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اتحاد اإلمــــارات الــعــربـيــــــــــة المتحــــــــدة لـكــرة الـقــــدم
الئحــــة االنضبـاط
باإلطـــــــالع علــــــــــــي اآلتــــي :
 -1الــقـــــــــــــــــرار الــــــــــــــــــوزار رقــــــــــــــــــم ( )17لسـنــــــــــــــــة  1972الصــــــــــــــــادر بتـــــــــــــــاري ،1972/12/16
بشأن إشهار اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم.
 -2قـــــــــــــرار الجمعيـــــــــــــة العموميـــــــــــــة يـــــــــــــر العاديـــــــــــــة لالتحـــــــــــــاد الصـــــــــــــادر باجتماعهـــــــــــــا رقـــــــــــــم ()3
بتاري  2007/9/17بشأن اعتماد وتصديق النظام األساسي لالتحاد .
 -3قـــــــــــرار الجمعيـــــــــــة العموميـــــــــــة العاديـــــــــــة ـــــــــــي اجتماعهـــــــــــا رقـــــــــــم ( )1بتـــــــــــاري 2008/12/17
بشأن اعتماد التعديالت الواردة على النظام األساسي .
 -4النظــــــــــــام األساســــــــــــي لالتحــــــــــــاد المعتمــــــــــــد مــــــــــــن الجمعيــــــــــــة العموميــــــــــــة والمتضــــــــــــمن تشــــــــــــكيل
هيئة قضائية مستقلة لالتحاد مكونة من لجنتي االنضباط واالستئناف .
 -5قـــــــــانون انضــــــــــباط االتحـــــــــاد الــــــــــدولي لكـــــــــرة القــــــــــدم ( يفـــــــــا) ونمــــــــــو

لالئحـــــــــة االنضــــــــــباطية

المعمم على االتحادات المحلية .
 -6قـــــــــــرار الجمعيـــــــــــة العموميـــــــــــة العاديـــــــــــة ـــــــــــي اجتماعهـــــــــــا رقـــــــــــم ( )1بتـــــــــــاري 2013/07/06
بشأن اعتماد التعديالت على الالئحة.
 -7قرار الجمعية العمومية العادية لالتحـاد بالتصـديق علـى التعـديالت علـى الالئحـة ـي االجتمـاع رقـم ( )2الـذ
عقد يوم الخميس الموا ق  2014/7/17ويعمل بها اعتبارًا من تاري .2014/8/17
 -8قرار الجمعية العمومية العادية لالتحـاد بالتصـديق علـى التعـديالت علـى الالئحـة ـى االجتمـاع رقـم ( )3الـذ
عقد يوم الثالثاء الموا ق  2015/06/30ويعمل بها اعتباراً من .2015/07/30
 -9قرار الجمعية العمومية ير العادية لالتحاد بالتصديق على التعديالت على الالئحـة ـى االجتمـاع رقـم
( )2الذ عقد يوم الثالثاء الموا ق  2015/11/3ويعمل بها اعتباراً من .2015/11/3
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 -10قـرا ر الجمعيـة العموميــة العاديـة لالتحـاد بالتصــديق علـى التعــديالت علـى الالئحـة ــى االجتمـاع رقــم
( )1الذ عقد يوم االحد الموا ق  2016/08/28ويعمل بها اعتباراً من .2016/09/28

قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على التعديالت على الالئحة ى االجتماع
-11
رقم ( )2الذ عقد يوم السبت الموا ق  2017/06/10ويعمل بها اعتبارًا من .2017/07/10

قد تم إعداد الئحة االنضباط التحاد اإلمارات لكرة القدم حسب اآلتي -:
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تعريفـــــــــات
مادة ()1
لغـــــــر تطبيـــــــق هـــــــذت الالئحـــــــة يقصـــــــد بالكلمـــــــات والعبـــــــارات التاليـــــــة المعـــــــاني المبينـــــــة قـــــــرين كـــــــل منهـــــــا
ما لم يقتضي سياق النص خالف لك:
الدولــة

:

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

االتحاد الدولي

:

االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

االتحـــاد

:

اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم.

الجمعية العمومية

:

الجمعية العمومية التحاد اإلمارات لكرة القدم
:

المجلس
:

األمانة العامة

مجلس إدارة االتحاد.
األمانة العامة لالتحاد.

الالئحة

:

الئحة االنضباط .

اللجنة

:

لجنة االنضباط.

الرئيس

:

رئيس لجنة االنضباط .

:

لجنة دور المحتر ين
:

األندية

اللجنة التي تعنى بإدارة وتسيير شؤون المحتر ين
األندية األعضاء ي اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم.

الهيئات

:

الهيئات التابعة لالتحاد.

الروابط

:

الروابط األعضاء ي االتحاد.

األعضاء

:

أعضاء لجنة االنضباط.

السكرتارية

:

سكرتارية لجنة االنضباط.

المسؤولون

:

مسؤولو المباراة

:

كل من يقوم بنشاط له عالقة بكرة القدم ي اتحاد أو نادِ عدا الالعبين .
الحكام ومراقب المباراة ومقيم الحكام ومنظمو األحداث الرياضية  ،الشخص المسـؤول
عن السالمة ،وأ شخص أخر يعينه االتحاد و مسؤولية لها عالقة بالمباراة.
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الحكم

:

كل من يدير مباراة كـرة القـدم أو مـن يسـاعد ـي إدارتهـا بشـرط أن يكـون معتمـدا رسـميًا
ومقيداً بسجالت االتحاد.

الخطأ الماد

:

هو الخطأ الذ يمكن لحكم المباراة أو مراقب المباراة الوقوع يه من خالل تسـجيل
حالة حصلت ضمن المباراة عن طريق الخطأ.

الالعب

:

الوسيط

:

العب كرة القدم المسجل ي االتحاد.

الشخص الطبيعي او االعتبار الذى يمثـل الالعبـين واالنديـة او احـدهما بـأجر او
بــدون أجــر ــى المفاوضــات بهــدف ابــرام عقــد عمــل بينهمــا او تمثيــل االنديــة ــى
المفاوضات بهدف ابرام اتفاقية انتقال او اعارة.
المباراة التي ينظمها االتحاد لجميع الفرق واألندية على المستوى الوطني.

المباراة الرسمية :
:

المباراة الودية

:

المباراة الدولية

مباراة تنظم من قبل جهـة رياضـية مختصـة بكـرة القـدم أو نـادِ أو أ شـخص خخـر بـين
رق يتم اختيارها لمناسبة مـا ويمكـن أن تنتمـي الفـرق التحـادات مختلفـة  ،ال يكـون
للنتائج المحرزة أثر إال على المباراة أو المسابقة الودية اتها .
المبــاراة التــي تــنظم بمعر ــة االتحــاد الــدولي أو أ اتحــاد مــن االتحــادات القاريــة والتــي
يكون أحد أندية الدولة أو منتخبها الرياضي طر ًا يها.

قبل المباراة

:

الوقت بين وصول الفرق داخل حدود الملعب وصفارة بدء المباراة.

أثناء المباراة

:

الوقت الواقع بين صا رة بداية المباراة وصا رة نهايتها.

بعد المباراة

:

الوقت بين صفارة نهاية المباراة من قبل الحكم ومغادرة الفرق لحدود الملعب.

داخل الملعب

:

خار الملعب
لوائح االتحاد :

:

المنطقة التي تشمل المستطيل األخضر ومـا حولـه وأمـاكن جلـوس الجهـازين اإلدار والفنـي
والالعبين.
المنطقة التي تبدأ من أماكن جلوس المتفرجين وحتى األسوار الخارجية للملعب.
النظام األساسي ،اللوائح والتعميمات والتوجيهات والنشرات الدورية التي تصدر عن االتحاد.

لوائح دور المحتر ين :اللوائح المنظمة للمسابقات والتي تصدر عن لجنة دور المحتر ين.
 :القوانين التي تصدر عن المجلس التشريعي للرابطة الدولية لكرة القدم (.) EFAB
قوانين اللعبة
ينطبق مصطلح األشخاص الطبيعيين على الجنسين كما ينطبق المفرد على الجمع والعكس صحيح.
الئحة االنضباط المعتمدة في الجمعية العمومية والنافذة اعتباراً من 2017/07/10

44 / 6

أحكام تمهيدية
مادة ()2
تحدد الالئحة القواعد االنضباطية والمخالفات التي تشكل خرقًا للوائح االتحاد وقوانين اللعبة وتشرح وتحدد العقوبات
الواجـب رضـها تجاههـا وطبيعتهــا وتـنظم عمـل وإجـراءات اللجنــة المسـؤولة عـن اتخـا القــرارات االنضـباطية قبـل وبعــد
إصدار القرار.
مادة (:)3
يخضع ألحكام الالئحة كل من :
أ -األندية و لجنة دور المحتر ين والروابط األعضاء ي االتحاد.
ب -المسؤولون .
 مسؤولو المباراة.د  -الالعبون.
هـ -المباريات الرسمية والودية .
و  -الوسطاء.
ز-

أية جهة مرخص لها من قبل االتحاد بتنظيم مباراة أو مسابقة أو أ حدث رياضي ينظمه االتحاد .

