الفهــــرس
رقم املادة

رقم الصفحة

املوضـــــــوع

ديباجــــة

--

2

تعريفــــات

1

3

الباب األول

:

جلنة االستئناف

13-2

6-4

الباب الثاني

:

االستئناف وأسبابه

16-14

7

الباب الثالث

:

الشروط الشكلية لرفع االستئناف

22-17

8

الباب الرابع

:

قواعــــد عامـــــه

23 -21

9

الباب اخلامس :

التماس إعادة النظر

26-24

12

الباب السادس :

أحكــــــام عامـــــه

32-27

11

1

احتاد اإلمــــارات الــعــربـيــــــــــة املتحــــــــدة لـكــرة الـقــــدم

بعد اإلـطـــــــاع علــــــــــــى :

الئحة االستئناف

 -1الــقــــرا الـــــارا ر ــــــ  )17لسـنـــ  1972الصـــر ارــر
اشأن إشهر اتحر اإلمر ات العراي المرحدة لكرة القدم.

،1972/12/16

 -2ـــرا الجمعيــ العماميــ يــر العر ــ لالتحــر الصــر ارعرمررهــر ـــ
 2227/9/17اشأن اررمر وتصد ق النظرم األسرسي لالتحر .
ارر

)3

 -3ـــرا الجمعيــ العماميــ العر ــ لالتحــر الصــر مــي اعرمررهــر ـــ )1
 2228/12/17اشأن اررمر الرعد الت الاا ة رلى النظرم األسرسـي
ارر
.
 -4القــرا الــارا ر ـــ  /131م) لســن  2228الصــر
إشهر ااط األند المحررم .

ارــر

 ، 2228/9/9اشــأن

 -5ـرنان االنضبرط واالسرئنرف الصر

رن االتحر الدولي لكرة القدم ميفر).

 -6ـرنان االنضبرط واالسرئنرف الصر

رن االتحر اآلسيار لكرة القدم.

 -7ـرا الجمعي العمامي العر
.2213/27/26

لالتحر مي اعرمررهر ـ

 )1ارر

ارلرصد ق رلى الرعد الت مي اعرمررهر
 -8ـرا الجمعي العمامي ير العر
2215/11/4
 ، 2215/11/3و عمل اهر ارربر ا من تر
ـ  )2ارر
 -9ـــرا الجمعيــ العماميــ العر ــ ارلرصــد ق رلــى الرعــد الت رلــى
 2216/28/28و عمـل اهـر ارربـر ا
الالئح مى االعرمرع ـ  )1ارر
من 2216/29/28
 -12ـــرا الجمعي ـ العمامي ـ العر ـ ارلرصــد ق رلــى الرعــد الت رلــى
 2217/26/12و عمـل اهـر ارربـر ا
الالئح مى االعرمرع ـ  )2ارر
من 2217/27/12
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لالتحر ارلرصد ق رلى
ـرا الجمعي العمامي العر
-11
الرعد الت رلى الالئح مى االعرمرع ـ  )3الذر رقد ام
الثالثرء الماامق  2218/26/26و عمل اهر ارربر ا من .2218/27/26

تــ إرـــــدا الئحــــ االسـرئنرف التحــــر اإلمـر ات لكــــرة القــــدم
حسب اآلتي-:
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مادة ()1

