اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم
الئحة االنضباط

الئحة االنضباط المعتمدة في الجمعية العمومية والنافذة اعتباراً من 6702/70/62

62 / 7

الفهــــرس
رقم
المادة

رقم
الصفحة

الموضـــــــوع

---

3

0

5-6

3–6

2

---

7

6-4

7

7

8

الفصل الثالث  :اجتماعات اللجنة وحيادية
األعضاء

06 – 2

07 - 9

الفصل الرابع :اثبات المخالفات
االنضباطية(األدلة والوثائق )

02 – 05

00

الفصل الخامس  :تمثيل األطراف وبيناتهم

65 – 09

06

الفصل السادس  :مداوالت اللجنة

62 – 62

03

الفصل السابع  :قرارات اللجنة

05 - 06 36 – 69

الفصل الثامن  :إعالن قرارات اللجنة
الباب الثانــي  :العقوبات االنضباطية

39 – 35

الفصل األول  :أحكام عامة

66 – 67

00

الفصل الثاني  :نطاق تطبيق العقوبات من حيث
األشخاص

65 – 63

02

ديباجــــة
تعريفــــات
أحكام تمهيدية
 :لجنة االنضبــاط
الباب األول
الفصل األول  :تشكيل اللجنة والجهاز المعاون
لها
الفصل الثاني  :اختصاصات اللجنة

02
--

الئحة االنضباط المعتمدة في الجمعية العمومية والنافذة اعتباراً من 6702/70/62

62 / 0

تابع ،،،،،الفهــــرس
رقم المادة

رقم
الصفحة

الموضـــــــوع
الفصل الثالث  :العقوبات وأحكامها

26 – 62

67 - 09

الفصل الرابع  :القواعد الخاصة باإلنذارات
والطرد واإليقاف

20 – 23

63 - 60

الفصل الخامس :قواعد تحديد العقوبات

00 – 22

66

تنفيذ العقوبات االنضباطية

06 – 06

65 - 66

الفصل السادس  :السقوط وتقادم العقوبة
الباب الثالث  :المخالفات والعقوبات االنضباطية

02 – 05

62

الفصل األول  :مخالفات وعقوبات األندية

90 – 09

30 - 60

الفصل الثاني  :مخالفات وعقوبات المسؤولين

95 – 96

33 - 36

الفصل الثالث  :مخالفات وعقوبات الالعبين

075 – 92

32 - 36

007 – 072

32 - 30

006 – 000

67 - 39

060 – 003

66 - 60

الفصل الرابع  :مخالفات وعقوبات انضباطية
مشتركة لألشخاص الطبعيين
واإلعتبارين
الفصل الخامس  :مخالفات وعقوبات الجمهور
أحكــــام ختاميــــة

---

الئحة االنضباط المعتمدة في الجمعية العمومية والنافذة اعتباراً من 6702/70/62

62 / 6

اتحاد اإلمــــارات الــعــربـيــــــــــة المتحــــــــدة لـكــرة الـقــــدم
الئحــــة االنضبـاط
باإلطـــــــالع علــــــــــــي اآلتــــي :
 -0الــقـــــرار الــــــوقارـ رقــــــم ( )00لسـنــــة  0906الصــــادر بتـــاري

،0906/06/02

بشأن إشهار اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم.
 -6قـــرار الجمعيـــة العموميـــة ييـــر العاديـــة لالتحـــاد الصـــادر باجتماعهـــا رقـــم ()3
بتاري

 6770/9/00بشأن اعتماد وتصديق النظام األساسي لالتحاد .

 -3قــرار الجمعيــة العموميــة العاديــة ــي اجتماعهــا رقــم ( )0بتــاري

6772/06/00

بشأن اعتماد التعديالت الواردة على النظام األساسي .
 -6النظام األساسي لالتحاد المعتمـد مـا الجمعيـة العموميـة والمتضـما تشـكي
هيئة قضائية مستقلة لالتحاد مكونة ما لجنتي االنضباط واالستئناف .
 -5قـانون انضــباط االتحـاد الــدولي لكـرة القــدم ( يفـا) ونمــوحة لالئحـة االنضــباطية
المعمم على االتحادات المحلية .
 -2قــرار الجمعيــة العموميــة العاديــة ــي اجتماعهــا رقــم ( )0بتــاري

2013/07/06

بشأن اعتماد التعديالت على الالئحة.
 -0قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق علـى التعـديالت علـى الالئحـة
ي االجتماع رقم ( )6الذـ عقد يوم الخمـي
اعتباراً ما تاري

الموا ـق  6706/0/00ويعمـ

بهـا

.6706/2/00

 -2قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق علـى التعـديالت علـى الالئحـة
ي االجتماع رقم ( )3الذـ عقد يـوم الثالاـاا الموا ـق  6705/72/37ويعمـ
اعتباراً ما .6705/70/37
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بهـا

 -9قرار الجمعية العمومية يير العادية لالتحاد بالتصديق على التعديالت على
الالئحة ي االجتماع رقم ( )6الذـ عقد يوم الثالاـاا الموا ـق 6705/00/3
ويعم

بها اعتباراً ما .6705/00/3

 -07قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصـديق علـى التعـديالت علـى
الالئحة ي االجتماع رقم ( )0الذـ عقد يوم االحـد الموا ـق 6702/72/62
ويعم

بها اعتباراً ما .6702/79/62

قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على التعديالت
-00
على الالئحة ي االجتماع رقم ( )6الذـ عقد يوم السبت الموا ق
 6700/72/07ويعم بها اعتباراً ما .6700/70/07

قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على
-06
التعديالت على الالئحة ي االجتماع رقم ( )3الذـ عقد يوم
الثالااا الموا ق  6702/72/62ويعم بها اعتباراً ما 6702/70/62

قد تم إعداد الئحة االنضباط التحاد اإلمارات لكرة القدم حسب اآلتي -:
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تعريفـــــــــات
مادة ()1
لغرض تطبيق هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعـاني المبينـة قـريا ـ
منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ما لم يقتضي سياق النص خالف حلك:
الدولــة

:

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

االتحاد الدولي

:

االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

االتحـــاد

:

اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم.
:

الجمعية العمومية
:

المجلس
األمانة العامة
الالئحة

:
:

:

:
رئي

لجنة االنضباط .

:

الهيئات
:

اللجنة التي تعنى بإدارة وتسيير شؤون المحتر يا
األندية األعضـاا ـي اتحـاد اإلمـارات العربيـة المتحـدة لكـرة
القدم.

:

الروابط

األمانة العامة لالتحاد.

لجنة االنضباط.

لجنة دوري المحترفين :
األندية

إدارة االتحاد.

الئحة االنضباط .

اللجنة
الرئيس

مجل

الجمعية العمومية التحاد اإلمارات لكرة القدم

الهيئات التابعة لالتحاد.

الروابط األعضاا ي االتحاد.

األعضاء

:

أعضاا لجنة االنضباط.

السكرتارية

:

سكرتارية لجنة االنضباط.

المسؤولون
عدا الالعبيا .
مسؤولو المباراة

:

ما يقوم بنشاط له عالقـة بكـرة القـدم ـي اتحـاد أو نـاد
 :الحكام ومراقـب المبـاراة ومقـيم الحكـام ومنظمـو األحـدا
الرياضية  ،الشخص المسؤول عـا السـالمة ،وأـ شـخص أخـر
يعينه االتحاد حو مسؤولية لها عالقة بالمباراة.
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الحكم

ما يدير مباراة رة القدم أو ما يساعد ي إدارتهـا بشـرط
أن يكون معتمدا رسمياً ومقيداً بسجالت االتحاد.

:

الخطأ المادي

هو الخطأ الذـ يمكا لحكم المباراة أو مراقب المباراة الوقـوع
يه ما خالل تسجي حالة حصلت ضما المباراة عا طريـق
الخطأ.

:

العب رة القدم المسج

الالعب

:

الوسيط

:

الشــخص الطبيعــي او االعتبــارـ الــذي يمث ـ الالعبــيا
واالندية او احدهما بأجر او بدون أجر ـى المفاوضـات بهـدف
ابــرام عقــد عم ـ بينهمــا او تمثي ـ االنديــة ــى المفاوضــات
بهدف ابرام اتفاقية انتقال او اعارة.

المباراة الرسمية

:

المباراة التي ينظمها االتحاد لجميع الفرق واألندية على
المستوي الوطني.

المباراة الودية

:

مباراة تنظم ما قب جهة رياضية مختصة بكرة القدم أو ناد
أو أـ شخص آخر بيا رق يتم اختيارها لمناسبة مـا ويمكـا
أن تنتمي الفرق التحادات مختلفة  ،ال يكون للنتـائ المحـرقة
أار إال على المباراة أو المسابقة الودية حاتها .

:

المباراة الدولية

قبل المباراة

ي االتحاد.

المباراة التي تنظم بمعر ة االتحـاد الـدولي أو أـ اتحـاد مـا
االتحادات القاريـة والتـي يكـون أحـد أنديـة الدولـة أو منتخبهـا
الرياضي طر اً يها.
الوقت بيا وصول الفرق داخ
:
المباراة.

أثناء المباراة

:

بعد المباراة

:

داخل الملعب

حدود الملعب وصفارة بدا

الوقت الواقع بيا صا رة بداية المباراة وصا رة نهايتها.
الوقت بيا صفارة نهاية المباراة ما قب
لحدود الملعب.
:

الحكم ومغـادرة الفـرق

المنطقة التي تشم المستطي األخضـر ومـا حولـه وأمـا ا
جلوس الجهاقيا اإلدارـ والفني والالعبيا.

خارج الملعب

:

المنطقة التي تبدأ ما أما ا جلوس المتفرجيا وحتى األسـوار
الخارجية للملعب.

