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 التعريفات – األول الفصل

 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة: الدولة

 (FIFA) القدم لكرة الدولي االتحاد: الفيفا

 .(AFC) القدم لكرة اآلسيوي االتحاد: االتحاد اآلسيوي

 .(IFAB) القدم لكرة الدولي االتحاد مجلس :إيفاب

 (UAE FA) القدم لكرة اإلمارات اتحاد: االتحاد

 .(PLC) المحترفين دوري لجنة: اللجنة

المرافق المناسبة أو تنظيم المباريات  اتباعها لتوفير على األندية اإلجراءات الواجب إجراءات ضبط الجودة:

 ال يخالف لوائح االنضباط ولوائح بماالمسابقة،  داخل اإلستاد التابع لها فيما يتعلق بأي مباراة من مباريات

 .والعقوبات المحددة لمخالفتها المسابقة ولوائح اإلستادات

 ويتم المسابقة، مباريات أثناء اإلستاد داخل األمنية المناطق إلى بالدخول تسمح التي البطاقة :االعتماد بطاقة

 .اللجنة قبل من إصدارها

 باط.الصادرة عن لجنة االنضالتي يصدرها االتحاد لتنظيم عملية استئناف القرارات  الالئحةاالستئناف:  الئحة

 ،شبابال برنامج لوائح متطلبات حسب المضيف النادي يختارهم الذين البنات أو/و األوالد :الكرات جمع أطفال

 ألحكام طبقا أخرى مرة للملعب وإعادتها المباراة مدة طوال الكرات جمع في األطفال هؤالء مهمة وتنحصر

 .الشباب برنامج لوائح

 .الرعاة وشعارات المسابقة لعالمات المناسب االستخدام تحكم التي اإلرشادات: التجارية العالمة إرشادات

أي كيان أو كيانات، تشمل على سبيل المثال ال الحصر: جهة البث المضيفة، التي حصلت من لجنة  جهة البث:

 دوري المحترفين على أي حق من حقوق البث.

 

: أي جهة حاصلة على ترخيص من لجنة دوري المحترفين لبث مباريات مسابقات الجهات المالكة لحق البث

 تليفزيونياً.لجنة دوري المحترفين إذاعياً أو 

الحق في بث مباريات المسابقة والدخول إلى االستاد بغرض النقل التلفزيوني المباشر و/أو البث حقوق البث: 

اإلذاعي و/أو التسجيل الصوتي و/أو التسجيل عبر الوسائط السمعية البصرية والحصول على ترخيص النقل 

بث فزيوني و/أو الالنقل التل نواعمن األشكال أو جميع أالمباشر و/أو التسجيل و/أو أي من هذه األمور بأي شكل 

ي ، بما فاإلذاعي و/أو باستخدام أي وسيلة إعالمية أخرى موجودة في الوقت الحالي أو قد توجد في المستقبل

ر اإلنترنت فزيوني عبفزيوني األرضي والسلكي وعبر األقمار الصناعية والبث التلذلك جميع صور البث التل

 فزيوني واسع النطاق )الثابت و/أو الالسلكي( واإلنترنت والتلفزيونات التفاعلية.والبث التل

 ورةص في األعضاء األندية إلى إرسالها يتم التي اللوائح بهذه الخاصة التعديالت أو التعليمات: التعميمات

 .الدوري موسم أثناء أو/و قبل رسمية خطابات

 

أي كيان بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر أي جهة بث تحصل على حق من الحقوق  الجهة التجارية:

 التجارية من لجنة دوري المحترفين.



 

 الخليج كأسو العربي الخليج ودوري الخليج العربي سوبر كأس :المحترفين دوري لجنة مسابقات/ المسابقة

  سنة. 20العربي ودوري 

 وفقاً  محترفينال دوري لجنة بمسابقات المتعلقة والفنية التنظيمية اإلجراءات تحدد التي الالئحة :المسابقة الئحة

 "(.بالالئحة" بعد فيما إليها يشار) القدم كرة اتحاد قبل من اعتماده تم لما

 لمثالا سبيل على األخرى، والفعاليات المباريات إلقامة المخصصة األماكن :للمراقبة الخاضعة الدخول مناطق

 األخرى األماكن وكافة اإلستاد فوق الجوي والمجال الخارجي ومحيطها وأسوارها اإلستادات ،(الحصر ال)

 قوالمناط االستضافة ومرافق وأماكن اإلعالمية والمراكز المرافق مواقع ذلك في بما بالمسابقة الصلة ذات

 .ليهاإ الدخول المحترفين دوري لجنة اعتماد لوائح تنظم التي األخرى والمناطق الهامة للشخصيات المخصصة

 

هي الالئحة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمخالفة قوانين وأنظمة ولوائح االتحاد  االنضباط: الئحة

ولوائح لجنة دوري المحترفين التي ال تدخل في اختصاص أي من هيئات االتحاد األخرى واية اختصاص أخرى 

 ئحة االنضباط.( من ال7واردة في المادة )

