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الباب التمهيدي
التعريفات واألحكام التمهيدية
الفصل االول  -التعريفات
المادة ( : )1تعريفات (ملزمة)
يقصــد بالكلمــات والعبــارات اآلتيــة ،أينمــا وردت فــي هــذه الالئحــة
المعانــي الموضحــة أمــام كل منهــا مــا لــم يقتــض ســياق النــص غيــر
ذلــك:
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االتحاد الدولي

االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

االتحـــاد

اإلتحاد األردني لكرة القدم.

الهيئة التنفيذية

الهيئة التنفيذية لإلتحاد األردني لكرة القدم.

األمانة العامة

األمانة العامة لإلتحاد األردني لكرة القدم.

الجهة المنظمة

األمانــة العامــة واللجــان المختصــة فــي االتحــاد واللجــان
المؤقتــة المعنيــة بتنظيــم وإصــدار جــداول المباريــات
ومتابعــة تنفيذهــا.

اللجنة التأديبية

اللجنــة التأديبيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة ()53
مــن النظــام األساســي والمختصــة بتوقيــع العقوبــات
المعتمــدة والمنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة.

لجنة االستئناف

لجنــة االســتئناف المنصــوص عليهــا فــي المــادة ()54
مــن النظــام األساســي والمختصــة بالنظــر فــي الطعــون
المقدمــة ضــد القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة التأديبيــة
غيــر القطعيــة.

الهيئات

الهيئات التابعة لالتحاد.

الهيئات
القضائية

هيئــات اإلتحــاد القضائيــة (اللجنــة التأديبيــة ولجنــة
االســتئناف).

مقرري اللجنة
(السكرتارية)

سكرتارية هيئات اإلتحاد القضائية.

الالئحة

الالئحة التأديبية.

لوائح االتحاد
قوانين اللعبة

النظام األساسي لإلتحاد واللوائح والتعليمات والقرارات
والتعاميم الدورية التي تصدر عن االتحاد وكذلك
قوانين اللعبة.
القوانين التي تصدر عن المجلس التشريعي للرابطة
الدولية لكرة القدم (.)IFAB

اللعبة

لعبة كرة القدم التي تلعب وفقًا لقوانين اللعبة.

النادي

المؤسســة الرياضيــة ذات الشــخصية االعتباريــة المرخــص
لهــا بممارســة اللعبــة والعضــو فــي اإلتحــاد.

الفريق

فريــق النــادي المشــارك فــي أي بطولــة رســمية لالتحــاد
وفقــا لفئتــه

الالعب

العب كرة القدم المسجل لدى اإلتحاد.

اإلداري

هو أي من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات األندية إضافة
إلى كل من يسميه النادي من ضمن األجهزة اإلدارية (مديرًا
للفريق ،طبيبًا ،معالجًا ،مترجم َا ،منسق اعالمي،
مسؤول لوازم) ويوافق االتحاد على اعتماده بهذه الصفة .

الفني

هو كل من يسميه النادي من ضمن األجهزة الفنية
(مدربا رئيسيا  ،مساعدًا للمدرب  ،مدربًا لحراس المرمى ،
مدربًا للياقة البدنية) ويوافق االتحاد على اعتماده بهذه
الصفة.

الحكم

هــو الشــخص الــذي لديــه الســلطة الكاملــة لتطبيــق قوانيــن
اللعبــة فــي المبــاراة التــي تــم تعيينــه لهــا وأي إشــارة إلــى
الحــكام فــي هــذه الالئحــة ينطبــق علــى كل مــن الرجــال
والنســاء فضــا عــن الحــكام المســاعدين وحــكام كــرة
الصــاالت وحــكام كــرة القــدم الشــاطئية.

مراقب المباراة

الشــخص المعيــن مــن قبــل الجهــة المنظمــة والــذي
يتولــى األمــور اإلداريــة للمبــاراة.

مقيم الحكام

الشخص المعين من قبل الجهة المنظمة والذي يتولى
تقييم األمور التحكيمية واداء فريق الحكام للمباراة.

مسؤولو
المباريات

الحكم ،الحكام المساعدون ،الحكم الرابع ،مقيم
الحكام ،مراقب المباراة ،الشخص المسؤول عن
السالمة أو أي شخص أخر يعين من قبل اإلتحاد يفترض
مسؤوليته عن المباراة المعنية.
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المسؤولون
الشخص

الشخص الطبيعي أو االعتباري.

داخل الملعب

المنطقــة التــي تشــمل المســتطيل األخضــر ومــا حولــه
وأماكــن جلــوس الجهازيــن الفنــي واإلداري والالعبيــن
وغــرف تبديــل المالبــس.

خارج الملعب

المنطقــة التــي تبــدأ مــن أماكــن جلــوس المتفرجيــن
وحتــى األســوار الخارجيــة للملعــب.

قبل المباراة

الوقــت الواقــع بيــن وصــول اإلدارييــن والفنييــن والالعبيــن
لداخــل الملعــب وإطــاق صافــرة البدايــة.

أثناء المباراة

الوقــت الواقــع بيــن إطــاق صافــرة بدايــة المبــاراة وحتــى
صافــرة نهايتهــا.

بعد المباراة

الوقت الواقع بين إطالق صافرة نهاية المباراة وحتى
مغادرة اإلداريين والفنيين والالعبين لحدود الملعب.

المباراة الرسمية

المباراة التي ينظمها االتحاد لجميع الفرق واألندية على
المستوى الوطني.

المباراة الودية

مبــاراة تنظــم مــن قبــل جهــة رياضيــة مختصــة بكــرة
القــدم أو نــاد أو أي شــخص أخــر بيــن فــرق يتــم اختيارهــا
لمناســبة مــا ويمكــن أن تنتمــي الفــرق التحــادات
مختلفــة ،ال يكــون للنتائــج المحــرزة أثــر إال علــى المبــاراة أو
المســابقة الوديــة ذاتهــا.

المباراة الدولية

المبــاراة التــي تنظــم بمعرفــة االتحــاد الدولــي أو أي اتحاد
مــن االتحــادات القاريــة والتــي يكــون أحــد أنديــة الدولــة أو
منتخبهــا الرياضــي طرفــً فيها.

ملزمة
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اي شخص تابع للنادي ،باستثناء الالعبين ،يقوم بنشاط
متعلق بكرة القدم في النادي بغض النظر عن البطولة
ومدة النشاط ونوع النشاط ( إداري أو رياضي أو أي نشاط
أخر) ؛ وباألخص المديرون و المدربون والطاقم الفني
ورئيسالنادي واألعضاء واإلداريين والفنيين والعاملين .

أي أن االتحادات األهلية ملزمة بإدراج هذه المادة ضمن
لوائحها التأديبية وفقًا لنص المادة ( )145من الكود
التأديبي للفيفا (.)IFAB

الفصل الثاني
األحكام التمهيدية
المادة (: )2

موضوع الالئحة (ملزمة)

تحــدد هــذه الالئحــة المخالفــات للوائــح اإلتحــاد والعقوبــات علــى تلــك
المخالفــات ،وتنظــم هيــكل ووظائــف األجهــزة المســؤولة عــن اتخــاذ
القــرار واإلجــراءات المتبعــة أمــام هــذه األجهــزة.
المادة (: )3

نطاق تطبيق الالئحة من حيث الموضوع (ملزمة)

تطبــق هــذه الالئحــة علــى جميــع المســابقات والبطــوالت والمباريــات
الرســمية والوديــة التــي تنظمهــا الجهــة المنظمة،كمــا تطبــق فــي
حالــة إيــذاء المســؤول عــن المبــاراة  ,وبشــكل عــام تطبــق فــي حالــة
مخالفــة أهــداف اإلتحــاد أو الفيفــا وباألخــص المتعلقــة بالتزويــر
والفســاد والمنشــطات .كمــا تطبــق أيضــً علــى مخالفــة لوائــح اإلتحــاد
التــي ال تخضــع للنطــاق القضائــي ألي جهــاز أخــر.
المادة (: )4

نطاق تطبيق الالئحة من حيث األشخاص (ملزمة)

تطبق هذه الالئحة على كل من :
1.1األندية.
2.2المسؤولون .
3.3الالعبون .
4.4مسؤولو المباريات .
5.5وسطاء الالعبين ووكالء المباريات المرخصون.
6.6أي جهــة مرخــص لهــا مــن قبــل اإلتحــاد بتنظيــم مبــاراة أو مســابقة أو
أي حــدث رياضــي ينظمــه اإلتحــاد.
7.7جمهور المباريات في الملعب .
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8.8أي فئــات أو أشــخاص آخريــن تــرى اللجنــة التأديبيــة خضوعهــم ألحــكام
هــذه الالئحــة .
المادة (: )5

نطاق تطبيق الالئحة من حيث الزمان (ملزمة)

1.1تطبــق هــذه الالئحــة علــى األفعــال المقترفــة بعــد وضعهــا موضــع
التنفيــذ (بعــد تاريــخ اعتمادهــا مــن قبــل اإلتحــاد) ,كمــا تطبــق علــى
األفعــال المقترفــة قبــل نفاذهــا بأثــر رجعــي إذا كانــت أصلــح لمرتكــب
الفعــل مــا لــم يكــن قــد صــدر بشــأن تلــك األفعــال قــرار قطعــي  .أمــا
القواعــد اإلجرائيــة فتطبــق مباشــرة بمجــرد وضــع هــذه الالئحــة موضــع
التنفيــذ.
 2.2تطبــق العقوبــات بحــق الفئــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )4مــن
ـواء قبــل أو أثنــاء أو بعــد المبــاراة
هــذه الالئحــة للمخالفــات المرتكبــة سـ ً
المادة (: )6

الجنس والعدد (ملزمة)

النصــوص التــي تشــير إلــى األشــخاص الطبيعييــن تكــون مطبقــة علــى
الجنســين .أي نــص يشــير الــى المفــرد يطبــق علــى الجمــع والعكــس
صحيــح.
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الباب األول
القواعد العامة للعقوبات
الفصل األول
شروط تطبيق العقوبات
المادة (: )7

شروط تطبيق العقوبات (ملزمة)

 .1حالة اإلهمال
مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك  ,يعاقــب علــى المخالفــات بغــض النظــر
عمــا إذا ارتكبــت عمــدًا أو نتيجــة إهمــال.
علــى ســبيل االســتثناء ،قــد ُتقــام مبــاراة بــدون جمهــور أو علــى أرض
محايــدة ،أو أن يتــم حظــر اللعــب علــى إســتاد معيــن لغايــات الســامة
دون وجــود مخالفــات مرتكبــة.
 .2حالة الشروع
يعاقــب علــى الشــروع فــي ارتــكاب المخالفــات ،ويجــوز للجنــة فــي حالــة
الشــروع تخفيــض العقوبــة المقــررة للفعــل األصلــي علــى أن ال تقــل بــأي
حــال مــن األحــوال عــن نصــف العقوبــة .
 .3حالة التدخل
يعاقــب كل مــن يشــارك فــي ارتــكاب المخالفــات بالتحريــض أو التواطــؤ
أو المســاعدة ،ويجــوز للجنــة فــي هــذه الحالــة تخفيــض العقوبــة
المقــررة للفعــل األصلــي علــى أن ال تقــل بــأي حــال مــن األحــوال عــن
نصــف العقوبــة.
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الفصل الثاني
أنواع العقوبات وتعريفاتها
المادة (: )8

أنواع العقوبات (ملزمة)

 .1كل مــن األشــخاص الطبيعييــن واالعتبارييــن تتــم معاقبتهــم بالعقوبــات
التالية:
 1.1التحذير.
 2.2لفت النظر.
 3.3الغرامة.
4.4سحب الجوائز/اللقب.
 .2الجزاءات التالية تنطبق فقط على األشخاص الطبيعيين:
1.1اإلنذار (البطاقة الصفراء).
2.2الطرد (البطاقة الحمراء).
3.3اإليقاف.
4.4الحرمان من دخول غرف خلع المالبس و/أو مقاعد البدالء.
5.5الحرمان من دخول اإلستاد.
6.6الحرمان من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم.
 .3الجزاءات التالية تنطبق فقط على األشخاص االعتباريين:
1.1الحرمان من االنتقال.
2.2الحجز على المستحقات المالية.
3.3االغالق الجزئي لمدرجات الملعب.
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4.4المنع من تسجيل أي العب جديد.
5.5لعب المباراة بدون جمهور.
6.6لعب المباراة على أرض محايدة.
7.7الحرمان من اللعب في ملعب معين.
8.8شطب نتيجة مباراة.
9.9الحرمان من المشاركة ببطولة خارجية.
1010االستبعاد من المسابقة.
1111التخسير.
1212خصم من النقاط.
1313تهبيط الى درجة أدنى.
المادة (: )9

تعريف العقوبات (ملزمة)

العقوبة
لفت النظر
(التوبيخ)

تعريفها
هو استنكار رسمي خطي يرسل لمرتكب التعدي.

التحذير

هــو تحذيــر بعقوبــة بنــاءًا علــي وقــوع مخالفــة مــع
التهديــد بعقوبــة فــي حــال تكــرار المخالفــة.

الغرامة

الغرامة عقوبة مالية تفرض على مرتكب المخالفة .

سحب الجوائز/
اللقب

يلــزم كل مــن صــدر بحقــه قــرارًا بســحب الجائــزة  /اللقــب
أن يعيــد معهــا أي فائــدة أخــرى تــم الحصــول عليهــا،
علــى وجــه الخصــوص ،المبالــغ الماليــة واألشــياء الرمزيــة
(ميداليــة ،كأس ومــا إلــى ذلــك).

اإلنذار (البطاقة
الصفراء)

هو إنذار من الحكم لالعب اثناء مباراة لمعاقبته عن
سلوك غير رياضي قليل الجسامة (راجع قانون رقم 12
من قوانين اللعبة).
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الطرد (البطاقة
الحمراء)

هــو األمــر الــذي يصــدر مــن الحكــم إلــى شــخص اثنــاء
المبــاراة لمغــادرة مــكان اللعــب والمناطــق المحيطــة بــه،
بمــا فيهــا مقاعــد البــدالء ،والطــرد يتخــذ شــكل البطاقــة
الحمــراء لالعبيــن.

االستبعاد(لغير
الالعبين)

هــو األمــر الــذي يصــدر مــن الحكــم إلــى اي شــخص (غيــر
الالعبيــن) اثنــاء المبــاراة لمغــادرة مــكان اللعــب والمناطق
المحيطــة بــه ،بمــا فيهــا مقاعــد البــدالء ،واالســتبعاد
يتخــذ شــكل البطاقــة الحمــراء لالعبيــن.

اإليقاف

هــو الحرمــان مــن المشــاركة فــي مبــاراة مقبلــة أو أكثــر
أو مســابقة الحقــة أو المنــع مــن التواجــد فــي المنطقــة
المحيطــة مباشــرة بــأرض اللعــب .

الحرمان من دخول
غرف خلع المالبس
و/أو مقاعد
البدالء.

هــو حرمــان الشــخص مــن حقــه فــي أن يدخــل غــرف
خلــع مالبــس الفريــق و/أو المنطقــة المحيطــة بميــدان
اللعــب ،وعلــى وجــه الخصــوص مــن الجلــوس علــى
مقاعــد البــدالء.

المنع من
مرافقة الفريق

هــو حرمــان الشــخص مــن حقــه فــي دخــول اســتاد
معيــن أو عــدة اســتادات .

الحرمان من
المشاركة في أي
أنشطة متعلقة
بكرة القدم

هــو حرمــان الشــخص مــن المشــاركة فــي أي نــوع مــن
األنشــطة المتعلقــة بكــرة القــدم ســواء (اإلداريــة أو
الرياضيــة أو غيرهــا).

الحرمان من
االنتقال

هــو حرمــان النــادي مــن تســجيل أي العــب جديــد اثنــاء
فتــرة الحرمــان.

لعب المباراة
بدون جمهور

هــو إلــزام النــادي بلعــب مبــاراة وراء أبــواب مغلقــة وبــدون
جمهور.

لعب المباراة
على أرض
محايدة

هــو إلــزام النــادي بلعــب مبــاراة علــى أرض محايــدة داخــل
المملكة.

الحرمان من
اللعب في
ملعب معين.

هو حرمان النادي من حقه باللعب في ملعب معين .

المنع من
تسجيل أي العب
جديد

هــو منــع أي نــادي مــن تســجيل أي العــب جديــد لفتــرة
تســجيل او اكثــر.

شطب نتيجة
مباراة

إلغــاء نتيجــة المبــاراة تــم لعبهــا للنهايــة (عــدم
إ حتســا بها ) .

االستبعاد من
المسابقة

هــو حرمــان النــادي مــن حقــه بالمشــاركة فــي مســابقة
حاليــة أو مســتقبلية .

التخسير

هــو إعتبــار الفريــق خاســرًا للمبــاراة بنتيجــة ( , )3/0وفــي
حالــة أن كان فــارق األهــداف فــي نهايــة المبــاراة أكثــر
مــن ( )3/0لصالــح الفريــق اآلخــر ،فيتــم إعتمــاد النتيجــة
االكبــر.

خصم من
النقاط

هــو خصــم نقــاط مــن حصيلــة النقــاط التــي حصــل
عليهــا النــادي فــي بطولــة حاليــة أو مســتقبلية.

تهبيط الى درجة
أدنى

اتخاذ قرار يقضي بتهبيط النادي الى درجة أدنى.

الحجز على
المستحقات
المالية

هــو إيقــاع الحجــز التحفظــي علــى المســتحقات و/او
مخصصــات و/او حقــوق االنديــة الماليــة تنفيــذ العقوبــات
الماليــة الصــادرة بحقهــا مــن قــب الهيئــات القضائيــة.

االغالق الجزئي
لمدرجات
الملعب

اغــاق جــزء او أكثــر مــن مدرجــات الملعــب المخصصــة
للجمهــور.

الحرمان من
المشاركة في
بطولة خارجية

حرمــان النــادي مــن حقــه فــي المشــاركة فــي أي بطولــة
خارجيــة رســمية ينظمهــا اتحــاد إقليمــي و/واســيوي و/و
دولــي.

