
No. Item البند Infringement االنتھاك الغرامات المضاعفة
Double Fine

1 Player's equipment معدات الالعبین kit colour for match day not as approved by PLC عدم االلتزام باللون المعتمد من اللجنة لیوم المباراة 5,000 

2 Player's equipment معدات الالعبین Name / number / Sponsors on jersey not as per approved 
by PLC

الرقم أو االسم أو شعارات الرعاة على قمصان الالعبین غیر مطابقة للمعتمد من لجنة دوري المحترفین 2,000 

3 Player's equipment معدات الالعبین Use un‐registred kit by PLC استخدام معدات غیر مسجلة أو معتمدة من اللجنة 5,000 

4 Player's equipment معدات الالعبین Did not bring both kits / equipment to stadium عدم إحضار طقمي الفریق لالستاد یوم المباراة 5,000 

5 Club General Coordinator  المنسق العام للنادي GC not available غیر موجود 5,000

6 Club General Coordinator  المنسق العام للنادي GC late at the stadium وصول متأخر إلى الملعب 2,500 

7 Club General Coordinator  المنسق العام للنادي Poor performance of GC أداء ضعیف 1,000 

8 Ball Boys أطفال الكرات Ball kids not provided ال یوجد 5,000 

9 Ball Boys أطفال الكرات Ball kids not as per regulations غیر مطابقین لالئحة برنامج الشباب 2,500

10 Ball Boys أطفال الكرات Ball kids: undisciplined غیر منضبطین 1,000 

11 Start List Approve اعتماد قائمة الالعبین Late delivery  تأخر اعتماد  قائمة الالعبین 2,000 

12 Start List Online Submission إدخال قائمة الالعبین Non‐submission of player start list عدم إدخال قائمة الالعبین 3,500

13 Official Countdown العد التنازلي النطالق المباراة Late arrival at stadium تأخر وصول الفریق لالستاد 2,500 

14 Official Countdown العد التنازلي النطالق المباراة Warm up not according to designated time in official 
countdown

لم یتم االلتزام بوقت بدء أو انھاء االحماء حسب العد التنازلي للمباراة 2,500 

15 Official Countdown العد التنازلي النطالق المباراة Pre match kick‐off ceremony (PLC anthem, Fair Play 
flag,…etc) not as per regulations

المراسم الخاصة بانطالق المباراة (نشید اللجنة ، علم اللعب النظیف،... الخ) 3,000 

16 Official Countdown العد التنازلي النطالق المباراة Club late (between 1‐2 minutes) for start of 1st half / 2nd 
half

تأخر الفریق 1‐2 دقیقة في النزول إلى أرض الملعب في بدایة المباراة/ في بدایة الشوط الثاني 1,000

17 Official Countdown العد التنازلي النطالق المباراة Club late (between 2‐3 minutes) for start of 1st half / 2nd 
half

تأخر الفریق 2‐3 دقیقة في النزول إلى أرض الملعب في بدایة المباراة/ في بدایة الشوط الثاني 2,000

18 Official Countdown العد التنازلي النطالق المباراة Club late (between 3‐5 minutes) for start of 1st half / 2nd 
half

تأخر الفریق 3‐5 دقیقة في النزول إلى أرض الملعب في بدایة المباراة/ في بدایة الشوط الثاني 3,000

19 Official Countdown العد التنازلي النطالق المباراة Club late (above 5 minutes) for start of 1st half / 2nd half تأخر الفریق أكثر من 5   دقائق في النزول إلى أرض الملعب في بدایة المباراة/ في بدایة الشوط الثاني 5,000

20 Watering the Pitch رش أرضیة الملعب Did not inform MC 30 minutes before watering the pitch عدم ابالغ مراقب المباراة قبل نصف ساعة من الرش 1,000 

21 Watering the Pitch رش أرضیة الملعب Did not finish watering the pitch one hour before match 
kick‐off

عدم االنتھاء من رش الملعب قبل ساعة من موعد انطالق المباراة 2,000 

22 Public announcement system نظام االذاعة الداخلیة PA system not working الیعمل 2,500 

23 Public announcement system نظام االذاعة الداخلیة Announcer not following PLC script عدم االلتزام بنص اإلعالن الداخلي المعتمد من قبل اللجنة 1,000

