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 األول لعنوانا
  . تعريفات( : 1)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 :يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية, أينما وردت في هذه الالئحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك  

 .تحاد العربي السعودي لكرة القدم اال:  تحاداال:  1/1
 .تحاد العربي السعودي لكرة القدم االرئيس : تحاد رئيس اال:  1/2
صدار جداول أو من يمثلها في  تحادواللجان المختصة في اال تحادالاألمانة العامة ل: الجهة المنظمة :  2/3 المناطق في تنظيم وا 

 .تحاد أو رابطة أو جهة مخولة من قبل االالمباريات ومتابعة تنفيذها , أو أي هيئة 
 .تحادالا ممارسة اللعبة والمنتسبة لالمؤسسة الرياضية ذات الشخصية االعتبارية المرخص له:  يالناد : 2/4
 .لعبة كرة القدم : اللعبة  : 2/5
 .تحادأو رابطة أو جهة مخولة من قبل االتحاد , أو أي هيئة الرسمية والودية التي ينظمها اال المباريات: البطوالت والمسابقات  : 2/6
 .تحاد ومقيد في سجالته إدارتها ومعتمد رسميًا من قبل االيساعد في  كل من يزاول التحكيم بإدارة مباريات كرة القدم أو من: الحكم :  2/7
تطبيق و تحاد يتولى األمور اإلدارية للمباراة من تسجيل الالعبين في كشف المباراة الشخص المعين من قبل اال: مباراة مراقب ال : 2/8

 .بطاقات الالعبين والتأكد من شخصياتهم قبل وأثناء وبعد المباراة 
الشخص المعين من قبل لجنة الحكام الرئيسية ويسند له تقييم أداء الحكام أثناء المباريات الرسمية أو الودية من : مقيم الحكام  : 2/9

 . الناحية الفنية وفقًا لقانون اللعبة 
 .كل شخص يدرج اسمه في سجل المباراة الرسمي ضمن الجهاز الفني أو الطبي للنادي : الفني  : 2/11
 .تحادالفي كشوفات النادي المنتسب ل اي  سمر  كل من يمارس لعبة كرة القدم ومسجل: لالعب ا : 2/11
 .بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه الالئحة  هي لجنة االنضباط المختصة: اللجنة :  2/12
 ( .IFAB)م القوانين التي تصدر عن المجلس التشريعي للرابطة الدولية لكرة القد: قوانين اللعبة  : 2/13
 .األفعال والتصرفات المعاقب عليها في هذه الالئحة : المخالفات  : 2/14
 .الجزاء المقرر على كل من يثبت ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه الالئحة : العقوبات :  2/15
 .للفاعل إتمامه  يتسن  البدء في تنفيذ فعل مخالف لم : الشروع :  2/16
 .هو استخدام قوة مفرطة أو اللعب بوحشية ضد المنافس عند التنافس على الكرة اثناء اللعب : لعب العنيف ال:  2/17
هو استخدام قوة مفرطة أو التعامل بوحشية ضد المنافس عندما ال يكون هناك تنافس على الكرة , وقد يكون : السلوك المشين  : 2/18

المباراة أو شخص آخر داخل ميدان اللعب أو خارج حدوده , وقد يصدر عن غير ضد زميله في الفريق أو متفرج أو أحد حكام 
 .الالعب حسب هذه الالئحة 

المنطقة التي تشمل المستطيل األخضر وما حوله من أماكن جلوس الجهازين الفني واإلداري والالعبين : داخل الملعب :  2/19
 .والمضمار والممرات المؤدية إلى غرف تبديل المالبس 

 .المنطقة التي تبدأ من أماكن جلوس المتفرجين وحتى األسوار الخارجية للملعب : خارج الملعب  : 2/21
طالق صافرة بداية المباراة : قبل المباراة  : 2/21  .الوقت الواقع بين وصول اإلداريين والفنيين والالعبين لداخل الملعب وا 
 .صافرة بداية المباراة وحتى إطالق صافرة نهايتها الوقت الواقع بين إطالق: أثناء المباراة  : 2/22
 .الوقت الواقع بين إطالق صافرة نهاية المباراة وحتى مغادرة اإلداريين والفنيين والالعبين خارج الملعب : بعد المباراة  : 2/23
 .تحادين مختلفين مباراة بين فريقين يتبعان ال: ية المباراة الدول:  2/24
ويكون لنتيجة المباراة أثر ,  أو األندية التي تقع تحت إدارتهتحاد لكل الفرق مباراة يتم تنظيمها تحت مظلة اال :لرسمية المباراة ا:  2/25

 . على حق المشاركة في المنافسات األخرى إال إذا نصت اللوائح المعنية بخالف ذلك
فرق مختارة لتلك المناسبة ويمكن أن تكون تابعة و شخص آخر بين تحاد , أو نادي أو هيئة أمباراة ينظمها اال: باراة الودية الم : 2/26

 .ويكون للنتيجة أثر على المباراة فقط أو المسابقة المعنية  دارة اتحادات مختلفةإل
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عن تحاد و أي هيئة أو نادي أو رابطة , بغض النظر يقوم بنشاط يتعلق بكرة القدم باالأي شخص بخالف الالعبين : المسئولون  : 2/27
بما في ذلك األجهزة اإلدارية والفنية والطبية والموظفون ( إداري أو رياضي أو أي نشاط آخر)منصبه ومدة النشاط أو نوعه 

تحاد من أعضاء الشرف باألندية ومنسوبو االالمساعدون والمستشارون والمحامون والوكالء , وكذلك أعضاء مجالس اإلدارة و 
 .تحاد التحاد , باإلضافة إلى الهيئات والروابط التابعة لالتعاقدين والمتعاونين واألمانة العامة لأعضاء مجلس اإلدارة واللجان والم

ئولون عن الحماية وأي الحكم والحكام المساعدون والحكم الرابع ومراقب المباراة ومقيم الحكام واألشخاص المس: مسئول المباراة  : 2/28
 .ئولية تتعلق بالمباراة تحاد للقيام بمسيعينهم اال أشخاص آخرين

 .تحاد والودية التي ينظمها ويحددها اال الفترة الزمنية التي تجري فيها المسابقات والبطوالت والمباريات الرسمية: الموسم الرياضي :  2/29
 .األحكام والنصوص التي تحدد المخالفات والعقوبات : الالئحة :  2/31
و مرافقة فريق النادي في مباراة أو أكثر والمنع من التواجد في غرفة تبديل المالبس أو مقاعد المنع من المشاركة أ: اإليقاف  : 2/31

 .البدالء 
 .تحادا تقره هذه الالئحة أو لصندوق االمبلغ مالي يدفع باللاير السعودي يستوفى وفقًا لم: الغرامة  : 2/32
 

  . مسمى الالئحة ( : 2) المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تحاد واألنظمة دد حاالت اإلخالل بنظم ولوائح اال, والتي تح "ي السعودي لكرة القدم العرب تحادالئحة االنضباط باال" هذه الالئحة تسمى 
 .الدولية ذات العالقة والعقوبات المقررة والهيئات واإلجراءات المعنية بتطبيقها في حدود االشخاص الخاضعين لها 

 

   . الغرض ( : 3) المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتخاذ لمقررة كما تبين تنظيم ووظائف الهيئات المسئولة عن تحاد , وتحدد العقوبات احة حاالت اإلخالل بنظم ولوائح االتوضح هذه الالئ
تباعها لدى تلك الهيئات , كما تهدف هذه الالئحة إلى ترسيخ مبادئ الروح الرياضية والتنافس الشريف واللعب القرار واإلجراءات الواجب ا

قواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم وسلوكيات النظيف والتحلي باألخالق الحميدة التي تؤكد على أهمية احترام وتطبيق األسس وال
الممارسين لها والمنتمين إليها , وذلك إلبراز الصورة المشرفة للرياضة السعودية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة , من خالل سن 

 .اإلجراءات التي تحدد المخالفات والعقوبات 
 

  . إطار تطبيق الالئحة ( :4)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تحاد الواردة كما تطبق عند اإلخالل بأهداف اال تحاد أو أي هيئة أخرى ,قة يتم تنظيمها من قبل االأو مسابتطبق الالئحة على كل مباراة 
 .تحاد التي ال تقع تحت سلطة أية هيئة أخرى وائح االخالل بلاو اإل بالنظام األساسي ,
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 .( إعتباريون /طبيعيون) إطار تطبيق الالئحة من حيث األشخاص  ( :5)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 :من تطبق هذه الالئحة على كل 

 .األندية  : 1
 .لون المسؤ  : 2
 .الالعبون  : 3
 ( .مسئولي المباراة)المقيمون والمراقبون و حكام المباريات  : 4
 .جمهور المباريات بالملعب  : 5
 .وكالء المباريات ووكالء الالعبين المرخص لهم  : 6
 .أي فئات أخرى ترى اللجنة خضوعها ألحكام هذه الالئحة  : 7
 . تحادو مسابقة أو أي حدث آخر ينظمه االوباألخص ما يتعلق بأية مباراة أ تحادفوض قانونًا من قبل االخص مأي ش : 8
 

  .من حيث المكان : إطار تطبيق الالئحة  ( :6)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . المقامة محليًا تطبق هذه الالئحة على جميع المسابقات والبطوالت والمباريات الرسمية والودية 
 

 . الزمان من حيث: إطار تطبيق الالئحة  ( :7)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من هذه الالئحة للمخالفات المرتكبة سواًء قبل أو أثناء أو بعد ( 5)الالئحة بحق الفئات المنصوص عليها في المادة  تطبق هذه:  7/1
 .المباراة 

 . الفترة الزمنية لعقوبة اإليقاف ال تحتسب فترات توقف النشاط بين المواسم ضمن : 7/2
 . ن صدور قرار نهائي بشأنهيجوز إيقاف الالعب أو المسئول لفترة زمنية مؤقتة لحي:  7/3
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 القانون الموضوعي: العنوان الثاني 
 الجزء العام: الفصل األول 

 (شروط العقوبة)الحاالت الموجبة للعقوبة : لباب األول ا
 

 . (العقوبة استحقاق)الخضوع للعقوبة:(8)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خالف ذلك  يرد ما لم تكون المخالفة موجبة للعقوبة سواءًا أكانت عن قصد أو عن طريق اإلهمال : 8/1
ملعب معين  فيوبصورة استثنائية , يجوز لعب مباراة بدون حضور جمهور النادي أو خارج أرضه أو أن يمنع الفريق من اللعب  : 8/2 

 .ألسباب تتعلق باألمن والسالمة فقط دون ارتكاب أية مخالفة 
 

  .األفعال التي ترقى للشروع في ارتكاب المخالفة  ( : 9) المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عتبارها شروعًا في ارتكاب مخالفة تكون كذلك موجبة للعقوبات المنصوص عليها في هذه الالئحة األفعال التي ترقى ال:  9/1
 .(16/2 انظر الفقرة. )يمكن للجنة في حالة الشروع تخفيف العقوبة على أال يتعدى التخفيف الحد األدنى العام للعقوبة  : 9/2
 

 . االشتراك في ارتكاب المخالفة ( :11)لمادة ا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خص يشارك عمدًا في ارتكاب مخالفة سواًء محرضًا أو شريكًا يخضع للعقوبة المقررة أي ش: 11/1
 . تقرر اللجنة مدى مخالفة كل مشارك ويجوز أن تخفف العقوبة تبعًا لذلك على أال يتعدى التخفيف الحد األدنى العام للعقوبة : 11/2

 ( .16/2انظر الفقرة )
 

 تصنيف العقوبات: الباب الثاني 
 

  . لتي يخضع لها الشخص الطبيعي والشخصية االعتباريةالعقوبات ا ( :11)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :يعاقب الشخص الطبيعي والشخصية االعتبارية بالعقوبات التالية 
 .نظر لفت  : 1
 .التحذير  : 2
 .الغرامة  : 3
 .سحب الجائزة  : 4
 

