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[ تعــــريفــــات ]
1
لغرض تطبٌك هذه الالئحة ٌمصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعانً المبٌنة لرٌن كل منها
ما لم ٌمتضً سٌاق النص خالف ذلن:
الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  :دولة الكوٌت.
االتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة د  :االتحاد الكوٌتً لكرة المدم
االتحةةةةةةةةة د الةةةةةةةةةدول  :االتحاد الدولً لكرة المدم (فٌفا)
االتحةةةةة د ا ةةةةة و  :االتحاد اآلسٌوي لكرة المدم ()A.F.C
الجمع ةةةةة العموم ةةةةة
المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ال ةةةةةيةت ة الع مةةةةة
الالئحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
اللجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئ
ا ند ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
اله ئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ا عضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةت ة

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

الم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئولو

 :كل من ٌموم بنشاط له عاللةة بكةرة المةدم فةً اتحةاد أو نةاد أو هٌئةة أو
لجنة عدا الالعبٌن
 :طالم الحكام والمرالب اإلداري وممٌم الحكام
 :أي جهة أو شخص ٌعٌنه االتحاد ذو مسئولٌة لها عاللة بالمباراة.

إداة ةةةةةةةةةةةو الم ةةةةةةةةةةة ةا
م ةةةةةةةةةئولو الم ةةةةةةةةة ةا
الحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الالعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

الجمعٌة العمومٌة لالتحاد الكوٌتً لكرة المدم
مجلس إدارة االتحاد الكوٌتً لكرة المدم
السكرتارٌة العامة لالتحاد
الئحة االنضباط
لجنة االنضباط
رئٌس لجنة االنضباط
األندٌة األعضاء فً االتحاد الكوٌتً لكرة المدم
الهٌئات التابعة لالتحاد
أعضاء لجنة االنضباط
سكرتارٌة لجنة االنضباط

 :كل من يدير مباراة كرة القدد أو يسدادد يدإ ادارا دا ب درط أن يكدون
معامدا ومقيدا بسجالت االاحاد
 :الدب كرة القد المسجل يإ االاحاد
1
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الجمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوة :
الم ةةةةةةةة ةا الة ةةةةةةةةم :
الم ةةةةةةةةةةة ةا الود ةةةةةةةةةةة

:

الم ةةةةةةةةةة ةا الدول ةةةةةةةةةة

:

ق ةةةةةةةةةةةةةة الم ةةةةةةةةةةةةةة ةا

:

أثنةةةةةةةةةةةة الم ةةةةةةةةةةةة ةا
عةةةةةةةةةةةةةةد الم ةةةةةةةةةةةةةة ةا

:
:

م ةةةةةةةةةةةةةةدا اللعةةةةةةةةةةةةةة
منطقةةة م ةةةدا اللعةةة

:
:

المنطقةةةةةةةة الة ةةةةةةةةم

:

المنطق الخ ةج ة للملعة

:

الملعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

:

وي ة وو ة طل الالع ة

:

لةةةةةةةةةةةةوائ االتحةةةةةةةةةةةة د :
قةةةةةةةةةةةةوان

اللع ةةةةةةةةةةةةة

ةةة ملةةطل ا
والعي لح .

:

األ خاص الذين ياواجدون يإ الملعب من أجل م اهدة المباراة.
المبدداراة الاددإ يا م ددا االاحدداد لجميددأل الةددرى واألادي د دل د المسدداو
الوطاإ
مباراة اا من قبل ج رياضدي مخاةد بكدر ة القدد او اداد او أ
خص آخر بين يرى يا اخايارها لمااسب ما ويمكن ان ااامإ الةرى
الاحادات مخالة وال يكون للااداج المحدر ة ا در اال دلد المبداراة أو
المسابق الودي ذاا ا
المباراة الاإ اا بمعري االاحاد الدولإ او أ ااحداد مدن االاحدادات
القاري والاإ يكون احد اادي الدول او مااخب ا الوطاإ طريا ً يي ا
الوقددت الواقددأل بددين وةددول الةددريقين المابدداريين داخددل حدددود الملعددب
وةايرة بدء المباراة.
الوقت الواقأل بين ةايرة بداي المباراة وةايرة ا ايا ا
الوقددت الواقددأل بددين ةددايرة ا اي د المبدداراة مددن قبددل الحك د وم ددادرة
الةريقين الماباريين لحدود الملعب
الماطق المحددة بالمساطيل األخضر
الماطقددد الادددإ احددداط بالسددديام الحديدددد للملعدددب وا دددمل المسددداطيل
األخضددددر ومددددا حولددددس وأمدددداكن جلددددول الج ددددا ين ا دار والةاددددإ
والالدبين
الماطق د الاددإ احدديط ب ددرم ابددديل مالبددل الالدبددين و ري د الحكددا
وممددددر دخددددول الةددددريقين المابدددداريين الدددد ميدددددان اللعددددب والماطقدددد
المخالط .
الماطق الاإ ابدأ من خارم السديام الحديدد للملعدب وحاد األسدوار
الخارجي للملعب
وي دددمل ميددددان اللعدددب وماطقددد ميددددان اللعدددب والماطقددد الرسدددمي
والماطق الخارجي للملعب.
ددخص طبيعددإ أو كيددان ادابددار حاةددل دلد رخةد مددن االاحدداد
الكوياإ لكرة القدد أو مدن االاحداد الددولإ لكدرة القدد ويدو الضدوابط
المقررة .
الا ا األساسإ و اللواجح والاعميمات والاوجي ات والا رات الدوري
الاإ اةدر دن االاحاد
القوااين الاإ اةدر دن المجلل الا ريعإ لالاحاد الدولإ لكرة القد

ةةخ ي الط ع ة

علةةا الجن ة

2

يم ة

ةةة الماةةةد علةةا الجم ة
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2
تحدد الالئحة المواعد االنضباطٌة والمخالفات التً تشكل خرلا ً للوائح االتحاد ولةوانٌن اللعبةة
وتشرح وتحدد العموبةات الواجةب فرضةها تجاههةا وطبٌعتهةا وتةن م عمةل وإجةراءات اللجنةة
المسؤولة عن اتخاذ المرارات االنضباطٌة لبل وبعد إصدار المرار.
3
ٌخضع ألحكام الالئحة كل من:
أ -األندٌةةة وشةةركات كةةرة المةةدم الخاصةةة ووسةةطاء الالعبةةٌن وأي كٌةةان رٌاضةةً وأعضةةاء
الجمعٌة العمومٌة.
ب-

المسؤولون .

ج-

مسؤولو المباراة.

د-

الالعبون.

هـ-

المبارٌات الرسمٌة والودٌة .

و-

الوسطاء.

ز-

أٌة جهة مرخص لها من لبةل االتحةاد بتن ةٌم مبةاراة أو مسةابمة أو أي حةدي رٌاضةً
ٌن مه االتحاد .

ح-

الجمهور.

ي-

كل من له نشاط بكرة المدم.
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4
لجنة االنضباط ىي أحد اللجان التابعة للييئة القضائية لالتحاد والمعنية بتنفيذ أحكام ىذه الالئحة.

5
(أ)

يعييين أاضييال اللجنيية ميين ءييير أاضييال مجلييس ا دارة أو أاضييال اللجييان الدائميية أو العيياملين ييي

االتحياد أو أاضيال مجيالس إدارة اينديية الرةاضيية أو أاضيال اللجيان الدائمية أو العياملين يي تلييك
ايندية وذلك بقرار من الجمعية العمومية بنال الى ترشيح مجلس ا دارة ولمدة دورتو.