المنع من
تسجيل العب

هــو منــع النــادي مــن تســجيل أي العــب خــال فتــرة
تســجيل او اكثــر.
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الفصل الثالث
قواعــد عامــة
المادة ( : )10تجميع العقوبات (ملزمة)
مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك ،فيمكــن تجميــع العقوبــات المنصــوص
عليهــا فــي المــادة ( )8مــن هــذه الالئحــة والعقوبــات المنصــوص عليهــا
فــي البــاب الثانــي (المخالفــات والعقوبــات) مــن هــذه الالئحــة.
المادة ( : )11الوقف الجزئي لتنفيذ العقوبات (ملزمة)
1.1الجهــة التــي تصــدر عقوبــة اإليقــاف عــن اللعــب لعــدد مــن المباريــات
أو لفتــرة محــدودة وعقوبــة الحرمــان مــن دخــول غــرف خلــع المالبــس
و/أو مقاعــد البــدالء وعقوبــة الحرمــان مــن المشــاركة فــي أي أنشــطة
متعلقــة بكــرة القــدم وعقوبــة لعــب مبــاراة بــدون جمهــور وعقوبــة
لعــب المبــاراة علــى أرض محايــدة وعقوبــة الحرمــان مــن اللعــب فــي
ملعــب معيــن ( ,لهــا الحــق فــي أن تبحــث مــدى إمكانيــة وقــف تنفيــذ
العقوبــة جزئيــا.
2.2يســمح بالوقــف الجزئــي للعقوبــة بشــرط أال تتجــاوز مــدة العقوبــة ســت
مباريــات أو ســتة أشــهر ،ويشــترط أن تكــون الظــروف ذات الصلــة تســمح
بذلــك ،وخصوصــا الســجل التاريخــي للعقوبــات الخاصــة بالشــخص
المعاقــب .
3.3تقــرر الجهــة التــي أصــدرت القــرار أي جــزء مــن العقوبــة يمكــن وقفهــا.
وفــي جميــع األحــوال فــإن نصــف العقوبــة نهائيــة.
4.4فــي حالــة وقــف تنفيــذ العقوبــات ،تقــوم الجهــة التــي تصــدر القــرار
بوضــع الشــخص المعاقــب فــي فتــرة اختبــار تتــراوح بيــن ســتة أشــهر
وســنتين.
5.5إذا ارتكــب الشــخص الــذي اســتفاد مــن الوقــف مخالفــة اثنــاء فتــرة
االختبــار ،يلغــى الوقــف تلقائيــا وتطبــق العقوبــات التــي أوقفــت وتضــاف
اليهــا العقوبــة عــن المخالفــة جديــدة.

20

 .6مــن الممكــن تطبيــق أحــكام خاصــة فــي ظــروف معينــة .فعلــى ســبيل
المثــال ال تنطبــق هــذه المــادة علــى مخالفــات حظــر تنــاول المنشــطات.
المادة ( : )12قطع العقوبات الوقتية (ملزمة)
ال ينقطــع حســاب مــدة العقوبــة بفتــرات الراحــة اثنــاء او بيــن المواســم،
اال اذا صــدر قــرار بذلــك مــن اللجنــة التاديبيــة.
المادة ( : )13استكمال العقوبات
1.1مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك فــإن العقوبــات التــي تتخــذ بحــق
األنديــة واألشــخاص الخاضعيــن ألحــكام هــذه الالئحــة اثنــاء الموســم
الرياضــي ولــم تطبــق أو تســتكمل فــي نفــس الموســم الرياضــي تطبــق
وتســتكمل فــي الموســم الرياضــي الــذي يليــه.
2.2ترحــل العقوبــات االنضباطيــة الصــادرة عــن االتحــاد والمتخــذة مــع
الالعــب فــي حــال انتقالــه محليــا إلــى أي نــادي آخــر ويكــون النــادي
الجديــد مســئول مســؤولية كاملــة عــن تنفيــذ أي عقوبــة مفروضــة
علــى الالعــب.
المادة ( : )14سجل العقوبات المركزي
تحفــظ ســجالت اإلنــذار والطــرد واإليقــاف فــي الحاســوب المركــزي
لالتحــاد وتكــون األنديــة مســؤولة عــن تســجيل ومتابعــة إنــذارات وحاالت
طــرد وايقافــات العبيهــا ويحــق لهــا االستفســار رســميًا مــن االتحــاد
عــن عــدد اإلنــذارات بكتــاب خطــي وال تعتمــد المشــافهة أو المهاتفــة
واالتحــاد غيــر مســؤول عــن اي خطــا قــد يــرد فــي كشــف العقوبــات
الصــادر عنــه وتبقــى المســؤولية علــى االنديــة فيمــا يتعلــق بذلــك.
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الفصل الرابع
تحديد العقوبة
المادة (: )15

القاعدة العامة

1.1تصدر اللجنة العقوبات وتحدد نطاقها ومدتها.
دائما محددة.
2.2ما لم ينص على خالف ذلك ،مدة العقوبة تكون
ً
3.3علــى اللجنــة أن تأخــذ فــي االعتبــار جميــع العوامــل ذات الصلــة مــن
حالــة الجانــي ودرجــة الجــرم عنــد فــرض العقوبــة.
المادة (: )16

تكرار المخالفات

1.1مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك ،يجــوز للجنــة زيــادة العقوبــات الواجــب
إصدارهــا ،وفقــً لمــا تــراه مناســبا إذا تكــررت المخالفــة خــال نفــس
الموســم.
2.2بالنســبة لعقوبــة تكــرار (مخالفــات قواعــد مكافحــة المنشــطات)
فإنهــا تتوقــف علــى األحــكام الخاصــة بهــا الــواردة فــي لوائــح الفيفــا
لمكافحــة المنشــطات.
المادة (: )17

المخالفات المتزامنة

1.1إذا تــم فــرض عــدة غرامــات متزامنــة على شــخص او مجموعة اشــخاص
او جماهيــر كنتيجــة لمخالفــة أو أكثــر ،فللجنــة الحــق بفــرض الغرامــة
األشــد ،وبنــاءًا علــى الظــروف يمكــن زيــادة العقوبــة حتــى خمســين فــي
المائــة مــن العقوبــة األشــد المحــددة لتلــك المخالفــة.
2.2وينطبــق الشــيء نفســه إذا كان الشــخص قــد صــدر بحقــه العديــد مــن
العقوبــات الوقتيــة المتماثلــة النــوع (مثــال :إيقافــه لمباراتيــن أو أكثــر أو
حرمانــه مــن دخــول اإلســتاد لمرتيــن أو أكثــر ...الــخ ) كنتيجــة انتهــاك أو
بنــاءًا علــى عــدة انتهــاكات.
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الفصل الخامس
التقادم والعفو
المادة (: )18

مدة التقادم (ملزمة)

1.1المخالفــات التــي ارتكبــت اثنــاء المبــاراة ال يعتــد بهــا ألكثــر مــن ســنتين
مــن تاريــخ ارتكابهــا ،وكقاعــدة عامــة فــإن المخالفــات األخــرى ال يعتــد
بهــا بعــد انقضــاء عشــر ســنوات.
2.2المخالفــات لقواعــد مكافحــة تنــاول المنشــطات ال يعتــد بهــا بعــد
مضــي ثمانــي ســنوات.
3.3المحاكمة بتهمة الفساد ال تخضع لفترة تقادم.
المادة (: )19

بدء مدة التقادم

تحسب مدة التقادم على النحو التالي:
1.1من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفة.

2.2إذا كانت المخالفة متكررة ،فمن اليوم الذي ارتكبت فيه أحدث مخالفة.

3.3إذا اســتمرت المخالفــة لمــدة محــددة ،فمــن اليــوم الــذي انتهــت فيــه
المخالفــة.
المادة (: )20

قطع مدة التقادم

تنقطع مدة التقادم إذا بدأت اللجنة التأديبية إجراءاتها قبل انتهاء مدة
التقادم.
المادة (: )21

مدة تقادم تنفيذ العقوبات

1.1مدة التقادم لتنفيذ العقوبات هي خمس سنوات.
2.2مدة التقادم تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه القرار واجب النفاذ.
المادة (: )22

العفو

مع مراعاة لوائح الفيفا ،للهيئة التنفيذية أن تصدر قرارًا بالعفو الخاص أو
العفو العام عن جميع العقوبات والمخالفات واألفعال التي تستوجب
عقابًا.
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الباب الثاني
المخالفات والعقوبات
الفصل األول
عقـوبة اإلنذار والطرد واإليقاف والغرامة والمباريات الودية
المادة (: )23

عقوبة اإلنــذار

اإلنــــذار ( :البطاقــة الصفــراء ) إنــذار مــن الحكــم لالعــب اثنــاء مبــاراة
لمعاقبتــه عــن ســلوك غيــر رياضــي مخالفــة غيــر جســيمة (راجــع قانــون
رقــم  12مــن قوانيــن اللعبــة).
1.1إذا تلقــى الالعــب اإلنــذار الثانــي اثنــاء المبــاراة ينتــج عنــه طــرد ( بطاقــة
حمــراء غيــر مباشــرة ) ويترتــب علــى ذلــك اإليقــاف التلقائــي فــي المبــاراة
التاليــة ،و يــؤدي ذلــك إللغــاء تســجيل اإلنذاريــن اللذيــن نتجــت عنهمــا
البطاقــة الحمــراء .
2.2إذا تــم الغــاء مبــاراة وتــم اعادتهــا بالكامــل فيتــم الغــاء كافــة اإلنــذارات
التــي صــدرت خــال تلــك المبــاراة ،امــا اذا لــم يتــم إعــادة المبــاراة الملغــاة
فــان كافــة اإلنــذارات التــي صــدرت خاللهــا تبقــى ســارية.
3.3إذا تــم إيقــاف مبــاراة وتــم اســتكمالها فــإن جميــع اإلنــذارات التــي
صــدرت اثنــاء تلــك المبــاراة تبقــى ســارية.
4.4إذا حصــل الالعــب علــى ثالثــة إنــذارات فــي مباريــات منفصلــة فــي نفــس
البطولــة فإنــه يتــم إيقافــه تلقائيــً عــن المبــاراة المقبلــة فــي تلــك
البطولــة فقــط.
5.5إذا أديــن العــب بارتــكاب ســلوك غيــر رياضــي كمــا هــو معــرف فــي المادة
رقــم  12مــن قوانيــن اللعبــة ،وطــرد (ببطاقــة حمــراء مباشــرة) ،فــإن أي
إنــذار حصــل عليــه فــي نفــس المبــاراة يكــون ســاريًا بحقــه.
6.6يجــوز للجنــة التأديبيــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب األنديــة أن
تلغــي اإلنــذار الــذي لــم يســفر عن طــرد  ,وذلــك لغايات إعــادة التــوازن بين
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عــدة فــرق لــم تخــض نفــس العــدد مــن المباريــات اثنــاء الجولــة األولــى
للبطولــة ،أو لظــروف اســتثنائية أخــرى .علــى أي حــال يمكــن تطبيــق ذلــك
لمــرة واحــدة فقــط فــي البطولــة ويكــون قــرار اللجنــة التأديبيــة بهــذا
الخصــوص نهائــي.
7.7اإلنــذار الــذي يتــم فــي بطولــة ال يرحــل إلــى بطولــة أخــرى .مــع ذلــك،
يتــم ترحيلهــا مــن جولــة إلــى جولــة مقبلــة فــي نفــس البطولــة.
8.8تسقط اإلنذارات في نهاية كل بطولة.
المادة (: )24

عقوبة الطــرد

الطـــرد (البطاقــة الحمــراء)  :هــو األمــر الصــادر عــن الحكــم ألي شــخص
بمغــادرة الملعــب ومحيطــه بمــا فــي ذلــك مقاعــد االحتيــاط اثنــاء
المبــاراة  ،ويأخــذ الطــرد شــكل البطاقــة الحمراء بالنســبة لالعبيــن وتعتبر
البطاقــة الحمــراء طــردًا مباشــرًا إذا صــدرت بســبب مخالفــة جســيمة (
اللعــب العنيــف او الســلوك المشــين) وفقــً للمــادة ( )12مــن قانــون
اللعبــة  ،ويكــون طــردًا غيــر مباشــر إذا نتــج عــن حصولــه علــى إنذاريــن
فــي المبــاراة بســبب ســلوك غيــر رياضــي.
1.1الطــرد يــؤدي تلقائيــً إلــى اإليقــاف عــن المشــاركة فــي المبــاراة التاليــة
حتــى لــو أوقفــت أو ألغيــت المبــاراة التــي حــدث فيهــا الطــرد .كمــا يحــق
للجنــة تمديــد فتــرة اإليقــاف.
2.2إذا طــرد الحكــم العبــً مــن أرض الملعــب فــي المباريــات الرســمية
الداخليــة يوقــف تلقائيــً عــن اللعــب فــي المبــاراة الرســمية التاليــة
لنفــس المســابقة أو البطولــة التــي طــرد فيهــا .
3.3يحــق لالعــب المطــرود المشــاركة فــي المســابقات والبطــوالت األخــرى
اثنــاء فتــرة إيقافــه ،انظــر عقوبــة الطــرد فــي الفقــرة ( )7مــن هــذه
المــادة.
4.4يبــدأ احتســاب مــدة العقوبــة مــن اليــوم التالــي للمبــاراة التــي حــدث
فيهــا الطــرد .
5.5فــي حــال طــرد الالعــب مباشـ ً
ـرة ولديــه إنــذار فــي نفــس المبــاراة فيبقــى
اإلنــذار مســج ً
ال عليــه .
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إذا طــرد الالعــب فــي المبــاراة الرســمية األخيــرة لفريــق النــادي فــي
المســابقة أو البطولــة فيوقــف فــي الموســم الــذي يليــه فــي نفــس
المســابقة أو البطولــة المصنــف فيهــا وفقــً لمــا يلــي:
ا.

بطولــة الــدوري (كافــة الدرجــات) :يتــم ترحيلهــا الــى أول مبــاراة رســمية
فــي بطولــة الــدوري للموســم الــذي يليــه .

ب .بطولــة كأس األردن :يتــم ترحيلهــا الــى أول مبــاراة رســمية فــي بطولــة
كأس األردن للموســم الــذي يليــه وفــي حــال عــدم مشــاركة النــادي
فــي بطولــة كأس األردن للموســم الــذي يليــه يتــم ترحيــل العقوبــة
الــى أول مبــاراة رســمية يحــق لــه المشــاركة فيهــا فــي بطــوالت االتحــاد
االخــرى.
ت .مبــاراة كأس الكــؤوس :يتــم ترحيلهــا الــى أول مبــاراة رســمية يحــق
لالعــب المشــاركة فيهــا فــي بطــوالت االتحــاد االخــرى.
ث .بطــوالت الفئــات العمريــة :إذا انتهــت المســابقة التــي وقعــت فيهــا
العقوبــة يتــم تنفيــذ اإليقــاف فــورا فــي بطــوالت االتحــاد الرســمية
االخــرى التــي يحــق لالعــب المشــاركة فيهــا.
ج .فــي حالــة صعــود أو هبــوط النــادي الــذي يلعــب لــه الالعــب الموقــوف
يتــم ترحيــل العقوبــة الــى أول مبــاراة رســمية لفريقــه فــي الدرجــة
الجديــدة التــي أصبــح يلعــب فيهــا.
 .7تعتبــر اإلنــذارات والطــرد المتخــذة بحــق الالعبيــن فــي المســابقة أو
البطولــة مســتقلة بنفــس المســابقة أو البطولــة وال يتــم تســجيلها أو
احتســابها فــي المســابقات والبطــوالت األخــرى ,مــا عــدا حالــة الطــرد
فــي المبــاراة األخيــرة للمســابقة أو البطولــة انظــر عقوبــة الطــرد فــي
الفقــرة ( )6مــن هــذه المــادة .
 .8ال تعتبــر المبــاراة التــي لــم تلعــب لتغيــب أو انســحاب أحــد الفريقيــن مــن
ضمــن المباريــات المكملــة لعقوبــات اإليقــاف ســواء لمبــاراة واحــدة أو
أكثــر.
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المادة ( : )25الغاء البطاقات
1.1يحــق للجنــة التأديبيــة الغــاء عقوبــة البطاقــة الحمــراء التــي تصــدر عــن
حكــم المبــاراة اذا تــم وجهــت بطريــق الخطــأ الــى شــخص اخــر غيــر
الشــخص مرتكــب المخالفــة حيــث يتــم طــرد الالعــب او المســؤول مــن
المبــاراة وهــو ليــس نفــس الالعــب او المســؤول الــذي ارتكــب الخطــأ او
المخالفــة.
2.2يجــب ان يكــون ذلــك بنــاءًا علــى طعــن خطــي مــن النــادي المعنــي
وبتوصيــة مــن دائــرة الحــكام.
3.3لــن يتــم النظــر بأيــة طعــون فــي عمليــات الطــرد مــا عــدا فــي حالــة
الخطــأ بالهويــة.
المادة ( : )26اإليقاف
1.1الحرمــان مــن المشــاركة بالمبــاراة مقبلــة أو أكثــر أو مســابقة الحقــة أو
المنــع مــن التواجــد داخــل الملعــب
2.2اإليقــاف إمــا أن يكــون لعــدد مــن المباريــات أو لعــدد مــن األيــام أو
األشــهر(فترة زمنيــة) .ومــا لــم يحــدد خــاف ذلــك ،ال يجــوز أن يزيــد
اإليقــاف عــن أربعــة وعشــرين شــهر أو أربعــة وعشــرين مبــاراة.
3.3إذا كان اإليقــاف لعــدد مــن المباريــات فالمباريــات التــي لعبــت فعـ ً
ا هــي
التــي تحتســب مــن عقوبــة اإليقــاف فقــط .إذا لــم تســتكمل المبــاراة أو
تــم إلغاءهــا أو تخســيرها فــا تحســب هــذه المبــاراة مــن ضمــن عقوبــة
اإليقــاف.
4.4رحيل اإليقاف:
ا.

كقاعــدة عامــة ومــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك ،فــان كل إيقــاف
لالعبيــن لعــدد مــن المباريــات يتــم ترحيلــه مــن جولــة إلــى أخــرى فــي
نفــس البطولــة.وال يجــوز فــي أي حــال ترحيلــه الــى بطولــة أخــرى  .امــا
اذا كان اإليقــاف لفتــرة زمنيــة فيشــمل هــذا اإليقــاف جميــع البطــوالت
الرســمية التــي يحــق لــه المشــاركة فيهــا.