24 Referees' Dressing room غرف تبدیل مالبس الحكام Not equipped as per regulations, including food / 
beverage

غیر مجھزة وفقاً  للوائح (بما في ذلك األطعمة والمشروبات) 1,000 

25 Referee's Dressing room غرف تبدیل مالبس الحكام Not provided or location not according to per Stadia 
Manual

غیر متوفرة أو أن الموقع غیر مطابق لدلیل االستادات 2,500 

26 Away team Dressing room غرف تبدیل مالبس الفریق الضیف Not equipped as per regulations, including food / 
beverage

غیر مجھزة وفقاً  للوائح (بما في ذلك األطعمة والمشروبات) 1,000 

27 Away team Dressing room غرف تبدیل مالبس الفریق الضیف Not provided or location not according to per Stadia 
Manual

غیر متوفرة أو أن الموقع غیر مطابق لدلیل االستادات 2,500 
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28 PLC Office مكتب لجنة دوري المحترفین Not equipped as per regulations, including food / 
beverage

غیر مجھزة وفقاً  للوائح (بما في ذلك األطعمة والمشروبات) 1,000 

29 PLC Office مكتب لجنة دوري المحترفین Not provided or location not according to per Stadia 
Manual

غیر متوفرة أو أن الموقع غیر مطابق لدلیل االستادات 2,500 

30 Match Officials Seats  المقاعد المخصص لمسؤولي المباراة Not equipped as per regulations, including food / 
beverage

غیر مجھزة وفقاً  للوائح (بما في ذلك األطعمة والمشروبات) 1,000 

31 Match Officials Seats  المقاعد المخصص لمسؤولي المباراة Not provided or location not according to per Stadia 
Manual

غیر متوفرة أو أن الموقع غیر مطابق لدلیل االستادات 2,500 

32 Medical Room (players / Officials) الغرف الطبیة لالعبین والمسؤولین Not equipped as per regulations, including food / 
beverage

غیر مجھزة وفقاً  للوائح (بما في ذلك األطعمة والمشروبات) 1,000 

33 Medical Room (players / Officials) الغرف الطبیة لالعبین والمسؤولین Not provided or location not according to per Stadia 
Manual

غیر متوفرة أو أن الموقع غیر مطابق لدلیل االستادات 2,500 

34 Ambulances سیارة االسعاف Ambulance arrived late (not at specified time), but before 
the match

وصول سیارة اإلسعاف متأخرة عن الوقت المحدد ولكن قبل بدء المباراة 2,500

35 Ambulances سیارة االسعاف Ambulance arrived late (caused match to be delayed for 
15 minutes)

وصول سیارة اإلسعاف متأخرة (وتم تأجیل المباراة 15 دقیقة بسبب ھذا التأخیر) 5,000



36
Private security for enforcement of 
accreditation system

االمن الخاص عن تطبیق نظام بطاقات االعتماد No security personnel ال یوجد أمن خاص 7,500 

37
Private security for enforcement of 
accreditation system

االمن الخاص عن تطبیق نظام بطاقات االعتماد Poor performance of security أداء ضعیف لألمن الخاص 2,500 

38
Private security for enforcement of 
accreditation system

االمن الخاص عن تطبیق نظام بطاقات االعتماد Late arrival at stadium by security وصول متأخر إلى الملعب 2,500 

39 Club Security Officer مسؤول االمن بالنادي Club Security Officer Unavailable ال یوجد 5,000 

40 Club Security Officer مسؤول االمن بالنادي Club Security Officer: Late arrival at stadium وصول متأخر إلى الملعب 2,500 

41 Club Security Officer مسؤول االمن بالنادي Club Security Officer: Poor performance أداء ضعیف 1,000 

42 Accreditation system نظام بطاقات االعتماد Abuse of  accreditation system انتھاك نظام بطاقات االعتماد 2,000 

43 Accreditation system نظام بطاقات االعتماد More than 10 officials on the team bench أكثر من عدد (10) مسؤولین على مقاعد البدالء 5,000 

44 Accreditation system نظام بطاقات االعتماد  unaccreditated personnel refuse to leave the official area رفض االشخاص غیر حاملي بطاقات االعتماد مغادرة المناطق الرسمیة 75,000

