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الباب التمهيدي
التعريفات واألحكام التمهيدية

الفصل األول - التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية، أينما وردت في هذه الالئحة المعاني الموضحة 
أمــام كل منهــا مــا لــم يقتــض ســياق النــص غيــر ذلــك:

اإلتــــحــــاد الــــدولــــي لــــكــــرة الــــقــــــدم "الـــفـــيـــفـــا".االتحاد الدولي:

اإلتـــــــــــحـــــــــــاد الـــــــــــدولـــــــــــي لــــــكـــــــرة الـــــــــــــقــــــــدم.االتحـــاد:

الهـــيئـــــة التنفيذية لإلتحاد األردني لكرة القدم.الهيئـة التنفيذية:

األمانـة العامــــة لإلتحــــاد األردنــي لكرة القدم.األمانـة العـامــة:

الجـهـة المنظمـة:
األمانـة العامة واللجان المختــــصـــة في االتــــــحـــاد واللجـــان 
المؤقتة المعنية بتنظيم وإصدار جداول المباريات ومتابعة 

تنفيذها.

اللجنة التأديبية المنصوص علـــيــهــــا فــي المــادة )53( من اللجنـة التأديبيـة:
النظام األساسي  لإلتحاد.

لجــنــة االستــئنــاف المنصوص عليها في المادة )54( من لجنة االستئناف:
النظام األساسي لإلتحاد.

الهــــــــــــيــــــــــــئــــــــــــات التــــــــــــابعــــــــــــة لالتــــــــــــحــــــــــــاد.الهيئات:

 هيئــــــــــــات اإلتــــــــــــحــــــــــــاد القــــــــــضــــــــــــائــــــــــــيــــــــــــةالهيئات القضائية:
)اللجـــــــــــنـــــــــة التـــــــــأديبيــــــة ولجنة االستئناف(.

مقـــــــــرري هـــــــــيئـــــــــات اإلتـــــــــحـــــــــاد القضــائيـة.مقرري اللجنة

  المادة )1( تعريفات                                                    )ملزمة( 
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الالئحة التأديبية.الالئحة

لوائح االتحاد:
النظام األساسي لإلتحاد واللـــوائــح والتعليــمـــات والــــــقـــرارات 
والتعاميــم الدورية التي تصدر عــــن االتحـــاد وكذلك قوانين 

اللعبة.

القوانيـــــــــن التــــي تصــــدر عن المجلـــس التشريعـــي للرابطـــة قوانين اللعبة:
.)IFAB( الدولية لكرة القدم

لــــعــــبــــة كــــرة الــــقــــدم الــــتــــي تلــــعـــب وفــــقــــًا لقوانيـــن اللعـبـــة.اللعبة:

النادي:
مؤسسة رياضية ذات شخصيــــة إعتبـــاريـــة مـــرخــــص لــــهــــا 
بـــمــــمــــارســـة اللعــــبـــــة من قبل اإلتحاد وعضو في اإلتحاد.

الفريق:
فريــــق كــــرة القدم المشـــارك في أي بطولـــة رسمية لالتحـــاد 

وفقا لفئته.

العــــب كــــرة الـــقــــــــدم الــــــمــــــــســــــــجــــــــل لــــــــدى اإلتــــــــــــحــــــــــــاد.الالعب:

اإلداري:

هــو أي مــن رؤســاء أو أعضــاء مجالــس إدارات األنديــة 
إضافــة إلــى كل مــن يســميه النــادي مــن ضمــن األجهــزة 
اإلداريــة )مديــرًا للفريــق، طبيبــًا، معالجــًا، مترجمــًا، منســقًا 
اعالميــًا، مســؤول لــوازم( ويوافــق االتحــاد علــى اعتمــاده بهــذه 

الصفــة.

الفـنـي:

هــو كل مــن يسمــيـــــه النـــــادي مــن ضمـــــن األجهــــزة الفنيـــة 
)مدربــًا رئيســيا، مســاعدًا للمــدرب، مدربــًا لحــراس المرمــى ، 
مدربــًا للياقــة البدنيــة( ويوافــق االتحــاد علــى اعتمــاده بهــذه 

الصفــة.
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الحـكـم:
أي شــخص يتــم تعيينــه إلدارة المبــاراة بــدور حكــم أو حكــم 
مساعد أو حــــكـــــم رابــــع أو حــكــــم إضــافي أو حــكـم فيديـو.

مراقب المباراة:
الشــخص المعيــن مــن قبــل الجهــة المنظمــة والــذي يتولــى 

األمــور اإلداريــة للمبــاراة.

مقيم الحـكـام:
الشــخص المعيــن مــن قبــل الجهــة المنظمــة والــذي يتولــى 
تقــيــــيــــــم األمور التحكيــــمــيــــة واداء فــــريق الــحــــكام للــمــــبــــاراة.

مسؤولو المباريات :

العــام،  المنســق  المبــاراة،  مراقــب  الحــكام،  مقيــم  الحــكام، 
المنســق اإلعالمــي، األشــخاص المعنيــون باألمــن والســالمة 
، المســؤول الطبــي، المحلــل الفنــي، أو أي مســؤول معيــن 

إلدارة المبــاراة.

المسؤولون :

أي شــخص يتبــع للنــادي، باســتثناء الالعبيــن، يقــوم بنشــاط 
متعلــق بكــرة القــدم فــي النــادي بغــض النظــر عــن مســمى 
النشاط أو مدته أو نوعه ) إداري أو رياضي أو أي نشاط 
الفنــي  والمدربــون والطاقــم  المديــرون  ؛ وباألخــص  أخــر( 
ورئيــس النــادي واألعضــاء واإلدارييــن والفنييــن والعامليــن .

الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص :

داخل الملعب :
المنطقة التي تشمل المستطيل األخضر وما حوله وأماكن 
جلــوس الجهازيــن الفنــي واإلداري والالعبيــن وغــرف تبديــل 

المالبس.

خارج الملعب :
المنطقــة التــي تبــدأ مــن أماكــن جلــوس المتفرجيــن وحتــى 

للملعــب. الخارجيــة  األســوار 

قبل المباراة :
الوقـــت الواقــــع بيــــن وصــــول اإلدارييــــن والفنيين والالعبين 

لداخل الملعب وإطالق صافرة البداية.
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أثناء المباراة :
وحتــى  المبــاراة  بدايــة  إطــالق صافــرة  بيــن  الواقــع  الوقــت 

نهايتهــا. صافــرة 

بعد المباراة :
المبــاراة وحتــى  نهايــة  إطــالق صافــرة  بيــن  الواقــع  الوقــت 
لـــحــــدود الملــعــــب مغــادرة اإلدارييــن والفنييــــن والالعـبـــيـــن 

المباراة الرسمية :
الــــمبـــــاراة التــي ينظمهــا االتحــاد لجميــع الفــرق واألنديــة علــى 

المســتوى الوطنــي.

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.

المبــاراة الدوليــة :
المبــاراة التــي تنظــم بمعرفــة االتحــاد الدولـــي أو أي اتحــاد 
مــن االتحــادات القاريــة والتــي يكــون أحــد أنديــة الدولــة أو 

منتخبهــا الرياضــي طرفــًا فيهــا.

 مــلــزمـة :
أي أن االتحــادات األهليــة ملزمــة بــإدراج هــذه المــادة ضـــمن 
.)FDC( لوائحــــهــــا التأديبيــــة وفــــقــــًا للكــــود التأديبــــي للفيــفــــا
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األحكام التمهيدية

   المــادة )2( : موضــوع الالئحــة                                          )ملزمــة(

تحــدد هــذه الالئحــة المخالفــات للوائــح اإلتحــاد والعقوبــات التـــي تفــرض علـــــى مــــــرتكــبيــهــــــــا، 
 وتنظــم شــكل األجهــزة المســؤولة عــن اتخـــاذ القــرار ومهامـــــها واإلجــراءات المتبعــــــــة أمامــــها.

  

   المــادة )3( : نطــاق تطبيــق الالئحــة مــن حيــث الموضــوع                 )ملزمــة(

تطبــق هــذه الالئحــة علــى جميــع المســابقات والبطــوالت والمباريــات الرســمية والوديــة التــي 
تنظمهــا الجهــة المنظمــة، كمــا تطبــق فــي حالــة إيــذاء المســؤول عــن المبــاراة، وبشــكل عــام 
تطبــق فــي حالــة مخالفــة أهــداف اإلتحــاد أو الفيفــا وباألخــص المتعلقــة بالتزويــر والفــســــــاد 
للنطــاق  التــي ال تخضــع  لوائــح اإلتحــاد  والمنشــطات. كمــا تطبــق أيضــًا علــى مخالفــة 

القضائــي ألي جهــاز أخــر.

   المادة )4(: نطاق تطبيق الالئحة من حيث األشخاص                )ملزمة(

 تطبق هذه الالئحة على كل من :

1. األندية.

2. المسؤولون.
3. الالعبون.

4. مسؤولو المباريات.

5. وسطاء الالعبين ووكالء المباريات المرخصون.

 6. أي جهة مرخص لها من قبل اإلتحاد بتنظيم مباراة أو مسابقة أو أي حدث رياضي 
   ينظمه اإلتحاد.

 7.  جمهور المباريات في الملعب .
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 8.     أي فئات أو أشخاص آخرين ترى اللجنة التأديبية خضوعهم ألحكام هذه الالئحة.

 9.     الفرق المشاركة في بطوالت اإلتحـاد من غـيـــــر األنديـة أيـًا كـان شكلـها  القانونـــــــي 
      )أكاديميات، مراكز، شركات، جمعيات....الخ ( وتنطبـــق عليــها كــــافـــــــة األحكـــام 

      التي تنطبق على األندية.

 المادة )5( : نطاق تطبيق الالئحة من حيث الزمان                      )ملزمة(

 

  المادة )6( : الجنس والعدد                                              )ملزمة( 

  النصوص التي تشير إلى األشخاص الطبيعيين تكون مطبقة على الجنسين. أي نص   
 يشير إلى المفرد يطبق على الجمع والعكس صحيح.  

 1.     تطبق هذه الالئحة على األفعال المقترفة بعد وضعـها موضـع التنفيـذ )بعد تاريخ 
       اعتمادهـــا من قبل اإلتحــاد(، كما تطبـــق علـى األفعال المقترفة قبــل نفاذهـــا بأثــر 
       رجعي إذا كانت أصلح لـمرتـكـب الفعـل ما لم يكـن قـد صدر بشأن تلك األفـــــعـــال 
       قرار قطعي. أما القواعد اإلجرائية فتطبق مباشرة بمجـــــرد وضـــــع هـــــذه الالئـــــحـــــة 

       موضع التنفيذ.

 2.    تطبق العقوبات بحق الفئات المنصوص عليها في المادة )4( من هذه الالئـــــحـــــة 
      للمخالفات المرتكبة سواًء قبل أو أثناء أو بعد المباراة .
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المادة )7(  :حاالت تطبيق العقوبات                                          )ملزمة(

1. حالة اإلهمال 
 يعاقب على المخالفات بغض النظر عما إذا ارتكبت عمدًا أو نتيجة إهمال ما لم ينص 

 على خالف ذلك.
على سبيل االستثناء، قد ُتقام مباراة بدون جمهور أو على أرض محايـــــدة، أو أن يـــــتـــــم 
 حظر اللعب على إستاد معين ألسباب تتعلق بالسالمة دون وجـــــود مخالفـــــات مرتـــكبة. 

2. حالة الشروع
 يعاقب على الشروع في ارتكاب المخالــفات، ويجوز للجنة في حـــالـــة الشـــروع تخفيـــض 
 العقوبة المقررة للفعل األصلي على أن ال تقل بأي حال من األحــــوال عن الحد األدنى 

 للغرامة .

3. حالة اإلشتراك  
  يعاقب كل من يشارك في ارتكاب المخالفات بالتــحريض أو التواطؤ أو المســــــــاعــــــــدة، 
  ويجوز للجنة في هذه الحالة تخفيض العقوبة المقررة للفعل األصلي على أن ال تـــــقـــل 

 بأي حال من األحوال عن الحد األدنى للغرامة.

 الفصل األول
 حاالت تطبيق العقوبات
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أنواع العقوبات وتعريفاتها

المادة )8( : أنواع العقوبات                                                                     )ملزمة(

1. تطبق العقوبات التالية على كل من األشخاص الطبيعيين واالعتباريين: 
أ. التحذيــــــــــــــــــــر. 
ب. لفت النظر. 
ج. الغرامــــــــــــــــــة. 

 د. سحب الجوائز/اللقب.

2. تطبق العقوبات التالية على األشخاص الطبيعيين فقط:
ه. اإلنذار )البطاقة الصـفراء(.
و. الطرد )البطاقة الحمــــــــــــراء(.
ز. اإليقاف من المباريــــــــــــــــــــات. 

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

ي. الحرمان من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكــــــــــــــــــرة القدم.

3. تطبق العقوبات التالية على األشخاص االعتباريين فقط:
أ. المنع من تسجيل العبيــــــن جــــــــــــــــــدد.
ب. اإلغالق الجزئي لمدرجات الملعب.

ج. اإلغالق التام لمدرجات الملعب )لعب المباراة بدون جمهور(. 
د. لعب المباراة على أرض مـــــحـــــايـــــــدة. 
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ه. الحرمان من اللعب في ملعب معين. 
و. إلغاء نتيجــــــــة مــــــــبـــــاراة.

ز. االستبعاد من المسابقـة. 
ح. التــــــــخــــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــــــــر. 
ط. خصـم من الــــــــنــــــــقــــــــاط. 
ي. تهبيط الى درجة أدنى.

ك. تقييد عدد الالعبين الذين يمكن للنادي تسجيلهم للمشاركة في مسابقات اإلتحاد.
ل. سحب ترخيص المشاركة في المسابقات المنظمة من اإلتحاد.

م. حـــــجــــــــب اإليــــــــــــــــرادات.
ن. المصــــــــادرة.

س. إعادة لعب مباراة.
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 المادة )9( : تعريف العقوبات                                                               )ملزمة(
تعريفهاالعقوبة

التحذير
هــو تحذيــر بعقوبــة بنــاءًا علــي وقــوع مخالفــة، مــع التهديــد 

بعقوبــة فــي حــال تكــرار المخالفــة.

هو استنــــــــكــــــــار رســــــــمــــــــي خطي يرسل لمرتكب المخالفة.لفت النظر -التوبيخ

الغرامة عقوبة مالية تــــــــفــــــــرض على مرتــــــــكــــــــب المخالفة.الغرامة

سحب الجوائز
)اللقب(

يلــزم كل مــن صــدر بحقــه قــرارًا بســحب الجائــزة / اللقــب 
عليهــا،  الحصــول  تــم  أخــرى  فائــدة  أي  معهــا  يعيــد  أن 
 علــى وجــــه الخصــوص، المبالــغ الماليــة واألشــياء الرمزيــة

)ميدالية، كأس وما إلى ذلك(.

  اإلنذار
)البطاقة الصفراء(

ــن  ــه عــ ــاراة لمعاقبتــ هــو إنــذار مــن الحكــم لالعــب أثنــاء مبــ
ســلوك غيــر رياضــي قليــل الجســامة )راجــع قانــون رقــم 12 

مــن قوانيــن اللعبــة(.

الطرد
)البطاقة الحمراء(

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

اإليقاف
هــو الحرمــان مــن المشــاركة فــي مبــاراة مقــبـلـــة أو أكثــــر 
أو مســابقة الحقــة  أو المنــع مــن التواجــد  فــي المنطقــة 

. اللعــب  بــأرض  مباشــرة  المحيطــة 

 الحرمان من دخول
  غرف خلع المالبس
و/أو مقاعد البدالء

هو حرمان الشخص من حقه في أن يدخل غـــــــــــــــــرف خلـــــــــــــع 
مالبس الفريق و/أو المنطقة المحيطــة بمــيدان اللعــب، وعلى 

وجه الخصوص من الجلوس على مقاعد البدالء.
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 الحرمان من دخول
اإلستاد

 هو حرمان الشخص من حقه في دخول استاد معين أو عدة 

 استادات ويشمل ذلك مالحق اإلستاد .

 الحرمان من
 المشاركة في أي

 أنشطة متعلقة بكرة
القدم

 هو حرمان الشخص من المشاركة في أي نوع من األنشطة 

 المتعلقة بكرة القدم سواء )اإلدارية أو الرياضية أو غيرها(.

 المنع من تسجيل
العبين جدد

  هو حرمان النادي من تسجيل أي العب جديد اثناء فترة 

 الحرمان.
 لعب المباراة بدون

جمهور
  اإلغالق التام

لمدرجات الملعب

  هو إلزام النادي بلعب مباراة وراء أبواب مغلـــقـــــــــــة وبـــدون  
 جمهور.

 اإلغالق الجزئي 
لمدرجات الملعب

  هو إغالق الملعب جزئيا، وال يؤثر أي إغالق جزئي للملعب 

  على التذاكر المخصصة للفريق الضيف أو عــــــلـــى تـــوفــــيــر 
  منطقة مشجعين له.

 لعب المباراة عـلـى
 أرض محايـــدة

  هو إلزام النادي بلعب مباراة علــــــى أرض محــــــايــــــدة داخـــــــــل  

 المملكة.

    الحرمان من اللعب
 هو حـــرمـــان الـــنـــادي مـــن حـــقـــه باللـــعـــب فـــي مــلعب معين. فيملعب معين

   إلغاء نتيجة المبـــاراة تم لعـــبـــهـــا للـــنهـــايـــة )عـــدم احـــتســابها(.إلغاء نتيجة مباراة

 االستبعاد من
المسابقة

هو حرمـان النادي من حقه بالمشاركة في مسابقة حالية أو 
مستقبلية.
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 التـخـسـيــر
هو إعتبار الفريق خاسرًا للمباراة بنتيجة )3/0(، وفي حالة 
أن كان فــارق األهداف في نهاية المــباراة أكثــر من )3/0( 

لصالح الفريق اآلخر، فيتم إعتماد النتيجة الفعلية.

خصم من النقاط
هو خــــــصــــــم نـــقـــاط مـــن حـــصيلة النقاط التي حصل عليها 

النادي في بطولة حالية أو مستقبلية.

اتـــخـــاذ قـــرار يـــقـــضـــي بـــتـــهـــبـــيـــط الــــنـــادي الى درجة أدنى.تهبيط الى درجة أدنى

 تقييد عدد الالعبين
 الذين يمكن للنادي
  تسجيلهم للمشاركة
في مسابقات اإلتحاد

تـــقـــيـــيـــد الـــنـــادي بـــتـــســـجـــيـــل عـــدد مـــن الالعـــبـــيـــن أقل من 
الحد األقصى المحدد في لوائح المسابقة ذات الصلة.

 سحب ترخيص
 المشاركة في

 المسابقات المنظمة
من اإلتحاد

إلغـــاء قرار هيئة ترخيص األندية في االتحاد بمنح ترخيص 
لنادي للمشاركة في مسابقة مستقبلية لالتحاد. 

حجب اإليرادات
حجب أي إيرادات مستـــحـــقـــة نـــتـــيـــجة المشاركة و/أو الفوز 

بمسابقة معينة. 

المصادرة
مصادرة موجودات معينة )أمــــــوال أو مـــعدات رياضية( من 

 قبل االتحاد. 

إعادة لعب مباراة
إعادة لعب مباراة لم يكن باإلمكان اقامـــتـــها او لـــعبها كاملة 

 نتيجة لسلوك فريق أو ناٍد ينتمي إلى االتحاد.
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الفصل الثالث

قواعــد عامــة

المادة )10(  : تجميع العقوبات                                        )ملزمة(

يجـــوز تجـــمـــيع العقوبات المنـــصـــوص عليها في المادة )8( من هذه الالئحة والعقوبات 
المنصوص عليها في الباب الثاني )المخالفات والعقوبات( من هذه الالئحة وذلك ما لم 

 ينص على خالف ذلك.

 المادة )11(  : الوقف الجزئي لتنفيذ العقوبات                       )ملزمة(

 1.    الجهة التي تصدر عقوبة اإليقاف عن اللعب لعدد من المباريات أو لفترة محدودة         
       وعقوبة الحرمان من دخول غـــرف خـــلـــع الـــمـــالبس و/أو مقاعد البـــدالء وعـــقـــوبة 
       الحرمان من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم وعقوبة لعب مباراة بدون 
       جمهور وعقوبة لعب المبـــاراة على أرض محايـــدة وعقوبة الحرمان من اللعب في 
      ملعب معين ، لـــهـــا الحق في أن تبحث مدى إمكانـــيـــة وقـــف تـنفيذ العقوبة جزئيا. 

 2.   يسمح بالوقف الجزئي للعقوبة بشرط أال تتجاوز مــــــدة الـــعـــقـــوبـــة ســــــت مـــبـــاريات 
       أو ستة أشهر، ويشترط أن تكون الظروف ذات الصلة تسمح  بذلك، وخصوصا  

       سجل السوابق للعقوبات المتخذة بحق الشخص  المعاقب .

 3.   تقرر الجهة التي أصدرت القرار أي جزء من العقوبة يمكن وقـــفــها. وفـــي جمـــــيــع 
       األحوال فإن نصف العقوبة نهائيـــة. 

 4.   في حال وقف تنفيذ العقوبات، تقوم الجهة التي أصدرت القرار بـــوضــع الشــخص      
     المعاقب في فترة اختبار تتراوح بين ستة أشـهـر الى سـنـتـيـن. 
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المادة )12(  : قطع العقوبات الوقتية                               )ملزمة(

  مدة العقوبة الوقتية تنقطع  بفترات الراحة خــــــالل أو ما بيــــــــــــن المــواســــــــــــم الكرويــــــــــــة .

