي الجديد بالبطاقــات الصفراء التي حصل
عليهــا الالعــب حتــى آخــر يوم قبــل انتقالــه ،ويلتزم النــادي الجديــد بمواصلــة عملية الرصــد وفقا ً
للمــادة ( )55من هــذه الالئحة.
مادة ()56
تنفيذ عقوبة اإليقاف
 1.56تطبق عقوبة اإليقاف عن المشاركة في مباريات المسابقة عىل النحو التالي:
 1.1.56يتــم إيقــاف الالعــب تلقائيــا ً مبــاراة واحــدة بعــد تحصلــه عىل ثــاث بطاقات صفــراء في
مباريــات المســابقة ،وتنفــذ العقوبــة فــي أول مبــاراة تاليــة مــن ذات المســابقة.
 2.1.56دون اإلخــال بالمــواد ذات الصلــة بالئحــة االنضبــاط ،ال تحتســب المبــاراة ضمــن فتــرة
إيقــاف الالعــب إال إذا كانــت قد بــدأت بالفعــل ،وبالتالي ال تحتســب المباريات التي تــم إلغاءها
قبــل ركلــة البدايــة ضمــن فتــرة إيقــاف الالعــب.
 3.1.56فــي حــال عــدم إمكانيــة تنفيذ عقوبة اإليقاف (بســبب انتهــاء مباريات المســابقة) ،تنفذ
عقوبة اإليقاف عىل النحو التالي:
 1.3.1.56فــي حــال انتهــاء الموســم ،تنفذ عقوبــة اإليقــاف في المبــاراة التاليــة للنادي فــي بداية
الموســم التالــي من المســابقات التــي تنظمها الرابطــة ،وأو كأس صاحب الســمو رئيس الدولة،
أيهــم يأتــي أوال.
 2.3.1.56فــي حالــة عــدم انتهــاء الموســم ،تنفــذ عقوبــة اإليقــاف فــي اول مبــاراة رســمية يحــق
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لالعب المعاقب المشــاركة فيها.
 4.1.56إذا تمــت إعــارة الالعــب الموقــوف أو انتقــل إىل أحد األنديــة ،يجب عليه تنفيــذ العقوبة
مــع النــادي الجديــد ،ويتعين عىل النادي الســابق إبالغ النادي الجديد بالعقوبــات المفروضة عىل
هــذا الالعــب لضمان تنفيذها بالكامل وفقا للمواد المنصوص عليها بهذه الالئحة.
 5.1.56دون اإلخــال بالمــادة رقــم ( ،)3-1-56يحــق للجنــة االنضبــاط أن تقــرر تنفيــذ عقوبــة
اإليقــاف فــي المســابقة وفــي المســابقات األخــرى.
مادة ()57
ممارسة العنف من قبل الالعبين و/أو المسؤولين
 1.57تختــص لجنــة االنضبــاط باتخــاذ قــرار بشــأن أي العب أو مســؤول يتبين للحكــم أو مراقب
المباراة قيامه بســلوك غير منضبط أو عنيف داخل محيط اإلســتاد ،ويشــمل ذلك ،عىل ســبيل
المثال ال الحصر ،أرض الملعب وغرفة تبديل المالبس والمناطق المحيطة باإلستاد ،وفقا ً للوائح
(االتحــاد ،والرابطة ،أو أي لوائــح أخرى ذات صلة.
مادة ()58
التظلم واالستئناف
 1.58يتــم اتخــاذ اإلجراءات القضائية طبقــا ً للوائح اللجان القضائية ذات الصلــة باتحاد اإلمارات
لكرة القدم و/أو لوائح وتعليمات الرابطة.
مادة ()59
الميداليات والهدايا التذكارية وحفل ختام الموسم
 1.59يحصل النادي الفائز بالمسابقة عىل ما يلي:
 1.1.59درع المسابقة،
 2.1.59نسخة تذكارية من الدرع األصلي،
 3.1.59خمسة وأربعون ميدالية ذهبية (،)45
 4.1.59مكافأة مالية ،طبقا للمادة رقم (.)1-61
 2.59يحــق لعــدد ( )26العــب فقــط الصعــود عــى منصــة التتويــج الســتالم الميداليــات .كمــا
يتوجــب عــى الفريــق التأكــد مــن مشــاركة ( )18العبــا ً عــى األقــل فــي الحفــل الرســمي لتوزيــع
الجوائــز .فــي حــال عــدم مشــاركة الحــد األدنــى المحــدد ،تفــرض غرامــة ( )5,000درهــم عــن كل
العــب أقل من الحــد األدنى.
 3.59يحق لعدد ( )10من مسؤولي الفريق والذين تم تسجيلهم كمسؤولي
فريــق عــى دكــة البــدالء الصعود عــى منصة التتويج الســتالم الميداليــات .ال تســري أحكام هذه
المــادة عــى رئيــس النادي الرياضي و /أو رئيس شــركة كرة القدم .يتوجب عــى النادي التأكد من
مشــاركة المديــر الفنــي للحفل الرســمي لتوزيــع الجوائز .في حال عدم مشــاركة المديــر الفني في
حفــل توزيــع الجوائــز ،تفــرض غرامــة ( )30,000ألف درهم عــى النادي.