ح -الجمهور.
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البــــاب األول
لجنــــة االنضبـــاط
الفصل األول
تشكيل اللجنة والجهاز المعاون
مادة ()4
لجنـــــــــــة االنضـــــــــــباط هـــــــــــي أحـــــــــــد اللجـــــــــــان التابعـــــــــــة للهيئـــــــــــة القضـــــــــــائية لالتحـــــــــــاد والمعنيـــــــــــة بتنفيـــــــــــذ
أحكام هذت الالئحة.
مادة ( )5تشكيل اللجنة :
أ -يرشح المجلس ِِأعضاء اللجنة من خار أعضاء المجلس أو لجانه الدائمة.
ب -تكون مدة عمل اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد .
 تتشــــــــكل اللجنــــــــة مــــــــن خمســــــــة أعضــــــــاء رئــــــــيس ونائــــــــب لــــــــه مــــــــن و المــــــــؤهالت القانونيــــــــةوثالثة أعضاء خخرين من و الخبرة واالختصاص ي مجال رياضة كرة القدم .ولرئيس اللجنة انتداب عضو أو
أكثر من بين أعضائها للنظر ي أ قضية يرتئيها ،على أن يقدم تقريرت للجنة التخا القرار المناسب.
د  -تسقط العضوية عند تغيب العضو أربعة اجتماعات متتالية بالعام الواحد أو ست اجتماعات متفرقة وبدون عذر
مقبول.
مادة ( )6الجهاز المعاون للجنة :
تعين األمانة العامة عدداً من الموظفين وسكرتيراً دائما ً للجنة تكون مهامه مايلي -:
أ -القيام باألعمال اإلدارية وضبط المحاضر وتدوين القرارات الصادرة عن اللجنة.
ب -حفظ الوثائق والقرارات والمحاضر لمدة ال تقل عن ( )10سنوات.
 دعوة األعضاء بتكليف من الرئيس للنظر ي الموضوع المر وع إليها .د -إجراء التحقيق األولي والتحقق من وجهـات نظـر الشـخص الموجـه ضـدت اإلجـراءات
االنضباطية أو أطراف النزاع ي حالة الشكوى بإشراف وتوجيه من رئيس اللجنة.
هـ -القيام بأ أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس من ضمن اختصاصه.
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 للجنــة االســتعانة بخبــراء متخصصــون مــن خــالل قائمــة تعــدها األمانــة العامــة وتصــرف لهــم أمانــة خبــرة تقــدرهااللجنة.
الفصل الثاني
اختصاصات اللجنة
مادة ()7
تختص اللجنة باآلتي -:
أ -تطبيق القواعد االنضباطية .
ب -النظر بالمخالفات التي تر عها إليها لجنة المسابقات أو اللجنة الفنية لدور المحتـر ين والتـي لـم ينتبـه
لهــا مســؤولو المبــاراة والتــي لــم تــذكر ــي التقــارير الرســمية المر وعــة عــن المبــاراة وإصــدار القــرارات
الالزمة بشأنها و قًا للقواعد االنضباطية المبينة بهذت الالئحة.
 الفصل ي المنازعات المتعلقة بمخالفة قوانين وأنظمة ولوائح االتحاد ولـوائح لجنـة دور المحتـر ينالتي ال تدخل ي اختصاص أ من هيئات االتحاد األخرى.
د -تصحيح األخطاء المادية ي القرارات االنضباطية للحكام.
هـ  -ر

عقوبات إضا ية و قا لجسامة الخطأ أو التكرار .

و  -إصدار القرارات الخاصة بالتدابير المؤقتة .
ز -ر عقوبـات انضـباطية علـى الممتنـع والمتبـاطت ـي تنفيـذ قـرارات مجلـس اإلدارة أو لجانـه أو لجنـة
دور المحتر ين ي الوقت المحدد لتنفيذها .
ح  -ر عقوبات انضباطية على من يتعر
األندية .
ط-

باإلساءة إلى هيئات ولجان االتحاد وأعضائها والروابط أو

ر عقوبات انضباطية على من قام بالعمل على إ شال المباريات أو تخلف عن إحداها أو انسحب
منها أو من المسابقة بدون عذر مقبول أو ي حاالت عدم التحلي بالروح الرياضية أو استخدم
عبارات أو شعارات عنصرية .

 -أ اختصاصات أخرى قد ترد ي سياق الالئحة أو يتم تكليف اللجنة بها من المجلس.
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الفصل الثالث
اجتماعات اللجنة وحيادية األعضاء
مادة ( )8اجتماعات اللجنة :
أ -تجتمـع اللجنــة بــدعوة مـن رئيســها أو نائبــه عنـد يــاب الــرئيس خـالل مــدة  48ســاعة كحـد أقصــى مــن وصــول
تقرير مسؤولي المباراة وتصدر اللجنة قراراتها ي مدة أقصـاها أسـبوعين مـن تـاري االجتمـاع ،ويجـوز للجنـة
تمديد المدة المذكورة ي الحاالت التي ترتئيها الستكمال إجـراءات التحقيـق وبمـا ال يتجـاوز سـتة أسـابيع مـن
تاري اجتماعها األول.
ب -تكــون اجتماعــات اللجنــة قانونيــة بحضــور ثالثــة أعضــاء مــن بيــنهم الــرئيس أو نائبــه .ويمكــن للجنــة أن تجتمــع
بواسطة أ وسيلة اتصال إلكترونية قابلة للتوثيق أو بواسطة الفيديو ي حاالت الضرورة و قاً لما يرات رئيس
اللجنة مناسباً.
 ال يجــوز ألعضــاء أ لجنــة مــن لجــان االتحــاد األخــرى ولجنــة دور المحتــر ين حضــور اجتماعــات اللجنـــةومداولتها إال بطلب من اللجنة .
د -يلتزم األعضاء بضمان سرية المعلومات المتعلقة بالقضية المطروحة والمداوالت والوثائق.
مادة ( )9حيادية أعضاء اللجنة
يمتنع أعضاء اللجنة عن المشاركة ي اجتماع يتعلق بقضية تمس حيادهم،
إ ا كان للعضو مصلحة مباشرة ي الموضوع المطروح.
أ-
ب-
د-

إ ا كان شريكاً أو قريباً من الدرجة الثانية للشخص الموجه ضدت اإلجراءات االنضباطية.
إ ا سبق له التعامل مع الموضوع أو أبدى رأيًا يه .
إ ا كانت هناك خصومة قائمة.

هـ -كما يمتنع على أعضاء اللجنة اإل صاح عن رأيهم صراحة أو ضمنًا ي المسألة المنظورة
أمامهم وقبل صدور أ قرار نهائي يها من قبل اللجنة.
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مادة ()10
للجنة الحق ي إصدار قـرار بتنحيـة أحـد أعضـائها مؤقتـًا  ،إ ا مـا تبـين لهـا أن مشـاركته قـد تمـس بحياديتـه عنـد نظـر
الموضوع
مادة ()11
أ -لألشخاص الموجه ضدهم اإلجراءات االنضباطية أو أطـراف النـزاع المعـرو علـى اللجنـة الحـق ـي االعتـرا
على حيادية أ من األعضاء أمام اللجنة ويثبت لك ي محضر الجلسة باألسباب التي يبديها المعتر .
ب -يتم االستماع إلى العضو الموجه إليه االعترا وتفصـل اللجنـة ـي موضـوعه دون أن يكـون للعضـو المعتـر
على حياديته صوت ي القرار الذ تصدرت اللجنـة بهـذا الشـأن وال يعتـد بالمـداوالت التـي شـارك يهـا العضـو
الذ قبل االعترا عليه .
مادة (: )12
-1

تقدم الشكاوى من االندية والالعبين وجميع المشمولين بهذت الالئحة أو ترسل بالفاكس أو نظام التراسل
اإللكتروني أو من خالل أية وسيلة أخرى يعتمدها مجلس إدارة االتحاد خالل يومي عمل بعد اليـوم الـذى
حدثت به الواقعة /الحدث وخالل اسبوع من تاري نشر التصريحات االعالمية.

-2

تسجل الشكوى لدى األمانة العامة مع ار اق ايصال سداد رسم قدرت ألفا ( )2000درهم .

-3

تعفى لجان االتحاد من الرسوم.

مادة (: )13
تسر المواعيد التي تقررها اللجنة من اليوم التالي الستالم القرار

الصلة .

مادة (: )14
إ ا صادف خخر ميعاد عطلة رسمية أو إجازة امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدت.
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الفصل الرابع
إثبات المخالفات االنضباطية
األدلة والوثائق
مادة ( ) 15عبء إثبات المخالفات االنضباطية
تتم المساءلة عن المخالفات االنضباطية من قبل اللجنة بصورة تلقائية .
مادة ()16
يقع عبء إثبات المخالفات االنضباطية على لجان االتحاد ات الصلة أو لجنة دور المحتر ين حسب الحالة.
مادة ()17
تطبق قواعد اإلثبات الواردة ي الالئحة الوطنية لمكا حة المنشطات إ ا تعلق األمر بمخالفة تعاطي المنشطات .
مادة ( )18تقارير مسؤولي المباراة
أ-

يلتزم مسؤولو المباراة بتقديم تقرير يتضمن على وجه الدقة المخالفات التي وقعت أمامهم للجنة .

ب-

يعتد بتقارير مسؤولي المباريات واإلعالنات والتصريحات واألدلة المادية وأراء الخبـراء والتسـجيالت الصـوتية
والمرئية.

-

األصل ي الوقائع التي تتضمنها التقارير الرسمية لمسؤولي المباراة أن تكون صحيحة ولمن يدعي خـالف لـك
أن يقدم األدلة على عدم صحتها .

د-

يكون لتقرير الحكام الحجية يما يتعلق بالحوادث التي وقعت ي ساحة الملعب  ،ويجـوز للجنـة األخـذ بتقريـر
مراقب المبـاراة أو أ تقـارير أخـرى  ،ويكـون لتقريـر مراقـب المبـاراة ات الحجيـة يمـا يتعلـق بـالحوادث التـي
وقعت خار ساحة الملعب .

