
No. Item البند Infringement االنتھاك مبلغ المخالفة الغرامات المضاعفة
Double Fine

1 Clean stadium except for approved sponsors' advertisement خلو االستاد من أي شكل اعالني باستثناء الرعاة المعتمدین Unauthorized advertisement in camera view إعالن غیر مرخص في مجال تصویر الكامیرا 50,000

2 Players sleeve patches on Jerseys شارات المسابقات على قمصان الالعبین Sleeve patch not applied غیر مطبقة 10,000

3 Players sleeve patches on Jerseys شارات المسابقات على قمصان الالعبین Sleeve patch Partially applied  ً مطبقة جزئیا 5,000

4 Player's equipment معدات الالعبین kit colour for match day not as approved by PLC عدم االلتزام باللون المعتمد من اللجنة لیوم المباراة 10,000 

5 Player's equipment معدات الالعبین Name / number / Sponsors on jersey not as per approved by PLC الرقم أو االسم أو شعارات الرعات على قمصان الالعبین غیر مطابقة للمعتمد من لجنة دوري المحترفین 10,000 

6 Player's equipment معدات الالعبین Use un‐registred kit by PLC استخدام معدات غیر مسجلة أو معتمدة من اللجنة 20,000 

7 Player's equipment معدات الالعبین Did not bring both kits / equipment to stadium عدم إحضار طقمي الفریق إلى االستاد یوم المباراة 10,000 

8 Signage for officials room العالمات االرشادیة للغرف الرسمیة Signage not available غیر متوفرة 7,000 

9 Signage for officials room العالمات االرشادیة للغرف الرسمیة Signage not according to regulations العالمات اإلرشادیة لیست طبقاً للوائح 3,500 

10 Club General Coordinator  المنسق العام للنادي GC not available غیر موجود 10,000

11 Club General Coordinator  المنسق العام للنادي GC late at the stadium وصول متأخر إلى الملعب 5,000 

12 Club General Coordinator  المنسق العام للنادي Poor performance of GC أداء ضعیف 3,000 

13 Ball Boys أطفال الكرات Ball kids not provided ال یوجد 10,000 

14 Ball Boys أطفال الكرات Ball kids not as per regulations غیر مطابقین لالئحة برنامج الشباب 5,000 

15 Ball Boys أطفال الكرات Ball kids: undisciplined غیر منضبطین 2,500 

16 Club Activities أنشطة النادي Club activities not approved by PLC غیر معتمدة من لجنة دوري المحترفین 10,000 

17 Start List Approve اعتماد قائمة الالعبین Late delivery  تأخر اعتماد  قائمة الالعبین 3,000 

18 Start List Online Submission إدخال قائمة الالعبین Non‐submission of player start list عدم إدخال قائمة الالعبین 7,000 

19 Official Countdown العد التنازلي النطالق المباراة Late arrival at stadium تأخر وصول الفریق لالستاد 7,000 

20 Official Countdown العد التنازلي النطالق المباراة Warm‐up not according to designated time in the official countdown لم یتم االلتزام بوقت بدء أو انھاء االحماء حسب العد التنازلي للمباراة 5,000 

قائمة غرامات ضبط الجودة

Match Organisation ‐ تنظیم المباراة

QCP List

Season2017‐2016 الموسم الریاضي



21 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) 7,000 

22 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 3,500

23 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 7,000

24 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 10,000

25 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 20,000

26 Official Countdown العد التنازلي النطالق المباراة Did not provide requirements for cooling break (1st half) لم یتم توفیر المتطلبات الستراحة التبرید (الشوط األول) 5,000 

27 Official Countdown العد التنازلي النطالق المباراة Did not provide requirements for cooling break (2nd half) لم یتم توفیر المتطلبات الستراحة التبرید (الشوط الثاني) 5,000 

28 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 3,000 

29 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 10,000 

30 Public announcement system نظام االذاعة الداخلیة PA system not working الیعمل 10,000 

31 Public announcement system نظام االذاعة الداخلیة Announcer not following PLC script عدم االلتزام بنص اإلعالن الداخلي المعتمد من قبل اللجنة 5,000 

32 Referees' Dressing room غرف تبدیل مالبس الحكام Not equipped as per regulations, including food / beverage غیر مجھزة وفقاً للوائح (بما في ذلك األطعمة والمشروبات) 2,500 