(ب)

تشكل اللجنة من خمسة أاضال من بينيم رئييس ونائيب رئييس اللجنية اليى أن يحيل نائيب اليرئيس

(ج)

يشيترط ييي اليرئيس ونائييب اليرئيس أن يكونيا ميين حمليية المييؤىالت القانونييية وأن ال يقييل العميير ايين

(د)

يشييترط ييي أاضييال اللجنيية أن يكونيوا ميين حمليية المييؤىالت القانونييية ولييدييم الخبيرة والد ارييية ال ا ييية

محل الرئيس ي حالة ءيابو ،ويشترط ي الرئيس ان يكون من ذوي المؤىالت القانونية.
 30ااماً وأن ال تقل الخبرة ان  10سنوات .

للعمل باللجنة .

6
تعين ايمانة العامة سكرتي ار دائما للجنة ت ون ميامو ما يلي-:
أ-

القيام بايامال ا دارةة وضبط المحاضر وتدوةن الق اررات الصادرة ان اللجنة.

ب-

حفظ الوثائق والق اررات والمحاضر لمدة ال تقل ان ( )5سنوات.

ج-

داوة اياضال بت ليف من الرئيس للنظر ي الموضوع المر وع إلييا.

د-

القيام بأي أامال أخرى يكلفو بيا الرئيس من ضمن اختصاصو.

4
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7
تختص اللجنة باآلتي:
أ-

تطبيق القوااد االنضباطية المتضمنة ي لوائح االتحاد المختلفة.

ب  -النظر ي المخالفات التيي تر ي إليييا لجنية المسيابقات أو اللجيان ايخيرى أو االتحياد ال يوةتي ل يرة
القييدم أو االتحيياد اآلسيييوي أو االتحيياد الييدولي  ،أو التييي لييم ينتبييو ليييا مسييؤولو المبيياراة  ،واصييدار
الق اررات الالزمة بشأنيا و قاً للقوااد االنضباطية المبينة بيذه الالئحة.
ج-

الفصل ي المنازاات المتعلقة بمخالفة قوانين وأنظمة ولوائح االتحاد التي ال تدخل ي اختصاص
أي من ىيئات االتحاد ايخرى.

د-

تصحيح ايخطال الواضحة ي الق اررات االنضباطية للحكام.

ىي -

رض اقوبات إضا ية و قا لجسامة الخطأ أو الت رار.

و-

إصدار الق اررات الخاصة بالتدابير المؤقتة.

ز-

يرض اقوبيات انضيباطية الييى الممتني والمتبياطف يي تنفيييذ القي اررات الصيادرة اين مجلييس ا دارة
أو لجانييو الدائميية ،او الق ي اررات الباتيية الصييادرة ايين لجانييو القضييائية والتحكيمييية وذلييك ييي الوقييت
المحدد لتنفيذىا.

ح-

رض اقوبات انضباطية الى من يسيل إلى ىيئات ولجان االتحاد وأاضائيا أو ايندية.

ط-

ييرض اقوبييات انضييباطية الييى ميين قييام بالعمييل الييى إ شييال المبارةييات أو تخلييف ايين إحييداىا أو
انسييحب منيييا أو ميين المسييابقة بييدون اييذر مقبييول أو ييي حيياالت اييدم التحلييي بييالروح الرةاضييية أو
استخدم ابارات أو شعارات انصرةة .

ي-

أي اختصاصات أخرى قد ترد ي سياق الالئحة أو يتم ت ليف اللجنة بيا من مجلس االدارة.

5
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8
()1

تجتمع اللجنة بصفة دورٌة أو كلما التضى األمر بدعوة من الرئٌس.

()2

تكون اجتماعات اللجنة صحٌحة بحضور ثالثة اعضاء على االلل من بٌنهم الرئٌس او
نائبه .

()3

ال ٌجوز لغٌر اعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها ومداولتها اال بطلب من اللجنة.

()4

ٌكون لكل من اجتماعات اللجنة جدول أعمال ٌرسل لألعضاء لبل االجتماع.

()5

ٌجوز للجنة فً حاالت الضرورة بطلب من الرئٌس عمد اجتماع عبر تمنٌات االتصاالت
المتاحة  ،وٌمكن الحصول على التولٌعات الالزمة عبر تولٌعات إلكترونٌة.

()6

تدون اجتماعات اللجنة فً محاضر خاصة ٌولع علٌها الرئٌس.

9
يمتن أاضال اللجنة ان المشاركة ي اجتماع يتعلق بقضية تمس حيادىم،
أ-

إذا كان للعضو مصلحة مباشرة ي الموضوع المطروح.

ب-

إذا كان شرةكاً أو قرةباً من الدرجة الثانية للشخص الموجو ضده ا جرالات االنضباطية.

ج-

إذا سبق لو التعامل م الموضوع المطروح أو أبدى رأياً يو.

د-

إذا كانت لديو خصومة قائمة.

ىي -

كما يمتن الى أاضال اللجنة ا صاح ان رأييم صراحة أو ضمناً ي المسألة المنظورة
أماميم وقبل صدور أي قرار نيائي ييا من قبل اللجنة.

11
للجنية الحيق يي إصيدار قيرار بتنحييية أحيد أاضيائيا مؤقتياً ،إذا ميا تبييين لييا أن مشياركتو قيد تميس بحياديتييو
اند نظر الموضوع و قاً للمادة السابقة الى أن يثبت ي محضر الجلسة .

6
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11
يجييوز ل ييل ميين ايندييية والمسييئولين والالابييين وءيييرىم أن يقييدم إلييى اللجنيية شييكوى حييول أي أميير يييدخل ييي
مجال تطبيق القوااد االنضباطية المنصوص الييا ي ىيذه الالئحية وذليك خيالل ( )22سيااة مين وقوايو
وال ت ييدخل أي ييام العط ييل وا ج ييازات الرسي يمية ض ييمن الم ييدة المح ييددة ،ال ييى أن تس ييلم الش ييكوى إل ييى الموظ ييف
المختص مر قاً بيا رسم قدره  200د.ك (مائتان دينار كوةتي)  ،وةجوز يطراف الشكوى كيل يميا يخصيو
أن يطعيين الييى قيرار اللجنيية الصييادر ييي شييأنيا وذلييك أمييام لجنيية االسييتئناف خييالل ثالثيية أيييام ميين صييدور
القرار  ،واذا صادف آخر ميعاد اطلة رسمية أو إجازة امتد الميعاد إلى أول يوم امل بعده.

12
تسري المواايد التي تقررىا اللجنة من تارةخ إاالن المعنيين بالقرار ذي الصلة.

7
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13
يقي اييبل إثبييات المخالفييات االنضييباطية الييى لجييان االتحيياد ذات الصييلة أو حسييب الشييكوى اليواردة و
حسب الحالة المطروحة.

14
أ-

يلتزم مسؤولو المباراة بتقديم تقرةر يتضمن الى وجو الدقة المخالفات التي وقعت أماميم للجنة .

ب-

يعتد بتقارةر مسؤولي المبارةات وا االنات والتصرةحات وايدلة المادية وأرال الخبرال والتسجيالت
الصوتية والمرئية.

ج-

ايصييل ييي الوقييائ التييي تتضييمنيا التقييارةر الرسييمية لمسييؤولي المبيياراة أن ت ييون صييحيحة ولميين
يداي خالف ذلك أن يقدم ايدلة الى ادم صحتيا .

د-

يكييون لتقرةيير الحكييام الحجييية يمييا يتعلييق بييالحوادث التييي وقعييت ييي سيياحة الملعييب ،وةجييوز للجنيية
ايخذ بتقرةر مراقب المباراة أو أي تقارةر أخرى .

ىي -

يكون لتقرةر مراقب المباراة ذات الحجية يما يتعلق بالحوادث التي وقعت خارج ساحة الملعب.

و-

يقدم تقرةر المباراة صباح اليوم التالي لو ،ي حال وقوع أحداث تشكل مخالفات انضباطية .

ز-

للجنيية إصييدار قرارىييا ييي أي موضييوع دون الرجييوع إلييى التقييارةر ييي حييال وجييود يييديو للواقعيية أو
مشاىدة أحد أاضال اللجنة ليا .