ب .عقوبــة اإليقــاف الناتجــة عــن حصــول الالعــب علــى اإلنــذار الثالــث التــي
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لــم تنفــذ اثنــاء البطولــة التــي كان مــن المفتــرض تنفيذهــا اثناءهــا
(لكونهــا كانــت المبــاراة النهائيــة أو كانــت آخــر مبــاراة فــي البطولــة) ال
ترحــل الــى الموســم الــذي يليــه وتســقط بنهايــة البطولــة.
ت .عقوبــة اإليقــاف الناتجــة عــن حالــة طــرد و/او عقوبــة مــن اللجنــة بحــق
العــب أصبــح خــارج البطولــة أو التــي لــم تنفــذ جزئيــً أو كليــً اثنــاء البطولة
التــي كان مــن المفتــرض تنفيذهــا اثناءهــا (لكونهــا كانــت المبــاراة
النهائيــة أو كانــت آخــر مبــاراة فــي البطولــة) يتــم ترحيلهــا علــى النحــو
التالــي:
 1.1بطولــة الــدوري (كافــة الدرجــات) :يتــم ترحيلهــا الــى أول مبــاراة رســمية
فــي بطولــة الــدوري للموســم الــذي يليــه .
2.2بطولــة كأس األردن :يتــم ترحيلهــا الــى أول مبــاراة رســمية فــي بطولــة
كأس األردن للموســم الــذي يليــه وفــي حــال عــدم مشــاركة النــادي
فــي بطولــة كأس األردن للموســم الــذي يليــه يتــم ترحيــل العقوبــة
الــى أول مبــاراة رســمية يحــق لــه المشــاركة فيهــا فــي بطــوالت االتحــاد
االخــرى.
3.3مبــاراة كأس الكــؤوس :يتــم ترحيلهــا الــى أول مبــاراة رســمية يحــق
لالعــب المشــاركة فيهــا فــي بطــوالت االتحــاد االخــرى.
4.4بطــوالت الفئــات العمريــة :اذا انتهــت المســابقة التــي حصــل فيهــا
االيقــاف يتــم تنفيــذ اإليقــاف فــورا فــي المســابقات األخــرى التــي يحــق
لالعــب المشــاركة فيهــا وفــي نفــس الموســم وفــي حــال انتهــى
الموســم ولــم يتــم تنفيــذ العقوبــة او جــزء منهــا فيتــم ترحيلهــا
للموســم الــذي يليــه لتنفيــذ العقوبــة فــي المباريــات الرســمية التــي
يحــق لــه المشــاركة فيهــا فــي بطــوالت االتحــاد االخــرى.
5.5فــي حالــة صعــود أو هبــوط النــادي الــذي يلعــب لــه الالعــب الموقــوف
يتــم ترحيــل العقوبــة الــى أول مبــاراة رســمية لفريقــه فــي الدرجــة
الجديــدة التــي أصبــح يلعــب فيهــا.
ث .فيمــا يخــص األشــخاص االخريــن المحدديــن بالمــادة ( )4مــن هــذه الالئحــة
باســتثناء الالعبيــن «وحيثمــا كان تطبيــق ذلــك ممكنــا» فــان عقوبــة اإليقــاف
ســواء اكانــت لعــدد مــن المباريــات او لفتــرة زمنيــة فانهــا تشــمل جميــع
البطــوالت والمباريــات الرســمية التــي يحــق لــه المشــاركة فيهــا .
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المادة ( : )27الغرامة
الغرامة عقوبة مالية تفرض على مرتكب المخالفة وفقًا لألحكام التالية:
1.1تفــرض الغرامــة بالعملــة الوطنيــة (الدينــار األردنــي) ويجــب دفعهــا
بنفــس العملــة.
2.2يجــب أال تقــل الغرامــة عــن ( )50دينــار وال تزيــد عــن ( )100000دينــار مــع
األخــذ بعيــن االعتبــار مــا ورد فــي المــادة (  ) 1 / 17مــن الالئحــة .
3.3اللجنــة التــي تفــرض الغرامــة تقــرر الشــروط والحــدود الزمنيــة للدفــع ,
وفــي حــال عــدم التحديــد فتســدد اثنــاء ســتين يومــً مــن تاريــخ تبليــغ
النــادي بقــرار اللجنــة .
4.4فــي حالــة التأخــر عــن الســداد بعــد التاريــخ المحــدد يقــوم االتحــاد
بخصــم المبلــغ مباشــرة مــن مخصصــات النــادي دون الرجــوع للنــادي .
5.5أنديــة الدرجــة الثالثــة التــي يترتــب عليهــا غرامــات ماليــة اثنــاء الموســم
تمنــع مــن المشــاركة اثنــاء الموســم الــذي يليــه قبــل تســديد قيمــة
الغرامــات المترتبــة عليهــا لالتحــاد.
6.6فــي حــال نقــض قــرار اللجنــة مــن قبــل لجنــة االســتئناف يتــم إعــادة
مبلــغ الغرامــة األصلــي.
7.7يكــون النــادي مســؤو ً
ال بالتضامــن والتكافــل مــع مســؤولية والعبيــه
وفنييــه وإدارييــه وموظفيــه وجماهيــره عــن دفــع الغرامــات المترتبــة
علــى كل منهــم  ,وال تلغــى هــذه المســؤولية التضامنيــة تركهــم
لمناصبهــم أو العمــل لــدى النــادي .ويحــق للنــادي الرجــوع عليهــم
الســتيفائها.
8.8تودع جميع الغرامات المالية لحساب صندوق االتحاد.
9.9االتحــاد غيــر مســؤول عــن دفــع أي غرامــة فرضــت علــى أي نــادي او
شــخص مــن أي اتحــاد إقليمــي او قــاري او دولــي نيابــة عــن النــادي
باســتثناء الحــاالت التــي يكــون االتحــاد ملزمــا مــن قبــل االتحــاد فــارض
العقوبــات بموجــب نــص ملــزم لالتحــاد ،ويجــب علــى النــادي او الشــخص
دفعهــا.
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 .10أنديــة درجــة المحترفيــن وانديــة الدرجــة األولــى وانديــة الدرجــة الثانيــة
التــي يترتــب عليهــا غرامــات ماليــة جــراء االنســحاب مــن بطــوالت
دوري المحترفيــن وكاس األردن ودوري الدرجــة األولــى ودوري الدرجــة
الثانيــة تمنــع مــن المشــاركة فــي الموســم الــذي يليــه قبــل تســديد
قيمــة الغرامــات و/او التعويضــات لصالــح أي طــرف المترتبــة عــن حالــة
االنســحاب لالتحــاد.
 .11مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك فــي هــذه الالئحــة تكــون الغرامــات
الماليــة علــى أنديــة الدرجــات األولــى والثانيــة والثالثــة واألنديــة النســوية
والخماســي وكذلــك الفئــات العمريــة كمــا هــو مبيــن تاليــا :
أ.

تكــون الغرامــات الماليــة علــى أنديــة الدرجــة األولــى بنســبة  % 40مــن
قيمــة الغرامــة األصليــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة .

ب .تكــون الغرامــات الماليــة علــى أنديــة الدرجــات الثانيــة والثالثــة والفئــات
العمريــة واألنديــة النســوية وكــرة الصــاالت ومســئوليها بنســبة  % 20مــن
قيمــة الغرامــة األصليــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة .
المادة (: )28

عقوبات المباريات الودية

1.1إذا أنســحب فريــق فــي مبــاراة وديــة (خارجيــة) ينظــر االتحــاد فــي أســباب
االنســحاب ويقــرر العقوبــة المناســبة إذا لــزم األمــر .
2.2إذا لعب فريق مباراة ودية خارجية أو استضاف فريقا خارجيا دون
الحصول على موافقة مسبقة من االتحاد يدفع غرامة مالية قدرها(
 )500دينار لصندوق االتحاد.
3.3إذا أقيمت مباراة بين فريق محلي و فريق خارجي وكان اتحاد بلده غير
منتسب لالتحاد الدولي وذلك دون موافقة مسبقة ينظر االتحاد في
العقوبة المناسبة مع توقيع غرامة مالية على النادي قدرها ( )5000
دينار إلى جانب ما يقرره االتحاد الدولي لكرة القدم .
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الفصل الثاني
عقـوبات مشتركة
المادة (: )29

المشاجرة

1.1أي شــخص يدخــل فــي عــراك مــع أي شــخص آخــر قبــل أو أثنــاء أو بعــد
المبــاراة يعاقــب باإليقــاف لمــدة اربــع مباريــات رســمية وبغرامــة ماليــة
قيمتهــا ( )1500دينــار .
2.2أي شــخص حــاول فقــط منــع مشــاجرة ،أو وقايــة آخريــن أو الفصــل بيــن
المتورطيــن فــي مشــاجرة ال يخضــع للعقــاب.
المادة (: )30

استفزاز الجمهور

أي شــخص داخــل او خــارج الملعــب يقــوم باســتفزاز الجمهــور قبــل او
اثنــاء او بعــد المبــاراة او يقــوم بتحريــض الجمهــور علــى القيــام (بفعــل
يســتوجب عقوبــة) ســوف يتــم إيقافــه مباراتيــن رســميتين ويعاقــب
بغرامــة ماليــة قيمتهــا ( )500دينــار.
المادة (: )31

التمييز (ملزمة)

/1أ  :أي شــخص ينتهــك كرامــة شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص عــن
طريــق أفعــال أو عبــارات احتقــار ،تمييــز أو إزدراء تتعلــق بالجنــس ،اللــون،
اللغــة ،الديــن أو األصــل يتــم إيقافــه لمــدة ســت مباريــات  ،وتفــرض عليــه
غرامــة ماليــة قيمتهــا (  ) 2500دينــار  .وإذا كان مرتكــب المخالفــة هــو
شــخص مســؤول  ،فــإن الغرامــة تكــون (  ) 3000دينــار.
/1ب:إذا كان هنــاك عــدة اشــخاص (مســؤولين و/أو العبيــن) مــن نفــس
النــادي قامــوا معــا وبنفــس الوقــت بخــرق الفقــرة /1أ مــن هــذه المــادة
أو كان هنــاك ظــروف أخــرى مشــددة ،يتــم خصــم ثــاث نقــاط مــن
الفريــق المعنــي للمخالفــة األولــى وســتة نقــاط للمخالفــة الثانيــة .و أيــة
مخالفــة أخــرى يترتــب عليهــا التهبيــط الــى الدرجــة األدنــى .فــي حــال
كانــت المباريــات ال تخضــع لتســجيل النقــاط  ،فيتــم إســتبعاد النــادي
مــن االســتمرار فــي المســابقة.
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/2أ  :إذا قام جمهور النادي بخرق الفقرة /1أ من هذه المادة في إحدى
المباريــات ،فيتــم فــرض غرامــة علــى النــادي المعنــي بقيمــة ()1000
دينــار بغــض النظــر عــن كــون الفعــل مقصــود أو نتيجــة إهمــال.
المخالفــات الخطيــرة مــن الممكــن المعاقبــة عليهــا بعقوبــات اضافية،
وعلــى وجــه الخصــوص إصــدار القــرار بلعــب مباريــات بــدون جمهــور،
تخســير المبــاراة ،خصــم مــن النقــاط أو اإلســتبعاد مــن االســتمرار فــي
المســابقة.
 .3أي شخص من الجمهور يثبت قيامه بخرق الفقرة /1أ من هذه المادة
يحظر عليه دخول اإلستاد لمدة ال تقل عن عامين.
المادة (: )32

التهديدات (ملزمة)

أي شــخص يــروع مســؤول مبــاراة بتهديــدات خطيــرة يعاقــب بغرامــة
( )500دينــار وباإليقــاف مباراتيــن رســميتين .هــذه العقوبــات تشــكل
إســتثناء مــن المــادة  ،10مــن حيــث عــدم إمكانيــة جمعهــا مــع عقوبــات
أخــرى.
المادة (: )33

اإلكراه (ملزمة)

أي شــخص يســتخدم العنــف أو التهديــد للضغــط علــى مســؤول مبــاراة
إلجــراء تصــرف معيــن أو منعــه بــأي طريقــة أخــرى مــن التصــرف بحريــة
 ,يعاقــب باإليقــاف لمباراتيــن رســميتين وغرامــة ( )500دينــار  .هــذه
العقوبــات تشــكل إســتثناء مــن المــادة  ،10مــن حيــث عــدم إمكانيــة
جمعهــا مــع عقوبــات أخــرى.
المادة ( : )34التزوير والتزييف (ملزمة)
 1.1فــي األنشــطة المتعلقــة بكــرة القــدم ،أي شــخص يقــوم بتزويــر وثيقــة
أو تزييــف محــرر رســمي أو يقــوم باســتخدام محرر مــزور أو مزيــف للغش
فــي العالقــات القانونيــة يعاقــب باإليقــاف لمــدة ســتة مباريات.
2.2إذا كان مرتكــب المخالفــة مســؤو ً
ال  ،فــإن اللجنــة تفــرض عليــه الحظــر
مــن المشــاركة فــي أي نشــاط متعلــق بكــرة القــدم لمــدة ال تقــل عــن
اثنــي عشــر شــه ًرا.
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3.3في الحالتين أعاله يتم فرض غرامة مقدارها ( )1500دينار.
المادة ( : )35الفساد (ملزمة)
1.1أي شــخص يعــرض أو يعــد أو يمنــح ميــزة ال مبــرر لهــا ألحــد هيئــات
اإلتحــاد او لجانــه أو لمســؤول مبــاراة  ،أو لالعــب أو لمســؤول -ســواء كان
ذلــك بنفســه أو بالنيابــة عــن طــرف ثالــث  -فــي محاولــة لحملــه علــى
مخالفــة أو انتهــاك لوائــح اإلتحــاد أو لوائــح الفيفــا أو ليســمح لــه بفعــل
ذلــك يعاقــب بمــا يلــي:
أ.

غرامة ( )10000دينار.

ب .الحرمان من االشتراك في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين
.2
ت .الحرمان من دخول المالعب لمدة سنتين.
الفســاد الســلبي(المتلقي) (التمــاس ،تلقــي الوعــد أو قبــول ميــزة بــدون
 .3مبــرر) ســوف تتــم المعاقبــة عليــه بنفــس الطريقــة.
فــي الحــاالت الخطيــرة وفــي حالــة التكــرار ،فــإن العقوبــة الــواردة فــي
 .4الفقــرة /1ب مــن هــذه المــادة تكــون لمــدى الحيــاة.
فــي حالــة ثبــوت تــورط النــادي باألفعــال الــواردة فــي الفقــرة ( )1مــن
هــذه المــادة يتــم معاقبــة النــادي بمــا يلــي:
أ.

إذا كانــت المخالفــة ألنديــة المحترفيــن يهبــط النــادي الــى الدرجــة
األدنــى وتشــطب كافــة نتائجــه فــي البطولــة ويغــرم مبلــغ ()20000
عشــرين الــف دينــار.

ب .إذا كانــت المخالفــة ألنديــة الدرجــة األولــى والثانيــة يهبــط النــادي الــى
الدرجــة األدنــى وتشــطب كافــة نتائجــه فــي البطولــة ويغــرم مبلــغ
( )15000خمســة عشــر الــف دينــار.
ج .إذا كانــت المخالفــة ألنديــة الدرجــة الثالثــة أو األنديــة النســوية فــان
النــادي يحــرم مــن المشــاركة فــي البطولــة لمــدة موســمين وتشــطب
كافــة نتائجــه فــي البطولــة ويغــرم مبلــغ ( )15000خمســة عشــر الــف
دينــار و يحــرر كافــة الالعبيــن المقيديــن لــدى النــادي فــي ســجالت
االتحــاد.

33

الالئحة التأديبية 2019/2018

 .5علــى كل حــال ،علــى اللجنــة أن تأمــر بمصــادرة األمــوال المســتخدمة
فــي ارتــكاب المخالفــة .تلــك األمــوال ســوف تســتخدم فــي تطويــر
برامــج كــرة القــدم.
المادة ( : )36المنشطات (ملزمة)
1.1تعاطي المنشطات محظور.
2.2مخالفــة قواعــد المنشــطات ومكافحــة المنشــطات يعاقــب عليهــا
وفقــً للوائــح الفيفــا لمكافحــة المنشــطات وميثــاق الفيفــا التأديبــي .
3.3للجنــة الطبيــة أو أي جهــة مختصــة أخــرى إجــراء اختبــارات عشــوائية
لكافــة العبــي األنديــة فــي كافــة المســابقات الرســمية ووفق اإلجــراءات
الرســمية المتبعــة فــي كل مــن االتحاديــن الدولــي واآلســيوي .
4.4يتكفــل نــادي الالعــب الــذي يثبــت تعاطيــه للمنشــطات بالنفقــات المالية
المترتبــة علــى إجراءات الكشــف .
المادة (: )37

التأثير بصورة غير قانونية في نتائج المباريات (ملزمة)

1.1أي شــخص يتآمــر للتأثيــر فــي نتائــج المباريــات بطريقــة متعارضــة مــع
األخــاق الرياضيــة يعاقــب باإليقــاف أو الحرمــان مــن المشــاركة فــي
أي نشــاط يتعلــق بكــرة القــدم لمــدة ســنتين ,باإلضافــة الــى الغرامــة
( )10000دينــار .وفــي الحــاالت الخطيــرة تكــون عقوبــة الحرمــان مــن
المشــاركة فــي أي نشــاط يتعلــق بكــرة القــدم لمــدى الحيــاة
2.2فــي حالــة تــورط النــادي الــذي ينتمــي لــه الالعــب أو المســؤول باألفعــال
الــواردة فــي الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة ،فــإن النــادي يعاقــب علــى
النحــو التالــي:
أ.

إذا كانــت المخالفــة ألنديــة المحترفيــن يهبــط النــادي الــى الدرجــة
األدنــى وتشــطب كافــة نتائجــه فــي البطولــة ويغــرم مبلــغ ()20000
عشــرين الــف دينــار.

ب .إذا كانــت المخالفــة ألنديــة الدرجــة األولــى والثانيــة يهبــط النــادي الــى
الدرجــة األدنــى وتشــطب كافــة نتائجــه فــي البطولــة ويغــرم مبلــغ
( )15000خمســة عشــر الــف دينــار.
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ج .إذا كانــت المخالفــة ألنديــة الدرجــة الثالثــة أو األنديــة النســوية يحــرم
النــادي مــن ممارســة أي نشــاط متعلــق بكــرة القــدم لمــدة موســمين
وتشــطب كافــة نتائجــه فــي البطولــة ويغــرم مبلــغ ( )15000خمســة
عشــر الــف دينــار و يحــرر كافــة الالعبيــن المقيديــن لــدى النــادي فــي
ســجالت االتحــاد.
المــادة ( : )38عــدم احتــرام القــرارات الصــادرة عــن اإلتحــاد ولجانــه وهيئاتــه
(ملزمــة)

1.1أي شــخص لــم يدفــع لشــخص آخــر (مثــل العــب أو مــدرب أو نــادي)
أو اإلتحــاد كامــل المبلــغ أو أي جــزء منــه علــى الرغــم مــن صــدور قــرار
يلزمــه بذلــك مــن قبــل اإلتحــاد أو احــد لجانــه أو هيئاتــه أو مــن قبــل
محكمــة تحكيــم اإلتحــاد الرياضيــة –فــي حــال وجــدت( -قــرار مالــي)
 ,أو أي شــخص لــم يمتثــل ألي قــرار آخــر (قــرار غيــر مالــي) مــن قبــل
اإلتحــاد أو احــد لجانــه أو هيئاتــه أو مــن قبــل محكمــة تحكيــم اإلتحــاد
الرياضيــة –فــي حــال وجــدت:
أ.

يتم إلزامه بدفع غرامة ( )500دينار لعدم امتثاله للقرار.