تعريفـــــــــات

مي تطبيـق أحكـرم هـذ الالئحـ قصـد ارلكلمـرت والعبـر ات الررليـ
المعــــــــــــرني المبينــــــــــــ ـــــــــــــر ن ــــــــــــل منهــــــــــــر
مر ل قرض سيرق النص خالف ذلك:
ول اإلمر ات العراي المرحدة.
:
الدولــة
 :االتحر الدولي لكرة القدم.
الفيــفا
 :اتحر اإلمر ات العراي المرحدة لكرة القدم.
االتحـــاد
 :الجمعيــ العماميــ التحــر اإلمــر ات
الجمعية العمومية
لكرة القدم .
 :مجلس إ ا ة االتحر .
المجلس
 :األمرن العرم لالتحر .
األمانة العامة
 :الئح االسرئنرف.
الالئحة
 :لجن االسرئنرف.
اللجنة
ئيس لجن االسرئنرف.
:
الرئيس
 :األند ـ األرضــرء مــي اتحــر اإلمــر ات العرايـ
األنديــة
المرحدة لكرة القدم.
 :الهيئرت الرراع لالتحر .
الهيئات
 :أرضرء لجن االسرئنرف.
األعضاء
لجن االسرئنرف.
سكرتر
:
السكرتارية
القـــاانين الرـــي تصـــد رـــن المجلـــس
:
قوانين اللعبة
الرشــــــــــــر عي للرااطــــــــــــ الدوليــــــــــــ
لكرة القدم .) EFAB
 :أطراف النزاع المعروض رلى اللجن
األطراف
 :الحك ـرم ومراـــب المبــر اة ومقــي الحكــرم
مس ـؤولا المبــر اة
ومنظما األحداث الر رضـي  ،الشـ ص المسـؤو
رن السالم  ،وأر ش ص آخر عينـ االتحـر أو
أر عهـــــ لهـــــر ةـــــالحي إ ا ة و أو تنظـــــي
المسراقرت أو ذو مسؤولي ذات رالـ ارلمبر اة.
الهيئ القضرئي التحر اإلمر ات لكرة القدم
الهيئة القضائية :
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ينطبــ مصــطلا األاــااط الطبيعيــين علــن الجنســين مــا
ينطبـــــــــــــــ المفـــــــــــــــرد علـــــــــــــــن الجمـــــــــــــــ
والعكس صحيا.
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البـــاب األول

جلنة االستئناف

مادة ()2
لجن االسرئنرف لجن ـضرئي تراع للهيئ القضرئي لالتحر وتعني
انظر االسرئنرمرت
رلى القرا ات الصر ة رن لجن االنضبرط ولجن ميثرق الشرف و
لجن الحكرم مي ير األحاا المسرثنرة اماعب المر ة )15من
هذ الالئح .

مادة ( )3تشكيل اللجنة
رشح المجلس أرضرء اللجن من خر ج أرضرء المجلس أو
أ-
لجرن الدائم  ،وتكان
مدة رمل اللجن سن واحدة ـرال للرجد د .
ب -كان أرضرء اللجن خمس  ،رلى أن كان الـرئيس ونرئبـ مـن
ذور المــؤهالت القرناني ـ وثالث ـ أرضــرء مــن ذور ال بــرة مــي
رض رة القدم .
مجر

مادة ( )4الجهاز المعاون للجنة
ت ٌ َعيِن األمرن العرم رد ا من الماظفين وسكرتيرا ائمر للجنـ تكـان
مهرم ذات المهرم المكلف اهر سكرتير لجن االنضـبرط وحسـب نـص
المر ة /6أ  ،ب  ،ج  ،هـ ) من الئح االنضبرط.

مادة ()5
جار للجن االسرعرن اآ اء ال بـراء والفنيـين مـن ذور االخرصـر و
ال برة ميمر ترا ُم ِعينر لهر رلى ات رذ ـرا هر و تصرف له أمرن خبرة
تقد هر اللجن .
تكان ا اء ال براء والفنيين ير ملزمـ للجنـ ميمـر تنرهـي اليـ مـن
ـرا ات.
6

مادة ( )6أعمال اللجنة :
تطبق ـاارد وأحكرم الماا من  )8إلى  )25من الئح االنضبرط
رلى
أرمر لجن االسرئنرف من حيث اعرمرررتهر ووسرئل اإلثبرت األ ل
والاثرئق )
وتمثيل األطراف ومداوالت اللجن .
مادة ( )7قرارات اللجنة
أ-

تر ذ اللجن ـرا اتهر ارسرقاللي ترم .

ب -تصد ـرا ات اللجن ومق معطيرت ل ملـف رلـى حـدة وتكـان
العبـــرة ارلطلبـــرت ال ررميـــ وال جـــار للجنـــ أن تفصـــل مـــي
االسرئنرف اعلمهر الش صي.
ج-

-

تلرزم اللجن رند إةدا ـرا هر الاائح االتحر ذات الصل و جار
االسرنر
إلى لاائح االتحر الدولي أو اآلسيار أو القاانين الاطني أو
القاارد ال ُعرمي ال رة ار رض رة القدم ومبر ئ العدال
واإلنصرف ميمر ل ر اشأن نص ميهر.
ال ضر المسرأنف ارسـرئنرم مـر لـ
من الطرمين .