8
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15
لألط يراف مييالم يطلييب حضييورىم شخصييياً أمييام اللجييان القضييائية أو التحكيمييية حرةيية اختيييار ممثلييييم م ين
مكاتب المحامين أو مكاتب االستشارات القانونية المسجلين و ق ايصول وةجوز للنادي اختيار تمثيلو مين

بين الموظفين القانونين العاملين لديو.

16
لألطراف تقديم أي نوع من أدلة ا ثبات .

17
ال تقبل ايدلة الماسة بال رامة ا نسانية أو التي ال تخدم الوصول إلى الحقيقة .

18
للجنة حق ادم ا صاح ان االدلة والبيانات التيي تتضيمن أسي ار ار يتوجيب الحفيا اليى سيرةتيا أو ضيماناً

لصحة ا جرالات.

19
للجنيية بنييال الييى طلييب أحييد ايط يراف أو ايشييخاص الموجييو إلييييم ا ج يرالات االنضييباطية أن تسييتم إلييى

إ ادات وأقوال ايطراف المعنية وللرئيس بيان الطرةقة التي تقدم بيا .

21
للجنة سلطة تقدير ايدلة المطروحة .

21
أ-

الييى ايط يراف التعيياون ثبييات الحقييائق واالمتثييال لطلييب اللجنيية وتقييديم المعلومييات وةجييوز للجنيية
يرض ء ارمية ال تتجياوز ( 50000د.ك) خمسية آالف دينيار كييوةتي يي حالية التبياطؤ المتعميد ميين
ايطراف يما يطلب منيم.

ب-

يجوز للجنة أن تتخذ قرارىا ي الموضوع المعروض أماميا بحالتو ي حالية ايدم تعياون ايطيراف
أو ادم امتثاليم للمواايد .
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22
ت ييون مييداوالت اللجنيية بعييد االسييتماع إلييى إ ييادات وأق يوال ايط يراف المعنييية إن وجييدت لألط يراف المتخييذة
بشأنيم ا جرالات االنضباطية .

23
ت ون مداوالت اللجنة بعد استيفال ردود ايطراف المعنية إن وجدت ،تمييداً صدار القرار من اللجنة.

24
يييدلي أاضييال اللجنيية بييلرائيم بييالتوالي و ق ياً لمييا يطرحييو ال يرئيس ويكييون آخيير المتحييدثين م ي إثبييات ال يرأي
المخالف ي محضر الجلسة .
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25
تتخذ اللجنة ق ارراتيا باستقاللية تامة ،و قاً للوائح االتحاد ذات الصلة .
و يما لم يرد بشأنو نص تستند اللجنة إلى لوائح االتحاد الدولي ( يفا ) أو اآلسيوي أو القيوانين المحليية أو

القوااد العر ية برةاضة كرة القدم ومبادئ العدالة وا نصاف .

26
ت ون ق اررات اللجنية صيحيحة بموا قية ايءلبيية المطلقية يصيوات اياضيال الحاضيرةن و يي حالية التسياوي

يكون صوت الرئيس مرجحا.

27
يجي ي ي ييوز للجن ي ي ي يية أن تتخ ي ي ي ييذ ق ارراتي ي ي ي ييا ب ي ي ي ييالتمرةر ي ي ي ييي المس ي ي ي ييائل المس ي ي ي ييتعجلة  ،ويك ي ي ي ييون القي ي ي ي يرار ص ي ي ي ييحيحاً
ي ىذه الحالة بأءلبية اياضال.

28
يجب أن يشتمل القرار النيائي الصادر ان اللجنة الى اآلتي :
أ-

أسمال أاضال اللجنة .

ب-

أسمال الموجو إلييم قرار اللجنة أو أطراف النزاع المعروض .

ج-

ملخص الموضوع.

د-

التسبيب القانوني للقرار.

ىي -

النصوص القانونية التي استند إلييا القرار.

و-

توقي رئيس اللجنة أو نائبو .
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29
-1

ت ون الق اررات االنضباطية واجبة التنفيذ من تارةخ إاالنيا للمعني بتنفيذىا.

-2

تطبق العقوبات المترتبة الى ق اررات حكم المباراة (كارت أحمر) أوال ي حال تزامنيا م العقوبات
التي تصدرىا لجنة االنضباط ي نفس المسابقة.

-3

تسييري ق ي اررات لجنيية االنضييباط الييى جمي ي المسييابقات م ي اييدم االخييالل بالبنييد رقييم  2ميين نفييس
المادة.

31
يجوز الطعن الى ق اررات لجنة االنضباط أمام لجنة االستئناف و قاً للتالي:
أ-

يقدم الطعن من كل ذي شيأن ،سيوال مين صيدر القيرار المطعيون ييو بحقيو أو ءييره ممين ت يون ليو

صفة ومصلحة ي الطعن الى ذلك القرار ،وذليك بموجيب صيحيفة مبينياً بييا القيرار المطعيون ييو
وأسباب الطعن وموقعاً الييا من الطاان وأمين سر النادي أو الجية التي ينتمي إلييا.

ب-

ميعاد الطعن خمسة أيام من تارةخ ا االن بالقرار المطعون يو.

ج-

إذا صادف آخر الميعاد اطلة رسمية أو إجازة امتد الميعاد إلى أول يوم امل بعده.

د-

رس ييم الطع يين  500د.ك (خمس ييمائة دين ييار ك ييوةتي) تس ييدد بحس يياب االتح يياد ان ييد تس ييجيلو وال يقب ييل
الطعن ما لم يكن مستو ى الرسم.

ىي -

يرد للطاان رسم الطعن إذا ما قضى يو بإلغال القرار المطعون الييو  ،أميا إذا قضيى يي الطعين

بعدم قبولو أو ااتباره كأن لم يكين أو تأيييد القيرار المطعيون ييو أو تعديليو بيأي حيال مين ايحيوال،
ال يرد لو ذلك الرسم.

و-

ال يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون يو .

ز-

ال يضار الطاان بطعنو.

ح-

تقضي لجنة االستئناف بااتبار الطعن كأن لم يكن إذا لم يحضر الطاان ي المواد المحدد بنال

ط-

تنظر لجنة االستئناف ي الق اررات المطعون اليييا وتفصيل يييا بميا تيراه سيوال بإلغائييا أو تأيييدىا

الى طلب اللجنة.

أو تعديليا ،الى أال يضار الطاان بطعنو.
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31
يتم إاالن المعنييين بقي اررات اللجنية يور صيدورىا بواسيطة ايمانية العامية اليى انياوةنيم المثبتية يي وثيائق
االتحاد  ،مر قاً بو صورة من القرار .

32
استثنال من أحكام المادة ( )31من الالئحة يجوز للجنية يي الحياالت المسيتعجلة إايالن المعنييين بمنطيوق
القرار النيائي لغرض تنفيذه الى أن يتم إاالنيم بيالقرار النييائي مشيتمال اليى كا ية البيانيات اليواردة بينص
المادة ( )22ي مواد أقصاه سبعة أيام من تارةخ صدوره.

33
تعليين ايمانيية العاميية ق ي اررات اللجنيية إلييى المعنيييين بييالقرار كييل يمييا يخصييو ويعمييم الييى اللجييان المختصيية
لتنفيذه .

34
يكون إاالن الق اررات صحيحاً إذا تم بواسطة التسليم الشخصي أو إرسالو الى أرقام ا س النيادي المعتميد

مين قبييل االتحيياد أو البرةييد المسييجل أو نظييام الت ارسيل االل ترونييي أو أي وسيييلة أخييرى يعتمييدىا مجلييس إدارة
االتحاد.
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35
يعاقب الى مخالفة اللوائح وقوانين اللعبة سوال ارت بت ىذه المخالفة امداً أو نتيجة إىمال.

36
يعاق ييب ال ييى الش ييروع ييي مخالف يية اللي يوائح وقي يوانين اللعب يية ،وةج ييوز للجن يية تخف يييض العقوب يية المق ييررة للفع ييل
ايصلي الى أال تقل ان الحد ايدنى للغرامة.