 المادة )13(  : استكمال العقوبات

 1.    العقوبات التي تتخذ بحق األنديــــــــــــة واألشخاص الخاضعيـــــــن ألحــــــــــــكــــــــــــام هــــــــــــذه 
      الالئحة اثناء الموسم الرياضي ولم تطبق أو تستكمل في نفس الموسم الرياضـــــــــي 
       تطبق وتستكمل في الموسم الرياضي الذي يليه ما لم ينص علـــــــى خـــــــالف ذلك.

        
 2.   ترحل العقوبات االنضباطية الصادرة عن االتحاد والمتخذة مع الالعــــــب في حال
      انتقالـــــه محليا إلى أي نادي آخر ويكون النادي الجديد مسئول مسؤوليــــــــــــة كاملــــة

      عن تنفيذ أي عقوبة مفروضة على الالعب. 

 3.   متى كان ذلك ممكنًا في حال تغيير صفة الشخص الذي لم يستكمل عقوبتــه فإن
      العقوبة تنتقل معه لتنفيذها بصفــتــه الجديـــدة.

 5.   إذا ارتكب الشخص الذي استفاد من الوقف مــخـــالـــفـــة اثـــنـــاء فترة االختبار، يلغى
      الوقـــف تلقائـــيـــا وتطــــــبق عليـــه العقوبـــات التـــي أوقـــفـــت وتـــضـــاف اليـــهــا العقـــوبــــة 

      عن المخالفة الجديدة. 

 6.    من الممكن تطبيق تدابير خاصة في ظروف معينة. فعلى سبيل المثال ال تنطبـق 

     هذه المادة على مخالفات حظر تناول المنشطات.



28

الالئحة التأديبية  2020

المادة )14( : سجل العقوبات المركزي   

1. تحفظ سجـــــالت اإلنـــــذارات والطرد واإليقـــــــاف في الـــــحـــــاســـــوب المركـــــزي لالتـــــحـــــاد.

 2. تكون األندية مسؤولة عن متابعة وحساب اإلنذارات وحاالت الطرد وااليـــــقـــــاف التـــــي 
    تخص األشخاص التابعين لها، ولألندية الحق باإلســــتفـــــســـــار من اإلتـــــحـــــاد عن ذلك 
    خطيًا ، وعلى الرغم من ذلك ال يكون اإلتحاد مسؤواًل عن أي خطأ في المعــلـــــومـــــات 

   التي تصدر عنه .
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الفصل الرابع
تحديد العقوبة

 المادة )15(  : القاعدة العامة
1.  تــــــــصــــــــــــــــدر الــــــــلــــــــجــــــــنــــــــة الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات وتــــــــحــــــــدد نــــــــطــــــــاقــــــــهــــــــا ومــــــــدتــــــــهـــــــــــا. 
2.  مــــــــدة العــــــــقــــــــوبــــــــة تــــــــكــــــــون دائــــــــمــــــــًا محــــــــددة مــــــــا لــــــــم ينــــــــص على خـالف ذلك.  

 3. على اللجنة عند فرض العقوبة أن تأخذ في االعتبار جميع العوامـــــــــل ذات الصـــــــلـــــة 

   من حالة مرتكب الفعـــــــــل ودرجة جسامـــــــــة المخالفـــــة وظروفهــــــا.

  المادة )16(  : تكرار المخالفات

 1. يــــــــجــــــــوز لــــــــلــــــــجنة زيادة العقوبات الواجب إصدارها، وفقًا لما تراه مناسبــا إذا تكررت 
    المخالفة خـالل نفـس الموسـم ما لـم ينــــص عـــــــــلى خــــــــالف ذلك.

 2. بالنسبـــــة لعقوبة تكرار )مخالفات قواعد مكافحة المنشطات( فإنــــــــها تتــــــــوقف عــــــــلــــــى 
    األحكام الخاصة بها الواردة في لوائح الفيفا لمكافحة المنشطات.

  
  

المادة )17(  : المخالفات المتزامنة   

 1.  إذا تم فرض عدة غرامات متزامنة على شخص أو مجــــــــموعة أشــــــــخاص أو جماهير 
     كنتيجة لمخالفة أو أكثر، فللجنة الحق بفرض الغرامة األشد، وبناءًا على الظــــــــروف 
     يمكـــــــــن زيادة العقوبة حتى خمسيـــــــــن  في المائة من العقوبـــــــــة األشد المحـددة لتــــلك 

     المخالفة.

 2.  وينطبق الشيء نفسه إذا كان الشخص قد صـدر بحقه العديد مــن العقوبــات الوقتيــة   
     المتماثلة النوع )مثال: إيقافه لمباراتين أو أكثر أو حرمانه من دخول اإلستاد لمرتيــن 

     أو أكثر... الخ ( كنتيجة انتهاك أو بناءًا على عدة انتهاكات.
ــ

المادة )18( : الحد األدنى واألعلى للعقوبة   
    ال يجوز للجنة فرض عقوبة تقل عن الحد األدنى المحدد للعقوبة أو تزيد على ثــــالث 

   أمثال الحد األدنى المحدد للعقوبة.



30

الالئحة التأديبية  2020

الفصل الخامس
الــتقـــادم والعـــفــــو

   المادة )19( : مدة التقادم                                            )ملزمة(
 1.  المخالفات التي ارتكبت اثـنــــاء المبــــاراة ال يعتــــد بها ألكــــثــــر مــــن سنتــــيــــن من تاريــــخ 
     ارتكابها، وكقاعدة عامة فإن المخالفات األخرى ال يعتد بهــــا بعــــــد انقضــــاء عــــشـــــــــر 

     ســــنــــوات من تاريخ ارتكابها. 

 2.  المخالفات لقواعد مكافحة تناول المنشطات ال يعتد بها بعد مضي ثمـانــــي ســــنــــوات.

3.  المحاكمة بتهمة الفساد ال تخضع لفترة تقادم.

  المادة )20( : بدء مدة التقادم

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

 2. من اليوم الذي ارتكبت فيه آخر مخالفة إذا كانت المخالفة متكررة.
 3. من اليوم الذي انتهت فيه المخالفة إذا إمتدت المخالفة لمدة معينة. 

    المادة )21( : قطع مدة التقادم

 تنقطع مــــدة الــــتــــقــــادم إذا بــــدأت اللــــجــــنــــة التأديبية إجراءاتها قــبــل انتهــــاء مــــدة التــــقــــادم. 
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 المادة )22( : مدة تقادم تنفيذ العقوبات
 1.  مــــدة الــــتــــقــــادم لــــتــــنــــفــــيــــذ العــــقــــوبــــات هـــــي خــــــمــــــس سنـــــوات. 
 2.  مـــدة التقادم تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه القرار واجب النفاذ. 

 المادة )23( : العفو 

مع مراعاة لوائح الفيفا، للهيئــة التنفيذية أن تصدر قرارًا بالعفو الخـــاص أو العفــــو العــــام 
عن جميع العقوبات والمخالفات واألفعال التــــي تستـوجـــــب عقــــابــــًا.
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الفصل األول
عقـوبة اإلنذار والطرد واإليقاف والغرامة والمباريات الوديــة

المادة )24( : عقوبة اإلنــذار

اإلنــذار: ) البطاقة الصفراء ( إنــــذار مــــن الحــــكــــم لالعــــب اثــــنـاء مباراة لمعاقبته عن 
 سلوك غير رياضي مخالفة غير جسيمة )راجع قانون رقم 12 من قوانــين اللعــــبــــة(.

إذا تلقــــى الالعــــب اإلنــــذار الثــــانــــي أثناء المبـــاراة ينتج عنه طرد ) بطاقة حمراء غير 
مباشرة ( ويترتب على ذلك اإليقاف التلقائي في المباراة التالية، و يــــؤدي ذلك إللغــــاء 

 تسجيل اإلنذارين اللذين نتجت عنهما البطاقة الحمراء. 

إذا تم الغـــاء مبــــاراة وتم اعادتها بالكامل فيتم الغاء كافة اإلنذارات التي صدرت خالل 
تلك المباراة، امــا اذا لم يتم إعادة المباراة المــــــــلغــــاة فان كافة اإلنــــذارات التي صــــدرت 

 خاللها تبقى سارية.

إذا تم إيقاف مباراة وتم استكمالها فإن جميع اإلنذارات التي صدرت اثناء تــلك المباراة 
 تبقى سارية. 

إذا حصل الالعب علــــى ثـــالثـــة إنـــذارات فـــي مباريـــات منفصــلـــة فــــي نفس البطـــــــولة 
 فإنــــه يتم إيقافه تلقائيًا عن المباراة التالية في تلك البطولة فقط.

إذا أدين العب بارتكاب سلوك غير رياضــي كــــمــا هو معرف في القانون رقم 12 من 
قوانين اللعبة، وطرد )ببطاقة حمراء مباشرة(، فإن أي إنــــذار حــــصــــل عــــليـه في نفس 

المباراة يكون ساريًا بحقه.

.1

.2

.3 

.4

.5



34

الالئحة التأديبية  2020

 يجوز للجهة المنظمة من تلقاء نفسها أو بنــــاء على طلب مــــن األنديــــة أن تلــــغــــي 
اإلنذار الذي لم يسفــــر عن طــــرد، وذلك لغايات إعادة التــــوازن بيــــن عــــدة فــــرق لــــم 
تخض نفس العدد من المباريات اثناء الجولة األولى للبطولة، أو لظـــروف استثنائية 
أخرى. على  جميع األحوال ال يمكن تطبيق ذلك إال لمرة واحدة فقــــط في البطولــــة 

 ويكون قرار الجهة المنظمة بهذا الخصوص نهائي. 

اإلنذارات التي تسجل في بطولة ال ترحل إلى بطولة أخرى. مع ذلك، يتــم ترحـــيــلــها 
 من جولة إلى جولة مقبلة في نفس البطولة. 

 عــــلــــى الــــرغــــم مــــن أي نــــص مــــخــــالف تســــقــــط اإلنذارات في نــــهــــاية كــــل بــــطــولة. 

الطـرد )البطاقة الحمراء( : هو األمر الصــــادر عن الحكــــم ألي شخــــص بمــــغــــادرة 
الملعــــب ومحيطــــه بمــــا في ذلك مقاعــــد االحتيــــاط أثناء المبــــاراة ، ويــــأخــــــذ الــــطــــرد 
شكل البطاقة الحمراء وتعتبر البطاقة الحمراء طردًا مــــبــــاشــــرًا إذا صــــدرت بــــســــبــــب 
مخالفة جسيمة ) اللعب العنيف او السلوك المشين( وفــــــــقــــــــــــًا للقــــانــــــــون رقــــــــم )12( 
من قوانين اللعبة، ويكون طردًا غير مباشر إذا نتج عن حصــــوله على إنذاريــــن في 

 المباراة بسبب سلوك غير رياضي. 

الطرد يؤدي تلقائيًا إلى اإليقاف عن المشاركة في المباراة التالية حتى لــو أوقفــت أو 
 ألغيت الـــمـــبــــاراة التي حدث فيها الطرد. كما يحــــق للجــــنــــة تمديــــد فــــتــــرة اإليــــقــــاف.

إذا طرد الحكم العبًا من أرض الملعب في المباريات الرسمية الداخلية يوقف تلقائيًا 
 عن اللعب في المباراة الرسمية التالية لنفس المسابقـة أو البطــــولــــة التي طـــرد فيــــها.

يحق لالعب المطرود المشاركة في المسابقات والبطوالت األخرى اثنـاء فتــرة إيقافه، 
 انظر عقوبة الطرد في الفقرة )7( من هذه المادة.

.7

.8

.1

.2

.3

.6

المادة )25( : عقوبة الطــرد
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 يبدأ احتســــاب مـــدة العقــــوبة مــــن اليوم التـــالي للمباراة التي حـــدث فيـــها الطــــرد.

 في حال طرد الالعب مباشرًة ولديه إنذار في نفس المباراة فيبقى اإلنذار مسجــاًل عليه.

إذا طرد الالعب في المباراة الرسمية األخيرة لفريق النــادي في المسابــــــقــــــة أو البطولــــــة 
 فيوقف في الموسم الذي يليه في نفس المسابقة أو البطولة المصنف فيها وفقًا لما يلي:

 أ.  بطولة الدوري )كافة الدرجات(: يتم ترحيلها الــى أول مباراة رســــــمــــــيــــــة في بطولــــــة 
     الدوري للموسم الذي يليه .

  ب. بطولة كأس األردن: يتم ترحيلها الى أول مباراة رسمية في بطولــة كــــــــــــأس األردن 
     للموسم الذي يليه وفي حال عدم مشاركة النادي في بطولة كأس األردن للمــــــــــــوسم 
    الذي يليه يتم ترحيل العقوبة الى أول مباراة رسمية يحق له المشاركــــــة فيها فــــــــــــــــــــــي     

     بطوالت االتحاد االخرى.

  ج. بطولة الدرع: يتم ترحيلها الى أول مباراة رسمية في بطولة الدرع للموسم الذي يليــــه 
     وفي حال عدم مشاركة النادي في بطولة الدرع للموسم الذي يليه يتم ترحيل العقوبة     

     الى أول مباراة رسمية يحق له المشاركة فيها في بطوالت االتحاد االخرى.

 د. مباراة كأس الكؤوس: يتم ترحيلها الى أول مباراة رسمية يحق لالعب المشاركة فيها   
    في بطوالت االتحاد االخرى.

 هـ. بطوالت الفئات العمرية: إذا انتهت المسابقة التي وقــعــت فيها الـــعـــقـــوبـــة يتم تنـــفـــيــذ 
     اإليقاف فورا في بطوالت االتحاد الرسمية األخرى التي يحق لالعب المشاركة فيها.

 و.  في حالة صعود أو هبوط النادي الذي يلعب له الالعـــــب المــــــوقــــــوف يتـــــم ترحيــل 
     العقوبة الى أول مباراة رسمية لفريقه في الدرجة الجديدة التي أصبح يــــلعـــــب فيهـــــا.

.4

.5

.6
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تعتبر اإلنذارات والطرد المتخذة بحق الالعبيــن في المسابقــــــة أو البطــــــولة مستقلــــــة 
بنفس المسابقة أو البطولة وال يتم تسجيلها أو احتسابها في المسابقــــــات والبطــــــوالت 
األخرى، ما عدا حالة الطرد في المباراة األخيــــــرة للمسابقــــــة أو البطولة انظر عقوبة 

 الطرد في الفقرة )6( من هذه المادة.

ال تعتــــــبر المباراة التي لم تلعــــــب لتغيــــــب أو انسحاب أحــــــد الفريقيــــــن من ضــــــمــــــن 
 المباريات المكملة لعقوبات اإليقاف سواء لمباراة واحدة أو أكثر.

للجهة المنظمة وبناءًا على طعن خطي مقدم من النادي المعنــــــي الغــــــاء البطــــاقــــــة 
الحمراء  الموجهة بطريق الخطأ الى شخص اخر غير مرتكب المخالفة.

.7

.8

.9

المادة )26(  : اإليقاف   

 1.    هو الحرمان من المشاركة في مباراة مقبلة أو أكثر أو مسابقة الحقـــة أو المنــــــع من 

      التواجد داخل الملعب.

 2.  اإليقاف إما أن يكون لعدد من المباريات أو لعدد من األيــــام أو األشهر)فترة زمنية(.

     وما لم يحـــــــــدد خالف ذلك ال يجوز أن يزيــد اإليقاف عن )24( شهرًا أو )24( مباراة.

3.  إذا كــــــــــــان اإليقاف لعدد من المباريات فالمباريات التي لعبت فعاًل هي التي تحتسب 
     من عقوبـــــة اإليقاف فقط. إذا لم تستكمل المباراة أو تم إلغــــــــــــاءها أو تخسيــــــــــــرها فال 

     تحسب هذه المباراة من ضمن عقوبة اإليقاف.

 4.  الالعــــب الموقـــوف لمبــاراة معينة وتـــم إلغاء هذه المبــــاراة أو تأجيلـــها يجب إيقافـه في  
     المباراة التي تلي المباراة الملغاة أو المؤجلة في نفس البطولة سواء حصل اإللغاء أو 
     التأجيــــــــــل قبل بداية اإليقـــاف أو أثناء فترة اإليقـــاف ، وعلــى أن يكــون لهـذا الالعـب 
     الحـــق في المشاركة في المباراة المؤجلة إذا انتهت مدة إيقافه قبل موعــدها الجديد ما 

     لم يكن خاضعًا لعقوبة إيقاف أخرى.
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 5.  ما لم ينص على خـــالف ذلك، تكون عقوبة اإليـــقـــاف المنــصـــــوص عليـــــها في هــــذه   

    الالئحة بالنسبة لالعبين في بطـــــوالت األنديـــــة النـــســـويـــة وبطوالت الفـــــئـــــات العمريـــــة 
    ما يعادل 50% فقط من عقوبـــة اإليقـــاف المنصوص عليـــــها باستثناء حاالت التعدي 

    بالضرب على مسؤولي المباريات وحالة اإليقاف لمبارة واحدة.

1.  ترحيل اإليقاف:
 أ.   كــقــاعـــــــدة عامة وما لم ينص على خالف ذلك، فــــــان كــــــــل إيـــقـــاف لالعبيــن لعـــدد 
      من المباريـــــــات يتم ترحيله من جولة إلى أخرى في نـفــس البطـــولة. وال يجـــوز فـــــــي 
      أي حـــــــــال ترحيــــــلـــه الى بطولة أخرى. اما اذا كان اإليقـــــــــاف لفترة زمنيــــــة فيشمــــــل 

      هــذا اإليـــقـــاف جميـــــــع البطوالت الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

 ب. عقوبة اإليقاف الناتجة عن حصول الالعب على اإلنذار الثالث التي لم تــنفـذ أثنـــاء 
      البطولة التي كان من المفترض تنفيذها اثناءها )لكونـها كانت المـــــبــاراة النهـائيـــة أو

      كانـــــت آخــــر مبـــاراة في البطولة( ال تـرحــل الــى المـوســـم الذي يلـيــه وتسـقــــــط بنهايـة 
      البطولة.

 ج.  عقوبة اإليقاف الناتجــــــة عن حالة طرد و/او عقوبة من اللجنة بحــق العــب أصبـــح 
      خـــارج البطولـــة أو التــي لم تنفذ جزئيًا أو كليًا اثناء البطولة التي كان من المفترض  
      تنفيذها اثناءها )لكونها كانت المباراة النهائية أو كانت آخر مباراة في البطـولـــة( يتم 

      ترحيلها على النحو التالي: 

 1(  بطولة الدوري )كافة الدرجات(: يتـــــــــم ترحيلــــــها الـــــى أول مباراة رسمية في بطولـــة     
                                      الدوري للموسم الذي يليه .

 2(  بطولة كأس األردن: يتم ترحيلها الى أول مباراة رسمـــــيـــــة في بطولـــــــة كــأس األردن 
      للموسم الذي يليه وفي حال عدم مشاركة النادي في بطولة كـأس األردن للمـــــوســــــــم 
      الذي يليه يتم ترحيل العقوبة إلـــى أول مـــبـــاراة رسمـــيـــة يحـــق لـه المشاركـــة فـــيها في 

     بطوالت االتحاد االخرى.
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3( بطولة الدرع: يتم ترحيلها الى أول مباراة رسمية في بطولة الدرع للموسم الذي 
 يليه وفي حال عدم مشاركة النادي في بطولة الدرع للموسم الذي يليه يتـــم ترحـــيـــل 
 العقوبة الى أول مباراة رسمية يحق له المشاركة فيها في بطـــوالت االتحاد االخرى.

 4(   مباراة كأس الكؤوس: يـــتم ترحيلها الى أول مـــبـــاراة رســـمـــيـــة يـــحـــق لالعـــب 

      المشاركة فيها في بطوالت االتحاد االخرى.

 5(  بطوالت الفئات العمرية: اذا انتـــهـــت المســـابقـــة التـــي حـــصـــل فـــيـــها االيقاف 
      يتم تنفيذ اإليقاف فورا في المسابقات األخرى التي يـــحـــق لالعـــب المـــشـــاركـــة 
      فيها وفي نفس الموسم وفي حـــال انـــتهى الموسم ولم يتم تنفيذ العقوبة او جزء 
      منها فيتم ترحيلها للموسم الذي يليه لتنفيذ العقوبة في المباريات الرسمية التي 

      يحق له المشاركة فيها في بطوالت االتحاد االخرى. 

 6(   في حالة صعود أو هبوط النادي الذي يلعب له الالعب الموقوف يتم ترحيل 
      العقوبة الى أول مباراة رسمية لفريقه في الدرجة الجـــديـــدة التـــي أصـــبـــح يلعب 

      فيها. 

 د.     فيما يخص األشخاص االخرين المحدديـن بالـمـادة ) 4 ( مــــن هــــذه الالئـــحـــة 
      باستثناء الالعبـــيـــن »وحيـــثما كـــان تطبيــــق ذلك مـــمـــكـــنا« فـان عقوبة اإليقاف 
      سواء اكانت لعدد من المباريات او لفتـــرة زمنيــــــــــة فانــــهــــا تـــــــشــــمــــل جــمــــيــــــــــــع 

     البطــوالت والمباريـات الرسمـيـة التـي  يحق له المشاركة فيها .



39

 المادة )27( : الغرامة

الغرامة عقوبة مالية تفرض على مرتكب المخالفة وفقًا لألحكام التالية:
 1.    تـــفـــرض الـــغـــرامـــة بالعملة الوطنية )الدينار األردني( ويجب دفعـــها بنفـــس العـــملـــة.

 2.   يجب أال تقل الغرامة عن )50( دينار وال تزيد عن )100000( دينار ما لم تكـــن 
      الغرامة المنصوص عليها أكبر من ذلك ومع مراعـــاة ما ورد فـــي المـــادة ) 17 / 1 ( 

      من الالئحة .