 .ي العقوبات التي يخضع لها الشخص الطبيع : ( 12) المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :يعاقب الشخص الطبيعي بالعقوبات التالية 
 .الطرد واالستبعاد  : 1
 .اراة واحدة أو أكثر اإليقاف لمب : 2
 .أو الجلوس على مقاعد البدالء /المالبس و تبديلالحرمان من دخول غرف  : 3
 . الملعبالحرمان من دخول  : 4
 .الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم  : 5
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 . العقوبات التي تخضع لها الشخصية االعتبارية ( :13)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تخضع الشخصية االعتبارية للعقوبات التالية 
 .منع انتقال الالعبين  : 1
 .لعب مباراة بدون جمهور  : 2
 .أرض النادي وعلى ملعب محايد لعب مباراة خارج  : 3
 .معين  ملعبالحرمان من اللعب في  : 4
 .إلغاء نتيجة المباراة  : 5
 .االستبعاد من مسابقة معينة  : 6
 .خسارة نتيجة المباراة  : 7
 .حسم نقاط  : 8
 .ة أدنى التنزيل إلى درج : 9
 

 . نظرلفت  ( :14)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يعبر عن االستياء وعدم الرضا عن الفعل المرتكبو لمخالف يذكر بجوهر النظام إلى اهو إخطار رسمي خطي يرسل 
 

 .ر التحذي ( :15)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو إخطار رسمي خطي يعلن بارتكاب مخالفة يرسل إلى مرتكب المخالفة يتضمن التذكير بمضمون نصوص اللوائح والتهديد بإيقاع 
 .كاب المخالفة العقوبات المقررة في حال إعادة ارت

 

 . الغرامة ( :16)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الغرامة باللاير السعودي  تكون : 16/1
مليون لاير في حدها ( 1,111,111)وال تزيد عن   لاير عشرة آالف( 11,111)وفقًا لهذه الالئحة ال تقل الغرامات المفروضة عن  : 16/2

 .حسب ما هو موضح بنصوص المواد,  األعلى
 :ة تطبق الغرامات المفروضة بموجب هذه الالئحة حسب النسب اآلتية مع مراعاة الحد األدنى المذكور بعالي : 16/3
 ( .الفئة الممتازة ) على المخالفات في بطوالت ومسابقات الفريق األول %( 111):16/3/1
 .على المخالفات في البطوالت والمسابقات األولمبية %( 75):   16/3/2
 ( .الفئة الممتازة) و الناشئين الشباب فرق درجةو فرق الدرجة األولى  على المخالفات في بطوالت ومسابقات%( 51):   16/3/3
ناشئين على المخالفات في بطوالت ومسابقات فرق الدرجة الثانية والدرجة الثالثة ومسابقات فرق درجة الشباب وال%( 25):   16/3/4

فهذه الغرامات ( 75,  72,  71,  71,  53/2,  48/2,  47/2)ما عدا الغرامات المفروضة في المواد والبراعم ( الفئة األولى)
 .ما وردت في المواد المذكورة  تطبق كاملة حسب

 .الشروط والمدى الزمني لسداد الغرامة  اللجنة تحدد:   16/4
لشخص للنادي , وترك ا لها الممثلةبالفرق المسئولين  وتكون األندية مسئولة بالتضامن عن الغرامات المفروضة على الالعبين :   16/5

 .ال يعفي ذلك النادي أو الشخص أيًا كان من المسئولية التضامنية في سداد الغرامة 
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 . الجوائز سحب ( :17)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجائزة يجب أن يعيد أيضًا المصالح التي استلمها و باألخص عليه إعادة المبلغ المالي و األشياء الرمزية  كل من صدر بحقه قرار بسحب
 ..( .ميدالية , درع , الخ )
 

 . اإلنذار ( :18)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو إنذار من الحكم لالعب خالل المباراة كعقوبة عن تصرف غير رياضي ذو طبيعة غير خطيرة ( البطاقة الصفراء)إلنذار ا : 18/1
 ( . انظر قوانين اللعبة)

 ويعقب ذلك تلقائيًا اإليقاف عن اللعب في( بطاقة حمراء غير مباشرة)إنذارين خالل مباراة واحدة يستوجب الطرد  الالعب تلقيذا إ : 18/2
 .ويلغى بذلك اإلنذارين الموجبين للبطاقة الحمراء(. 4, الفقرة 19انظر المادة )المباراة التالية 

تحاد والتي تقام بنظام المجموعات أو بنظام في نفس المسابقة التي ينظمها اال مباراتين مختلفتين في إنذارينإذا تلقى الالعب  : 18/3
 .مباراة التالية في نفس المسابقةالًا في ي  تلقائخروج المغلوب يوقف الالعب  

) إذا تلقى الالعب ثالث إنذارات في مباريات مختلفة في نفس المسابقة التي ينظمها االتحاد والتي تقام بنظام الدوري الكامل   : 18/4
يابًا  توصية من لجنة المسابقات  بناء علىويحق للجنة , الية لنفس المسابقة يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة الت( ذهابًا وا 

في هذا الخصوص  اللجنةقبل بدء مسابقة معينة ويكون القرار الذي تصدره  (18/4)و( 18/3)الفقرتين التحاد تعليق او تعديل با
 .ًا نهائي  

ارات التي تلقاها الفريق وفي حالة عدم إعادة المباراة تحتسب اإلنذ. في حالة إعادة أية مباراة يلغى أي إنذار صدر في تلك المباراة : 18/5
 . المسئول عن عدم إكمال المباراة, وفي حالة المسئولية المشتركة للفريقين, تحتسب جميع اإلنذارات

وتم طرده ( 46أنظر المادة ) من المخالفات التي تستوجب الطرد حسب التعريف الموضح بقوانين اللعبة  إذا أرتكب الالعب مخالفة : 18/6
 . يتم احتساب أي إنذار آخر تلقاه من قبل في نفس المباراة, رةببطاقة حمراء مباش

 

 . الطرد أو االستبعاد ( :19)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويمكن . مغادرة الملعب والمنطقة المحيطة وتشمل مقاعد البدالءره الحكم لشخص ما خالل المباراة بالطرد هو األمر الذي يصد : 19/1
 .مصحوبًا بحظر البقاء في الملعب  السماح للشخص المطرود بالبقاء في مقاعد المتفرجين إال إذا كان الطرد

العقوبة بسبب ارتكاب الالعب أيًا من  كانتويعتبر الطرد مباشرًا إذا عبين يكون الطرد بإخراج البطاقة الحمراء بالنسبة لال : 19/2
ر إذا كان من هذه الالئحة ويعتبر غير مباش( 46)هو موضح بقوانين اللعبة والمادة  المخالفات التي تستوجب الطرد حسب ما

 . نتيجًة لتراكم بطاقتين صفراوين 

إزعاج المتفرجين أو  بعدميحق للمسئول المستبعد إعطاء التعليمات للشخص الذي يخلفه من مقاعد المتفرجين غير أن عليه االلتزام  : 19/3
 . التأثير على استمرارية اللعب 

ن صدر في مباراة لم تكتمل أو ملغاةفي نفس المسابقة  التاليةعن لعب المباراة ًا تلقائي   يترتب على الطرد اإليقاف : 19/4 . , حتى وا 
 .( 48,47 أنظر المادتين) ويحق للجنة تمديد فترة اإليقاف 
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 . اإليقاف عن المباريات ( :21)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بداخل الملعاإليقاف عن لعب مباراة يقصد به الحرمان من المشاركة في اللعب في مباراة قادمة أو مسابقة والمنع من البقاء  : 21/1

 . يكون اإليقاف عن مباريات محددة أو أليام أو شهور وفق أحكام هذه الالئحة  : 21/2

وال تحتسب . إذا كان اإليقاف لعدد من المباريات, ال تحتسب إلكمال عدد مباريات اإليقاف إال المباريات التي يتم لعبها بصورة فعلية : 21/3
تمل أو ملغاة أو لم تحتسب نتيجتها إال إذا كان الفريق الذي ينتمي إليه الموقوف غير الكتمال عدد مباريات اإليقاف أية مباراة لم تك

 .مسئول عن الوقائع التي أدت إلى عدم اكتمال المباراة أو إلغائها أو عدم احتساب نتيجتها

 . عن المباريات الرسمية فقط ما لم ينص قرار اللجنة على غير ذلك االيقاف يكون  : 21/4

 .كان اإليقاف مصحوبًا بغرامة يجوز للجنة تمديد اإليقاف لحين سداد الغرامة كاملة إذا : 21/5

 .يقاف لالعب أو المسئول عن جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها يكون اإل : 21/6

ت التي تقام على مستوى الالعبين او المسئولين نتيجة المخالفات يسري على جميع المسابقات والبطوال بحق رالصادااليقاف  : 21/7
 .( 19)و ( 18)ما ورد في المادتين المملكة والمناطق والمحافظات باستثناء 

 

  . أو الجلوس على مقاعد البدالء/المالبس و تبديلالحرمان من دخول غرف  ( :21)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .دالء المالبس أو المساحة المحيطة مباشرًة بساحة اللعب, وتحديدًا مقاعد الب تبديلمنع الشخص المعني من حق دخول غرف 
 

 .الملعب الحرمان من دخول  ( :22)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ملعب أي منع شخص ما من دخول منطقة 
 

 .م الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القد( : 23)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. نشاط إداري, رياضي أو أي نشاط آخر)يجوز حرمان الشخص من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم 
 

 .منع انتقال الالعبين  ( :24)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أي العب خالل فترة محددة , وفقًا لقواعد تسجيل الالعبين باالتحادمنع انتقال الالعبين يقصد به منع ناٍد ما من تسجيل 
 

 .لعب مباراة بدون حضور جمهور  ( :25)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إلزام النادي بلعب مباراة معينة بدون حضور جمهور 
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 . النادي وعلى ملعب محايد لعب مباراة خارج أرض : (26)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أرض النادي وعلى ملعب محايدإلزام النادي بلعب مباراة معينة خارج 
 

 .معين  ملعبن من اللعب في الحرما ( :72)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . محدد ملعب منع النادي من أن يلعب فريقه في
 

 .إلغاء نتيجة المباراة  ( :28)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .32أنظر المادة )هو عدم احتساب نتيجة المباراة المعلنة من حكم المباراة 
  

 . االستبعاد من المسابقة ( :29)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أو مسابقة قادمة/االستبعاد هو حرمان النادي من المشاركة في مسابقة حالية و
 

 .التنزيل لدرجة أدنى  ( :31)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وري أقل درجةيجوز إنزال النادي إلى د
 

 . حسم النقاط ( :31)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يجوز حسم نقاط من ناٍد ما من النقاط المتحصل عليها في المسابقة أو البطولة الحالية أو من أية مسابقة أو بطولة الحقة 
. 