37
يعاقب أي شخص يشارك بالتحرةض أو التواطؤ ي ارت اب عل يشكل خرقاً للوائح وقوانين اللعيب وةجيوز
للجنة تخفيض العقوبة المقررة للفعل ايصلي الى أال تقل ان الحد ايدنى للغرامة.
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38
يعاقب الشخص الطبيعي واالاتباري بعقوبة أو أ ثر من العقوبات التالية:
أ-

لفت نظر.

ب-

ا نذار.

ج-

الغرامة.

د-

سحب الجوائز.

39
يعاقب الشخص الطبيعي بعقوبة أو أ ثر من العقوبات التالية:
أ-

البطاقة الصفرال (ا نذار ).

ب-

البطاقة الحمرال (الطرد ).

ج-

ا يقاف

د-

الغرامة.

ىي -

الحرمان من دخول ءرف المالبس أو دكة االحتياط.

و-

الحرمان من دخول الملعب

ز-

الشطب من سجالت االتحاد

ح-

الحرمان من المشاركة ي أي نشاط رةاضي.
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41
يعاقب ايشخاص االاتبارةين بعقوبة أو أ ثر من العقوبات التالية-:
أ-

الغرامة.

ب-

الحرمان من االنتقال.

ج-

اللعب بدون جميور.

د-

اللعب الى ملعب محايد.

ىي -

الحرمان من اللعب الى ملعب معين.

و-

خصم النقاط .

ز-

خسارة مباراة .

ح-

شطب نتيجة مباراة .

ط-

الطرد من المسابقة .

ي-

تنزةل لدرجة أدنى.

ك-

سحب اللقب.
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41
لفت النظر  :خطاب رسمي يوجو إلى مرت ب المخالفة يتضمن التذكير بالقاادة االنضباطية.

42
ا نذار :خطاب رسمي موجو إلى مرت يب المخالفية يفييد بعيدم قبيول مخالفية القاايدة االنضيباطية ،والتحيذير
بفرض اقوبة حال ت رار المخالفة.

43
الغ ارمي ي ي ي يية :اقوبي ي ي ي يية ماليي ي ي ي يية توق ي ي ي ي ي الي ي ي ي ييى مرت ي ي ي ي ييب المخالفي ي ي ي يية تفي ي ي ي ييرض بالعملي ي ي ي يية الوطنيي ي ي ي يية (الي ي ي ي ييدينار)
وتد

بيا ،خالل خمسة اشر يوماً من تارةخ ا االن بالقرار ويكون النادي مسؤوالً بالتضامن ي سدادىا

م الابيو و نييو و إدارةيو أو جماىيره .

44
القي يرار بس ييحب الج ييائزة :يل ييزم ك ييل م يين ص ييدر بحق ييو بإا ييادة المب ييالر المالي يية والي ييدايا الرمزة يية المس ييلمة إلي ييو
بمناسبتيا.

45
ا يقاف اين اللعيب  :ىيو حرميان مين المشياركة يي مبياراة أو أ ثير أو مسيابقة الحقيو والمني مين الحضيور
ي المنطقة المحيطة مباشرة بميدان اللعب .

46
ق يرار الحرمييان ميين دخييول ءر يية المالبييس والجلييوس ييي دكيية االحتييياط أو أي منيمييا :يمن ي المخييالف ميين
دخول ءر ة المالبس والمنطقة المحيطة بيا مباشرة من ميدان اللعب .
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47
قرار حظر دخول الملعب  :يمن المخالف من دخول موق الملعب حال صدور القرار .

48
قرار الحرمان من االنتقال :يمن النادي من تسجيل أي الاب جديد خالل ترة الحرمان .

49
قرار لعب المبارةات بدون جميور :ىو إلزام الفرةق بلعب مباراة خلف أبواب مغلقة دون جميور .

51
قرار ا لزام بلعب مباراة الى أرض محايدة :يلزم النادي بلعب المبارةات ي ملعب أخر .

51
قرار الحرمان من اللعب ي ملعب معين  :يمن النادي من لعب رةقو ي ملعب معين .

52
قرار إلغال نتيجة المباراة  :يعني ادم احتسابيا .

53
قرار االستبعاد  :ىو حرمان ٍ
ناد من المشاركة ي مسابقة حالية أو مستقبلية أو إحداىما .

54
قرار الخصم من النقاط يكون بالخصم من حصيلة نقاط النادي ي بطولة حالية أو مستقبلية.

55
قرار خسارة المباراة  :يعني ااتبار الفرةق خاس اًر ليا ب ي ( /3صيفر)  ،وتعتميد النتيجية الفعليية الحاصيلة يي
ساحة اللعب إذا كان الفرق ي ايىداف اند انتيال المباراة أ ثر من (/3صفر) لصالح الفرةق اآلخر.

56
قرار الشطب  :يعني الشطب من سجالت االتحاد ال وةتي ل رة القدم .
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57
أ-

يكون ا يقاف بصيغة ادد المبارةات أو اييام أو الشيور إال إذا تقرر خالف ذلك.

ب-

يحتسب تنفيذ قرار ا يقاف بصيغة ادد المبارةات الى اساس المبارةات التي لعبت علياً.

ج-

ي ي ي ييي ايحي ي ي ي يوال الت ي ي ي ييي تف ي ي ي ييرض يي ي ي ي ييا الغ ارم ي ي ي يية مي ي ي ي ي ا يق ي ي ي يياف يج ي ي ي ييوز تمدي ي ي ي ييد م ي ي ي ييدة ا يق ي ي ي يياف
إلى أن تسدد الغرامة بال امل.

58
يتم تنفيذ اقوبة ا يقاف ان المشاركة ي المبارةات الى النحو والترتيب اآلتي -:
أ-

يتم تطبيق العقوبة بشكل وري ي أول مسابقة يحق للمعاقب المشاركة ييا .

ب-

إذا لم تست مل اقوبة ا يقاف ي الموسم الذي بدأ تنفييذىا ييو إنييا تكسيت مل يي أول مبياراة يحيق

ج-

تنتقييل العقوبيية م ي المعاقييب إذا سييجل ييي مسييابقة جديييدة أو ني ٍ
ياد جديييد ييي أييية مبيياراة رسييمية يحييق

للمعاقب المشاركة ييا ي الموسم التالي .
للمعاقب المشاركة ييا.
د-

ال يعتبر المعاقب الموقوف مستنفذاً لإليقاف اذا شارك ي مباراة ال يحق لو المشاركة ييا.

59
العبرة ي احتساب المباراة ضيمن المبارةيات الموقيوف يييا المعاقيب ىيو إطيالق صيفارة الحكيم ببيدل المبياراة
بصفة رسمية أما ي حالة ادم إقامة المباراة بسبب تخليف أحيد النياديين أو تخلفيميا معياً أو ايدم صيالحية

الملعب أو تأجيليا أو ما شابو ذلك ال تحتسب ضمن المبارةات الموقف ان االشتراك ييا الالاب.
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61
للجنة سلطة تحديد وتقدير نطاق ومدة العقوبة و قاً لجسامة الخطأ المرت ب.

61
يجوز للجنة زةادة العقوبة اند العود حسب جسامة الخطأ.

62
ي حال ارت اب ادد من المخالفات ي ذات الوقت يتم تطبيق العقوبة ل ل مخالفة الى حدة .

63
للجنة وقف تنفيذ العقوبة يما ادا الغرامات المالية إيقا اً كلياً أو جزئياً م مراااة اآلتي:
أ-

ال يجييوز إصييدار الق يرار بوقييف العقوبيية إذا تجيياوزت مييدة ا يقيياف سييت مبارةييات أو سييتة أشييير أو
كلتا العقوبتين معاً وترااى الواقعة والسجل السابق للمعاقب.