 3.   اللجنة التي تفرض الغرامة تقرر الشروط والحدود الزمنية للدفع، وفـــــي حـــــال عـــــدم 
      التحديد فتــــســــدد خــالل ســـتــــيــن يومــــًا مــــــن تاريــخ تبـــــلــــيــغ الـــنـــادي بــــــقــــــرار اللجــنـة.

 4.   في حالــــة التأخر عن السداد بعد التاريخ المحدد يقوم االتحاد بخصم المبلـغ مباشـــرة مـــن 
      مخصصات النادي دون الرجوع للنادي .

 5.    في حال نقض قرار اللجنة من قبل لجنة االستئناف يتم إعادة مـــبـــلـــغ الغرامـــة األصـــلـي.

 6.    أندية الدرجة الثالثة التي يترتب عليها غرامات ماليــــــة اـثنـاء الموســــــم تــــــمــــــنــــــع من 
      المشاركة في الموسم الذي يليه قبل تسديد قيمة الغرامات المترتبة عليــــــها لالتحاد.

 7.    يكون النادي مســـؤواًل بالتضامــــــن والتكافل مع مسؤوليــــــه والعبيه وفنييــــــه وإدارييـــه 
       وموظفيه وجماهيره عن دفع الغرامات المترتبــــة على كــــــل منهــــــم، وال تلغــــــى هذه 
       المسؤولية التضامنية تركهم لمناصبهم أو العمل لدى النــــادي. ويــحـــــق لـلـنـــادي الرجـــوع 

       عليهم الستيفائها.

 8.    تــــــودع جــــــــــــمــــــيــــــع الــــــغــــــرامــــــات الــــــمــــــالــــــيــــــة لــــــحــــــســــــاب صــــــنــــــدوق االتــــــحــــــاد.

 9.    ما لم ينص على خالف ذلك في هذه الالئحة ومع مراعاة الحد األدنى للغـــرامــــة تــــكــــون 
         الغرامــــات المالية على أندية الدرجــــات األولــــــى والثانيـــــــة والثــــــالثـــــــة واألنديــــــة النــــســــويـــة 

      والخماسي وكذلك الفئات العمرية كما هو مبين تاليا : 
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 أ .  تكون الغرامات الماليـــة على أندية الدرجة األولى بنسبـــــة 40 % من قيمـــــة الغرامـــــة 
     األصلية المنصوص عليها في هذه الالئحة .

 ب.  تكون الغرامات المالية على أندية الدرجات الثانية والثالثة والفئات العمرية واألنديـــة 
      النسوية ومسئوليهـــــا والعبيها بنسبة 20 % من قيمة الغرامة األصلية المـــنصـــــوص 

     عليها في هذه الالئحة .

المادة )28( : عقوبات المباريات الودية

 1.  إذا أنســـــحب فريـــــق في مباراة وديـــــة )خارجية( ينظر االتحاد في أسبـاب االنســـــحـــــاب 
    ويقرر العقوبة المناسبة إذا لزم األمر.

 2.  إذا لـــعــب فريق مبـــاراة وديــة خارجـــيــة أو استضاف فريقا خارجيا دون الحصول على 
     موافـــقــة مسبقة من االتحاد يدفع غرامة مالية قدرها )500( دينــار لصنـدوق االتحاد.

 3.   إذا أقيمت مباراة بين فريــــق محلي و فريق خارجي وكان اتحاد بلــده غـــيــــر منتســـب 
      لالتحــاد الدولي وذلك دون موافــقــة مسبــقــــة ينظر االتحاد في العقوبــة المنــاســبــة مع 
      توقيـع غرامة مالية على النادي قدرها )5000( دينار إلى جانب ما يــقرره االتــحــاد 

     الدولي لكرة القدم .
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الفصل الثاني
عقـوبات مشتركة

 المادة )29( : المشاجرة 

 1.  أي شخص يدخل في عراك مع أي شخص آخر قبل أو أثناء أو بعد المباراة يعاقب 
     باإليقاف أربع مباريات رسمية على األقل وبغرامـــة ال تــــقــــل عــــن )1500( دينــــار.

 2.  أي شخص حاول فقط منع مشاجرة، أو وقاية آخرين أو الفصل بين المتورطيــــن في 
     مشاجرة ال يخضع للعقاب.

المادة )30( : استفزاز الجمهور 

 1.   أي شخــــص داخل او خارج الملعب يقوم باستفزاز الجمهور قبــــل أو اثنــــاء أو بعــــد 
     المباراة بقول أو فعل أو إشــــارة أو تصرف يعاقب باإليقاف مباراتين رسميتين علــــى 

     األقل وبغرامة ال تقل عن )500( دينار.

 2.  اذا أدى الفعل الوارد في الفقرة أ الى ارتكاب شخص اخر لفــــعــــل يستوجـب العقوبـــة 
     يتـم تشديد العقوبة على الشخص الذي قام باستفزاز الجمهور بحيـث تصبح العقــوبة 
    اإليقـــــاف ألربـــــع مباريـــــات رسميــة علـــــى األقــل وغرامة ال تقل عن )1000( دينار. 
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أي شخص ينتهك كرامة شخص أو مجموعة من األشخاص عن طـريــــــق أفعـــــال 
أو عبارات احتــقـــــــــار، تمييـــز أو إزدراء تتعلق بالجنس، اللون، اللغــــة، الديــــــــن أو 
 األصـــــــل يعاقب باإليقـــاف خمــــــس مباريــــــات على األقل، وبغرامـــــــة ال تقــــــــل عن 
 ) 2500 ( دينـــــار. وإذا كان مرتكب المخالفة شخص مسؤول ، فتكــــــون الغرامــــــة

 ) 3000 ( دينار على األقل.

إذا كـــــــان هنــــاك عـــــدة اشخاص )مسؤولين و/أو العبين( من نفس النــادي قامــــوا 
معا وبنفس الوقت بخرق الفقرة 1 / أ من هذه المادة أو كان هناك ظروف أخــــرى 
مشــــــددة، يتم خصــــم ثالث نــقاط من الفريـــــق المعنــــي للمخالفة فـــي المــــرة األولى 
وستة نقاط للمخالفة في المرة الثانية. وتكرار هذه المخالفة بعد ذلك يترتــب عليــــه  

 التهبيط الى الدرجة األدنى. 
وفي حال كانت المباريات ال تخضع لتسجيل النقاط ، فــيــتــم استبعـــاد النــادي من 

 االستمرار في المسابقة.

إذا قام جمهور النادي بخرق الفقرة 1 / أ من هذه المـــــادة فـــــي إحدى المباريــــــات، 
فيعاقب النادي المعني بغرامة ال تقل عن)2500( دينار بصرف النظر عمــــــا إذا 

 كان الفعل مقصودًا أم نتيجة إهمال. 

المخالفات الخطيرة من الممكـــــن المعاقبة عليها بعقوبــــات إضافيــــة، وعلى وجـــــــــه 
الخصوص إصدار القرار بلعب مباريات بدون جمهور، تخسير المبــــاراة، خصــــــم 

 من النقاط أو اإلستبعاد من االستمرار في المسابقة.

أي شخص من الجمهور يثبت قيامـه بخرق الفقرة 1 / أ من هذه المــــــادة يحظــــــر 
عليه دخول اإلستاد لمدة ال تقل عن عامين.

المادة )31(: التمييز                                                 )ملزمة(

2/أ: 

2/ب: 

1/ ب: 

1/أ: 

.3
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المادة )32( : التهديدات                                                                              )ملزمة(

المادة )33( : اإلكراه                                                                                         )ملزمة(

المادة )34( : التزوير والتزييف                                                                    )ملزمة(

أي شخص يروع مسؤول مباراة بتهديدات خطيــرة يعاقــــــب باإليــــــقاف مباراة واحــــدة علــــــى 
األقل وبغرامة ال تقل عن )500( دينار. هذه العقوبات تشكل إستثنـــاء مــــــن المــــــادة 10، 

من حيث عدم إمكانية جمعها مع عقوبات أخرى.

أي شخص يستخدم العنف أو التهديد للضغط على مسـؤول مبـاراة إلجراء تصرف معيــن 
أو منعه بأي طريقة أخرى من التصرف بحرية، يعاقب باإليقاف مباراة واحدة على األقل 
وبغرامة ال تقل عن )500( ديـنـار. هـــــذه العقوبـات تشكل إستثنـــــاء مـــــن الـــمــادة 10، من 

حيث عدم إمكانية جمعها مع عقوبات أخرى.

 1.    في األنشـــطـــــة المتعلقة بكرة القدم، أي شخص يقوم بتزوير وثيقة أو تزييــف محــــرر  
      رسمي أو يقـــــوم بـــاستـــخدام مـــحرر مــــزور أو مزيف للغـــش في العالقــات القانونــيـــة 

      يعاقب باإليقاف ستة مباريات على األقل إذا كان العبًا.

 2.    أما إذا كان مرتكب المخالـــــفـــــة مسؤواًل ، فيعاقب  بالحظـــــر من المشاركـــــة فـــي أي 
      نشاط متعلق بكرة القدم لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا.

 3.    في الحالتين أعاله يتم فرض غرامة ال تقل عن )1500( دينار.

 4.   يعتبر النادي مسؤواًل عن المخالفة الواردة في الفقرة )1( من هـذه الـــــمـــــادة إذا ثـــــبـــــت 
      إرتكابه لها من خالل أحد مسؤوليه أو العبيه، وفي هـــــذه الحالـــــة يعاقـــــب النــــــــــادي 

     بالتهبيط الى الدرجة األدنى وبغرامة ال تقل عن )3000( دينار.
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المادة )35 (: الفساد                                                               )ملزمة(

 1.   أي شخص يعرض أو يعد أو يمنح ميزة ال مبرر لها ألحد هيئات اإلتحــــاد أو لجانه
     أو لمسؤول مباراة ، أو لالعب أو لمسؤول - سواء كان ذلك بنفســــه أو بالنيابـــــة عن 
      طرف ثالث - في محاولة لحمله على مخالفة أو انتهاك لوائح اإلتحاد أو لوائح الفيفــا أو 

    ليسمح له بفعل ذلك يعاقب بما يلي : 

        أ (  بغرامة ال تقل عن )10000( دينار.
       ب( الحرمان من االشتراك في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ال تقل عن سنتين.

        ت( الحرمان من دخول المالعب لمدة ال تقل عن سنتين.

 2.  الفساد السلبي )المتلقي( )التماس، تلقي الوعد أو قبول ميزة بدون مــبـــرر( ســـوف تتــم 
     المعاقبة عليه بنفس الطريقة.

 3.  في الحاالت الخطيرة وفي حالة التكرار، فإن العقوبة الواردة في الفقرة 1/ب من هــذه    
     المادة تكون لمدى الحياة. 

 4.  في حالة ثبوت تورط النادي باألفعال الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة يتم معاقبــة  
    النادي على النحو التالي:

أ (  إذا كانت المخالفة مرتكبة من أحد  أندية المحترفين فيعاقب النــــــادي على النحــــــو التالــــــي:
        -  التهبيط للدرجة األدنى . 

         -  شطب كافة نتائجه في البطولة أو استبعاده من المسابقة )حسب مقتضى الحـــــــال( 
        -  غرامة ال تقل عن )20000( عشرين الف دينار. 

        -  حجب إيرادات المشاركة المتبقية له عن مشاركته في البطولة التي إنسحب منها.
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 إذا كانت المخالفة مرتكبة من أحــد أندية الدرجـــــة األولـــــى أو الثانيـــــة أو األنديـــــة
 النسوية )المستوى األول( فيعاقب النادي على النحو التالي:

- التهبيط للدرجة األدنى . 
 - شطب كافة نتائجه في البطولة أو استبعاده من المسابقة )حســــب مقتضــــى الحـــال(.

- غرامة ال تقل عن )15000( خمسة عشر الف دينار. 
 - حجب إيرادات المشاركة المتبقية له عن مشاركته في البطولة التي انســـحـــب منـــهـــا.

 إذا كانــــت المخالفة مرتكبة من أحــــد أنديــــة الدرجــــة الثالثــــة أو األنديــــة النســــويــــة 
 )المستوى الثاني( فيعاقب النادي على النحو التالي:

- تشطب كافة نتائجه في البطولة أو يستبعد من المسابقة )حسب مقتضــــــى الحــــــال(. 
- يغرم مبلغ )15000( خمســـــــــة عشـــــــــر الـــــــــف دينـــــــــار علـــــــــى األقـــــــــل. 

 - يستبعد من المشاركــة فــــــي المســــــابقــــــات التي يحق لــــــه المشاركة بــــــهــــــا ضمـــن هذه   
   الـــــــــدرجـــــــــات لمـــــــــدة موسميـــــــــن علـــــــــى األقـــــــــل. 

- يحــــــــــرر كــــــــــافــــــــــة الالعبيــــــــــن المقيديــــــــــن لــــــــــدى النــــــــــادي في سجــــــــــالت االتحـــــــــاد.

على جميـــــــــع األحـــــــــوال، على اللجنة أن  تأمر بمصادرة األموال المستخدمــــــــــة في 5. 
ارتكـــــــــاب المخالفـــــــــة، وتلك األمـــــــــوال ســـــــــوف تستخدم في تطوير برامج كرة القـــدم. 

ب(  

ج(  
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المادة )36( : المنشطات                                                                        )ملزمة(

 1.   تعاطي المنشطات محظور. 

 2.  مخالفة قواعد المنشطات ومكافحة المنشطات يعاقـــــب عليهـــا وفقـــــــــًا للوائـــــــــح الفيفـــــــــا   
     لمكافحة المنشطات وميثاق الفيفا التأديبي.

 3.  للجنـــة الطبيـــة أو أي جهـــة مختصة أخرى إجـــراء اختبارات عشوائيـــة لكافـــــة العبــي 
     األنديــة في كافة المسابقات الرسمية ووفـــق اإلجراءات الرسمية المتبعــــة في كــــل من 

     االتحاديـن الدولي واآلسيوي.

 4.  يتكفل نادي الالعب الذي يثبت تعاطيه للمنشطـات بالنفقــــــات الماليــــة المترتبـــة على   
    إجـــــــــراءات الــــــكــــــشــــــــف.
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المادة )37( :التأثير بصورة غير قانونية في نتائج المباريات          )ملزمة(

أي شخص يتآمر للتأثيــــــــر في نتائـــــج المباريـــــات بطريقـــــة متعارضـــــة مع األخـــــالق 
الرياضية يعاقب باإليقاف أو الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم 
لمدة ال تقل عن سنتين، باإلضافة الى الغرامة )10000( دينـــــار. وفـــــي الحــــــاالت 
الخطيرة تكــون عقوبة الحرمان مـــن المشاركة في أي نشاط يتعـــــلق بكـرة القدم لمدى 

 الحياة.

في حـالة تورط النادي الــــذي ينتمي له الالعـــــب أو المسؤول باألفعــــــــال الواردة فـــــي 
الفقـرة ) 1 ( من هذه المادة، فإن النادي يعاقب على النحو التالي:

 .1

 .2

 إذا كانت المخالفة مرتكبة من أحد  أندية المحترفين فيعاقب النادي علــــــى النحو التالـــي:
- التهبيط للدرجة األدنى . 

 - شطب كافة نتائجه في البطولة  أو استبعاده من المسابقــــة )حسب مقتضــــــــى الحــــــــال(.
- غرامة ال تقل عن )20000( عشرين الف دينار. 

- حجـــــب إيرادات المشاركة المتبقية له عن مشاركتــــه في البطوــــلة التــــي انسحـــب منــهــــا.

  إذا كانت المخالفة مرتكبة من أحد أندية الدرجة األولى أو الثانية أو األندية النسوية 
)المستوى األول( فيعاقب النادي على النحو التالي:

- التهبيط للدرجة األدنى. 
 - شطب كافة نتائجه في البطولة أو استبعـــــاده مـــــن المسابقـــــة )حســـــب مقتضى الحـــــال(.

- غرامة ال تقل عن )15000( خمسة عشر الف دينار. 
- حجب إيرادات المشاركة المتبقية له عـــــن مشاركته فـــــي البطولـــــة التـــــي إنسحـــــب منهـــا.

د. 

هـ. 
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 إذا كانت المخالفة مرتكبة من أحد أندية الدرجة الثالثـة أو األنديــة النسويــة )المستــوىو. 
 الثاني( فيعاقب النادي على النحو التالي:

-  تشطب كافة نتائجه في البطولة أو يستبعد من المسابقة )حسب  مقتضى الحال(. 
-  يــــــــــغــــــــــرم مـــــبـــــلـــــغ )15000( خـــــمـــــســــــــة عـــــشـــــر الـــــف ديـــــنـــــار عـــــلـــــى األقـــــل. 
 -  يستبعــد من المشاركة في المسابقات التي يحق له المشاركة بها ضــــمــــن هذه الدرجـــــات 

    لمدة موسمين على األقل. 
- يـــــحـــــرر كـــــافـــــة الالعبـــــيـــــن المقيديـــــن لـــــــدى النــــــــــادي في ســــــــــجــــــــــالت االتـــــحـــــاد.

  المادة )38( : عدم احترام القرارات الصادرة عن اإلتحاد ولجانه وهيئاته   )ملزمة(

كل شخـــــــص يمتنع عن  ســداد مبلغ من المال ســواء اكان كليا او جزئيـــــا لشخـــــص اخـــــر 
)العـــــب او مـــــدرب او نــــــــادي او االتــحــــاد( علــــى الرغــم مــن صــدور قــرار يلزمــه بذلــك مــن 
قبــل اإلتحـــــاد أو احــد لجانــه أو هيئاتــــــه أو مــن قبــل هيئــة التحكيــم الرياضيــة األردنيــة –إن 
وجــدت- ، أو يمتنــع عــن تنفيــذ قــرار اخــر )غيــر مالــي( مــن قبــل اإلتحــاد أو احــد لجانــه أو 
هيئاتــه أو مــن قبــل هيئــة التحكيــم الرياضيــة األردنيــة –إن وجــدت- ، فيعــد مرتكبــًا لمخالفــة 
)عــدم إحتــرام القــرارات( ويعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن )2000( دينــار، باإلضافــة الــى منحــه 
مهلــة زمنيــة نهائيــة ال تقــل عــن 30 يومــا وال تزيــد عــن 60 يومــًا لســداد المبلــغ المترتــب 
عليــه او لإلمتثــال للقــرار )غيــر المالــي( ، مــع التحذيــر بإيقــاع العقوبــات الــواردة ادنــاه بحقــه 

فــي حــال عــدم إلتزامــه اإلمتثــال للقــرار خــالل المهلــة المحــددة.

 .1
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 إذا كانت المخالفة مرتكبة من أحد أندية الدرجة الثالثـة أو األنديــة النسويــة )المستــوى
 الثاني( فيعاقب النادي على النحو التالي:

-  تشطب كافة نتائجه في البطولة أو يستبعد من المسابقة )حسب  مقتضى الحال(. 
-  يــــــــــغــــــــــرم مـــــبـــــلـــــغ )15000( خـــــمـــــســــــــة عـــــشـــــر الـــــف ديـــــنـــــار عـــــلـــــى األقـــــل. 
 -  يستبعــد من المشاركة في المسابقات التي يحق له المشاركة بها ضــــمــــن هذه الدرجـــــات 

    لمدة موسمين على األقل. 
- يـــــحـــــرر كـــــافـــــة الالعبـــــيـــــن المقيديـــــن لـــــــدى النــــــــــادي في ســــــــــجــــــــــالت االتـــــحـــــاد.

 في حال عدم تنفيذ الشخص للقرار خالل المهلة الزمنية المحددة مـن قبــل اللجــنــة يتــم2. 
إيقاع العقوبات التالية :

 أ . بالنسبة لألشخاص الطبيـعـيـن الحرمـان مـــن المشـاركـة فـــي أي نـشـــاط مـتـعلـق بكــــرة 
   القدم لمدة ال تزيد عن سنة ميالدية.

ب. بالنسبة لألندية تعاقب على النحو التالي :
   1( المنع من تسجيل العبين جدد محليا ودوليا لحين اإلمتثال للقرار الصادر بحقه.

    2( إذا إستمر التخــلــف عن اإلمتثــال للقرار يتـــم خصم ثــالث نـــقــــاط من رصيـده 
       فـي بطولة الدوري ) يبدأ تطبيق هذا البند اعتبارا من بداية العام 2021 (.

فإذا إستمــر التخــلف عن اإلمتثال للقرار فيتم خصم سـت نقــاط من رصيده في   )3    
       بطولة الدوري ) يبدأ تطبيق هذا البند اعتبارا من بداية العام 2021 (.

    4( فإذا إستمر التخلف عن اإلمتثال للقرار فيتم التهبيط للدرجة األدنى 
      ) يبدأ تطبيق هذا البند اعتبارا من بداية العام 2021 (.

 3.   تعتبــر القــــرارات الصـــادرة عـــلــــى أســــاس الفقرة 2 من هــذه المادة نهــائيـــة ملزمــة وغــيــر قابلــة 
     لالستئناف.

المادة )39( : حيازة السالح واألدوات الحادة داخل الملعب        

أي شخص يدخل إلى الملعب أثناء المباريات الرسمية أو الودية وهو يحمل أي نوع من 
السالح و/أو أي أداة حادة  - حتى ولو لم يقم باستخدام ذلك السالح أو األداة  - يطرد 
من الملعب ويعاقب بالمنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القــدم لــــمــــدة  ال تــــقــــل عن 

سنتين وبغرامة ال تقل عن)5000( دينار.
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المادة ) 40 ( : قيام النادي بمنع الالعبين من االلتحاق بالمنتخبات الوطنية 

النــادي الــذي يمتنــع عــن إلحــاق أي مــن العبيــه المختاريــن ألي مــن المنتخبــات الوطنيــة 
)بإســتثناء الحــاالت التــي يحــق لــه فيهــا اإلمتنــاع عــن ذلــك وفقــًا ألحــكام الئحــة أوضـــــــــاع 

وإنتقــال الالعبيــن( يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن )10000( دينــار عــن كل العــب. 