 .كيفية احتساب إلغاء نتيجة المباراة  ( :32)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .صفر / ثالثة ) ر كأنها قد خسرت المباراة بنتيجةالفرق التي تعاقب بإلغاء نتيجة المباراة تعتب : 32/1

 . فتحتسب النتيجة المعلنة بالمباراة( صفر / ثالثة ) في األهداف في نهاية المباراة المعنية أكبر من إذا كان الفارق : 32/2
 

 أحكام عامة: الباب الثالث 
 .الجمع بين العقوبات  ( :33)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ئحةمن هذه الال( الجزء الخاص)والفصل الثاني ( الجزء العام)يجوز الجمع بين العقوبات الواردة بالفصل األول 

 



 
 

16 

 

  
 .تخلل فترة اإليقاف بفترات خالية من النشاط  ( :34)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتستكمل العقوبة في حال , ال تحتسب فترة توقف النشاط سواء كانت أثناء الموسم أو فيما بين موسمين من ضمن الفترة الزمنية لإليقاف 
 .التوقف في الموسم الذي يليه 

 

 .سجل العقوبات  ( :35)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باالتحاد يات في نظام الحاسب اآللي المركزييتم حفظ سجالت اإلنذارات والطرد واإليقاف عن المبار  : 35/1

ويعتبر ذلك اإلخطار لإلحاطة فقط ويسري أثر عقوبات  ًا عن العقوباتخطار النادي خطي  تقوم االمانة العامة باالتحاد بإ : 35/2
 . ًا عن المباراة فور صدورهاباإليقاف تلقائي  ( اإلنذارات والطرد)

والتي يجوز هلية االتحادات القارية واالتحادات األبالعقوبات المعلنة خالل المسابقات الخاصة  افتضلضمان اكتمال السجالت ,  : 35/3
 . (37/2الفقرة انظر ). تحادات القاريةلمسابقات القادمة التي تنظمها االأو ا تحادينظمها اال أن تنسحب على المسابقات التي

 

 بارياتاستمرار اإلنذارات واإليقاف عن الم: الباب الرابع 

 .استمرار اإلنذارات  ( :36)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . غير أنها تنتقل من جولة إلى أخرى في نفس المسابقة, سابقة ما ال تنتقل لمسابقة أخرى اإلنذارات المتلقاة في م
 

 .استمرار اإليقاف عن المباريات  ( :37)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لية من نفس ستمر من جولة إلى الجولة التات( اآلخرين ,واألشخاص ,لالعبين )اإليقاف عن المباريات  نواعأفأن كل , كحكم عام  : 37/1
 .المسابقة 

لم تنفذ خالل المسابقة التي منحت خاللها أو في أخر مبارياتها فإنها تستمر مع الالعب  واإليقافات الناتجة عن طرد العب  : 37/2
 . هافئة العمرية للمسابقة أو درجتويتم ايقافه في أول مباراة رسمية يحق له المشاركة فيها بغض النظر عن الحتى خارج المسابقة 

         في مباريات مختلفة في مسابقة واحدة وترتب على ذلك ايقاف الالعب فإن هذا االيقاف ال يحال إلى  إذا تلقى الالعب عده انذارت : 37/3
 .مسابقة اخرى 

 .بالمثل على اإليقاف المعلن ضد األشخاص اآلخرين بخالف الالعبين ( 37/2)تنطبق الفقرة  : 37/4

 .مسئول ولم تنفذ خالل الموسم الرياضي تستمر  في الموسم الرياضي التالي العب أو  ت اخرى تصدر بحقأي ايقافا : 37/5
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 تحديد العقوبة: الباب الخامس 
 . أحكام عامة ( :38)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . التي تعلن العقوبة تحدد إطار ومدة تلك العقوبة لجهةا : 38/1

 . فترة العقوبة تكون دائمًا محددة : 38/2

 .كل العوامل المتصلة بها ومدى المخالفة المرتكبة عند فرض العقوبة خذ باالعتباراألقعة في الوا عند النظريجب  : 38/3
 

 . تكرار المخالفات ( :39)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مكانية ذلك وفي حال عدم إ% ( 51)  يحق  للجنة في حال تكرار ذات المخالفة في ذات الموسم الرياضي, تشديد العقوبة المعلنة بنسبة
 .تفرض عقوبة مالية ما لم ينص على خالف ذلك 

 . تعدد المخالفات ( :41)لمادة ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في حال إعالن عدة عقوبات على شخص ما نتيجة الرتكابه أكثر من مخالفة , على اللجنة أن تبني العقوبة على المخالفة األكثر خطورة, 
 .من أقصى عقوبة محددة لتلك المخالفة%( 51)كما يجوز لها, حسب الظروف المحيطة, مضاعفة العقوبة حتى 

 

 ةمدد التقادم القضائي: الباب السادس 
 . تحديد المدد الزمنية للتقاضي ( :14)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكقاعدة عامة , ال يجوز المقاضاة . ال يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خالل المباراة بعد مضي شهرين على حدوثها : 41/1
 .عن المخالفات األخرى بعد مضي ستة أشهر  على المخالفة

 ( .72و  71 انظر المادتين) . د لفترة زمنية محددةال تخضع المقاضاة عن مخالفات الفسا : 41/2
 

 . بدء تحديد مدة التقاضي الزمنية ( :42)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : كاآلتي للتقاضي يبدأ تحديد الفترة الزمنية

 .اعتبارًا من اليوم الذي ارتكب فيه الشخص المخالفة  : 42/1

 . في حال تكرار المخالفةمن اليوم الذي ارتكبت فيه أحدث مخالفة  : 42/2

 .  في حال استمرار المخالفة لعدة أيامة من اليوم الذي انتهت فيه المخالف  : 42/3
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 . المخالفة الزمنية فترةانقطاع  ( :13)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ينقطع تحديد الفترة الزمنية للمخالفة في حال بدء اللجنة إجراءات التقاضي قبل انقضاء مدد التقادم الزمنية للمخالفة
 

 . الزمنية إلنفاذ العقوبات لفترةا ( :44)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خمس سنوات هي الفترة الزمنية إلنفاذ العقوبات : 44/1

 . يبدأ تحديد الفترة الزمنية من اليوم الذي يبدأ فيه سريان القرار : 44/2
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 الجزء الخاص: الفصل الثاني 

 مخالفات قوانين اللعبة: الباب األول 

 

 . المخالفات التي تستوجب اإلنذار ( :45)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رياضيارتكاب سلوك غير  : 1

 .عتراض بالقول أو الفعلإظهار اال : 2

 .لفة مواد قانون اللعبةاإلصرار على مخا : 3

 .استئناف اللعب  التاخير في : 4

 . المسافة المطلوبة عند استئناف اللعب بالركلة الركنية أو الركلة الحرة أو رمية التماس عدم مراعاة : 5

 .الدخول إلى ميدان اللعب دون إذن من الحكم الدخول او معاودة : 6

 . كمترك ميدان اللعب عن عمد دون إذن من الح : 7
 

 . المخالفات التي تستوجب الطرد ( :46)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ارتكاب اللعب العنيف  : 1

 .ارتكاب السلوك المشين  : 2

 .البصق على المنافس أو أي شخص آخر : 3

وال ينطبق هذا على حارس المرمى داخل )حرمان الفريق المنافس من هدف أو فرصة محققة لتسجيل هدف بلمس الكرة باليد عن عمد  : 4
 ( .منطقة الجزاء الخاصة به 

حرمان الالعب المنافس الذي يتحرك باتجاه مرمى منافسه من فرصة محققة لتسجيل هدف بارتكابه أحد األخطاء التي تستوجب  : 5
 .احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء 

 .استخدام ألفاظ أو إشارات عدوانية بذيئة أو مهينة  : 6

 .  (18/2الفقرة انظر )تلقي اإلنذار الثاني في نفس المباراة  : 7
 

 اإلخالل بالنظام في المباريات و المنافسات: الباب الثاني 
 

 .سوء السلوك تجاه الالعبين أو األشخاص اآلخرين بخالف مسئولي المباراة  : (47)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :يتم إيقاف أو استبعاد أي شخص في حال ارتكابه مخالفة لم يلحظها مسئول المباراة على النحو التالي  : 47/1
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 .ف وبخاصة في حالة استعمال العنف المفرط مباراة واحدة للعب العني : 47/1/1

للسلوك المشين أو الستخدام ألفاظ أو إشارات عدوانية بذيئة أو مهينة تجاه المنافس أو أي شخص آخر بخالف مسئولي  مباراتان  : 47/1/2
 .عشرة أالف لاير (  11,111) مع غرامة مالية قدرها , المباراة 

(  21,111)  قدرهامع غرامة مالية , المنافس أو على أي شخص آخر بخالف مسئولي المباراة أربع مباريات للبصق على  : 47/1/3
 .ألف لاير عشرون

وزود االتحاد بتقرير مفصل يحق  (47/1/3)و ( 47/1/2)و ( 47/1/1)في حال الحظ مسئول المباراة أيًا من المخالفات  : 47/1/4
 . (19/4)الفقرة ضافة إلى اإليقاف التلقائي المترتب بموجب باإل, مادة لفة الواردة في هذه الللجنة تطبيق عقوبة المخا

الرسمي للنادي  مثل الصحف واالذاعة والتلفاز والصحف االلكترونية والموقعأي اساءة إعالمية باستخدام وسائل االعالم  : 47/2
 .أربعون ألف لاير( 41,111)يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها ا والمنتديات ونحوه

 

 . سوء السلوك تجاه مسئولي المباراة ( :48)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يتم بموجب تقرير مسؤول المباراة إيقاف أو استبعاد أي شخص ,  (19/4)ئي المترتب بموجب الفقرة باإلضافة إلى اإليقاف التلقا : 48/1
 :في الحاالت التالية 

  ( 21,111)مع غرامة مالية قدرها , ل بالمباراة أربع مباريات الستخدام ألفاظ أو إشارات عدوانية بذيئة أو مهينة تجاه أي مسئو  : 48/1/1
 .وكذلك إذا لم يلحظ مسئول المباراة المخالفة , عشرون ألف لاير

 .ألف لاير  ثالثون(  31,111) مع غرامة مالية قدرها , ستة أشهر لالعتداء على أي مسئول بالمباراة بالسلوك المشين  : 48/1/2
 مع غرامة مالية قدرها , ئول بالمباراة ستة أشهر للبصق على أي مس : 48/1/3

 .وكذلك في حال لم يلحظ مسئول المباراة المخالفة , ألف لاير عشرون(  21,111)           
 الرسمي للنادي  مثل الصحف واالذاعة والتلفاز والصحف االلكترونية والموقعأي إساءة إعالمية باستخدام وسائل االعالم  : 48/2

 .خمسون ألف لاير (  51,111) يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها اوالمنتديات ونحوه
 

 . سوء سلوك الجماهير ( : 14) المادة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طـــــالق األلعـــــا ب الناريـــــة أو القـــــذف بـــــأي أداة او عنـــــد قيـــــام جمهـــــور أي نـــــادي باســـــتخدام العنـــــف تجـــــاه األشـــــخاص أو خلـــــع المعـــــدات وا 

 يعاقب النادي بغرامة مالية قدرها, أو اقتحام الملعب ة بأي شكل أو التلفظ بكلمات نابيةت المسيئة أو السياسيرفع الشعارا
ــــك األمائــــة ألــــف لاير امــــا اذا قــــام الحكــــم بانهــــاء المبــــارا(  111,111)  ــــذي تســــبب  نفــــإ حــــداثة قبــــل موعــــد انتهائهــــا بســــبب تل الفريــــق ال

 ( .32)انظر المادة . المباراة  في انهاء المباراة يعتبر خاسراً  جمهوره
 

 . المشاجرة ( : 51) المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لاير ألفثالثون (  31,111) كل من يشترك فعلًيًا في مشاجرة خالل المباراة يعاقب باإليقاف ست مباريات مع غرامة مالية قدرها  : 51/1
 . أي شخص يحاول منع المشاجرة أو حماية اآلخرين أو فض المشاركين في المشاجرة ال يخضع للعقوبة : 51/2
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 .االعتداء من قبل مجهولي الهوية  ( : 51) المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثمانون(  81,111) قدرها  مة ماليةيعاقب النادي الذي ينتمي إلية المعتدون بغرا, إذا صعب عند حدوث العنف تحديد هوية المعتدين 
 . ألف لاير باإلضافة إلى عقوبات رياضية مناسبة

 

 .ة األنديسوء السلوك من قبل  ( :52)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :األندية في حالة عدم اتباعها للسلوك السليم وباألخص يجوز اتخاذ إجراءات عقابية رياضية ومالية على 
( باإلنذار أو الطرد ) على أي ناد إذا قام الحكم بمعاقبة ستة العبين من ذلك النادي خالل مباراة واحدة  مالية يجوز فرض غرامة:  52/1

 .لاير  عشرة االف (11,111)قدرها , 
ألف لاير إذا قام عدة العبين أو مسئولين من نفس الفريق بتهديد أو مضايقة مسئولي ثالثون ( 31,111)يجوز فرض غرامة قدرها  : 52/2

 .المباراة أو أي شخص آخر 
 

 . التحريض على الكراهية والعنف ( : 53) المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 51,111) أي العب أو مسئول يحرض اآلخرين على الكراهية أو العنف يعاقب باإليقاف عن المباريات لمدة عام وبغرامة قدرها :  53/1
 .لايرخمسون ألف ( 

الصحف واإلذاعة والتلفاز والصحف اإللكترونية :) في وسائل االعالم مثل ( كالتجريح واالساءه واالتهام)في المخالفات الجسيمة :  53/2
باإلضافة إلى , ثالثمائة ألف لاير(  311,111) فتكون الغرامة المالية مبلغًا وقدره , ( والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها

 .قاف لمدة عام اإلي
 

 .إثارة الجماهير  ( : 41) المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  41,111) أي شخص يقوم بإثارة الجماهير  بالفعل أو القول أو االشارة خالل أي مباراة يتم إيقافه مباراتين ويعاقب بغرامة مالية قدرها 