سـرأنف القـرا

مادة ()8
أ -تصد ـرا ات اللجن ارأل لبي لألرضرء الحرضر ن و جب رلى
ل رضا
االشرراك مي الرصا ت .
ب -كان ةات الرئيس مرعحر رند تسرور األةاات.
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مادة ( )9مشتمالت القرار
رن اللجن عميع رم البيرنرت

جب أن شرمل القرا الصر
المبين انص المر ة )32
من الئح االنضبرط مع مراررة أحكرم المر تين  )36و  )37من
الالئح .

مادة ()11
ةدو هر.

تكان ـرا ات اللجن نرمذة من تر

مادة ()11
الرـى ــد تـر مـي ـرا اتهـر مـن تلقـرء
تصحح اللجن األخطرء المر
نفسهر أو انرء رلى طلب من ال صام.

مادة ( )12الطعن بقرارات اللجنة
 تكان ـرا ات اللجن الصر ة مي النزارـرت الاطنيـ الداخليـ ـرالـللطعن أمـرم لجنـ الرمييـز لحـين مبرشـرة مر ـز الرحكـي الر رضـي
الاطني مهرم و أخرصرةرت  ،وذلك ومقر للقاارد الري تقر هر لـاائح
المر ز.
 تكان ـرا ات اللجن الصر ة مي النزاررت ذات الطبيع الدوليـرال للطعن رليهر أمرم
محكم الرحكي الر رضي  ،)CASحسب مر ها وا ارلنظرم
األسرسي لالتحر .

مادة ()13
تطبق ذات ـاارد اإلرالن الاا ة انصا
من الئح االنضبرط.
8

المـاا مـن  )36إلـى )41

الباب الثـاني
االستئناف وأسبابه

مادة ()14
ال قبل الطعن ارالسرئنرف مي القرا ات الصر ة ارلعقاارت الررلي .
أ -لفت النظر .
ب -اإلنذا .
ج -اإل قرف ألـل من أ اع مبر رت أو ست أسرايع .
 الغرامــ المرليــ الرــي تقــل رــن خمســين ألــف )52222ه لألند .
هـ -الغرام المرلي الري تقل رن ثالثين ألف  )32222ه
الحرالت األخرى .

رن

مادة ( )15وقف التنفيذ
 ال اـف االسرئنرف تنفيذ القرا المسرأنف حكمر مر لاأ اء مبلغ من المر .

كن مرعلقر

 حق للمسرأنف أن طلب من اللجن وـف تنفيذ القـرا المسـرأنفمعلال طلب وـف الرنفيذ مي العقاارت الري تقبل الطعن ارالسرئنرف
الاا ة مي المر ة . )14
 للجن النظر مي هذا الطلب وات رذ القرا الـذر تـرا منرسـبر ومقـرلمعطيرت ل حرل رلى حدة شـرط تـامر رنصـرر السـرر والضـر
الذر ال مكن العا ة رن مي حر ردم وـف الرنفيذ.
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مادة ()16
كان الطعن ارالسرئنرف لسبب أو أ ثر من األسبرب الررلي -:
أ -ال طأ مي تطبيق القرنان وتفسير وتأو ل .
ب -خلا القرا مـن األسـبرب أو شـرا القصـا
مي الرسبيب .
ج -الفسر مي االسردال .
 -م رلف مه الااـع والثرات ارألو اق .
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الباب الثالث

مادة ()17

الشروط الشكلية لرفع االستئناف

أ -ميعــر الطعــن ارالســرئنرف ســبع أ ــرم تبــدأ مــن اليــام الرــرلي
اإلرالن ارلقرا المسرأنف .
لرر
ب -إذا ةد القرا المسرأنف انرء رلى ش أو اسبب رـدم إظهـر
ليل ـرطع إحرجز ال ص مال بدأ الميعر إال من اليـام الرـرلي
لظها الغش أو الدليل الذر إحرجز .
ج -إذا ةر ف أخر الميعر رطل سمي أمرد الميعر إلـى أو ـام
رمل اعد .