 4.59فــي حــال عــدم التــزام النــادي بالعــدد المشــار إليــه فــي المادتيــن( 2.59و )3.59
واألشــخاص المتفــق عليهــم للصعــود إىل منصة التتويج خــال االجتماعات التنســيقية الخاصة
بحفــل التتويــج ،يتــم فرض غرامــة عىل النــادي ( )100,000درهــم وفقا ً إلجراءات ضبــط الجودة.
 5.59يحتفــظ بطــل المســابقة بالــدرع عــى ســبيل األمانة ،عــى أن تتــم إعادتــه إىل الرابطة قبل
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شــهرين عــى األقــل مــن المبــاراة النهائيــة للمســابقة .ويتحمــل البطــل مســؤولية أي خســارة أو
ضــرر يحــدث للــدرع ويجــب عليــه إعادتــه بحالتــه األصليــة للرابطــة .وفــي حالــة عــدم تمكنــه من
ذلــك ،يلتــزم بدفــع تعويــض تقــدره اإلدارة التنفيذيــة .وفــي جميــع األحــوال ،يلتــزم النــادي بإبــاغ
الرابطــة عــى الفــور فــي حالة ســرقة الــدرع أو تعرضــه للكســر أو الضرر.
 6.59يحصــل النــادي الفائــز بالمســابقة فــي أي موســم مــن المواســم عــى نســخة تذكاريــة من
الــدرع األصلــي ،تكــون ملكية دائمة له .وال يجوز للنادي الحاصل عىل النســخة التذكارية من الدرع
أن يســمح باســتخدام هــذه النســخة التذكاريــة فــي أي ســياق يظهــر فيــه طــرف ثالــث (بمــا فــي
ذلــك عــى ســبيل المثــال ال الحصر ،الرعــاة أو أي شــركاء تجارييــن) أو أي طريقة أخــرى قد تؤدي
إىل ربــط طرف ثالث بالدرع و /أو المســابقة.
 7.59يصبــح الــدرع األصلــي ملكية دائمــة مدى الحياة للنــادي الذي يفوز بالمســابقة ثالث مرات
متتاليــة أو أربع مرات متقطعة.
 8.59إذا حصــل أي نــادي عــى الــدرع وفقــا للمــادة رقــم ( )6-59المشــار إليهــا أعــاه ،فإنــه لــن
تحتســب البطــوالت المتقطعة التــي حصلت عليها األنديــة األخرى قبل احتفاظ النادي المشــار
إليــه فــي الفقــرة أعــاه بالدرع مــدى الحياة ،ولن يتم احتســاب تلــك البطوالت عنــد تحديد ملكية
الــدرع فــي المســتقبل وفقــا لــذات المــادة 9.59.فــي حال ترشــيح أيــا مــن الالعبيــن أو المدربين
لجوائز ختام الموسم (جائزة دوري الخليج العربي) يتوجب عليه الحضور وفي حال تخلف الالعب
أو المــدرب عــن الحضــور يتــم توقيــع غرامــة ماليــة قدرهــا  100,000درهــم ،ويجــوز لــإدارة
التنفيذيــة قبــول اعتــذار الالعــب أو المــدرب فــي حــال تقديــم مــا يثبــت عــدم إمكانيــة حضــوره
لســبب مقنع.

الفصل الثامن
اللوائح المالية
مادة ()60
الغرامات
 1.60دون اإلخــال باإلجــراءات المتبعــة وفقــا ً للمادتين رقــم ( )54و ( ،)55تدفع كافــة الغرامات
المفروضــة عــى أي نــادي أو عــى العبيــه أو ممثليــه ،عــى أن يتــم خصمهــا تلقائيــا ً مــن عوائــد
النــادي لــدى الرابطــة بنهايــة الموســم.
مادة ()61
الجائزة المالية
 1.61يعلــن عــن الجائــزة الماليــة المخصصــة لهــذه المســابقة بموجــب خطــاب تعميمــي
ترســله الرابطــة بعــد انتهــاء الموســم إىل األنديــة المشــاركة.
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الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة ()62
أحكام خاصة
 1.62يجــب أال تتعــارض العقوبــات المنصــوص عليها في إجــراءات ضبط الجودة مــع العقوبات
المنصــوص عليهــا فــي اللوائح والقوانيــن والتوجيهــات األخرى الصــادرة عن االتحــاد أو من قبل
الرابطــة.
 2.62يعتبــر كل حكــم يــرد فــي أي الئحــة أو قــرار يخالــف هــذه الالئحة الغيا ً وتســري هــذه الالئحة
إعتبــارا ً مــن بداية موســم  ،2020-2019إال أنه في حــال أي تعارض مع النظام األساســي للرابطة
تطبق احكام النظام األساســي.
مادة ()63
المسائل غير المنصوص عليها
 1.63يتــم اتخــاذ قــرار بشــأن المســائل غيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة وحــاالت القوة
القاهــرة بواســطة مجلــس ادارة لرابطــة المحترفيــن اإلماراتية ،وتعتبــر مثل هذه القــرارات نهائية
وغيــر قابلــة للتغييــر.
مادة ()64
التصديق واالعتماد
 1.64تــم إعــداد هــذه الالئحــة من قبــل اإلدارة التنفيذية للرابطــة وتم اعتمادهــا والتصديق عليها
مــن قبل مجلــس إدارة الرابطة ويتم العمل بها اعتبارا ً من تاريخ .2019/07/16