 .ألف لاير  ونأربع
 

 . القانونية عدم األهلية ( :55)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :كب إحدى المخالفات التالية رتاهو الشخص الذي شارك في المباراة و : الشخص غير المؤهل قانونيًا  : 55/1
 .يحمل وثيقتين بتاريخين ميالديين مختلفين العب : 55/1/1
 غير مسجل في النادي العب  : 55/1/2
 .العب أو مسئول مسجل في كشف المباراة وهو موقوف  : 55/1/3
  .أو ببطاقة العب آخر أو بطاقة مزورة اشترك باسم العب آخرالعب :  55/1/4
  .اشترك وهو غير مسجل في كشف المباراةأو مسئول العب  : 55/1/5
  .ناديين مختلفينموقع على كشف العب  : 55/1/6
 .الالعب البديل بعد استيفاء التبديالت :  55/1/7
 .يسمح بذلك  شارك في درجة أدنى من درجته ونظام المسابقة أو البطولة الالعب  : 55/1/8
 .ال يحمل بطاقة العب :  55/1/9
 .غير مجددة  هتبطاقالعب  : 55/1/11
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  .كثر من لعبة في الناديموقع ألالعب  :55/1/11
   .وشارك في المباراة كالعب  العب معتزل : 55/1/12
   .وشارك في المباراة كالعب   حكم عامل يزاول التحكيم :55/1/13
وغرامة ( 32انظر المادة ) خسارة نتيجة المباراة ب قريللعب يعاقب الف اً مؤهل قانوني   أذا شارك العب في مباراة رسمية وهو غير : 55/2

يقاف المسئول الذي شارك أو ساهم في المخالفة لمدة شهر ثالثون( 31,111) مالية قدرها    .ألف لاير وا 
    1تعتبر المباريات السابقة التي شارك فيها الالعب قبل اكتشاف المخالفة صحيحة من حيث النتيجة : 55/3
( 41,111)رك مسئول في مباراة رسمية وهو غير مؤهل قانونيا للمشاركة فيها يعاقب باإليقاف مدة شهر وغرامة مالية قدرها إذا شا :55/4

   .أربعون ألف لاير 
مباراة ناتجة عن عملية تزوير أو تزييف في أى من وثائق في  المشاركمسؤل الإذا كانت عدم االهلية القانونية لالعب أو  :55/5

 . من هذه الالئحة ( 71)يعاقب المخالف بموجب ما ورد في المادة ( 55/1)ت الواردة في الفقرة المخالفا
 

 . االمتناع عن لعب المباراة الرسمية :  (45)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :إذا امتنع الفريق عن لعب المباراة أو مواصلة لعب المباراة فيتخذ بحقه العقوبة التالية

   :قام بنظام الدوري تفي البطوالت التي :  56/1
 .  خمسون ألف لاير ( 51,111) مة مالية قدرها غرا:  56/1/1
 .منع الفريق من االستمرار في تكملة مبارياته في البطولة:  56/1/2
 .األدنى إذا كان نظام البطولة ينص على الصعود والهبوط  تلغى نتائج الفريق ويعتبر في المركز األخير ويهبط للدرجة:  56/1/3
  .المالية المخصصة لدرجة اللعبةيحرم الفريق من اإلعانة :  56/1/4
في أندية ال تطبق االحتراف يحق لهم التسجيل في أندية أخرى  في حالة هبوط الفريق للدرجة األدنى فإن الالعبين المحترفين:  56/1/5

   .يتعارض مع الئحة االحتراف باالتحاد وبما ال بعد موافقة االتحاد مع عدم اإلخالل بالعقوبات المتخذة بحقهم 
 :الثة التي تقام بنظام الدوري في المسابقات التي تقام بنظام خروج المغلوب أو بطوالت أندية الدرجة الث:  56/2
 .خمسون ألف لاير ( 51,111)قدرها غرامة مالية :  56/2/1
 .تلغى نتائج الفريق ويحرم من االستمرار في تكملة مباريات المسابقة أو البطولة الحالية :  56/2/2
                     .في بطولة أندية الدرجة الثالثة يعتبر الفريق في المركز األخير في البطولة :  56/2/3
  .بطولة أندية الدرجة الثالثة التالية في الموسم الذي يليه يحرم من المشاركة في مسابقة خروج المغلوب أو:  56/2/4
  .عبةيحرم الفريق من اإلعانة المخصصة لدرجة الل:  56/2/5

 
 . تأخر الفريق عن حضور المباراة:  ( 42)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كثر من عشرين دقيقة عن الموعد المحدد لبدء المباراة وكان التأخر بدون أسباب مقنعة يطبق  ألإذا تأخر أي فريق عن حضور المباراة 
 .من هذه الالئحة(  56) بحق الفريق العقوبة الواردة في المادة 

 
 . لعبتأخر الفريق عن الدخول ألرض الم :  (45)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثاني أو األشواط اإلضافية  ن الدخول إلى أرض الملعب في الوقت المحدد لبدء المباراة في الشوط األول أو الشوط إذا تأخر أي فريق ع

تأخر بدء المباراة أو تأخر إداري الفريق في تسليم في متنع أحد الفريقين عن تغيير المالبس بناء على طلب حكم المباراة  مما تسبب أو ا
 .عشرة آالف لاير( 11,111) لمباراة عن الوقت المحدد يعاقب الفريق بغرامة مالية قدرها كشف أسماء المشاركين في ا
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 . ر أو الغياب عن اللقاءات والمؤتمرات االعالميةالتأخ :( 44)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفرض على الالعب أو المدرب العقوبات  بعد المبارة االعالمية قاءات أو المؤتمرات لفي حالة تأخر أو غياب المدربين أو الالعبين عن ال

 :ية التال
 .لفت نظر : ر التأخ : 59/1
  .الف لاير على المدرب( 25.111)وخمسة وعشرون  ف لاير على الالعبالعشر خمسة ( 15.111)غرامة مالية قدرها : الغياب  : 59/2

 
 .م االمتناع عن تنفيذ قرارات الحك  :  (56)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 11,111) باريات وغرامة مالية قدرها كل العب يمتنع عن تنفيذ قرارات الحكم مما يترتب علية تعطيل اللعب يعاقب باإليقاف ثالث م

   .عشرة آالف لاير 
 

 .ة رض الملعب للتأثير على سير المباراإلى أ الدخول :( 61)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشرة ( 11,111)مباراتين وغرامة مالية قدرها  بااليقاف الملعب بقصد التأثير على سير المباراة يعاقب  رضأ كل العب أو مسئول يدخل

 .آالف لاير 
 

 . رض الملعبأإلى  الدخول  :  (62)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باراة يعاقب بغرامة مالية يدخل أرض الملعب قبل أو أثناء أو بعد المفي كشف المباراة الرسمي  سمهجل امسئول غير مسكل العب أو 
  .عشرة االف لاير ( 11,111)قدرها 

 

 . التحريض على سحب الفريق وتعطيل اللعب  : (53)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعاقب باإليقاف عن المشاركة في  كل العب أو مسئول يحرض الفريق على االنسحاب من الملعب لتعطيل اللعب أو عدم إكمال المباراة

 .عشرون ألف لاير ( 21,111)المباريات لمدة ثالثة أشهر وغرامة مالية قدرها 
 

 .التدخين داخل الملعب ( :  51)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . االف لاير عشرة( 11,111) قدرهاكل العب او مسئول يقوم بالتدخين داخل الملعب يعاقب بغرامة مالية 

 

 . استالم الجوائز عن االمتناع  : (54)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( مالية أو عينية ) يمتنع عن استالم الجوائز بدون عذر مقبول يعاقب بالحرمان من الجوائز المخصصة كل العب أو مسئول أو نادي 

 . عشرة االف لاير( 11,111)وغرامة مالية قدرها 
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 . المخالفات في المباريات الودية  : (55)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظمة في المناطق يعاقب بغرامة مالية االتحاد أو الجهات المن من سابقةإذا لعب أي فريق مباراة ودية دون الحصول على موافقة   : 66/1

  . آالف لاير عشرة( 11,111)قدرها 
من االتحاد يعاقب الفريق بغرامة مالية قدرها  سابقةإذا أقيمت مباراة ودية بين فريق سعودي وفريق غير سعودي وبدون موافقة   : 66/2

  .ثالثون ألف لاير  ( 31,111)
  .قرر العقوبة المناسبة تنظر اللجنة في أسباب االنسحاب وت داخلية إذا انسحب أي فريق من مباراة ودية : 66/3
إذا رغب أحد الفريقين في االعتذار عن إقامة مباراة ودية متفق عليها فيجب على الفريق تقديم اعتذار خطي إلى الفريق اآلخر   : 66/4

من منطقة واحدة  إذا كان الفريقانأربع وعشرين ساعة من موعد المباراة  خاصة ( 24) بل وصورة منه لالتحاد أو اللجنة المنظمة ق
 :أو ثالثة أيام إذا كان أحد الفريقين من خارج المنطقة والفريق الذي يتأخر عن تقديم االعتذار يتخذ بحقه العقوبة التالية 

  .خر تدفع للفريق اآل آالف لاير عشرة( 11,111)لف بغرامة مالية قدرها من منطقة واحدة يعاقب الفريق المخا إذا كان الفريقان : 66/4/1
لاير تدفع  خمسة عشر الف( 15,111)إذا كان أحد الفريقين من خارج المنطقة يعاقب الفريق المخالف بغرامة مالية قدرها  : 66/4/2

 .للفريق اآلخر
 

 السلوك العدواني والعنصري: الباب الثالث 
 

 .السلوك العدواني  ( : 67) المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو يسلك سلوكًا غير رياضي بأي شكل من األشكال , مبادئ اللعب النظيف بص يسيء إلى أي شخص آخر بأي أسلوب أو يخل أي شخ
 . أربعون ألف لاير(  41,111)  قدرهامع غرامة مالية ( 12و  11)األخرى يخضع للعقوبة بموجب المادتين 

 

 . التفرقة العنصرية ( :68)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعة من األشخاص باأللفاظ أو االشارة أو األفعال المهينة أو العنصرية أي شخص يسيء إلى كرامة أي شخص آخر أو مجم : 68/1

اللون أو اللغة أو العقيدة أو المذهب أو األصل يعاقب باإليقاف خمس  أو االقليم  أووالتي تحط من قدرهم والمتعلقة بالعنصر 
ذا كان مرتكب . مسون ألف لاير خ( 51,111)كما يجوز حرمانه من دخول الملعب وفرض غرامة مالية قدرها . مباريات  وا 

 .مائة وخمسون ألف لاير ( 151,111)المخالفة مسئواًل فترفع الغرامة إلى مبلغ 
أعـاله أو فـي حالـة وجـود ظـروف ( 68/1)من نفس النادي في خرق الفقرة ( مسئولين أو العبين )في حال اشتراك عدة أشخاص   : 68/2

ويجـوز التنزيـل إلـى درجـة , لفريق المعنـي للمخالفـة األولـى وسـت نقـاط للمخالفـة الثانيـة فيجوز حسم ثالث نقاط من ا, مشددة أخرى 
امــا المباريــات التـي تقــام بنظــام خـروج المغلــوب فيجــوز إبعـاد الفريــق عــن المسـابقة مــع مضــاعفة الغرامــة . أدنـى فــي المخالفــة الثالثـة 

 .المالية 
مائـة ( 111,111) قـدرهافي مباراة يعاقب النادي المعني بغرامة ماليـة  (68/1)لفقرة في حالة ارتكاب جماهير أحد الفرق مخالفة ل : 68/3

بغض النظـر عـن السـلوك المسـتحق ,  من مباراة واحدة إلى ست مباريات الملعبكما تعاقب جماهيره بالحرمان من دخول , ألف لاير
 .عدم مراقبة ذلك السلوك , وللعقوبة أ