مادة ()18
لجنــ االســرئنرف اماعــب
رمــع االســرئنرف إلــى ســكرتر
أ-
ةحيف مشرمل رلى األسبرب ماـعـ مـن المسـرأنف أو مـن
مثل ـرنانر ونس اعد األطراف .
ب -جب أن تشـرمل ةـحيف االسـرئنرف رلـى ايرنـرت المسـرأنف
والمسرأنف ضد وةفرته والقرا المسرأنف وتر ـ وأسـبرب
االسرئنرف واأل ل والطلبرت .

مادة ()19
س االسرئنرف رشـرة آالف  )120222هـ تسـد احسـرب
أ-
االتحـــــــــــــــــــــــر رنـــــــــــــــــــــــد تســـــــــــــــــــــــجيل
وال قبل االسرئنرف مر ل كان مسرامي الرس .
ب -لزم الطرف ال رسر اأ اء الرسام والمصر ف وللجن تقسـيمهر
رلى رد األطراف.
ج -تقر اللجن طر ق احرسرب المصرومرت ارحد د المكلف اأ ائهر
ولررتيب
حق تقليصهر أو اإلرفرء منهر .
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مادة ()21
تنظر اللجن مي الشروط الشكلي لالسرئنرف المقدم لهر ـبل احـث
الماضاع وتصد ـرا هر من تلقرء نفسهر اعدم ـبا االسرئنرف شكال
إذا تبين لهر ت لف شرط من هذ الشروط .

الباب الرابـع

قواعــــد عامــــة

مادة ()21
ُ
َنقل االسرئنرف الماضاع احرلر الري رن رليهـر ـبـل ةـدو القـرا
المسرأنف .

مادة ()22
تنظر اللجن االسرئنرف رلى أسرس مر قدم لهر من أ ل و ماع
و مرع عد د
ومر سبق تقد م منهر أمرم اللجن مصد القرا المسرأنف .

مادة ()23
ال قبل إ خر ش ص عد د أو طلبرت عد دة ردا مر رعلق منهر
ارألعا وملحقرتهر
الري ـد تسرحق اعد تقد الطلبرت ال ررمي أمرم اللجن مصد ة
القرا المسرأنف .
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الباب اخلامس

التماس إعـــادة النظر

مادة ( )24حاالت التماس إعادة النظر

جار الرمرس إرر ة النظر مي القرا ات النهرئي الصر ة ارلعقاا مـي
األحاا اآلتي -:
إذا حدث أو ظهر اعد القرا وـرئع أو ـدمت أو اق ل تكن معروض
رلى اللجن
وـد رجز الملرمس رن تقد مهر ـبل إةدا القرا ألسبرب ال خل ل
ميهر .
أ -إذا حــدث أو ظهــر اعــد القــرا وـــرئع أو ـــدمت أو اق لــ تكــن
معروض رلى اللجنـ وــد رجـز الملـرمس رـن تقـد مهر ـبـل
إةدا القرا ألسبرب ال خل ل ميهر.
ش رن من شأن الرأثير رلى القرا .
ب -إذا وـع من ال ص
ج -إذا انى القرا رلى أو اق أو شهر ة رو حصل اعد ةدو إـرا
ارزو رهر
أو ـضى ارزو رهر .
 إذا حصل الملرمس اعـد ةـدو القـرا رلـى أو اق ـرطعـ مـيالنــــــــــــــــــــــــزاع ــــــــــــــــــــــــرن خصــــــــــــــــــــــــم
ـد حر ون تقد مهر .
 إذا حك القرا امر ل دعِ ا أحد ال صام أو اأ ثر مر ا رى اـأو مي حر أ فل الفصل مي أحد المطرلب أو مي حر الرنرـض
مي منطاق الحك .

مادة ( )25ميعاد التماس إعادة النظر
ميعر الرمرس إرر ة النظر رشرة أ رم تبـدأ مـي الحـرالت المنصـا
رليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
أ  ،ب  ،ج  ) ،من المر ة )24من هذ الالئح  ،من اليـام
البنا
الـــــــــــــــــــذر ظهـــــــــــــــــــر ميـــــــــــــــــــ الغـــــــــــــــــــش
أو الذر أـر مي مررل اـرلرزو ر أو الحكـ اثباتـ أو مـن اليـام الـذر
ظهرت ميـ الا ــ المحرجـزة و بـدأ الميعـر مـي الحرلـ المنصـا
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رليهر مي البند هـ) من المر ة  )24من هـذ الالئحـ
الررلي إلرالن القرا .