33 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 5,000 

34 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) 2,500 

35 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 5,000 

36 PLC Office مكتب لجنة دوري المحترفین Not equipped as per regulations, including food / beverage غیر مجھزة وفقاً للوائح (بما في ذلك األطعمة والمشروبات) 2,500 

37 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 5,000 

38 Match Officials Seats  المقاعد المخصص لمسؤولي المباراة Not equipped as per regulations, including food / beverage غیر مجھزة وفقاً للوائح (بما في ذلك األطعمة والمشروبات) 2,500 

39 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 5,000 

40 Doping Control Room غرفة فحص المنشطات Not equipped as per regulations, including food / beverage غیر مجھزة وفقاً للوائح (بما في ذلك األطعمة والمشروبات) 2,500 

41 Doping Control Room غرفة فحص المنشطات Not provided or location not according to per Stadia Manual غیر متوفرة أو أن الموقع غیر مطابق لدلیل االستادات 5,000 

42 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) 2,500 

43 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 5,000 

44 Walkie talkie  أجھزة اتصال السلكي Walkie talkie not provided غیر متوفرة 3,000 

45 Walkie talkie  أجھزة اتصال السلكي Walkie talkie provided but not according to regulations غیر مرضیة طبقاً لالئحة المسابقات 1,500 

46 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 5,000

47 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) 20,000



48 Private security for enforcement of accreditation system االمن الخاص عن تطبیق نظام بطاقات االعتماد No security personnel ال یوجد أمن خاص 15,000 

49 Private security for enforcement of accreditation system االمن الخاص عن تطبیق نظام بطاقات االعتماد Poor performance of security أداء ضعیف لألمن الخاص 5,000 

50 Private security for enforcement of accreditation system االمن الخاص عن تطبیق نظام بطاقات االعتماد Late arrival at stadium by security وصول متأخر إلى الملعب 5,000 

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

52 Club Security Officer مسؤول االمن بالنادي Club Security Officer: Late arrival at stadium وصول متأخر إلى الملعب 3,500 

53 Club Security Officer مسؤول االمن بالنادي Club Security Officer: Poor performance أداء ضعیف 2,500

54 Tickets التذاكر Abuse of ticketing system انتھاك نظام التذاكر 10,000

55 Tickets التذاكر Not selling tickets at the stadium عدم بیع التذاكر باالستاد 10,000 

56 Tickets التذاكر tickets distributed and/ or sold at the gates not at ticket booth تم بیع و / أو توزیع التذاكر على البوابات ولیس في الكبائن الخاصة بالتذاكر 2,000 

57  Loudspeakers مكبرات الصوت Use of loudspeaker not in accordance to regulations غیر مستخدمة طبقاً للوائح 10,000 

58 Accreditation system نظام بطاقات االعتماد Abuse of  accreditation system انتھاك نظام بطاقات االعتماد 10,000

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

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

61 Accreditation system نظام بطاقات االعتماد  Officials refuse to wear the accreditation cards رفض المسؤولین ارتداء بطاقات االعتماد 10,000 

62 Official Countdown العد التنازلي النطالق المباراة late to open fans gates 2 hrs before kick‐off تأخر فتح البوابات قبل ساعتین من انطالق المباراة 10,000 

63 Medical Room (fans) الغرفة الطبیة للجماھیر Not equipped as per regulations, including food / beverage غیر مجھزة وفقاً للوائح (بما في ذلك األطعمة والمشروبات) 2,500 

64 Medical Room (fans) الغرفة الطبیة للجماھیر Not provided or location not according to per Stadia Manual غیر متوفرة أو أن الموقع غیر مطابق لدلیل االستادات 5,000 

65 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. 10,000

66 Parking for PLC Officials / Referees المواقف المخصصة للحكام ولمسؤولي لجنة دوري المحترفین Not provided or No clear parking area reserved (no signage, no reservation) غیر متوفرة أو أنھا غیر محددة بعالمات واضحة تشیر إلى أنھا مخصصة للحكام ومسؤولي لجنة دوري المحترفین 5,000

67 Parking for PLC Officials / Referees المواقف المخصصة للحكام ولمسؤولي لجنة دوري المحترفین Provided, however, not according to regulations (not correct location; not enough) متوفرة ولكنھا لیست وفقاً للوائح (الموقع غیر صحیح أو العدد غیر كاف) 2,500