الفصل الثالث
عقـوبات األندية

المادة ) 41 ( : االنسحاب والتغيب 

إذا أعلــن النــادي االنســحاب قبــل أو أثنــاء البطولــة الملــزم االشــتراك بهــا أو تغيــب دون 
عــذر مقبــول يوافــق عليــه االتحــاد عــن أي مبــاراة مــن مباريــات بطــوالت االتحــاد الرســمية 
أو انســحب الفريــق مــن الملعــب ولــم يعــد إلكمــال المبــاراة علــى الرغــم مــن انتهــاء المــدة 
القانونيــة المقــررة مــن قبــل الحكــم- مــع مراعــاة صالحيــة اللجنــة إذا إقتضــى األمــر إعتبــار 
النــادي المنســحب أو المتغيــب خاســرا للمبــاراة بنتيجــة )3/0( مــا لــم تكــن النتيجــة الفعليــة 

أكبــر مــن ذلــك - توقــع بحــق النــادي العقوبــات التاليــة  : 
 بطوالت الرجال

إذا كان االنسحاب أو التغيـــــيــــب في بطولة دوري المحترفين يستبـــــعـــــد النـــــادي من 
المسابقة، وتشطب كافة نتائجه في البطولة ، ويغرم )100000( مئـــة الـــــف دينار، 
ويهبط إلى الدرجة األدنى، باإلضافة الى حجب إيرادات المشاركة المتبقيـــة له عــــن 

 مشاركته في البطولة التي إنسحب منها.

إذا كان االنســحاب أو التغييــب فــي بطــوالت دوري الدرجــة األولــى والثانيــة يســتبعد 
 )50000( ويغــرم  البطولــة،  فــي  نتائجــه  كافــة  وتشــطب  المســابقة،  مــن  النــادي 
حجــب  الــى  باإلضافــة  األدنــى،  الدرجــة  إلــى  ويهبــط   ، دينــار  الــف  خمســون 
منهــا.  إنســحب  التــي  البطولــة  فــي  مشــاركته  عــن  لــه  المتبقيــة  المشــاركة   إيــرادات 

 .1

 .2
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إذا كان االنســحاب أو التغييــب فــي بطــوالت دوري الدرجــة الثالثــة يســتبعد النــادي 
فــي البطولــة، ويغــرم )5000( خمســة االف  مــن المســابقة، وتشــطب كافــة نتائجــه 
مواســم  ثالثــة  لمــدة  االتحــاد  ينظمهــا  بطولــة  أي  فــي  المشــاركة  مــن  ويحــرم  دينــار، 
االتحــاد. ســجالت  فــي  النــادي  لــدى  المقيديــن  الالعبيــن  كافــة  ويحــرر   متتاليــة، 

إذا كان االنســحاب أو التغيــب فــي بطولــة كأس األردن يعتبــر النــــادي خاســــرا  للمبــــاراة 
النتيجــة الفعليــة للمبــاراة أكثــر مــن ذلــك لصالــح الفريــق  لــم تكــن  بنتيجــة )3/0( مــا 
اآلخــر، ويســتبعد مــن المســابقة،  ويغــرم )100000( مئــة الــف دينــار بالنســبة ألنديــة 
 المحترفيــن و)50000( خمســون الــف دينــار بالنســبة ألنديــة الدرجــة األولــى والثانيــة.

إذا كان االنسحاب أو التغيب في بطولة درع اإلتحاد تتخذ العقوبـــات التاليـــــة بــــــحـــــــق 
النادي:

  أ.   يستبعد من المســـــابقـــــة.
 ب. ويغرم )50000( خمسون الف دينار.

دور  فــي   التغيــب  أو  اإلنســحاب  كان  إذا  البطولــة  فــي  نتائجــه  كافــة  وتشــطب    ج. 
     المجموعــات ، أمــا إذا كان اإلنســحاب أو التغيــب فــي األدوار اإلقصائيــة فيعتبــر   
     النــادي خاســرا  للمبــاراة. بنتيجــة )3/0( مــا لــم تكــن النتيجــة الفعليــة للمبــاراة أكثــر مــن 

    ذلك لصالح الفريق  اآلخر.

إذا كان االنســحاب أو التغيــب فــي مبــاراة كأس الكــؤوس يعتبــر النــادي خاســرا  للمبــاراة 
بنتيجــة )3/0( مــا لــم تكــن النتيجــة الفعليــة للمبــاراة أكثــر مــن ذلــك لصالــح الفريــق اآلخــر 

ويغــرم النــادي )30000( ثالثــون الــف دينــار.
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األول  المســتوى  النســوي  الــدوري  بطــوالت  فــي  التغييــب  أو  االنســحاب  كان  إذا 
يســتبعد النــادي مــن المســابقة، وتشــطب كافــة نتائجــه فــي البطولــة ، ويغــرم )15000( 
خمســة عشــر الــف دينــار ، ويهبــط إلــى المســتوى الثانــي ، باإلضافــة الــى حجــب 
منهــا. إنســحب  التــي  البطولــة  فــي  مشــاركته  عــن  لــه  المتبقيــة  المشــاركة   إيــرادات 

إذا كان االنسحاب أو التغييب في بطوالت الدوري النسوي المستوى الثاني يستبعد 
النادي من المسابقة، وتشطب كافة نتائجه في البطولة ، ويغرم )7500( سبعة االف 
وخمسمائة دينار، ويحرم النادي من المشاركة في أية بطولة لمدة موسمين متتاليين، 
وتحــرر كافــة الالعبــات المقيــدات لــدى النــادي فــي ســجالت االتحــاد ، باإلضافــة الــى 
 حجــب إيــرادات المشــاركة المتبقيــة لــه عــن مشــاركته فــي البطولــة التــي إنســحب منهــا.

النــادي  إذا كان االنســحاب أو التغيــب فــي بطولــة كأس األردن للســيدات يعتبــر 
خاســرا  للمبــاراة بنتيجــة )3/0( مــا لــم تكــن النتيجــة الفعليــة للمبــاراة أكثــر مــن ذلــك 
 لصالــح الفريــق اآلخــر ويســتبعد مــن المســابقة، ويغــرم )5000( خمســة االف دينــار،

باإلضافــة الــى حجــب إيــرادات المشــاركة المتبقيــة لــه عــن مشــاركته فــي البطولــة التــي 
إنســحب منهــا.

 .1

 .2

 .3
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 بطوالت الفئات العمرية
إذا كان االنسحاب أو التغيب في أي بطولة من بطوالت الفئات العمرية يستبعد 
النادي من المسابقة، وتشطب كافة نتائجه في البطولة ، ويحرر جميع العبيه 

 الهواة المسجلين بهذه الفئة باإلضافة إلى العقوبات المالية التالية :

أ. 

ب. 

ج. 

هـ . 

الغرامة )10000( عشرة االف دينار باإلضافة الى حجب إيرادات المشاركة 
 المتبقية له عن مشاركته في البطولة التي إنسحب منها بالنسبة ألندية المحترفين .

الغرامة )5000( خمسة االف دينار باإلضافة الى حجب إيرادات المشاركة المتبقية 
 له عن مشاركته في البطولة التي إنسحب منها بالنسبة ألندية الدرجة األولى.

 الغرامة )2500( ألفين وخمسمائة دينار باإلضافة الى حجب إيرادات المشاركة 
المتبقية له عن مشاركته في البطولة التي إنسحب منها بالنسبة ألندية الدرجة الثانية 

 واألندية النسوية.

 الغرامة )1000( ألف دينار بالنسبة ألندية الدرجة الثالثة .
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المادة ) 42 ( : مخالفات متعددة

يعتبر النادي خاسرا  للمباراة بنتيجة )3/0( ما لم تكـــن النتيجـــــة الفعـــــليـــــة للمبـــــاراة أكثــــــر 
من ذلك لصالح الفريق اآلخر ويغرم )1500( دينار على األقل فـــــي أي مـــــن الـــــحــــاالت 

التالـــيــة:
 1. إذا حضر متأخرا عن موعد بدء المباراة المعتمد في جدول المباريات.

 2. إذا لم يحضر بطاقات الالعبين الصادرة عن االتحاد.

 3. إذا لم يكتمل الحد األدنى من عدد العبيه )سبعة العبين( عند بـــدء مــــوعــــد المبــــاراة.

 4. النادي الذي ال يلتــــزم بالمــــواد )2/10/1/31( و)3/31( مــــن الئحــــة البطــــوالت فيمــــا    
     يتعلق بتشابه الوان القمصان .

 5. إذا أشــــرك النــــادي العــــبــــًا غيــــر مــــــــؤهــــــــــــل ســــــــواء شـــــارك في المباراة أم لم يشارك.

 6. إذا أشــــــرك النــادي اثني عشــــــر العــــــبـــا« أو أكــــــثــــــر فــــــي أي جــــــزء من الــــــمــــــبــــــاراة.

7. إذا أشــــــرك النــــــادي العبًا تم استبــــداله اثناء المباراة وعاد ليشارك في المباراة نفسهـــــا.
 8. إذا ســــــجــــــل أو أشــــــرك العــــــبــــــًا بــــــاســــــم العــــــب آخــــــر.

 9. إذا أشــــــرك العــــــبــــــًا غــــــيــــــر مسجــــل في كــــشــــف المــــبــــاراة أو ال يحمـــل بطاقة العب 
     للموسم الرياضي الذي تجرى فيه المباراة.

األعلــى الفئــة  مــع  األدنــى  الفئــة  مــن  بــه  المســموح  العــدد  مــن  أكثــر  أشــرك  إذا   .10 
)االشــتراك هنــا يعنــي ان اســم الالعــب مســجل فــي قائمــة النــادي المعتمــدة والمقدمــة       
يشــارك(. لــم  أم  المبــاراة  فــي  الالعــب  هــذا  شــارك  ســواء  المبــاراة  لحكــم          
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 11.  إذا أشـــــــــــــرك العـــبـــــــــــــا فـــي مـــباراة أدنــــــــــى مــــــــــن فئـــتـــــــــــــه المعتـــمـــــــدة.

 12. إذا أشرك أكثر من ثالثة العبين من البدالء في المباراة الواحــدة اال اذا كـــان نظـــام 
      البـــطـــولــــــة أو قــــانــــــــــــــــون اللـــعـــبـــــــــــــة يـــســـمـــــــــــــح بأكـــثـــــــــــــر مــــــــن ذلــــك.

 13. إذا قـــــــــدم النـــــــــادي بيانات غيـــــــــر صحيحة عن أحد العبيه وذلك دون اإلجحـــــــــاف 
      بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الالئحة بحق باقي المتورطيــــــن.

14. في حالة تم اإلعتداء على أحد حكام المباراة ولم يتـــم إستكمالـــــــــها نتيجـــــــــة لـــــــــذلك.

المادة ) 43 ( : رفض استالم الجوائز

إذا رفــض الفريــق تســلم الجوائــز المقــررة أو امتنــع عــن التقيــد بالمراســـــــــم المقـــــــــــررة فـــــي 
المباريــات النهائيــة يتخــذ بحقــه العقوبــات التاليــة :

1.  حرمــــــــــــان الفريــــــق من الجوائــــــز الماليــــــة والعينيــــــة للمبــــــاراة المـــذكــــــورة.

2.  تــــــــــغــــــــــريــــــــــــم الــــــــــنــــــــــادي ) 10000 ( ديــــــــــنـــــــــــــــــار عــــــــــلــــــــــى األقــــــــــل.
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المادة ) 44 ( : تناقص عدد الالعبين 

الفريــق الــذي يتناقــص عــدد العبيــه الــى اقــل مــن ســبعة العبيــن فــي أي مبــاراة مــن 
: التاليــة  العقوبــات  بحقــه  يتخــذ  الرســمية  البطــوالت 

يخســر الفريــق المبــاراة بواقــع )3/0( مــا لــم تكــن النتيجــة الفعليــــــة أكثــر مــن ذلــك عنــد 1. 
 التناقــص.

2. تتخــذ بحقــه العقوبــات الماليــة التاليــة :

أ.    الغرامــة ) 25000 ( دينــــار ألنديــــــــة المحترفيــــــــن.

ب. الغرامــة ) 15000 ( دينــار ألنديــة الدرجــــــة األولــى.
 ج. الغرامة ) 10000 ( دينار ألندية الدرجة الثانية واألندية النســوية )المســتوى األول(. 
د.  الغرامــة ) 2000 ( دينــار ألنديــة الدرجــة الثالثــة واألنديــة النســوية )المستــــوى الثانــي(. 

    وبطــوالت الفئــات العمريــة.

المادة ) 45 ( : اإلضرار بالمنشآت الرياضية 

قبــل  الرياضيــة  بالمنشــآت  أضــرار  بإلحــاق  األنديــة  مســؤولي  أو  احــد العبــي  قــام  إذا 
قيمــة  إلــى  األقــل إضافــة  النــادي )1000(  دينارعلــى  يغــرم  المبــاراة  بعــد  أو  اثنــاء  أو 

ذلــك. علــى  المترتبــة  الماديــة  األضــرار 



57

المادة ) 46 ( : تأخير بدء المباراة 

المادة ) 47 ( : تواجد الموقوفين أو المحرومين داخل الملعب 

المادة ) 48 ( : اإلساءة في وسائل اإلعالم

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

األقــل. دينارعلــى 

الملعــب  داخــل  الالعبيــن  أو  النــادي  مســؤولي  مــن  المحروميــن  أو  الموقوفيــن  تواجــد 
أثنــاء ســير المبــاراة يترتــب علــى النــادي غرامــة ماليــة قدرهــا )500( دينــار علــى األقــل 

ويتــم اســتبعادهم خــارج الملعــب .

األنديــة التــي تســتخدم وســائل اإلعــالم )كالصحافــة , التلفزيــون , اإلذاعــة ، المواقــع 
نحوهــا(  أو  للنــادي  الرســمي  الموقــع  أو  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع   ، االلكترونيــة 
فــي اإلســاءة أو التجريــح أو التهديــد أو االتهــام ألي مــن المذكوريــن فــي المــادة ) 4 ( 
مــن هــذه الالئحــة أو مســئولي ومندوبــي االتحــاد يعاقــب النــادي بغرامــة ال تقــل عــن 

دينــار  )1000(
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الالئحة التأديبية  2020

 المادة ) 49 ( : اخـالل النادي المستضيـف بالترتيبـات التنظيميـة للمبـاريـات   
                   البيتية وإجراءات التذاكر 

 .1

 .2

فــي حــال إخــالل النــادي بــأي مــن األمــور التنظيمــة لمبارياتــه البيتيــة التــي يجــب 
عليــه تأمينهــا والمحــددة فــي الئحــة البطــوالت - بخــالف التذاكــر-  يعاقــب بغرامــة 

ال تقــل عــن )500( دينــار عــن كل مخالفــة.

علــى  لالشــراف  منــه  المطلوبــة  واإلجــراءات  بالشــروط  النــادي  اخــالل  حــال  فــي 
: التالــي  النحــو  علــى  معاقبتــه   يتــم  البيبتيــة  مبارياتــه  تذاكــر 

-  غرامــة ماليــة ال تقــل عــن 5000 ديــــــنــــــــار وال تزيــد عــــــــن 20000  دينــــــــار.
االتحــاد  ويتولــى  البيتيــة  مبارياتــه  تذاكــر  علــى  االشــراف  مــن  النــادي  منــع    - 

    االشــراف علــى مــا تبقــى منهــا.

المادة ) 50 ( : اإلمتناع عن المصافحة بعد انتهاء المباراة

المادة ) 51 ( : استخدام األجهزة اإللكترونية  في مقاعد البدالء

فــي حــال امتنــاع جميــع العبــي أحــد الفريقيــن عــن مصافحــة الحــكام والعبــي الفريــق 
اآلخــر بعــد صافــرة إنتهــاء المبــاراة، يعاقــب النــادي المخالــف بغرامــة ال تقــل عــن )500( 

دينــار.

فــي حــال قيــام أي مــن الالعبيــن البــدالء أو أعضــاء األجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة 
قانــون  بهــا وفــق  المســموح  البــدالء باســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة غيــر  علــى مقاعــد 

اللعبــة أثنــاء المبــاراة، يعاقــب النــادي المخالــف بغرامــة ال تقــل عــن )500( دينــار.
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المادة ) 54 ( : عدم إجراء الكشف الطبي الدوري 

المادة ) 52 ( : التخلف عن حضور المؤتمر الصحفي 

المادة ) 53 ( : عدم تواجد الحد األدنى من عدد األجهزة الفنية واإلدارية والطبية

موســم  كل  بــدء  قبــل  لالعبيــه  الــدوري  الطبــي  الكشــف  إجــراء  عــن  مســؤول  النــادي 
رياضــي وحفــظ نتيجــة الكشــف الطبــي فــي ملــف الالعــب فــي النــادي، وموافــاة الجهــة 
المنظمــة بنســخة مــن النتيجــة، ويعاقــب النــادي المخالــف بغرامــة ال تقــل عــن )1000( 

دينــار عــن كل العــب.

ــن الحـــــــضـــــــــور  ــادي عـــــــ  1.  فــي حــال تخلــف المــدرب الرئيســي )Head Coach( للنـــــــ
    والتحــدث فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي يعقــد بعــد انتهــاء المبــاراة يغــرم النــادي )500( 

    دينــار علــى األقــل.

 2.  لمراقــب المبــارة وبنــاء علــى طلــب مــن النــادي الســماح ألي مـــــــــن أعضــاء الجهـــــــــاز 
     الفنــي بــأن ينــوب عــن المــدرب الرئيســي فــي حضــور المؤتمــر الصحفــي والحديـــــــــث

    فيــه.

اإلداريــة  و  الفنيــة  األجهــزة  لعــدد  األدنــى  الحــد  لتعليمــات  النــادي  مخالفــة  حــال  فــي 
والطبيــة الــواردة فــي الئحــة البطــوالت، يعاقــب النــادي المخالــف بغرامــة ال تقــل عــن 

المبــاراة. فــي  يكــون متواجــد  دينــار عــن كل شــخص ال   )200(
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الالئحة التأديبية  2020

 المادة ) 55 ( : عدم التقيد بتعليمات مالبس الالعبين

 المادة ) 56 ( : رفض اجراء المقابالت التلفزيونية

فــي غيــر الحــاالت الــواردة فــي المــادة )4/42( مــن هــذه الالئحــة النــادي الــذي ال يتقيــد 
بتعليمــات مالبــس الالعبيــن وفــق مــا نصــت عليــه الئحــة البطــوالت يعاقــب بغرامــة ال 

تقــل عــن )200( دينــار.

فــي حــال تخلــف النــادي عــن تأميــن حضــور العبــي النــادي المختاريــن إلجــراء المقابلــة 
بغرامــة ال  النــادي  يعاقــب   ، التلفزيونــي  البــث  الجهــة صاحبــة حقــوق  مــع  التلفزيونيــة 

تقــل عــن )500( دينــار.
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 المادة ) 56 ( : رفض اجراء المقابالت التلفزيونية

الفصل الرابع
عــــقــــوبــــــات الالعـــبـيـــــن

 المادة )57( : سب الذات اإللهية أو الدين 

أي العــب يقــوم بســب الــذات اإللهيــة  أو الديــن يعاقــب بمــا يلــي : 

 1.  اإليقــاف لمــدة ال تقــل عــن ســنة ميالديــة علــى األقــل.    
 2.  الغرامــة ) 3000 ( دينــار علــى األقــل.

أي العــب يتــم إختيــاره للمنتخــب الوطنــي ويمتنـــع عــن اإللتـحـــاق بــه )بإســتثناء الحــاالت 
التــي يحــق لــه فيهــا اإلمتنــاع عــن ذـــلك وفقــًا ألحـكـــام الئحـــة أوضـــاع وإنتقــال الالعبيــن( 
يتــم التحقيــق معهــم وتتخــذ بحقــه العقوبــات التــي تراهــا اللجنــة مناســبة باإلضافــة لغرامــة 

ال تقــل عــن )1500( دينــار. 

  المادة )58( : االمتناع عن االلتحاق بالمنتخبات الوطنية
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الالئحة التأديبية  2020

المادة ) 59 ( : التعدي بالضرب  

أي العــب يقــوم بالتعــدي بالضــرب علــى أي مــن مســؤولي المباريــات قبــل أو اثنــاء أو بــــــــعــــــــد 

المبــاراة يعاقــب بمــا يلــي :

       أ.   اإليقــاف ســنة ميالديــة علــى األقــل اعتبــارًا مــن تاريــخ صـــــــدور العقوبــــــــة . إال إذا رأت 
        اللجنــة اتخــاذ عقوبــة اشــد قــد تصــل لحــد الحرمــان مــن المشــاركة فــي األنشــطة المتعلقــة          

        بكــرة القــدم مــدى الحيــاة.

الغرامــة ) 2000 ( دينــار علــى األقـــــــل.     ب. 

 أي العــب يقــوم باالعتــداء بالضـــــرب علــى أي مــن المذكوريـــــــــن فــي الـــــمـــــادة )4( مـــــــن هـــــــذه 
الالئحــة  أو مندوبــي االتحــاد مــن غيــر مســؤولي المباريــات ســواًء داخــل الملعـــــــب أو خـــــــارجه 

 قبــل أو أثنــاء أو بعــد المباريــات الرســمية أو الوديــة يعاقــب بمــا يلــي:

      أ.   اإليقــاف أربــع مباريــات علــى األقــل.
الغرامــة ) 2000 ( دينــار علــى األقــل.    ب. 