هــــــــــ -يقـــــــــدم تقريـــــــــر المبـــــــــاراة صـــــــــباح اليـــــــــوم التـــــــــالي لـــــــــه ،ـــــــــي حـــــــــال وقـــــــــوع أحـــــــــداث تشـــــــــكل
مخالفات انضباطية مع مراعاة المدد المذكورة ي المادة (.)8
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الفصل الخامس
تمثيل األطراف وبياناتهم
مادة (:)19
لألطراف حرية اختيار ممثليهم ما لم يُطلب حضورهم شخصياً.
مادة (:)20
لألطراف تقديم أ نوع من أدلة اإلثبات .
مادة (:)21
ال تقبل األدلة الماسة بالكرامة اإلنسانية أو التي ال تخدم الوصول إلى الحقيقة .
مادة (:)22
للجنة حق استبعاد األدلة والبيانات التي تتضمن أسرارا يتوجب الحفاظ على سريتها أو ضماناً لصحة اإلجراءات .
مادة (:)23
للجنة بناء علـى طلـب أحـد األطـراف أو األشـخاص الموجـه إلـيهم اإلجـراءات االنضـباطية أن تسـتمع إلـى إ ـادات وأقـوال
األطراف المعنية وللرئيس بيان الطريقة التي تقدم بها .
مادة (:)24
للجنة سلطة تقدير األدلة المطروحة .
مادة (:)25
رامة ال
أ -على األطراف التعاون إلثبات الحقائق واالمتثال لطلب اللجنة وتقديم المعلومات ويجوز لرئيس اللجنة ر
تتجاوز خمسة خالف ( )5000درهم بعد توجيه إنذار ي حالة التباطؤ المتعمد من األطراف يما يطلب منهم.
ب -يجــوز للجنــة أن تتخــذ قرارهــا ــي الموضــوع المعــرو
امتثالهم للمواعيد .

أمامهــا بحالتــه ــي حالــة عــدم تعــاون األطــراف أو عــدم
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الفصل السادس
مــــــداوالت اللجنــــــة
مادة (: )26
تكون مداوالت اللجنة بعد االستماع إلى إ ادات وأقـوال األطـراف المعنيـة إن وجـدت و إلـى الطلبـات الختاميـة لألطـراف
المتخذة بشأنهم اإلجراءات االنضباطية .
مادة (: )27
تكون مداوالت اللجنة سرية ،واليجوز ألحد حضور اجتماعاتها إال بطلب منها .
مادة (: )28
يــدلي أعضــاء اللجنــة بــارائهم بــالتوالي و قـاً لمــا يطرحــه الــرئيس ويكــون خخــر المتحــدثين مــع إثبـات الــرأ المخــالف ــي
محضر الجلسة .
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الفصل السابع
قرارات اللجـــــنة
مادة (: )29
تتخذ اللجنة قراراتها باستقاللية تامة  ،و قًا للوائح االتحاد ات الصلة .
و يمـــا لـــم يـــرد بشـــأنه نـــص تســـتند اللجنـــة إلـــى لـــوائح االتحـــاد الـــدولي ( يفـــا ) أو اآلســـيو أو القـــوانين الوطنيـــة
أو القواعد العر ية برياضة كرة القدم ومبادئ العدالة واإلنصاف .
مادة (: )30
يجـــــــــب علـــــــــى العضـــــــــو الحاضـــــــــر االشـــــــــتراك ـــــــــي التصـــــــــويت علـــــــــى قـــــــــرارات اللجنـــــــــة وتكـــــــــون قراراتهـــــــــا
صــــــــــــحيحة بموا قــــــــــــة األ لبيــــــــــــة البســــــــــــيطة  1+%50لألعضــــــــــــاء الحاضــــــــــــرين و ــــــــــــي حالــــــــــــة التســــــــــــاو
يكون صوت الرئيس مرجحاً.
مادة (: )31
يجـــــــــوز للجنـــــــــة أن تتخـــــــــذ قراراتهـــــــــا بـــــــــالتمرير ـــــــــي المســـــــــائل المســـــــــتعجلة  ،ويكـــــــــون القـــــــــرار صـــــــــحيحًا
ي هذت الحالة بأ لبية األعضاء.
مادة (: )32
يجب أن يشتمل القرار النهائي الصادر عن اللجنة على اآلتي -:
أ -أسماء أعضاء اللجنة .
ب -أسماء الموجه إليهم قرار اللجنة أو أطراف النزاع المعرو

.

 ملخص الموضوع.د -حيثيات القرار تشمل الرد على كا ة الطلبات المقدمة.
ت -التسبيب القانوني للقرار.
هـ النصوص القانونية التي استند إليها القرار.
و -نص القرار مشتمالً على بيان المكلف بسداد الرسوم والمصاريف.
ز-

توقيع رئيس اللجنة أو نائبه .
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مادة (: )33
-1

تكون القرارات االنضباطية واجبة التنفيذ من تاري إعالنها للمعني بتنفيذها ،وتعتبر نا ذة بحقه ابتداء من أول
مباراة يحق له المشاركة يها بعد إعالنه بالقرار.

-2

يعتبر المعاقب مستنفذاً للعقوبة ي المبـاراة أو المباريـات التـي يحـق لـه المشـاركة يهـا ـي حـال وجـودت ضـمن
تجمعات المنتخب الوطني.

-3

تطبق العقوبات المترتبة على قرارات الحكم اوال ى حال تزامنها مع العقوبات التي تصدرها لجنة االنضباط.

-4

ال يجوز التظلم أو التماس إعادة النظر على القرارات أمام اللجنة.

مادة (: )34
تصحح األخطاء المادية ي القرار حال ثبوتها .
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الفصل الثامن
إعالن قرارات اللجنة
مادة (: )35
يتم إعالن المعنيين بقرارات اللجنة ور صدورها بواسطة األمانة العامة على عناوينهم المثبتة ي وثائق االتحاد  ،مر قاً
به صورة من القرار .
مادة (: )36
استثناء من أحكام المادة ( )35من الالئحة يجوز للجنة ي الحاالت المستعجلة إعـالن المعنيـين بمنطـوق القـرار النهـائي
لغر تنفيذت على أن يتم إعالنهم بالقرار النهائي مشتمال على كا ة البيانات الواردة بنص المادة ( )32ي موعد أقصات
سبعة أيام من تاري صدورت .
مادة (: )37
تعلن األمانة العامة قرارات اللجنة التي تخـص الالعبـين واإلداريـين إلـى أنـديتهم ويتعـين علـى إدارة النـاد إعـالن المعنـي
بالقرار ور استالمه .
مادة (: )38
تُبّلغ األمانة العامة لجنة دور المحتر ين بالقرارات والعقوبات الخاصة بالمسابقات التي تنظمها.
مادة (: )39
يكون إعالن القرارات صحيحاً إ ا تم بواسطة التسـليم الشخصـي أو إرسـاله علـى أرقـام ـاكس النـاد المعتمـد مـن قبـل
االتحاد أو البريد المسجل أو أ وسيلة أخرى يعتمدها مجلس إدارة االتحاد .ويقوم سكرتير اللجنة ور صـدور قـرار
اللجنة بإبالغ منطوق القرار إلى جميع المعنيـين بواسـطة نشـرت علـى نظـام  FANETويعتبـر نشـر قـرارات اللجنـة و قـًا
لهذا النظام بمثابة التبليغ القانوني وينتج كا ة مفاعيله القانونية الواجب تطبيقها على األطراف المعنية.
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الباب الثاني
العقوبات االنضباطية
الفصـــل األول
أحكــــام عامــــــة
مادة (:)40
يعاقب على مخالفة اللوائح وقوانين اللعبة سواء ارتكبت هذت المخالفة عمدًا أو نتيجة إهمال .
مادة (:)41
يعاقب على الشروع ي مخالفة اللوائح وقوانين اللعبة ،ويجوز للجنة تخفيض العقوبة المقررة للفعل األصلي على أال تقل
عن الحد األدنى للغرامة .
مادة (:)42
يعاقـب أ شــخص يشــارك بـالتحريض أو التواطــؤ ــي ارتكــاب عـل يشــكل خرقـاً للــوائح وقـوانين اللعــب ويجــوز للجنــة
تخفيض العقوبة المقررة للفعل األصلي على أال تقل عن الحد األدنى للغرامة.
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الفصل الثاني
نطاق تطبيق العقوبات من حيث األشخاص
مادة ()43
يعاقب الشخص الطبيعي واالعتبار بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية :
لفت نظر.
أ-
اإلنذار.
ب-
الغرامة.
سحب الجوائز.
د-
مادة ()44
يعاقب الشخص الطبيعي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية :
أ-

البطاقة الصفراء (اإلنذار ).

ب-

البطاقة الحمراء (الطرد ).

د-
هـ-
و-
مادة ()45

اإليقاف.
الحرمان من دخول رف المالبس أو دكة االحتياط.
الحرمان من دخول الملعب.
الحرمان من المشاركة ي أ نشاط رياضي.