لوائح االتحاد

:

النظام األساسي ،اللوائح والتعميمات والتوجيهات والنشرات
الدورية التي تصدر عا االتحاد.
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لوائح دوري المحترفين :اللوائح المنظمة للمسابقات والتي تصدر عا لجنة دورـ
المحتر يا.
التشـريعي للرابطـة الدوليـة
 :القوانيا التي تصدر عا المجل
قوانين اللعبة
لكرة القدم (.) EFAB
ينطبق مصطلح األشخاص الطبيعيين على الجنسين كما ينطبق المفرد على
الجمع والعكس صحيح.
أحكام تمهيدية
مادة ()2
تحدد الالئحة القواعد االنضباطية والمخالفات التي تشك خرقاً للـوائح االتحـاد وقـوانيا
اللعبة وتشرح وتحدد العقوبات الواجب رضها تجاهها وطبيعتهـا وتـنظم عمـ وإجـرااات
اللجنة المسؤولة عا اتخاح القرارات االنضباطية قب وبعد إصدار القرار.
مادة (:)3
يخضع ألحكام الالئحة

ما :

أ -األندية و لجنة دورـ المحتر يا والروابط األعضاا ي االتحاد.
ب -المسؤولون .
ة -مسؤولو المباراة.
د  -الالعبون.
هـ -المباريات الرسمية والودية .
و  -الوسطاا.
ق-

أية جهة مرخص لها ما قب
رياضي ينظمه االتحاد .

االتحاد بتنظيم مباراة أو مسابقة أو أـ حـد

ح -الجمهور.

الئحة االنضباط المعتمدة في الجمعية العمومية والنافذة اعتباراً من 6702/70/62

62 / 0

البــــاب األول
لجنــــة االنضبـــاط
الفص
تشكي

األول

اللجنة والجهاق المعاون

مادة ()4
لجنــة االنضــباط هــي أحــد اللجــان التابعــة للهيئــة القضــائية لالتحــاد والمعنيــة بتنفيــذ
أحكام هذه الالئحة.
مادة ( )5تشكيل اللجنة :
أ -يرشح المجل

ِأعضاا اللجنة ما خارة أعضاا المجل

ب -تكون مدة عم

اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد .

أو لجانه الدائمة.

ونائب له ما حوـ المؤهالت القانونيـة
ة -تتشك اللجنة ما خمسة أعضاا رئي
ـي مجـال رياضـة ـرة القـدم.
واالاة أعضاا آخـريا مـا حوـ الخبـرة واالختصـا
اللجنة انتداب عضو أو أ ثر ما بيا أعضائها للنظـر ـي أـ قضـية يرتئيهـا،
ولرئي
على أن يقدم تقريره للجنة التخاح القرار المناسب.
د  -تسقط العضوية عند تغيب العضو أربعة اجتماعات متتالية بالعـام الواحـد أو سـت
اجتماعات متفرقة وبدون عذر مقبول.
مادة ( )6الجهاز المعاون للجنة :
تعيا األمانة العامة عدداً ما الموظفيا وسكرتيراً دائما ً للجنة تكون مهامه مايلي -:
أ -القيــام باألعمــال اإلداريــة وضــبط المحاضــر وتــدويا القــرارات الصــادرة عــا
اللجنة.
ب -حفظ الواائق والقرارات والمحاضر لمدة ال تق
ة -دعوة األعضاا بتكليف ما الرئي

عا ( )07سنوات.

للنظر ي الموضوع المر وع إليها .
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د -إجراا التحقيـق األولـي والتحقـق مـا وجهـات نظـر الشـخص
الموجه ضده اإلجرااات االنضباطية أو أطراف النزاع ـي حالـة
اللجنة.
الشكوي بإشراف وتوجيه ما رئي
هـ -القيام بأـ أعمال أخري يكلفه بها الرئي

ما ضما اختصاصه.

 للجنة االستعانة ب خبراا متخصصون ما خالل قائمة تعدها األمانة العامـة وتصـرفلهم أمانة خبرة تقدرها اللجنة.
الفص

الثاني

اختصاصات اللجنة
مادة ()7
تختص اللجنة باآلتي -:
أ -تطبيق القواعد االنضباطية .
ب -النظر بالمخالفـات التـي تر عهـا إليهـا لجنـة المسـابقات أو اللجنـة الفنيـة
لدورـ المحتر يا والتي لم ينتبه لها مسؤولو المباراة والتي لم تذ ر ـي
التقارير الرسمية المر وعة عـا المبـاراة وإصـدار القـرارات الالقمـة بشـأنها
و قاً للقواعد االنضباطية المبينة بهذه الالئحة.
ة -الفص ي المناقعات المتعلقـة بمخالفـة قـوانيا وأنظمـة ولـوائح االتحـاد
ولوائح لجنة دورـ المحتر يا التي ال تدخ ي اختصا أـ ما هيئـات
االتحاد األخري.
د -تصحيح األخطاا المادية ي القرارات االنضباطية للحكام.
هـ  -رض عقوبات إضا ية و قا لجسامة الخطأ أو التكرار .
و  -إصدار القرارات الخاصة بالتدابير المؤقتة .
ق -رض عقوبات انضباطية على الممتنع والمتباطئ ي تنفيذ قرارات مجل
اإلدارة أو لجانه أو لجنة دورـ المحتر يا ي الوقت المحدد لتنفيذها .
ح  -رض عقوبات انضباطية على ما يتعرض باإلسااة إلى هيئات ولجان
االتحاد وأعضائها والروابط أو األندية .
ط -

رض عقوبات انضباطية على ما قام بالعم على إ شال المباريات أو
تخلف عا إحداها أو انسحب منها أو ما المسابقة بدون عذر مقبول أو
ي حاالت عدم التحلي بالروح الرياضية أو استخدم عبارات أو شعارات
عنصرية .
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ـ  -أـ اختصاصات أخري قد ترد ي سياق الالئحة أو يتم تكليف اللجنة بها
ما المجل .

الفص الثالث
اجتماعات اللجنة وحيادية األعضاا
مادة ( )8اجتماعات اللجنة :
خالل مدة  62سـاعة
أ -تجتمع اللجنة بدعوة ما رئيسها أو نائبه عند يياب الرئي
حد أقصى ما وصول تقرير مسؤولي المبـاراة وتصـدر اللجنـة قراراتهـا ـي مـدة
أقصاها أسبوعيا ما تاري االجتماع ،ويجـوق للجنـة تمديـد المـدة المـذ ورة ـي
الحاالت التي ترتئيها الستكمال إجرااات التحقيق وبما ال يتجاوق ستة أسابيع ما
تاري اجتماعها األول.
أو نائبـه.
ب -تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور االاـة أعضـاا مـا بيـنهم الـرئي
ويمكا للجنة أن تجتمـع بواسـطة أـ وسـيلة اتصـال إلكترونيـة قابلـة للتوايـق أو
اللجنة مناسباً.
بواسطة الفيديو ي حاالت الضرورة و قاً لما يراه رئي
ة -ال يجوق ألعضاا أـ لجنة ما لجان االتحاد األخري ولجنة دورـ المحتـر يا حضـور
اجتماعات اللجنة ومداولتها إال بطلب ما اللجنة .
د -يلتزم األعضاا بضمان سرية المعلومات المتعلقة بالقضـية المطروحـة والمـداوالت
والواائق.
مادة ( )9حيادية أعضاء اللجنة
يمتنع أعضاا اللجنة عا المشار ة ي اجتماع يتعلق بقضية تم
إحا ان للعضو مصلحة مباشرة ي الموضوع المطروح.
أ-
ب-

حيادهم،

إحا ان شريكاً أو قريباً ما الدرجة الثانية للشخص الموجه ضده اإلجـرااات
االنضباطية.
مع الموضوع أو أبدي رأياً يه .

ة-

إحا سبق له التعام

د-

إحا انت هناك خصومة قائمة.
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هـ -ما يمتنع على أعضاا اللجنة اإل صاح عا رأيهم صراحة أو ضمناً
ي المسألة المنظورة أمامهم وقب صدور أـ قرار نهائي يها ما
قب اللجنة.

مادة ()11
للجنة الحق ي إصدار قرار بتنحية أحد أعضائها مؤقتاً  ،إحا ما تبيا لها أن مشار ته قـد
بحياديته عند نظر الموضوع
تم
مادة ()11
أ -لألشخا الموجه ضدهم اإلجرااات االنضباطية أو أطراف النـزاع المعـروض علـى
اللجنة الحق ي االعتراض على حيادية أـ ما األعضاا أمام اللجنة ويثبـت حلـك
ي محضر الجلسة باألسباب التي يبديها المعترض .
ب -يتم االستماع إلى العضو الموجه إليه االعتراض وتفص اللجنة ي موضوعه دون
أن يكون للعضو المعترض على حياديته صوت ي القرار الذـ تصدره اللجنة بهـذا
الشأن وال يعتد بالمداوالت التي شارك يها العضو الذـ قب االعتراض عليه .
مادة (: )12
-0

تقدم الشكاوي ما االنديـة والالعبـيا وجميـع المشـموليا بهـذه الالئحـة أو
أو نظام التراس اإللكتروني أو مـا خـالل أيـة وسـيلة أخـري
ترس بالفا
إدارة االتحاد خالل يـومي عمـ بعـد اليـوم الـذي حـدات بـه
يعتمدها مجل
الواقعة /الحد وخالل اسبوع ما تاري نشر التصريحات االعالمية.

-6

تسج الشكوي لدي األمانة العامة مع ار اق ايصـال سـداد رسـم قـدره ألفـا
( )6777درهم .

-3

تعفى لجان االتحاد ما الرسوم.
تسج طلبات تنفيذ القرارات الصادرة عا اللجان القضائية والتحكيمية لدي
األمانة العامة مر قاً بها ايصال سداد رسم قدره ألف وخمسمائة درهم
( )0577درهم.

