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مادة ( ) 1
التعريفات

لغرررررب ت بيررررق حررررصد الالئحررررة يقصررررد بالكلمررررات والعبررررارات التاليررررة المعرررراني المبينررررة قرررررين كررررل منهررررا
ما لم يقتضِ سياق النص خالف ذلك:
الدولررة
االتحاد الدولي

دولة اإلمارات العربية المتحدة
االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"

االتحررراد

اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم

المجلس

مجلس إدارة االتحاد

اللجنة
األمانة العامة

لجنة المسابقات
األمانة العامة لالتحاد

األندية

األندية األعضاء في اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم

اللجان

اللجان التابعة لالتحاد

اإلدارة

إدارة المسابقات

المباراة الرسمية

المباراة التي ينظمها االتحاد لجميع الفرق واألندية على المستوى المحلي.

المباراة الودية

مباراة تنظم من قبل جهة رياضية مختصة بكرة القدم .

قبل المباراة

الوقت بين وصول الفرق داخل حدود الملعب وصافرة بدء المباراة

أثناء المباراة

الوقت الواقع بين صافرة بداية المباراة وصافرة نهايتها

بعد المباراة

الوقت بين صافرة نهاية المباراة من قبل الحكم ومغادرة الفرق لحدود الملعب

داخل الملعب

المن قة التي تشمل المست يل األخضر وما حوله وأماكن جلوس الجهازين اإلداري
والفني والالعبين
المن قة التي تبدأ من أماكن جلوس المتفرجين وحتى األسوار الخارجية للملعب

خارج الملعب
لوائح االتحاد
األندية المشاركة

النظام األساسي واللوائح والتعميمات التي تصدر عن االتحاد ولجنة دوري
المحترفين
األندية التي تشارك في المسابقة ألعضاء في االتحاد او اندية دوري المحترفين
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االجتماع الفني
التعميمات
النادي المضيف

االجتماع الصي يعقد قبل وبعد المباريات المؤحلة لدوري الخليج العربي .
التعليمات أو التعديالت المتعلقة بهصد الالئحة التي يتم إخ ار األندية المشاركة بها
النادي المصكور أو ًال في مباراة المسابقة المسجل في جدول المباراة

النادي المستضيف النادي الصي يتم اختيار االستاد الخاص به من قبل لجنة المسابقات الستضافة
إحدى المباريات
جدول المباريات جدول المباريات الرسمية للملحق
مباريات الصعود لدوري اندية الخليج العربي
الملحق
الجهات المشاركة تتولى المساحمة في إعداد وتنظيم واستضافة المباريات التي ينظمها االتحاد وتلتزم
بت بيق اللوائح والتعاميم الصادرة منه.
مراقب ومنسق المباراة ومقيم الحكام وطاقم الحكام ومنظموا األحداث الرياضية ،
مسئولو المباراة
الشخص المسئول عن السالمة ،وأي شخص آخر يعينه االتحاد ذو مسؤولية لها
عالقة بالمباراة
كل من يدير مباراة كرة القدم أو من يساعد في إدارتها بشرط أن يكون معتمدا
طاقم الحكام
رسميا ومقيدا بسجالت االتحاد
الالعبون المشاركون الالعبون المسجلون والمشاركون في مسابقات االتحاد ودوري اندية الخليج العربي
جهة البث

أي كيان يحصل من االتحاد على أي حق من حقوق البث

شعار االتحاد
قانون اللعبة
قائمة العد التنازلي
الرسمية للمباراة

الشعار الرسمي لالتحاد .
القواعد المنظمة المعتمدة من مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم (. )IFAB
القائمة التي تحتوي على األنش ة والفعاليات المعتمدة من اللجنة والتي تبدأ قبل
المباراة بثالث ساعات وتنتهي بعد انتهاء المباراة بساعة واحدة ،وتضم حصد القائمة
األنش ة بما في ذلك الوقت المخصص إلقامة مثل حصد األنش ة
قائمة المواد التي يحظر على الجمهور الدخول بها إلى اإلستاد