ب-

يكييون الشييخص المعاقييب تحييت المالحظيية لمييدة ال تقييل ايين سييتة أشييير وال تزةييد ايين سيينتين انييد
شمول القرار بالوقف الجزئي.

ج-

يلغييى وق ييف تنفيييذ العقوب يية تلقائي ياً إذا ارت ييب المسييتفيد م يين تعليييق تنفي ييذ العقوبيية خط ييأ خييالل تي يرة
المالحظة وتطبيق العقوبة الموقو ة والعقوبة المقررة ان المخالفة الجديدة.

64
تشمل مدة تنفيذ العقوبة ترات التوقف خالل الموسم أو بين المواسم الرةاضية.

65
تقيد العقوبات ي السجل المخصص لذلك وتحفظ ي نظام الحاسوب اآللي لالتحاد .
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66
يسقط الحق ي المعاقبة ان المخالفات الواقعة أثنال المبارةات بعد انتيال الموسم الرةاضي بعشرة أيام مين
بعد انتيال الموسم ويستثنى من ذلك واقعة الرشوة.

67
ترة التقادم المسقط للعقوبة سنتان من يوم صدور القرار نيائياً.

68
يبدأ احتساب مدد التقادم من اليوم الذي وقعيت ييو المخالفية و يي حالية الت يرار مين ييوم وقيوع أخير مخالفية
وةبدأ ي حاالت المخالفات المستمرة من يوم انتيال الفعل.

69
يقط مدة التقادم أول إجرال تتخذه اللجنة حيال عل المخالفة.
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71
ييي حاليية ارت يياب النييادي أو أي ميين أاضييال مجلييس إدارتييو أو المنتسييبين إليييو أو العيياملين يييو مخالفيية أو
أ ثر من المخالفات اآلتية:
(أ)

مخالفة النظام ايساسي لالتحاد.

(ب)

مخالفة أحكام ىذه الالئحة أو الئحة المسابقات أو اللوائح االخرى لالتحاد.

(ج)

اييدم تنفيييذ ا جيرالات أو القي اررات التييي يصييدرىا أو يتخييذىا المجلييس أو ىيئييات االتحيياد ولجانييو أو
الحكام أو إدارةو ومسئولو المبارةات أو المسئولون ي موادىا المحدد.

( د)

ا س ييالة إل ييى االتح يياد أو ىيئات ييو أو لجان ييو أو حكام ييو أو إدارة ييي المبارة ييات او أي م يين المس ييئولين
المنتمين إلى االتحاد سوال من ااضال المجلس أو الييئات أو اللجان الدائمة أو مين الميوظفين أو
ءيرىم.

(ىي)

التس ييبب ييي ا ييدم إقام يية المبارة ييات أو العم ييل ال ييى إ ش يياليا أو التل ييويح بع ييدم المش يياركة يي ييا أو
االنسحاب منيا.

( و)

التخلييف ايين إحييدى المبارةييات أو االمتنيياع ايين المشيياركة ييييا أو االنسييحاب منيييا قبييل بييدئيا يي
سبب من ايسباب.

( ز)

االنسحاب من إحدى المبارةات أثنال إقامتيا حتى ولو كان انسحاباً مؤقتاً.
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(ح)

االمتنيياع ايين المشيياركة أو االنسييحاب ميين احييدى او كييل المسييابقات أو التلييويح بييذلك دون اييذر
مقبول.

(ط)

تناقص ادد الابي النادي ي احدى المبارةات ان سبعة الابين.

(ي)

التالاب ي نتائج الفرةق بقصد التأثير الى نتائج رةق أو رق اخرى تشارك ي المسابقة.

(ك)

االخالل بمتطلبات تنظيم واقامة المبارةات الرسمية والودية.

(ل)

من ي أو الحيلوليية دون اقاميية أي يية مبيياراة الييى ملعييب الن ييادي أو اييدم تييو ير المنظمييين وءي ييرىم أو
تجييز الملعب بكا ة التجييزات والمسيتلزمات التيي يليزم توا رىيا ييو و قياً يحكيام الئحية المسيابقات
أو االخالل بالتزام النادي بصيانة الملعب او ابالع االتحاد انيا ي المواايد المحددة.

( م)

سول سلوك الابي النادي ي احدى المبارةات بصورة ءير اادية.

(ن)

اسييتخدام ابييارات أو ر ي شييعارات سياسييية أو دينييية أو انصيرةة أو ءييير رةاضييية ضييد االتحيياد أو
ايندية أو الالابين أو المسئولين ي كل منيا.

(ع)

التأخير أو االمتنياع اين اسيتالم الجيائزة يي نيايية المسيابقة أو ا خيالل بيإجرالات وم ارسيم التتيوةج
ليذه المسابقة.

(ص) ادم التحلي بالروح الرةاضية.
(ف)

ادم سداد التزاماتو المالية أو ادم سداد الغرامة الموقعة اليو ي المواايد المحددة.

يعاقب النادي بعقوبة أو أ ثر من العقوبات التالية :
لفت نظر.
إنذار.
ءرامة مالية بحد أقصى اشرة آالف دينار كوةتي.
خسارة المبارةات.
نقل المبارةات التي تقام الى ملعب النادي إلى ملعب آخر.
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الحرمان من اللعب الى ملعب معين.
الحرمان من التسجيل.
تخفيض ادد الالابين.
خصم النقاط.
ىبوط رةق النادي للدرجة ايدنى.
وقف نشاط رةق أو رق النادي لموسم رةاضي او لجزل منو.
شطب نتائج رةق أو رق النادي ي مسابقة أو أ ثر.
حرمان رةق او رق النادي من المشاركة ي احدى أو كل المسابقات.
الحرمان من الجائزة.
تسرةح الالابين.
سحب اللقب
وتوقع اللجنة العقوبة المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد ليذه العقوبات.

71
مي م اراياة ايحكيام اليواردة بالميادة السيابقة  ،يعاقييب النيادي يي حاليية تنياقص ايدد الابيييو اين سيبعة أثنييال
سير المباراة الى النحو التالي- :
أ-

يعيتبير الني ييادي خي يياس اًر المبي يياراة بنتيجية (/3صيفر) ،ميا ليم ت ين نتيجتييا الفعليية أ ثير مين ذليك للميرة
ايولى.

ب-

يعتبيير النييادي خاس ي اًر المبيياراة بنتيجيية (  /3صييفر ) مييا لييم ت يين نتيجتيييا الفعلييية أ ثيير ميين ذلييك م ي
ء ارمية ماليية قيدرىا (  2000د.ك) يي حالية ت يرار المخالفية للميرة الثييانية يي ذات المسيابقة التييي
حدثت بيا المخالفة ايولى و ي ذات الموسم الرةاضي.
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تشييطب نتييائج مبارةييات النييادي ييي ىييذه المسييابقة و يعتبيير كييأن لييم يشييارك ييييا م ي ء ارميية مالييية

ج-

مقدارىا ( 4000د.ك)  ،حال ت رار المخالفة للمرة الثالثة بذات الشروط الواردة ي الفقرة (ب) مين
ىذه المادة .
ي جمي ايحوال السيابقة ت يون الغ ارمية الماليية (  1000د.ك) يي الميرة الثانيية (  2000د.ك )

د-

ي المرة الثالثة إذا وقعت المخالفة يي إحيدى مبارةيات الم ارحيل السينية مي تطبييق الشيروط اليواردة
ي البنود السابقة.
يرااى اند إصدار القرار الظروف المحيطة بالواقعة والظروف القاىرة .

ىي -

72
مي ي ا ييدم ا خ ييالل بحك ييم الم ييادة الس ييابقة واللي يوائح ايخ ييرى  ،تش ييطب جميي ي نت ييائج الن ييادي ييي المس ييابقة
سوال كان ائ اًز أو متعادالً أو خاس اًر ي ىيذه المبارةيات انيد ارت ابيو مخالفية واحيدة أو أ ثير مين المخالفيات
التالية-:
أ-

االنسحاب من مباراة رسمية بعد ا تمال الحد ايدنى لالابين ي الملعب قبل بدل المباراة وأثنالىا.