هير الخطيــرة بعقوبــات إضــافية وبخاصــة لعــب مبــاراة بــدون جمهــور أو خســارة نتيجــة المبــاراة أو حســم يعاقــب علــى مخالفــات الجمــا : 68/4
 .النقاط أو الحرمان من المشاركة في المسابقة 
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 المخالفات المتعلقة بالحرية الشخصية:  لرابعالباب ا
  . التهديد ( : 69) المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتعتبـر هـذه ,  أربـع مباريـاتأربعـون ألـف لاير مـع اإليقـاف ( 41,111)يعاقب بغرامة مالية قـدرها  كل من يهدد مسؤاًل بالمباراة تهديدًا خطيراً 

 .حيث أنها ال تجمع مع عقوبات أخرى ( 33)العقوبات استثناءًا مما ورد بالمادة 
 

 . اإلكـــراه ( :71)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلة أخـرى مـن التصـرف بحريـة يعاقـب جراء معين أو يمنعـه بأيـة وسـراه للضغط على مسئول بالمباراة التخاذ إكل من يستخدم العنف أو اإلك
حيـث أنهـا ال (  33) هذه العقوبات استثناء مما ورد بالمادة  وتعتبر,  ستة أشهرواإليقاف مائة ألف لاير (  111,111)  بغرامة مالية قدرها

 .تجمع مع عقوبات أخرى 
 التزييف والتزوير: الباب الخامس 

 . التزييف و التزوير ( :71)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو تزويـر مسـتند أصـلي أو يسـتعمل مسـتند مزيـف أو مـزور للغـ  فـي  علق باالنشطة الرياضيةمت كل من يقوم بتزييف مستند : 71/1
 .مائتى ألف لاير وال يشمله أي عفو (  211,111) المسائل القانونية يعاقب باإليقاف ست مباريات مع غرامة مالية قدرها 

لحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة اثني إذا كان مرتكب تلك المخالفة مسئواًل فيعاقب من قبل اللجنة با : 71/2 
 .أربعمائة ألف لاير وال يشمله أي عفو (  411,111) مع غرامة مالية قدرها , عشر شهرًا 

يقاع العقوبة المناسبة على النادي الذي ينتمي إل : 71/3 يه يجوز للجنة في حال تكرار المخالفة مضاعفة مقدار الغرامة المالية وا 
 .الشخص المسئول عن التزييف أو التزوير وفق أحكام هذه الالئحة 

 الفساد: الباب السادس 
 . الفســـاد ( :72)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحاد أو مسئول بالمباراة أو العب أو مسئول بنفسه أو بالنيابة عن لهيئة باالح مصلحة غير مبررة كل من يقدم أو يعد أو يمن : 72/1

 :دة أو أكثر من العقوبات التالية بواحيعاقب  تحاده على مخالفة لوائح االثطرف آخر لح
 . مليون لاير(  1,111,111) غرامة مالية قدرها  : 72/1/1
 .الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم وال يشمله أي عفو  : 72/1/2
 . ملعبالمنع من دخول أي   : 72/1/3
 .يعاقب عليه بالمثل ( ة غير المبررة اإلغراء أو قبول الوعد أو قبول المصلح) الفساد السلبي :  72/2
مدى الحياة مع مضاعفة ( 72/1/2)في الحاالت الخطيرة أو في حالة تكرار المخالفة يجوز أن تستمر العقوبة الواردة بالفقرة :  72/3

 .الغرامة المالية 
 .لالتحاد  تلك االصول عودوت وفي جميع الحاالت تأمر اللجنة بمصادرة األصول المستخدمة في ارتكاب المخالفة:  72/4

 تعاطي المنشطات: الباب السابع 
 .تعريف المنشطات والرقابة عليها  ( :73)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحاد الدولي لكرة القدم نين مكافحة المنشطات في لوائح االوقد تم تعريف تعاطي المنشطات و اإلخالل بقوا, يمنع تعاطي المنشطات 

والالئحة السعودية , ة وقيود الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات ويعاقب عليها بموجب لوائح وأنظم
 .للرقابة على المنشطات في الرياضة 
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 عدم تنفيذ القرارات:لباب الثامن ا

 . عدم تنفيذ القرارات ( :74)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قضائية رياضية يعترف بها أو هيئة ( العب أو مدرب أو نادمثاًل مبلغ من المال لشخص آخر كل من يتأخر عن سداد   -  :74/1
 .بالكامل أو جزئيًا  حاداالت

أو أي هيئة قضائية رياضية يعترف بها  باالتحادتصدره أي لجنة  (قرار غير مالي) شخص يمتنع عن تنفيذ أي أمر آخر كلو  
 :ُيتخذ بحقة التالي  بعد اخطاره كتابياً  االتحاد

 .خر تناسب مع حجم المبلغ المالي المتأيعاقب بغرامة مالية ت:  74/1/1

 . (غير المالي) المبلغ المستحق أو تنفيذ القرارلسداد  اللجنة لمن قبًا نح موعدًا نهائي  يم:  74/1/2

خطار النادي نديةاأل فيما يخص:  74/1/3 بأنه في حالة عدم تنفيذ القرار خالل المدة المحددة, سوف يعاقب بحرمانه من  يتم تحذير وا 
 .أو حسم نقاط منهقال الالعبين انت

 .زمة العقوبة الال تنفيذالزمنية المحددة يطلب من النادي المعني  المهلةتنفيذ الشخص للقرار خالل  في حال عدم : 74/2

 .ويجوز المعاقبة بالحرمان من أي نشاط يتعلق بكرة القدم بالنسبة لألشخاص الطبيعيين:  74/3

نة االستئناف وفق المدد واإلجراءات المنصوص أي استئناف ضد القرارات الرياضية الصادرة بموجب هذه المادة يودع أمام لج:  74/4
 . من هذه الالئحة ( 131)و ( 131)و ( 128)و ( 127) و( 126)عليها في المواد 

 بصورة غير قانونية التأثير على نتائج المباريات: التاسعالباب 
 

 . التأثير على نتائج المباريات بصورة غير قانونية ( :24)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو الحرمان المؤقت من  راة بشكل مخالف لألخالق الرياضية يعاقب باإليقاف لست مبارياتكل من يتآمر بالتأثير على نتيجة المبا:  75/1
ثالثمائة ألف لاير , وفي الحاالت الخطيرة يكون ( 311,111) قدرهاالمشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم, كما يعاقب بغرامة 

 . يشمله أي عفو رياضيالحرمان عن المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة وال

يعاقب النادي الذي ينتمي  (75/1)في حالة قيام العب أو مسئول بالتأثير على نتيجة المباراة بصورة غير قانونية بموجب الفقرة :  75/2
ة خمسمائة ألف لاير , ويجوز المعاقبة على المخالفات الجسيم( 511,111) قدرهاإليه ذلك الالعب أو المسئول بغرامة مالية 

 .الجوائز مع مضاعفة أو زيادة مقدار الغرامة المالية سحببالطرد من المسابقة أو التنزيل لدرجة أقل أو حسم النقاط أو 

 مسئوليات الهيئات والروابط واالندية المنظمة :  الباب العاشر
 . تنظيم المباريات( : 25)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تراعي الهيئات والروابط االندية المنظمة اآلتي 

خطار االتحاد بالمخاطر الجسيمة المحتملة تقيم مدى المخاطر المتع:  76/1  .لقة بالمباريات وا 
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االلتزام بقوانين السالمة وتنفيذها واتخاذ كل إجراءات السالمة التي يتطلبها الموقف قبل واثناء وبعد المباراة عند وقوع الحوادث  : 76/2
 .ولية وفق لوائح االتحاد الدولي لكرة القدم واالنظمة الوطنية واالتفاقات الد

 .ضمان سالمة مسئولي المباراة والالعبين ومسئولي الفرق خالل تواجدهم  : 76/3

 .ون معها بكل جدية اإخطار الجهات المعنية والتع : 76/4

 .ضمان تنفيذ القانون وحفظ النظام في الملعب والمناطق المحيطة به وتنظيم المباريات بصورة صحيحة  : 76/5

من هذه المادة ويطبق بحق النادي ( 76/2)و( 76/1)رة على ملعب أي ناد يجب عليه التقيد بالفقرتين في حالة اقامة مبا : 76/6
 ( .77)المخالف ما ورد في المادة 

 

 . الفشل في االلتزام ( : 22)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اربعون الف لاير ( 41.111)الية قدرها يعاقب بغرامة م( 76)أي هيئة أو رابطة أو ناد يفشل في تنفيذ التزاماته بموجب المادة  : 77/1

 .يجوز فرض عقوبات إضافية( 76)في حالة المخالفات الجسيمة للمادة  : 77/2

 .للجنة الحق في فرض عقوبات خاصة بأسباب تتعلق بالسالمة  : 77/3
 

 .المسئولية عن سلوك الجماهير ( : 25)المادة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نديـة المنظمـة مسـئولة عـن سـلوك الجمـاهير بغـض النظـر عـن مسـألة السـلوك الموجـب للعقوبـة أو عـدم تكون الهيئات والـروابط واأل : 78/1
مائة الف لاير كما يجوز فـرض عقوبـات اضـافية مـع مضـاعفة ( 111.111) قدرهاالمراقبة وتبعًا للحالة يجوز المعاقبة بغرامة مالية 

 .يرة أو زيادة مقدار الغرامة المالية في حالة االضطرابات الخط

يكــون النــادي الضــيف مســئوال عــن ســوء الســلوك النــاتج عــن جمــاهيرة بغــض النظــر عــن مســألة الســلوك الموجــب للعقوبــة أو عــدم  : 78/2
مائة الـف لاير كمـا يجـوز فـرض عقوبـات اضـافية مـع مضـاعفة ( 111.111)المراقبة وتبعًا للحالة يجوز معاقبته بغرامة مالية قدرها 

 .المالية في حالة االضطربات الخطيرة  أو زيادة مقدار الغرامة

في حالة قيام جمهور أي ناد باستخدام العنف تجـاة االشـخاص أو خلـع المعـدات أو اطـالق األلعـاب الناريـة أو القـذف بـأي أداة أو  : 78/3
ـــادي بغر  ـــة أو أقتحـــام الملعـــب يعاقـــب الن ـــأي شـــكل أو الـــتلفظ بكلمـــات نابي امـــة ماليـــة قـــدرها رفـــع الشـــعارات المســـيئة أو السياســـية ب

 . مائة الف لاير ( 111.111)
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 االحتجاج: الباب الحادي عشر
 .االحتجاج  : ( 24)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احد الفريقين إلى االتحاد أو الجهات المنظمة بعد اتخاذ  يقدم االحتجاج على وقائع حدثت ولها تأثير مباشر على المباراة  من :  79/1

 :التالية  اإلجراءات
 . قدم لالتحاد أو الجهة المنظمة قبل الساعة الثانية ظهرا من اليوم التالي إلقامة المباراةيجب أن يصل االحتجاج الم:  79/1/1
( الوطني الخميس والجمعة واليوم)المسابقات والبطوالت التي تقام على مستوى المناطق والمحافظات ال تحتسب أيام اإلجازات :  79/1/2

 .ضمن فترة أيام العمل التي يقدم فيها االحتجاج 
   ستة االف( 6111)ينوب عنة مصحوبا برسم االحتجاج وقدرة  يقدم االحتجاج بخطاب رسمي موقع من رئيس النادي أو من :  79/1/3

  .أو بشيك أو إيداع في حساب االتحاد لاير نقداً 
  .االحتجاج الذي يقدم يجب أن يدعم بدليل واضح وقانوني للمخالفة:  79/2
 بطريقة  أو الجهة المنظمة قبل موعد المباراة التالية للفرق المعنية باالحتجاج إذا كانت المباراةل اللجنة يبت في االحتجاج من قب:  79/3

  .خروج المغلوب
  .يرد رسم االحتجاج وموضوعاً  في حال قبول االحتجاج شكالً  : 79/4
 . االتحاد وقصند ةحسم االحتجاج لمصلر  فيه أو موضوعا يصادر االحتجاج غير المقبول شكالً :  79/5
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 الهيئات القضائية واإلجراءات: العنوان  الثالث 
 التنظيم: الفصل األول 

 الصالحيات: الباب األول 
 . الحكم ( :81)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تتخذ القرارات االنضباطية خالل المباريات من قبل الحكم : 81/1
 ( .85/2) الفقرةما ورد في مع مراعاة , تعتبر هذه القرارات نهائية  : 81/2
أنظر .  المخالفات االنضباطية للجنةرفع يمكن للحكم تطبيق صالحيات الهيئات القضائية في بعض الحاالت الخاصة من خالل  : 81/3