-4

مادة (: )13
تسرـ المواعيد التي تقررها اللجنة ما اليوم التالي الستالم القرار حـ الصلة .
مادة (: )14
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إحا صادف آخر ميعاد عطلة رسمية أو إجاقة امتد الميعاد إلى أول يوم عم
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الفص الرابع
إابات المخالفات االنضباطية
األدلة والواائق
مادة ( )15عبء إثبات المخالفات االنضباطية
تتم المساالة عا المخالفات االنضباطية ما قب

اللجنة بصورة تلقائية .

مادة ()16
يقع عبا إابات المخالفات االنضباطية على لجان االتحـاد حات الصـلة أو لجنـة دورـ
المحتر يا حسب الحالة.
مادة ()17
تطبق قواعد اإلابات الواردة ي الالئحة الوطنية لمكا حة المنشطات إحا تعلق األمـر
بمخالفة تعاطي المنشطات .
مادة ( )18تقارير مسؤولي المباراة
أ-

يلتزم مسؤولو المباراة بتقديم تقرير يتضـما علـى وجـه الدقـة المخالفـات التـي
وقعت أمامهم للجنة .

ب-

يعتــد بتقــارير مس ـؤولي المباريــات واإلعالنــات والتصــريحات واألدلــة الماديــة وأراا
الخبراا والتسجيالت الصوتية والمرئية.

ة-

األص ي الوقائع التي تتضمنها التقـارير الرسـمية لمسـؤولي المبـاراة أن تكـون
صحيحة ولما يدعي خالف حلك أن يقدم األدلة على عدم صحتها .

د-

يكون لتقرير الحكام الحجية يما يتعلق بالحواد التي وقعت ي ساحة الملعب،
ويجوق للجنة األخذ بتقرير مراقب المباراة أو أـ تقارير أخري .

يكون لتقرير مراقب المباراة حات الحجية يما يتعلق بالحواد
هـ-
وقعت خارة ساحة الملعب.
و  -يقدم تقرير المباراة صباح اليوم التالي له ،ي حال وقوع أحدا
مخالفات انضباطية مع مراعاة المدد المذ ورة ي المادة (.)2
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الفص الخام
تمثي األطراف وبياناتهم

مادة (:)19
ً
لألطراف مالم يطلب حضورهم شخصيا أمام اللجان القضائية أو التحكيمية حرية اختيـار
ممثليهم ما مكاتب المحاميا أو مكاتب االستشارات القانونية المسجليا و ق األصول
ويجوق للنادـ اختيار تمثيله ما بيا الموظفيا القانونيا العامليا لديه.
مادة (:)21
لألطراف تقديم أـ نوع ما أدلة اإلابات .
مادة (:)21
ال تقب األدلة الماسة بالكرامة اإلنسانية أو التي ال تخدم الوصول إلى الحقيقة .
مادة (:)22
للجنة حق استبعاد األدلة والبيانات التي تتضما أسرارا يتوجب الحفاظ على سريتها أو
ضماناً لصحة اإلجرااات .
مادة (:)23
للجنة بناا على طلب أحد األطراف أو األشخا الموجه إليهم اإلجرااات االنضـباطية أن
بيان الطريقة التي تقدم بها .
تستمع إلى إ ادات وأقوال األطراف المعنية وللرئي
مادة (:)24
للجنة سلطة تقدير األدلة المطروحة .
مادة (:)25
أ -على األطراف التعاون إلابـات الحقـائق واالمتثـال لطلـب اللجنـة وتقـديم المعلومـات
اللجنة رض يرامة ال تتجـاوق خمسـة آالف ( )5777درهـم بعـد توجيـه
ويجوق لرئي
إنذار ي حالة التباطؤ المتعمد ما األطراف يما يطلب منهم.
ب -يجوق للجنة أن تتخذ قرارها ي الموضوع المعروض أمامها بحالته ي حالـة عـدم
تعاون األطراف أو عدم امتثالهم للمواعيد .
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مادة (: )26

الفص السادس
مــــــداوالت اللجنــــــة

تكون مداوالت اللجنة بعد االستماع إلـى إ ـادات وأقـوال األطـراف المعنيـة إن وجـدت و
إلى الطلبات الختامية لألطراف المتخذة بشأنهم اإلجرااات االنضباطية .
مادة (: )27
تكون مداوالت اللجنة سرية ،واليجوق ألحد حضور اجتماعاتها إال بطلب منها .
مادة (: )28
يدلي أعضاا اللجنة بآرائهم بالتوالي و قاً لما يطرحه الرئي
إابات الرأـ المخالف ي محضر الجلسة .

ويكون آخر المتحـدايا مـع
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الفص السابع
قرارات اللجـــــنة

مادة (: )29

تتخذ اللجنة قراراتها باستقاللية تامة  ،و قاً للوائح االتحاد حات الصلة .
و يما لم يرد بشأنه نص تستند اللجنة إلى لوائح االتحاد الدولي ( يفا ) أو اآلسيوـ أو
القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانيا الوطنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أو القواعد العر ية برياضة رة القدم ومبادئ العدالة واإلنصاف .
مادة (: )31
يجب على العضو الحاضر االشتراك ي التصـويت علـى قـرارات اللجنـة وتكـون قراراتهـا
صحيحة بموا قة األيلبية البسـيطة  0+%57لألعضـاا الحاضـريا و ـي حالـة التسـاوـ
مرجحاً.
يكون صوت الرئي
مادة (: )31
يجوق للجنة أن تتخذ قراراتها بالتمرير ي المسائ
ي هذه الحالة بأيلبية األعضاا.
مادة (: )32

المستعجلة  ،ويكـون القـرار صـحيحاً

يجب أن يشتم القرار النهائي الصادر عا اللجنة على اآلتي -:
أ -أسماا أعضاا اللجنة .
ب -أسماا الموجه إليهم قرار اللجنة أو أطراف النزاع المعروض .
ة -ملخص الموضوع.
د -حيثيات القرار تشم

الرد على ا ة الطلبات المقدمة.

ه -التسبيب القانوني للقرار.
هـ النصو

القانونية التي استند إليها القرار.

و -نص القرار مشتمال ً على بيان المكلف بسداد الرسوم والمصاريف.
ق-

توقيع رئي

اللجنة أو نائبه .
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مادة (: )33
-0

تكون القرارات االنضـباطية واجبـة التنفيـذ مـا تـاري إعالنهـا للمعنـي بتنفيـذها،
وتعتبر نا ذة بحقه ابتداا ما أول مباراة يحق له المشار ة يها بعد إعالنه بالقرار.

-6

يعتبــر المعاقــب مســتنفذاً للعقوبــة ــي المبــاراة أو المباريــات التــي يحــق لــه
المشار ة يها ي حال وجوده ضما تجمعات المنتخب الوطني.

 - 3تطبق العقوبات المترتبة على قرارات الحكم اوال ـى حـال تزامنهـا مـع العقوبـات
التي تصدرها لجنة االنضباط.
 - 6ال يجوق التظلم أو التماس إعادة النظر على القرارات أمام اللجنة.
-5تختص لجنة االستئناف بالنظر ي الطعون استئنا اً على قرارات اللجنة.

يكون االستئناف خالل سبعة أيام تحتسب ما تاري
التالي لإلعالن بالقرار.

أول يوم عمـ

رسـمي

مادة (: )34
تصحح األخطاا المادية ي القرار حال ابوتها .
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مادة (: )35

الفص الثاما
إعالن قرارات اللجنة

يتم إعالن المعنييا بقرارات اللجنة ور صدورها بواسطة األمانة العامة على عنـاوينهم
المثبتة ي واائق االتحاد  ،مر قاً به صورة ما القرار .
مادة (: )36
استثناا ما أحكام المادة ( )35ما الالئحة يجوق للجنة ي الحاالت المسـتعجلة إعـالن
المعنييا بمنطوق القرار النهائي لغرض تنفيـذه علـى أن يـتم إعالنهـم بـالقرار النهـائي
مشتمال على ا ة البيانات الواردة بنص المادة ( )36ي موعد أقصـاه سـبعة أيـام مـا
تاري صدوره .
مادة (: )37
تعلا األمانة العامة قرارات اللجنة التي تخص الالعبيا واإلداريـيا إلـى أنـديتهم ويتعـيا
على إدارة النادـ إعالن المعني بالقرار ور استالمه .
مادة (: )38
ُتب ّلغ األمانة العامـة لجنـة دورـ المحتـر يا بـالقرارات والعقوبـات الخاصـة بالمسـابقات
التي تنظمها.
مادة (: )39
يكون إعالن القرارات صحيحاً إحا تم بواسطة التسليم الشخصي أو إرسـاله علـى أرقـام
النادـ المعتمد ما قب االتحاد أو البريد المسج أو نظام التراس االلكتروني أو
ا
إدارة االتحاد .ويقوم سـكرتير اللجنـة ـور صـدور قـرار
أـ وسيلة أخري يعتمدها مجل
اللجنة بإبالغ منطوق القرار إلى جميـع المعنيـيا بواسـطة نشـره علـى نظـام FANET
ويعتبر نشر قرارات اللجنة و قاً لهذا النظام بمثابة التبليغ القانوني وينت ا ـة مفاعيلـه
القانونية الواجب تطبيقها على األطراف المعنية.
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مادة (:)41

الباب الثاني
العقوبات االنضباطية
الفصـــ األول
أحكــــام عامــــــة

يعاقب على مخالفة اللوائح وقوانيا اللعبة سواا ارتكبت هذه المخالفـة عمـداً أو نتيجـة
إهمال .
مادة (:)41
يعاقب على الشروع ي مخالفة اللوائح وقوانيا اللعبة ،ويجوق للجنـة تخفـيا العقوبـة
المقررة للفع األصلي على أال تق عا الحد األدنى للغرامة .
مادة (:)42
يعاقب أـ شخص يشارك بـالتحريا أو التواطـؤ ـي ارتكـاب عـ يشـك خرقـاً للـوائح
وقوانيا اللعب ويجوق للجنة تخفيا العقوبة المقررة للفع األصـلي علـى أال تقـ عـا
الحد األدنى للغرامة.
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الفص الثاني
نطاق تطبيق العقوبات ما حيث األشخا

مادة ()43

يعاقب الشخص الطبيعي واالعتبارـ بعقوبة أو أ ثر ما العقوبات التالية :
لفت نظر.
أ-
ب -اإلنذار.
الغرامة.
ة-
سحب الجوائز.
د-
مادة ()44
يعاقب الشخص الطبيعي بعقوبة أو أ ثر ما العقوبات التالية :
أ-

البطاقة الصفراا (اإلنذار ).