المادة ) 60 ( : محاولة التعدي بالضرب

 أي العــب يقــوم بمحاولــة التعــدي بالضــرب علــى أي مــن مسؤولـــــــي المباريــــــات قبــل أو
اثنــاء أو بعــد المبــاراة يعاقــب بمــا يلــي :

      أ.   اإليقــــــــــاف مبارتيــــــــــن عــــلــــــــــى األقــل.

الغرامــة ) 1000 ( دينــار علــى األقـــل.     ب. 

 أي العــــــب يقــوم بمحاولـــة االعتــــــداء بالضــرب علــى أي مــــن المذكوريــــــن فــــــي المــــادة
) 4 ( مــن هـــذه الالئحــة أو مندوبــي االتحــاد مــن غيــر مســؤولي المباريــات ســــــواًء داخـــل 

الملعــب أو خارجــه قبــل أو أثنــاء أو بعــد المباريــات الرســمية أو الوديــة يعاقــب بمايلــــي:

اإليقــاف مبــاراة واحــدة علــى األقـــل.       أ.   
الغرامــة ) 750 ( دينــار علــى األقــل.    ب. 

.2

.2

.1

.1
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 أي العــب يقــوم بالتعــدي بالدفــع أو الجــذب أو الشــد علـــــى أي مـــــــــن مســـــــؤولـــــــــي 

المباريــات قبــل أو اثنــاء أو بعــد المبــاراة يعاقــب بمــا يلـــــــــي  :

       أ. اإليقــاف أربــع مباريــات علــى األقـــــــــل.

        ب. الغرامــة ) 2000 ( دينــار علــى األقــل.
أي العــــــــــــــب يقــوم باالعتــداء بالدفــع أو الجــذب أو الشــد علــى أي مــن المذكوريــن 
فــي المــادة) 4 ( مــن هــذه الالئحـــة أو مســــــؤولي ومندوبــي االتحــــــــــــــــاد مـــــــن غيـــــــــر 
ــاء أو بعــد  ــل أو أثنـــــ ــه قبــــــــــــــ مســؤولي المباريــات ســواًء داخــل الملعــب أو خـــــارجـــــــ

المباريــات الرســمية أو الوديــة يعاقــب بمــا  يلــي:

         أ.  الطــرد مــن الملـــــعـــــــــــب.
        ب.  اإليقــاف مبــاراة واحــدة علــى األقــل.

        ج.  الغرامــة ) 500 ( دينــار علــى األقــل.

 أي العــب يقــوم بالبصــق علــى أي مــن مســؤولي المباريــات قبــل أو اثنــاء أو بـــــعـــــــد 
المبــاراة يعاقــب بمــا يلــي: 

           أ.  اإليقــاف ســت مباريــــــات علــى األقـــــل.
         ب. الغرامــة ) 3000 ( دينــار علــى األقـــــل.

أي العــــب يقــــوم بالبـــصـــــــق عــلـــــــى أي مــــن المذكوريــــن فــي المـــــــادة ) 4 ( مــن هــذه 
الالئحــــة أو مندوبــي االتحــاد مــن غيــر مسؤولــــــي المباريــات ســواًء داخــل الــمـــلعـــــــب 
أو خارجـــــه قبــــل أو أثنـــاء أو بعــد المباريــات الرســمية أو الوديــة يعاقـــب بمــــا يلـــــــي:

اإليقــاف أربــع مباريــات علــى األقــل.            أ. 
الغرامــة )2000( دينــار علــى األقــل.         ب. 

.2

.2

.1

.1

المادة )61(  :  التعدي بالدفع أو الجذب أو الشد 

المادة )62( : البصق 
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  المادة )63( : الشتم أو توجيه إشارات نابية أو القيام بحركات ال اخالقية

 1. أي العـــــب يقــــوم بشتــــم أو توجيه إشارات نابية أو القيام بحركات ال أخالقية ضد أي 
   مــن مســؤولي المباريـــــــات قبـــــــل أو اثنـــــــاء أو بعـــــــد المبـــــــاراة يعاقـــــــب بمـــــــا يـــــلـــــــي:

         أ.  اإليقــاف اربــع مباريــات علــى األقــــــل.

        ب. الغرامــة) 2000 ( دينــار علــى األقــل.

 2.  أي العــب يقــوم بشــتم أو توجيــه إشــارات نابيــة أو القيــام بحــركات ال أخالقيــة علــــى 
     أي مــن المذكوريــن فــي المــادة ) 4 ( مــن هــذه الالئحــة أو مندوبــي االتحــاد مــن غيـــر 
     مســؤولي المباريــات ســواًء داخــل الملعــب أو خارجــه قبــل أو أثنــاء أو بعــد المباريــات 

    الرســمية أو الوديــة يعاقــب بمــا يلــي:

          أ.  اإليقــاف ثــالث مباريــات  علــى األقــل.
        ب. الغرامــة ) 1000 ( دينــار علــى األقـــل. 

المادة ) 64 ( : اللعب العنيف

المادة ) 65 ( : التحريض على العنف والكراهية

 أي العــب يقــوم بالتدخــل العنيــف علــى الالعــب الخصــم أثنــاء اللـــــــعـــــــــب  يـــــــعــــــاقـــــــــب
 – باإلضافــة الــى أي إيقــاف تلقائــي- بمــا يلــي:

1.  اإليقــاف مبــاراة واحــدة علــى األقــل
2. الغرامــة ) 500 ( دينــار علــى األقــل.

أي العـــــــــــــب يحــرض آخريــن عالنيــة علــى العنــف والكراهيــة يعاقــب بـــــــــــمــــــــــا يلــــــــــــــي:

 1.  اإليقـــــاف مباراتــيــــــــــن علـــــــــــــى األقــل.

2. الغرامــة ) 1000 ( دينــار علــى األقــل.
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المادة ) 66 ( :التحريض على سحب الفريق وتعطيل اللعب:

أي العــب يحــرض الالعبيــــــــن علــى االنســحاب مــن الملعــب لتعطيــل اللعـــــــب أو عــــــــدم 
 إكمــال المبــاراة يعاقــب بمــا يلــي:

 1.   اإليقــاف مباراتيــــــن عـــــــلـــــــــى األقـــــــــل.

2.  الغرامــة ) 1000 ( دينــار علــى األقـــل.

المادة ) 67 ( : االمتناع عن تنفيذ قرارات الحكم

المادة ) 68 ( : إظهار القميص الداخلي 

أي العــــب يمتنــــع عن تنفيذ قرارات الحكــــم قبل أو خالل او بعد المباراة يعاقب بما يلي:

1.  اإليقـــــــاف مبــاراة واحــدة علــى األقــل.

2. الغرامــة ) 500 ( دينــار علــى األقــل.

أي العــب يقــوم  بإظهــار قميصــه  الداخلــي المحتــوي علــى شــعارات أو إعالنــــــات غيــر 
مقبولــة يعاقــب بمــا يلــي:

 1.  اإليقــاف مبــاراة واحــدة علـــــــى األقــــــــل.

2. الغرامــة ) 500 ( دينــار علــى األقــــــل.

المادة ) 69 ( : الدخول الى أرض  الملـعب

أي العــب اســمه غيــر مســجل فــي كشــف المبــاراة الرســــمي أو أحـــــــد الـــــبـــــــــدالء يـــــــقـــــــوم 
بالدخول إلى أرض الملعب دون إذن من الحكم بقصد التدخل أو التأثير أو اإلعـــتـــــــراض 

 علــى ســير المبــاراة أو قــرارات الحكــم يعاقــب بمــا يلــي:

 1.   الطــرد مــن الملعــب وإيقافــه مبــاراة واحــدة علــى األقــل.
2.  الغرامــة )500( دينــار علــى األقـــــــــــــل.
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المادة ) 71 ( : اإلساءة في وسائل اإلعالم

المادة ) 72 ( : التدخين

أي العــب يمتنــع عــن تســلم الجوائــز المقدمــة فــي المباريــات الرســمية أو يمتنــع عــن 
التقيــد بالمراســم المقــررة للمباريــات النهائيــة بــدون عــذر مــــقــــبــــــول يعاقـــــب بمــــا يلــي:

1. اإليقــاف مبــاراة واحــدة علــى األقــل

2. الغرامــة ) 500 ( دينــار علــى األقــل.

المواقــع   ، اإلذاعــة   ، التلفزيــون  )كالصحافــة،  اإلعــالم  وســائل  يســتخدم  العــب  أي 
ونحوهــا(  للنــادي  الرســمي  الموقــع  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  االلكترونيــة، 
فــي  المذكوريــن  مــن  ألي  االتهــام  أو  التهديــد  أو  التجريــح  أو  اإلســاءة  فــي 
يلــي: بمــا  يعاقــب  االتحــاد  ومندوبــي  مســؤولي  أو  الالئحــة  هــذه  مــن   )4(  المــادة 

أي العــب يقــوم بالتدخيــن بكافــة أشــكاله داخــل الملعــب أو خارجــه قبــل أو اثنــاء أو بعــد 
 المبــاراة يعاقــب بمــا يلــي:

اإليــــقــــــاف مــــبــــــارة واحــــــدة.  .1 

الغرامــة ) 500 ( دينــار علــى األقــل.  .2

المادة ) 70 ( :  اإلمتاع عن تسلم الجوائز

اإليــــقــــــاف مــــباراتيــــــن علـــــى األقــــــل.  .1 

2. الغرامــة ) 1000 ( دينــار علــى األقــل.
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الفصل الخامــــس 
عــــقــــوبــــــات المســــــــــؤولين

 

  المادة )73( : سب الذات اإللهية أو الدين 

 أي مســؤول يقــوم بســب الــذات اإللهيــة أو الديــن يعاقــب بمــا يلــي: 

 1.  اإليقــاف لمــدة لمــدة ســنة ميالديــة علــى األقــل.
 2.  الغرامــة ) 3000 ( دينــار علــى األقــل.

 المادة )74( : التعدي بالضرب  

 1.  أي مســـــــــؤول يقــوم باالعتــــــــداء بالضــرب علــى أي مــن مســؤولي المباريــــــات ســواًء 
    داخــل الملعــب أو خارجــه قبــل أو أثنــاء أو بعــد المباريــــات الرسميــــــــة أو الوديــــــــة 

    يعاقــب بمــا يلــي:

        أ .  اإليقــاف لــمـــــدة ال تقــــــل عــن سنتيـــــــن.
       ب .  الغرامــة ) 2500 ( دينــار عـلـــى األقــل.

 2.  أي مســؤول يقــوم باالعتــداء بالضــرب علــى أي مــن المذكوريــــن فــي المـــــــادة ) 4 ( 
     مــن هــذه الالئحــة أو مســؤولي ومندوبــي االتحــاد مــن غيــر مسؤولـــــــي المـــــباريــــــات 
     سواًء داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسميـــة أو الـــــوديـــــة 

     يعاقــب بمــا يلــي:

ــل عــن ســنتين. ــدة ال تـــقــ ــاف لــــمــــ       أ .   اإليــــقــــ

      ب .   الغرامـــة ) 2500 ( ديــنــــار علــــى األقــل.
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المادة ) 76 ( : التعدي بالدفع أو الجذب أو الشد

 أي مســؤول يقــوم بمحاولــة االعتــداء بالضــرب علــى أي مــن المذكــــــــورين فــــــــي المــــــــادة 
) 4 ( مــن هــذه الالئحــة أو مســؤولي ومندوبــي االتحــاد ســواًء داخــل الملعــب أو خــــــــارجه 

قبــل أو أثنــاء أو بعــــــــد المباريــات الرسميــــــــة أو اــــــلوديــــــــة يــــــعــــــاقــــــــب بــــــمــــــــا يــــــلـــــــي:
الـــــــمـــــــلـــــــعـــــــــب. مــــــــــــــــن  الـــــــطـــــــــرد   .1
2.  اإليقــاف ســت مباريــات علــى األقــل.
3.  الغرامــة )1500( دينــار علــى األقــــل.

1. أي مســؤول يقــوم باالعتــداء بالدفــع أو الجــذب أو الشــد علــى أي مــن المذكوريــن 
فــي المــادة ) 4 ( مــن هــذه الالئحــة أو مســؤولي ومندوبــي االتحــاد مــن غيــر مســؤولي 
المباريــات ســواًء داخــل الملعــب أو خارجــه قبــل أو أثنــاء أو بعــد المباريــات الرســمية 

أو الوديــة يعاقــب بمــا يلــي:
                 أ. الطــرد مــن الملعــب .

                ب. اإليقــاف ثــالث مباريــات علــى األقــل .

               ج.  الغرامــة ) 1000 ( دينــار علــى األقــل.

 2. أي مســؤول يقــوم باالعتــداء بالدفــع أو الجــذب أو الشــد علـــــــى أي مـــــــن مســـــؤولــــــــي 
فالمباريــات ســواًء داخــل الملعــب أو خارجــه قبــل أو أثنــاء أو بعـــــــد الـــــمبـــاريات الرســمية 

أو الوديــة يعاقــب بمــا يلــي:

                 أ.  الطــرد مــن الملعــب .
               ب. اإليقــاف ســت مباريــات علــى األقــل.
               ج.  الغرامــة ) 2500 ( دينــار علــى األقــل.

المادة ) 75 ( :  محاولة االعتـداء بالضـرب
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أي مســؤول يقــوم داخــل الملعــب بالتهكــم أو االســتهزاء بقــرارات الحكــم ســواء بالقــــــول أو 
الفعــل أو اإلشــارة يعاقــب بمــا يلــي :

1. الطــرد مــن الملعــب.
 2. اإليقــاف مبارتيــن علــى األقــل

3.  الغرامــة )750( دينــار علــى األقــل.

المادة ) 78 ( : البصق أو الشتم أو توجيه إشارات نابية أو القيام بحركات ال أخالقية

أي مســؤول يقــوم بالبصــق أو الشــتم أو توجيــه إشــارات نابيــة أو يـــــقـــــــوم بحـــــركـــــــات ال 
أخالقيــة ألي مــن المذكوريــن فــي المــادة ) 4 ( مــن هــذه الالئحــة أو مســؤولي و منـــــدوبي 
االتحــاد ســواًء داخــل الملعــب أو خارجــه قبــل أو أثنـــاء أو بعــد المباريـــــــات الرسميـــــــة أو 

الوديــة يعاقــب بمــا يلــي:
1. الطــرد مــن الملعــب.

2. اإليقــاف ســتة مباريــات علــى األقــل.

3. الغرامــة )2500( دينــار علــى األقــل.

المادة ) 77 ( :التهكم واالستهزاء بقرارات الحكم  

أي مســؤول يقــوم بقــذف أي أداة اتجــاه أي مــن المذكوريــن فــي المــادة )4( مــن هــذه 
الالئحــة أو مســؤولي ومندوبــي االتحــاد ســواًء داخــل الملعــب أو خارجــه قبــل أو أثنــاء 

أو بعــد المباريــات الرســمية أو الوديــة يعاقــب بمــا يلــي:

1. الطــرد مــن الملعــب.
 2.  اإليقــاف أربــع مباريــات علــى األقــل.
3.  الغرامــة )1000( دينــار علــى األقــل.

المادة ) 79 ( : القذف بأي أداة 
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المادة ) 80 ( : الدخول إلى أرض الملعب أو غرف غيار الالعبين  

 1. أي مســــــؤول يقــوم بالدخــــــول إلــى أرض الملــــعـــــب أو غــرف غيــار الالعبيــن قبــل أو 
    أثــــنــــــــــاء أو بعــــــد المبــــــاراة بــــــدون إذن أو موافقــــــة رســــمــــيــــــة يــــعــــــاقب بــــمــــــا لــــــي:

           أ. اإليقـــــــاف مبـــــاراة واحــدة علــى األقــل.

           ب.  الغرامــة ) 500 ( دينــار علــى األقــل.

 2. أي مســؤول يقــوم  بالدخــول إلــى أرض الملعــب دون إذن الحكــم بقصـــد التدخـــــــل أو 
   التأثيــر أو االعتــراض علــى قــرارات الحــكام يعاقــب بمــا يلــي :

          أ.  الطــرد مــن الملعــب.
         ب.  اإليقــاف  مباريــــتـــــيـــــن علــى األقــل.
          ج.   الغرامــة ) 750 ( دينــار علــى األقــل.

أي مســؤول يقــوم باالعتــراض الحـــــاد علــى قــرارات الحكــم أو التحريــض عليــه بالقــول أو 
الفعــل أو اإلشـــارة مــن خــارج الملعــب يعاقــب بمــا يلــي : 

الــــمـــــــــــلــــــــعـــــــــــب. مـــــــــن  الـــــــطـــــــــرد   .1

2.  الغرامــة )500( دينــار علـــى األقــل.

المادة ) 81 ( : اإلعتراض على قرارات الحكم أو التحريض عليه   



71

المادة ) 82 ( : سحب الفريق من الملعب أو التحريض عليه   

المادة ) 83 ( : التحريض على العنـف والكراهية    

يـــــلي:  بــــــســــــحــــــــــــــب الفــــــريــــــــق مــــــــن الملعــب يعاقــب بمــا  يــــــقــــــــوم  1. أي مــــــســــــــؤول 
       أ . اإليقــاف لمــدة ســنة ميالديــة علــى األقــل.
       ب.  الغرامــــــــة ) 2500 ( دينــار علــى األقــل.

2. أي مسؤول يقوم بتحريض الالعبين على االنسحاب ولم يتم اإلنسحاب يعاقب بما يلـــــي:

       أ . اإليقــاف أربعــة مباريــــــــات علــى األقــــــــل.

       ب . الغرامــة )1000( دينــار علــــــــى األقــــــــل.

ــى العنــف والكراهيــة يعاقــب بمــا يلــي: ــة علـــ ــن عالنيــــــ ــؤول يــــــحــــــــرض آخــــــريــــــ أي مســــــ
         أ .  اإليقــاف ســـــــت مباريــات علــى األقـــــــــل.
ــار علــى األقــــــــــل. ــة )1500( دينـــــ        ب .   الغرامــ

أي مســؤول يقــوم باســتخدام وســائل اإلعــالم )كالصحافــة، التلفزيــون، اإلذاعــة، المواقـــــــع 
االلكترونيــة، مواقــع التواصــل االجتماعــي أو الموقــع الرسمـــــــي للنــادي ونـــــحـــــــوها ( فــي 
اإلســاءة أو التجريــح أو التهديــد أو االتهــام ألي مــن المذكوريــن فــي المــادة )4( مــن هــذه 

الالئحــة أو مســؤولي ومندوبــي االتحــاد يعاقــب بمــا يلــي:

 1.  اإليــــقـــــــاف أربـــــــع مبـــــاريـــــــات عـــــلـــــــى األقــل.

2.  الـــــغـــــرامـــــــة )1000( ديـــــنـــــــار علـــــــى األقـــــــل.

المادة ) 84 ( : اإلسـاءة في وسـائل اإلعـالم
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المادة ) 85 ( : رفـض إستالم الجوائز 

المادة ) 86 ( : التدخين

أي مســؤول يرفــض اســتالم الجوائــز أو يمتنــع عــن التقيــد بالمراســـــم المقـــــررة للمباريـــــات 
 النهائيــة بــدون عــذر مقبــول يعاقــب بمــا يلــي:

           أ. اإليقــاف مباراتيـــــــــن علـــــــــى األقـــــــــل.

           ب.  الغرامــة ) 750 ( دينــار علــى األقــل.

أي مســؤول يقــوم بالتدخيــن بكافــة اشــكاله داخــل أو خــارج الملعــب قبــل أو أثنــاء أو بعـًــد 
 المبــاراة يعاقــب بمــا يلــي:

           أ. اإليقــاف مبــاراة واحـــــــــدة علـــــــــى األقــل.

           ب.  الغرامــة ) 500 ( دينــار علــى األقــــــــل.

1. المســؤول )باســتثناء أعضــاء الجهــاز الفنــي واإلداري والطبــي للفريــق( الــذي تــم إيقــاع 
عقوبة اإليقاف بحقه ال يسمح له بالتواجد داخل الملعب وغرف الغيار والمنصة الرسمية 
 اثنــاء فتــرة اإليقــاف وأي خــرق لهــذه المــادة يغــرم المســؤول ) 500 ( دينــار علــى األقــل.

2. المســؤول مــن أعضــاء الجهــاز الفنــي واإلداري والطبــي للفريــق الــذي تــم إيقــاع عقوبــة 
اإليقــاف بحقــه ال يســمح لــه بالتواجــد داخــل الملعــب وغــرف الغيــار ويســمح لــه بالتواجــد 
علــى مدرجــات الملعــب والمنصــة الرســمية اثنــاء فتــرة اإليقــاف وأي خــرق لهــذه المــادة 

يغــرم المســؤول ) 500 ( دينــار علــى األقــل.

المادة ) 87 ( : خرق عقوبة اإليقاف 
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الفصل الســــادس 
عــــقــــوبــــــات الجمـــــهـــــور

   المادة )88( : السب والشتم واإلساءة والقاء مواد داخل الملعب

فــي حالــة قيــام جمهــور النـــــادي بإطلـــــاق الهتافـــات الجماعيــة والتــي تتضمـــــن الســب أو 
الشــتم أو اإلســاءة بــأي شــكل مــن األشكـــــال بخــالف مـــــا ورد فــي المـــــادة )31( مــن هــذه 
الالئحــة علــى أي مــن المذكوريــن فــي المــادة ) 4 ( قبـــــل أو أثـــنـــــاء او بعــد المبــاراة و/
أو إلقــاء أيــة مــواد كالزجاجــات أو الحجــارة أو خالفــه داخــل الملعــب أو خارجــه قبــل أو 

 أثنــاء او بعــد المبــاراة يتــم إيقــاع العقوبــات التاليــة بحــق النــادي :

1. فــي المــرة األولــى يغــرم النــادي مبلــغ 500 ديـــنـــار.