ب .باإلضافــة الــى خصــم المبلــغ المالــي مــن مســتحقاته لــدى اإلتحــاد –
إذا كان القــرار ماليــً -ولإلتحــاد إتخــاذ العقوبــة التــي يراهــا مناســبة فــي
حالــة عــدم تنفيــذ القــرار –غيــر المالــي.
2.2يطعــن فــي القــرارات الصــادرة وفقــً لهــذه المــادة مباشــرة لــدى
محكمــة تحكيــم اإلتحــاد الرياضيــة –إن وجــدت -وهــي غيــر قابلــة
لالســتئناف لــدى لجنــة االســتئناف فــي حــال عــدم وجــود محكمــة
التحكيــم .
المــادة ( : )39حيــازة الســاح واألدوات الحــادة والمفرقعــات داخــل
الملعــب
أي شــخص يثبــت دخولــه الــى الملعــب أثنــاء المباريــات الرســمية أو
الوديــة وهــو يحمــل أي نــوع مــن أنــواع األســلحة و/أو أيــة أداة حــادة و/
أو المفرقعــات و/أو أي مــن األمــور التــي قــد يتــم التعميــم عليهــا مــن
قبــل االتحــاد ،يعاقــب بالعقوبــة التاليــة حتــى وان لــم يقــم باســتخدام
تلــك األداة أو الســاح .
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1.1الطــرد مــن الملعــب ومنعــه مــن ممارســة أي نشــاط يتعلــق بكــرة القدم
لمــدة ســنتين ميالديتيــن اعتبــارًا مــن تاريخه.
 2.2يغرم مبلغ  5000دينار .
الفصل الثالث
عقوبات األنديـــــــــــة
المــادة (  : ) 40قيــام النــادي بمنــع الالعبين من االلتحــاق بالمنتخبات
الوطنية
النــادي الــذي يمتنــع عــن إلحــاق أي مــن العبيــه المختاريــن ألي مــن
المنتخبــات الوطنيــة يعاقــب بالعقوبــة التــي تراهــا اللجنــة التاديبيــة
مناســبة كمــا ويكــون لهــا الحــق بحجــز مســتحقات النــادي لحيــن اصــدار
قرارهــا.
المــادة (: )41
العمريــة

االنســحاب مــن المشــاركة فــي بطــوالت الفئــات

كل نــاد مشــترك أو أعلــن االشــتراك رســميًا فــي بطــوالت الفئــات العمريــة
ثــم انســحب قبــل البطولــة يحــرر جميــع العبيــه المســجلين بهــذه
الفئــة ويحــرم النــادي مــن المشــاركة فــي بطولــة نفــس الفئــة تحــت
أي مســمى فــي العــام الــذي يليــه( ألنديــة المحترفيــن وأنديــة الدرجــات
واألولــى و الثانيــة والثالثــة واألنديــة النســوية ) وتتخــذ بحقــه العقوبــات
الماليــة التاليــة :
 .1الغرامة  5000دينار ألندية المحترفين.
 .2الغرامة  3000دينار ألندية الدرجتين األولى والثانية.
 .3الغرامة  2000دينارا ألندية الدرجة الثالثة واألندية النسوبة .
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المــادة ( : )42إشــراك العبيــن مــن الفئــات العمريــة أكبــر مــن العــدد
المســموح بــه
إذا أشــرك أي مــن األنديــة عــددا أكبــر مــن العــدد المســموح بــه مــن العبي
الفئــات العمريــة المختلفــة مــع الفريــق األول أو الفريــق الــذي هــو أعلــى
مــن الفئــة األصليــة (االشــتراك يعنــي أن اســم الالعــب المشــارك مســجال
فــي قائمــة النــادي المعتمــدة و المقدمــة لحكــم المبــاراة ) يعاقــب بمــا
يلي :
1.1يخســر الفريــق جميــع المباريــات التــي أشــرك فيهــا أكثــر مــن العــدد
المســموح بــه مــن العبــي الفئــات العمريــة المختلفــة مــع الفريــق األول
أو الفريــق الــذي هــو أعلــى مــن الفئــة األصليــة بواقــع  ، 3/0مــا لــم تكــن
النتيجــة أكبــر مــن ذلــك .
2.2يغرم النادي مبلغ ( ) 500دينار عن كل مباراة .
المادة (: )43

المسؤولية عن صحة بيانات الالعب

النــادي مســؤول عــن صحــة البيانــات التــي يقدمهــا عــن العبيــه .وفــي
حــال تقديــم بيانــات غيــر صحيحــة عــن أحــد العبيــه ودون اإلجحــاف
بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة بحــق المتورطيــن
يعاقــب النــادي بمــا يلــي:
1.1يخســر النــادي جميــع المباريــات التــي شــارك بهــا الالعــب المخالــف ،3/0
مــا لــم تكــن النتيجــة أكبــر مــن ذلــك .
2.2يغرم النادي مبلغ ( )2000دينار .
3.3فــي حــال كان النــادي مرتكــب المخالفــة مــن األنديــة المشــاركة فــي
بطــوالت الفئــات العمريــة لغايــات االنتســاب للدرجــة الثالثــة باالتحــاد
فانــه يحــرم مــن المشــاركة فــي أي بطولــة ينظمهــا االتحــاد لمــدة
موســمين.
المادة (: )44

االنسحاب والتغيب

إذا أعلــن النــادي االنســحاب قبــل أو أثنــاء البطولــة الملــزم االشــتراك بها أو
تغيــب دون عــذر مقبــول يوافــق عليــه االتحــاد عــن أي مبــاراة مــن مباريات
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بطــوالت االتحــاد الرســمية أو انســحب الفريــق مــن الملعــب ولــم يعــد
إلكمــال المبــاراة علــى الرغــم مــن انتهــاء المــدة القانونيــة المقــررة مــن
قبــل الحكــم توقــع بحــق النــادي العقوبــات التاليــة :
1.1يحرم من المشاركات الخارجية.
2.2إذا كان االنســحاب أو التغييــب فــي بطولــة دوري المحترفيــن يهبــط
النــادي إلــى الدرجــة األدنــى وتشــطب كافــة نتائجــه فــي البطولــة
ويغــرم ( )100000مئــة الــف دينــار باإلضافــة الــى حجــز المســتحقات
الماليــة الخاصــة بالنــادي المنســحب لغايــات ســداد أي التزامــات او
غرامــات ماليــة علــى النــادي المنســحب او صــرف تعويضــات لصالــح أي
طــرف متضــرر باإلضافــة الــى حرمانــه مــن باقــي المســتحقات الماليــة
المتبقيــة للنــادي.
3.3إذا كان االنســحاب أو التغييــب فــي بطــوالت دوري الدرجــة األولــى والثانية
يهبــط النــادي إلــى الدرجــة األدنــى ويحــرر جميــع العبيــه وتشــطب كافــة
نتائجــه فــي البطولــة ويغــرم ( )50000خمســون الــف دينــار باإلضافــة
الــى حجــز المســتحقات الماليــة الخاصــة بالنــادي المنســحب لغايــات
ســداد أي التزامــات او غرامــات ماليــة علــى النــادي المنســحب او صــرف
تعويضــات لصالــح أي طــرف متضــرر باإلضافــة الــى حرمانــه مــن باقــي
المســتحقات الماليــة المتبقيــة للنــادي.
4.4إذا كان االنســحاب أو التغييــب فــي بطــوالت دوري الدرجــة الثالثــة يحــرم
النــادي مــن المشــاركة فــي أي بطولــة ينظمهــا االتحــاد لمــدة ثالثــة
مواســم متتاليــة وتشــطب كافــة نتائجــه فــي البطولــة ويغــرم ()5000
خمســة االف دينــار ويحــرر كافــة الالعبيــن المقيديــن لــدى النــادي فــي
ســجالت االتحــاد.
5.5إذا كان االنســحاب أو التغيــب فــي بطولــة كأس األردن تشــطب كافــة
نتائجــه فــي البطولــة ويغــرم ( )100000مئــة الــف دينــار بالنســبة النديــة
المحترفيــن و( )50000خمســون الــف دينــار النديــة الدرجــة األولــى
والثانيــة.
6.6إذا كان االنســحاب أو التغييــب فــي بطــوالت دوري الدرجــة االولــى
النســوي يهبــط النــادي الــى الدرجــة الثانيــة وتشــطب كافــة نتائجــه
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فــي البطولــة ويغــرم ( )15000خمســة عشــر الــف دينــار ويحــرر كافــة
الالعبــات المقيــدات لــدى النــادي فــي ســجالت االتحــاد.
7.7إذا كان االنســحاب أو التغييــب فــي بطــوالت دوري الدرجة الثانية النســوي
يجمــد النــادي لمــدة موســمين متتالييــن وتشــطب كافــة نتائجــه فــي
البطولــة ويغــرم ( )7500ســبعة االف وخمســمائة دينــار ويحــرر كافــة
الالعبــات المقيــدات لــدى النــادي فــي ســجالت االتحــاد.
8.8إذا كان االنســحاب أو التغيــب فــي بطولــة الــدوري النســوي التصنيفــي
يجمــد النــادي لمــدة موســمين متتالييــن وتشــطب كافــة نتائجــه فــي
البطولــة ويغــرم ( )10000عشــرة اآلف دينــار ويحــرر كافــة الالعبــات
المقيــدات لــدى النــادي فــي ســجالت االتحــاد.
9.9إذا كان االنســحاب أو التغيــب فــي بطــوالت دوري الصــاالت تشــطب
كافــة نتائجــه فــي البطولــة ويغــرم ( )5000خمســة االف دينــار .
1010إذا كان االنســحاب أو التغيــب فــي أي بطولــة مــن بطــوالت الفئــات
العمريــة بعــد بــدء البطولــة تشــطب كافــة نتائجــه فــي البطولــة التــي
انســحب أو تغيــب عنهــا وتلغــى جميــع مبارياتــه المتبقيــة فــي البطولــة
التــي انســحب أو تغيــب عنهــا وتوقــع بحقــه العقوبــات الماليــة التاليــة:
أ.

الغرامة ( )10000عشرة االف دينار ألندية المحترفين .

ب .الغرامة()5000خمسة االف دينار ألندية الدرجات األولى والثانية والثالثة .
ج .الغرامة ( )3000ثالثة االف دينار لألندية النسوية وأندية الخماسي.
المادة (: )45

التخسير

يعتبــر النــادي خاســرا للمبــاراة بنتيجــة ( )3/0مــا لــم تكــن النتيجــة
الفعليــة للمبــاراة أكثــر مــن ذلــك لصالــح الفريــق اآلخــر ويغــرم ()1500
دينــار فــي أي مــن الحــاالت التاليــة :
1.1إذا حضر متأخرا عن موعد بدء المباراة المعتمد في جدول المباريات.
2.2إذا لم يحضر بطاقات الالعبين الصادرة عن االتحاد.
3.3إذا لــم يكتمــل الحــد األدنــى مــن عــدد العبيــه (ســبعة العبيــن) عنــد بــدء
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موعــد المبــاراة .
4.4النــادي الــذي ال ليتــزم بالمــواد  12.37و 10.10.37مــن الئحــة البطــوالت
فيمــا يتعلــق بتشــابه الــوان القمصــان .
5.5إذا أشــرك النــادي العبــً موقوفــً  ،وتبقــى عقوبــة الالعب ســارية المفعول
حتــى تنفــذ( .االشــتراك هنــا يعنــي أن اســم الالعــب الموقــوف مســجل
فــي قائمــة النــادي المعتمــدة والمقدمــة لحكــم المبــاراة ) .
6.6إذا أشرك النادي اثني عشر العبا" أو أكثر في أي جزء من المباراة.
7.7إذا أشــرك النــادي العبــً تــم اســتبداله اثنــاء المبــاراة وعــاد ليشــارك فــي
المبــاراة نفســها .
8.8إذا سجل أو أشرك العبًا باسم العب آخر .
9.9إذا أشــرك العبــً غيــر مســجل فــي كشــف المبــاراة أو ال يحمــل بطاقــة
العــب للموســم الرياضــي الــذي تجــرى فيــه المبــاراة.
1010إذا أشرك النادي العبًا غير مؤهل.
1111إذا أشــرك أكثــر مــن العــدد المســموح بــه مــن الفئــة األدنــى مــع الفئــة
األعلــى ( االشــتراك هنــا يعنــي ان اســم الالعــب مســجل فــي قائمــة
النــادي المعتمــدة والمقدمــة لحكــم المبــاراة ) .
1212إذا أشرك العبا في مباراة أدنى من فئته المعتمدة .
1313إذا أشرك أكثر من ثالثة العبين من البدالء في المباراة الواحدة .
1414إذا ســجل العبــً موقوفــً أو مخالفــً لألنظمــة أو لدرجــة المســابقة
فــي قائمــة النــادي لالعبيــن المقدمــة للحكــم ضمــن أســماء الالعبيــن
االحتياطييــن ســواء شــارك هــذا الالعــب فــي المبــاراة أو لــم يشــارك.
1515فــي حــال دخــول جمهــور النــادي الــى أرض الملعــب وتعطيــل اللعــب أو
إثــارة الشــغب ممــا أدى الــى إنهــاء المبــاراة.
1616فــي حــال تــم االعتــداء علــى احــد الحــكام وتــم إيقــاف المبــاراة وتقــرر
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عــدم اســتكمالها.
المادة (: )46

رفض استالم الجوائز

إذا رفــض الفريــق تســلم الجوائــز المقــررة أو امتنــع عــن التقيد بالمراســم
المقــررة فــي المباريــات النهائيــة يتخــذ بحقــه العقوبــات التالية
1.1حرمان الفريق من الجوائز المالية والعينية للمباراة المذكورة .
2.2تغريم النادي مبلغ (  ) 5000دينار
المادة (: )47

تناقص عدد الالعبين

الفريــق الــذي يتناقــص عــدد العبيــه الــى اقــل مــن ســبعة العبيــن فــي أي
مبــاراة مــن البطــوالت الرســمية يتخــذ بحقــه العقوبــات التاليــة
1.1يخســر الفريــق المبــاراة بواقــع ( )3/0مــا لــم تكــن النتيجــة أكثــر مــن ذلك
عنــد التناقص.
2.2تتخذ بحقه العقوبات المالية التالية :
أ.

لغرامة (  ) 25000دينار ألندية المحترفين.

ب .الغرامة (  ) 15000دينار ألندية الدرجة األولى .
ت .الغرامة (  )5000دينار ألندية الدرجة الثانية واندية الدرجة الثالثة واألندية
النسوية .
ث .الغرامة ( )2000دينار لبطوالت الفئات العمرية.
المادة (: )48

اإلضرار بالمنشآت الرياضية

إذا قــام احــد العبــي أو مســؤولي األنديــة بإلحــاق أضــرار بالمنشــآت
الرياضيــة قبــل أو اثنــاء أو بعــد المبــاراة يغــرم النــادي مبلــغ ( )200دينــار
إضافــة إلــى قيمــة األضــرار الماديــة المترتبــة علــى ذلــك .
المادة (: )49

تأخير بدء المباراة

الفريــق المتواجــد فــي الملعــب ويتســبب فــي تأخيــر بــدء إقامــة المبــاراة
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أو تأخيــر بــدء الشــوط الثانــي مــن المبــاراة ألي ســبب كان يعاقــب بغرامــة
ماليــة قدرهــا (  ) 500دينار.
المادة (: )50

تواجد الموقوفين أو المحرومين داخل الملعب

تواجــد الموقوفيــن أو المحروميــن مــن مســؤولي النــادي أو الالعبيــن
داخــل الملعــب أثنــاء ســير المبــاراة يترتــب علــى النــادي غرامــة ماليــة
قدرهــا ( )500دينــار ويتــم اســتبعادهم خــارج الملعــب .
المادة (: )51

اإلساءة في وسائل اإلعالم

األنديــة التــي تســتخدم وســائل اإلعــام (كالصحافــة  ,التلفزيــون ,
اإلذاعــة  ،المواقــع االلكترونيــة  ،مواقــع التواصــل االجتماعــي) أو الموقــع
الرســمي للنــادي فــي اإلســاءة أو التجريــح أو التهديــد أو االتهــام ألي مــن
المذكوريــن فــي المــادة ( )4مــن هــذه الالئحــة أو مســئولي ومندوبــي
االتحــاد أو المتعاونيــن معــه يعاقــب النــادي بغرامــة ماليــة قدرهــا
( )1000دينــار.
المادة ( : )52اخــال النــادي المســتضيف بالترتيبــات التنظيميــة
للمبارايــات
فــي حــال اإلاثنــاء بــأي مــن األمــور التنظيمــة للمباريــات التــي يجــب علــى
النــادي المســتضيف تأمينهــا والمذكــورة فــي الئحــة المســابقات،
يعاقــب النــادي المخالــف بغرامــة ماليــة قدرهــا ( )500دينــار عــن االاثنــاء
بــكل فقــرة.
المادة (: )53

اإلمتناع عن المصافحة بعد انتهاء المباراة

بعــد صافــرة انتهاءالمبــاراة ،وفــي حــال امتنــاع العبــي أحــد الفريقيــن
عــن مصافحــة الحــكام والعبــي الفريــق اآلخــر ،يعاقــب النــادي المخالــف
بغرامــة ماليــة قدرهــا ( )500دينــار.
المادة ( : )54اســتخدام األجهزة اإللكترونية (الهواتف،الكاميرات....
الــخ) في مقاعــد البدالء
فــي حــال قيــام أي مــن الالعبيــن البــدالء أو أعضــاء األجهــزة الفنيــة
واإلداريــة والطبيــة علــى مقاعــد البــدالء باســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة
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( الهواتــف الخلويــة ،الكاميــرات وغيرهــا) اثنــاء المبــاراة ،يعاقــب النــادي
المخالــف بغرامــة ماليــة قدرهــا ( )500دينــار.
المادة (: )55
أ -التخلف عن حضور المؤتمر الصحفي
1.1فــي حــال تخلــف المــدرب الرئيســي ( ) head coachللنــادي عــن الحضــور
والتحــدث اثنــاء المؤتمــر الصحفــي الــذي يعقــد بعــد انتهــاء المبــاراة
يغــرم النــادي مبلــغ ( )500دينــار.
2.2ال يمنــع تعــرض المــدرب الرئيســي قبــل واثنــاء وبعــد المبــاراة للطــرد او
االســتبعاد مــن قبــل الحكــم حضــور المؤتمــر الصحفــي.
3.3يحــق للنــادي الطلــب مــن مراقــب المبــاراة الســماح لمســاعد المــدرب
الحضــور والتحــدث فــي المؤتمــر الصحفــي فــي حالــة اســتقالة او
اقالــة او انهــاء عقــد المــدرب الرئيســي وعــدم تعييــن بديــل لــه فــي تلــك
المبــاراة.
ب -رفض اجراء المقابالت التلفزيونية
فــي حــال امتنــاع أي مــن العبــي النــادي عــن اجــراء المقابلــة التلفزيونيــة
مــع الجهــة صاحبــة حقــوق البــث التلفزيونــي  ،يعاقــب النــادي بغرامــة
ماليــة قدرهــا ( )500دينــار.
المــادة ( : )56عــدم تواجــد الحــد األدنــى مــن عــدد األجهــزة الفنيــة
واإلداريــة والطبيــة
1.1بالنســبة النديــة المحترفيــن وفــي حــال مخالفــة النــادي لتعليمــات الحــد
األدنــى لعــدد األجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة والــواردة فــي الئحــة
المســابقات ،يعاقــب النــادي المخالــف بغرامــة ماليــة قدرهــا ()200
دينــار عــن كل شــخص ال يكــون متواجــد اثنــاء المبــاراة.
2.2بالنســبة للفريــق األول لباقــي البطــوالت وفــي حــال مخالفــة النــادي
لتعليمــات الحــد األدنــى لعــدد األجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة
والــواردة فــي الئحــة المســابقات ،يعاقــب النــادي المخالــف بغرامــة
ماليــة قدرهــا ( )100دينــار عــن كل شــخص ال يكــون متواجــد اثنــاء
المبــاراة.
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3.3بالنســبة للفريــق األول لباقــي البطــوالت وفــي حــال مخالفــة النــادي
لتعليمــات الحــد األدنــى لعــدد األجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة
والــواردة فــي البنــد مــن الئحــة المســابقات ،يعاقــب النــادي المخالــف
بغرامــة ماليــة قدرهــا ( )50دينــار عــن كل شــخص ال يكــون متواجــد اثنــاء
المبــاراة.
المادة (: )57