ب-

البطاقة الحمراا (الطرد ).

ة-

اإليقاف.

د-

الحرمان ما دخول يرف المالب

هـ-

الحرمان ما دخول الملعب.

و-
مادة ()45

أو د ة االحتياط.

الحرمان ما المشار ة ي أـ نشاط رياضي.

يعاقب األشخا االعتبارييا بعقوبة أو أ ثر ما العقوبات التالية -:
الحرمان ما االنتقال.
أ-
ب -اللعب بدون جمهور.
اللعب على ملعب محايد.
ة-
الحرمان ما اللعب على ملعب معيا.
د-
خصم النقاط .
ه-
خسارة مباراة .
و-
شطب نتيجة مباراة .
ق-
الطرد ما المسابقة .
ح-
تنزي لدرجة أدنى.
ط-
ـ -سحب اللقب.
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مادة ()46

الفص الثالث
بيان طبيعة العقوبات االنضباطية

لفــت النظــر  :خطــاب رســمي يوجــه إلــى مرتكــب المخالفــة يتضــما التــذ ير بالقاعــدة
االنضباطية.
مادة ()47
اإلنذار  :خطاب رسمي موجه إلى مرتكب المخالفة يفيـد بعـدم قبـول مخالفـة القاعـدة
االنضباطية  ،والتحذير بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة.
مادة ()48
الغرامة  :عقوبة مالية توقع على مرتكب المخالفة تفـرض بالعملـة الوطنيـة ( الـدرهم )
وتد ع بها ،خالل خمسة عشر يوماً مـا تـاري اإلعـالن بـالقرار ويكـون النـادـ مسـؤوال ً
بالتضاما ي سدادها مع العبيه و نييه و إدارييـه حتـى ولـو تر ـه الشـخص الطبيعـي
المكلف بإدارتها.
مادة ()49
القرار بسحب الجائزة  :يلزم
المسلمة إليه بمناسبتها .
مادة ()51

ما صدر بحقه بإعادة المبـالغ الماليـة والهـدايا الرمزيـة

البطاقة الصفراا (اإلنذار) :هو تحذير ما الحكم إلى الالعب أاناا المباراة بسبب سـلوك
يير رياضي طبقا للمادة رقم ( )06ما قانون اللعبة .
مادة ()51
البطاقــة الحمــراا (الطــرد المباشــر)  :هــو عقوبــة ضــد ســلوك ييــر رياضــي مشــيا
أو مخالفة قوانيا اللعبة طبقا للمادة رقم()06ما قوانيا اللعبة .
مادة () 52
اإليقاف عا اللعب  :هو حرمـان مـا المشـار ة ـي مبـاراة أو أ ثـر أو مسـابقة الحقـه
والمنع ما الحضور ي المنطقة المحيطة مباشرة بميدان اللعب .
مادة ( )53
والجلوس ي د ة االحتياط أو أـ منهما  :يمنـع
قرار الحرمان ما دخول ير ة المالب
والمنطقة المحيطة بها مباشرة ما ميدان اللعب .
المخالف ما دخول ير ة المالب
مادة ( ) 54
قرار حظر دخول الملعب  :يمنع المخالف ما دخول موقع الملعب حال صدور القرار .
مادة ( )55
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قرار الحرمان ما االنتقال  :يمنع النادـ ما تسجي
.

أـ العب جديد خالل ترة الحرمان

مادة ( )56
قـــرار لعـــب المباريـــات بـــدون جمهـــور  :هـــو إلـــزام الفريـــق بلعـــب مبـــاراة خلـــف
أبواب مغلقة دون جمهور مع مراعاة الفقرة (ة) ما المادة ( )006ما هذه الالئحة.
مادة ( )57
قـــرار اإللـــزام بلعـــب مبـــاراة علـــى أرض محايـــدة  :يلـــزم النـــادـ بلعـــب المباريـــات
ي ملعب أخر بالدولة.
مادة ( )58
قرار الحرمان ما اللعب ي ملعب معيا  :يمنع النادـ ما لعب ريقه ي ملعب معيا
.
مادة ( )59
قرار إلغاا نتيجة المباراة  :يعني عدم احتسابها .
مادة ( ) 61
قرار االسـتبعاد  :هـو حرمـان نـا ند مـا المشـار ة ـي مسـابقة حاليـة أو مسـتقبلية أو
إحداهما .
مادة ( )61
قرار الخصم ما النقاط يكـون بالخصـم مـا حصـيلة نقـاط النـادـ ـي بطولـة حاليـة أو
مستقبلية.
مادة ( )62
قرار خسارة المباراة  :يعني اعتبار الفريق خاسـراً لهـا بــ ( /3صـفر)  ،وتعتمـد النتيجـة
الفعلية الحاصلة ي ساحة اللعب إحا ان الفرق ي األهداف عند انتهـاا المبـاراة أ ثـر
ما (/3صفر) لصالح الفريق اآلخر.
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الفص الرابع
القواعد الخاصة بالبطاقة الصفراا ( اإلنذار) والحمراا(الطرد) واإليقاف
أوال ً  :البطاقة الصفراا( اإلنذار )
مادة () 63
أ -ينذر الالعب ي المخالفات البسيطة لقوانيا اللعبة إحا ارتكب األخطاا التالية :
( )0السلوك الغير رياضي مث الخطـأ البسـيط أو اللعـب الخطـر أو مسـك قمـيص
الالعب أو أـ جزا ما جسمه.
()6االحتجاة على قرارات الحكام.
( )3المخالفة المستمرة لقوانيا اللعبة
( )6التسبب ي تأخير بدا المباراة.
( )5عدم احترام المسا ة المطلوبة ي ضربة الزاوية أو الضربة الحرة
( )2الدخول أو تكرار الدخول إلى ساحة اللعب دون موا قة الحكم المسبقة
.
( )0مغادرة ساحة الملعب دون موا قة الحكم المسبقة .
()2التحاي

.

المبـاراة (بطاقـة حمـراا ييـر
ب -يوقف الالعـب الـذي يحصـ علـى انـذاريا ـى نفـ
ً
مباشرة) تلقائياً ما المشار ة ي المباراة التالية و قا للمادة (.)22
ة -يوقف الالعب الذي يحص على االاة انذارات ـى مباريـات مختلفـة مـا المشـار ة
ى المباراة التالية و قاَ للمادة (.)22
د -ال يعتد باإلنذار ويكون اليياً ي المبـاراة الملغـاة إحا تقـرر إعادتهـا ،وتبقـى اإلنـذارات
بحق الفريق المتسبب ي إلغائها ،أو الفريقيا إحا تسببا ي هذا اإللغاا وتقرر عـدم
إعادة المباراة.
هـ -يكون اإلنذار نا ذاً إحا حص الالعب على بطاقة حمراا مباشـرة ـي نفـ
طبقا للمادة رقم ( )06ما قانون اللعبة .
و-

المبـاراة

تلغى اإلنذارات عند انتهاا المسابقة او الخروة منها او بانتهاا الموسم الرياضي.
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اانياً  :البطاقة الحمراا (الطرد )
مادة ( )64
أ -توقع عقوبة الطرد على

ما ارتكب أـ ما المخالفات التالية :

()0السلوك المشيا.
( )6استخدام العنف الشديد القوة المفرطة.
( )3التصرف العنيف العدواني.
( )6البصق على العب أو شخص آخر.
( )5منع هدف أو منع تحقيق رصة هدف أ يد ما خالل تعمد مسك الكرة.
يتحرك باتجاه الهدف بارتكاب خطـأ معاقـب
( )2منع رصة تحقيق هدف لمنا
عليه بضربة حرة أو ضربة جزاا.
( )0االعتداا بالشتم أو استخدام لغة يها إسااة أو اإلشارة.
ب -يكون الطرد بأمر ما الحكم خالل المباراة مفاده مغادرة ميدان اللعب ومـا حولـه ،
بمــا يهــا د ــة االحتيــاط ،وللحكــم أن يســمح للمطــرود بالبقــاا ــي المنطقــة
المخصصة للجمهور ما لم يكا قراره مشموال ً بحظر دخول الملعب.
ة -يترتب على القرار بالطرد حرمان المطرود ما المشار ة ي المبـاراتيا التـاليتيا
و قاً للمادة (.)22
د -يسرـ قرار الطرد إحا لم تستكم

المباراة ألـ سبب ما األسباب.

هـ -للمسئول الصادر بحقه قرارا بالطرد  ،أن يعطي تعليمـات لمـا حـ محلـه ـي د ـة
االحتياط ما لم يكا قرار الطرد مشموال ً بحظر دخول الملعب  ،وبما ال يؤار على سير
المباراة .
االثاً  :اإليقاف
مادة () 65
أ-

يكون اإليقاف بصيغة عـدد المباريـات أو األيـام أو الشـهور إال إحا تقـرر خـالف حلـك
على أن ال تزيد عا أربع وعشريا مباراة أو أربع وعشريا شهراً .

ب-

يحتسب تنفيذ قـرار اإليقـاف بصـيغة عـدد المباريـات علـى اسـاس المباريـات
التي لعبت علياً.

ة-

ـي األحــوال التــي تفــرض يهــا الغرامــة مــع اإليقــاف يجــوق تمديــد مــدة اإليقــاف
إلى أن تسدد الغرامة بالكام .
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مادة () 66
يتم تنفيذ عقوبة اإليقاف عا المشار ة ي المباريات على النحو والترتيب اآلتي -:
أ-

المسـابقة التـي حصـ يهـا علـى
يوقف الالعب المعاقـب ـي نفـ
الطــــــــــــــــــــــــرد أو اإلنــــــــــــــــــــــــذارات الثالاــــــــــــــــــــــــة
التي استوجبت اإليقاف .