ب-

االنسحاب من مسابقة خارجية رسمية.

ج-

تخلييف الفرةييق أو اييدم ا تمييال الحييد ايدنييى لالابييين أو وصييل متييأخ اًر ايين المواييد المحييدد لبييدل
المباراة ي ثر من خمس اشرة دقيقة ،بقصد التأثير الى الترتييب العيام ،وتطبيق ىيذه العقوبية اليى
الناديين المتنا سين حالة ارت ابيما ذات المخالفة.

د-

التالاب ي نتائج الفرةق بقصد التأثير الى نتائج ناد أو أندية أخرى مشاركة ي المسابقة.

ىي -

التخلف مرتين ي المسابقة المشارك ييا دون اذر مقبول،
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73
يعاقيي ي ييب الني ي ي ييادي بالغ ارمي ي ي يية الماليي ي ي يية أو جي ي ي ييزل منيي ي ي ييا المبينيي ي يية بي ي ي يينص المي ي ي ييادة ( )20مي ي ي يين ىي ي ي ييذه الالئحي ي ي يية
إذا ارت ب رةقو أحد حاالت سول السلوك التالية:
أ-

اشيار ست بطاقات صفرال او حمرال الى ستة الابين الى االقل خالل مباراة واحدة.

ب-

طرد أربعة الابين خالل مباراة واحدة.

ج-

قيام مجمواة من الالابين بالتيديد أو إظيار القوة ضد الحكام أو أحدىم.

74
م ادم ا خالل بحكم المادة ( )20من ىذه الالئحة يعاقب بخصم ثالث نقاط كل ٍ
ناد ارت ب أحيد الابييو
أو مسييؤوليو ع يالً يييو انص يرةة أو ازدرال انييد ثبييوت ارت ابييو للفع يل و ييي حاليية ت يرار المخالفيية يييتم تطبيييق
العقوبات التالية- :
أ-

خصم ست نقاط ي المرة الثانية.

ب-

اليبوط إلى الدرجة ايدنى ي المرة الثالثة.

ج-

يحييرم النييادي ميين التأىييل إذا كانييت المبيياراة دون نقيياط و ييي جمي ي ايح يوال تطبييق اليييو ء ارميية ال
تتجاوز ( 10000د.ك).

75
م ادم ا خالل بحكم الميادة ( )20مين ىيذه الالئحية ،يعاقيب النيادي اليذي ينسيحب قبيل بدايية أي مسيابقة
يجب اليو االشتراك ييا بدون اذر مشروع بعقوبة أو أ ثر من العقوبات التالي ي يية- :
أ-

ييبط النادي إلى الدرجة ايدنى.

26

2023 2022

ب-

يوقف نشاط النادي للموسم الرةاضيي التيالي للمسيابقة ،إن كيان مشياركاً يي مسيابقة الدرجية ايدنيى
التي ينظميا االتحاد م ءرامة ( 10000د.ك).

ج-

اييدم مشيياركة الن ييادي أو انسييحابو ميين مسييابقة ك ييأس صي يياحب السمي ييو أمييير الييبالد أو كييأس ولييي
العيد ،تييوق ي ي اليييو ء ارميية مييالية قييدرىييا ( 10000د.ك)

76
كل نادي ينسحب من مسابقة خارجية رسمية دون اذر مقبيول يعاقيب بغ ارمية ماليية قيدرىا ( 10000د.ك)
والحرمان من المشاركة ي أي مسابقة رسمية خارجية لمدة ثالث سنوات .

77
النادي الذي يقوم بتنظيم مباراة ودية ولم يلتزم بالقوااد التالية -:
 .1إخطار االتحاد وىيئاتو بدرجة خطورة المباراة .
 .2تأمين قوااد واحتياطات السالمة.
 .3تأمين سالمة الحكام والالابين ومسئولي الفرةق الزائر.
 .4إاالم السلطات الرسمية والتعاون معيا .
 .5تطبيق النظام والقانون داخل الملعب والمناطق المحيطة بو .
يعاق ييب بغ ارم يية مالي يية ق ييدرىا  1000دين ييار  ،وةج ييوز للجن يية مض يياافة العقوب يية ييي ح يياالت
المخالفات الخطيرة .
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78
يعاقب بكل أو بعض العقوبات الواردة أدناه:
-1

كييل ميين يخييالف أحكييام ىييذه الالئحيية أو يصييدر منييو سييلوك مشييين أو تصييرف ءييير الئييق أو ال
يتحلى بالروح الرةاضية أو إثارة الجمييور أو حيرض اآلخيرةن اليى ال راىيية أو العنيف النياً أو أي

سلوك يو ازدرال أو القيام بأامال انصيرةة (العنصير أو الليون أو اللغية أو اليدين أو ايصيل) ييوم
المباراة أو حول الملعب أو بعد انتيال المباراة.
–2

كل من يتعرض با سالة أو يتصرف بازدرال تجاه أي من أاضال االتحاد أو لجانو العاملة أو أي
من المسؤولين المعينيين مين قبيل االتحياد أو إحيدى لجانيو وأي مين اينديية أو ا دارةيين يييا أ يان
ذلك من خالل ا االم المرئي أو المسموع أو أي من وسائل التواصل االجتمااي- :

-3

أ-

لفت نظر .

ب-

ا نذار.

ج-

ا يقاف .

د-

الغرامة المالية بالمبلر الذي تحدده الالئحة.

ىي -

الحرمان من دخول الملعب وءرف المالبس.

و-

الشطب من سجالت االتحاد.

تتخذ اللجنة العقوبة المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد باللوائح االسترشادية للمخالفات والعقوبات
االنضباطية الصادرة ان االتحاد (الملحقة بالالئحة) الى أن ال تزةد ان ( 10000د.ك).

–4

يجييوز للجنيية قبييول االاتييذار ميين النييادي أو الشييخص الييذي ارت ييب المخالفيية إذا كييان بييذات الوسيييلة
التي ارت ب بيا المخالفة بشرط تقديم كتاب من االتحاد يفيد قبول ىذا االاتذار .
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79
ي حالة ارت اب اي من المسئولين مخالفة أو أ ثر من المخالفات اآلتية:
مخالفة أحكام ىذه الالئحة أو الئحة المسابقات أو اللوائح االخرى لالتحاد.
اذا صدر منو سيلوك رةاضيي مشيين او تصيرف ءيير الئيق او ال يتحليى بيالروح الرةاضيية أو يثيير
الجميييور أو يحييرض اآلخ يرةن الييى ال راىييية أو العنييف أو أي سييلوك يييو ازدرال أو يقييوم بأامييال
انصرةة (العنصر أو اللون أو الدين أو االصل  ...إلخ) يوم المباراة او حول الملعب.
استخدام ابارات أو ر شعارات سياسية أو دينية أو انصرةة أو ءير رةاضية أو ضد االتحاد أو
ايندية أو الالابين أو المسئولين ي كل منيا.
التلويح بعدم المشاركة أو االنسحاب من إحدى أو كل المسابقات بدون اذر مقبول .
االنسحاب من إحدى المبارةات أثنال إقامتيا حتى ولو كان انسحاباً مؤقتاً.
من أو الحيلولة دون إقامة أية مباراة الى ملعب النادي.
التس ييبب ييي ا ييدم إقام يية المبارة ييات أو العم ييل ال ييى إ ش يياليا أو التل ييويح بع ييدم المش يياركة يي ييا أو
االنسحاب منيا .
التالاييب ييي نتييائج المبارةييات بقصييد التييأثير الييى نتييائج رةييق أو ييرق أخييرى تشييارك ييي أي ميين
المسابقات أو يية أسباب أخرى .
د

الالابين إلى سول السلوك ي إحدى المبارةات بصورة ءير اادية.