عدم إجراء الكشف الطبي الدوري

النــادي مســؤول عــن إجــراء الكشــف الطبــي الــدوري علــى العبيــه قبــل
بــدء كل موســم رياضــي أو أثنــاءه وحفــظ نتيجــة الكشــف الطبــي فــي
ملــف الالعــب فــي النــادي ،وموافــاة الجهــة المنظمــة بنســخة مــن
النتيجــة ،ويعاقــب النــادي المخالــف بغرامــة ماليــة قدرهــا الــف ()1000
دينــار.
المــادة ( : )58عــدم تســليم البطاقــة المصروفــة والمنتهيــة
صال حيتهــا
النــادي مســؤول عــن تســليم االتحــاد البطاقــة المصروفــة للشــخص
المقــال مــن اجهزتــه الفنيــة أو اإلداريــة
المنتهــي عقــده أو المســتقيل أو ُ
أو الطبيــة ، ،ويعاقــب النــادي المخالــف بغرامــة ماليــة قدرها مائــة ()100
دينــار عــن كل بطاقــة.
المادة ( : )59عدم التقيد بتعليمات مالبس الالعبين
يجــب علــى النــادي التقيــد بتعليمــات مالبــس الالعبيــن وفــق مــا نصــت
عليــه الئحــة المســابقات ويعاقــب النــادي المخالــف بغرامــة ماليــة
قدرهــا مائتــان ( )200دينــار.
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الفصل الرابع
عقوبات الالعبــــــــــين
المادة (: )60

االمتناع عن االلتحاق بالمنتخبات الوطنية

الالعبيــن الذيــن يتــم اختيارهــم ألي مــن المنتخبــات الوطنيــة ولــم
يلتحقــوا بهــا يتــم التحقيــق معهــم وتتخــذ بحقهــم العقوبــات
والقــرارات المناســبة.
المادة (: )61

التعدي بالضرب على مسئولي المباريات

إذا قــام الالعــب بالتعــدي بالضــرب علــى مســئولي المباريــات قبــل أو اثنــاء
أو بعــد المبــاراة يتخــذ بحــق الالعــب والنــادي العقوبــات التاليــة :
1.1إيقــاف الالعــب ســنة ميالديــة اعتبــارًا مــن تاريــخ صــدور العقوبــة  .إال إذا رأت
اللجنــة اتخــاذ عقوبــة اشــد قــد تصــل لحــد الحرمــان مــن المشــاركة فــي
األنشــطة المتعلقــة بكــرة القــدم مــدى الحياة.
2.2تغريم الالعب (  ) 2000دينار .
المادة (: )62

التدخين

أي العــب يقــوم بالتدخيــن بكافــة اشــكاله داخــل او خــارج قبــل او اثنــاء او
بعــد المبــاراة يتــم إيقافــه لمبــاراة واحــدة وتغريمــه تغريمــه مبلــغ ()500
دينار
المــادة (: )63
المباريــات

التعــدي بالدفــع أو الجــذب أو الشــد علــى مســؤولي

إذا قــام الالعــب بالتعــدي بالدفــع أو الجــذب أو الشــد علــى مســؤولي
المباريــات قبــل أو اثنــاء أو بعــد المبــاراة يتخــذ بحــق الالعــب والنــادي
العقوبــات التاليــة :
1.1إيقاف الالعب اربع مباريات رسمية .
2.2تغريم الالعب (  ) 2000دينار .
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المــادة ( : )64البصــق أو الســب أو توجيــه إشــارات أو حــركات نابيــة أو
إشــارات اســتهزاء الــى مســؤولي المباريات
إذا قــام الالعــب بالبصــق أو الســب أو توجيــه إشــارات نابيــة أو حــركات
نابيــة أو إشــارات اســتهزاء ضــد مســؤولي المباريــات قبــل أو اثنــاء أو بعــد
المبــاراة تتخــذ العقوبــات التاليــة:
1.1إيقاف الالعب اربع مباريات رسمية .
2.2تغريم الالعب (  ) 2000دينار .
المادة (: )65

محاولة التعدي بالضرب على مسؤولي المباريات

إذا قــام الالعــب بمحاولــة التعــدي بالضــرب علــى مســؤولي المباريــات
قبــل أو اثنــاء أو بعــد المبــاراة تتخــذ العقوبــات التاليــة :
1.1إيقاف الالعب مبارتين رسميتين.
2.2تغريم الالعب (  ) 1000دينار .
المادة (: )66

سب الذات اإللهية

إذا قام الالعب بسب الذات اإللهية تتخذ العقوبات التالية :
 .1إيقاف الالعب عشرة مباريات رسمية .
 .2تغريم الالعب (  ) 2000دينار .
المادة (: )67

التعدي بالضرب

إذ3ا قــام الالعــب باالعتــداء بالضــرب علــى أي مــن المذكوريــن فــي المادة
(  ) 4مــن هــذه الالئحــة أو مندوبــي االتحــاد أو المتعاونيــن معــه بإســتثناء
ـواء داخــل الملعــب أو خارجــه قبــل أو أثنــاء أو بعــد
مســؤولي المباريــات سـ ً
المباريــات الرســمية أو الوديــة يعاقــب بمــا يلــي:
1.1إيقاف الالعب اربع مباريات رسمية .
2.2تغريم الالعب (  ) 2000دينار .
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المادة (: )68

محاولة التعدي بالضرب

إذا قــام الالعــب بمحاولــة االعتــداء بالضــرب علــى أي مــن المذكوريــن في
المــادة (  ) 4مــن هــذه الالئحــة أو مندوبــي االتحــاد أو المتعاونيــن معــه
ســواء داخــل الملعــب أو خارجــه قبــل أو
بإســتثناء مســؤولي المباريــات
ً
أثنــاء أو بعــد المباريــات الرســمية أو الوديــة يعاقــب بمــا يلــي:
 .1إيقاف الالعب مباراتين رسميتين.
 .2تغريم الالعب (  ) 1000دينار .
المادة (: )69

البصق أو السب أو توجيه إشارات أو حركات نابية

إذا قــام الالعــب بالبصــق أو الســب أو توجيــه إشــارات نابيــة أو حــركات
نابيــة علــى أي مــن المذكوريــن فــي المــادة (  ) 4مــن هــذه الالئحــة أو
مندوبــي االتحــاد أو المتعاونيــن معــه بإســتثناء مســؤولي المباريــات
ـواء داخــل الملعــب أو خارجــه قبــل أو أثنــاء أو بعــد المباريــات الرســمية
سـ ً
أو الوديــة يعاقــب بمــا يلــي:
 .1إيقاف الالعب ثالث مباريات رسمية.
 .2تغريم الالعب ( ) 1500دينار .
المادة (: )70

القذف بأي أداة

أ .كل العب يقوم بقذف أي أداة اتجاه أي من المذكورين في المادة( )4من
سواء داخل الملعب أو خارجه
هذه الالئحة باستثناء مسؤولي المباريات
ً
قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية أو الودية يعاقب بما يلي:
 .1اإليقاف مباراتين رسميتين.
 .2تغريم الالعب ( )1000دينار.
ـواء
ب .كل العــب يقــوم بقــذف أي أداة اتجــاه أي مــن مســؤولي المباريــات سـ ً
داخــل الملعــب أو خارجــه قبــل أو أثنــاء أو بعــد المباريــات الرســمية أو
الوديــة يعاقــب بمــا يلــي:
 .3اإليقاف أربع مباريات رسمية.
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.4

تغريم الالعب ( )2000دينار.

المادة (: )71

اإلمتاع عن تسلم الجوائز

إذا امتنــع الالعــب عــن تســلم الجوائــز المقدمــة فــي المباريــات الرســمية
أو امتنــع عــن التقيــد بالمراســم المقــررة للمباريــات النهائيــة بــدون عــذر
مقبــول تتخــذ العقوبــات التاليــة :
 .1إيقاف الالعب مباراة رسمية.
 .2تغريم الالعب (  ) 500دينار .
المادة (: )72

اإلساءة في وسائل اإلعالم

أي العــب يســتخدم وســائل اإلعــام (كالصحافــة  ,التلفزيــون  ,اإلذاعــة ،
المواقــع االلكترونيــة ،مواقــع التواصــل االجتماعــي،أو الموقــع الرســمي
للنــادي علــى النــت ونحوهــا) فــي اإلســاءة أو التجريــح أو التهديــد أو
االتهــام ألي مــن المذكوريــن فــي المــادة ( )4مــن هــذه الالئحــة أو
مســؤولي ومندوبــي االتحــاد أو المتعاونيــن معــه يعاقــب بمــا يلــي:
 .1إيقاف مباراة رسمية .
 .2تغريم الالعب (  ) 500دينار .
المادة (: )73

اللعب العنيف

إذا قــام الالعــب بالتدخــل العنيــف علــى الالعــب الخصــم أثناء المشــاركة
باللعــب تتخــذ العقوبــات التالية :
 .1إيقاف الالعب مباراتين رسميتين.
 .2تغريم الالعب (  ) 1000دينار .
المادة (: )74

التحريض على العنف والكراهية

كل العــب يحــرض آخريــن عالنيــة علــى العنــف والكراهيــة يعاقــب بمــا
يلــي:
 .1اإليقاف مباراتين رسميتين .
 .2الغرامة ( )1000دينار.
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المادة (: )75

التحريض على سحب الفريق وتعطيل اللعب:

كل العــب يحــرض الالعبيــن علــى االنســحاب مــن الملعــب لتعطيــل
اللعــب أو عــدم إكمــال المبــاراة يعاقــب بمــا يلــي:
 .1اإليقاف مباراتين رسميتين.
 .2الغرامة ( )1000دينار.
المادة (: )76

االمتناع عن تنفيذ قرارات الحكم

كل العــب يمتنــع عــن تنفيــذ قــرارات الحكــم قبــل أو أثنــاء او بعــد المباراة
يعاقــب بمــا يلي:
 .1اإليقاف مباراة رسمية.
 .2الغرامة ( )500دينار.
المادة (: )77

إظهار القميص الداخلي

يمنــع علــى الالعبيــن إظهــار قميصهــم الداخلــي المحتــوي علــى
شــعارات أو إعالنــات يقــرر مراقــب أو حكــم المبــاراة احتوائهــا لعبــارات
أو شــعارات ســواء كانــت عنصريــة أو دعائيــة أو شــخصية غيــر مقبولــة
يعاقــب بمــا يلــي:
 .1اإليقاف مباراة رسمية.
 .2الغرامة ( )500دينار.
المادة (: )78

الدخول ألرض الملـعب

كل العــب اســمه غيــر مســجل فــي كشــف المبــاراة الرســمي أو أحــد
البــدالء يقــوم بالدخــول إلــى أرض الملعــب دون إذن مــن الحكــم بقصــد
التدخــل أو التأثيــر أو اإلعتــراض علــى ســير المبــاراة أو قــرارات الحكــم
يعاقــب بمــا يلــي:
 .1الطرد من الملعب وإيقافه مباراة رسمية واحدة.
 .2الغرامة ( )500دينار.
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المادة (: )79

المخالفات اإلدارية وأحكام متفرقة

1.1تطبــق عقوبــة اإليقــاف ببطــوالت الكــرة النســوية وبطــوالت الفئــات
العمريــة لكافــة الدرجــات وكــرة الصــاالت بمــا نســبته  %50مــن عقوبــة
اإليقــاف الــواردة فــي عقوبــات الالعبيــن باســتثناء حــاالت التعــدي بالضرب
علــى مســؤولي المباريــات وباســتثناء حــاالت اإليقــاف لمبــارة واحــدة.
2.2مــع مراعــاة مــا ورد فــي الئحــة أوضــاع الالعبيــن إذا ثبــت توقيــع العــب
هــاوي علــى كشــفين لنادييــن مختلفيــن يوقــف لمــدة ثالثــة شــهور
ويعــود إلــى النــادي الموقــع لــه أو ً
ال.
3.3الالعــب الموقــوف تلقائيــا أو تحديــدا لمبــاراة معينــة وتــم إلغــاء هــذه
المبــاراة لســبب مــا مــن جــدول المباريــات بشــكل نهائــي أو تــم تأجيلهــا
يجــب إيقافــه فــي المبــاراة التــي تلــي موعــد المبــاراة الملغــاة أو المؤجلة
فــي نفــس البطولــة ســواء حصــل اإللغــاء أو التأجيــل قبــل بدايــة اإليقــاف
أو أثنــاء فتــرة اإليقــاف ويحــق لهــذا الالعــب المشــاركة فــي المبــاراة
المؤجلــة إذا انتهــت مــدة إيقافــه قبــل موعدهــا الجديــد مــا لــم يكــن
خاضعــا لعقوبــة إيقــاف أخــرى.
4.4فــي حــال تغييــر صفــة الشــخص الــذي لــم يســتكمل عقوبتــه فــان
العقوبــة تنتقــل معــه لتنفيذهــا بصفتــه الجديــدة علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر العــب اصبــح مدربــا  ....الــخ.
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الفصل الخامس
عقوبات المسؤولـــــــين
المادة ( : )80التهكم واالستهزاء بقرارات الحكم
إذا قــام أي مــن المســؤولين داخــل الملعــب بالتهكــم واالســتهزاء
بقــرارات الحكــم مــن اثنــاء اإلشــارات وتــم اتخــاذ قــرار بطــرده مــن
الملعــب مــن قبــل الحكــم أو ورد قــرار الطــرد فــي تقريــر مراقــب المبــاراة
أو مراقــب الحــكام يتخــذ بحقــه العقوبــات التاليــة :
1.1الطرد من الملعب وايقافه اربعة مباريات رسمية.
2.2تغريم المسؤول  1500دينار.
المادة (: )81

التدخين

1.1أي مســؤول يقــوم بالتدخيــن بكافــة اشــكاله داخــل او خــارج الملعــب
قبــل او اثنــاء او بعــد المبــاراة علــى المنصــة الرســمية للملعــب يتــم
إيقافــه مبــاراة واحــدة وتغريمــه مبلــغ ( )500دينــار.
المادة ( : )82الدخول الى ارض الملعب أو غرف غيار الالعبين
أ.

إذا قــام أي مــن المســؤولين بالدخــول الــى ارض الملعــب أو غــرف غيــار
الالعبيــن قبــل أو أثنــاء أو بعــد المبــاراة بــدون إذن أو موافقــة رســمية
تتخــذ العقوبــات التاليــة :

1.1إيقاف المسؤول مباراة رسمية واحدة.
2.2تغريم المسؤول (  ) 500دينار .
ب .إذا قــام أي مــن المســؤولين بالدخــول الــى ارض الملعــب دون إذن
الحكــم بقصــد التدخــل أو التأثيــر أو االعتــراض علــى ســير المبــاراة أو
قــرارات الحــكام تتخــذ العقوبــات التاليــة :
 .1الطرد من الملعب وإيقاف المسؤول مباريتين رسميتين.
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 .2تغريم المسؤول (  ) 750دينار .
المادة ( : )83اإلعراض على قرارات الحكم أو التحريض عليه
إذا قــام أي مــن المســؤولين باالعتــراض الحــاد علــى قــرارات الحكــم أو
التحريــض عليــه بالقــول أو الفعــل أو اإلشــارة مــن خــارج الملعــب تتخــذ
العقوبــات التاليــة :
 .1الطرد من الملعب.
 .2تغريم المسؤول (  ) 500دينار .
المادة ( : )84سحب الفريق من الملعب أو التحريض عليه
1.1إذا قــام أي مــن المســؤولين بســحب الفريــق مــن الملعــب تتخــذ
العقوبــات التاليــة :
أ.

ايقاف المسؤول لمدة سنة ميالدية.

ب .تغريم المسؤول (  ) 2500دينار .
2.2إذا قــام أي مــن المســؤولين بتحريــض الالعبيــن علــى االنســحاب ولــم
يتــم اإلنســحاب يعاقــب بمــا يلــي:
أ.

اإليقاف أربعة مباريات رسمية .

ب .تغريم المسؤول ( )1000دينار.
المادة (: )85

سب الذات اإللهية

إذا قام المسؤول بسب الذات اإللهية تتخذ العقوبات التالية :
 .1إيقاف المسؤول لمدة سنة ميالدية.
 .2تغريم المسؤول (  ) 2500دينار .
المادة ( : )86البصق أو السب أو توجيه إشارات أو حركات نابية
إذا قام المسؤول بالبصق أو السب أو توجيه إشارات نابية أو حركات
نابية ألي من المذكورين في المادة (  ) 4من هذه الالئحة أو مسؤولي و
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سواء داخل الملعب أو خارجه قبل أو
مندوبي االتحاد أو المتعاونين معه
ً
أثناء أو بعد المباريات الرسمية أو الودية يعاقب بما يلي:
 .1الطرد من الملعب وإيقاف المسؤول ستة مباريات رسمية.
 .2تغريم المسؤول(  ) 1500دينار .
المادة (: )87

القذف بأي أداة

أي مــن المســؤولين يقــوم بقــذف أي أداة اتجــاه أي مــن المذكوريــن
فــي المــادة ( )4مــن هــذه الالئحــة أو مســؤولي ومندوبــي االتحــاد أو
ـواء داخــل الملعــب أو خارجــه قبــل أو أثنــاء أو بعــد
المتعاونيــن معــه سـ ً
المباريــات الرســمية أو الوديــة يعاقــب بمــا يلــي:
 .1الطرد من الملعب وإيقاف المسؤول أربع مباريات رسمية.
 .2تغريم المسؤول (  ) 1000دينار .
المادة (: )88

التعدي بالضرب

1.1إذا قــام المســؤول باالعتــداء بالضــرب علــى أي مــن المذكوريــن فــي
المــادة (  ) 4مــن هــذه الالئحــة أو مســؤولي ومندوبــي االتحــاد أو
ـواء داخــل الملعــب أو
المتعاونيــن معــه بإســتثناء مســؤولي المباريــات سـ ً
خارجــه قبــل أو أثنــاء أو بعــد المباريــات الرســمية أو الوديــة يعاقــب بمــا
يلــي:
أ.

إيقاف المسؤول سنتين ميالديتين.

ب .تغريم المسؤول (  ) 2500دينار .
2.2أي مــن المســؤولين يقــوم باالعتــداء بالضــرب علــى أي مــن مســؤولي
ـواء داخــل الملعــب أو خارجــه قبــل أو أثنــاء أو بعــد المباريــات
المباريــات سـ ً
الرســمية أو الوديــة يعاقــب بمــا يلــي:
أ.

الحرمان من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم.