ب-

إحا انتهــت المســابقة ،التــي وقــع يهــا اإليقــاف ،أو خــرة النــادـ مــا
المسابقة المذ ورة قب استنفاح عقوبة اإليقاف يتم علـى الفـور تنفيـذ
اإليقاف ي مسابقات االتحاد ومسابقات لجنة دورـ المحتـر يا التـي
يحق للنادـ المشار ة يها ي حات الموسم ايهما يأتي اوال ً.

ة-

إحا لم تستكم عقوبة اإليقاف ي الموسم الذـ بدأ تنفيذها يه إنها
تُستكم ي أول مبـاراة يحـق لالعـب المشـار ة يهـا ـي الموسـم
التالي و قاً ألحكام المادة (.)33

د-

تنتق العقوبة مع الالعب إحا سج ي مسابقة جديدة أو نا ند جديد ي
أية مباراة رسمية يحق لالعب المشار ة يها.

هـ  -الالعب الذـ يطرد ما إحدي المباريات الرسمية لمسابقة يير مسـج
بها يوقف عا اللعب ي المبـاراتيا الرسـميتيا التـاليتيا و قـاً ألحكـام
المادة (.)33
اليعتبر الالعب الموقوف مسـتنفذاً لاليقـاف احا شـارك ـى مبـاراة ال
و-
يحق له المشار ة يها.
مادة () 67
العبرة ي احتساب المباراة ضما المباريات الموقـوف يهـا الالعـب هـو إطـالق صـفارة
الحكم ببدا المباراة بصفة رسمية أما ي حالة عدم إقامة المبـاراة بسـبب تخلـف أحـد
النادييا أو تخلفهما معاً أو عدم صالحية الملعب أو تأجيلها أو ما شابه حلك ال تحتسب
ضما المباريات الموقف عا االشتراك يها الالعب.
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الفص الخام
قواعد تحديد العقوبات
مادة ()68
للجنة سلطة تحديد وتقدير نطاق ومدة العقوبة و قاً لجسامة الخطأ المرتكب.
مادة ()69
يجوق للجنة قيادة العقوبة عند العود حسب جسامة الخطأ.
مادة ()71
تطبق العقوبة األشد عند تعدد المخالفات المرتبطة وللجهة مصدرة القرار قيـادة الغرامـة
إلى نصف الحد األقصى للعقوبة المقررة للمخالفة .
مادة ()71
يكــون للــوائح المخالفــات والعقوبــات االنضــباطية الصــادرة عــا االتحــاد ولجنــة دورـ
المحتر يا الملحقة بهذه الالئحة حات الحجية القانونية وتعتبر جز ًاا ال يتجزأ منها.
تنفيذ العقوبات االنضباطية
مادة ( )72
للجنة أن توقف تنفيذ العقوبات الواردة بصلب المواد ( )56553555إيقا اً جزئيـاً مـع مراعـاة
اآلتي:
ال يجوق إصدار القرار بوقف العقوبة إحا تجاوقت مدة اإليقاف ست مباريات أو ستة أشـهر
أو لتا العقوبتيا معاً وتراعى الواقعة والسج السابق للمعاقب .
أ-

للجنة وقف أـ جزا منها وال يكون الوقف أل ثر ما نصف المدة .

ب-

يكون الشخص المعاقب تحت المالحظة لمدة ال تق عـا سـتة أشـهر
وال تزيد عا سنتيا عند شمول القرار بالوقف الجزئي .

ة-

يلغى وقف تنفيذ العقوبة تلقائياً إحا ارتكب المستفيد مـا تعليـق تنفيـذ
العقوبة خطأ خالل ترة المالحظة وتطبيـق العقوبـة الموقو ـة والعقوبـة
المقررة عا المخالفة الجديدة .
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مادة ()73
تشم

مدة تنفيذ العقوبة ترات التوقف خالل الموسم أو بيا المواسم الرياضية .

مادة ()74
تقيد العقوبات ي السج
ولجنة دورـ المحتر يا.

المخصص لذلك وتحفظ ـي نظـام الحاسـوب اآللـي لالتحـاد
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الفص السادس
السقوط وتقادم العقوبة
مادة ()75
يسقط الحق ي المعاقبة عا المخالفات الواقعة أاناا المباريـات بعـد سـنة واحـدة مـا
وقوعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وال ينظر ي المخالفات األخري بعد عشر سنوات ما تاري وقوعها ويستثنى ما حلـك
واقعة الرشوة.
مادة ()76
ترة التقادم المسقط للعقوبة خم

سنوات ما يوم صدور القرار نهائياً.

مادة ()77
يبدأ احتساب مدد التقادم ما اليوم الذـ وقعت يه المخالفة و ي حالة التكرار ما يوم
وقوع أخر مخالفة ويبدأ ي حاالت المخالفات المستمرة ما يوم انتهاا الفع .
مادة ()78
يقطع مدة التقادم أول إجراا تتخذه اللجنة حيال ع

المخالفة.
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الباب الثالث
المخالفات والعقوبات االنضباطية
الفص األول
مخالفات وعقوبات األندية
مادة ( )79
ي حالة ارتكاب النادـ أو أحد أعضـاا مجلـ
اآلتية حسب األحوال-:

إدارتـه مخالفـة أو أ ثـر مـا المخالفـات

أ -مخالفة النظام األساسي لالتحاد أو الئحة لجنة دورـ المحتر يا .
ب -مخالفة أحكام هذه الالئحة ولوائح المسـابقات المعتمـدة و قـاً ألحكـام
المادة ( )039ما النظام االساسي.
ة -عدم تنفيذ القرارات التي يصدرها المجل
المحتر يا
ي موعدها المحدد.

ولجانه الدائمة و لجنة دورـ

د -اإلســااة إلــى لجــان االتحــاد أو لجنــة دورـ المحتــر يا أو الــروابط أو
حكامه.
هـ -التخلف عا إحدي المباريات أو االنسحاب منها قب

بدئها.

و -االنسحاب ما إحدي المباريات أاناا إقامتها حتى ولو ان انسحاباً مؤقتاً.
ق  -االنسحاب ما إحدي أو ما

المسابقات بدون عذر مقبول.

ح-
عدم التحلي بالروح الرياضية.
ط  -عدم سداد التزاماتـه الماليـة أو عـدم د ـع الغرامـة الموقعـة عليـه ـي المواعيـد
المحددة.
يعاقب النادي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية-:
( )0لفت النظـر.
( )6إنذار .
( )3يرامة ماليــة ،بحد أقصى مائة آلف درهم .
( )6نق المباريات التي تقام على ملعب النادـ إلى ملعب آخر.
( )5وقف نشاط ريق أو رق النا ندـ لموسم جزااً منه .
( )2خصم النقاط .
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( )0هبوط ريق النادـ للدرجة األدنى .

مادة ()81
مع عدم اإلخالل بحكـم المادة ( )09ما هـذه الالئحـــة ُ ،يعتبــر النـــادـ خاســـراً
للمبـــاراة
(/3صفر) ،ما لم تكا نتيجتها الفعلية أ ثر ما حلك ،ي حالة ارتكابه مخالفة واحدة أو
أ ثر ما المخالفات اآلتية-:
أ -مشار ة العب ي إحدي المباريات ببطاقة العب آخر.
ب -مشار ة العب ال يحق له قانونا االشتراك ي المباراة.
ة -مخالفة نظام استبدال الالعبيا.
د -االمتناع عا تغيير لون مالب

العبيه.

هـ -إحا تخلف ريق النادـ أو لم يكتم الحـد األدنـى لالعبـيا أو وصـ
عشرة دقيقـة
متأخراً عا الموعد المحدد لبدا المباراة أل ثر ما خم
بدون عذر مقبول ،يقدم للجنة خالل امان وأربعـيا سـاعة علـى األ ثـر
ما موعد بدا المباراة  ،ويتحم النادـ التكاليف المالية للحكام.
مادة ()81
مع مراعاة األحكام الواردة بالمادة ( )35ما الئحـة المسـابقات الحاليـة ،يعاقـب النـادـ
ي حالة تناقص عدد العبيه عا سبعة أاناا سير المباراة على النحو التالي-:
أ -يعـتبـر النـــادـ خـــاسراً المبـــاراة (/3صفر) ،ما لم تكا نتيجتها الفعلية أ ثر
ما حلك للمرة األولى .
ب -يعتبر النادـ خاسراً المباراة (  /3صفر ) ما لم تكا نتيجتهـا الفعليـة أ ثـر مـا
حلك مع يرامـة ماليـة قـدرها عشـرون آلـف ( )670777درهـم ـي حالـة تكـرار
المخالفة للمرة الثـانية ي حات المسابقة التي حدات بهـا المخالفـة األولـى
و ي حات الموسم الرياضي.
ة -تشطب نتائ مباريات النادـ ي هذه المسابقة و يعتبر أن لم يشارك يهـا
مع يرامة مالية مقدارها عشرون ألف ( )670777درهم  ،حـال تكـرار المخالفـة
للمرة الثالثة بذات الشروط الواردة ي الفقرة (ب) ما هذه المادة .
د -ي جميع األحوال السابقة تكون الغرامة المالية خمسة آالف (  )50777درهم
ي المرة الثانية و عشرة آالف (  )070777درهم ـي المـرة الثالثـة إحا وقعـت
المخالفة ي إحدي مباريات المراح السنية.
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مادة () 82
مع عدم اإلخالل بحكم المادة (  )09ما هذه الالئحة  ،تشطب جميع نتائ النادـ ـي
المسابقة سواا ان ائزاً أو متعادال ً أو خاسراً ي هذه المباريـات عنـد ارتكابـه مخالفـة
واحدة أو أ ثر ما المخالفات التالية-:
أ -االنسحاب ما مباراة رسمية بعد ا تمال الحـد األدنـى لالعبـيا ـي الملعـب
قب بدا المباراة و أانااها .
ب -االنسحاب ما مسابقة خارجية رسمية .
ة -تخلف الفريق أو عدم ا تمال الحد األدنى لالعبيا أو وص متأخراً عا الموعـد
عشــرة دقيقــة ،بقصــد التــأاير علــى
المحــدد لبــدا المبــاراة أل ثــر مــا خمـ
الترتيب العام ،وتطبق هذه العقوبة على النادييا المتنا سيا حالة ارتكابهمـا
حات المخالفة.
د -ال تالعب ي نتائ
ي المسابقة.