وسائل اإلعالم

المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل االجتماعي وأي وسيلة إعالمية
اخرى .
تتضمن أسماء الالعبين األساسين واالحتياطين والجهازين الفني واإلداري.
يتضمن قواعد وشروط المسابقات التي ينظمها االتحاد

المواد المحظورة

قائمة البداية
التعميم السنوي
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باالطــــــالع علــــــــــى -:
 .1النظام األساسي التحاد اإلمارات لكرة القدم
 .2الئحة مسابقة دوري اندية الدرجة االولى
.3

الئحة مسابقات دوري اندية المحترفين

.4

قرار الجمعية العمومية الغير عادية رقم (  ) 2بتاريخ 2017 / 6 / 10

.5

قرار مجلس االدارة رقم (  ) 13بتاريخ  2017 / 8 / 9بخصوص اعتماد الية الصعود والهبوط بدوري
الخليج العربي واعداد الئحة تنظم المباريات .
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مادة ()2
قواعد عامة

2.1

تكون لهصد الالئحة ذات الحجية القانونية الثابتة ألحكام الئحة المسابقات

1.1

تقام كافة المباريات طبقا لقوانين اللعبة .

2.1

تنظم حصد الالئحة حقوق ومهام ومسؤوليات األندية المشاركة في الملحق .

2.1

ت بق حصد الالئحة على مباريات االندية المشاركة بالملحق الستكمال عدد الفرق المشاركة في مسابقات
دوري المحترفين لتصبح  22ناد

2.1

تكون جميع الحقوق التجارية واالعالمية وحقوق البث التلفزيوني ملكا وحصريا لالتحاد .

2.1

تلتزم كافة الجهات المشاركة في إعداد وتنظيم واستضافة مباريات الملحق التي ينظمها االتحاد بجميع
اللوائح الصادرة منه و التعاميم الصادرة عن اللجنة في حصا الشأن خالل انعقاد الملحق .
مادة ()3
مهام اللجنة

2.2

تكون اللجنة مسؤولة مباشررة عرن تنفيرص حرصد الالئحرة والتعراميم الصرادرة عنهرا خرالل الموسرم  ،ولروائح
االتحاد بضمنها لوائح لجنة دوري المحترفين ذات صله والتعاميم الصادرة بها  ،ولها الحرق فري تفسريرحا
وإصدار القرارات والتوصيات في األمور التي لم يرد بشأنها نص في حصد الالئحة .

1.2

تقوم باإلشراف على تنظيم وإدارة مباريات الملحق.

2.2

اعداد جداول مباريات الملحق .
مادة ()4
تغيير توقيت أو موعد او مكان المباراة

يجوز للجنة في حالرة الضررورة او لمقتضريات المصرلحة العامرة تغييرر توقيرت أو موعرد أو مكران مباريرات الملحرق
علررى ان يررتم اعررالن االنديررة قبررل موعررد برردء المبرراراة بثمرران وأربعررين سرراعة علررى األقررل ويجرروز للجنرره فرري حالررة
الضرورة تقليص فترة اخ ار االندية الى  12ساعه على االقل .
مادة ()5
األندية المشاركة

2.2

يشترك في مباريات الملحق الفرق التي حصلت على المراكز التالية وحم -:
 2.2.2الناديين الحاصلين على المركزين الحادي عشر والثاني عشر من دوري الخليج العربي
للموسم الرياضي .1028/1027
 1.2.2الناديين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع من دوري أندية الدرجة االولى للموسم
الرياضي . 1028/1027
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مادة ()6
واجبات األندية المشاركة