ب .تغريم المسؤول (  ) 2500دينار .
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المادة (: )89

محاولة االعتـداء بالضـرب

أي مــن المســؤولين يقــوم بمحاولــة االعتــداء بالضــرب علــى أي مــن
المذكوريــن فــي المــادة (  ) 4مــن هــذه الالئحــة أو مســؤولي ومندوبــي
ســواء داخــل الملعــب أو خارجــه قبــل أو
االتحــاد أو المتعاونيــن معــه
ً
أثنــاء أو بعــد المباريــات الرســمية أو الوديــة يعاقــب بمــا يلــي:
 .1الطرد من الملعب وإيقاف المسؤول خمس مباريات رسمية.
 .2تغريم المسؤول ( )1250دينار.
المادة (: )90

التعدي بالدفع أو الجذب أو الشد

أي مــن المســؤولين يقــوم باالعتــداء بالدفــع أو الجــذب أو الشــد علــى
أي مــن المذكوريــن فــي المــادة (  ) 4مــن هــذه الالئحــة أو مســؤولي
ـواء داخــل الملعــب أو خارجــه
ومندوبــي االتحــاد أو المتعاونيــن معــه سـ ً
قبــل أو أثنــاء أو بعــد المباريــات الرســمية أو الوديــة يعاقــب بمــا يلــي:
 .1الطرد من الملعب وإيقاف المسؤول خمس مباريات رسمية.
 .2تغريم المسؤول (  ) 1250دينار .
المادة (: )91

اإلسـاءة في وسـائل اإلعـالم

أي مــن المســؤولين يســتخدم وســائل اإلعــام (كالصحافــة  ,التلفزيــون
 ,اإلذاعــة ،المواقــع االلكترونيــة ،مواقــع التواصــل االجتماعــي) أو الموقــع
الرســمي للنــادي ونحوهــا فــي اإلســاءة أو التجريــح أو التهديــد أو االتهــام
ألي مــن المذكوريــن فــي المــادة ( )4مــن هــذه الالئحــة أو مســؤولي
ومندوبــي االتحــاد أو المتعاونيــن معــه يعاقــب بمــا يلــي:
 .1إيقاف المسؤول أربع مباريات رسمية .
 .2تغريم المسؤول(  ) 1000دينار .
المادة (: )92

التحريض على العنـف والكراهية

أي مــن المســؤولين يحــرض آخريــن عالنيــة علــى العنــف والكراهيــة
يعاقــب بمــا يلــي:
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 .1إيقاف المسؤول ست مباريات رسمية .
 .2الغرامة ( )1500دينار.
المادة (: )93

رفـض تسلم الجوائز

أي مــن المســؤولين يرفــض اســتالم الجوائــز أو يمتنــع عــن التقيــد
بالمراســم المقــررة للمباريــات النهائيــة بــدون عــذر مقبــول يعاقــب بمــا
يلــي:
 .1إيقاف المسؤول ثالث مباريات رسمية .
 .2تغريم النادي (  ) 750دينار .
المــادة ( : )94نطــاق تطبيــق عقوبــة اإليقــاف للمســؤولين والحرمــان
مــن دخــول غــرف الالعبيــن وارض الملعــب
أ.

المســؤول (باســتثناء أعضــاء الجهــاز الفنــي واإلداري والطبــي للفريــق)
الــذي تــم إيقــاع عقوبــة اإليقــاف بحقــه ال يســمح لــه بالتواجــد داخــل
الملعــب و غــرف الغيــار و المنصــة الرســمية و مدرجــات الملعــب اثنــاء
المباريــات الرســمية التــي تــم إيقافــه فيهــا وأي خــرق لهــذه المــادة
يغــرم النــادي (  ) 500دينــار وبجميــع األحــوال يحــق للجنة اتخــاذ العقوبة
التــي تراهــا مناســبة .

ب .المســؤول مــن أعضــاء الجهــاز الفنــي واإلداري والطبــي للفريــق الــذي تــم
إيقــاع هــذه العقوبــة بحقــه ال يســمح لــه بالتواجــد داخــل الملعــب وغرف
الغيــار ويســمح لــه بالتواجــد علــى مدرجــات الملعــب والمنصــة الرســمية
اثنــاء المباريــات الرســمية التــي تــم منعــه فيهــا مــن دخــول غــرف غيــار
الالعبيــن ومقاعــد البــدالء وارض الملعــب وأي خــرق لهــذه المــادة يغــرم
النــادي (  ) 500دينــار وبجميــع األحــوال يحــق للجنــة اتخــاذ العقوبــة التــي
تراهــا مناســبة .
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الفصل السادس
عقوبات الجمهور
المادة (: )95
1.1فــي حالــة قيــام جمهــور النــادي بإطــاق الهتافــات الجماعيــة والتــي
تتضمــن الســب والشــتم أو اإلســاءة بــأي شــكل مــن األشــكال بخــاف مــا
ورد فــي المــادة ( )30مــن هــذه الالئحــة علــى أي مــن المذكوريــن فــي
المــادة (  ) 4قبــل أو أثنــاء او بعــد المبــاراة يغــرم النــادي مبلــغ  500دينــار.
2.2فــي حالــة قيــام جمهــور النــادي بإلقــاء زجاجــات الميــاه أو الحجــارة أو مــا
شــابهها قبــل أو أثنــاء او بعــد المبــاراة يغــرم النــادي مبلــغ  1000دينار.
3.3فــي حــال تكــرار المخالفــات المذكــورة فــي الفقــرة  1و  2اعــاه مــن قبل
جمهــور النــادي ســواء فــي نفــس المبــاراة او فــي مبارايــات متعــددة
يحــق للجنــة إيقــاع أي مــن العقوبــات الــواردة فــي المــادة  8مــن هــذه
الالئحــة بحــق النــادي.
المادة (: )96
1.1فــي حــال قيــام جمهــور النــادي بالدخــول الــى ارض الملعــب و التعــدي
بالضــرب و/أو إثــارة أي نــوع مــن أنــواع الشــغب مــن شــانه تعطيــل اللعــب
و/أو احتماليــة التأثيــر علــى ســامة أي مــن المذكوريــن فــي المــادة ( 4
) مــن هــذه الالئحــة يعاقــب النــادي بإقامــة اول مباراتيــن رســميتين لــه
علــى ملعبــه بــدون جمهــور .
2.2فــي حالــة ان ترتــب علــى أي مــن األفعــال المذكــورة فــي الفقــرة ( ) 1
مــن هــذه المــادة إنهــاء المبــاراة تتخــذ العقوبــات التاليــة:
أ.

تخســير النــادي للمبــاراة بنتيجــة (  ) 3/0مــا لــم تكــن النتيجــة اكبــر مــن
ذلــك لصالــح الفريــق اآلخــر فيتــم عندهــا اعتمــاد النتيجــة االكبــر .

ب .إقامة اول ثالث مباريات رسمية للنادي على ملعبه بدون جمهور.
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 .3فــي حــال دخــول الجمهــور الــى ارض الملعــب قبــل او اثنــاء او بعــد انتهــاء
المبــاراة دون ان يترتــب عليــه حــدوث أي أعمــال شــغب تتخــذ بحــق النــادي
العقوبــات التاليــة :
أ.

إقامة اول مباراة رسمية للنادي على ملعبه بدون جمهور.

ب .تغريم النادي مبلغ  1000دينار.
ت .فــي حــال تكــرار هــذه المخالفــة مــن قبــل جمهــور النــادي فــي مبارايــات
متعــددة يحــق للجنــة إيقــاع أي مــن العقوبــات الــواردة فــي المــادة 8
مــن هــذه الالئحــة بحــق النــادي.
المادة (: )97
1.1فــي حــال قيــام جمهور النــادي التســبب بإتــاف المنشــئات أو الممتلكات
أو اإلضــرار بــأي منهــا يغــرم النــادي مبلــغ (  ) 500دينــار إضافــة الــى قيمــة
األضــرار وفقــا لتكاليــف اإلصــاح التــي تتــم مــن قبــل الملعــب المعنــي او
مــن االتحــاد والتــي يخضــع لتقديــر اللجنــة .
المادة ( : )98إدخال المواد الممنوعة
فــي حالــة قيــام جمهــور النــادي بإدخــال أي مــن المــواد التاليــة الــى ارض
الملعــب قبــل أو أثنــاء أو بعــد لمبــاراة يغــرم النــادي (  ) 2000دينــار.
1.1األلعاب النارية بأنواعها.
2.2أجهزة الليزر بأنواعها.
3.3أعــام الــدول أو أيــة أعــام (باســتثناء علــم المملكــة األردنيــة الهاشــمية
وأعــام الفريقيــن المتبارييــن)
المادة ( : )99عدم االلتزام
فــي حالــة قيــام جمهــور النــادي بإدخــال تيفــو لــم يتــم الموافقــة عليــه يتــم
حرمــان جمهــور النــادي مــن ادخــال التيفــو لنهايــة الموســم او لســتة اشــهر
فــي حــال كانــت المخالفــة قــد ارتكبــت فــي آخــر خمــس مباريــات رســمية
للنــادي فــي الموســم.
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الباب الثالث
التنظيم واإلجراءات
الفصل األول
التنظيم
المبحث األول
اختصــاص الفيفــا ،االتحــادات ،االتحــادات القاريــة والمنظمــات
األخــرى
المادة ( : )100القاعدة العامة (ملزمة)
1.1بالنســبة للمباريــات والمســابقات غيــر المنظمــة مــن قبــل الفيفــا
,فــإن الجهــات التــي تقــوم علــى تنظيمهــا ســواء االتحــادات األهليــة
أو االتحــادات القاريــة أو المنظمــات الرياضيــة التــي تنظــم المباريــات
ألســباب ثقافيــة ،جغرافيــة ،تاريخيــة أو ألســباب أخــرى يكونوا مســؤولين
عــن تنفيــذ العقوبــات التــي تفــرض ضــد االنتهــاكات المرتكبــة ضمــن
اختصــاص كل منهــم .وإذا تــم طلــب ذلــك ،فــإن العقوبــات المفروضــة
يمكــن أن يســري أثرهــا علــى مســتوى العالــم .
2.2الهيئــات القضائيــة للفيفــا تحتفــظ بالحــق فــي معاقبــة المخالفــات
الخطيــرة ألحــكام القانــون األساســي للفيفــا إذا لــم تقــم االتحــادات
أو االتحــادات القاريــة أو المنظمــات الرياضيــة بمحاكمــة االنتهــاكات
الخطيــرة أو لــم تقــم بالمحاكمــة وفقــا للمبــادئ األساســية للقانــون.
3.3االتحــادات أو االتحــادات القاريــة أو المنظمــات الرياضيــة يجــب عليهــا
أن تبلــغ الهيئــات القضائيــة للفيفــا بــأي انتهــاكات خطيــرة للنظــام
األساســي للفيفــا .
المادة (: )101

المباريات الودية مع فرق خارجية (ملزمة)

1.1أي إجــراء تأديبــي ُيــراد اتخــاذه فــي مبــاراة وديــة بيــن فريقيــن ممثليــن
مــن اتحاديــن مختلفيــن هــو مــن مســؤولية االتحــاد الــذي ينتمــي إليــه
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الالعــب المعاقــب .عــل الرغــم مــن ذلــك ،فــي الحــاالت الخطيــرة ،قــد
تتدخــل اللجنــة التأديبيــة للفيفــا مــن تلقــاء نفســها.
2.2االتحادات يجب عليها أن تعلم الفيفا بالعقوبات المقررة.
3.3يجــب علــى الفيفــا أن تتأكــد مــن االمتثــال للعقوبــات المقــررة بمقتضــى
كــود الفيفــا التأديبــي .
المبحث الثاني
السلطــــــــــــــــــــــات
المادة (: )102

الحكام (ملزمة)

1.1اثناء المباريات ،تصدر القرارات التأديبية من قبل الحكم.
2.2هذه القرارات نهائية.
3.3فــي ظــروف معينــة ،االختصــاص القضائــي للهيئــات القضائيــة قــد
يكــون هــو المطبــق .
المادة (: )103

الهيئات القضائية

الهيئات القضائية لإلتحاد هي اللجنة التأديبية ولجنة االستئناف.
المادة (: )104

محكمة تحكيم اإلتحاد الرياضية

قــرارات معينــة تصــدر مــن قبــل لجنــة االســتئناف مــن الممكــن الطعــن
بهــا أمــام محكمــة تحكيــم اإلتحــاد الرياضيــة –أن وجــدت.
المادة (: )105

اللجنة الطبية (ملزمة)

اللجنــة الطبيــة لإلتحــاد  ،أو الهيئــات األخــرى التــي تخضــع إلشــرافها أو
الهيئــات المختصــة األخــرى ،تتولــى إجــراء اختبــار المنشــطات وتحليــل
العينــات وفحــص الشــهادات الطبيــة.
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المبحث الثالث
اللجنة التأديبية
المادة (: )106

االختصاص العام (ملزمة)

اللجنــة التأديبيــة مخولــة ســلطة إيقــاع العقوبــات علــى خــرق لوائــح
اإلتحــاد التــي ال تخضــع الختصــاص هيئــة أخــرى.
المادة (: )107

االختصاص المحدد (ملزمة)

اللجنة التأديبية هي المسؤولة عن:
1.1فــرض العقوبــات علــى المخالفــات الــواردة فــي هــذه الالئحــة مــا لــم
يــرد النــص بخــاف ذلــك .
2.2إصدار القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة.
3.3فــرض العقوبــات علــى المخالفــات الخطيــرة التــي لــم ينتبــه اليهــا
مســؤولو المبــاراة.
4.4تصحيح األخطاء الواضحة في قرارات الحكام التأديبية.
5.5تمديد مدة اإليقاف التي تحدث تلقائيا بسبب الطرد .
6.6إصدار عقوبات إضافية ،مثل دفع غرامة.
7.7أيــة إختصاصــات أخــرى قــد تــرد فــي ســياق الالئحــة أو يتــم تكليــف
اللجنــة بهــا مــن قبــل الهيئــة التنفيذيــة.
المادة (: )108

اختصاص الرئيس عندما يحكم منفردًا (ملزمة)

 .1لرئيس اللجنة التأديبية إصدار القرارات اآلتية منفردًا :
أ.

الحكــم بإيقــاف شــخص لمــدة تصــل الــى ثــاث مباريــات أو لمــدة تصــل
الــى شــهرين.

ب .الحكم بغرامة تصل الى (  ) 1500دينار .
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ت .البــت فــي الطلــب المقــدم لتوســيع نطــاق العقوبــة علــى مســتوى
العالــم .
ث .البــت فــي النزاعــات الناشــئة عــن االعتراضــات علــى أعضــاء اللجنــة
التأديبيــة .
ج .إعالن تعديل وإلغاء التدابير المؤقتة
 .2فــي حــال انعقــاد اجتمــاع اللجنــة التأديبيــة فــا يجــوز للرئيــس إصــدار
القــرارات الــواردة فــي الفقــرة (  ) 1مــن هــذه المــادة منفــردًا .
المبحث الرابع
لجنة االستئناف

المادة (: )109

االختصاص العام

لجنة االستئناف هي إحدى هيئات اإلتحاد القضائية ,وتعنى بما يلي:
1.1النظــر فــي الطعــون المقدمــة ضــد القــرارات غيــر القطعيــة الصــادرة
عــن اللجنــة التأديبيــة بصفــة أساســية .
2.2النظــر فــي الطعــون المقدمــة ضــد القــرارات غيــر القطعيــة الصــادرة عن
لجنــة أوضــاع الالعبيــن بصفــة مؤقتــة لحيــن إنشــاء محكمــة تحكيــم
اإلتحــاد.
المادة (: )110

اختصاص الرئيس عندما يحكم منفردًا (ملزمة)

 .1لرئيس لجنة االستئناف إصدار القرارات اآلتية منفردًا :
أ.

البت في الطعن المقدم على قرار تمديد العقوبة .

ب .البت في النزاعات الناشئة عن االعتراضات على أعضاء لجنة االستئناف .
ت .البــت فــي الطعــون المقدمــة علــى القــرارات المؤقتــة التــي تصــدر عــن
رئيــس اللجنــة التأديبيــة .
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ث .إعالن تعديل وإلغاء التدابير المؤقتة .
 .2فــي حــال انعقــاد اجتمــاع لجنــة االســتئناف فــا يجــوز للرئيــس إصــدار
القــرارات الــواردة فــي الفقــرة (  ) 1مــن هــذه المــادة منفــردًا .
المبحث الخامس
القواعد المشتركة للهيئات القضائية

المادة (: )111

التشكيل

1.1تقــوم الهيئــة التنفيذيــة بتعييــن العــدد الــازم مــن األعضــاء للجنــة
التأديبيــة و لجنــة االســتئناف لمــدة أربــع ســنوات.
2.2تقــوم الهيئــة التنفيذيــة بتعييــن رئيــس كل لجنــة مــن بيــن األعضــاء
لنفــس مــدة األربــع ســنوات.
3.3رئيس ونائب رئيس كل لجنة يجب أن يتمتعا بمؤهالت قانونية.
المادة (: )112

االجتماعات

1.1اجتماعــات اللجنــة تعتبــر قانونيــة إذا كان أغلبيــة األعضــاء علــى األقــل
حاضــرة.
2.2تقــوم الســكرتارية بنــاء علــى طلــب الرئيــس  ،بدعــوة األعضــاء الــى
االجتمــاع كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك.
المادة (: )113

الرئيس

1.1الرئيــس يديــر االجتماعــات ويصــدر القــرارات المخــول لــه اتخاذهــا فــي
هــذه الالئحــة .
2.2فــي حــال تغيــب الرئيــس عــن الحضــور ،فــإن نائبــه يحــل محلــه ولــه
كامــل الصالحيــة الممنوحــة للرئيــس فــي هــذه الالئحــة بمــا فــي ذلــك
إصــدار القــرارات التــي يصدرهــا منفــردا .
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المادة (: )114

السكرتارية (المقرر)

1.1األمانــة العامــة لإلتحــاد تــزود الهيئــات القضائيــة بالســكرتارية ومــا يلــزم
مــن الموظفيــن فــي المقــر الرئيســي لإلتحــاد.
2.2األمانة العامة لإلتحاد تقوم بتعيين مقرري اللجان.
3.3يتولــى مقــرر اللجنــة مســؤولية األعمــال اإلداريــة وتدويــن محاضــر
الجلســات والقــرارات التــي تصــدر اثنــاء الجلســات.
4.4يتولــى مقــرر اللجنــة حفــظ األوراق .ويجــب االحتفــاظ بالقــرارات الصــادرة
والملفــات ذات الصلــة لمــدة عشــر ســنوات علــى األقــل.
المادة (: )115

االستقاللية (ملزمة)

1.1تصــدر الهيئــات القضائيــة لإلتحــاد قراراتهــا باســتقاللية كاملــة .وبصفــة
خاصــة ،وال يتلقــون أيــة تعليمــات مــن أي هيئــة أخــرى.
2.2يحظــر علــى أي عضــو مــن أعضــاء الهيئــات األخــرى التابعــة لإلتحــاد أن
يبقــى فــي حجــرة االجتمــاع اثنــاء مــداوالت الهيئــات القضائيــة إال إذا
ســمحت لــه الهيئــات القضائيــة صراحــة بالحضــور.
المادة (: )116

عدم ازدواجية العضوية (ملزمة)

ال يجــوز ألعضــاء الهيئــات القضائيــة لإلتحــاد (اللجنــة التأديبيــة ولجنــة
االســتئناف) أن يكونــوا بــذات الوقــت أعضــاء فــي أي مــن هيئــات اإلتحــاد
أو لجانــه الدائمــة.
المادة (: )117

الحيادية (ملزمة)

1.1يحظر على أعضاء الهيئات القضائية لإلتحاد المشاركة في أي اجتماع
متعلق بمسألة من الممكن أن تثير شكوكًا حول حياديتهم .
2.2وهذا ينطبق على الحاالت اآلتية على سبيل المثال ال الحصر:
أ.