الفريق بقصد التأاير على نتائ

ناد أو أندية أخري مشـار ة

هـ -التخلف مرتيا ي المسابقة المشارك يها دون عذر مقبول،
يتحمل النادي التكاليف المالية للحكام في الفقـرات (أ ج د) مـن هـذ
المادة.
مادة ()83
يعاقب النادـ بالغرامة المالية أو جزا منها المبينة بنص المادة ( )09مـا هـذه الالئحـة
إحا ارتكب ريقه أحد حاالت سوا السلوك التالية :
خـالل

أ-

اشهار ست بطاقات صفراا او حمراا الى ستة العبـيا علـى االقـ
مباراة واحدة .

ب-

طرد أربعة العبيا خالل مباراة واحدة .

ة-

قيام مجموعة ما الالعبيا بالتهديد أو إظهار القوة ضد الحكام أو أحدهم .

مادة ()84
مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )09ما هذه الالئحة يعاقب بخصـم اـال نقـاط ـ
ارتكب أحد العبيه أو مسؤوليه عال ً يه عنصرية أو اقدراا عند ابوت ارتكابـه للفعـ
حالة تكرار المخالفة يتم تطبيق العقوبات التالية-:
أ -خصم ست نقاط ي المرة الثانية .
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نـا ند
ـي

ب -الهبوط إلى الدرجة األدنى .
يحرم النادـ ما التأه

إحا انت المباراة دون نقاط.

مادة ()85
تلتزم األندية المضيفة بتقديم ا ـة التسـهيالت الالقمـة للنـادـ الضـيف ،شـاملة ير ـاً
مجهز ًة بجميع المرا ق الضرورية الستراحة الفريق بمـا يحفـظ سـالمتهم الصـحية ،منـذ
وصولهم إلى الملعب وحتى مغادرتهم النـادـ المضـيف ،و ـي حالـة مخالفـة حلـك يـتم
توقيع العقوبات التالية:
أ -المرة األولى  :إنذار ويرامة مالية قدرها عشرة آالف () 070777درهم.
ب -المرة الثانية  :إنذار ويرامة مالية قدرها عشرون آلف( ) 670777درهم.
ة -المرة الثالثة  :نق

مباريات.

مادة ()86
مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )09ما هذه الالئحة  ،يعاقب النادـ الذـ ينسحب قب
بداية أـ مسابقة يجـب عليـه االشـتراك يهـا بـدون عـذر مشـروع بعقوبـة أو أ ثـر مـا
العقوبات التاليـــــة-:
أ -يهبط النادـ إلى الدرجة األدنى.
ب -يوقف نشاط النادـ للموسـم الرياضـي التـالي للمسـابقة  ،إن ـان مشـار اً
ي مسابقة الدرجة األدنى التي ينظمها االتحاد.
ة -عدم مشار ة النـادـ أو انسحابه ما مسابقة ـأس صــاحب السمــو رئي
الدولــة ،منهــا ،تــوقــــع عليــه يرامــة مــالية قــدرهــا مائة ألـف ( 0770777
)درهـــــم
د -االنسحاب ما دورـ الفـرق األولـى لألنديـة توقـع عليـه يرامـة ماليـة قـدرها
مائة آلف ( )0770777درهـم ويحـ محلـه ـي حات المسـابقة النـادـ التـالي
لألندية التي تم تصعيدها ما الدرجة األدنى .
مادة ( ) 87
توقع العقوبات والغرامات المالية المبينة بنص المادة ( )23ما الالئحة الفنية للجنة
دورـ المحتر يا
على حاالت االنسحاب ما مسابقة دورـ األندية المحتر ة.
مادة ( ) 88
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توقــع الغرامــات الماليــة المبينــة بــنص المــادة ( )26مــا الالئحــة الفنيــة للجنــة دورـ
المحتر يا على حاالت االنسحاب ما أـ مسابقة ما المسابقات اإلجبارية األخري.

مادة ( )89
مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )26ما هذه الالئحة النادـ الذـ ينسحب ما مسابقة
خارجية رسمية يعاقـب بغرامـة ماليـة قـدرها مليـون ( )007770777درهـم والحرمـان مـا
المشار ة ي أـ مسـابقة رسـمية خارجيـة لمـدة اـال سـنوات والهبـوط إلـى درجـة
أدنى.
مادة ( )91
النادـ الذـ ينسحب ما أـ مسابقة ما مسابقات المراح السنية اإلجباريـة يعاقـب
وعشــريا ألــف (  )650777درهــم وال تزيــد علــى
بغرامــة ماليــة ال تقــ عــا خمــ
خمسيا آلف ( )570777درهم.
مادة ( )91
النادـ الذـ يقوم بتنظيم مباراة ودية ولم يلتزم بالقواعد التالية -:
 .0إخطار االتحاد وهيئاته بدرجة خطورة المباراة .
 .6تأميا قواعد واحتياطات السالمة.
 .3تأميا سالمة الحكام والالعبيا ومسئولي الفريق الزائر.
 .6إعالم السلطات الرسمية والتعاون معها .
 .5تطبيق النظام والقانون داخ

الملعب والمناطق المحيطة به .

يعاقب بغرامـة ماليـة بحـد أقصـى االاـيا آلـف ( )370777درهـم  ،ويجـوق للجنـة تشـديد
العقوبة بالحرمان ما الملعب ي حاالت المخالفات الخطيرة .
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الفص الثاني
مخالفات وعقوبات المسؤوليا (المخالفات والعقوبات)
مادة ()92
يعاقب بك أو بعا العقوبات الواردة أدناه:
ما يخالف أحكام هذه الالئحة أو يصدر منه سلوك مشيا أو تصرف يير الئق
-0
أو ال يتحلى بالروح الرياضية أو إاارة الجمهور أو حرض اآلخريا على الكراهية أو
العنف علناً أو أـ سلوك يه اقدراا أو القيام بأعمال عنصرية (العنصر أو اللون أو
اللغة أو الديا أو األص ) يوم المباراة أو حول الملعب أو بعد انتهاا المباراة.
ما يتعرض باإلسااة أو يتصرف باقدراا تجاه أـ ما أعضاا االتحاد أو لجانه
–6
العاملة أو لجنة دورـ المحتر يا أو أـ ما المسؤوليا المعينيا ما قب االتحاد
أو إحدي لجانه وأـ ما األندية أو اإلدارييا يها أ ان حلك ما خالل اإلعالم
المرئي أو المسموع أو أـ ما وسائ التواص االجتماعي-:
أ-

لفت نظر مع الغرامة المالية

ب-

اإلنذار مع الغرامة المالية.

ة-

اإليقاف مع الغرامة المالية

د-

الحرمــان مــا دخــول الملعــب ويــرف المالب ـ
المالية.

مــع الغرامــة

هـ -الشطب ما سجالت االتحاد.
-3تتخــذ اللجنــة العقوبــة المناســبة دون التقيــد بالتسلســ الــوارد بالئحتــي
المخالفات والعقوبـات االنضـباطية الصـادرة عـا االتحـاد ولجنـة دورـ المحتـر يا
(الملحقة بالالئحة) علـى أال تقـ الغرامـة الماليـة ـي ـ األحـوال عـا 07777
درهم (عشرة آالف درهم).
مادة () 93
ما وقع على تقرير حكم المباراة متضمناً إشراك العب ما ناديه ال يحق لـه
يعاقب
االشتراك بإحدي العقوبـات الـواردة بالمـادة (  ، ) 96وللجنـة االنضـباط توقيـع أـ عقوبـة
أخري تراها مناسبة.
مادة () 94
ما طلب أو قب لنفسه أو لغيره عطية أو مزية ما أـ نوع أو وعد بشيا ما حلـك
ألداا عم أو االمتناع عنه أو سه أو توسط لنا ند أو حكـم أو العـب أو مسـؤوال ً مخالفـة
لوائح االتحاد أو لجنة دورـ المحتر يا  ،يعاقب بالمنع ما المشار ة بأنشطة رة القدم
أو الحرمان ما دخول المالعب ويرامة مالية بحد أقصى االايا ألف ( )370777درهم .
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توقع عقوبة المنع ما المشار ة ي أنشطة رة القدم علـى الحـاالت الخطيـرة وتكـون
مدي الحياة عند تكرارها .
و ي جميع األحوال تصادر األموال حات العالقة باقتراف الخطأ وتستخدم ي تطوير برام
رة القدم .
مادة ()95
 -0أـ شخص يتآمر للتأاير على نتيجة المبـاراة يعاقـب بفـرض حظـر علـى المشـار ة
ي أـ نشاط له عالقة بكرة القدم مع يرامـة ال تقـ عـا (  )37.777االاـون ألـف
درهم و ي بعا الحاالت يكون الحظر مدي الحياة على المشار ة ـي أـ نشـاط
له عالقة بكرة القدم .
 -6ي حالة تآمر الالعبـيا بالتـأاير بصـورة ييـر مشـروعة علـى نتيجـة مبـاراة  .يعاقـب
النادـ الذـ ينتمون اليه بخصم النقـاط أو االبعـاد مـا المنا سـة وقـد تصـ لسـحب
الجوائز و الهبوط للدرجة االدنى .
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الفص الثالث
مخالفات وعقوبات الالعبيا
أوال ً  -:العقوبات المترتبة على اإلنذارات
بالنسبة لمسابقات االتحاد -:
مادة () 96
يتم توقيع يرامة مالية متصاعدة على الالعب الذـ يحص على اإلنذارات الثالاة ،بحيث
تكــون ( )077مائــة درهــم لإلنــذار األول )677( ،ومــائتي درهــم لإلنــذار الثــاني ،و ()377
االامائة درهم لإلنذار الثالث.
بالنسبة لمسابقات لجنة دوري المحترفين -:
مادة () 97
يتم توقيع يرامة مالية متصاعدة على الالعب الذـ يحص على اإلنذارات الثالاة ،بحيث
تكون
( )657مائتان وخمسون درهماً لإلنذار األول )577( ،خمسمائة درهم لإلنذار الثاني،
( )057سبعمائة وخمسون درهما لإلنذار الثالث .
ثانياً  -:العقوبات المترتبة على الطرد-:
مادة ( )98
الالعب الذـ يطرد ما مباراة يوقف عا اللعب ي المباراتيا الرسميتيا التاليتيا طبقاً
لما هو مبيا ي المادة (  )22ما هذه الالئحة ويستثني من ذلك:
 .0حارس المرمى احا ارتكب خطئاً لم يتعمد يه ايذاا الخصم أو سوا سلوك يوقف
مباراة واحدة.
 .6الالعب الذـ يمنع رصة محققة دون ايذاا الخصم او سوا السلوك يوقف مباراة
واحدة.
بالنسبة لمسابقات االتحاد
مادة ( )99
ــي حالــة طـــرد الالعــب للمـــرة األولـــــى توقـــع عــــليه يرامــــة مــــالية قــدرها
()577خمسمائة درهم ويزداد المبلغ تصاعدياً ( )077مائة درهـم ـي ـ حالـة طـرد
جديدة.
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بالنسبة لمسابقات لجنة دوري المحترفين -:
مادة () 111
أ-