  .( 85)و ( 48)و ( 47) المواد
 

 .الهيئات القضائية  ( :81)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تحاد هي لجنة األخالق, ولجنة االنضباط, ولجنة االستئنافالالهيئات القضائية ل : 81/1

 . األخالق باالتحاد تنظيم وصالحيات لجنة األخالق تحدد الئحة : 81/2

 .رفع توصياتها إلى االتحاد حول أي تعديل يخص الالئحة  أو منفردة للهيئات القضائية مجتمعة  : 81/3
 

 .لجنة فض المنازعات الرياضية  ( :57)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربية لجنة األولمبية العيجوز استئناف بعض القرارات الخاصة التي تصدرها لجنة االستئناف لدى لجنة فض المنازعات الرياضية بال

 . (136أنظر المادة .)  السعودية
 

 . اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ( :83)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحاد الدولي لكرة القدم, تقوم اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات , أو الهيئات كافحة تعاطي المنشطات الخاصة باالبموجب لوائح م
 .نشطات وتحليل العينات وفحص الشهادات الطبيةاألخرى التي تحت إشرافها, بإجراء اختبار تعاطي الم

 لجنة االنضباط: الباب الثاني 
 . االختصاص العام ( : 84) المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختصاصات الهيئات األخرى وبما يحقق األهداف والغايات مخالفة لم تدخل ضمن تحاد لها الحق في المعاقبة عن أي لجنة االنضباط في اال

 .واالنضباط في الوسط الرياضي تحاد من مبادئ وقيم وأخالقيات لفرض االحترامالالتي وضعت ألجلها هذه الالئحة وما احتواه النظام األساسي ل
 

 . االختصاص الخاص  ( : 54) المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تختص لجنة االنضباط بالمسئوليات التالية

 .لفات الجسيمة التي لم ينتبه لها مسئولي المباراةالمعاقبة على المخا : 85/1

 .الواضحة في قرارات الحكم  األنضباطية تصحيح األخطاء : 85/2
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 . ًا على الطردتمديد مدة اإليقاف عن المباريات المترتب تلقائي   : 85/3

 .إعالن العقوبات اإلضافية مثل الغرامة المالية : 85/4
 

 . يس عند اتخاذ القرارات بمفرده اختصاصات الرئ ( : 55) المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اتخاذ القرارات التاليةبمفردة يجوز لرئيس لجنة االنضباط  : 86/1

 .إيقاف شخص ما في حدود ثالث مباريات أو فترة شهرين كاملين  : 86/2

 .ألف لاير عشرين( 21,111)فرض غرامة مالية ال تزيد عن  : 86/3

 ( .144انظر المادة )اتخاذ قرار تعميم العقوبة  : 86/4

 .جة عن االعتراض على أعضاء اللجنة ية النزاعات الناتتسو  : 86/5

لغاءها  : 86/6  ( .141,  137 تينانظر الماد)إعالن اإلجراءات المؤقتة وتغييرها وا 
 

 لجنة اإلستئناف: الباب الثالث 
 . االختصاصات ( : 87) المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحاد نهائية أو لم تتم إحالتها إلى الالتي لم تعتبرها لوائح ا نضباطرات لجنة االستئنافات ضد قرافي كل اال النظربتختص لجنة االستئناف 
 .لجنة أخرى 

 

 .ه اختصاصات الرئيس عند اتخاذ القرارات بمفرد ( : 88) المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : اتخاذ القرارات التالية بمفرده يجوز لرئيس لجنة االستئناف

 (.147انظر المادة )عميم العقوبة اتخاذ القرار حول استئناف ضد قرار ت : 88/1
 . اللجنةض على أعضاء تسوية النزاعات الناتجة عن االعترا : 88/2
 .ستئنافات ضد القرارات المؤقتة التي يصدرها رئيس لجنة االنضباط الحكم على اال : 88/3
 ( .137انظر المادة ) والغائهاإعالن اإلجراءات المؤقتة وتغييرها  : 88/4

 

 األحكام العامة للهيئات القضائية: الباب الرابع 
 . التكوين  ( : 89) المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وتتكون كل لجنة من خمسة اعضاء لجنة األخالق واالنضباط واالستئناف لمدة أربع سنواتأعضاء  يقوم االتحاد بتعيين : 89/1

 . االربعلكل لجنة من ضمن أعضاءها لنفس فترة السنوات  ونائب للرئيس تحاد رئيساً يعين اال : 89/2

 .تحادمقر االالرياض يجب أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس مقيمًا في مدينة  : 89/3

 .مؤهالت قانونية  رؤساء ونواب رؤساء اللجانيجب أن تكون لدى  : 89/4
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ست اجتماعات متفرقة في الموسم الرياضي  ولالتحاد الحق في اسقاط العضوية عن العضو اذا تغيب اربع اجتماعات متتالية ا : 89/5
 .  دون عذر مقبول الواحد

 

 . االجتماعات ( :91)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أعضاء على األقل  تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية عند حضور ثالثة : 91/1

 .يدعو سكرتير اللجنة األعضاء , بأمر من الرئيس لالجتماع  : 91/2
 

 .الرئيس  ( :91)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يترأس الرئيس االجتماعات ويتخذ القرارات التي تمنحه هذه الالئحة صالحية اتخاذها  : 91/1
ئب الرئيس ينوب عنه أقدم في حالة عدم تمكن الرئيس من حضور االجتماع , ينوب عنه نائب الرئيس , وفي حالة غياب نا : 91/2

 .في عضوية اللجنةاألعضاء 
 
. 

 .سكرتارية الهيئات القضائية  ( :92)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تحاد وري ألعمال الهيئات القضائية باالتحاد طاقم السكرتارية الضر التوفر األمانة العامة ل : 92/1
 . تحاد السكرتير القانوني للجنة , الذي يجب أن يكون لديه مؤهل قانونياليعين األمين العام ل : 92/2
 .يتولى السكرتير القانوني للجنة دراسة الحاالت و المخالفات للعرض على اللجنة بالطريقة المناسبة  : 92/3

يتولى السكرتير القانوني تسجيل محضر االجتماعات والقرارات المتخذة في االجتماعات وحفظ الملفات ويتم االحتفاظ بالقرارات  :92/4
 . المتخذة والملفات الخاصة بها 

 

 . االستقاللية ( :93)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تحاد قراراتها باستقاللية تامة وباألخص يجب أال تتلقى أية تعليمات من أية هيئة التتخذ الهيئات القضائية با : 93/1

تحاد البقاء في غرفة االجتماعات خالل مداوالت الهيئات القضائية إال إذا طلب منه اليحظر على أي عضو بهيئة أخرى ل : 93/2
 .صراحة حضور االجتماع 

 

 .عدم تولي منصب آخر ( :94)دة الما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تحاد اليجب أال يكون أعضاء الهيئات القضائية أعضاء بمجلس اإلدارة أو اللجان الدائمة ل

 

 



 
 

32 

 

 
 

 . عدم المشاركة ( :95)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا تساؤالت قوية حول تحاد االمتناع عن المشاركة في االجتماعات التى تثير مواضيعهلى أعضاء الهيئات القضائية في االيجب ع : 95/1
 :ومن ذلك مسألة الحياد 

 .ن العضو لديه مصالح مباشرة في نتائج موضوع االجتماعإذا كا : 95/1/1

 .إذا كان مرتبطًا بأي من األطراف  : 95/1/2

 . إذا سبق أن تعامل مع الواقعة في ظروف مختلفة  : 95/1/3

ار رئيس اللجنة يتعين على االعضاء الممتنعين عن المشاركة في االجتماع بناءًا على االسباب المذكورة في الفقرة السابقة اخط : 95/2
 .هذا ويجوز لالطراف المعنية االعتراض على أي عضو يعتقدون بأنه قد يكون منحازا  . فورًا 

 .يفصل الرئيس في أي دعوى تتعلق بالتحيز : 95/3

 .أي إجراءات يشترك فيها عضو صدر أمر من رئيس اللجنة بعدم مشاركتة تعتبر ملغاة وغير سارية المفعول :  95/4
 

 . السرية ( :45)لمادة ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعلومات المتعلقة بالحالة )ب أن يضمن أعضاء الهيئات القضائية سرية أية معلومات يتم الكشف عنها خالل سير عملهم يج:  96/1

 ( .ومحتويات المداوالت والقرارات المتخذة

 . يتم الكشف إال عن القرارات التي سبق أن تم إبال  المعنيين بهاال : 96/2
 

 . اإلعفاء من المسئولية ( : 97)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحاد أو األمانة العامة مسئولين عن أي أفعال أو التستوجب العقوبة الجسيمة , ال يكون أعضاء اللجان القضائية لفيما عدا الحاالت التي 
 . ترك أفعال تتعلق بأية إجراءات انضباطية 
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 ءاإلجرا: الفصل الثاني 
 أحكام عامة: الباب األول 

 القسم األول
 . القيود الزمنية ( :98)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . لتزم بها األندية تبدأ من اليوم الذي تستلم فيه المستند المعني القيود الزمنية التي يجب أن ت:  98/1

بدأ التزام االشخاص اآلخرين بالقيود الزمنية , بعد أربعة أيام من تلقي اإلتحاد المستند الذي يخصهم ؛ وفى حالة إرساله من ي:  98/2
 .القيد الزمني في اليوم الذي يستلم فيه المستند  االتحاد إلى األشخاص أو النادي أو الممثلين القانونيين المعنيين , يبدأ

م وافق عطلة رسمية للدولة , سواء كانت أسبوعية أو موسمية ,  ينتهي القيد الزمني في يو اليوم األخير من القيد الزمني ي إذا كان:  98/3
 .العمل التالي للعطلة الرسمية

  

 . االلتزام ( :99)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . األطراف التزاما بالقيود الزمنية ال يعتبر إرسال الرسائل اإللكترونية من قبل :  99/1

 . يجب تسليم المستند إلى الطرف المعني مناولًة أو بالفاكس في موعد ال يتعدى منتصف ليلة اليوم األخير من القيد الزمني :  99/2

 . لزمني ال يعتبر االلتزام بالقيد الزمني قد تم إال إذا تم تنفيذ اإلجراء المطلوب قبل انقضاء ذلك القيد ا:  99/3

في حال إرسال المستند بالفاكس , يعتبر القيد الزمني قد تم االلتزام به إذا استلم المستند من قبل الطرف المعني في اليوم األخير :  99/4
 . من القيد الزمني 

صورة غير ا تم السداد بقد تم تسديده في الوقت المحدد إذ( 131انظر المادة )في حال اإلستئنافات , يعتبر اإليداع المطلوب :  99/5
 . تحاد عند منتصف ليلة اليوم األخير من القيد الزمني قابلة للنقض في حساب اال

 

 . انقطاع القيد الزمني ( : 111)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يعتبر القيد الزمني منقطعًا :  111/1

  .ذي الحجة 14ذي الحجة إلى  5من  شوال ؛ وكذلك 4رمضان حتى  23من يوم :  111/1/1

 . تحاد وتستمر يومين بعد انتهائهاالدأ قبل يومين من انعقاد الجمعية العمومية لخالل الفترة التي تب:  111/1/2

 .يجوز تطبيق أحكام خاصة في ظروف معينة :  111/2

 . التمديد للقيود الزمنية المؤقتة ( :111)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .للتمديدالقيود الزمنية المحددة في هذه الالئحة غير قابلة :  111/1

 .الذي يقوم بتحديدة عند الطلب المؤقت يجوز لرئيس اللجنة تمديد القيد الزمني :  111/2

 .أكثر من مرتين ويكون التمديد في المرة الثانية لظروف استثنائية  المؤقت ال يجوز لرئيس اللجنة تمديد القيد الزمني:  111/3
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أن يعلن الرئيس قرار الرفض وفي الحاالت الطارئة يجوز . إذا رفض الرئيس تمديد القيد الزمني , يمنح مقدم الطلب يومين إضافيين :  111/4
 . شفاهةً لمقدم الطلب 