التييدخين أو التسييلية بأ ييل المكس يرات وتنيياول ايطعميية أو ءيرىييا داخييل اس يوار الملعييب ييي اي ميين
المبارةات الرسمية والودية التي يشرف الييا االتحاد ،قبل وأثنال وبعد المباراة.
االاتيدال أو محاوليية االاتييدال الييى الحكيم أو مسييااديو أو مقيييم الحكييام أو الم ارقييب االداري أو أي
م يين ااض ييال الجي يياز الفن ييي واالداري والطب ييي والمنس ييق ا االم ييي أو الالاب ييين لفرةق ييو أو الفرة ييق
الخصم.
اتالف اي من منشلت أو تجييزات الملعب لفرةقو او الفرةق الخصم.
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إىانة أو االسالة يي من أاضال المجلس أو ىيئات االتحاد أو لجانو أو الحكام سوال ي الملعب
او خارجو.
االمتناع ان الخضوع يي إجرال قد يطلب منو أو يفرض اليو أو ثبوت مخالفتو يي من القواايد
التي تحكم ذلك ا جرال.
االمتناع أو التيأخير اين اسيتالم الجيائزة يي نيايية المسيابقة أو ا خيالل بيإجرالات وم ارسيم التتيوةج
ليذه المسابقة.
تخلف المدرب او مسااده بحسب االحوال ان حضور المؤتمر الصحفي الذي قيد يعقيد سيوال قبيل
المباراة او بعدىا.
تقييديم بيانييات ءييير صييحيحة أو اييدم تعبئيية أو التوقي ي الييى االسييتمارات المعييدة قبييل كييل مبيياراة أو
ادم استالم اية أوراق من الحكم بعد المباراة.
إذا طلب أو قبل لنفسو أو لغيره اطيية او مزةية مين اي نيوع أو وايد بشيف مين ذليك يدال اميل او
االمتناع انو أو سيل أو توسط لناد أو حكم أو الاب أو مسئوالً بغرض مخالفة لوائح االتحاد.
يعاقب بواحدة أو أ ثر من العقوبات التالية :
لفت نظر.
إنذار.
ءرامة مالية بالمبلر الذي تحدده اللجنة.
الحرمان من دخول الملعب للمدة التي تحددىا اللجنة.
المن من المشاركة ي انشطة كرة القدم للمدة التي تحددىا اللجنة.
الشطب من سجالت االتحاد.
وتوقع اللجنة العقوبة المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد ليذه العقوبات.
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81
يعاقب الالاب بإحدى العقوبات الواردة ي الالئحة أو أ ثر إذا صيدر منيو سيلوك رةاضيي مشيين ،أو سيول

سلوك ضد أحد مسؤولي المباراة أو الالابين أو ايشخاص من ءير مسؤولي المباراة أو تصرف ءير الئق
أوال يتحلى بالروح الرةاضية أو أثار الجميور أو حرض اآلخرةن الى ال راىية أو العنف أو أي سيلوك ييو

ازدرال أو قام بأامال انصرةة (العنصر أو اللون أو الدين أو ايصيل ...إليخ) أو اسيتخدم ابيارات أو ر ي

شي ييعارات سياسي ييية أو دينيي يية أو انص ي يرةة أو ءيي يير رةاضي ييية أو ضي ييد االتحي يياد أو اينديي يية أو الالابي ييين أو
المسييئولين ييي كييل منيييا أو امييل الييى إ شييال المبيياراة أو لييوح بعييدم المشيياركة ييييا أو االنسييحاب منيييا أو

انسحب من المباراة أثنال إقامتيا حتى ولو كان انسحاباً مؤقتاً أو امتن اين الخضيوع يي إجيرال قيد يطليب
منييو أو يفييرض اليييو أو ثبييت مخالفتييو يي ميين القوااييد التييي تحكييم ذلييك ا ج يرال أو امتن ي أو تييأخر ايين

اسييتالم جائزتييو ييي نياييية المسييابقة أو أخييل بييإجرالات وم ارسييم التتييوةج ليييذه المسييابقة أو ااتييدى أو حيياول

االاتدال الى الحكم أو مسيااديو أو مقييم الحكيام أو الم ارقيب االداري أو أي مين ااضيال الجيياز الفنيي أو

ا داري أو الطبييي أو المنسييق االاالمييي أو الالابييين لفرةقييو أو الفرةييق الخصييم أو أتلييف أي ميين منشييلت
وتجييزات الملعب لفرةقيو أو الفرةيق الخصيم أو أىيان أو اسيال يي مين أاضيال المجليس أو ىيئيات االتحياد

أو لجانييو أو الحكييام س يوال ييي الملعييب او خارجييو أو خييالف أحكييام ىييذه الالئحيية أو الئحيية المسييابقات او

اللوائح االخرى لالتحاد ،وللجنة االنضباط أن تستبدل تلك العقوبيات بعقوبية الشيطب مين سيجالت االتحياد،
وتتخذ اللجنة العقوبة المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد ليذه العقوبات.

81
إذا قييرر مجلييس إدارة النييادي إيقيياف أحييد الابيييو تعييين اليييو إخطييار االتحيياد بكتيياب موضييحاً يييو أسييباب
االيقاف وتحديد مواد بدايتو ونيايتو باليوم والشير والسنة ،وللجنة الحيق يي التصيديق اليى ىيذا القيرار أو

تعديل ييو أو ر ض ييو و ييي حال يية إص ييدار اللجن يية قرارى ييا بإيق يياف الالا ييب يوق ييف الالا ييب ا يين االش ييتراك ييي
المبارةات الرسمية لناديو ،وال يجوز ر العقوبة انو إال بنال الى طلب ناديو وبعيد موا قية اللجنية ،وةيدخل

الالاييب الموقييوف ضييمن العييدد المسييموح بييو للتسييجيل ييي ق يوائم النييادي ،ويسييري ىييذا الحكييم الييى أاضييال
ايجيزة ا دارةة والفنية والطبية والمنسقين ا االميين.
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82
يجييوز يي نيياد أن يتقييدم لالتحيياد بطلييب شييطب أحييد الابيييو إذا ارت ييب خطييأ ميين شييأنو أن يمييس بمصييلحة
النادي أو سمعتو الى أن يتضمن الطلب ايسيباب وايخطيال المرت بية وال تصيبح اقوبية الشيطب نا يذة إال
بعد موا قة اللجنة الييا واخطار النادي بقرارىا ،وال يجوز ر العقوبة انو إال بنال اليى طليب نادييو وبعيد
موا قة اللجنة.

83
يحظر الى أي ناد أو أي من أاضال مجلس إدارتو أو إدارةييو أو مدربييو أو الابييو أو المنتسيبين إلييو أو
العيياملين يييو وءيييرىم ميين المسييئولين أن ينشيير ييي وسييائل ا اييالم التقليدييية أو مواقي التواصييل االجتمييااي
الييى اختال يييا مييا يمييس أو يسييف إلييى أحييد أاضييال مجلييس إدارة االتحيياد أو إحييدى ىيئاتييو أو لجانييو أو احييد
المييوظفين العيياملين يييو س يوال بطرةقيية مباش يرة أو ءييير مباش يرة و ييي حاليية ارت يياب ىييذه المخالفيية يييتم توقي ي
العقوبات التالية :
(أ)

بالنسبة لل ندية وأعضاء مجالس إدارتيا والمنتسبين إلييا والعاملين فييا :
يعاقييب النييادي بأحييد العقوبييات اليواردة بالمييادة ( )20ميين ىييذه الالئحيية أو أ ثيير حييال ارت ابييو إحييدى
المخالفييات ال يواردة بييالفقرة ايولييى ميين ىييذه المييادة أو حييال مخاطبتييو االتحيياد أو إحييدى ىيئاتييو أو
لجانو بأسلوب يو تطاول أو ءير ميذب .