تلتزم األندية المشاركة في مباريات الملحق بما يلي -:
 1.6النظام األساسي لالتحاد ولوائح االتحاد وحصد الالئحة والتعاميم الصادرة عن اللجنة واللجان
األخرى خالل الموسم الرياضي .
 2.6قوانين اللعبة التي يصدرحا االتحاد الدولي .
 3.6قائمة العد التنازلي للمباراة بشأن مباريات الملحق الصادرة عن اللجنة.
 4.6مبادئ اللعب النظيف .
 5.6اتخاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمة للمباريات المقامة على أرضه بكل دقة .
 6.6تأمين مسئولي المباراة والجهاز الفني واإلداري وال بي والعبي الفريق الضيف .
 7.6عدم تواجد األشخاص غير المصرح لهم داخل الملعب والمن قة المحي ة وغرف تبديل المالبس .
 6.6تقديم قائمة البداية من مدير الفريق إلى مراقب المباراة في موعد أقصاد ساعة ونصف .
 6.6تحمل مسؤولية سلوك العبيهم والمسؤولين واألعضاء والمشجعين أو أي شخص يمثلهم خالل
جميع مباريات الملحق .
 1..6الحضور والمشاركة في االجتماع الفني – االجتماع التنظيمي – المؤتمرات الصحفية – األنش ة
االعالمية األخرى  .......على سبيل المثال وليس الحصر التي ينظمها االتحاد
 11.6اإلجراءات والترتيبات الالزمة لتنظيم المباريات داخل الملعب التابع للنادي بكل دقة بما ال يخالف
لوائح االتحاد والئحة المسابقات وحصد الالئحة.
 12.6حضور عدد مناسب من رجال االمن .
مادة ( ) 7
اطقم المباريات

 1.7يرتدي طقم المباريات األساسي فريق النادي الصي يرد اسمه أوالً في جدول المباريات  ،ويرتدي
فريق النادي المنافس طقم المباريات( األساسي أو االحتياطي) بألوان مغايرة عن النادي اآلخر
وفق ما حو مسجل في بيان أطقم المباريات الصادر من االتحاد  ،وبموافقة مراقب وحكم المباراة
 2.7على األندية المشاركة إحضار طقمي المباريات األساسي واالحتياطي لكل من الالعبين وحراس
المرمى في كل المباريات المسجلين في بيان أطقم المباريات الصادر من االتحاد  ،للتأكد من عدم
ي من ال قمين األساسي واالحتياطي .
وجود تشابه بين أ ً
7

مادة ()8
مالعب االندية

تلتزم األندية المشاركة بوضع مالعبها تحت تصرف االتحاد متى طلب منه ذلك ،على أن يخ ر بهصا ال لب
قبل الموعد المحدد بتنفيصد بثالثة أيام على األقل ويجوز انقاص ميعاد اإلخ ار متى دعت ظروف
اض

رارية لصلك .
مادة ( ) 9
مشاركات الالعبين المواطنين للمراحل السنيه واالجانب

1.6
2.6
3.6
4.6

يسمح باشتراك الالعبين المواطنين بفريق الشباب في المباريات.
يسمح باشتراك الالعبين المواطنين بفريق الناشئين في المباريات
يحدد كل نادي مشارك في الملحق عدد 2من الالعبرين االجانرب المسرجلين للمشراركة مرع النرادي
في مباريات الملحق وال يسمح باستبدالهم بعد مشاركتهم مع النادي في المباراة االولى .
ال يحق ألي ناد مشارك تغيير الالعبين االجانب بعد الموعد المحدد اعالد .
مادة ()10
وصول الفرق

يجب أن تصل الفرق (الالعبين ومسؤولي الفريقين) إلى اإلستاد في موعد أقصاد  90دقيقة قبل بدء أي
مباراة  ،وستوقع لجنة االنضباط عقوبة على الفريق الصي يتأخر عن الموعد المحدد لعدم التزامه بقائمة
العد التنازلي الرسمية للمباراة .
مادة ()11
قائمة بداية المباراة

2.22

1.22
2.22
2.22

يعتمد المسؤول عن الفريق قائمة بداية المباراة على النظام االلكتروني  FA-Netوتقديمها إلى
مراقب المباراة بمجرد وصول الفريق إلى اإلستاد في موعد أقصاد  90دقيقة وتشمل ما يلي:
 2.2.22الالعبون األساسيين ( 22العب ) .
 1.2.22الالعبون البدالء ( 7العبين ) .
 2.2.22تحديد قائد الفريق وحارس المرمى في القائمة
 2.2.22قائمة بأسماء أعضاء الجهاز الفني واإلداري وال بي .
 2.2.22توقيع مسؤول الفريق باعتماد القائمة.
يقوم مراقب المباراة بمجرد استالم قائمة اختيار الالعبين بإعداد قائمة بداية المباراة على أن يتم
تأكيدحا بمساعدة الحكم الرابع أثناء فحص مالبس الالعبين قبل بدء المباراة.
توزع القائمة على الفريقين المشاركين ووسائل اإلعالم وجهات البث.
يجب تسجيل القائمة على النظام االلكتروني  ،FA-Netويكون التسجيل متاح على النظام قبل بداية
المباراة بر (  ) 12ساعة ويغلق قبل بداية المباراة بر( ) 22دقيقه .
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مادة ()12
األشخاص المصرح لهم بالتواجد داخل الملعب من الفريقين