 حق الترافع: القسم الثاني 
 . المحتويات ( :112)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ويجوز لها باألخص   لألطراف الحق في الدفاع قبل اتخاذ أي قرار , سواء كان حضوريًا أو من خالل إرسال مذكرات قانونية:  112/1

 .اإلشارة إلى الملفات :  112/1/1

 .ية والقانونية إبداء الحجج الماد:  112/1/2

 .طلب تقديم األدلة :  112/1/3

 .المشاركة في تقديم األدلة :  112/1/4

 .الحصول على قرار معقول :  112/1/5

 . يجوز تطبيق أحكام خاصة في حاالت معينة :  112/2
 

 . القيود ( :113)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ءات القضائية بصورة صحيحة أو يجوز تقييد حق الترافع في ظروف استثنائية مثل الحفاظ على أمور سرية أو ألجل سير اإلجرا:  113/1
 . سريعة 

 .يجوز تطبيق أحكام خاصة في حاالت معينة :  113/2
 

 األدلة: القسم الثالث 
 . األنواع المختلفة لألدلة ( :114)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يجوز تقديم أي نوع من األدلة :  114/1
 . يتم رفض أي دليل يحط من كرامة اإلنسان أو ال يقدم أية حقائق ذات صلة : 114/2

مراقبي المباريات ومقيمي الحكام ,  تقاريرتقارير الحكام , تقارير الحكام المساعدين ,: ى وجه الخصوص األدلة التالية تقبل عل:  114/3 
 . اإلقرارات المقدمة من األطراف والشهود , األدلة المادية , آراء الخبراء أو تسجيالت الفيديو 

 

 . تقييم الدليل ( :115)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .رفض أي دليل  مطلق الحرية في قبول أوالقضائية للهيئات :  115/1
ات يجوز للهيئات القضائية أخذ تصرفات األطراف خالل فترة التقاضي بعين اإلعتبار وبخاصة مستوى التعاون مع الهيئ:  115/2

 ( .118انظر المادة )تحاد القضائية واألمانة العامة باال
 . تقرر الهيئات وفق قناعاتها الشخصية :  115/3
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 . ولي المبارياتتقارير مسئ ( :116)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تعتبر الحقائق المذكورة في تقارير مسئولي المباريات دقيقة :  116/1
 .ى عدم دقة محتويات هذه التقارير يجوز تقديم االدلة عل:  116/2
يعتبر تقرير , في حال وجود أي تعارض بين تقارير مسئولي المباراة ولم يتوفر أسلوب مقبول للتفريق بين الحقائق الواردة بها :  116/3

قرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ساحة الملعب ؛ ويعتبر تقرير مراقب المباراة التقرير الصحيح فيما الحكم هو الت
 .يتعلق بالوقائع التي حدثت خارج ساحة الملعب 

 

  . عبء تقديم االدلة ( :117)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يقع عبء تقديم االدلة فيما يتعلق بالمخالفات االنضباطية على االتحاد 
   

 يل والمساعدةالتمث: القسم الرابع 
 

 .التمثيل والمساعدة  : (118)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يجوز لألطراف االستعانة بمحامين مرخصين لهم من وزارة العدل لتمثيلهم قانونيًا امام الجهات المختصة   : 118/1
 .فيجوز تمثيلها  اً طراف شخصي  حضور األ لم يكن المطلوباذا :  118/2
 .لألطراف حرية اختيار من يمثلهم من المحامين :  118/3

 

 اللغة المستخدمة في االجراءات القضائية :خامس القسم ال
 

 .اللغة المستخدمة في االجراءات القضائية  ( :119)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . اللغة العربية  هياللغة المستخدمة في االجراءات القضائية :  119/1
 .استخدام المترجمين الفوريين , عند الضرورة  ,يجوز لالتحاد :  119/2
 .تصدر القرارات باللغة العربية :  119/3
 .يتوجب على االتحاد ترجمة القرار , للشخص المعني  االصليةاللغة  هيالمستخدمة في القرار  ةاللغ إذا لم تكن:  119/4

 

 اإلخطار بالقرارات :القسم السادس 
 

 

 . المرسل إليهم ( :111)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .طراف بالقرارات يتم اخطار جميع األ:  446/4
ترسل القرارات والمستندات الموجهة إلى الالعبين والمسئولين واألندية إلى عنوان النادي المعني وتعتبر تلك المستندات قد :  111/2

 ( .98انظر المادة . )استملت بصورة صحيحة من وقت وصول المستندات الى النادي 
 

 . طار النظاميةوسائل اإلخ ( :111)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كما تعتبر القرارات المرسلة عن طريق الفاكس ملزمة قانونيًا , كون وسائل االخطار بالبريد الرسمي أو بالمناولة ت : 111/1
 . لكتروني رسال القرارات عن طريق البريد اإليحظر إ:  111/2 
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 متفرقات :القسم السابع 
 

 .األخطاء الواضحة  ( :112)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . او أي اخطاء واضحة اخرى يجوز ألية لجنة مختصة تصحيح االخطاء في العمليات الحسابية 
 

 . التكاليف والمصروفات ( :113)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تدفع التكاليف والمصروفات من قبل الطرف الخاسر :  113/1
 .يتحمل االتحاد تلك التكاليف والمصروفات , في حال عدم وجود طرف خاسر :  113/2
وتقرر اللجنة التي تفصل في ,  يجوز تقاسم التكاليف والمصروفات بين األطراف المختلفة بالتساوي اذا كان ذلك عادالً :  113/3

 .وهذه القرارات غير قابلة لالستئناف , ويتم إعالن المبالغ من قبل الرئيس , الموضوع كيفية ذلك 
 

 . إنفاذ القرارات ( :114)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تصبح القرارات سارية المفعول بمجرد ارسالها 
 

 .اإلجراءات القضائية التي ال اساس لها  ( :115)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :في الحاالت التالية القضائية  االجراءات  إقفاليجوز 
 . طراف الى اتفاق اذا توصلت األ:  115/1
 .فالس إذا اعلن احد االطراف اإل:  115/2
 .ذا اصبحت ال اساس لها إ:  115/3

 

 لجنة االنضباط: الباب الثاني 
 بدء االجراءات القضائية والتحري: القسم االول 

 .بدء اإلجراءات القضائية  ( :116)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بحكم االختصاص  تنظر لجنة االنضباط دعاوى المخالفات االنضباطية:  116/1
على أن , يجوز ألي لجنة أو شخص تقديم شكوى أو تقرير عن السلوك الذي ال يتفق مع لوائح االتحاد إلى الهيئات القضائية  : 116/2

 .يكون ذلك مكتوبًا 
 .يتوجب على مسئولي المباريات اإلفصاح عن المخالفات التي تصل إلى علمهم :  116/3 

 .وبالشكاوى والبالغات , انضباطية خالفات بحاالت اإلنذار والطرد والتقارير المتضمنة م اللجنةامة تزود األمانة الع:  116/4
يحق للجنة ان تدعو إلجتماعاتها  من يلزم حضوره للمناقشة أو النظر أو ابداء الرأي في المسائل المطروحة للمناقشة دون أن :  116/5

 .يتمتع بحق التصويت 
 

 .ي التحر ( :117)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وبتوجيه من الرئيس جنة بالتحريات األولية بحكم منصبهني لليقوم السكرتير القانو 
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 . طرافالتعاون بين األ ( :118)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتوجب على األطراف التعاون السريع واإليجابي إلظهار الحقائق ؛ على أن تلتزم بالطلبات المقدمة من لجان االتحاد او الهيئات  : 118/1
 .القضائية حول المعلومات 

 .ًا ذا كان ذلك ضروري  إ طرافجنة الحقائق المقدمة من قبل األلليفحص السكرتير القانوني :  118/2 
فرض غرامة مالية التزيد عن مبلغ , بعد انذارهم , يجوز لرئيس اللجنة , إذا تأخرت األطراف في االستجابة الفورية :  118/3

 .مائة الف لاير باإلضافة إلى عقوبات رياضية( 111,111)
فتقوم اللجنة باصدار قراراتها حول الموضوع على ضوء , ولم تلتزم بالمدة الزمنية المحددة , اون اذا فشلت االطراف في التع:  118/4

 .الملف الذي لديها 
 االفادات الشفهية والمداوالت والقرارات :القسم الثاني 

 

 . يةاإلفادات الشفه ( :119)المادة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . لف الذي لديهامعلى ضوء ال اللجنة وتقررية الشفه فاداتال تستخدم اإل, كم عام كحُ :  119/1
 .ية ودعوة جميع االطراف ذوى العالقة  الشفه ان تقوم بترتيب االستماع لإلفادات, بطلب من احد االطراف , يجوز للجنة :  119/2
 . بواب المغلقة دائمًا ية وراء األتكون اإلفادات الشفه:  119/3

 

 . اإلجراء, ية االفادات الشفه ( :121)المادة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ية االفادات الشفه تسلسل يقرر الرئيس:  121/1
 .الرئيس الشخص الذي قدمت اإلفادات ضده الفرصة النهائية للتحدث  مجرد انتهاء االستماع لألدلة يعطيب:  121/2
 .ية بتقديم األطراف مرافعاتها النهائية تنتهي اإلفادات الشفه:  121/3
 

 .المداوالت  ( :121)المادة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المداوالت خلف األبواب المغلقة اللجنةتجري :  121/1
 . ذلك فورا إجراء المداوالت ية يليالستماع الى اية افادة شفهذا تم اإ:  121/2
 .إال في الحاالت االستثنائية , تجرى المداوالت بدون انقطاع :  121/3
 .المسائل المختلفة للتداول  تسلسل الذي تقدم بموجبهيقرر الرئيس ال:  121/4
 .دائما في النهاية  يفصح االعضاء الحاضرون عن ارائهم وفق التسلسل الذي يحدده الرئيس وهو الذي يتحدث:  121/5
 .بصالحيات استشارية فقط  للجنة يتمتع السكرتير القانوني:  121/6

 

 .صدور القرار ( :122)المادة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الحاضرينغلبية المطلقة من أصوات األعضاء تصدر القرارات باأل:  122/1
 .بأصواتهم  اعضاء الحاضرين يجب أن يدلو جميع األ:  122/2
 .لرئيس وتعتبر قرارات اللجنة نافذة بمجرد صدورها يرجح الجانب الذي فيه ااذا تساوت االصوات :  122/3
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 .شكل ومحتوى القرار  ( :473)المادة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :يحتوي القرار على االتي , ادناه  (124)خالل بتطبيق المادة دون اإل:  123/1
 .تشكيل اللجنة :  123/1/1
 .مراكز الطرفين المتنازعين :  123/1/2
 .ملخص بالوقائع :  123/1/3
 .عليها القرار نيباألسباب القانونية التي :  123/1/4
 .الحيثيات التي بني عليها القرار  :  123/1/5
 .بنود القرار :  123/1/6
 .اشارة الى قنوات االستئناف :  123/1/7
 .توقيع رئيس الجلسة والمقرر  :  123/2

 

 . القرارات التي ال يذكر فيها االسباب ( :124)المادة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا تم اخطار االطراف فلهم مهله عشرة أيام للطلب خطيًا بتقديم  إذا لم تذكر اللجنة اسباب القرار فالبد من ذكر بنوده بداًل عنه:  124/1 وا 
ذا لم يتم ذلك يعتبر القرار سارى المفعول   .اسباب القرار وا 

 . اً خطي  ترسل اسباب القرار الصادر الى جميع االطراف , سباب القرار أ اً إذا طلب احد األطراف خطي  :  124/2
 عند استالم اسباب القرار الصادر عن اللجنة, ئناف يبدأ القيد الزمني لرفع االست:  124/3
 .يتم تسجيل توضيح مختصر عن االسباب بملف القضية , إذا لم تطالب األطراف بأسباب القرار :  124/4

 

 اجراءات التقاضي امام رئيس لجنة االنضباط عند اتخاذ القرار بمفردة: القسم الثالث 
 

 .ه نة االنضباط عند اتخاذ القرار بمفردالتقاضي أمام رئيس لج : (125)المادة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وانين التي تحكم لجنة االنضباط بنفس االسلوب كذلك في حالة اتخاذ رئيس اللجنة القرار بمفردة قال تنطبق
 لجنة االستئناف :الباب الثالث 

 