2. فــي المــرة الثانيــة يغــرم النــادي مبلــغ 750 ديـــنــــار.

3. فــي المــرة الثالثــة يغــرم النــادي مبلــغ 1000 دينـــار.

 4. فــي المــــرة الرابعــــة يتـــــم نقـــــل اول مبــــاراة رســمية بيتيــة للنــادي لتقــام خــارج محافظتــــه 
   وخــارج المحافظــة التــي يوجــد فيهــا ملعبــه البيتـــــــي.

5. فــي الــــمــــــرة الخامســـــة يتــــم إقامـــــة اول مبــاراة رســمية بيتيـــــة للنـــــادي دون جمهــــــور.

 6. فــي المــرة السادســة ومــا يليهــا للجنــة اتخــاذ العقوبــة التــي تـــــراها مناســبة ســــــواء بنقــــــل 
    عــدد مــن مباريــات النــادي الرســمية البيتيــة لتقــــــام خــارج محافظتــه وخــارج المحافظــــة 
    التــي يوجــد فيهــا ملعبــه البيتــي او إقامــة عــدد مــن مباريــات النــادي الرسمـــيـــــة البيتيــة 

   دون جمهــور.
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   المادة )89( : إثارة الشغب

1.  فــي حــال قيــام جمهــور النـــــادي بالدخــول إلــى أرض الملعــب و/أو التعــدي بالضــرب 
و/أو إثـــــــــارة أي نــوع مــن أنـــواع الشــغب مــن شــأنه تعطيــل اللعــب و/أو احتماليــة التأثيــر 
علــى سالمـــــــة أي مــــــن المذكوريــن فــي المــادة ) 4 ( مــن هــذه الالئحــة يعاقـــــــب النـــــــادي 
بإقامــة أول مباراتــــيــــــن رســـــميتين لــه علــى ملعبــه بــدون جمهــور ويغــرم النــادي )2000( 

 دينــار علــى األقــل.

 2.  فــي حالــة أن ترتــب علــى أي مــــن األفعــال المذكــورة فــي الفقــرة ) 1 ( مــن هــذه المــادة 
    إنهــاء المبــاراة تتخــذ العقوبــات التاليــة: 

      أ. تخســير النــادي للمبــاراة بنتيــــجــــــة ) 3/0 ( مــــــا لــــــم تكــن النتيجــة أكبــر مــن ذلــك 
         لــــصــــالــــــح الــــفـــــــــريــــــق اآلخــــــر فـــــــيتــــــــــم عنــــــدها اعتمــاد النــــتــــيــــجــــــة األكبــر.
ــور. ــادي علىــــــ ملعبــه بــدون جمهــــ ــة للنــــ ــات رسميــــ ــة أول ثــالث مــــبــــاريــــ       ب. اقــــامــــ

     ج. تغريـــــــم الــــنــــــــادي )3000( دينــار علــى األقــل.

 3. فــي حــال دخــول الجمهــور إلــى أرض الملعــب قبــل أو أثنــاء أو بعـــد إنتهـــاء المبـــــاراة 
   دون أن يترتــب عليــه حــدوث أي أعمــال شــغب تتخــذ بحــق النـــــادي العقوبــات التاليــة.

    أ. إقامــة اول مبـــــــــــاراة رســــميـــــــــــة للنـــــــــــادي علـــــــــــى ملعبـــــــــــه بـــــــــــدون جمـــــــــــهور.

    ب. تغريـــــم النــادي مبلــغ 1000 دينــار علــى األقــل.

     ج. فـــــــــــــــي حــال تكــرار هــذه المخالفــة مــن قبــل جمهــور النــادي فــي أكثــر مــن مبــاراة 
       يحــق للجنــة إيقــاع العقوبــة التــي تجدهــا مناســبة.
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المادة ) 91 ( : إدخال المواد الممنوعة

المادة ) 92 ( : عدم االلتزام

فــي حــال قيــام جمهــور النــادي بالتســبب بإتــالف المنشــئات أو الممتلــكات أو اإلضــرار 
بــأي منهــا يغــرم النــادي مبلــغ ) 1000 ( دينــار علــى األقــل باإلضافــة إلــى قيمــة األضــرار 
وفقــا لتكاليــف اإلصــالح التــي تتــم مــن قبــل الجهــة المســؤولة عــن الملعــب المعنــي أو 

مــن االتحــاد والتــي تخضــع لتقديــر اللجنــة .

 1.  فــي حالــة قيــام جمهــور النــادي بإدخــال أي مــن المــواد التاليــة إلــــــى أرض الملــــعـــــــب 
ــل. ــى األقــــ ــار عــــلــــ ــادي ) 2000 ( دينــــ ــرم الــــنــــ ــباراة يــــغــــ    قبــل أو أثنــاء أو بعــد الــــمــــ

     أ.  األلــــعــــــاب النــــاريــــــة بأنواعــــهــــــا.
     ب. أجهــزة الليــزر بأنواعهــا أو أيــة أجهــزة الكترونيــة مشــابهة.

      ج. أعــالم الــدول أو أيــة أعــالم )باســتثناء علــم المملكــة األردنيــة الهاشــمية وأعــالم 
        الفريقيــن المتبارييــن(.

 2.  يحــق للجنــة زيــادة الغرامــة الماليــة لتتناســب مــع تكــرار المخالفــة فــي حــــــال تكــــــررت 
    اثنــاء المبــاراة الواحــدة. 

فــي حالــة قيــام جمهــور النــــــادي بإدخــال تيفــو لــم يتــم الموافقــة عليــه مــن قبــل اإلتحــاد يتــم 
 حرمــان جمهــور النــادي مــن التيفــو لنهايــة الموســم أو لســتة اشــهر أيهمــا اكثــر. 

المادة ) 90 ( : إتالف المنشئات أو الممتلكات
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الفصل األول - التنظيم
المبحث األول - اختصاص الفيفا، االتحادات، االتحادات القارية والمنظمات األخرى 

 المادة )93( : القاعدة العامة                                         )ملزمة(

ــهات التــي  ــة مــن قبــل الفيفــا ،فــإن الجــ بالنســبة للمباريــات والمســابقات غيـــــر المنظــمـــ
ــة أو االتحــادات القاريــة أو المنظمــات  تقــوم علــى تنظيمهــا ســواء االتحــادات الوطنيــــ
الرياضيــة التــي تنظــم المباريــات ألســباب ثقافيــة، جغرافيــة، تاريخيــة أو ألســباب أخــرى 
يكونــوا مســـــــــؤولين عـــــــن تنفيـــــذ العقوبــــات التــي تفــرض ضــد االنتهــاكات المرتكبــة 
ضمــن اختصــاص كل منهــــــم. وإذا تــم طلــب ذلــك، فــإن العقوبــات المفروضــة يمكــن 

أن يتــم تعميمهــا علــى مســتوى العالــم .

الهيئات القضائية للفيفا تحتفظ بالحق في معاقبة المخالفات الخطيرة ألحكام القانون 
األساسي للفيفا  إذا لم تقم االتحادات الوطنية أو االتحادات القارية أو المنظمات الرياضية 
 بمحاكمــة االنتهــاكات الخطيــرة أو لــم تقــم بالمحاكمــة وفقــًا للمبــادئ األساســية للقانــون.

عليهــا  يجــب  الرياضيــة  المنظمــات  أو  القاريــة  االتحــادات  أو  الوطنيــة  االتحــادات 
أن تبلــغ الهيئــات القضائيــة للفيفــا بــأي انتهــاكات خطيــرة للنظــام األساســي للفيـــفـــــا.

.1

.2

.3 
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  المادة )94( : المباريات الودية مع فرق خارجية                     )ملزمة(

 1.   أي إجــــــراء تأديبــــــي ُيـــراد اتخــاذه فــي مبــاراة وديــة بيــن فريقيــن ممثليــن مــن اتحاديــــــن 
علــــــى            مختلفيــــــن هــو مــن مســؤولية االتحــاد الــذي ينتمــي إليــــــه الالعــب المعاقــــــــب.
     الرغــم مــن ذلــك، فــي الحــاالت الخطيــــــرة، قــــــد تتدخــل اللجنــة التأديبيــة للفيــــفــــــا مــــــن 

     تلقــاء نفســها.
الــــمــــقــــــــــررة. بالــــعــــقــــــــوبــــــات  الــــفــــيــــفــــــا  تــــعــــلــــــم  أن  عــــلــــيــــــها  يــــجــــــب  االتحــادات    .2

 3.  يجــب علــى الفيفــا أن تتأكــــــد مــــــن االمتثــال للعقوبــات المقــررة بمقتضــى كــود الفيفــــــا 
    التأديبــي . 
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المبحث الثاني - السلطات

   المادة )95( : الحكام                                                )ملزمة(

1.  خالل المباريات، تصدر القرارات التأديبية من قبل الحكم وتكون هذه القرارات نهائية. 

2. فــي ظــروف معينــة، االختصــاص القضائــي للهيئــات القضائيــة قــد يكــون هــــــــو المطبــــــق.

 المادة )96( : الهيئات القضائية

االستئنــــــاف. ولجنــــــة  التأديبيــــــة  اللــــجــــنــــــة  هــــــي  لإلتــــحــــــاد  الــــقــــضائــــيــــــة   الهــــيــــئــــــات 

   المادة )97( : محكمة تحكيم اإلتحاد الرياضية

قــرارات معينــة تصــدر مــن قبــل لجنــة االســتئناف مــن الممكــن الطعــن بهــا أمــام محكمــــــة 
 تحكيــم اإلتحــاد الرياضيــة –أن وجــدت-.

  المادة )98( : اللجنة الطبية                                          )ملزمة(

اللجنة الطبية لإلتحاد، أو الهيئات األخرى التي تخضع إلشرافهـــا أو الهيئات المختصـــة 
 األخــرى، تتولــى إجــراء اختبــار المنشــطات وتحليــل العينــات وفحــص الشــهادات الطبيــة.
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المبحث الثالث - اللجنة التأديبية

   المــادة )99( : االختصــاص العــام                                )ملزمــة(

اللجنــة التأديبيــة مخولــة سلطـــــة إيقــاع العقوبــات علــى خــرق لوائــح اإلتحــــاد التــي ال 
تخضــع الختصــاص هيئــة أخــرى. 

  المادة )100( : االختصاص المحدد                                        )ملزمة(

 اللجنــة التأديبيــة هــي المســؤولة عن: 

 1. فــرض العقوبــات علــى المخالفــات الــواردة فــي هــذه الالئحــة مــا لــم يــرد النــص بخــالف ذلــك. 

بــــــــــالتــــــــــدابيــــــــــــر المؤقتــــــة. المتعلــــــــــقــــــــــــة  القــــــــــــرارات  إصـــــــــــــــــدار  .2

3. فرض العقوبات على المخالفات الخطيرة التي لم ينتبه اليــها مسؤولو المباراة.

4. تصحيــح األخـــــــطاء الواضحــة فـــــــــــي قــرارات الحـــكـــــــــــام التأديبيــــــــــة.

5. تمديــد مـــــــــــدة اإليقـــــــــــاف التــي تحــدث تلقائيـــــــــــا بــســـــــــــبب الــطــــــــــرد.

غرامـــــــــــة. دفـــــــــــع  مــــثـــــــــــل  إضـــــــــافيـــــــــــة،  عـــــــــقـــــــــوبــــــــات  إصـــــــــــدار   .6

 7. أيــة اختصاصــات أخــرى قــد تــرد فــي ســياق الالئحــة أو يتــم تكليــف اللجنــة بهـــــا مــن 
   قبــل الهيئــة التنفيذيــة.
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 1. لرئيــس اللجنــة التأديبيــة إصــدار القــرارات اآلتيــة منفــردًا: 
       أ.  الحكم بإيقاف شخص لمــدة تصـــل إلى ثـــالث مباريات أو لمدة تصــل الى شهريــــن.

     ب.  الحكـــــــم بغرامـــــــة تصـــــــل الـــــــى ) 1500 ( ديـنــــار.

     ت.  رفــع الطلــب لتعميــم العقوبــة علــى مســتوى العالــــــــم.
     ث.  البــت فــي النزاعــات الناشــئة عــن االعتراضــات علــى أعضــاء اللجنــة التأديبيــة.

      ج.   إعــالن تعديــل وإلغــاء التدابيــر المؤقتــة. 

 2.  في حال انعقاد اجتماع اللجنة التأديبية فال يجوز للرئيس إصدار القرارات الواردة في 
    الفقــرة ) 1( مــن هــذه المــادة منفــردًا.

 المادة ) 101 ( : اختصاص الرئيس عندما يحكم منفرداً                  )ملزمة(
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  المادة )102( : االختصاص العام                                         )ملزمة(

 لجنــة االســتئناف هــي إحــدى هيئــات اإلتحــاد القضائيــة، وتختــص بمــا يلــي:

 1.  النظــــــر فــــي الطعــــون المقدمــــة ضــــد القــــرارات غــيــــر القطعــــية الصــادرة عــن اللجنــة 
  التأديبيــة بصفــة أساســية .

 2. النظــــــر فـــــي الطعــون المقدمــة ضــد القــرارات غيــر القطعيــــــة الصــــــادرة عــــــن لجــــنــــــة 
    أوضــاع الالعبيــــــن أو غــــرفة فــض النزاعــات بصفــة مؤقتــة لحيــن إنشــاء هيئــة تحكيــم 

   رياضيــة أردنيــة.

المبحث الرابع - لجنة االستئناف

   المادة )103( : اختصاص الرئيس عندما يحكم منفردًا                 )ملزمة(

1. لرئيــس لجنــة االســتئناف إصــدار القــرارات اآلتيــة منفــردًا : 
     أ.  البــت فــي الطعــن المقــدم علــى قــرار تمديــد العقوبــة.

     ب. البــت فــي النزاعــات الناشــئة عــن االعتراضــات علــى أعضــاء لجنــة االســتئناف.
      ج. البت في الطعون المقدمة على القرارات المؤقتة التي تصدر عن رئــيــس اللجنــــة 

        التأديبيــة.
     د. إعــالن تعديــل وإلغــاء التدابيــر المؤقتــة.

 2. فــي حــال انعقــاد اجتمــاع لجنــة االســتئناف فــال يجــوز للرئيــس إصــدار القــرارات الــواردة 
   فــي الفقــرة ) 1 ( مــن هــذه المــادة منفــرداً. 
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   المادة )105( : االجتماعات                                               )ملزمة(

1.  تعتبـــــــــر اجتماعـــــــــات اللجنــة قانونيــة بحضـــــــــور أغلبيـــــــــة أعضائهـــــــــا علـــــى األقــل.

 2. تقــوم الســكرتارية بنــاء علــى طلــب الرئيــس ، بدعــوة األعضــاء الــى االجتمــــاع كلمـــــــــا  
   دعــت الحاجــة لذلــك.

   

   المادة )104( : التشكيل                                                    )ملزمة(

 1.  تقــوم الهيئــة التنفيذيــة بتعييــن أعضــاء اللجنــة التأديبيــة ولجنــة االســتئناف بالعــدد الــذي 
    تــراه مناســبًا ولمــدة أربــع ســنوات. 

 2.  تقــوم الهيئــة التنفيذيــة بتعييــن رئيــس كل لجنــة مــن بيــن األعضــاء لنفــس مــدة األربــــع 
    ســنوات.

ــة تضــم جميــع األعضــاء  لتعييـــن نائبيــــن للرئيــــس ــد جلســـــ ــو لعقـــــ ــة تدعـــــ  3.   كـــــــل لجنـــــ
     )نائــب أول ونائــب ثانــي( مــن بيــن األعضــاء الموجوديــن بطريقةــــ األغلبيــة البسيطـــة 
ــت. ــق التصـــــويـــ ــن حـــــ ــون  للمرشحيـــــ ــوات. علــى أن ال يـــــكـــــ      لنـفــــس مــدة األربــع ســنـ

4.  الرئيـــــــس ونائـــــــب الرئيـــــــس  لكـــــــال اللجنتيــن يجــب أن يتمتــــعا بمـــــؤهالت قانـــــونيــــة.

 5.  يحق للهيئة التنفيذية إعادة تشكيل اللجنة التأديبيـــة ولجنــــة االستئنــــاف متــــى اقتضــــت 
    الحاجــة لذلــك.

 المبحث الخامس
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   المادة )106( : الرئيس      

1. الرئيــس يديــر االجتماعــات ويصــدر القــرارات المخــول لــه اتخاذهــا فــي هــذه الالئحــة.
 2. فــي حــال تغيــب الرئيــس عــن الحضــور، فــإن نائبــه األول يحــل محلــه ، وإذا تغــــيـــــــب 

   الرئيــس ونائبــه األول فيحــل محــل الرئيــس نائبــه الثانــي . 

   المادة )108( : االستقاللية                                     )ملزمة(

 1.  تصــدر الهيئــات القضائيــة لإلتحــاد قراراتهــا باســتقاللية كاملــة. وبصفــة خاصــة ال 
   يتلقــون أيــة تعليمــات مــن أي هيئــة أخــرى.

 2. يحظــر علــى أي عضـــــو مــن أعضــاء الهيئــــــــات األخــرى التابعــــة لإلتحـــــاد أن يبقـــــى 
    فــي حجــرة االجتمــاع أثنــاء مــداوالت الهيئــات القضائيــة إال إذا ســمحت  لــه الهيئـــــات 

   القضائيــة صراحــة بالحضــور. 

   المادة )107( : السكرتارية ومقرري اللجان      

ــن  ــزم مـــــ ــة ومــا يلـــــ ــة بالسكرتاريـــــ ــات القضائيـــــ ــزود الهيئـــــ ــاد تـــــ  1. األمانــة العامــة لإلتحـــــ

   الموظفيــن فــي المقــر الرئيســي لإلتحــاد.

اللـــــــــــجـــــــان. مـــــقــــــــــــرري  بـــــتـــــعـــــيـــــيــــــــــــن  تـــــقــــــــــــوم  لإلتـــــحـــــــاد  العـــــامـــــــة  األمـــــانـــــــة   .2

ــن محاضــر الجلســات  ــة وتدويـــــــ ــال اإلداريــــــــ ــية األعمـــــ ــة مسؤولـــــ  3. يتولــى مقــرر اللجنـــــ
    والقــرارات التــي تصــدر اثنــاء الجلســات.

 4.  يتولــى مقــرر اللجنــة حفــظ األوراق. ويجــب االحتفــاظ بالقــرارات الصــادرة والملفــــــــــات 
    ذات الصلــة لمــدة عشــر ســنوات علــى األقــل.
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   المادة )109( : عدم ازدواجية العضوية                                )ملزمة( 

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

المادة )110( : الحيادية                                                    )ملزمة(    

 1.  يحظــر علــى أعضــاء الهيئــات القضائيــة لإلتحــاد المشــاركة فــي أي اجتمــاع متعلــــــق 
   بمســألة مــن الممكــن أن تثيــر شــكوكًا حــول حيدتهــم  . 

2. وهــذا ينطبـــــق علــــــى الحـــــــاالت اآلتيــــــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 
    أ. إذا كان العضــو المعنــي لــه مصلحــة مباشــرة فــي نتائــج هــذه المســالة.

    ب. إذا كــــانــــــت تربــــطــــــه عالقــــــة بــــــأي مــــــن األطــــــراف.
    ج. إذا كان قريبــًا ألحــد األطــراف حتــى الــــدرجــــــة الرابعــة.

     د.  إذا كان قــد ســبق لــه التعامــل مــع القضيــة أو أبــدى رأيــًا فيهــا فــي ظــروف مغايــرة.

 3. األعضــاء الذيــن يرفضــون المشــاركة فــي االجتمــاع ألي ســبب مــن األســباب المذكــورة 
   أعــاله يجــب عليهــم إخطــار الرئيــس فــورا. 

 4.  لألطــراف ذوي العالقــة أن يعترضــوا علــى عضــو يعتقــدون أنــه مــن الممكــن أن يكــون 
    متحيــزًا.

5. الرئيــس هــو الــذي يبــت فــي ادعــاءات التحيــز.

اإلجــراءات التــي شــارك فيهــا الشــخص الــذي أمــر الرئيــس بعــدم مشــاركته تعتبــر الغيــه   .6 
    وباطلــة.



86

الالئحة التأديبية  2020

   المادة )111( : السرية                                                     )ملزمة(   

 1.  يجــب أن يضمــن أعـــــضـــــــاء الهيئـــــــات القضـــــائـــــيـــــــة المحافظــة علــى سريـــــة  كـــــــل  
    المعلومــات التــي أتـــــيـــــــح  لهــم اإلطــالع عليهــا اثنــاء أداء واجبهــم ، مثـــــــل) وقائـــــــع    

   القضيــة، مضمــون المــداوالت والقــرارات المتخــذة(.

 2. مضاميــن القــرارات التــي يجــوز إعالنهــا للعمــوم هــي تلــك التــي تـــــم تبليغهــا لألطــراف
   ذوي العالقــة.

المادة )112( : اإلعفاء من المسؤولية                                   )ملزمة(       

ــاد  ــأ الفــادح، ال يعتبــر أعضــاء الهيئــات القضائيــة فــي اإلتـــــحـــــ ــة الخطـــــ ــناء حالـــــ باستثـــــ
أو مقــرري اللجــان مســؤولين عــن أيــة أفعــال أو اغفــاالت ألي مــن اإلجــراءات التأديبيــة. 