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

Access Control And Securtiy ‐ مراقبة الدخول واألمن



69 Club Media Officer المسؤول االعالمي للنادي MO unavailable غیر موجود 7,000 

70 Club Media Officer المسؤول االعالمي للنادي MO Late arrival at stadium وصول متأخر إلى الملعب 3,500

71 Club Media Officer المسؤول االعالمي للنادي MO poor performance أداء ضعیف 2,000

72 TV Studios ستودیوھات التلیفزیون TV Studio: Not delivered غیر متوفرة 20,000 

73 TV Studios ستودیوھات التلیفزیون TV Studio: Facilities / services unsuitable or not working المرافق والخدمات غیر مالئمة أو ال تعمل 5,000 

74 Super flash interviews  مقابالت سوبر فالش 1 players not provided  عدم توفیر احد الالعبین المطلوبین 7,500 

75 Super flash interviews  مقابالت سوبر فالش 2 players not provided  عدم توفیر العبین اثنین 15,000

Press Conference "Pre and Post match" 10,000 

Press Conference "Pre and Post match"
the fourth absense 
HC will be reffered 

to DC


77 Press Conference  (Pre and Post PC) المؤتمر الصحفي التقدیمي/ التقییمي Not conducted لم یتم انعقاده 30,000 

78 Pre‐Match Press Conference (Pre match PC) المؤتمر الصحفي التقدیمي not attended by a starting player عدم حضور العب أساسي 5,000

79 Official Training Offical Training التدریب الرئیسي not open for the media ( first 15minutes) عدم تطبیق السماح لإلعالم بتغطیة 15 دقیقة األولى 10,000

80 Press Conference  Room  غرفة المؤتمر الصحفي PC room: Facilities / services unsuitable or not working المرافق والخدمات غیر مالئمة أو ال تعمل 5,000 

81 Press Conference Translation الترجمة في المؤتمر الصحفي Translator not provided عدم توفیر مترجم 7,000 

82 Press Conference Translation الترجمة في المؤتمر الصحفي Poor standard of translation  أداء ضعیف 5,000 

83 Power for television كھرباء للتلفزیون Power for TV: Not delivered غیر متوفرة 20,000 

84 Power for television كھرباء للتلفزیون Power for TV: Not sufficient or unsuitable ضعیفة أو غیر مالئمة 10,000

85 Media Tribune منصة االعالمیین Media tribune: Not provided غیر متوفرة 20,000

86 Media Tribune منصة االعالمیین Media tribune: Facilities / services unsuitable or not working المرافق والخدمات غیر مالئمة أو ال تعمل 5,000

87 Media Centre المركز االعالمي Media centre: Not provided غیر متوفر 20,000

88 Media Centre المركز االعالمي Media centre: Facilities / services unsuitable or not working المرافق والخدمات غیر مالئمة أو ال تعمل 5,000

89 Commentry Rooms غرف التعلیق Commentary room: Not provided غیر متوفرة 20,000

90 Commentry Rooms غرف التعلیق Commentary room: Facilities / services unsuitable or not working المرافق والخدمات غیر مالئمة أو ال تعمل 5,000

91 Mixed Zone المنطقة المختلطة Mixed zone: Not provided غیر متوفرة 20,000

92 Mixed Zone المنطقة المختلطة Players not exiting through the mixed zone عدم خروج الالعبین من المنطقة المختلطة 10,000

93 AGC Final Pre match press conference المؤتمر التقدیمي لنھائي كأس الخلیج العربي not attended by a starting player عدم حضور العب أساسي 20,000

94 AGC Final Pre match press conference المؤتمر التقدیمي لنھائي كأس الخلیج العربي Head Coach did not attend عدم حضور المدیر الفني 50,000

95 AGSC Pre match press conference المؤتمر التقدیمي لكأس سوبر الخلیج العربي not attended by a starting player عدم حضور العب أساسي 20,000

96 AGSC Pre match press conference المؤتمر التقدیمي لكأس سوبر الخلیج العربي Head Coach did not attend عدم حضور المدیر الفني 50,000

97 Press conferences  المؤتمرات الصحفیة Head Coach refuse to answer media questions رفض المدیر الفني استقبال اسئلة الصحفیین 10,000

98 Press conferences  المؤتمرات الصحفیة Attendance of other Team/club representatives حضور ممثل آخر للفریق/ النادي للحدیث في المؤتمر 20,000

99 PLC Media channels القنوات الخاصة بلجنة دوري المحترفین Club did not provide PLC Media requirements ( interviews, photos, quotes, statements…) عدم توفیر النادي الحتیاجات اللجنة اإلعالمیة ( صور، حوارات، تصریحات، معلومات) 10,000