يعاقب األشخاص االعتباريين بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية -:
الحرمان من االنتقال.
أ-
اللعب بدون جمهور.
ب-
اللعب على ملعب محايد.
الحرمان من اللعب على ملعب معين.
د-
خصم النقاط .
ت-
خسارة مباراة .
و-
شطب نتيجة مباراة .
ز-
الطرد من المسابقة .
ح-
تنزيل لدرجة أدنى.
ط-
سحب اللقب.
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الفصل الثالث
بيان طبيعة العقوبات االنضباطية
مادة ()46
لفت النظر  :خطاب رسمي يوجه إلى مرتكب المخالفة يتضمن التذكير بالقاعدة االنضباطية.
مادة ()47
اإلنــذار  :خطــاب رســمي موجــه إلــى مرتكــب المخالفــة يفيــد بعــدم قبــول مخالفــة القاعــدة االنضــباطية  ،والتحــذير بفــر
عقوبة حال تكرار المخالفة.
مادة ()48
الغرامــــــــــة  :عقوبــــــــــة ماليــــــــــة توقــــــــــع علــــــــــى مرتكــــــــــب المخالفــــــــــة تفــــــــــر بالعملــــــــــة الوطنيــــــــــة ( الــــــــــدرهم )
وتد ع بها ،خالل خمسة عشر يوماً من تاري اإلعالن بالقرار ويكون الناد مسـؤوالً بالتضـامن ـي سـدادها مـع العبيـه
و نييه و إدارييه حتى ولو تركه الشخص الطبيعي المكلف بإدارتها.
مادة ()49
القرار بسحب الجائزة  :يلزم كل من صدر بحقه بإعادة المبالغ المالية والهدايا الرمزية المسلمة إليه بمناسبتها .
مادة ()50
البطاقـــــــة الصـــــــفراء (اإلنـــــــذار) :هـــــــو تحـــــــذير مـــــــن الحكـــــــم إلـــــــى الالعـــــــب أثنـــــــاء المبـــــــاراة بســـــــبب ســـــــلوك
ير رياضي طبقا للمادة رقم ( )12من قانون اللعبة .
مادة ()51
البطاقـــــــــــة الحمـــــــــــراء (الطـــــــــــرد المباشـــــــــــر)  :هـــــــــــو عقوبـــــــــــة ضـــــــــــد ســـــــــــلوك يـــــــــــر رياضـــــــــــي مشـــــــــــين
أو مخالفة قوانين اللعبة طبقا للمادة رقم()12من قوانين اللعبة .
مادة () 52
اإليقــاف عــن اللعــب  :هــو حرمــان مــن المشــاركة ـي مبــاراة أو أكثــر أو مســابقة الحقــه والمنــع مــن الحضــور ــي المنطقــة
المحيطة مباشرة بميدان اللعب .
مادة ( )53
قــرار الحرمــان مــن دخــول ر ــة المالبــس والجلــوس ــي دكــة االحتيــاط أو أ منهمــا  :يمنــع المخــالف مــن دخــول ر ــة
المالبس والمنطقة المحيطة بها مباشرة من ميدان اللعب .
مادة ( ) 54
قرار حظر دخول الملعب  :يمنع المخالف من دخول موقع الملعب حال صدور القرار .
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مادة ( )55
قرار الحرمان من االنتقال  :يمنع الناد من تسجيل أ العب جديد خالل ترة الحرمان .
مادة ( )56
قـــــــــــــرار لعـــــــــــــب المباريـــــــــــــات بـــــــــــــدون جمهـــــــــــــور  :هـــــــــــــو إلـــــــــــــزام الفريـــــــــــــق بلعـــــــــــــب مبـــــــــــــاراة خلـــــــــــــف
أبواب مغلقة دون جمهور مع مراعاة الفقرة ( ) من المادة ( )112من هذت الالئحة.
مادة ( )57
قــــــــــــــرار اإللــــــــــــــزام بلعــــــــــــــب مبــــــــــــــاراة علــــــــــــــى أر
ي ملعب أخر بالدولة.

محايــــــــــــــدة  :يلــــــــــــــزم النــــــــــــــاد بلعــــــــــــــب المباريــــــــــــــات

مادة ( )58
قرار الحرمان من اللعب ي ملعب معين  :يمنع الناد من لعب ريقه ي ملعب معين .
مادة ( )59
قرار إلغاء نتيجة المباراة  :يعني عدم احتسابها .
مادة ( ) 60
قرار االستبعاد  :هو حرمان نا ٍد من المشاركة ي مسابقة حالية أو مستقبلية أو إحداهما .
مادة ( )61
قرار الخصم من النقاط يكون بالخصم من حصيلة نقاط الناد

ي بطولة حالية أو مستقبلية.

مادة ( )62
قرار خسارة المباراة  :يعني اعتبار الفريق خاسرًا لها بـ ( /3صفر)  ،وتعتمد النتيجة الفعلية الحاصلة ي ساحة اللعب
إ ا كان الفرق ي األهداف عند انتهاء المباراة أكثر من (/3صفر) لصالح الفريق اآلخر.
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الفصل الرابع
القواعد الخاصة بالبطاقة الصفراء ( اإلنذار) والحمراء(الطرد) واإليقاف
أوالً  :البطاقة الصفراء( اإلنذار )
مادة () 63
أ -ينذر الالعب ي المخالفات البسيطة لقوانين اللعبة إ ا ارتكب األخطاء التالية :
( )1السلوك الغير رياضي مثل الخطأ البسيط أو اللعب الخطر أو مسك قميص الالعب أو أ جزء من جسمه.
( )2االحتجا على قرارات الحكام.
( )3المخالفة المستمرة لقوانين اللعبة
( )4التسبب ي تأخير بدء المباراة.
( )5عدم احترام المسا ة المطلوبة ي ضربة الزاوية أو الضربة الحرة
( )6الدخول أو تكرار الدخول إلى ساحة اللعب دون موا قة الحكم المسبقة .
( )7مغادرة ساحة الملعب دون موا قة الحكم المسبقة .
()8التحايل .
ب -يوقف الالعب الذى يحصل على انذارين ى نفـس المبـاراة (بطاقـة حمـراء يـر مباشـرة) تلقائيـًا مـن المشـاركة ـي
المباراة التالية و قًا للمادة (.)66
 يوقف الالعب الـذى يحصـل علـى ثالثـة انـذارات ـى مباريـات مختلفـة مـن المشـاركة ـى المبـاراة التاليـة و قـا للمـادة(.)66
د -ال يعتــد باإلنــذار ويكــون ال يـًا ــي المبــاراة الملغــاة إ ا تقــرر إعادتهــا ،وتبقــى اإلنــذارات بحــق الفريــق المتســبب ــي
إلغائها ،أو الفريقين إ ا تسببا ي هذا اإللغاء وتقرر عدم إعادة المباراة.
هـ -يكون اإلنذار نا ذاً إ ا حصل الالعب على بطاقة حمراء مباشرة ي نفس المباراة طبقا للمادة رقم ( )12من قـانون
اللعبة .
و-

تلغى اإلنذارات عند انتهاء المسابقة او الخرو منها او بانتهاء الموسم الرياضي.
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ثانياً  :البطاقة الحمراء (الطرد )
مادة ( )64
أ -توقع عقوبة الطرد على كل من ارتكب أ من المخالفات التالية :
()1السلوك المشين.
()2استخدام العنف الشديد كالقوة المفرطة.
()3التصرف العنيف العدواني.
()4البصق على العب أو شخص خخر.
()5منع هدف أو منع تحقيق رصة هدف أكيد من خالل تعمد مسك الكرة.
()6منع رصة تحقيق هدف لمنا س يتحرك باتجات الهدف بارتكاب خطأ معاقـب عليـه بضـربة حـرة أو ضـربة
جزاء.
()7االعتداء بالشتم أو استخدام لغة يها إساءة أو اإلشارة.
ب -يكــون الطــرد بــأمر مــن الحكــم خــالل المبــاراة مفــادت مغــادرة ميــدان اللعــب ومــا حولــه  ،بمــا يهــا دكــة االحتيــاط،
وللحكم أن يسمح للمطرود بالبقاء ي المنطقـة المخصصـة للجمهـور مـا لـم يكـن قـرارت مشـمو ًال بحظـر دخـول
الملعب.
 يترتب على القرار بالطرد حرمان المطرود من المشاركة ي المباراتين التاليتين و قًا للمادة (.)66د -يسر قرار الطرد إ ا لم تستكمل المباراة أل سبب من األسباب.
هـ -للمسئول الصادر بحقـه قـرارا بـالطرد  ،أن يعطـي تعليمـات لمـن حـل محلـه ـي دكـة االحتيـاط مـا لـم يكـن قـرار الطـرد
مشمو ًال بحظر دخول الملعب  ،وبما ال يؤثر على سير المباراة .
ثالثاً  :اإليقاف
مادة () 65
أ-

يكـــــــــون اإليقـــــــــاف بصـــــــــيغة عـــــــــدد المباريـــــــــات أو األيـــــــــام أو الشـــــــــهور إال إ ا تقـــــــــرر خـــــــــالف لـــــــــك
على أن ال تزيد عن أربع وعشرين مباراة أو أربع وعشرين شهرًا .

ب-

يحتسب تنفيذ قرار اإليقاف بصيغة عدد المباريات على اساس المباريات التي لعبت علياً.

-

ـــــــــي األحـــــــــوال التـــــــــي تفـــــــــر
إلى أن تسدد الغرامة بالكامل .

يهـــــــــا الغرامـــــــــة مـــــــــع اإليقـــــــــاف يجـــــــــوز تمديـــــــــد مـــــــــدة اإليقـــــــــاف
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مادة () 66
يتم تنفيذ عقوبة اإليقاف عن المشاركة ي المباريات على النحو والترتيب اآلتي -:
أ-

يوقــف الالعــب المعاقــب ــي نفــس المســابقة التــي حصــل يهــا علــى الطــرد أو اإلنــذارات الثالث ـة
التي استوجبت اإليقاف .

ب-

إ ا انتهت المسابقة ،التي وقع يها اإليقاف ،أو خر الناد من المسـابقة المـذكورة قبـل اسـتنفا
عقوبــة اإليقــاف يــتم علــى الفــور تنفيــذ اإليقــاف ــي مســابقات االتحــاد ومســابقات لجنــة دور
المحتر ين التي يحق للناد المشاركة يها ي ات الموسم ايهما يأتي اوالً.

-

إ ا لم تستكمل عقوبة اإليقاف ي الموسم الـذ بـدأ تنفيـذها يـه إنهـا تُسـتكمل ـي أول مبـاراة
يحق لالعب المشاركة يها ي الموسم التالي و قًا ألحكام المادة (.)33

د-

تنتقل العقوبة مع الالعب إ ا سجل ي مسابقة جديـدة أو نـادٍ جديـد ـي أيـة مبـاراة رسـمية يحـق
لالعب المشاركة يها.

هـ -

الالعــــــــب الـــــــــذ يطـــــــــرد مـــــــــن إحـــــــــدى المباريــــــــات الرســـــــــمية لمســـــــــابقة يـــــــــر مســـــــــجل
بها يوقف عن اللعب ي المباراتين الرسميتين التاليتين و قًا ألحكام المادة (.)33

و-

اليعتبر الالعب الموقوف مستنفذًا لاليقاف ا ا شارك ى مباراة ال يحق له المشاركة يها.