 ،مـن اليـام

مادة( )26ميعاد الطعن تمييزا
ت رص هيئ الرحكي ارلنظر مي الطعان تمييزا رلى ـرا ات اللجن .
أو ـام رمـل سـمي
كان الرمييز خال سـبع أ ـرم تحرسـب مـن تـر
الررلي لإلرالن ارلقرا .

البــاب الســادس
أحكـــام عــامـــة

مادة ()27
تكان اللغ العراي هي اللغ الرسمي .
مادة ()28
ال جار لألند وأرضرء أعهزتهـر اإل ا ـ والفنيـ والالربـين والحكـرم
اللجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
للسلطرت الرسمي والمحر لحل نزاع رضـي رعلـق اكـرة القـدم
ردا الاـرئع الجنرئي .
مادة ()29
كلف المعنيان ارطبيق أحكرم هذ الالئح ارنفيذهر و لغى أر نـص
رلفهر ما اررمر هر والرصد ق رليهر من الجمعي العمامي .
مادة ()31
تنشر هـذ الالئحـ رلـى الماــع الرسـمي لالتحـر و ـر تعميمهـر
رلـــــــــــــــــــــى لجنـــــــــــــــــــــ و ر المحرـــــــــــــــــــــرمين
وعميع األند األرضرء ارالتحر .
مادة () 31
تسرى الالئح وتطبق رلى الاـرئع الري تحـدث اعـد سـر رنهر مـر
تســــــــــــــــــــــــــرى رلــــــــــــــــــــــــــى الاـــــــــــــــــــــــــــرئع
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الري ل ر الفصل ميهر نهرئير من اللجرن القضرئي إذا رن مي ذلـك
مصلح لألطراف.
مادة ()32
اررمر هـر مـن ـبـل
أ -بدأ العمل اهذ الالئح ارربـر ا مـن تـر
الجمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العماميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مي ام االثنين الماامق .2229/8/17
بدأ العمل ارلرعد الت الري أـرتهر الجمعي العماميـ مـي
ب-
 2211/7/32ارربر ا من . 2211/8/31
ج -ت اررمر الرعد الت رلى الالئح من ـبـل الجمعيـ العماميـ
.2213/27/26
لالتحر ارر
العر
– أـرت الجمعي العماميـ العر ـ لالتحـر الرعـد الت الجد ـدة
 2214/7/17وتعربــر نرمــذة ارربــر ا مــن تــر
رلــى الالئحــ ارــر
 2214/8/17تـ اررمــر الرعــد الت رلــى الالئحـ مــن ـبــل الجمعيـ
العماميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.2213/27/26
لالتحر ارر
العر
يـر العر ـ لالتحـر ارلرصـد ق
هـ  -ـرا الجمعي العماميـ
رلى الرعد الت رلى الالئحـ مـى االعرمـرع ــ  )2الـذر
رقد ام الثالثرء الماامق  2215/11/3و عمـل اهـر ارربـر ا مـن
.2215/11/3
لالتحر ارلرصـد ق رلـى
و -ـرا الجمعي العمامي العر
الرعد الت رلى الالئح مى االعرمرع ــ  )1الـذر رقـد
ــام االحــد الماامــق  2216/28/28و عمــل اهــر ارربــر ا مــن
.2216/29/28
لالتحـر ارلرصـد ق رلـى
ر -ـرا الجمعي العمامي العر
الرعد الت رلى الالئح مى االعرمرع ــ  )2الـذر رقـد
ام السبت الماامق  2217/26/12و عمـل اهـر ارربـر ا مـن
.2217/27/12
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لالتحر ارلرصد ق رلى
ح -ـرا الجمعي العمامي العر
الرعد الت رلى الالئح مى االعرمرع ـ  )3الذر رقد ام
الثالثرء الماامق  2218/26/26و عمل اهر ارربر ا من .2218/27/26

ك -لغى أر نص رعر ض مع أحكرم هذ الالئح .
الرئيس

األمين العام

م .مروان بن غليطة

محمد هزام الظاهري
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