100 Press Conference  (Pre and Post PC) المؤتمر الصحفي التقدیمي/ التقییمي Attendance of the Head coach despite being sent off or suspended حضور المدیر الفني رغم طرده أو إیقافھ 10,000 

101 Press conferences  المؤتمرات الصحفیة Absence of coach assistant of the PC (in case head coach is sent off or suspended) عدم حضور المدرب المساعد في حال طرد أو إیقاف المدیر الفني 10,000

102 TV Crew Room الغرفة الخاصة بفریق العمل التلفزیوني Not delivered غیر متوفرة 5,000 

(Pre and Post PC) المؤتمر الصحفي التقدیمي/ التقییمي Head Coach did not attend 76عدم حضور المدیر الفني

Media Organisation and Facilities ‐ التنظیم والمرافق الخاصة باإلعالم



103 TV Crew Room الغرفة الخاصة بفریق العمل التلفزیوني  Facilities / services unsuitable or not working المرافق والخدمات غیر مالئمة أو ال تعمل 2,000 

104 OB Compound منطقة عربات النقل التلفزیوني No Enough Security عدم تأمین المنطقة جیدا 5,000 

105 OB Compound منطقة عربات النقل التلفزیوني Cleaning النظافة 2,000 

106 Power Supply for LED كھرباء للوحات اإللكترونیة Failure to provide uninterrupted power supply of 125 KWA (4 x 63 Amps / 3 Phase power) 
at two points at all times Phase power 3   (4*63 امبیر) -  (125 كیلو واط) عدم توفیر إمداد للطاقة الكھرباء 50,000

107 Installation of LED  تركیب اللوحات اإللكترونیة Failure to provide access to stadia for installation of LED system at the agreed time and 
date عدم االلتزام بالتاریخ والوقت المحدد لتركیب اللوحات اإللكترونیة 10,000

108 Installation of LED  كھرباء للوحات اإللكترونیة Failure to provide power supply during the scheduled LED installation date عدم توفیر الطاقة الكھربائیة لتركیب اللوحات اإلعالنیة اإللكترونیة في الیوم المحدد للتركیب 2,000

109 Installation of LED  تركیب اللوحات اإللكترونیة Failure to provide power supply 5 hours before the kick‐off عدم توفیر الطاقة الكھربائیة قبل 5 ساعات من بدایة المباراة 5,000 

110 LED Boxes صنادیق الخاصة باللوحات اإللكترونیة Storage not available or unsuitable غیر مخزنة أو المخزن غیر مناسب 10,000 

111
Correct usage of PLC & Sponsors logos on print materials 
(tickets)

االستخدام الصحیح لشعار اللجنة والرعاة على كافة المواد المطبوعة ( 
تذاكر المباریات) No usage غیر مستخدمة 10,000 

112
Correct usage of PLC & Sponsors logos on print materials 
(tickets)

االستخدام الصحیح لشعار اللجنة والرعاة على كافة المواد المطبوعة ( 
تذاكر المباریات) incorrect usage استخدام خاطئ 7,000 

113 Super flash backdrop لوحة اإلعالنات الخلفیة الخاصة بمقابالت السوبر فالش Storage not available or unsuitable غیر مخزنة أو المخزن غیر مناسب 10,000 

114 Super flash backdrop لوحة اإلعالنات الخلفیة الخاصة بمقابالت السوبر فالش Damaged Fabrics تضرر قماش اللوحة اإلعالنیة 5,000 

115 Mixed Zone backdrop لوحة اإلعالنات الخلفیة الخاصة بمقابالت المنطقة المختلطة Damaged Fabrics 10,000 خلفیات ردیئة في الشكل بسبب عدم المحافظة علیھا 

116 Mized Zone backdrop لوحة اإلعالنات الخلفیة الخاصة بمقابالت المنطقة المختلطة Club Sponsor Stickers not applied correctly and presentably الملصقات الخاصة بالرعاة غیر مطبقة أو معروضة بشكل صحیح 5,000 

117 Press Conference backdrop لوحة اإلعالنات الخلفیة الخاصة بالمؤتمر الصحفي Damaged Fabrics 10,000 خلفیات ردیئة في الشكل بسبب عدم المحافظة علیھا 

118 Press Conference backdrop لوحة اإلعالنات الخلفیة الخاصة بالمؤتمر الصحفي Club Sponsor Stickers not applied correctly and presentably الملصقات الخاصة بالرعاة غیر مطبقة أو معروضة بشكل صحیح 5,000 