87

 المادة )113( :حساب المهل الزمنية                                  )ملزمة(

 1.   يبــدأ ســريان المهــل الزمنيــة بالنســبة لألنديــة مــن اليــوم التالــي الســتالم الوثيقــة ذات 
   الصلــة.

 2.   يبــدأ ســريان المهــل الزمنيــة بالنســبة لألشخــــاص األخرىــن بعــــــد أربعــة أيــــــام تاليـــــة 
الســتالم الوثيقــة مــن قبــل الجهــة المســؤولة عــن تســليمها للمطلــوب تبليغــــــه، إال إذا      
    تم إرسال الوثيقة مباشرة الى الشخص المعني أو ممثله القانوني فـــــإن المـــــهلـــــة تبدأ 

فــي اليــوم التالــي الســتالم الوثيقــة.    

إذا كان اليــوم األخيــر مــن المهلــة يوافــق عطلــة رســمية، فــإن المهلــة المحــددة تمتــــــد    .3 

   ألول يــوم عمــل بعــد انتهــاء العطلــة الرســمية.

   المادة )114( :التقيد بالمهل الزمنية                       

1.   يعتبــر اإلجــراء ضمــن المهلــة الزمنيــة إذا تــم اتخــاذه قبــل انتهــاء المــدة المحــددة لـــــه.

 2.   يجــب تســليم الوثيقــة إلــى الجهــة المعنيــة أو إرســالها بالبريــد االلكترونــي فــي مـــوعـــــد  
ليـــــاًل مـــــن اليـــــوم األخـــــير مـــــن المهلـــــة المـــحـــــددة. ال يـــتـــجـــــاوز تمـــــام الساعـــة)12(    

 3.   إذا أرســلت الوثيقــة  بالبريــد اإللكترونــي، فــإن اإلجــراء يكــون ضمــن المهلــة الزمنيـــــة 
    إذا وصلــت الوثيقــة إلــى الهيئــة المعنيــة فــي اليــوم األخــيـــــر مـــــن المـــهـــلـــــة الزمنيـــــة،    
علـــــى أن تصـــــل الوثيقـــــة األصليـــــة إلــى الهيـــئـــــة المعنيـــــة خــالل خمســة أيــام عمــل.    

 4.   فــي حالــة تقديــم الطعــون، فــإن الرســم الواجــب إيداعــه يعتبــر بأنــه مدفــوع فــي الميعــاد 
      المحــدد إذا تــم الدفــع إلــى حســاب اإلتحــاد فــي موعــد ال يتجــاوز تمــام الســاعة)4( 

   عصــرًا مــن اليــوم األخيــر مــن المهلــة الزمنيــة المحــددة.
 

الفصل الثاني - اإلجــراءات
   المبحث األول  -  القواعد العامة

الفرع )1( المهل الزمنية: 
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  المادة )115( : التمديد                                                   )ملزمة(   

 1.  يجــوز للرئيــس تمديــد المهــل الزمنيــة التــي قــام هــو أو قامــت اللجنــة بتحديدهــا، بنـــــــاء 
   علــى طلــب. ولكـــــن ال يجــوز تمديــد المــــهـــــل الزمنيـــــة المحـــــددة فــي هــذه الالئــــحــــــة.

ال يجــوز تمديــد المهلــة الزمنيــة ألكثــر مــن مرتيــن، والمــرة الثانيــة تكــون فـــــي ظـــــروف .2 

   اســتثنائية فقــط.

 3. إذا رفــــــــض الرئــــــيــــــــس أو اللجنــــــــة تمديــــــــد المهلــة الزمنيــة، يمنــح الطالــب يوميــــــــن 
    إضافييــن. وفــي حــــــــاالت الطــوارئ يجــوز للرئيــس أن يعلـــــــن قــــرار الرفـــــــض لمقــــــــدم 

   الطلــب شــفهيا.

  المادة )116( : المحتويات                                            )ملزمة(   

1.  يجــب أن يـٌــستمع لألطــراف قبــــــل اتــــخـــــاذ أي قـــرار.
2.  يــــجــــــوز لألطــــــراف عــــــــلــــــى وجــــــه الخــــصــــــوص: 

              أ - اإلطــالع علــى الملــف. 
             ب - تقديــم حججهــم الواقعيــة والقانونيــة.

             ت - طلــــــب تقديــــــم بينــــــات. 
ــة.   ــم أدلــــ ــي تقديــــ ــة فــــ              ث - المشاركــــ
             ج - الحصــــــول علــى قــرار مســــــبب.

3.  يمكــن تطبيــق أحــكام خاصــة فــي ظــروف معينــة.

الفرع )2( حق سماع األطراف:
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 المادة )117( : القيود على سماع األطراف                            )ملزمة(   

 1.   يجــوز تقييــد الحــق فــي االســتماع لألطــراف فــي ظــروف اســتثنائية، كمــا هــو الحـــــال 
عندمــا تكــون المســائل ســرية وبحاجــة إلــى حمايــة أو أن اإلجــراءات تتطلــب أن تتــم      

بشــكل أصولــي.     

2.   يمكــن تطبيــق أحــكام خاصــة فــي ظــروف معينــة.

   المادة )118( : أنواع البينات )أدلة اإلثبات(                          )ملزمة(   

1.  يمكــن تقديــم أي نــوع مــن البينــات .

 2.  البينــة التــي  تشــكل انتهــاكا لكرامــة اإلنســان، أو مــن الواضــح أنهــا غيــر منتجــة يتــــــم  
    رفضهــا.

3.   وعلــى وجــه الخصــوص، تعتبــر األدلــة التاليــة مقبولــة: 
        أ -   تقارير الحكام أو مساعدي الحكام أو مراقبي المباريات أو مراقبي الحكام.

       ب -   تصريحــات األطــراف والشــهود.
       ت-   األدلــة الماديــة.
       ث-   آراء الخبــراء.

       ج-   التســجيالت الصوتيــة أو الفيديــو. 

الفرع )3( اإلثبات:
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   المادة )119( : وزن البينات                                         )ملزمة(   

ــات. ــة بشــأن أدلــة اإلثبـــــ ــة مطلـــــقـــــ ــا ســلطة تقديريـــــ ــة ســيكون لـــــهـــــ 1. الهيئــات القضائيـــــ

 2. يمكــن للهيئــات القضائيــة و علــى وجــه الخصــوص، أن تأخـــــــذ فيـــــــ االعتبــــار ســلوك 
    الطرفيــن خــالل اإلجــراءات، وخاصــة الطريقــة التــي يتعاونــون بـــــهـــــــا مـــــــع الهيئـــــــات 

   القضائيــة واألمانــة العامــة .
3. يتــم اتخــاذ القــرار بنــاء علــى قناعــات شــخصية. 

  

   المادة )121( : عبء اإلثبات                                        )ملزمة(   

عــبء اإلثبــات علــى المخالفــات التأديبيــة يقــع علــى عاتــق اإلتحــاد.  .1

 2. فــي حالــة انتهــاك قواعــد مكافحــة تنــاول المنشــطات، يتحتــــــم علــى المشــتبه بــه تقديــــــم 
    الدليــل الــالزم لتخفيــض أو إلغــاء العقوبــة. مــن أجــل تخفيــض العقــــــوبات، المشتــبــــــه 
   بــــــــــه يجــــــــــب عليــــــه أيضــا أن يثبــت كيفيــة دخــول المــــــادة المحظــــــورة إلــــــى جســمه.

   المادة )120( : تقارير مسؤولي المباريات                            )ملزمة(   

1. الوقائــع الــواردة فــي تقاريــر مســؤولي المبــاراة يفتــرض أن تكــون دقيقــة.

2. يســمح لألطــراف إثبــات عــدم دقــة محتويــات تقاريــر مســؤولي المبــاراة.

 3. إذا كان هنــاك أي تناقــض فــي التقاريــر الــواردة مــن مســؤولي المباريــات المتعدديــــــن 
ــإن      وليـــــس هـــــــنــــــاك أي وســيلة لحســم إختــالف وجهــات النظــر حــــــول الــوقائــــــع، فـــــــــ
    تــــقــــريــــــر الحــكـــــم هــو الــذي يعتــد بــه بخصــوص األحــــــداث التــي وقعــــــت فــي ميــــدان 
    اللعــــــب. فــــــي حيـــــــن يعتــــد بتقـــاريـــــر مراقبــــي المباريــات بخصــوص األحــــــداث التــي 

   وقعــت خــارج ميــدان اللعــب.
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 المادة )122( : التمثيل والمساعدة                                    )ملزمة(   

1. يجــوز للطرفيــن اتخــاذ الترتيبــات الالزمــة للتمثيــل القانونــي.

 2.  إذا لــم يكــن األطــراف مطلوبيــن للمثــول شــخصيا، فيمكــن لهــم أن يلجــأوا إلــى تعييــن 
    شــخص يمثلهــم. 

3. لألطــراف حريــة اختيــار ممثلهــم الشــخصي وممثلهــم القانونــي. 

   المادة )123( : لغة اإلجراءات                                        )ملزمة(   

1. تكــون اللغــة العربيــة هــي اللغــة المســتخدمة فــي اإلجــراءات .

2. يجــــوز أن يتــم إســتخدام خدمــــات الترجمـــــــة الفوريـــــــة إذا مـــــا دعــت الضــرورة لذلــك.

3. تصــدر القــرارات المتخــذة باللغــة العربيــة.

 4. إذا كانــت اللغــة العربيــة ليســت هــي اللغــة األم للشخـــــــص المعنـــــــي، فيتعيـــــــن علــى 
    االتحــاد ترجمــة القــرار لــه.

الفرع )4( التمثيل والمساعدة:

الفرع )5( اللغة المستخدمة في اإلجراءات:
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1.  يجــب تبليــغ جميــع األطــراف بالقــرارات.

 2. القــرارات والوثائــق األخــرى المخاطــب بهــا الالعبــون أو المســؤولون توجــه إلــى النــادي    
    المعنــي شــريطة أن يحيــل هــذه الوثائــق إلــى األطــراف المعنيــة. وإذا تــم إرســال الوثائــق 
تبلــغ بصــورة  قــد  المعنــي  الشــخص  فيعتبــر  النحــو  هــذا  علــى  المعنــي  الطــرف  الــى      

   أصوليــة بعــد مضــي أربعــة أيــام تاليــة لوصــول الوثائــق الــى النــادي.

المتعلقــة  القــرارات  فــإن  المحــددة،  المهلــة  خــالل  االســتئناف  تقديــم  يتــم  لــم   3. إذا 
المنظمــة  الــى  تبليغهــا  يجــب  التأديبيــة  اللجنــة  تصدرهــا  التــي  المنشــطات      بتعاطــي 
المتعلقــة  القــرارات  أخــرى،  مختصــة  جهــة  أي  و/أو  المنشــطات  لمكافحــة     األردنيــة 
    بتعاطــي المنشــطات التــي تصدرهــا لجنــة االســتئناف يجــب تبليغهــا بنفــس الوقــت إلــى 
    الطرفيــن وإلــى المنظمــة األردنيــة لمكافحــة المنشــطات و/أو أي جهــة مختصــة أخــرى .

 
   المادة )125( : وسيلة التبليغ                                             )ملزمة(

القــرارات التــي ُتبلــغ بالبريــد االلكترونــي تكــون ملزمــة قانونــا. 

   المادة )126( : األخطاء المادية أو الحسابية                         )ملزمة(

الفرع )6( تبليغ القرارات:

الفرع )7( خصائص متعددة:

  المادة )124( : المخاطبون                                            )ملزمة(

أو حســابية واضحــــة ماديــة  أخطــاء  يــة  أ وقــت تصحيــح  أي  فــي  للهيئــات  يجـــــــوز 
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 المادة )127( : النفقات والمصاريف                                     )ملزمة(

   المادة )128( : تنفيذ القرارات                                           )ملزمة(

القــرارات تدخــل حيــز التنفيــذ بمجــرد أن يتــم تبليغهــا حســب األصــول.

    المادة )129( : إغالق باب اإلجراءات                                   )ملزمة(

قــد يغلــق بــاب اإلجـــــــراءات إذا: 
1.  توصــل الطرفــان إلــى اتـفـــاق. 
2.  أعلــن أحــد األطــراف إفالســه. 
ــمة الجــدوى.  3.  أصـــبــحـــت عــديـ

1.  يلــزم الطــرف الخاســر بدفــع النفقــات والمصاريــــــــف. 

2.  إذا لــم يكــن هنــاك طــرف خاســر، يتحملهــا االتحــاد.

 3.  مــن الممكــن تقســيم النفقــات والمصاريــف علــى عــدة أطــراف إذا وجــــدت الهيئـــــة ذلــك    

   منصفــًا.

ــر الموضــوع تقــرر كيفيــة توزيــع النفقــات  ــولى البـــــــت فـــــــي جــــوهـــــ ــة التـــــــي تتـــــ  4.  الهيئـــــ
    والمصاريــف وقيمــة هــذه المبالــغ يتــم تحديدهــا مــن قبــل الرئيــس. هــذه األحــكـــام غيــــر 

   قابلــة لالســتئناف.

 5.  يجــوز للرئيــس )علــى ســبيل اإلســتثناء( أن يقــرر تخفيــض قيمــة النفقــات والمصاريــف 
   أو االســتغناء عنهــا. 
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 المادة )130( : بدء اإلجراءات                                            )ملزمة(

1. المخالفــات التأديبيــة تخضــع للمســاءلة تلقائيــا )ال تحتــاج الــى تقديــم شــكوى لتحريكهــا(.

 2. ألي شــخص أو هيئــة تقديــم شــكوى أو بــالغ الــى الهيئــات القضائيــة عــــــن أي ســـــلـــــوك

 يعتبره أو تعتبره غير متفق مع لوائح االتحاد. )مثل هذه الشكاوى يجب أن ُتقــــدم خــــطيــــًا(.

3. مســؤولو المباريــات ملزمــون  بالتبليــغ عــن المخالفــات الــــتي وصــــــلــــــــت الــــــــى علمهــــــم.

  المادة )131( : التحقيقات                

يجــري مقــرر اللجنــة التأديبيــة  التحقيقــات األوليــة الالزمــة مــن تلقــاء نفســه  فــي إطــار 
توجيهــات الرئيــس. 

  المادة )132( : التعاون من جانب األطراف                             )ملزمة(

 1. األطـــــــراف ملزمــون بالتعــاون إلثبـــــــات الوقائــع. علــى وجــه الخصـــــــوص، يجـــــــب أن 

ــات القضائيــة.  ــن الهيئـــــ ــة مـــــ ــى المعلومــات الموجهــــ ــول علـــ ــات الحصـــ     يمتثلــوا لطلبـــــ

 2. عندمـــا يكــون ذلــك ضروريــا، فــإن مقــرر اللجنــة التأديبيــة يتثبـــــت مــن صحــة الوقائــــــع 

    بعــد ســرد كل طــرف لروايتــه.

 3. إذا تباطـــــأ األطـــــراف فــي االســتجابة، فإنــه يحــق لرئيــس اللجنــة التأديبيــة بعــد توجيــــه 
   تحذيــر فــرض غرامــة تصــل إلــى )500( دينــار.

 4. إذا لــم يقــم األطــراف بالتعــاون، ال ســيما إذا تجاهلـــــــوا المهـــلـــــــة الزمنيـــــــة المحـــــــددة، 
    فللهيئــات القضائيــة إصــدار قرارهــا بشــأن القضيــة علــى ضـــــوء مـــــــا ورد فـــــــي ملـــــــف    

   القضيــة الــذي فــي حوزتهــا.

    المبحث الثاني
اللجنــــة التأديبيــــة 

الفرع )1( بدء اإلجراءات والتحقيق :
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   المادة )133( : ترتيب أدوار المرافعات الشفوية، المبادئ     

 1.   كقاعــدة عامــة، ال توجــد مرافعــات شــفوية واللجنــة التأديبيــــة هـــــــي التــي تقـــــــرر علــى 
    ضــوء ملــف القضيــة. 

 2.  بنــاء علــى طلــب أحــد األطــراف، يجــوز للجنــة اتخــاذ الترتيبــات الالزمـــــــة لســـــمـــــــاع 
    المرافعــات الشــفوية، والتــي ُيســتدعى اليهــا جميــع األطــراف.
ســـــــري. بشكــــــــــــل  دائـــــمـــــــًا  تســـــمـــــــع  الشفـــــويـــــــة  المرافعـــــــات   .3

   المادة )134(: المرافعات الشفوية، اإلجراءات     

ــاء مرافعتــه الشــفوية.  ــدأ بإلقـــــ ــذي سيبـــــ ــرف الـــــ ــس الطـــــ ــرر الرئيـــــ 1. يقـــــ

بمجــرد االنتهــاء مــن تقديــم البينــات، يتيــح الرئيــس الفرصــة األخيــرة بالــكالم   .2 
    للشــخص الــذي أقيمــت الدعــوى بمواجهتــه.

3.  تنتهــي المرافعــات الشــفوية بانتهــاء المرافعــات الختاميــة لألطــراف. 

   المادة )135( : المداوالت 

1.  تتــم مــداوالت اللجنــة التأديبيــة بشــكل ســري.
إذا تـــــــم سمـــــــاع أي مرافـــــعـــــــات شـــــفـــــويـــــــة، سيـــــليهـــــــا علــى الفــــور مـــــــداوالت.  .2

3. تتــم المـــــــداوالت بــــــصورة مستمـــــــرة، إال إذا وجـــــــدت ظـــــــروف استـــــثـــــنـــــائـــــيـــــــة.

الرئيــس هــو الــذي يقــرر ترتيــب المسائـــــــل المختـــــلفـــــة التــي ستعـــــــرض للمداولــة.  .4

ــاء الحاضــرون عــن آرائهــم بالترتيــب الــذي وضـــعــــــه الرئيــــــس،   5.  يعبـــــــر األعـــــضـــــ
    ويكــون الرئيــس دائمــًا آخــر مــن يعبــر عــن رأيــه. 
6.  مقــــــــــــرر اللجنـــــــة يكـــــــون دوره استشـــــــاري فقــط.

الفرع )2( المرافعات الشفوية، المداوالت، القرارات:   
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   المادة )136( : إصدار القرارات                            

1. تصــدر القــرارات بأغلبيــة بســيطة لألعضــاء الحاضريــن.

ــر التصويــت. ــو حاضـــــ ــل عضـــــ ــى كـــــ ــب علـــــ 2. يجـــــ

3. إذا تســاوت األصــوات، فيرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه الرئيــس. 

    المادة )137( : شكل ومحتويات القرار                                )ملزمة(

 1.   دون المســاس بتطبيــق المــادة )139( التاليــة، يجــب أن يتضمــن القــرار مــا يلــي:
       أ. تشــكيل اللجنــة )أســماء أعضــاء اللجنــة(.

أســماء األطراف.       ب.

      ج. ملخــص الوقائــع.
       د. أســس القرار.

      ه. النصــوص القانونيــة التــي أســتند اليهــا القــرار.
       و.  بنــود القــرار )الفقــرة الحكميــة(.

        ز.  اإلشــارة الــى أن القــرار قابــل للطعــن.
       ح.  الجهــة التــي ســتتحمل الرســوم والنفقــات والمصاريــف.

2.  توقــع القــرارات مــن قبــل رئيــس اللجنــة ومقــرر اللجنــة.
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  المادة )139( : االجراءات أمام رئيس اللجنة منفردًا

  تطبــق ذات القواعــد واألحــكام التــي تحكــم عمــل اللجنــة التأديبيــة علــى الرئيــس عندمــا 
 يصــدر القــرارات منفــردًا .

  المادة )138( : إصدار القرارات بدون أسس القرار                     )ملزمة( 

 1. قــد تقــرر الهيـــئات القـــضائية أال تـــــعلـــن أســس القــرار وبــدال مـــــــــن ذلــك تعلــــــــــن فقـــــــط 
    بنـــود القرار)الفقــرة الحكميــة(. وفـــــــي الوقــت ذاتـــــــه، يجـــــــب أن يبلـــغ األطـــــــراف أنـــــــه
     يــحــــق لهــم خــالل  عشــرة أيــام مــن تاريــخ اســتالم بنــود القــــــــــرار أن يتقدمـــــــوا بطلـــــــــب

   خطــي، لتوضيــح أســس القــرار، وفــي حالــة عــدم القيــام بذلــك فيترتـــــــب عليـــــــه دخـــــــول 
    القــرار حيــز النفــاذ.

 2. إذا تقــدم أحــد األطــراف بطلــب خطــي لتوضيــح أســس القــرار ، فيجــب تبليــغ  جـــــــميع 
ــة  ــورة فــي المــادة السابقة.المهـــلـــ ــه المذكـ ــل محتوياتـــــ ــًا بكامـــــ ــرار خطيـــــ     األطــراف بالقـــــ
    الزمنيـــــــة المحــددة لتقديـــــــم  اســتئناف- إذا انطبــق ذلــك- تبــدأ بمجـــــــرد استـــــــالم هـــــذا 

    القــرار.

 3. إذا لــم يطلــب األطــراف توضيــح أســس القــرار، فــإن شــرح قصيــر للقــرار يجــب أن يتــم 
   تســجيله فــي ملــف الدعــوى.

الفرع )3( اإلجراءات أمام رئيس اللجنة التأديبية الذي يحكم منفردًا
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  المادة )140( : القرارات القابلة لالستئناف                   

يمكــن أن يقــدم الطعــن علــى أي قــرار يصــدر مــــــن قبـــل اللجنــــــة التأديبيــــــة أمــــــام لجنــــــة 
 االســتئناف، وذلــك باســتثناء القــرارات الصــادرة بالعقوبــات التاليــة: 

     أ. التحذيــر.
     ب . لفــت النظــر.