2.21
1.21

2.21

2.21

2.21

يحق لر( ) 20من اعضاء الجهاز الفني واإلداري وال بي من كل فريق أن يجلسوا على مقاعد البدالء .
يلتزم الجهاز الفني واإلداري وال بي والالعبين باألندية بتعليق الب اقة التعريفية الصادرة من االتحاد
على صدورحم قبل دخولهم وأثناء تواجدحم داخل الملعب والمناطق الرسمية  ،وذلك لتسهيل مهمة
مسئولي أمن االستاد للتعرف على شخصياتهم.
يرتدي الجهاز الفني واإلداري وال بي والالعبين زي رياضي بلون مختلف عن األلوان التي يرتديها
الالعبون والحكام الموجودين في ارضية الملعب وارتداء قمصان التدريب عند تلقي التعليمات من قبل
الحكام.
توجيه الالعبين من قبل شخص واحد من الجهراز الفني واإلداري أثناء سير المباراة  ،ويجب أن
يتعامل المدرب وبقية شاغلي المن قة الفنية ب ريقة مسئوله وذلك من خررالل المن قة الفنية والتي تغ ي
طول مقاعد البدالء زائد متر واحد من كل جانب ويمتد أمام المقاعد حتى مسافة متر واحد من خط
التماس .
ال يجوز دخول أكثر من شخصين من الفريق إلى ارضية الملعب عند إصابة أي العب أثناء المباراة
وبعد موافقة الحكم.
مادة ( ) 13
القواعد المنظمة للمباريات

 1.13يحتسب للنادي الفائز بالمباراة ثالث نقاط وفي حالة التعادل يحتسب له نق ة واحدة أما في حالة
الخسارة فال يحتسب له أي شيء.
 2.13تقام مباريات الملحق طبقا للجداول وحسبما تقتضيه المصلحة العامة.
3.13

يكون توقيت إقامة مباريات الملحق طبقا للتوقيت الوارد بالجداول .

4.13
5.13

عدم اقامة االشواط االضافية
تقام كافة المباريات وفقا للجداول المعتمدة من اللجنة  ،ويجروز للجنرة تغييرر توقيرت أو موعرد أو
مكان إقامة مباريات الملحق التي تنظمها  ،وذلك وفقاً لما تراد مناسباً للمصلحة العامة
يعتبر النادي المضيف حو النادي المستضيف للمبراراة عنرد اعرادة تحديرد مكران جديرد الي مبراراة
من المباريات  ،ويكون مسؤوال عن كافة الشؤون المتعلقة في تنظيمها .
تقام المباريات على األضواء الكاشفة  ،ويجب على األندية اتخررراذ اإلجرراءات الالزمرة لعرردم انق راع
التيار الكهربائي  ،وفي حالة االنق اع قبل أداء المباراة  ،سروف يقروم االتحراد بتحديرد ملعرب آخرر

6.13
7.13

مضاء دون االلتزام بأن يكون النادي في نفس المن
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قة.