الالعب الذـ يطرد لحصوله على إنذاريا خالل إحـدي المباريـات الرسـمية
يتم إيقا ه مباراة واحدة طبقاً لما هو مبيا بالمادة ( )22ما هذه الالئحة ،
وتوقع عليه يرامة مالية قدرها ( )00577ألف وخمسمائة درهم .

ب-

ي حالة طـرد الالعب للمـرة األولـــى توقـع عــليه يرامــة مــالية قـدرها
( )60777آلفي درهم ويزداد المبلغ تصـاعدياً آلـف ( )00777درهـم ـي ـ
حالة طرد جديدة.

مادة () 111
ُيعاقب الالعب المخالف للمادة ( )22ما الئحة المسابقات بالوقف عـا اللعـب والغرامـة
المالية ،على النحو الذـ تقـرره لجنـة االنضـباط ،و ُيعاقـب المســؤول بإحـدي العقوبـات
الواردة ي المادة ( )96ما هذه الالئحة.
مادة () 112
يجوق ألـ نا ند أن يتقدم إلى االتحاد بطلب إيقاف أحد العبيه بكتاب موضحا يه أسباب
اإليقاف وتحديد موعد بدايته ونهايته باليوم والشهر والسنة وموقعاً ما الشخص المخول
بالتوقيع ويحم خاتم النادـ ومر ق به رسم وقدره آلف وخمسمائة ( )0577درهم.
وللجنة الحق ي التصـديق علـى هـذا القـرار أو تعديلـه أو ر ضـه بعـد إجـراا التحقيـق،
أو إحالته للجنة االستئناف ،و ي حالة إصدار اللجنة قرارها بإيقاف الالعب يوقف الالعب
عا االشتراك ي المباريات الرسمية لناديه مع عدم اإلخالل بما جاا بالمادة (/22د) ما
هذه الالئحة.
وال يجــوق ر ــع العقوبــة قب ـ انقضــاا نصــف مــدتها ،والتــي تحتســب مــا تــاري إخطــار
االتحاد بها.
ويدخ الالعب الموقوف ضما العدد المسموح به للتسجي بكشوف النادـ.
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مادة () 113
يجوق ألـ ناد أن يتقدم لالتحاد بطلب شطب أحد العبيـه إحا ارتكـب خطـأ مـا شـأنه أن
بمصلحة النادـ أو سمعته ،على أن يتضما الطلب األسباب واألخطاا المرتكبة ،
يم
وللجنة الحق ي التصديق على هذا الطلب أو تعديلـه أو ر ضـه بعـد إجـراا التحقيـق و
إخطار النادـ بقرارها  ،ويتعيا عليه إخطار االتحاد بكتـاب موضـح يـه أسـباب الشـطب
ومر ق به رسم وقدره ( )6777ألفا درهم .
مادة () 114
أ-

ب-

الالعب الذـ يتم شطبه بقرار ما اللجنة و قاً ألحكام المادة ( )073ما هذه
الالئحة يخضع لألحوال التالية .
( )0ال يجوق للنادـ طلب العفو عنه إال بعد مضي سنة واحدة ما تاري موا قة
اللجنة على العقوبة.
()6

ال يجوق للنادـ طلب العفو عنه إال بعد مضي سـنتيا مـا تـاري الموا قـة
الالعـب بغـا النظـر
على العقوبة ي حالة صدورها للمرة الثانية لـنف
عا النادـ الذـ يكون مسجال ً له.

()3

يتم شطب الالعـب نهائيـاً مـا سـجالت االتحـاد ـي حالـة صـدور عقوبـة
الالعب بغا النظـر عـا النـادـ الـذـ يكـون
الشطب للمرة الثالثة لنف
مسجال ً له.

()6

ال يمكا للنادـ ر ع اسم الالعب ما القائمة خالل حات الموسم الذـ
صدر
يه القرار واستبداله.

ال يجوق ي جميع األحوال تسجي
ما هذه الالئحة.

الالعب المعني خال ا ألحكام المادة ()075

مادة ()115
لنادـ الالعب طلب ر ع العقوبة عنه حسب ما جـاا بالمـادة ( )076مـا هـذه الالئحـة ،
وتعطى أولوية تسجيله لناديه خالل إحدي ترتي التسـجي التاليـة لقـرار ر ـع العقوبـة
أو الجارية ي حينه .وإحا لم يقم ناديه بتسجيله بعد انتهاا ترة التسجي المعنية يجوق
ألـ ناد آخر تسجيله بأوراق ابوتية جديدة.
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الفص الرابع
مخالفات وعقوبات مشتر ة لألشخا

الطبيعييا واالعتباريا

مادة () 116
إدارته أو إدارييه أو مدربيه أو العبيه النشر ي
يحظر على أـ ناد أو أحد أعضاا مجل
ً
ً
وسائ اإلعالم أو أـ ما وسائ التواص االجتماعي بما يتضـما قـذ ا أو سـبا أو عـال ً
إدارة االتحــاد أو لجنــة دورـ المحتــر يا أو
اضــحاً أو إســااة إلــى أحــد أعضــاا مجل ـ
الموظفيا العامليا يهما أو ي إحدي لجانهما سواا بطريقة مباشرة أو ييـر مباشـرة،
و ي حالة ارتكاب هذه المخالفة يتم توقيع العقوبات التالية-:
بالنسبة لألندية وأعضاء مجالس إداراتها-:
أ-
العقوبات الواردة بالمادة ( )09ما هـذه الالئحـة
يعاقب النادـ ببعا أو
حال ارتكابه إحدي المخالفات الـواردة بـالفقرة األولـى مـا هـذه المـادة أو
حال مخاطبته االتحاد أو لجنة دورـ المحتر يا أو إحـدي لجانهمـا العاملـة
بأسلوب يه تطاول أو يير مهذب.

ج-

ب-

بالنسبة ألعضاء الجهاز اإلداري والفني والطبي-:

()0

اإلنذار مع يرامة مالية بحد أقصى ( )070777عشرة آالف درهم

()6

اإليقاف مع يرامة مالية ،بحد أقصى ( )670777عشرون آلف درهم .

()3

الشطب ما سجالت االتحاد.

وحلك و قا للقواعد التي تقررها اللجنة.
بالنسبــة لالعبـــــــــــــــين-:
()0

اإلنذار مع يرامة مالية بحد أقصى ( )070777عشرة آالف درهم

()6

اإليقاف مع يرامة مالية ،بحد أقصى ( )670777عشرون آلف درهم .

()3

الشطب ما سجالت االتحاد.

وحلك و قا لما تقرره اللجنـة.
خ -يجــوق لالتحــاد أو للجنــة دورـ المحتــر يا أن يقبــ االعتــذار مــا النــادـ أو
الشخص الذـ ارتكب المخالفة إحا اعتذر عنها بذات الوسيلة التي ارتكـب بهـا
المخالفة أو ي أـ صورة أخري يقبلها االتحاد.

الئحة االنضباط المعتمدة في الجمعية العمومية والنافذة اعتباراً من 6702/70/62

62 / 39

مادة () 117
ي عالقة
العب قور وايقة أو استخدمها مع علمه بالتزوير بغرض الغش أو التدلي
قانونية تتعلق بأنشطة رة القدم  ،يعاقب باإليقاف ماال يق عا ستة مباريـات ويرامـة
مالية بحد أدنى االاون آلف ( )370777درهم .
أـ مسئول ارتكب أيـاً مـا األ عـال الـواردة ـي الفقـرة السـابقة يعاقـب بالحرمـان مـا
المشار ة بأـ نشاط متعلق باللعبة بمدة ال تقـ عـا ( )06شـهراً ويرامـة ماليـة بحـد
أقصى خمسون ألف درهم ( )570777درهم.
مادة ()118
أ-

يعاقب بغرامة مالية بحد أقصى ( )370777االاون ألف درهـم ـ مـا امتنـع عـا
أداا المبالغ المالية أو جزا منها آلخر الالعـب أو المـدرب أو النـادـ بعـد انقضـاا
المدة المحددة ما قب اللجنة.