إذا كان العضو المعني له مصلحة مباشرة في نتائج هذه المسالة.

ب .إذا كانت تربطه عالقة بأي من األطراف.
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ت .إذا كان قريبًا ألحد األطراف حتى الدرجة الرابعة.
ث .إذا كان قــد ســبق لــه التعامــل مــع القضيــة أو أبــدى رأيــً فيهــا فــي
ظــروف مغايــرة.
3.3األعضــاء الذيــن يرفضــون المشــاركة فــي االجتمــاع ألي ســبب مــن
األســباب المذكــورة أعــاه يجــب عليهــم إخطــار الرئيــس فــورا.
4.4لألطراف ذوي العالقة أن يعترضوا على عضو يعتقدون أنه متحيز.
5.5الرئيس هو الذي يبت في ادعاءات التحيز.
6.6اإلجــراءات التــي شــارك فيهــا الشــخص الــذي أمــر الرئيــس بعــدم
مشــاركته ســوف تعتبــر الغيــه وباطلــة.
المادة (: )118

السرية (ملزمة)

1.1يجــب أن يضمــن أعضــاء الهيئــات القضائيــة المحافظــة علــى ســرية كل
المعلومــات التــي أتيــح لهــم اإلطــاع عليهــا اثنــاء أداء واجبهــم ,مثــل (
وقائــع القضيــة ،مضمــون المــداوالت والقــرارات المتخــذة).
2.2مضاميــن القــرارات التــي يجــوز إعالنهــا للعمــوم هــي تلــك التــي تــم
تبليغهــا لألطــراف ذوي العالقــة.
المادة (: )119

اإلعفاء من المسؤولية (ملزمة)

باســتثناء حالــة الخطــأ الفــادح ،ال يعتبــر أعضــاء الهيئــات القضائيــة فــي
اإلتحــاد أو مقــرري اللجنــة مســؤولين عــن أيــة أفعــال أو اغفــاالت ألي مــن
اإلجــراءات التأديبيــة.
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الفصل الثاني
اإلجــراءات
المبحث األول
القواعد العامة

الفرع ( )1المهل الزمنية:
المادة (: )120

حساب المهل الزمنية (ملزمة)

1.1يبــدأ ســريان المهــل الزمنيــة بالنســبة لألنديــة مــن اليــوم التالــي الســتالم
الوثيقــة ذات الصلــة.
2.2يبــدأ ســريان المهــل الزمنيــة بالنســبة لألشــخاص األخــرىن بعــد أربعــة
أيــام تاليــة الســتالم الوثيقــة مــن قبــل الجهــة المســؤولة عــن تســليمها
للمطلــوب تبليغــه ،إال إذا تــم إرســال الوثيقــة مباشــرة الــى الشــخص
المعنــي أو ممثلــه القانونــي فــإن المهلــة تبــدأ فــي اليــوم التالــي
الســتالم الوثيقــة.
3.3إذا كان اليــوم األخيــر مــن المهلــة يوافــق عطلــة رســمية  ,فــإن المهلــة
المحــددة تمتــد ألول يــوم عمــل بعــد انتهــاء العطلــة الرســمية.
المادة (: )121

االمتثال للمهل الزمنية

1.1يعتبــر اإلجــراء ضمــن المهلــة الزمنيــة إذا تــم اتخــاذه قبــل انتهــاء المــدة
المحــددة لــه.
2.2يجــب تســليم الوثيقــة إلــى الجهــة المعنيــة أو إرســالها بالبريد المســجل
فــي موعــد ال يتجــاوز انتهــاء عمــل االتحــاد لليــوم األخيــر مــن المهلــة
المحــددة.
3.3إذا أرســلت الوثيقــة بالفاكــس ،فــإن اإلجــراء يكــون ضمــن المهلــة
الزمنيــة إذا وصلــت الوثيقــة إلــى الهيئــة المعنيــة فــي اليــوم األخيــر مــن
المهلــة الزمنيــة  ,علــى أن تصــل الوثيقــة األصليــة إلــى الهيئــة المعنيــة
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اثنــاء خمســة أيــام أخــرى.
4.4فــي حالــة تقديــم الطعــون ،فــإن الرســم الواجــب إيداعــه يعتبــر بأنــه
مدفــوع فــي الميعــاد المحــدد إذا تــم الدفــع إلــى حســاب اإلتحــاد قبــل
انتهــاء عمــل االتحــاد لليــوم األخيــر مــن المهلــة الزمنيــة المحــددة.
المادة (: )122

التمديد

1.1يجــوز للرئيــس تمديــد المهــل الزمنيــة التــي قــام هــو أو قامــت اللجنــة
بتحديدهــا ،بنــاء علــى طلــب .ولكــن ال يجــوز تمديــد المهــل الزمنيــة
المحــددة فــي هــذه الالئحــة .
2.2ال يجــوز تمديــد المهلــة الزمنيــة ألكثــر مــن مرتيــن ،والمــرة الثانيــة تكــون
فــي ظــروف اســتثنائية فقــط.
3.3إذا رفــض الرئيــس أو اللجنــة تمديــد المهلــة الزمنيــة ،يمنــح الطالــب
يوميــن إضافييــن .و فــي حــاالت الطــوارئ يجــوز للرئيــس أن يعلــن قــرار
الرفــض لمقــدم الطلــب شــفهيا.
الفرع ( )2حق سماع األطراف:
المادة (: )123

المحتويات (ملزمة)

 .1يجب أن يـٌستمع لألطراف قبل اتخاذ أي قرار.
 .2يجوز لألطراف على وجه الخصوص:
أ.

الرجوع إلى الملف.

ب .تقديم حججهم الواقعية والقانونية.
ت .طلب تقديم بينات.
ث .المشاركة في تقديم بينات.
ج .الحصول على قرار مسبب.
 .3أحكام خاصة قد تطبق في ظروف معينة.
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المادة (: )124

قيود على سماع األطراف (ملزمة)

1.1يجــوز تقييــد الحــق فــي االســتماع لألطــراف فــي ظــروف اســتثنائية ،كمــا
هــو الحــال عندمــا تكــون المســائل ســرية وبحاجــة إلــى حمايــة أو أن
اإلجــراءات تتطلــب أن تتــم بشــكل أصولــي.
2.2أحكام خاصة قد تطبق في ظروف معينة.
الفرع ( )3اإلثبات :
المادة (: )125

أنواع البينات (أدلة اإلثبات) (ملزمة)

1.1يمكن تقديم أي نوع من البينات .
2.2البينــة التــي تشــكل انتهــاكا لكرامــة اإلنســان ،أو مــن الواضــح أنهــا غيــر
منتجــة يتــم رفضهــا.
3.3وعلى وجه الخصوص  ,تعتبر األدلة التالية مقبولة:
أ .تقارير الحكام أو مساعدي الحكام أو مراقبي المباريات أو مراقبي
الحكام.
ب .تصريحات األطراف والشهود.
ت .األدلة المادية.
ث .آراء الخبراء.
ج .التسجيالت الصوتية أو الفيديو.
المادة (: )126

وزن البينات (ملزمة)

1.1الهيئــات القضائيــة ســيكون لهــا ســلطة تقديريــة مطلقــة بشــأن أدلــة
اإلثبــات.
2.2يمكــن للهيئــات القضائيــة و علــى وجــه الخصــوص ،أن تأخــذ فــي االعتبــار
ســلوك الطرفيــن اثنــاء اإلجــراءات ،وخاصــة الطريقــة التــي يتعاونــون بهــا
مــع الهيئــات القضائيــة واألمانــة العامــة .
 3.3يتم اتخاذ القرار بناء على قناعات شخصية.
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المادة (: )127

تقارير مسؤولي المباريات (ملزمة)

1.1الوقائــع الــواردة فــي تقاريــر مســؤولي المبــاراة يفتــرض أن تكــون
دقيقــة.
2.2يسمح لألطراف إثبات عدم دقة محتويات تقارير مسؤولي المباراة.
3.3إذا كان هنــاك أي تناقــض فــي التقاريــر الــواردة مــن مســؤولي المباريــات
المتعدديــن وليــس هنــاك أي وســيلة لحســم إختــاف وجهــات النظــر
حــول الوقائــع ،فــإن تقريــر الحكــم هــو الــذي يعتــد بــه بخصــوص
األحــداث التــي وقعــت فــي ميــدان اللعــب .فــي حيــن يعتــد بتقاريــر
مراقبــي المباريــات بخصــوص األحــداث التــي وقعــت خــارج ميــدان
اللعــب.
المادة (: )128

عبء اإلثبات (ملزمة)

1.1عبء اإلثبات على المخالفات التأديبية يقع على عاتق اإلتحاد.
2.2فــي حالــة انتهــاك قواعــد مكافحــة تنــاول المنشــطات  ,يتحتــم علــى
المشــتبه بــه تقديــم الدليــل الــازم لتخفيــض أو إلغــاء العقوبــة .مــن
أجــل تخفيــض العقوبــات ،المشــتبه فيــه يجــب عليــه أيضــا أن يثبــت
كيفيــة دخــول المــادة المحظــورة الــى جســمه.
الفرع ( )4التمثيل والمساعدة:
المادة ( : )129التمثيل والمساعدة (ملزمة)

1.1يجوز للطرفين اتخاذ الترتيبات الالزمة للتمثيل القانوني.
2.2إذا لــم يكــن األطــراف مطلوبيــن للمثــول شــخصيا ،فيمكــن لهــم أن
يلجئــوا إلــى تعييــن شــخص يمثلهــم.
3.3لألطراف حرية اختيار ممثلهم الشخصي وممثلهم القانوني.
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الفرع ( )5اللغة المستخدمة في اإلجراءات:
المادة ( : )130التمثيل القانوني

أي تمثيــل قانونــي يعنــي اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة بحيــث يتــم
تزويــد الممثــل القانونــي بوكالــة قانونيــة مدفــوع عنهــا رســم اإلبــراز
وفقــً لمــا هــو معمــول بــه فــي قوانيــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية .
المادة ( : )131لغة اإلجراءات

1.1تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في اإلجراءات .
2.2إذا مــا دعــت الضــرورة ،يجــوز أن يتــم إســتخدام خدمــات الترجمــة
الفوريــة.
3.3تصدر القرارات المتخذة باللغة العربية.
4.4إذا كانــت اللغــة العربيــة ليســت هــي اللغــة األم للشــخص المعنــي،
فيتعيــن علــى االتحــاد ترجمــة القــرار لــه.
الفرع ( )6تبليغ القرارات:
المادة ( : )132المخاطبون (ملزمة)

1.1يجب تبليغ جميع األطراف بالقرارات.
2.2القــرارات والوثائــق األخــرى المخاطــب بهــا الالعبــون أو المســؤولون
توجــه إلــى النــادي المعنــي شــريطة أن يحيــل هــذه الوثائــق إلــى األطــراف
المعنيــة .وإذا تــم إرســال الوثائــق الــى الطــرف المعنــي علــى هــذا النحــو
فيعتبــر الشــخص المعنــي قــد تبلــغ بصــورة أصوليــة بعــد مضــي أربعــة
أيــام تاليــة لوصــول الوثائــق الــى النــادي.
3.3إذا لـم يتـم تقديـم االسـتئناف اثنـاء المهلـة المحـددة ،فـإن القـرارات
المتعلقـة بتعاطـي المنشـطات التـي تصدرهـا اللجنـة التأديبيـة يجـب
تبليغهـا الـى المنظمـة األردنيـة لمكافحـة المنشـطات و/أو أي جهـة
مختصـة أخـرى ,القـرارات المتعلقـة بتعاطـي المنشـطات التـي تصدرهـا
لجنـة االسـتئناف يجـب تبليغهـا بنفـس الوقـت الـى الطرفيـن والـى
المنظمـة األردنيـة لمكافحـة المنشـطات و/أو أي جهـة مختصـة أخـرى .
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المادة ( : )133وسيلة التبليغ (ملزمة)

القرارات التي ُتبلغ بالفاكس أو البريد المسجل تكون ملزمة قانونا.
الفرع( )7خصائص متعددة:
المادة ( : )134األخطاء المادية أو الحسابية (ملزمة)

يجوز للهيئات في أي وقت تصحيح أية أخطاء مادية أو حسابية واضحة
المادة ( : )135النفقات والمصاريف (ملزمة)

1.1يلزم الطرف الخاسر بدفع النفقات والمصاريف.
2.2إذا لم يكن هناك طرف خاسر ،يتحملها االتحاد.
3.3مــن الممكــن تقســيم النفقــات والمصاريــف علــى عــدة أطــراف إذا
وجــدت الهيئــة ذلــك منصفــً.
4.4الهيئــة التــي تتولــى البــت فــي جوهــر الموضــوع تقــرر كيفيــة توزيــع
النفقــات والمصاريــف وقيمــة هــذه المبالــغ يتــم تحديدهــا مــن قبــل
الرئيــس .هــذه األحــكام غيــر قابلــة لالســتئناف.
5.5يجــوز للرئيــس –علــى ســبيل اإلســتثناء -أن يقــرر تخفيــض قيمــة النفقــات
والمصاريــف أو االســتغناء عنهــا.
المادة ( : )136عدم صحة الشكوى

فــي حــال عــدم ثبــوت صحــة الشــكوى المقدمــة الــى االتحــاد يلتــزم
الطــرف الــذي تقــدم بالشــكوى بدفــع مبلــغ  500دينــار تــودع فــي
صنــدوق االتحــاد عــن كل جلســة عقــدت للنظــر فــي شــكواه كونــه قــد
تبيــن بــان الشــكوى بــا جــدوى .
المادة ( : )137تنفيذ القرارات (ملزمة)

القرارات تدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يتم تبليغها حسب األصول.
المادة ( : )138إغالق باب اإلجراءات (ملزمة)

قد يغلق باب اإلجراءات إذا:

70

1.1توصل الطرفان إلى اتفاق.
2.2أعلن أحد األطراف إفالسه.
3.3أصبحت عديمة الجدوى.
المبحث الثاني
اللجنـة التأديبيـة

الفرع ( )1بدء اإلجراءات والتحقيق :
المادة ( : )139بدء اإلجراءات (ملزمة)

1.1المخالفــات التأديبيــة تخضــع للمســاءلة تلقائيــا (ال تحتــاج الــى تقديــم
شــكوى لتحريكهــا).
2.2ألي شــخص أو هيئــة تقديــم شــكوى الــى الهيئــات القضائيــة عــن أي
ســلوك يعتبــره أو تعتبــره غيــر متفــق مــع لوائــح االتحــاد  .مثــل هــذه
الشــكاوى يجــب أن ُتقــدم خطيــً .
3.3مســؤولي المباريــات ملزميــن بالتبليــغ عــن المخالفــات التــي وصلــت الــى
علمهــم.
المادة ( : )140التحقيقات

يجــري مقــرري اللجنــة التأديبيــة (الســكرتارية) التحقيقــات األوليــة
الالزمــة مــن تلقــاء نفســها فــي إطــار توجيهــات الرئيــس.
المادة ( : )141التعاون من جانب األطراف (ملزمة)

1.1األطــراف ملزمــون بالتعــاون إلثبــات الوقائــع .علــى وجــه الخصــوص،
يجــب أن يمتثلــوا لطلبــات الحصــول علــى المعلومــات الموجهــة مــن
الهيئــات القضائيــة.
2.2عندمــا يكــون ذلــك ضروريــا ،فــان مقــرري اللجنــة التأديبيــة( الســكرتارية)
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تتثبــت مــن صحــة الوقائــع بعــد ســرد كل طــرف لروايتــه.
3.3إذا تباطــأ األطــراف فــي االســتجابة ،فإنــه يحــق لرئيــس اللجنــة التأديبيــة
بعــد توجيــه تحذيــر فــرض غرامــة تصــل إلــى ( )500دينــار.
4.4إذا لــم يقــم األطــراف بالتعــاون ،ال ســيما إذا تجاهلــوا المهلــة الزمنيــة
المحــددة ،فــإن الهيئــات القضائيــة ســتصدر قرارهــا بشــأن القضيــة علــى
ضــوء مــا ورد فــي ملــف القضيــة الــذي فــي حوزتهــا.
الفرع ( )2المرافعات الشفوية ،المداوالت ،القرارات:
المادة ( : )142ترتيب أدوار المرافعات الشفوية ،المبادئ

1.1كقاعــدة عامــة ،ال توجــد مرافعــات شــفوية واللجنــة التأديبيــة هــي التــي
تقــرر علــى ضــوء ملــف القضيــة.
2.2بنــاء علــى طلــب أحــد األطــراف ،يجــوز للجنــة اتخــاذ الترتيبــات الالزمــة
لســماع المرافعــات الشــفوية ،والتــي ُيســتدعى اليهــا جميــع األطــراف.
3.3المرافعات الشفوية دائما تسمع بشكل سري.
المادة ( : )143المرافعات الشفوية ،اإلجراءات

1.1يقرر الرئيس الطرف الذي سيبدأ بإلقاء مرافعته الشفوية..
2.2بمجــرد االنتهــاء مــن تقديــم البينــات ،يتيــح الرئيــس الفرصــة األخيــرة
بالــكالم للشــخص الــذي أقيمــت اإلجــراءات بمواجهتــه .
3.3تنتهي المرافعات الشفوية بانتهاء المرافعات الختامية لألطراف.
المادة ( : )144المداوالت

1.1تتم مداوالت اللجنة التأديبية بشكل سري.
2.2إذا تم سماع أي مرافعات شفوية ،سيليها على الفور مداوالت.
3.3تتم المداوالت بصورة مستمرة ،إال إذا وجدت ظروف استثنائية.
4.4لرئيــس هــو الــذي يقــرر ترتيــب المســائل المختلفــة التــي ســتعرض
للمداولــة.
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5.5يعبــر األعضــاء الحاضــرون عــن آرائهــم بالترتيــب الــذي وضعــه الرئيــس،
والــذي يتحــدث أخيــرًا دائمــا .
6.6سكرتارية اللجنة لها دور استشاري فقط.
المادة ( : )145إصدار القرارات

1.1تصدر القرارات بأغلبية بسيطة لألعضاء الحاضرين.
2.2يجب على كل عضو حاضر التصويت.
3.3إذا تساوت األصوات ،فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة ( : )146شكل ومحتويات القرار (ملزمة)

1.1دون المســاس بتطبيــق المــادة ( )136التاليــة ،يجــب أن يتضمــن القــرار مــا
يلــي:
أ.

تشكيل اللجنة (أسماء أعضاء اللجنة).