مادة () 67
العبرة ي احتسا ب المباراة ضمن المباريات الموقوف يها الالعب هو إطـالق صـفارة الحكـم ببـدء المبـاراة بصـفة رسـمية
أما ي حالة عدم إقامة المباراة بسبب تخلـف أحـد النـاديين أو تخلفهمـا معـًا أو عـدم صـالحية الملعـب أو تأجيلهـا أو مـا
شابه لك ال تحتسب ضمن المباريات الموقف عن االشتراك يها الالعب.
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الفصل الخامس
قواعد تحديد العقوبات
مادة ()68
للجنة سلطة تحديد وتقدير نطاق ومدة العقوبة و قاً لجسامة الخطأ المرتكب.
مادة ()69
يجوز للجنة زيادة العقوبة عند تكرار الخطأ ما لم ينص على خالف لك .
مادة ()70
تطبــق العقوبــة األشــد عنــد تعــدد المخالفــات المرتبطــة وللجهــة مصــدرة القــرار زيــادة الغرامــة إلــى نصــف الحــد األقصــى
للعقوبة المقررة للمخالفة .
مادة ()71
يكون للوائح المخالفات والعقوبات االنضباطية الصادرة عن االتحاد ولجنة دور المحتر ين الملحقة بهـذت الالئحـة ات
الحجية القانونية وتعتبر جزءًا ال يتجزأ منها.

تنفيذ العقوبات االنضباطية
مادة ( )72
للجنة أن توقف تنفيذ العقوبات الواردة بصلب المواد ( )55،53،52إيقا ًا جزئيًا مع مراعاة اآلتي:

ال يجــوز إصــدار القــرار بوقــف العقوبــة إ ا تجــاوزت مــدة اإليقــاف ســت مباريــات أو ســتة أشــهر أو كلتــا العقــوبتين معـًا
وتراعى الواقعة والسجل السابق للمعاقب .
أ-

للجنة وقف أ جزء منها وال يكون الوقف ألكثر من نصف المدة .

ب-

يكـــــــــون الشـــــــــخص المعاقـــــــــب تحـــــــــت المالحظـــــــــة لمـــــــــدة ال تقـــــــــل عـــــــــن ســـــــــتة أشـــــــــهر
وال تزيد عن سنتين عند شمول القرار بالوقف الجزئي .
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-

يلغى وقف تنفيذ العقوبة تلقائيًا إ ا ارتكـب المسـتفيد مـن تعليـق تنفيـذ العقوبـة خطـأ خـالل تـرة
المالحظة وتطبيق العقوبة الموقو ة والعقوبة المقررة عن المخالفة الجديدة .

مادة ()73
تشمل مدة تنفيذ العقوبة ترات التوقف خالل الموسم أو بين المواسم الرياضية .
مادة ()74
تقيد العقوبات ي السجل المخصص لذلك وتحفظ ي نظام الحاسوب اآللي لالتحاد ولجنة دور المحتر ين.
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الفصل السادس
السقوط وتقادم العقوبة
مادة ()75
يســــــقط الحــــــق ــــــي المعاقبــــــة عــــــن المخالفــــــات الواقعــــــة أثنــــــاء المباريــــــات بعــــــد ســــــنة واحــــــدة مــــــن وقوعهــــــا
وال ينظر ي المخالفات األخرى بعد عشر سنوات من تاري وقوعها ويستثنى من لك واقعة الرشوة.
مادة ()76
ترة التقادم المسقط للعقوبة خمس سنوات من يوم صدور القرار نهائياً.
مادة ()77
يبدأ احتساب مدد التقادم من اليوم الذ وقعت يه المخالفة و ـي حالـة التكـرار مـن يـوم وقـوع أخـر مخالفـة ويبـدأ ـي
حاالت المخالفات المستمرة من يوم انتهاء الفعل.
مادة ()78
يقطع مدة التقادم أول إجراء تتخذت اللجنة حيال عل المخالفة.

الئحة االنضباط المعتمدة في الجمعية العمومية والنافذة اعتباراً من 2017/07/10

44 / 27

الباب الثالث
المخالفات والعقوبات االنضباطية
الفصل األول
مخالفات وعقوبات األندية
مادة ( )79
ي حالة ارتكاب الناد أو أحد أعضاء مجلس إدارته مخالفة أو أكثر من المخالفات اآلتية حسب األحوال-:
أ -مخالفة النظام األساسي لالتحاد أو الئحة لجنة دور المحتر ين .
ب -مخالفــة أحكــام هــذت الالئحــة ولــوائح المســابقات المعتمــدة و قـًا ألحكــام المــادة ( )139مــن النظــام
االساسي.
 عــــــ ـدم تنفيــــــــذ القــــــــرارات التــــــــي يصــــــــدرها المجلــــــــس ولجانــــــــه الدائمــــــــة و لجنــــــــة دور المحتــــــــر يني موعدها المحدد.
د -اإلساءة إلى لجان االتحاد أو لجنة دور المحتر ين أو الروابط أو حكامه.
هـ -التخلف عن إحدى المباريات أو االنسحاب منها قبل بدئها.
و -االنسحاب من إحدى المباريات أثناء إقامتها حتى ولو كان انسحاباً مؤقتاً.
ز  -االنسحاب من إحدى أو من كل المسابقات بدون عذر مقبول.
ح -عدم التحلي بالروح الرياضية.
ط  -عدم سداد التزاماته المالية أو عدم د ع الغرامة الموقعة عليه ي المواعيد المحددة.
يعاقب الناد بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية-:
( )1لفت النظـر.
( )2إنذار .
( )3رامة ماليــة ،بحد أقصى مائة خلف درهم .
( )4نقل المباريات التي تقام على ملعب الناد إلى ملعب خخر.
( )5وقف نشاط ريق أو رق النادٍ لموسم جزءًا منه .
( )6خصم النقاط .
( )7هبوط ريق الناد للدرجة األدنى .
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مادة ()80
مـــــــع عــــــــدم اإلخــــــــالل بحكـــــــــم المــــــــادة ( )79مــــــــن هـــــــــذت الالئحـــــــــــة  ،يُعتبــــــــــر النـــــــــــاد خاســـــــــــرًا للمبـــــــــــاراة
(/3صفر) ،ما لم تكن نتيجتها الفعلية أكثر من لك ،ي حالة ارتكابه مخالفة واحدة أو أكثر من المخالفات اآلتية-:
أ -مشاركة العب ي إحدى المباريات ببطاقة العب خخر.
ب -مشاركة العب ال يحق له قانونا االشتراك ي المباراة.
 مخالفة نظام استبدال الالعبين.د -االمتناع عن تغيير لون مالبس العبيه.
هـــ -إ ا تخلــف ريــق النــاد أو لــم يكتمــل الحــد األدنــى لالعبــين أو وصــل متــأخراً عــن الموع ـد
المحدد لبدء المباراة ألكثر من خمس ع شـرة دقيقـة بـدون عـذر مقبـول ،يقـدم للجنـة خـالل ثمـان
وأربعين ساعة على األكثر من موعد بدء المباراة  ،ويتحمل الناد التكاليف المالية للحكام.
مادة ()81
مع مراعاة األحكام الواردة بالمادة ( )35من الئحة المسابقات الحالية ،يعاقـب النـاد
سبعة أثناء سير المباراة على النحو التالي-:

ـي حالـة تنـاقص عـدد العبيـه عـن

أ -يعـتبـــــــــر النـــــــــــاد خـــــــــــاسراً المبـــــــــــاراة (/3صــــــــفر) ،مــــــــا لــــــــم تكــــــــن نتيجتهــــــــا الفعليــــــــة أكثــــــــر
من لك للمرة األولى .
ب -يعتبر الناد خاسراً المباراة (  /3صفر ) ما لم تكن نتيجتها الفعلية أكثر من لك مـع رامـة ماليـة قـدرها
عشرون خلف ( )20.000درهم ي حالة تكـرار المخالفـة للمـرة الثــانية ـي ات المسـابقة التـي حـدثت بهـا
المخالفة األولى و ي ات الموسم الرياضي.
 تشــطب نتــائج مباريــات النــاد ــي هــذت المســابقة و يعتبــر كــأن لــم يشــارك يهــا مــع رامــة ماليــة مقــدارهاعشرون ألف ( )20.000درهم  ،حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة بذات الشروط الـواردة ـي الفقـرة (ب)
من هذت المادة .
د -ي جميع األحوال السابقة تكون الغرامة المالية خمسة خالف (  )5.000درهـم ـي المـرة الثانيـة و عشـرة
خالف (  )10.000درهم ي المرة الثالثة إ ا وقعت المخالفة ي إحدى مباريات المراحل السنية.

الئحة االنضباط المعتمدة في الجمعية العمومية والنافذة اعتباراً من 2017/07/10

44 / 29

مادة () 82
مع عدم اإلخالل بحكم المادة (  )79مـن هـذت الالئحـة  ،تشـطب جميـع نتـائج النـاد ـي المسـابقة سـواء كـان ـائزًا أو
متعاد ًال أو خاسرًا ي هذت المباريات عند ارتكابه مخالفة واحدة أو أكثر من المخالفات التالية-:
أ -االنســـــــــحاب مـــــــــن مبـــــــــاراة رســـــــــمية بعـــــــــد اكتمـــــــــال الحـــــــــد األدنـــــــــى لالعبـــــــــين ـــــــــي الملعـــــــــب
قبل بدء المباراة و أثناءها .
ب -االنسحاب من مسابقة خارجية رسمية .
 تخلف الفريق أو عدم اكتمال الحد األدنى لالعبين أو وصل متأخراً عن الموعد المحدد لبدء المباراة ألكثرمن خمس عشرة دقيقة ،بقصد التأثير علـى الترتيـب العـام ،وتطبـق هـذت العقوبـة علـى النـاديين المتنا سـين
حالة ارتكابهما ات المخالفة.
د -التالعـــــــب ـــــــي نتـــــــائج الفريـــــــق بقصـــــــد التـــــــأثير علـــــــى نتـــــــائج نـــــــاد أو أنديـــــــة أخـــــــرى مشـــــــاركة
ي المسابقة.
هـ -التخلف مرتين ي المسابقة المشارك يها دون عذر مقبول،
ي تحمل الناد التكاليف المالية للحكام ي الفقرات (أ ، ،د) من هذت المادة.
مادة ()83
يعاقــــــــب النــــــــاد بالغرامــــــــة الماليــــــــة أو جــــــــزء منهــــــــا المبينــــــــة بــــــــنص المــــــــادة ( )79مــــــــن هــــــــذت الالئحــــــــة
إ ا ارتكب ريقه أحد حاالت سوء السلوك التالية :
أ-

اشهار ست بطاقات صفراء او حمراء الى ستة العبين على االقل خالل مباراة واحدة .