(ب)

بالنسبة للمسئولين وكل منن يقنوب بنطناه لنو عبقنة بكنرة القندب فنأ اتاناد أو ننادأ أو ىيئنة أو
لجنة وغيرىب:
-1

ا نذار

-2

الغرامة المالية بالمبلر الذي تحدده اللجنة.

-3

االيقاف للمدة التي تحددىا اللجنة.

-4

الشطب من سجالت االتحاد.
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(ج)

بالنسبة لبعبين :
-1

ا نذار

-2

الغرامة المالية بالمبلر الذي تحدده اللجنة.

-3

االيقاف للمدة التي تحددىا اللجنة.

-4

الشطب من سجالت االتحاد.

( د)

توق اللجنة العقوبة المناسبة دون التقيد بالترتيب الوارد ليذه العقوبات.

(ىن)

يجييوز لالتحيياد أن يقبييل االاتييذار ميين النييادي أو الشييخص الييذي ارت ييب المخالفيية إذا كييان ب ييذات
الوسيلة التي ارت ب بيا المخالفة أو ي أي صورة أخرى يقبليا االتحاد .

84
كيل مين زور وثيقية أو اسيتخدميا مي الميو بتزوةرىيا أو قيدم بيانيات ءيير صيحيحة مي الميو بيذلك بغيرض
الغش أو التدليس ي االقة قانونية تتعليق بأنشيطة كيرة القيدم يعاقيب با يقياف مياال يقيل اين سيتة مبارةيات
وءرامة مالية بحد أقصى  3000د.ك (ثالثة آالف دينار كوةتي)
وأي مسييؤول ارت ييب أي ميين اي عييال ال يواردة ييي الفق يرة السييابقة يعاقييب بالحرمييان ميين المشيياركة بييأي نشيياط
يتعلييق باللعبيية لمييدة ال تقييل ايين ( )12شييي اًر وء ارميية مالييية بحييد أقصييى  5000د.ك (خمسيية آالف دينييار
كوةتي) .
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85
أ-

يعاقب بغرامة مالية كل من امتن ان أدال المبالر المالية أو جزل منيا آلخر كالالاب أو المدرب
أو النييادي أو الييوكالل أو مييدرال االحتيراف او مسييئولي ايندييية بعييد انقضييال المييدة المحييددة ميين قبييل
اللجنية و قياً لفصييل السييادس اشير ميين الئحيية االحتيراف وأوضيياع الالابيين مي اييدم االخييالل بييأي
من اللوائح ايخرى .

ب-

يعاقب بالحرمان من المشاركة ي أنشطة كرة القدم كل من امتن ان تنفيذ قرار اللجنية بعيد منحيو
أجالً لسداد المبالر المالية والغرامة المستحقة.

ج-

يعاقب كل ناد ال يلتزم بأدال الغرامات المفروضة اليو أو ق اررات اللجنة بالعقوبات التالية:
 .1ا نذار الخطي.
 .2الغرامة المالية بحد أقصى (  5000د.ك) .
 .3من انتقال الالابين.
 .4اليبوط إلى درجة أدنى.
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86
يعاقب النادي إذا قام أحد جماىيره ،أو متسبب ي إحداث انف لم تحيدد ىوةتيو مين المسيؤولين أو الجيياز
الفني أو ا داري أو الالابين ،بارت اب إحدى المخالفات التالية داخل الملعب شامالً المدرجات-:
أ-

استخدام أي نوع من المفرقعات أو ايلعاب النارةة أو قنابل الدخان.

ب-

إلقال ابوات السوائل.

ج-

االاتييدال الييى أحييد طيياقم الحكييام أو م ارقييب المبيياراة ،أو أحييد أاضييال الجييياز الفنييي أو ا داري أو
أحد الابي النادي المنا س.
ارت يياب أي عييل ميين شييأنو ارقليية سييير المبيياراة  ،كاسييتخدام القاذ ييات الورقييية وايوراق ال بي يرة قبييل

د-

وأثنال سيرة المباراة  ، ....الخ .
ىي -

الخروج ان الروح الرةاضية أو ارت ياب أي ممارسيات أو ر ي شيعارات انصيرةة أو أي سيلوك ييو
ازدرال أو القيام بأامال انصرةة.

و-

النزول يرض الملعب

ز-

التلفظ بألفا ءير الئقة ( شتم أو إىانة  .... ،إلخ )

وتتم معاقبة النادي ،بواحدة أو أ ثر من العقوبات اآلتية-:
أ-

ءيرامة مالية متصاادة تبدأ من ( 2000د.ك) .

ب-

اللعب بدون جميور
 اقوبيية اللعييب مبيياراة واحييدة أو مبيياراتين الييى ملعبييو بييدون جميييور أوبغرامة مالية قدرىا ( 5000د.ك) .
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 اقوبيية اللعييب ثييالث أو أرب ي مبارةييات الييى ملعبييو بييدون جميييور أوبغرامة مالية قدرىا ( 10000د.ك) .
 اقوبة اللعب بدون جميور من خمس إلى ثماني مبارةات الى ملعبوأو بغرامة مالية قدرىا ( 15000د.ك) .
 يجوز للجنة بنال اليى طليب مين النيادي اسيتبدال اقوبية اللعيب بيدونجمي ي ييور بإحيي ييدى الغ ارميي ييات المشي ي ييار إلييي ي ييا أاي ي يياله ،وحس ي ييب الحال ي يية
المعروضة.
 -وللجنة االنضباط اتخاذ العقوبة المناسبة حسب حجم الخطأ.
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87
ت ون اللغة العربية ىي اللغة الرسمية.

88
ال يخل توقي العقوبات المنصوص الييا يي ىيذه الالئحية بالعقوبيات اليواردة يي القيوانين والليوائح ايخيرى
الصادرة ان االتحاد ال وةتي أو االتحاد اآلسيوي أو االتحاد الدولي ل رة القدم (الفيفا) .

89
تطبييق ق يوانين ول يوائح االتحيياد والفيفييا واالتحيياد اآلسيييوي والقوااييد العر ييية الخاصيية بلعبيية ك يرة القييدم والق يوانين
الوطنية ذات الصلة إن وجدت ومبادئ العدالة وا نصاف يما لم يرد بشأنو نص ي ىذه الالئحة .

91
يعتبير أي تعمييم سيينوي خياص بالمخالفيات والعقوبييات االنضيباطية صيياد اًر اين أي لجنية ميين لجيان االتحيياد
ذات الصييلة جييزلاً ال يتج ي أز ميين ىييذه الالئحيية بعييد مصييادقة مجلييس ا دارة اليييو الييى أن ال يتعييارض م ي
أحكام ىذه الالئحة.

91
للجنة الحق ي تفسير أحكام ىذه الالئحة .

92
تكقدم نصوص ىذه الالئحة الى أي نص من لوائح االتحاد متى ما تعارض معيا .

37

2023 2022

93
ال يجييوز لألندييية وأاضييال أجيزتيييا ا دارةيية والفنييية والالابييين والحكييام اللجييول للسييلطات الرسييمية والمحييا م
لحل نزاع رةاضي يتعلق بكرة القدم ما لم يستنفذ جمي ا جرالات المنصيوص اليييا يي ليوائح االتحياد ايدا
حاالت التعدي الجنائي.

94
تعتبر الالئحة االسترشادية الملحقة بالالئحة جزل ال يتج أز من ىذه الالئحة ومكملة ليا.

95
يلغى العمل بالالئحة السابقة .

96
ص ي ي ي ي ي ي ييادق مجل ي ي ي ي ي ي ييس ا دارة ال ي ي ي ي ي ي ييى ى ي ي ي ي ي ي ييذه الالئح ي ي ي ي ي ي يية ي ي ي ي ي ي ييي جلس ي ي ي ي ي ي ييتو رق ي ي ي ي ي ي ييم (  ) 5الت ي ي ي ي ي ي ييي اق ي ي ي ي ي ي ييدت
ي  2022/2/23ويعمل بيا ااتبا اًر من ىذا التارةخ.
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