ب-

مـا امتنـع عـا تنفيـذ
يعاقب بالحرمان ما المشار ة ي أنشطة رة القدم
قرار اللجنة بعد منحه أجال ً لسداد المبالغ المالية والغرامة المستحقة .

ة-

ناد ال يلتزم بأداا الغرامات المفروضة عليه أو قـرارات اللجنـة بالعقوبـات

يعاقب
التالية:

 .0اإلنذار الخطي .
 .6الغرامة المالية بحد أقصى خمسون ألف (  )570777درهم.
 .3منع انتقال الالعبيا .
 .4الهبوط إلى درجة أدنى .
مادة ()119
أ-

إحا اضـــطر الحكـــم إلـــى إنهـــاا المبـــاراة قبـــ انتهـــاا وقتهـــا القـــانوني بســـبب
تدخ جمهور أحد النادييا أو مسئوليه أو العبيه ،وبعد انقضاا مهلة (ال تزيد على
عشرة دقيقة) ،يتم اتخاح أحد اإلجراايا التالييا-:
خم
()0

اعتماد نتيجـة المبـاراة مـا انـت لحظـة انتهـاا المبـاراة وبغـا النظـر
عا الوقت المتبقي منها إحا انت ي يير صالح النادـ المتسبب ي
الشغب.

()6

مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )09ما هذه الالئحة يعتبر النادـ الـذـ
ان جمهوره أو مسؤولوه أو العبوه سبباً ي إنهاا المبـاراة خاسـراً لهـا
بنتيجة (/3صفر) ما لم تكا النتيجة الفعلية أ ثر ما حلك.
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ب-

يعتبر النادـ خاسراً المباراة بنتيجة (/3صفر) ما لم تكا نتيجتها الفعلية أ ثـر مـا
حلك  ،إحا قام جمهوره أو مسؤولوه أو العبوه باالعتداا على أحد أ راد طاقم حكام
المباراة  ،أو عدم شعور حكم المباراة باألما بالنسبة له أو لطـاقم التحكـيم وقـام
بإنهاا المباراة أو قيد المجريات المذ ورة ي تقريره .

مادة () 111
تطبق قواعد الئحـة الفيفـا والالئحـة الوطنيـة لمكا حـة المنشـطات الخاصـة بقواعـد
تحريم استخدام المنشطات  ،وعند تعارض الالئحتيا تطبق قواعد الئحة الفيفا.
الفص

الخام

مخالفات وعقوبات الجمهور
مادة () 111
تطبق على النادـ العقوبات الواردة ي المادة ( )09مـا هـذه الالئحـة حـال اسـتكمال
المباراة ريم تدخ جمهوره بغرض التأاير على سير المبـاراة أو تغييـر نتائجهـا لمصـلحة
ناديه .أما ي حالة عدم استكمال المباراة تطبق حات العقوبات إضـا ة العتبـار النـادـ
الذـ تدخ الجمهور لصالحه خاسراً (/3صفر) ما لم تكا النتيجة الفعلية أ ثر ما حلـك.
ويجوق للجنة التشديد ي العقوبات حال تكرار هذه المخالفة.
مادة () 112
يعا قب النادـ إحا قام أحد جماهيره ،أو متسبب ي إحدا عنـف لـم تحـدد هويتـه مـا
المسؤوليا أو الجهاق الفنـي أو اإلدارـ أو الالعبـيا ،بارتكـاب إحـدي المخالفـات التاليـة
داخ الملعب شامال ً المدرجات-:
الدخان.

أ-

استخدام أـ نوع ما المفرقعات أو األلعاب النارية أو قناب

ب-

إلقاا عبوات السوائ .

ة-

االعتداا على أحد طاقم الحكام أو مراقـب المبـاراة ،أو أحـد أعضـاا الجهـاق
.
الفني أو اإلدارـ أو أحد العبي النادـ المنا

د-

ارتكــاب أـ ع ـ مــا شــأنه عرقلــة ســير المبــاراة  ،اســتخدام القاح ــات
الورقية واألوراق الكبيرة قب وأاناا سيرة المباراة  ، ....ال .

هـ -الخروة عا الروح الرياضية أو ارتكاب أـ ممارسات أو ر ع شـعارات عنصـرية
أو أـ سلوك يه اقدراا أو القيام بأعمال عنصرية.
و-

النزول ألرض الملعب

ق-

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

)
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وتتم معاقبة النادـ ،بواحدة أو أ ثر ما العقوبات اآلتية-:
أ-

لفت نظر.

ب-

إنـذار مــع يــرامة ماليــة متصـاعدة مــا ( )070777عشـرة آالف درهــم إلــى
( )0770777مائة ألف درهم.

ة-

اللعب بدون جمهور
عقوبــة اللعــب مبــاراة واحــدة أو مبــاراتيا علــى ملعبــه بــدون
جمهور أو بغرامة مالية قدرها ( )0770777مائة ألف درهم.
عقوبة اللعب اال أو أربع مباريات على ملعبه بدون جمهور أو
بغرامة مالية قدرها ( )6770777مائتي ألف درهم.
إلـى امـاني مباريـات
عقوبة اللعب بدون جمهـور مـا خمـ
على ملعبه أو بغرامـة ماليـة قـدرها ( )3770777االامائـة ألـف
درهم.

 تطبــق العقوبــات الــواردة أعــاله مــا الفقــرة (ة) علــى أنديــة الدرجــةاألولــى وتكــون مبــالغ العقوبــات الماليــة بواقــع  57بالمائــة مــا المبــالغ
المشار إليها أعاله.
 يجوق للجنة بناا على طلب ما النادـ اسـتبدال عقوبـة اللعـب بـدونجمهور بإحدي الغرامات المشار إليها أعاله ،وحسب الحالة المعروضة.
وللجنة االنضباط اتخاح العقوبة المناسبة حسب حجم الخطأ.
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أحكــــــام ختاميـــــــة
مادة ( )113
تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
مادة ( )114
ال يخ توقيع العقوبات المنصو عليها ي هذه الالئحة بالعقوبات الواردة ي القـوانيا
واللوائح األخري الصادرة عا االتحاد أو الفيفا أو االتحاد اآلسيوـ لكرة القدم .
مادة ()115
تطبق قوانيا ولوائح االتحاد والفيفا واالتحاد اآلسيوـ والقواعد العر ية الخاصة بلعبة رة
القدم والقوانيا الوطنية حات الصـلة إن وجـدت ومبـادئ العدالـة واإلنصـاف يمـا لـم يـرد
بشأنه نص ي هذه الالئحة .
مادة () 116
يعتبر أـ تعميم سنوـ خا بالمخالفات والعقوبات االنضباطية صادراً عا أـ لجنة مـا
اإلدارة عليـه
لجان االتحاد حات الصلة جزااً ال يتجزأ ما هذه الالئحة بعد مصادقة مجل
على أن ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
مادة () 117
ال يجوق لألندية وأعضاا أجهزتهـا اإلداريـة والفنيـة والالعبـيا والحكـام اللجـوا للسـلطات
الرسمية والمحا م لح نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم ما لم يستنفذ جميـع اإلجـرااات
المنصو عليها ي لوائح االتحاد عدا حاالت التعدـ الجنائي.
مادة ()118
ً
يكلــف المعنيــون بتطبيــق أحكــام هــذه الالئحــة بتنفيــذها ويلغــى أـ نــص يخالفهــا ــور
اعتمادها والتصديق عليها ما الجمعية العمومية .
مادة ()119
تنشر هـذه الالئحـة علـى الموقـع الرسـمي لالتحـاد ويـتم تعميمهـا علـى لجنـة دورـ
المحتر يا وجميع األندية األعضاا باالتحاد .
مادة ()121
تسرـ الالئحة وتطبق على الوقائع التي تحد
التي

بعد سريانها

ما تسري على الوقائع
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يها نهائياً ما اللجان القضائية إحا ان ي حلك مصلحة لمرتكبي

لم يتم الفص
المخالفة .
مادة ()121

أ  -يبدأ العم بهـذه الالئحـة اعتبـاراً مـا تـاري
ي يوم االانيا الموا ق .6779/2/00
ب  -يبدأ العم
. 6700/2/30

اعتمادهـا مـا قبـ

الجمعيـة العموميـة

بالتعديالت التي أقرتها الجمعيـة العموميـة ـي  6700/0/37اعتبـارا مـا

ة -أقرت الجمعية العمومية العادية لالتحاد التعديالت على الالئحة بتاري . 6703/70/72
د – أقرت الجمعية العموميـة العاديـة لالتحـاد التعـديالت الجديـدة علـى الالئحـة بتـاري
 6706/0/00وتعتبر نا ذة اعتباراً ما تاري .6706/2/00
و -اقرت الجمعية العمومية يير العادية لالتحاد بالتصـديق علـى التعـديالت علـى
الالئحة ي االجتماع رقم ( )6الذـ عقد يوم الثالااا الموا ـق  6705/00/3ويعمـ
بها اعتباراً ما .6705/00/3
هـ  -قـرار الجمعيـة العموميـة العاديـة لالتحـاد بالتصـديق علـى التعـديالت علـى
الالئحة ي االجتماع رقم ( )0الذـ عقد يوم االحد الموا ـق  6702/72/62ويعمـ
بها اعتباراً ما .6702/79/62
ق-قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على التعديالت علـى الالئحـة
ي االجتماع رقم ( )6الذـ عقد يـوم السـبت الموا ـق  6700/72/07ويعمـ

بهـا

اعتباراً ما .6700/70/07

ح-قــرار الجمعيــة العموميــة العاديــة لالتحــاد بالتصــديق علــى التعــديالت
على الالئحة ي االجتمـاع رقـم ( )3الـذـ عقـد يـوم الثالاـاا الموا ـق
 6702/72/62ويعم بها اعتباراً ما 6702/70/62
ـ -ال يعم

بأـ نص يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
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األمين العام
محمد هزام الظاهري

الرئيس
م .مروان بن غليطة
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