ب-

طرد أربعة العبين خالل مباراة واحدة .

-

قيام مجموعة من الالعبين بالتهديد أو إظهار القوة ضد الحكام أو أحدهم .

مادة ()84
مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )79من هذت الالئحة يعاقب بخصم ثالث نقاط كل نا ٍد ارتكـب أحـد العبيـه أو مسـؤوليه
ال يه عنصرية أو ازدراء عند ثبوت ارتكابه للفعل ي حالة تكرار المخالفة يتم تطبيق العقوبات التالية-:
عً
أ -خصم ست نقاط ي المرة الثانية .
ب -الهبوط إلى الدرجة األدنى .
يحرم الناد من التأهل إ ا كانت المباراة دون نقاط.
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مادة ( )85
تلتزم األنديـة المضـيفة بتقـديم كا ـة التسـهيالت الالزمـة للنـاد الضـيف ،شـاملة ر ـًا مجهـز ًة بجميـع المرا ـق الضـرورية
الستراحة الفريق بما يحفظ سالمتهم الصحية ،منـذ وصـولهم إلـى الملعـب وحتـى مغـادرتهم النـاد المضـيف ،و ـي حالـة
مخالفة لك يتم توقيع العقوبات التالية:
أ -المرة األولى  :إنذار و رامة مالية قدرها عشرة خالف () 10.000درهم.
ب -المرة الثانية  :إنذار و رامة مالية قدرها عشرون خلف( ) 20.000درهم.
 المرة الثالثة  :نقل مباريات.مادة ()86
مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )79من هذت الالئحة  ،يعاقب النـاد الـذ ينسـحب قبـل بدايـة أ مسـابقة يجـب عليـه
االشتراك يها بدون عذر مشروع بعقوبة أو أكثر من العقوبات التاليـــــة-:
أ -يهبط الناد إلى الدرجة األدنى.
ب -يوقـــــــــ ـف نشـــــــــــاط النـــــــــــاد للموســـــــــــم الرياضـــــــــــي التـــــــــــالي للمســـــــــــابقة  ،إن كـــــــــــان مشـــــــــــاركًا
ي مسابقة الدرجة األدنى التي ينظمها االتحاد.
 عدم مشاركة النــاد أو انسـحابه مـن مسـابقة كــأس صـــاحب السمـــو رئـيس الدولـــة ،منهـــا ،تــوقـــــع عليـــهرامــة مــالية قــدرهــا مائة ألف ( ) 100.000درهـــــم
د -االنســــــــــحاب مــــــــــن دور الفــــــــــرق األولــــــــــى لألنديــــــــــة توقــــــــ ـع عليــــــــــه رامــــــــــة ماليــــــــــة قــــــــ ـدرها
مائة خلف ( )100.000درهم ويحل محله ي ات المسابقة الناد التـالي لألنديـة التـي تـم تصـعيدها مـن
الدرجة األدنى .
مادة ( ) 87
توقـــــع العقوبـــــات والغرامــــات الماليـــــة المبينـــــة بـــــنص المـــــادة ( )63مـــــن الالئحـــــة الفنيـــــة للجنـــــة دور المحتـــــر ين
على حاالت االنسحاب من مسابقة دور األندية المحتر ة.
مادة ( ) 88
توقع الغرامات المالية المبينة بنص المادة ( )64من الالئحة الفنيـة للجنـة دور المحتـر ين علـى حـاالت االنسـحاب مـن
أ مسابقة من المسابقات اإلجبارية األخرى.

الئحة االنضباط المعتمدة في الجمعية العمومية والنافذة اعتباراً من 2017/07/10

44 / 31

مادة ( )89
مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )82من هذت الالئحـة النـاد الـذ ينسـحب مـن مسـابقة خارجيـة رسـمية يعاقـب بغرامـة
مالية قدرها مليون ( ) 1.000.000درهم والحرمان من المشاركة ـي أ مسـابقة رسـمية خارجيـة لمـدة ثـالث سـنوات
والهبوط إلى درجة أدنى.
مادة ( )90
النــــــــــاد الــــــــــذ ينســــــــــحب مــــــــــن أ مســــــــــابقة مــــــــــن مســــــــــابقات المراحــــــــــل الســــــــــنية اإلجباريــــــــــة يعاقــــــــــب
بغرامــــــــــــة ماليــــــــــــة ال تقــــــــــ ـل عــــــــــــن خمــــــــــــس وعشــــــــــــرين ألــــــــــــف (  )25.000درهــــــــــــم وال تزيــــــــــــد علــــــــــ ـى
خمسين خلف ( )50.000درهم.
مادة ( )91
الناد الذ يقوم بتنظيم مباراة ودية ولم يلتزم بالقواعد التالية -:
 .1إخطار االتحاد وهيئاته بدرجة خطورة المباراة .
 .2تأمين قواعد واحتياطات السالمة.
 .3تأمين سالمة الحكام والالعبين ومسئولي الفريق الزائر.
 .4إعالم السلطات الرسمية والتعاون معها .
 .5تطبيق النظام والقانون داخل الملعب والمناطق المحيطة به .
يعاقب بغرامة مالية بحد أقصى ثالثين خلف ( )30.000درهم  ،ويجوز للجنة تشديد العقوبة بالحرمان من الملعـب ـي
حاالت المخالفات الخطيرة .
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الفصل الثاني
مخالفات وعقوبات المسؤولين (المخالفات والعقوبات)
مادة ()92
يعاقب بكل أو بعض العقوبات الواردة أدنات:
كل من يخالف أحكام هذت الالئحة أو يصدر منه سلوك مشين أو تصرف ير الئق أو ال يتحلى بالروح
-1
الرياضية أو إثارة الجمهور أو حر اآلخرين على الكراهية أو العنف علناً أو أ سلوك يه ازدراء أو القيام
بأعمال عنصرية (العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو األصل) يوم المباراة أو حول الملعب أو بعد انتهاء
المباراة.
 – 2كل من يتعر باإلساءة أو يتصرف بازدراء تجات أ من أعضاء االتحاد أو لجانه العاملة أو لجنة دور
المحتر ين أو أ من المسؤولين المعينين من قبل االتحاد أو إحدى لجانه وأ من األندية أو اإلداريين يها
أكان لك من خالل اإلعالم المرئي أو المسموع أو أ من وسائل التواصل االجتماعي-:

أ-

لفت نظر مع الغرامة المالية

ب-

اإلنذار مع الغرامة المالية.

-

اإليقاف مع الغرامة المالية

د-

الحرمان من دخول الملعب و رف المالبس مع الغرامة المالية.

هـ -الشطب من سجالت االتحاد.
تتخذ اللجنة العقوبة المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد بالئحتي المخالفات والعقوبات االنضباطية الصـادرة
عــن االتحــاد ولجنــة دور المحتــر ين (الملحقــة بالالئحــة) علــى أال تقــل الغرامــة الماليــة ــي كــل األحــوال عــن
 10000درهم (عشرة خالف درهم) وال تزيد على  100.000درهم (مائة ألف درهم).
مادة () 93
يع اقب كل مـن وقـع علـى تقريـر حكـم المبـاراة متضـمنًا إشـراك العـب مـن ناديـه ال يحـق لـه االشـتراك بإحـدى العقوبـات
الواردة بالمادة (  ، ) 92وللجنة االنضباط توقيع أ عقوبة أخرى تراها مناسبة.
مادة () 94
كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيرت عطية أو مزية من أ نوع أو وعـد بشـيء مـن لـك ألداء عمـل أو االمتنـاع عنـه أو
سهل أو توسط لنادٍ أو حكم أو العب أو مسؤوالً مخالفة لوائح االتحـاد أو لجنـة دور المحتـر ين  ،يعاقـب بـالمنع مـن
المشاركة بأنشطة كرة القدم أو الحرمان من دخول المالعب و رامة مالية بحد أقصى ثالثين ألف ( )30.000درهم .
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توقع عقوبة المنع من المشاركة ي أنشطة كرة القدم على الحاالت الخطيرة وتكون مدى الحياة عند تكرارها .
و ي جميع األحوال تصادر األموال ات العالقة باقتراف الخطأ وتستخدم ي تطوير برامج كرة القدم .
مادة ()95
 -1أ شخص يتـامر للتـأثير علـى نتيجـة المبـاراة يعاقـب بفـر حظـر علـى المشـاركة ـي أ نشـاط لـه عالقـة بكـرة
القدم مع رامة ال تقل عن (  )30.000ثالثون ألف درهم و ي بعـض الحـاالت يكـون الحظـر مـدى الحيـاة علـى
المشاركة ي أ نشاط له عالقة بكرة القدم .
 -2ي حالة تامر الالعبين بالتأثير بصورة ير مشـروعة علـى نتيجـة مبـاراة  .يعاقـب النـاد الـذ ينتمـون اليـه بخصـم
النقاط أو االبعاد من المنا سة وقد تصل لسحب الجوائز و الهبوط للدرجة االدنى .
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الفصل الثالث
مخالفات وعقوبات الالعبين

أوالً  -:ال عقوبات المترتبة على اإلنذارات
بالنسبة لمسابقات االتحاد -:
مادة () 96
يــتم توقيــع رامــة ماليــة متصــاعدة علــى الالعــب الــذ يحصــل علــى اإلنــذارات الثالثــة ،بحيــث تكــون ( )100مائــة درهــم
لإلنذار األول )200( ،ومائتي درهم لإلنذار الثاني ،و ( )300ثالثمائة درهم لإلنذار الثالث.
بالنسبة لمسابقات لجنة دور المحتر ين -:
مادة () 97
يــــــتم توقيــــــع رامــــــة ماليــــــة متصــــــاعدة علــــــى الالعــــــب الــــــذ يحصــــــل علــــــى اإلنــــــذارات الثالثــــ ـة ،بحيــــــث تكــــــون
( )250مائتـان وخمســون درهمـًا لإلنــذار األول )500( ،خمســمائة درهـم لإلنــذار الثـاني )750( ،ســبعمائة وخمســون
درهما لإلنذار الثالث .