45 Accreditation system نظام بطاقات االعتماد  Officials refuse to wear the accreditation cards رفض المسؤولین ارتداء بطاقات االعتماد 2,000

46 Official Countdown العد التنازلي النطالق المباراة Late to open gates (later than 30 minutes before KO) تأخر فتح البوابات أكثر من 30 دقیقیة عن انطالق المباراة 5,000

47 Parking for Team Buses المكان المخصص لحافلة الالعبین Parking and/or Path for players buses in front of the 
mixed zone is not cleared at the minute 75

المكان المخصص أو الممر لوقوف حافلة الالعبین أمام المنطقة المختلطة في الدقیقة 75 قبل نھایة المباراة غیر 
خالي. 5,000

48 Parking for PLC Officials / Referees المواقف المخصصة للحكام ولمسؤولي لجنة دوري 
المحترفین Not provided  عدم توفیر مواقف السیارات 2,500

49 Smoking in official areas التدخین  داخل المناطق الرسمیة Smoking inside official area التدخین  داخل المناطق الرسمیة Refer to DC
االنضباط لجنة إلى اإلحالة

50 CLEANING النظافة Stadium and its surrounding areas (parking, entrances, 
gates, etc.) to be clean and presentable before each match

یجب تنظیف االستاد والمناطق المحیطة بھ (المواقف، المداخل، البوابات، وغیرھا) وجعلھا نظیفة قبل كل مباراة 2,000 

51 CLEANING النظافة All seats to be cleaned یجب تنظیف كافة المقاعد 2,000 

52 CLEANING النظافة All toilets and public areas to be cleaned and free from 
litter

یجب تنظیف كافة المراحیض والمناطق العامة وإزالة القمامة منھا 2,000 

53 TOILETS المراحیض All toilets to be equipped with washing facilities and toilet 
paper

یجب تجھیز كافة المراحیض بمرافق تغسیل وورق حمام 2,000 

54 TOILETS المراحیض Clear directional signage for toilets لوحات إرشادیة واضحة للمراحیض 2,000 

55 FOOD & BEVERAGE األطعمة والمشروبات Adequate range of food and beverage options available تتوفر مجموعة مناسبة من خیارات األطعمة والمشروبات 2,000 

56 FOOD & BEVERAGE األطعمة والمشروبات Adequate number of outlets open to serve fans present 
(Cat 1 and Cat 2 and for home and away fans)

یُفتح عدد مناسب من المحالت لخدمة الجمھور الحاضر (الفئة 1 والفئة 2 لكل من جماھیر الفریق الضیف 
والمضیف) 2,000 

57 FOOD & BEVERAGE األطعمة والمشروبات F&B locations to be clean and hygienic یجب تنظیف وتعقیم مواقع األطعمة والمشروبات 2,000 

58 FOOD & BEVERAGE األطعمة والمشروبات F&B stock levels to be sufficient to cater for number of 
fans

یجب أن تكون كمیات األطعمة والمشروبات كافیة لخدمة عدد الجمھور 2,000 

59 FOOD & BEVERAGE األطعمة والمشروبات F&B outlets to be in operation from 30 minutes 
before the match until the end of the match یجب أن تبدأ منافذ اإلطعمة والمشروبات بالعمل قبل المباراة بـ 30 دقیقة وتستمر حتى نھایة المباراة 5,000 

60  Final match Prize Giving Ceremony مراسم تتویج المباریات النھائیة Not attending Cup handover ceremony عدم حضور مراسم التتویج 100,000 

61  Final match Prize Giving Ceremony مراسم تتویج المباریات النھائیة Not attending by coach عدم حضور مدرب الفریق لمراسم التتویج 30,000

62  Final match Prize Giving Ceremony مراسم تتویج المباریات النھائیة less than 18 Players 
حضور أقل من عددد 18 العب  لمراسم التتویج

 (5000 درھم لكل العب) 5,000

Other Issues ‐ مسائل أخرى

تكون الغرامة مضاعفة بحد اقصى مرة واحدة فقط*  

Access Control And Securtiy  مراقبة الدخول واألمن ‐

Fan Facilities & Services ‐ المرافق والخدمات الخاصة بالجماھیر