مادة ()14
االجراءات المتبعة في حالة التساوي في عدد النقاط

 1.14في حالة تساوي الناديين في عدد النقاط وعدد األحداف ،بعد أداء مباراتي الصحاب واإلياب ي بق
ما يلي -:
 1.1.14فارق األحداف في المباراتين(يحسب الهدف الصي أحرزد النادي خارج ملعبه في مرمى
الخصم بهدفين)
 2.1.14في حالة استمرار التساوي في عدد النقاط وعدد األحداف  ،بعد نهاية الوقت األصلي
لمباراة اإلياب  ،ت بق قاعدة الركالت الترجيحية من عالمة الجزاء
مادة ()15
توزيع مرافق االستاد

تكون مقاعد البدالء وغرفة تبديل المالبس وجلوس الجمهور على يسار المقصورة للنادي الصي يررد اسرمه
أو ًال بجرردول المباريررات  ،أمررا النررادي األخررر( ال رررف الثرراني) تكررون مقاعررد البرردالء وغرفررة تبررديل المالبررس
وجلوس الجمهور على يمين المقصورة  ،وتكون نسبة النادي الضيف (%25المقصورة وكامل المدرجات).
مادة ()16
المؤتمرات الصحفيه

2.22
1.22
2.22
2.22

يقوم النادي بترتيب مؤتمر صحفي تقديمي
يقوم النادي بترتيب إقامة مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة بخمس دقائق  ،وذلك بحضور المدير
الفني وأحد الالعبين والمنسق االعالمي والمترجم لكل ناد .
المقابالت الموجزة
سيتم احالة أي مخالفة تنتج عن عدم حضور المؤتمر الصحفي التقديمي او مؤتمر صحفي بعد
نهاية المباراة او المقابالت الموجزة الى لجنة االنضباط وت بق العقوبات المنصوص عليها في لوائح
مسابقات دوري المحترفين .
مادة ()17
توقيت بداية المباراة

 2.27تحدد اللجنة توقيت بداية المباراة.
 1.27يلتزم كل ناد من األندية المشاركة في مباريات الملحق بتوقيت بداية المباراة.
 2.27في ح رالة ت رأخر الفريرق ع رن الم روع رد المح ردد لبردء الم رباراة أو بع ررد انته راء فرترة الراحة ( 15دقيقة)
بحد أقصى بين شوطي المبرراراة لبدء الشوط الثرراني  ،يحال الموضوع للجنة االنضباط .

1.

مادة ()18
تغيير الملعب

ال يجوز لنأندية أن ت لب تغيير الملعب الصي ستقام عليه المباريات (كملعب محايد) مهما كانت األسباب.
مادة ( ) 19
رش الملعب بالماء

إذا رغب النادي رش الملعب بالماء قبل بدء المباراة وجب عليه اخ ار مراقب المباراة قبل نصف ساعة على
األقل من بردء عمليرة الررش  ،ويجرب أن تتوقرف عمليرة رش أرضرية الملعرب بالمراء قبرل سراعة ونصرف علرى
األقل من بدء المباراة  ،ويجوز بموافقرة الفرريقين رش الملعرب بعرد المردة المحرددة  ،ويمنرع منعرا باترًا رش
الملعب بالماء بين شوطي المباراة .
مادة ()20
كرات المباراة

 2.10يقوم النادي الصي تقام على ملعبه المباراة بتأمين عدد (  ) 20كرات ألداء المباراة بها .
 1.10يجب على الحكام التأكد من ضبط ضغط حواء الكرات قبل المباراة .
 2.10يجب على األندية المشاركة استخدام الكرات المعتمدة من االتحاد في مباريات الملحق .
مادة ()21
االحكام الختامية

 1.21ت بق االحكام الواردة في لوائح االتحاد في ما لم يرد بشأنه نص في حصد الالئحة وفي حال عدم
النص في الالئحة او لوائح االتحاد ت بق االحكام الواردة في لوائح لجنة دوري المحترفين .
 2.21يلغي كل حكم في الئحة او قرار يخالف ما جاء بهصد الالئحة .
مادة ()22
المسائل غير المنصوص عليها

المجلس حو الجهة المختصة مباشرة  ،او عن طريق اللجنرة  ،بتنفيرص احكرام حرصد الالئحرة  ،ولره وحردد حرق
تعديلها  ،او تفسير نصوصها  ،واصدار القرارات في المسائل التي لم تتناولها موادحا
مادة ()23
االعتماد

ترم اعرداد حرصد الالئحررة بمعرفرة اللجنرة المشركلة مررن قبرل اعضراء مجلرس االدارة واعتمادحررا ويرتم العمرل بهررا
اعتبار من تاريخ 2.17 / 12 / 16
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