ثانياً  -:العقوبات المترتبة على الطرد-:
مادة ( )98
الالعب الذ يطرد من مباراة يوقف عن اللعب ي المباراتين الرسميتين التاليتين طبقًا لما هـو مبـين ـي المـادة ( )66
من هذت الالئحة ويستثني من لك:
 .1حارس المرمى ا ا ارتكب خطئًا لم يتعمد يه ايذاء الخصم أو سوء سلوك يوقف مباراة واحدة.
 .2الالعب الذ يمنع رصة محققة دون ايذاء الخصم او سوء السلوك يوقف مباراة واحدة.
بالنسبة لمسابقات االتحاد
مادة ( )99
ي حالة طـرد الالعب للمـرة األولــــى توقــع عـــليه رامـــة مـــالية قـدرها ()500خمسـمائة درهـم ويـزداد المبلـغ تصـاعديًا
( )100مائة درهم ي كل حالة طرد جديدة.
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بالنسبة لمسابقات لجنة دور المحتر ين -:
مادة () 100
أ-

الالعــــــــب الــــــــذ يطــــــــرد لحصـــــــــوله علــــــــى إنــــــــذارين خـــــــــالل إحــــــــدى المباريــــــــات الرســـــــــمية
يتم إيقا ه مباراة واحدة طبقاً لما هو مبين بالمادة ( )66من هـذت الالئحـة  ،وتوقـع عليـه رامـة ماليـة
قدرها ( )1.500ألف وخمسمائة درهم .

ب-

ـــــــ ـي حالـــــــــة طــــــــــرد الالعـــــــــب للمــــــــــرة األولــــــــــــى توقــــــــــع عـــــــــــليه رامـــــــــــة مـــــــــــالية قـــــــــدرها
( )2.000خلفي درهم ويزداد المبلغ تصاعديًا خلف ( )1.000درهم ي كل حالة طرد جديدة.

مادة () 101
ُيعاقب الالعب المخالف للمادة ( ) 66من الئحة المسـابقات بـالوقف عـن اللعـب والغرامـة الماليـة ،علـى النحـو الـذ تقـررت
لجنة االنضباط ،ويُعاقب المسـؤول بإحدى العقوبات الواردة ي المادة ( )92من هذت الالئحة.
مادة () 102
يجوز أل نادٍ أن يتقدم إلى االتحاد بطلب إيقاف أحد العبيه بكتاب موضحا يه أسباب اإليقاف وتحديد موعد
بدايته ونهايته باليوم والشهر والسنة وموقعاً من الشخص المخول بالتوقيع ويحمل خاتم الناد ومر ق به رسم وقدرت
خلف وخمسمائة ( )1500درهم.
وللجنـــــــــة الحـــــــــق ـــــــــي التصـــــــــديق علـــــــــى هـــــــــذا القـــــــــرار أو تعديلـــــــــه أو ر ضـــــــــه بعـــــــــد إجـــــــــراء التحقيـــــــــق،
أو إحالته للجنة االستئناف ،و ي حالة إصـدار اللجنـة قرارهـا بإيقـاف الالعـب يوقـف الالعـب عـن االشـتراك ـي المباريـات
الرسمية لناديه مع عدم اإلخالل بما جاء بالمادة (/66د) من هذت الالئحة.
وال يجـــــــــوز ر ــــــــــع العقوبــــــــــة قبـــــــــل انقضــــــــــاء نصــــــــــف مــــــــــدتها ،والتــــــــــي تحتســــــــــب مــــــــــن تــــــــــاري إخطــــــــــار
االتحاد بها.
ويدخل الالعب الموقوف ضمن العدد المسموح به للتسجيل بكشوف الناد .
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مادة () 103
يجــوز أل نــاد أن يتقــدم لالتحــاد بطلــب شــطب أحــد العبيــه إ ا ارتكــب خطــأ مــن شــأنه أن يمــس بمصــلحة النــاد أو
سمعته ،على أن يتضمن الطلب األسباب واألخطاء المرتكبة  ،وللجنة الحق ـي التصـديق علـى هـذا الطلـب أو تعديلـه أو
ر ضه بعد إجراء التحقيق و إخطـار النـاد بقرارهـا  ،ويتعـين ع ليـه إخطـار االتحـاد بكتـاب موضـح يـه أسـباب الشـطب
ومر ق به رسم وقدرت ( )2000ألفا درهم .
مادة () 104
أ-

ب-

الالعب الذ يتم شطبه بقرار من اللجنة و قًا ألحكام المادة ( )103من هذت الالئحة يخضع لألحوال التالية .
( )1ال يجوز للناد طلب العفو عنه إال بعد مضي سنة واحدة من تاري موا قة اللجنة على العقوبة.
()2

ال يجــوز للنــاد طلــب العفــو عنــه إال بعــد مضــي ســنتين مــن تــاري الموا قــة علــى العقوبــة ــي حالــة
صدورها للمرة الثانية لنفس الالعب بغض النظر عن الناد الذ يكون مسجالً له.

()3

يتم شطب الالعب نهائياً من سجالت االتحاد ي حالة صدور عقوبة الشطب للمرة الثالثة لنفس الالعب
بغض النظر عن الناد الذ يكون مسجالً له.

()4

ال يمكـــــــن للنـــــــاد ر ـــــــع اســـــــم الالعـــــــب مـــــــن القائمـــــــة خـــــــالل ات الموســـــــم الـــــــذ صـــــــدر
يه القرار واستبداله.

ال يجوز ي جميع األحوال تسجيل الالعب المعني خال ا ألحكام المادة ( )105من هذت الالئحة.

مادة ()105
لناد الالعب طلب ر ع العقوبة عنه حسب ما جـاء بالمـادة ( )104مـن هـذت الالئحـة  ،وتعطـى أولويـة تسـجيله لناديـه
خــــــــــــــــــــــــالل إحــــــــــــــــــــــــدى ترتــــــــــــــــــــــــي التســــــــــــــــــــــــجيل التاليــــــــــــــــــــــــة لقــــــــــــــــــــــــرار ر ــــــــــــــــــــــــع العقوبــــــــــــــــــــــــة
أو الجارية ي حينه .وإ ا لم يقم ناديه بتسجيله بعد انتهاء ترة التسجيل المعنية يجوز أل ناد خخر تسـجيله بـأوراق
ثبوتية جديدة.
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الفصل الرابع
مخالفات وعقوبات مشتركة لألشخاص الطبيعيين واالعتبارين
مادة () 106
يحظر على أ ناد أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو إدارييه أو مدربيه أو العبيـه النشـر ـي وسـائل اإلعـالم أو أ مـن
ال اضحًا أو إساءة إلى أحد أعضاء مجلس إدارة االتحاد أو
وسائل التواصل االجتماعي بما يتضمن قذ ًا أو سباً أو ع ً
لجنة دور المحتر ين أو الموظفين العاملين يهما أو ي إحـدى لجانهمـا سـواء بطريقـة مباشـرة أو يـر مباشـرة ،و ـي
حالة ارتكاب هذت المخالفة يتم توقيع العقوبات التالية-:
بال نسبة لألندية وأعضاء مجالس إداراتها-:
أ-
يعاقــب النــاد بــبعض أو كــل العقوبــات الــواردة بالم ـادة ( )79مــن هــذت الالئحــة حــال ارتكابــه إحــدى
المخالفات الواردة بالفقرة األولى من هـذت المـادة أو حـال مخاطبتـه االتحـاد أو لجنـة دور المحتـر ين
أو إحدى لجانهما العاملة بأسلوب يه تطاول أو ير مهذب.

-

ب-

بال نسبة ألعضاء الجهاز اإلدار والفني والطبي-:

()1

اإلنذار مع رامة مالية بحد أقصى ( )10,000عشرة خالف درهم

()2

اإليقاف مع رامة مالية ،بحد أقصى ( )20,000عشرون خلف درهم .

()3

الشطب من سجالت االتحاد.

و لك و قا للقواعد التي تقررها اللجنة.
بال نسبــة لالعبـــــــــــــــين-:
()1

اإلنذار مع رامة مالية بحد أقصى ( )10,000عشرة خالف درهم

()2

اإليقاف مع رامة مالية ،بحد أقصى ( )20,000عشرون خلف درهم .

()3

الشطب من سجالت االتحاد.

و لك و قا لما تقررت اللجنـة.
خ -يجوز لالتحاد أو للجنة دور المحتر ين أن يقبل االعتذار من الناد أو الشـخص الـذ ارتكـب المخالفـة
إ ا اعتذر عنها بذات الوسيلة التي ارتكب بها المخالفة أو ي أ صورة أخرى يقبلها االتحاد.
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مادة () 107
كل العب زور وثيقة أو استخدمها مع علمـه بـالتزوير بغـر الغـ أو التـدليس ـي عالقـة قانونيـة تتعلـق بأنشـطة كـرة
القدم  ،يعاقب باإليقاف ماال يقل عن ستة مباريات و رامة مالية بحد أدنى ثالثون خلف ( )30.000درهم .
أ مسئو ل ارتكب أيًا مـن األ عـال الـواردة ـي الفقـرة السـابقة يعاقـب بالحرمـان مـن المشـاركة بـأ نشـاط متعلـق باللعبـة
بمدة ال تقل عن ( )12شهرًا و رامة مالية بحد أقصى خمسون ألف درهم ( )50.000درهم.
مادة ()108
أ-

يعاقب بغرامة مالية بحد أقصى ( )30,000ثالثون ألف درهم كل مـن امتنـع عـن أداء المبـالغ الماليـة أو جـزء
منها آلخر كالالعب أو المدرب أو الناد بعد انقضاء المدة المحددة من قبل اللجنة.

ب-

ال لسـداد
يعاقب بالحرمان من المشاركة ي أنشطة كرة القدم كل من امتنع عن تنفيذ قرار اللجنة بعد منحه أجـ ً
المبالغ المالية والغرامة المستحقة .