ــدة تــــصــــــل إلــــــى شــــهــــــرين. ــدة تقــل عــن ثــالث مباريــات أو مــــ ــاف لــــمــ اإليــــقــــ      ج.
الغرامــة التــي تفــرض علــى النــادي إذا كانــــــت أقــــــل مــــــن )1000( دينــــــار أو        د.
         الغرامــة التــي تفــرض فــي الحــاالت األخــرى إذا كانــت أقــل مــن )500( دينــار.
      ه. القــرارات الصــادرة بخصــوص عــدم احتــرام القــرارات الصــادرة عــن اإلتحــاد ولجانــه 

         وهيئاتــه وفقــا للمــادة 38 مــن هــذه الالئحــة.

    المبحث الثالث
 لــجــــنـــة االســـتـــئـــنـــــاف  

  المادة )141( : أهلية مقدم االستئناف 

 1. أي شــخص كان طــــــرفًا فــي القضيــــــة المنظــــــورة أمــــــام الدرجــة األولــى ولــه مصلحــة   
    يحميهــا القانــون تبــرر تعديــل أو إلغــاء القــرار فيحــــــق لـــــــه أن يطعـــــــن بالقـــــــرار أمــام

    لجنــة االســتئناف.

 2. األنديــة لهــا الحــق أن تطعــن بالقــرارات التــي تتضـــــمـــــــن عقوبــــــات بحــــــق العبيــــهــــــا 
     أو مـــــســـــؤوليـــــــها شـــــريـــــــطة الحصـــــــول علـــــــى مـــــوافقـــــــــة خـــــــطية مـــــــن الشخـــــــــص 

    المعنــي.
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 المادة )142( : المهلة الزمنية المحددة لالستئناف 

 1. تســتأنف القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة التأديبيــة بموجــب الئحـــة إستئنــــــاف خطيــــــة 
خــالل ســبعة أيــام عمــل تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتاريــخ تبليــغ القــــــرار.    

2.  إذا لــم يتــم مراعــاة الفقــرة ) 1 ( مــــــن هــذه المــادة فــال ُيقبــــل االستئنــــــاف وُيــرد شكــــال.

 المادة )143( : أسباب االستئناف 

للمســتأنف اإلســتناد الــى عــدم دقــة الوقائــع و/أو التطبيــق الخاطــئ للقانــون كأســــبــــــاب 
لإلســتئناف.
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   المادة )144( : الئحة االستئناف 

1.  يــــجــــــب أن يقــــــدم المستــــــأنف الئحــــــة استئنافــــــــــه عــــلــــــــــى ثــــــــــالث نســــــخ.
 2. يجــب أن تحتــوي الئحــة االســتئناف علــى الطلبــات باإلضافــة إلــى أســباب و 

وســائل اإلثبــات ويجــب أن تكــون موقعــه مــن المســتأنف شــخصيًا أو مــن قبــل ممثلــه.    

   المادة )145( : إيداع رسم التأمين 
 1. يتوجــب علــى أي شــخص يرغــــــب بتقديــم إســتئناف أن يــودع معــه رســم تأميــن مقــدراه 
   )500( دينــــــار تدفــــــع نقــــــدا لصــــنــــــدوق االتحــــــاد حتــــــى يتــم نظــــــــــر االستئــــنــــــاف.

2. إذا تخلــف المســتأنف عــن إيــداع رســم التأميــن فيــرد إســتئنافه شــكاًل.

ــواه. ــن المــودع يــرد إلــى المســتأنف إذا كــــســــــب دعــــــــــــ ــم التأمــــيــــ 3. رســــ

ــح ، فــإن المســتأنف يتحمــل كافــة النفقــات   ــر صــحيــــ ــاف غــــيــ ــر اإلســــتــــئــــنـ  4. إذا أُعتبــــ
    والمصاريــف باإلضافــــــة إلــى رســــــم التأميــن المــودع. 

   المادة )146( : أثر االستئناف    

 1. يترتــب علــى تقديــم اإلســتئناف مراجعــة الدعــوى كاملــة مــن قبــل لجنــة االســتئناف مــن 
   الناحيتيــن الشــكلية والموضوعيــة.

 2. إذا كان القــرار المســتأنف موافقــًا ألحــكام هــذه الالئحــة مــن حيــث الشــكل والموضــوع 
ــًا  ــان مخالــــفــــ ــأنف عيــــــب شكلــــــي أو كــــ ــاب القــرار المستــــ ــا إذا شــــ      تقــرر تأييــده، أمــــ
     للقانــون، فللجنــة اإلســتئناف إمــا فســخه والبــت فيــه، أو فســخه واعادتــــه الــى اللجنــــــة 

     التــي أصدرتــه لتصحيــح الخطــأ الــذي وقعــت بــه وإعــادة إصــداره.

 3. االســتئناف ال يوقــف تنفيــذ القــرار المســتأنف مــا لــم يــــكـــن متعلقــــــا بــأداء مبــــلــــــغ مــن 
    المــال. 
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   المادة )146( : أثر االستئناف 

 1. يترتــب علــى تقديــم اإلســتئناف مراجعــة الدعــوى كاملــة مــن قبــل لجنــة االســتئناف مــن 
   الناحيتيــن الشــكلية والموضوعيــة.

 2. إذا كان القــرار المســتأنف موافقــًا ألحــكام هــذه الالئحــة مــن حيــث الشــكل والموضــوع 
ــًا  ــان مخالــــفــــ ــأنف عيــــــب شكلــــــي أو كــــ ــاب القــرار المستــــ ــا إذا شــــ      تقــرر تأييــده، أمــــ
     للقانــون، فللجنــة اإلســتئناف إمــا فســخه والبــت فيــه، أو فســخه واعادتــــه الــى اللجنــــــة 

     التــي أصدرتــه لتصحيــح الخطــأ الــذي وقعــت بــه وإعــادة إصــداره.

 3. االســتئناف ال يوقــف تنفيــذ القــرار المســتأنف مــا لــم يــــكـــن متعلقــــــا بــأداء مبــــلــــــغ مــن 
    المــال. 

   المادة )147( : تسلسل اإلجراءات التي تؤدي إلى إصدار القرار 

1.  تسلسل اإلجراءات التي تؤدي إلى اتخاذ القرار يتم كما هو مذكور في هذه  الالئحة.
2. يتــم توقيــع القــرارات مــن قبــل رئيــــــس اللجنــة ومقــــــرر اللجــــنــــــة.

3. ال يضــار الطاعــن مــن طعنــه.

   المادة )148( : استمرار اإلجراءات 

1.  كقاعــدة، تحكــــــم لجــــنــــــــــة االستــــئنــــــاف باعتبارهــــــا هيــــئــــــــــــــة الدرجــــــة األخــــيــــــــــرة. 

 2.  يــــجــــــــــوز الطعــــــن لــدى هيئــة التحكيــم الرياضيــة األردنيــة–إن وجــدت- ومحكمــــــــــة  
    التحكيــم الرياضــي )CAS( كمــا هــو مذكــور فــي المــادة )151( مــــــن هــذه الالئحــــــة.

   المادة )149( : اإلجراءات أمام رئيس لجنة االستئناف منفردًا 

تطبــق ذات القواعــد واألحــكام التــي تحكــم عمــل لجنــة اإلســتئناف  علــى الرئيــس عندمــــــا 
يصــدر القــرارات منفــردًا .
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   المادة )150( : التحكيم 

مــع مراعــاة النصــوص الــواردة فــي أنظمــة ولوائــح كل مـــن هيــــئــــــة التحكيــــــم الرياضــــيــــــة 
:)CAS(األردنيــة ومحكمــة التحكيــم الرياضــي

 1.  تختــص هيئــة التحكيــم الرياضيــة األردنيــة- فــي حــال وجودهــا-  ومحكمــة التحكيـــــم 
     الرياضــي )CAS( بالنظــر فــي أي طعــن ضــد أي قــرار نهائــي وملــزم صــــــادر عــن 
     أي مــن هيئــات اإلتحــاد ولجانــه وذلــك بإســتثناء االســتئنافات المتعلقــة بمــــخالفـــــــــات 
    قوانيــن اللعبــة أو تعليــق اللعــب بحــدود أربـــــع مباريــــــات أو بــــحــــــدود ثالثــة أشهــــــر. 

 2. وفــي حــال وجــود هيئــة التحكيــم الرياضيــة األردنــــــية ال تكــــــون القــرارات النهــــائــــيــــــة 
     الصــادرة عــن اإلتحــاد ولجانــه قابلــة للطعــن فيهــا أمــا محكمــــــة التحكـــيـــــم الرياضــــــي 
    )CAS( إال بعــــــد إســتنفاذ طــــــرق الطعــن أمــام هيئــة التحكيــم الرياضيــة األردنــــــية.

    المبحث الرابــــع
هيئة التحكيم الرياضية األردنية ومحكمة التحكيم الدولية )كاس(
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)ملزمة(  المادة )151( : القاعدة العامة                                    

 1. إذا تــم ارتــكاب انتهــاك وكان مــن المتعــذر إصــدار القــرار فــي الموضــــــوع الرئيســــــي 
     بالســرعة الالزمــة، فلرئيــس الهيئــة القضائيــة- فــي الحــاالت الطارئــة- أن يصــــــدر 

    قــرارًا مؤقتــًا بتعديــل أو ســحب عقوبــة.

 2. فــي ظــروف مماثلــة، لرئيــس الهيئــة القضائيــة الســلطة التقديريــة فــي إتخــاذ تدابــــيــــر 
    مؤقتــة، وعلــى وجــه الخصــوص للتأكــد مــن االمتثــال لعقوبــة ُتنفــذ بالفعــل.

3.  للرئيــــــس إتــــخــــــاذ التدابيــــــر المؤقتــة بنــاء علــى طــــلــــــــــب أو مــن تلقــــــــــاء نفســــــــــه.

    المبحث الخـــــامس
اإلجــــراءات الــخــاصـــــــــــة

الفرع )1( التدابير المؤقتة:

 المادة )152( : اإلجراءات                                                  )ملزمة(

1. يتخــذ الرئيــس قــراره باإلســتناد الــى البينــات المتوفــرة  فــي حينــه.

2. الرئيــس غيــر ُملــزم بســماع األطــراف.

  المادة )153( : القرار                                                    )ملزمة(

1. يســلم الرئيــس قــراره فــورًا.

2. مــن الممكــن تنفيــذ هــذا القــرار فــورًا. 
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 المادة )154( : مدة سريان التدابير المؤقتة                          )ملزمة(

1. ال تســري التدابيــر المؤقتــة لمــدة تزيــد عــن ثالثيــن يومــًا.

2. مــن الممكــن تمديــد تلــك المــدة لمــرة واحــدة فقــط ولمــدة عشــرين يومــًا.

 3. إذا صــــــدرت العقوبـــــة بصــــورة مؤقتــة، فيتــم خصــم مــدة تلــك العقوبــة المؤقتــة مـــــــن
 العقوبــة النهائيــة.

 المادة )155( : إستئناف التدابير المؤقتة                       

1.  من الممكن إســتئناف أي قرار يتعلق بالتدابير المؤقتة أمام رئيس لجنة االســتئناف.

2. الموعــد المحــدد لتقديــم االســتئناف هــو يوميــن تبــدأ مــن تاريــخ تبليــغ القــرار.

3. ترسل الئحة االستئناف مباشرة لإلتحاد بالبريد اإللكتروني خالل نفس المهلة المحددة.

ال يوقــف االســتئناف تنفيــذ القــرار. .4

 المادة )156( : تأييد االستئناف                             

يقبــل االســتئناف إذا كانــت الوقائــع المذكــورة فــي القــرار المســتأنف غيــــــر صحيحــــــة أو 
إذا كان هنــاك مخالفــة للقانــون. 
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 المادة )155( : إستئناف التدابير المؤقتة                       

1.  من الممكن إســتئناف أي قرار يتعلق بالتدابير المؤقتة أمام رئيس لجنة االســتئناف.

2. الموعــد المحــدد لتقديــم االســتئناف هــو يوميــن تبــدأ مــن تاريــخ تبليــغ القــرار.

3. ترسل الئحة االستئناف مباشرة لإلتحاد بالبريد اإللكتروني خالل نفس المهلة المحددة.

ال يوقــف االســتئناف تنفيــذ القــرار. .4

الفرع )2( المداوالت والقرارات التي تتخذ بدون اجتماعات:

الفرع )3( تعميم العقوبات ليكون لها أثر عالمي:

 المادة )157( : المداوالت والقرارات التي تتخذ بدون اجتماعات        )ملزمة(

 1.  إذا تطلبــت الظــروف ذلــك، يقــوم مقــرر اللجنــة بتنظيــم المــداوالت بحيــث يتــم اتخــاذ 
     القــرار مــــــن خــالل اإلجتمــاع عبــر الهاتــف، أو الهاتــــــف المرئــــــي أو أي وسيــــلــــــة 

    مماثلــة.

الــــحالــــــة. 2. المرافعــــــــــات الشفويــــــــــة ال تنطبــــــــــق علــــــى هــــــــــذه 

3. يــدون مقــرر اللجنــة  المحاضــر كمــا لــو كان إجتماعــًا عاديــًا.

 المادة )158( : طلب تعميم العقوبات ليكون لها أثر عالمي            )ملزمة(

 1. إذا كان االنتهــاك خطيــرًا، وخاصــة علــى ســبيل المثــــــال ال الحصــــــر المنشطــــــــــات 
    ، التأثيــر فــي نتائــج المباريــات بطريقــة غيــر شــرعية ، ســوء الســلوك ضــد مسؤولــــــي 
    المباريــات أو التزييــف والتزويــر أو مخالفــــــة القواعــد التــي تحكــــــم الفئــــــات العمريــة 
    فاالتحــادات الوطنيــة أو االتحــادات القاريــة والهيئــات الرياضيــة المنظمــــة األخــــــرى 
    يجــب عليهــا الطلــب مــن الفيفــا تعميــم العقوبــات التــي تفرضهــــــا ليكــــــــــون لهــــــا أثــــــر    

   عالمــي.

 2. أي عقوبــــــات قانونيــــة تتعلــق بالمنشــطات مفروضــة مــن قبــل إتحــــــاد دولــــــــــي آخــر 
     للرياضــة  أو منظمــة وطنيــة لمكافحــة المنشــطات أو أيــة جهــة حكــــوميــــــة تلــــتــــــزم 
     بالمبــادئ القانونيــة األساســية , فســوف تتبناهــا الفيفــا تلقائيــا، وشريطــــة تطــــبــــيــــــق 
     المتطلبــات المذكــورة أدنــاه فإنــه مــن الممكــن مــن حيــــــث  المبــدأ  تعميــــــم العقوبـــــــة 

     ليكــون لهــا أثــر عالمــي.
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  المادة )159( : شروط طلب توسيع نطاق العقوبات                   )ملزمة(

 تتم الموافقة على طلب تعميم العقوبات ليكون لها أثر عالمي إذا توافرت الشروط التالية: 

1.  أن يكــون الشــخص المعاقــب قــد تــم ذكــره بشــكل صحيــح .

 2.  أن يكــون الشــخص المعاقــب قــد أتيحــت لــه الفرصــة لشــرح موقفــه )بإســتثناء التدابيــر 
     المؤقتــه(.

3.  أن يكــون القــرار قــد تــم تبليغــه بشــكل أصولــي.

4.   أن يتطـــــابـــــق القــرار مـــــــع لـــــوائـــــــح الفـــــيـــــفـــــــا.

5.  أن ال يتعــارض مــع النظــام العــام ومعاييــر اآلداب العامــة.

  المادة )160( : إجراءات طلب تعميم العقوبات  

 1.  كمبدأ عام، يتخذ رئيس الهيئة القضائية للفيفا قراره بدون مناقشات أو سماع أي من 
     األطــراف مســتخدمًا المســتندات فقــط.

2.  بصــورة اســتثنائية يجــوز لــه أن يســتدعى األطــراف المعنيــة.

 3.  يقــدم الطلــب خطيــًا ويرفــق بــه نســخة معتمــدة عــــــن القــــــرار.  ويجــــــــــب بيــــــان اســــــم   
      وعنــوان الشــخص المعاقــب واســم كل مــن النــادي و االتحــاد المعنــى.

إذا اكتشــفت الهيئــات القضائيــة للفيفــا أن االتحــادات الوطنيــة، االتحــادات القاريـــــة   .4 
والمنظمــات الرياضيــة األخــرى لــم تطلــب تعميــم العقوبــات ليكــون لــه أثــــــر عالـــمي،       

فلتلــك الهيئــات إصــدار القــرار بنفســها.     
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  المادة )159( : شروط طلب توسيع نطاق العقوبات                   )ملزمة(

 تتم الموافقة على طلب تعميم العقوبات ليكون لها أثر عالمي إذا توافرت الشروط التالية: 

1.  أن يكــون الشــخص المعاقــب قــد تــم ذكــره بشــكل صحيــح .

 2.  أن يكــون الشــخص المعاقــب قــد أتيحــت لــه الفرصــة لشــرح موقفــه )بإســتثناء التدابيــر 
     المؤقتــه(.

3.  أن يكــون القــرار قــد تــم تبليغــه بشــكل أصولــي.

4.   أن يتطـــــابـــــق القــرار مـــــــع لـــــوائـــــــح الفـــــيـــــفـــــــا.

5.  أن ال يتعــارض مــع النظــام العــام ومعاييــر اآلداب العامــة.

  المادة )160( : إجراءات طلب تعميم العقوبات  

 1.  كمبدأ عام، يتخذ رئيس الهيئة القضائية للفيفا قراره بدون مناقشات أو سماع أي من 
     األطــراف مســتخدمًا المســتندات فقــط.

2.  بصــورة اســتثنائية يجــوز لــه أن يســتدعى األطــراف المعنيــة.

   المادة )161( : القرار في طلب تعميم العقوبات

ــا ملــزم بالتأكــد مــن اســتيفاء شــروط طلــب تعميــــــم   1.  رئيـــــــس الهيئـــــــة القضائيـــــــة للفيفـــــ
     العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )66( مــن الميثــاق التأديبــي للفيفــا. وليــــــس 

     لــه الحــق فــي إعــادة البحــث فــي جوهــر القــرار .

 2.  لرئيــس الهيئــة القضائيــة للفيفــا منــح الموافقــة علــى طلــب تعميــم العقوبــة أو رفـــــــض 
     منحهــا .

  المادة )162( : آثار قرار تعميم العقوبات      

 1. العقوبــة التــي تفــرض مــن قبــل االتحــاد الدولــي )الفيفــا( أو مــن قبــل االتحـــــــاد القــاري 
    لهــا نفــس األثــر علــى كل اتحــاد عضــو فــي الفيفــا كأن العقوبــة فرضــت مــن قبــل أي 

   منهــم.

 2. إذا كان القــرار غيــر قطعــي مــن الناحيــة القانونيــة . وتــم تعـــــميـــــــم العقـوبـــــــة ليكــــون 
     لهــا أثــر عالمــي، فــإن أي قــرار يتعلــق بتعميــم العقوبــة يجــب أن يكــون مؤسســًا علــى 

    مضمــون القــرار الحالــي لإلتحــاد الدولــي أو لالتحــاد القــاري.

الفرع )4( إعادة النظر:

  المادة )163( : أحكام إعادة النظر                                   )ملزمة(

 1. يمكـــــــن طلـــــــب إعـــــــادة النظـــــــر بعــد صـــــــدور قـــــرار قانونــي قطعــي إذا اكتشــف أحــد  
    األطــراف حقائــق أو براهيــن مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى إصــدار قــرار أصلــح بالنـــــــسبة 
   لــه، لــم يكــن مــن الممكــن -بالرغــم مــن بــذل العنايــة الالزمــة- أن يصــــدر وقـــــتـــــهـــــــا.

2.  يقــدم طلــب إعــادة النظــر خــالل عشــرة أيــام مــن اكتشــاف أسبـــاب إعــــــــــــادة النظـــــــر.

3.  ال تقبـــــــل طلبـــــــات إعـــــــادة النظــر بعــد مــرور ســنة واحــدة مــن تاريــخ نفـــــاذ الـــــــقرار.
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  المادة )164( : التعارض                                                   )ملزمة(

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

  

   المادة )165( : نطاق تطبيق الالئحة ، ما لم يرد به نص، العرف، الفقه 
                واالجتهادات القضائية                                )ملزمة(      

 1. هــذه الالئحــة تحكــم كل موضــوع أشــار اليــه مضمــون النــص أو معنــاه. 

 2.  إذا كانــت هنــاك أيــة مخالفــات أو عقوبــات أو أمــور لــم يــرد النــص عليهــا فـــــــي هــذه 
      الالئـــــحـــــــة ، فــإن الهيئــات القضائيــة ســوف تحكــم وفقــًا للوائــح الفيفــا فـــــــإن لــم يـــــــرد 
      بهــا نــص فوفقــًا للوائــح اإلتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم فــإن لــم يــرد بهــا نـــــــص فـــــــتحكم 
      وفقــًا لعــرف االتحــاد وفــي حالــة غيــاب العــرف فوفقــًا للقواعــد التــي ســيقومون بســنها.

 3.  تســـــتـــــنـــــــد الهيئــات القضائيــة لإلتحــاد أثنــاء عملهــا علــى مــا اســتقر عليــه الـــــفقـــــــه و   
     إجتهــاد القضــاء الرياضــي.   

 الفصل األول 
أحــــكـــــام ختامــــيــــة

   المادة )166( : االعتماد والنفاذ                                     )ملزمة(

1.  اعتمــدت الهيئــة التنفيذيــة هــذه الالئحــة بتاريــخ 1 / 3 / 2020 .

2. هــذه الالئحــة ســتدخل حيــز النفــاذ بتاريــخ  1 / 3 / 2020 .
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