119 Line up boards  لوحات اصطفاف الالعبین Not delivered غیر متوفرة 10,000

120 Line up boards  لوحات اصطفاف الالعبین Poor quality ردیئة 5,000

121 Line up boards  لوحات اصطفاف الالعبین Sufficient number of helpers to move the boards Not provided  عدم توفیر عدد كاف من العمال لنقل اللوحات 2,500 

122 Line up boards  لوحات اصطفاف الالعبین Storage not available or unsuitable غیر مخزنة أو المخزن غیر مناسب 5,000 

123 PLC Tickets تذاكر لجنة دوري المحترفین Not delivered غیر متوفرة 10,000 

124 PLC Tickets تذاكر لجنة دوري المحترفین Late or incomplete تأخر في اإلرسال أو غیر مكتملة 7,500

125 Seating for sponsors  مقاعد الرعاة Seating in the stadia are not provided for the sponsors as per requirement عدم توفیر مقاعد للرعاة حسب المتطلبات 15,000 

126 Seating for sponsors  مقاعد الرعاة Seat label stickers not applied عدم وضع ملصقات على المقاعد 10,000

127 Parking for sponsors مواقف الرعاة Parking is not provided for the sponsors as per the requirement عدم توفیر مواقف للرعاة حسب المتطلبات 5,000

128 Portireds لوحة إعالنیة (بورتیرد) Damaged Fabrics 10,000 خلفیات ردیئة في الشكل بسبب عدم المحافظة علیھا

129 Portireds لوحة إعالنیة (بورتیرد) Storage not available or unsuitable غیر مخزنة أو المخزن غیر مناسب 10,000

130 Players'  line‐up photos صور اصطفاف الالعبین Missing player information resulting in canceling entire match Player Line‐Up graphics معلومة ناقصة عن العب أو أكثر الذي یؤدي إلى إلغاء جرافیكس اصطفاف الالعبین 10,000

131 Match day activities فعالیات یوم المباراة On‐pitch activations not in‐line with approved specifics الفعالیات على الملعب لیست كما تمت الموافقة علیھا مسبقا 20,000 

Marketing Issues ‐ المسائل المتعلقة بالتسویق



132 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 10,000 

133 CLEANING النظافة All toilets and public areas to be cleaned and free from litter یجب تنظیف كافة المراحیض والمناطق العامة وإزالة القمامة منھا 10,000 

134 TOILETS المراحیض Toilets allocated not according to Stadia regulations الحمامات المخصصة ال تتوافق مع الئحة االستادات 10,000 

135 TOILETS المراحیض At least one cleaner must be on duty in each set / block of toilets from ‐2 hours before the 
match until the end of the match

یجب أن یعمل عامل تنظیف واحد على األقل في كل مجموعة/ قسم من المراحیض قبل ساعتین من بدایة المباراة حتى نھایة 
المباراة 5,000 

136 TOILETS المراحیض All toilets to be equipped with washing facilities and toilet paper یجب تجھیز كافة المراحیض بمرافق تغسیل وورق حمام 2,500 

137 TOILETS المراحیض Clear directional signage for toilets لوحات إرشادیة واضحة للمراحیض 5,000 

138 FOOD & BEVERAGE األطعمة والمشروبات Adequate range of food and beverage options available تتوفر مجموعة مناسبة من خیارات األطعمة والمشروبات 5,000 

139 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) 5,000 

140 FOOD & BEVERAGE األطعمة والمشروبات Clear directional signage to F&B outlets لوحات إرشادیة واضحة لمحالت بیع األطعمة والمشروبات 5,000 

141 FOOD & BEVERAGE األطعمة والمشروبات Pricing and items to be clearly displayed یجب عرض األسعار والبضائع بوضوح 2,500 

142 FOOD & BEVERAGE األطعمة والمشروبات F&B locations to be clean and hygienic یجب تنظیف وتعقیم مواقع األطعمة والمشروبات 5,000 

143 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 5,000

144 FOOD & BEVERAGE األطعمة والمشروبات F&B outlets to be in operation from 2 hours before the match until the end of the match یجب تشغیل محالت األطعمة والمشروبات قبل ساعتین من المباراة حتى نھایة المباراة 5,000

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

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

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

(5000 درھم لكل العب) 5,000

تكون الغرامة مضاعفة بحد اقصى مرة واحدة فقط*  

Other Issues ‐ مسائل أخرى

Fan Facilities & Services ‐ المرافق والخدمات الخاصة بالجماھیر