-

يعاقب كل ناد ال يلتزم بأداء الغرامات المفروضة عليه أو قرارات اللجنة بالعقوبات التالية:
 .1اإلنذار الخطي .
 .2الغرامة المالية بحد أقصى خمسون ألف (  )50.000درهم.
 .3منع انتقال الالعبين .
 .4الهبوط إلى درجة أدنى .

مادة ()109
أ-

إ ا اضـــــــــــــطر الحكـــــــــــــم إلـــــــــــــى إنهـــــــــــــاء المبـــــــــــــاراة قبـــــــــــــل انتهـــــــــــــاء وقتهـــــــــــــا القـــــــــــــانوني بســـــــــــــبب
تدخل جمهور أحد الناديين أو مسـئوليه أو العبيـه ،وبعـد انقضـاء مهلـة (ال تزيـد علـى خمـس عشـرة دقيقـة)،
يتم اتخا أحد اإلجراءين التاليين-:
()1

اعتمـــــــــاد نتيجــــــــــة المبــــــــــاراة كمـــــــــا كانــــــــــت لحظــــــــــة انتهـــــــــاء المبــــــــــاراة وبغــــــــــض النظــــــــــر
عن الوقت المتبقي منها إ ا كانت ي ير صالح الناد المتسبب ي الشغب.

()2

مــع عــدم اإلخــالل بحكــم المـــادة ( )79مــن هــذت الالئحــة يعتبـــر النــاد الــذ كــان جمهـــورت أو
مسـؤولوت أو العبــوت ســببًا ــي إنهــاء المبــاراة خاســراً لهــا بنتيجــة (/3صــفر) مــا لــم تكــن النتيجــة
الفعلية أكثر من لك.
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ب-

يعتبر الناد خاسراً المباراة بنتيجة (/3صفر) مـا لـم تكـن نتيجتهـا الفعليـة أكثـر مـن لـك  ،إ ا قـام جمهـورت أو
مسؤولوت أو العبوت باالعتداء على أحد أ راد طاقم حكام المباراة  ،أو عدم شعور حكم المباراة باألمن بالنسـبة
له أو لطاقم التحكيم وقام بإنهاء المباراة أو قيد المجريات المذكورة ي تقريرت .

مادة () 110
تطبق قواعد الئحة الفيفا والالئحة الوطنية لمكا حة المنشطات الخاصة بقواعد تحريم استخدام المنشـطات  ،وعنـد
تعار الالئحتين تطبق قواعد الئحة الفيفا.
الفصل الخامس
مخالفات وعقوبات الجمهور
مادة () 111
تطبق على الناد العقوبات الواردة ي المادة ( )79من هذت الالئحة حال استكمال المباراة ر م تدخل جمهـورت بغـر
التـأثير علــى سـير المبــاراة أو تغييـر نتائجهــا لمصـلحة ناديــه .أمـا ــي حالـة عــدم اسـتكمال المبــاراة تطبـق ات العقوبــات
إضا ة العتبار الناد الذ تدخل الجمهور لصالحه خاسرًا (/3صفر) ما لم تكن النتيجة الفعلية أكثر من لـك .ويجـوز
للجنة التشديد ي العقوبات حال تكرار هذت المخالفة.
مادة () 112
يعا قب الناد إ ا قام أحد جماهيرت ،أو متسـبب ـي إحـداث عنـف لـم تحـدد هويتـه مـن المسـؤولين أو الجهـاز الفنـي أو
ال المدرجات-:
اإلدار أو الالعبين ،بارتكاب إحدى المخالفات التالية داخل الملعب شام ً
أ-

استخدام أ نوع من المفرقعات أو األلعاب النارية أو قنابل الدخان.

ب-

إلقاء عبوات السوائل.

-

االعتداء على أحد طاقم الحكـام أو مراقـب المبـاراة ،أو أحـد أعضـاء الجهـاز الفنـي أو اإلدار أو أحـد
العبي الناد المنا س.

د-

ارتكــاب أ عــل مــن شــأنه عرقلــة ســير المبــاراة  ،كاســتخدام القا ــات الورقيــة واألوراق الكبيــرة قبــل
وأثناء سيرة المباراة  ، ....ال .

هـ -الخرو عن الروح الرياضية أو ارتكاب أ ممارسات أو ر ع شـعارات عنصـرية أو أ سـلوك يـه ازدراء
أو القيام بأعمال عنصرية.
و-

النزول ألر

الملعب
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ز-

التلفظ بألفاظ ير الئقة ( شتم أو إهانة  .... ،إل

)

وتتم معاقبة الناد  ،بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية-:
أ-

لفت نظر.

ب-

إنذار مع ـرامة مالية متصاعدة من ( )10,000عشرة خالف درهم إلى ( )100,000مائة ألف درهم.

-

اللعب بدون جمهور
عقوبــة اللعــب مبــاراة واحــدة أو مبــاراتين علــى ملعبــه بــدون جمهــور أو بغرامــة ماليــة
قدرها ( )100,000مائة ألف درهم.
عقوبة اللعب ثالث أو أربع مباريات على ملعبه بـدون جمهـور أو بغرامـة ماليـة قـدرها
( )200,000مائتي ألف درهم.
عقوبة اللعب بدون جمهور من خمس إلى ثماني مباريات علـى ملعبـه أو بغرامـة ماليـة
قدرها ( )300,000ثالثمائة ألف درهم.

 تطبق العقوبات الواردة أعالت من الفقرة ( ) على أندية الدرجـة األولـى وتكـون مبـالغ العقوبـاتالمالية بواقع  50بالمائة من المبالغ المشار إليها أعالت.
 يجوز للجنة بناء على طلب مـن ال نـاد اسـتبدال عقوبـة اللعـب بـدون جمهـور بإحـدى الغرامـاتالمشار إليها أعالت ،وحسب الحالة المعروضة.
وللجنة االنضباط اتخا العقوبة المناسبة حسب حجم الخطأ.
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أحكــــــام ختاميـــــــة
مادة ( )113
تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
مادة ( )114
ال يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها ي هذت الالئحة بالعقوبات الواردة ي القـوانين واللـوائح األخـرى الصـادرة عـن
االتحاد أو الفيفا أو االتحاد اآلسيو لكرة القدم .
مادة ()115
تطبق قوانين ولوائح االتحاد والفيفـا واالتحـاد اآلسـيو والقواعـد العر يـة الخاصـة بلعبـة كـرة القـدم والقـوانين الوطنيـة
ات الصلة إن وجدت ومبادئ العدالة واإلنصاف يما لم يرد بشأنه نص ي هذت الالئحة .
مادة () 116
يعتبر أ تعميم سنو خاص بالمخالفات والعقوبات االنضباطية صادرًا عن أ لجنة من لجان االتحاد ات الصلة جزءًا
ال يتجزأ من هذت الالئحة بعد مصادقة مجلس اإلدارة عليه على أن ال يتعار مع أحكام هذت الالئحة.
مادة () 117
ال يجوز لألندية وأعضـاء أجهزتهـا اإلداريـة والفنيـة والالعبـين والحكـام اللجـوء للسـلطات الرسـمية والمحـاكم لحـل نـزاع
رياضي يتعلق بكرة القدم ما لم يستنفذ جميع اإلجراءات المنصوص عليها ي لوائح االتحاد عدا حاالت التعد الجنائي.
مادة ()118
يكًلف المعنيون بتطبيق أحكام هذت الالئحة بتنفيذها ويلغى أ نص يخالفها ور اعتمادها والتصديق عليها مـن الجمعيـة
العمومية .
مادة ()119
تنشــر هــذت الالئحــة علــى الموقــع الرســمي لالتحــاد ويــتم تعميمهــا علــى لجنــة دور المحتــر ين وجميــع األنديــة األعضــاء
باالتحاد .
مادة ()120
تســــــر الالئحـــــــة وتطبــــــق علـــــــى الوقــــــائع التـــــــي تحـــــــدث بعــــــد ســـــــريانها كمــــــا تســـــــرى علــــــى الوقـــــــائع التـــــــي
لم يتم الفصل يها نهائياً من اللجان القضائية إ ا كان ي لك مصلحة لمرتكبي المخالفة .
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مادة ()121
أ  -يبـــــــــدأ العمـــــــــل بهــــــــــذت الالئحـــــــــة اعتبـــــــــارًا مــــــــــن تـــــــــاري اعتمادهـــــــــا مــــــــــن قبـــــــــل الجمعيـــــــــة العموميــــــــــة
ي يوم االثنين الموا ق .2009/8/17
ب  -يبدأ العمل بالتعديالت التي أقرتها الجمعية العمومية ي  2011/7/30اعتبارا من . 2011/8/31
 أقرت الجمعية العمومية العادية لالتحاد التعديالت على الالئحة بتاري . 2013/07/06د – أقــرت الجمعيــة العموميــة العاديــة لالتحــاد التعــديالت الجديــدة علــى الالئحــة بتــاري  2014/7/17وتعتبــر نا ــذة
اعتبارًا من تاري .2014/8/17
و -اقرت الجمعية العمومية ير العادية لالتحاد بالتصديق على التعديالت على الالئحة ـى االجتمـاع رقـم ()2
الذ عقد يوم الثالثاء الموا ق  2015/11/3ويعمل بها اعتباراً من .2015/11/3
هــ  -قـرار الجمعيـة العموميـة العاديــة لالتحـاد بالتصـديق علـى التعـديالت علــى الالئحـة ـى االجتمـاع رقــم ()1
الذ عقد يوم االحد الموا ق  2016/08/28ويعمل بها اعتباراً من .2016/09/28
ز-قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على التعديالت على الالئحـة ـى االجتمـاع رقـم ( )2الـذ
عقد يوم السبت الموا ق  2017/06/10ويعمل بها اعتباراً من .2017/07/10
 -ال يعمل بأ نص يتعار

مع أحكام هذت الالئحة.

األمين العام بالوكالة
إبراهيم حسن النمر

الرئيس
م .مروان بن غليطة
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