ب .أسماء األطراف.
ت .ملخص الوقائع.
ث .أسس القرار.
ج .النصوص القانونية التي أستند اليها القرار.
ح .بنود القرار (الفقرة الحكمية).
خ .اإلشارة الى أن القرار قابل للطعن.
د .الجهة التي ستتحمل الرسوم والنفقات والمصاريف.
 .2توقع القرارات من قبل رئيس اللجنة وسكرتير اللجنة.
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المادة ( : )147إصدار القرارات بدون أسس القرار

1.1قــد تقــرر الهيئــات القضائيــة أال تعلــن أســس القــرار وبــدال مــن ذلــك تعلــن
فقــط بنــود القرار(الفقــرة الحكميــة) .وفــي الوقــت ذاتــه ،يجــب أن يبلــغ
األطــراف أنــه يحــق لهــم اثنــاء عشــرة أيــام مــن تاريــخ اســتالم بنــود القــرار
أن يتقدمــوا بطلــب خطــي ،لتوضيــح أســس القــرار ،وفــي حالــة عــدم
القيــام بذلــك فيترتــب عليــه دخــول القــرار حيــز النفــاذ.
2.2إذا تقــدم أحــد األطــراف بطلــب خطــي لتوضيــح أســس القــرار  ،فيجــب
تبليــغ جميــع األطــراف بالقــرار خطيــً بكامــل محتوياتــه المذكــورة فــي
المــادة الســابقة .المهلــة الزمنيــة المحــددة لتقديــم اســتئناف -إذا
انطبــق ذلــك -تبــدأ بمجــرد اســتالم هــذا القــرار.
3.3إذا لــم يطلــب األطــراف توضيــح أســس القــرار ،فــإن شــرح قصيــر للقــرار
يجــب أن يتــم تســجيله فــي ملــف الدعــوى.
الفــرع ( )3اإلجــراءات أمــام رئيــس اللجنــة التأديبيــة الــذي يحكــم
منفــردًا
المادة ( : )148االجراءات أمام رئيس اللجنة منفردًا

القواعــد التــي تحكــم اللجنــة التأديبيــة تنطبــق بنفــس الطريقــة عندمــا
يكــون الرئيــس هــو الــذي يحكــم منفــردًا .
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المبحث الثالث
لجنة االستئناف

المادة ( : )149القرارات القابلة لالستئناف

يمكــن أن يقــدم الطعــن علــى أي قــرار يصــدر مــن قبــل اللجنــة التأديبيــة
أمــام لجنــة االســتئناف ،وذلــك باســتثناء القــرارات الصــادرة بالعقوبــات
التاليــة:
أ.

التحذير.

ب .لفت النظر.
ت .اإليقاف لمدة تقل عن ثالث مباريات أو مدة تصل إلى شهرين.
ث .الغرامــة التــي تفــرض علــى النــادي إذا كانــت أقــل مــن ( )1000دينــار أو
الغرامــة التــي تفــرض فــي الحــاالت األخــرى إذا كانــت أقــل مــن ()500
دينــار.
ج .القــرارات الصــادرة وفقــا للمــادة  38مــن هــذه الالئحــة كونــه اســتئناف
هــذه القــرارات يكــون فقــط لــدى محكمــة التحكيــم الرياضــي .
المادة ( : )150أهلية مقدم االستئناف

1.1أي شــخص كان طرفــً فــي القضيــة المنظــورة أمــام الدرجــة األولــى
ولــه مصلحــة يحميهــا القانــون تبــرر تعديــل أو إلغــاء القــرار فيحــق لــه أن
يطعــن بالقــرار أمــا لجنــة االســتئناف.
2.2األنديــة لهــا الحــق أن تطعــن بالقــرارات التــي تتضمــن عقوبــات بحــق
العبيهــا أو مســؤوليها شــريطة الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن
الشــخص المعنــي.
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المادة ( : )151المهلة الزمنية المحددة لالستئناف

1.1تســتأنف القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة التأديبيــة بموجــب الئحــة
إســتئناف خطيــة اثنــاء ســبعة أيــام عمــل تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتاريــخ
تبليــغ القــرار .
2.2إذا لــم يتــم مراعــاة الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة فيــرد االســتئناف
شــكال.
المادة ( : )152أسباب االستئناف

للمســتأنف اإلســتناد الــى عــدم دقــة الوقائــع و/أو التطبيــق الخاطــئ
للقانــون كأســباب لإلســتئناف.
المادة ( : )153الئحة االستئناف

1.1يجب أن يقدم المستأنف الئحة استئنافه على ثالث نسخ.
2.2يجــب أن تحتــوي الئحــة االســتئناف علــى الطلبــات باإلضافــة إلــى أســباب
و وســائل اإلثبــات ويجــب أن تكــون موقعــه مــن المســتأنف شــخصيًا أو
مــن قبــل ممثلــه.
المادة (: )154

إيداع رسم التأمين

1.1يتوجــب علــى أي شــخص يرغــب بتقديــم إســتئناف أن يــودع معــه
رســم تأميــن مقــدراه ( )400دينــار تدفــع نقــدا لالتحــاد حتــى يتــم نظــر
االســتئناف.
2.2إذا تخلف المستأنف عن إيداع رسم التأمين فيرد إستئنافه شك ً
ال.
3.3رســم التأميــن المــودع يــرد إلــى المســتأنف إذا كســب دعواه .وفــي حالة
أن خســر المســتأنف دعــواه يتــم خصــم كافــة النفقــات والمصاريــف
مــن رســم التأميــن المــودع وأي مبلــغ متبقــي ُيــرد اليــه .أمــا إذا كان
رســم التاميــن المــودع غيــر كاف فيلــزم المســتأنف بدفــع الفــرق.
4.4إذا صــدر قــرار بــرد االســتئناف  ،فــإن المســتأنف يتحمــل كافــة النفقــات
والمصاريــف باإلضافــة إلــى رســم التأميــن المــودع.
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المادة ( : )155آثار االستئناف

1.1تظهــر آثــار االســتئناف بالدعــوى التــي يتــم مراجعتهــا مــن قبــل لجنــة
االســتئناف.
2.2االســتئناف ال يوقــف تنفيــذ القــرار المســتأنف مــا لــم يكــن متعلقــا بــأداء
مبلــغ مــن المــال.
المادة ( : )156تسلسل اإلجراءات التي تؤدي إلى إصدار القرار

1.1تسلســل اإلجــراءات التــي تــؤدي إلــى اتخــاذ القــرار يتــم كمــا هــو مذكــور
فــي هــذه الالئحــة.
2.2يتم توقيع القرارات من قبل مقرر اللجنة (السكرتارية).
3.3ال يضار الطاعن من طعنه.
المادة ( : )157استمرار اإلجراءات

1.1كقاعدة ،تحكم لجنة االستئناف باعتبارها هيئة الدرجة األخيرة.
2.2يجــوز الطعــن لــدى محكمــة تحكيــم اإلتحــاد الرياضيــة –إن وجــدت-
كمــا هــو مذكــور فــي المــادة (  ) 146مــن هــذه الالئحــة.
المادة ( : )158اإلجراءات أمام رئيس لجنة االستئناف منفردًا

القواعــد التــي تحكــم لجنــة االســتئناف تنطبــق بنفــس الطريقــة عندمــا
يكــون رئيــس لجنــة االســتئناف هــو الــذي يحكــم منفــردًا .
المادة (: )159

صالحيات لجنة االستئناف

1.1تختــص لجنــة االســتئناف بالفصــل فــي االســتئنافات المقدمــة ضــد
قــرارات اللجنــة التاديبيــة ولجنــة اوضــاع الالعبيــن التــي لــم تقــرر هــذه
الالئحــة او لوائــح االتحــاد انهــا نهائيــة .
2.2يجــوز للجنــة االســتئناف تاييــد او تعديــل او الغــاء القــرار المســتانف ،
ويجــوز لهــا فــي حالــة وجــود خطــأ جوهــري فــي االجــراءات الغــاء القــرار
المســتانف واعادتــه الــى اللجنــة المختصــة .
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3.3تقــوم لجنــة االســتئناف باعــادة رؤيــة القضيــة مــن الجوانــب الواقعيــة
ووجهــة النظــر القانونيــة
4.4اذا اكتشــفت مخالفــات جديــدة اثنــاء ســير االســتئناف يجــوز اصــدار
الحكــم فيهــا فــي ســياق نفــس االجــراءات .
المبحث الرابع
محكمة تحكيم اإلتحاد الرياضية
المادة (: )160

نظــام محكمــة تحكيــم اإلتحــاد هــو الــذي يحــدد أي القــرارات التــي
تصــدر عــن الهيئــات القضائيــة وتكــون قابلــة للطعــن لــدى محكمــة
تحكيــم اإلتحــاد الرياضيــة –إن وجــدت .
المبحث الخامس
اإلجــراءات الخاصــة
الفرع ( )1التدابير المؤقتة:
المادة ( : )161القاعدة العامة (ملزمة)

1.1إذا تــم ارتــكاب انتهــاك وكان مــن المتعــذر إصــدار القــرار فــي الموضــوع
الرئيســي بالســرعة الالزمــة ,فلرئيــس الهيئــة القضائيــة -فــي الحــاالت
الطارئــة -أن يصــدر قــرارًا مؤقتــً بتعديــل أو ســحب عقوبــة.
2.2فــي ظــروف مماثلــة ،لرئيــس الهيئــة القضائيــة الســلطة التقديريــة فــي
إتخــاذ تدابيــر مؤقتــة ،وعلــى وجــه الخصــوص للتأكــد مــن االمتثــال
لعقوبــة ُتنفــذ بالفعــل.
3.3للرئيس إتخاذ التدابير المؤقتة بناء على طلب أو من تلقاء نفسه.
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المادة ( : )162اإلجراءات (ملزمة)

 .1يتخذ الرئيس قراره باإلستناد الى البينات المتوفرة في حينه.
 .2الرئيس غير ُملزم بسماع األطراف.
المادة ( : )163القرار (ملزمة)

 .1يسلم الرئيس قراره فورًا.
 .2من الممكن تنفيذ هذا القرار فورًا.
المادة ( : )164مدة سريان التدابير المؤقتة (ملزمة)

1.1ال تسري التدابير المؤقتة لمدة تزيد عن ثالثين يومًا.
2.2مــن الممكــن تمديــد تلــك المــدة لمــرة واحــدة فقــط ولمــدة عشــرين
يومــً.
3.3إذا صــدرت العقوبــة بصــورة مؤقتــة ،فيتــم خصــم مــدة تلــك العقوبــة
المؤقتــة مــن العقوبــة النهائيــة.
المادة ( : )165إستئناف التدابير المؤقتة

1.1مــن الممكــن إســتئناف أي قــرار يتعلــق بالتدابيــر المؤقتــة أمــام رئيــس
لجنــة االســتئناف.
2.2الموعــد المحــدد لتقديــم االســتئناف هــو يوميــن تبــدأ مــن تاريــخ تبليــغ
القــرار.
3.3ترســل الئحــة االســتئناف مباشــرة لإلتحــاد بالفاكــس اثنــاء نفــس المهلــة
المحددة.
4.4ال يوقف االستئناف تنفيذ القرار.
المادة ( : )166تأييد االستئناف

يقبــل االســتئناف إذا كانــت الوقائــع المذكــورة فــي القــرار المســتأنف
غيــر صحيحــة أو إذا كان هنــاك مخالفــة للقانــون.
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الفرع ( )2المداوالت والقرارات التي تتخذ بدون اجتماعات:
المادة (: )167

المداوالت والقرارات التي تتخذ بدون اجتماعات

1.1إذا تطلبــت الظــروف ذلــك ،يقــوم مقــرر اللجنــة (الســكرتارية) بتنظيــم
المــداوالت بحيــث يتــم اتخــاذ القــرار مــن اثنــاء اإلجتمــاع عبــر الهاتــف ،أو
الهاتــف المرئــي أو أي وســيلة مماثلــة.
2.2المرافعات الشفوية ال تنطبق على هذه الحالة.
3.3يدون مقرر اللجنة (السكرتير) المحاضر كما لو كان إجتماعًا عاديًا .
الفرع ( )3توسيع نطاق العقوبات ليكون لها أثر عالمي:
المادة ( : )168طلب توسيع نطاق العقوبات ليكون لها أثر عالمي
(ملزمــة)

1.1إذا كان االنتهــاك خطيــرًا ،وخاصــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر
المنشــطات  ,التأثيــر فــي نتائــج المباريــات بطريقــة غيــر شــرعية  ،ســوء
الســلوك ضــد مســؤولي المباريــات أو التزييــف والتزويــر أو مخالفــة
القواعــد التــي تحكــم الفئــات العمريــة ( ،فاالتحــادات أو االتحــادات
القاريــة والهيئــات الرياضيــة المنظمــة األخــرى يجــب عليهــا الطلــب مــن
الفيفــاتوســيعنطــاقالعقوبــاتالتــيتفرضهــاليكــونلهــاأثــرعالمــي.
2.2أي عقوبــات قانونيــة تتعلــق بالمنشــطات مفروضــة مــن قبــل إتحــاد
دولــي آخــر للرياضــة أو منظمــة وطنيــة لمكافحــة المنشــطات أو أيــة
جهــة حكوميــة تلتــزم بالمبــادئ القانونيــة األساســية  ,فســوف تتبناهــا
الفيفــا تلقائيــا ،وشــريطة تطبيــق المتطلبــات المذكــورة أدنــاه فإنــه مــن
الممكــن مــن حيــث المبــدأ توســيع نطــاق العقوبــة ليكــون لهــا أثــر
عالمــي.
3.3يقــدم الطلــب خطيــً ويرفــق بــه نســخة معتمــدة عــن القــرار .ويجــب
بيــان اســم وعنــوان الشــخص المعاقــب واســم كل مــن النــادي و االتحاد
المعنــى.
4.4إذا اكتشــفت الهيئــات القضائيــة للفيفــا أن االتحــادات ،االتحــادات القاريــة
والمنظمــات الرياضيــة األخــرى لــم تطلــب توســيع نطــاق العقوبــات
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ليكــون لــه أثــر عالمــي ،فلتلــك الهيئــات إصــدار القــرار بنفســها.
المادة ( : )169شروط طلب توسيع نطاق العقوبات (ملزمة)

تتــم الموافقــة علــى طلــب توســيع العقوبــات ليكــون لهــا أثــر عالمــي
إذا توافــرت الشــروط التاليــة:
1.1أن يكون الشخص المعاقب قد تمت محاكمته بصورة أصولية.
2.2أن يكون الشخص المعاقب قد أتيحت له الفرصة لشرح موقفه.
3.3أن يكون القرار قد تم تبليغه بشكل أصولي.
4.4أن يتطابق القرار مع لوائح الفيفا.
5.5أن ال يتعارض مع النظام العام ومعايير اآلداب العامة.
المادة ( : )170إجراءات طلب توسيع نطاق العقوبات

1.1كمبــدأ عــام ،يتخــذ رئيــس الهيئــة القضائيــة للفيفــا قــراره بــدون
مناقشــات أو ســماع أي مــن األطــراف مســتخدمًا المســتندات فقــط.
2.2بصورة استثنائية يجوز له أن يستدعى األطراف المعنية.
المادة ( : )171القرار في طلب توسيع نطاق العقوبات

1.1رئيــس الهيئــة القضائيــة للفيفــا ملــزم بالتأكــد مــن اســتيفاء شــروط
طلــب توســيع نطــاق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 137
مــن الميثــاق التأديبــي للفيفــا .وليــس لــه الحــق فــي إعــادة البحــث فــي
جوهــر القــرار .
2.2لرئيــس الهيئــة القضائيــة للفيفــا منــح الموافقــة علــى طلــب توســيع
نطــاق العقوبــة أو رفــض منحهــا .
المادة ( : )172آثار قرار توسيع نطاق العقوبات

1.1العقوبــة التــي تفــرض مــن قبــل االتحــاد الدولــي (الفيفــا) أو مــن قبــل
االتحــاد القــاري لهــا نفــس األثــر علــى كل اتحــاد عضــو فــي الفيفــا كأن
العقوبــة فرضــت مــن قبــل أي منهــم.
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2.2إذا كان القــرار غيــر قطعــي مــن الناحيــة القانونيــة  .وتــم توســيع نطــاق
العقوبــة ليكــون لهــا أثــر عالمــي ،فــإن أي قــرار يتعلــق بتوســيع نطــاق
العقوبــة يجــب أن يكــون مؤسســً علــى مضمــون القــرار الحالــي لإلتحــاد
الدولــي أو لالتحــاد القــاري.
المادة ( : )173إستئناف قرار توسيع نطاق العقوبات

1.1مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة  2مــن هــذه المــادة  ,تطبــق نصــوص
المــادة  119مــن الميثــاق التأديبــي للفيفــا ومــا يليهــا علــى أي اســتئناف
يقــدم ضــد القــرار الصــادر بتوســيع نطــاق العقوبــات.
2.2أي ســبب مــن أســباب االســتئناف ينبغــي أن يكــون مبنــي علــى الشــروط
المذكــورة فــي المــواد  136و 137مــن الميثــاق التأديبــي للفيفــا ومن غير
المقبــول مناقشــة جوهــر القــرار األصلــي.
الفرع ( )4إعادة النظر:
المادة ( : )174أحكام إعادة النظر (ملزمة)

1.1يمكــن طلــب إعــادة النظــر بعــد صــدور قــرار قانونــي قطعي إذا اكتشــف
أحــد األطــراف حقائــق أو براهيــن مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى إصــدار قــرار
أصلــح بالنســبة لــه ،لــم يكــن مــن الممكــن -بالرغــم مــن بــذل العنايــة
الالزمــة -أن يصــدر وقتهــا.
2.2يقــدم طلــب إعــادة النظــر اثنــاء عشــرة أيــام مــن اكتشــاف أســباب إعــادة
النظر.
3.3ال تقبــل طلبــات إعــادة النظــر بعــد مــرور ســنة واحــدة مــن تاريــخ نفــاذ
القــرار.
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الباب الختامي
الفصل األول
أحكام ختامية
المادة (: )175

التعارض

إن تطبيــق العقوبــات علــى أي مــن الفئــات المذكــورة فــي المــادة ( )4من
هــذه الالئحــة ال تلغــي أي عقوبــات أخــرى قــد توجــد فــي لوائــح اإلتحــاد
األخــرى .
المادة (: )176

صالحيات اللجنة بتشديد العقوبة

يحــق للجنــة التأديبيــة إصــدار قــرار بتشــديد ايــة عقوبــة و/أو ايــة غرامــة
منصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة وعلــى ان يصــدر هــذا القــرار بإجمــاع
الحاضريــن مــن أعضــاء اللجنــة.
المــادة ( : )177نطــاق تطبيــق الالئحــة  ،مــا لــم يــرد بــه نــص ،العــرف ،الفقــه
واالجتهــادات القضائية (ملزمة)

1.1هذه الالئحة تحكم كل موضوع أشار اليه مضمون النص أو معناه.
 2.2إذا كانــت هنــاك أيــة مخالفــات أو عقوبــات أو أمــور لــم يــرد النــص عليهــا
فــي هــذه الالئحــة  ,فــإن الهيئــات القضائيــة ســوف تحكــم وفقــً للوائــح
الفيفــا فــإن لــم يــرد بهــا نــص فتحكــم وفقــً لعــرف االتحــاد وفــي حالــة
غيــاب العــرف فوفقــً للقواعــد التــي ســيقومون بســنها .
3.3تســتند الهيئــات القضائيــة لإلتحــاد أثنــاء عملهــا علــى مــا اســتقر عليــه
الفقــه و إجتهــاد القضــاء الرياضــي.
المادة ( : )178االعتماد والنفاذ (ملزمة)

1.1اعتمدت الهيئة التنفيذية هذه الالئحة 2018/7 /30
2.2هذه الالئحة ستدخل حيز النفاذ بتاريخ

2018/ 8/1
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