   . القرارات القابلة لإلستئناف ( :126)الماده  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :لية باستثناء الحاالت التا جنة االستئناف ضد أي قرار تصدره لجنة االنضباط ؛ليجوز تقديم استئناف إلى 
 .لفت نظر  :  126/1
 حذير تال :  126/2
 .او االيقاف لمدة شهرين او اقل , اإليقاف لمباراتين او اقل  :  126/3
عشرة آالف لاير او اقل في ( 11,111)خمسين ألف لاير او اقل على أي ناد أو الغرامة بمبلغ ( 51,111)الغرامة بمبلغ   : 126/4

  .الحاالت االخرى 
 

 . األهلية لالستئناف ( :127)المادة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, تبرر تعديل او الغاء القرار  نضباط ولدية مصلحه محمية قانونياً في التقاضي أمام لجنة اال يكون طرفاً , يجوز ألي شخص :  127/1
 .الى لجنة االستئناف  اً ان يقدم استئناف
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لديها موافقة خطية من ويجب ان يكون , يجوز لألندية االستئناف ضد القرارات التي تعاقب العبيها ومسئوليها او اعضائها :  127/2
  .الشخص المعني

 

 .القيد الزمني لالستئناف  ( :128)المادة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ساعة من اخطاره بالقرار  " 48"كل طرف ينوي االستئناف يجب أن يخطر لجنة االستئناف خطيا بنيته القيام بذلك خالل  :  128/1
ساعة " 48"بعد انقضاء أي لثالثة أيام بعد ذلك تبدأ مدة ا. يجب تقديم اسباب االستئناف خطيا خالل مدة اقصاها ثالثة ايام   : 128/2

  .أعاله من هذه المادة ( 128/1)األولى المذكورة في الفقرة 
 .االستئناف  قبولإذا لم يتم االلتزام بهذه المتطلبات ال يتم  :  128/3

 

 . أسس االستئناف ( :129)المادة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .او التطبيق الخاطئ للقانونعلى العرض غير الصحيح للحقائق  يجوز للمستأنف االعتراض
 

 . ألتماس االستئناف ( :131)المادة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقدم المستأنف التماسه لالستئناف عبر الفاكس ويرسل األصل خالل ثالثة أيام عمل ما لم يسلم األصل مباشرة لسكرتير   :  131/1
  .اللجنة

 ( .127)يتضمن االلتماس الدعوى واألسباب وعرض األدلة على أن يوقع من قبل المستأنف أو ممثله وفقًا للمادة  :  131/2
 

 . اع مصروفات االستئنافإيد ( :434)المادة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحاد قبل الأالف لاير في الحساب البنكي ل عشرة( 11,111)كل شخص يرغب في تقديم استئناف , يتوجب عليه إيداع مبلغ  : 131/1

 .انقضاء مدة األيام الثالثة ليكون االستئناف رسميا
 .إذا لم يتم االلتزام بذلك ال يقبل االستئناف:   131/2  

 .حال كسبه القضية , ويتحمله الطرف الخاسر للقضية يعاد هذا المبلغ إلى المستأنف في :  131/3
 

 . أثر االستئناف ( :132)المادة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تؤثر نتائج االستئناف على القضية التي تتم مراجعتها من قبل لجنة االستئناف:  132/1
 .ال يؤدي االستئناف إلى إيقاف العقوبة إال فيما يتعلق بأوامر دفع المبالغ المالية فقط:  132/2

 

 . تخاذ القرارإلى ا ات القضائية المؤديةتسلسل اإلجراء ( :133)المادة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يتم تحديد تسلسل اإلجراءات القضائية وفق الموضح في هذه الالئحة:  133/1
 . سكرتير القانوني للجنةرئيس الجلسة أو من يفوضه وال توقع القرارات من قبل:  133/2
 .ال يضار المستأنف من استئنافه على القرار  :  133/3

 

 .ية استمرار اإلجراءات القضائ ( :431) المادة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.معدلة)تعد قرارات لجنة االستئناف نهائية وواجبة النفاذ كحكم عام ,  :  134/1
 . يحفظ الحق في التظلم أمام لجنة فض المنازعات الرياضية باللجنة األولمبية العربية السعودية:  134/2
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 . التقاضي أمام رئيس لجنة االستئناف عند اتخاذ القرار بمفرده ( :135)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .القوانين التي تحكم لجنة االستئناف بنفس األسلوب كذلك في حالة اتخاذ رئيس اللجنة القرار بمفرده تنطبق

 لجنة فض المنازعات الرياضية باللجنة األولمبية العربية السعودية :الباب الرابع
 

 .نازعات الرياضية لجنة فض الم ( :136)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحاد التي يجوز إحالتها إلى لجنة فض المنازعات الرياضية باللجنة خذة من قبل الهيئات القضائية باالنوع القرارات المت تحادااليحدد 
 . األولمبية العربية السعودية وفق صالحياتها واختصاصاتها

 

 اإلجراءات الخاصة: الباب الخامس 
 اإلجراءات المؤقتة: القسم األول 

 

  . م عامةأحكا ( :137)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخالفة , وال يمكن اتخاذ قرار حول القضية األساسية في وقت مبكر فإنه يجوز لرئيس لجنة االنضباط في الحاالت  إذا حدثت:  137/1
 .الطارئة  إصدار عقوبة أو تغييرها أو تعديلها بصورة مؤقتة

علق بضمان االلتزام يجوز أن يتخذ الرئيس , في ظروف مماثلة, إجراءات أخرى مؤقتة حسبما يراه مناسبا, خاصة فيما يت :  137/2
 .بعقوبة سارية

  .أو بحكم منصبه بناء على طلب الشخصيتخذ الرئيس اإلجراء :  137/3
 

 . اإلجراء المؤقت ( :138)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يتخذ الرئيس قراره بناء على األدلة المتوفرة في ذلك الوقت:  138/1
 .لألطراف هيةم باالستماع إلى اإلفادات الشفالرئيس غير ملز :  138/2

 

 . لمؤقتالقرار ا ( :139)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .س قراره فورايتخذ الرئي:  139/1
 .يجب تطبيق ذلك القرار فورا:  139/2

 

  . مدة اإلجراءات المؤقتة ( :141)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يوما (31)ال تسري اإلجراءات المؤقتة ألكثر من ثالثين :  141/1
  .يجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة بحيث ال تتعدى مدة التجديد عشرين يومًا  : 141/2

 .العقوبة من أية عقوبة نهائية تلكدة في حال إعالن العقوبة بصورة مؤقتة , تخصم م:  141/3 
 

 . االستئناف على اإلجراءات المؤقتة ( :141)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .االستئناف ضد اإلجراءات المؤقتة لدى رئيس لجنة االستئناف يجوز:  141/1
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 .من تاريخ استالم القرار زمني لتقديم االستئناف يومان يبدآنالمدى ال:  141/2
 .العقوبة ايقاف ال يؤدي االستئناف إلى:  141/3

 

 . قبول االستئناف على اإلجراءات المؤقتة : (142) المادة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يتم قبول االستئناف إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين
 

 المداوالت واتخاذ القرارات بدون اجتماع :القسم الثاني 
 

 .المداوالت واتخاذ القرارات بدون اجتماع  ( :143) المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومؤتمرات الفيديو أو أانوني للجنة ترتيب المداوالت من خالل االتصاالت الهاتفية يجوز للسكرتير الق, إذا سمحت الظروف بذلك :  143/1

 .بأي وسيلة اتصال أخرى 
 .أنه اجتماع عادي  لو يقوم السكرتير بتحرير محضر االجتماع كما:  143/2

 

 . طلب تعميم العقوبة : (144)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقوم ( الخ ... التزييف أو التزوير أو قضايا الفساد أو , كالتأثير على نتائج المباريات بصورة غير قانونية ) في حال المخالفات الخطيرة 
 .تعميم تطبيق العقوبة على المستوى الدولي بطلب ( الفيفا )االتحاد الدولي لكرة القدم  بمخاطبةاالتحاد 

 

 .شروط تعميم العقوبة  ( :145)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ذا توفرت فيه الشروط التالية يعتمد طلب تعميم العقوبات إ
 .ئة القضائية بصورة صحيحة تم استدعاء الشخص المعاقب إلى الهي:  145/1
 .لدفاع عن قضيته لأتيحت له الفرصة :  145/2
 .تم إبال  القرار بصورة صحيحة :  145/3
 .تحاد رار مع لوائح االقيتوافق ال:  145/4
 .تعميم القرار ال يتعارض مع النظام العام والمعايير السلوكية المقبولة:  145/5

 

 .بة إجراء تعميم العقو : (146)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بل يستخدم الملف الذي لديه فقط , بصورة عامة بدون مناقشة أو االستماع ألي من اإلطراف , راره يصدر الرئيس ق:  146/1
 . المعنيةاستدعاء اإلطراف . بصورة استثنائية , يجوز ان يقرر الرئيس :   146/2

 

 .قرار تعميم العقوبة  : (147)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .جوهر القرار  بمراجعةويجوز له أال يقوم  .وضمان االلتزام بها ( 145)يتقيد الرئيس بتحقيق الشروط الواردة في المادة :  147/1
 . ال يعد الرئيس بتعميم العقوبة وال يعد برفض تعميمها :  147/2
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 .تأثير تعميم العقوبة  : (148)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالفيفا وكأنها  للعقوبات الصادرة عن االتحاد الوطني أو االتحاد القاري والتي يطلب تعميم تطبيقها ذات التأثير في كل اتحاد عضو 
 . صدرت عنهم جميعاً 

 

  . استئناف تعميم العقوبة : (149)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على استئناف يقدم ضد أي قرار وفقا  , من هذه المادة ( 149/2)من هذه الالئحة بموجب الفقرة ( 127)يتم تطبيق أحكام المادة :  149/1
 ( .147)للمادة 

إذ ال , الشكوى  دون اإلشارة إلى أسس, ( 145)و ( 144)إلى الشروط الموضحة في المادتين يجوز أن يشير المستأنف فقط :  149/2
 .يقبل الطعن في محتوى القرار األصلي 

 اعادة النظر. المراجعة  :القسم الرابع 
 

 

 .المراجعة  : (151)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا صدر قرار ملزم قانونًا فيجوز طلب المراجعة بعد صدور هذا القرار إذا اكتشف أي طرف حقائق أو أدلة جديدة يعتقد  : 151/1
قائق واألدلة لم يكن باإلمكان التوصل إليها سابقا برغم البحث أنها كانت ستؤدي إلى صدور قرار لصالحه وان تلك الح

 .والتقصي عنها 
 .يقدم الطلب للمراجعة خالل عشرة أيام من اكتشاف األسباب الموجبة للمراجعة  : 151/2
 .بعد إنفاذ القرار  ني لتقديم طلب المراجعة سنة واحدةيكون القيد الزم : 151/3

 

 العنوان الرابع
 

 .ة اللغة الرسمي : (151)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هذه الالئحة باللغة العربيةتصدر 
 

 . إطار الالئحة : (152)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .االشخاص والفئات المحددة بهذه الالئحة  تطبق هذه الالئحة على
 

 .رف اإلغفال والع   ( :153)المادة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .في حالة عدم وجود نص بهذه الالئحة فإن لالتحاد اضافة مواد للحاالت المستجدة والمتفقه مع االعراف والقوانين الرياضية : 153/1

 المنظورة امامها على ضوء العرف أو القوانين الرياضية القضائية ان تنظر وتقرر الحاله ـــــ التى ال يوجد فيها نص ــــ للجان  : 153/2
 .أو أسس العدالة أو السوابق القضائية   باالتحاد الدولي أو االسيوي

 

 .  تفسير الالئحة : (154)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لالتحاد الحق في تفسير نصوص وأحكام هذه الالئحة 
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 .التعارض بين النصوص  ( :444)المادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تعارض معها ما  على اى نص من لوائح االتحاد متى ئحةتقدم نصوص هذه الال

 

 .االعتماد  ( :156)ادة الم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م5/8/2112ه الموافق 17/9/1433وتاريخ  (  4)  رقم  في اجتماعة تم اعتماد هذه الالئحة من قبل االتحاد
 

   . العمل بالالئحة ( :157)المادة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . م8/8/2112ه الموافق 1433رمضان  21اعتبارًا من مل بهذه الالئحة الع يبداء