 بنظام بتلع التي المجموعات مرحلة مرحلتين؛ من وتتكون لجنةال تنظمها سنوية مسابقة :الخليج العربي كأس

 .المغلوب خروج بنظام تلعب الثانية والمرحلة من دور واحد الدوري

 اتحاد وينظمها المغلوب خروج بنظام تجرى التيالكأس  مسابقة: اإلمارات دولة رئيسصاحب السمو  كأس

 .القدم لكرة اإلمارات

 نادي كلل األول الفريق فيه ويشارك المحترفين دوري لجنة تنظمه الذي الممتاز الدوري :العربي الخليج دوري

 .األعضاء األندية من

 .األندية في سنة 20 فرق فيها تشارك والتي المحترفين دوري لجنة تنظمها التي الدوري مسابقة: سنة 12 دوري

 وبطل بيالعر الخليج دوري بطل بين المحترفين دوري لجنة تنظمها التي المباراة: الخليج العربي سوبر كأس

 .السابق الموسم في اإلمارات دولة رئيس كأس

 

التي تحكم المعدات والمالبس التي يستخدمها الالعبون ومسؤولو الفرق في مباريات  الالئحة: المعدات الئحة

 المسابقات التي تنظمها اللجنة.

 تستخدم يالت االستضافة ومناطق التذاكر وأكشاك المرافق/ الصحفية والمراكز الفعاليات مكان تعني: المرافق

 .المسابقات في

 لعبل الفيفا علم لحمل الالئحة، لهذه طبقا المضيف النادي يختارهم الذين البنات أو/و األوالد :األعالم حاملي

 .المباراة قبل ما مراسم من كجزء الملعب داخل إلى النظيف

 لمنظمةا الرياضية الهيئة قبل من والمعلنة المعتمدة المنظمة القواعد :الفيفا من المعتمد القدم كرة لعبة قانون

 .القدم كرة بةلع قوانين تحديد على يساعد الذي( إيفاب) القدم لكرة الدولي االتحاد مجلس طريق عن الفيفا للعبة،

 وأهليتهم عبينالال أوضاع بتنظيم تقوم التي الملزمة الدولية القواعد" الالعبين وانتقاالت ألوضاع الفيفا الئحة"

 .ةالمختلف واالتحادات للروابط التابعة األندية بين وانتقالهم المنظمة القدم كرة مسابقات في للمشاركة

 ينجم ،الالئحة هذه بنود من بند أي تطبيق على يؤثر قد أو يؤثر حدوثه، يتوقع أو يقع حدث أي :القاهرة القوة

 ،الحصر ال المثال سبيل على ويشمل. طرف ألي المعقولة القدرة نطاق خارج حادث أو خطأ أو حدث أو فعل عن

 وأ هيكلية أضرار أو أرضية هزة أو انفجار أو حريق أو برق أو فيضان أو طبيعي غير بشكل عاصف طقس



 

 ئلةها فوضى أو شغب أو عسكرية عمليات أو إرهابي عمل أو حرب أو أخرى طبيعية كارثة أي أو وبائية كارثة

 .مدني عصيان أو صناعية إجراءات أي أو تعجيزية إغالقات أو إضراب أو

 .المسابقة الئحة في موضح هو كما المضيف النادي قبل من المعين المباراة مسؤول :العام المنسق

 .محددة لمباراة العالمية/الدولية البث إشارة بإنتاج المكلفة الجهة: المضيفة البث جهة

 .المسابقة فيه تجري الذي االستاد الملعب عن والمسؤول المالك النادي :المضيف النادي

 .العربي الخليج دوري: الدوري

 سواء) المحترفين دوري لجنة رعاية تحت تنظم القدم لكرة مباراة أول إقامة من تبدأ التي الفترة: الدوري موسم

 مباراة آخر ةبنهاي وتنتهي( العربي الخليج دوري أوالخليج العربي  كأس في أو الخليج العربي سوبر كأس كانت

 20أو دوري  العربي الخليج دوري أوالخليج العربي  كأس في كانت سواء) المحترفين دوري لجنة تنظمها

 (.سنة

 أسك أو/و العربي الخليج دوري فعاليات إطار في المقامة القدم كرة مباريات أية تعني (:المباريات) المباراة

 .المعادة أو المؤجلة المباريات ذلك في بما سنة 20الخليج العربي أو كأس سوبر الخليج العربي أو دوري 

 في موضح هو كما المحترفين دوري لجنة أو/و القدم كرة اتحاد قبل من المعينون الحكام :المباراة مسؤولو

 . المسابقات لوائح

 .جدول المباريات الرسمية للمسابقة كما حددته اللجنة :المباريات جدول

 خباراأل وأطقم والمصورين المباشرين والمحررين المقروءة اإلعالم وسائل في العاملين كافة :اإلعالم وسائل

 محدد هو ام وفق اإلعالم اعتماد بطاقة على بالحصول المخولين البث، لحق المالكة الجهات وممثلي التلفزيونية

 .المحترفين دوري لجنة قبل من

 .األساسي للنظام طبقا القدم لكرة اإلمارات اتحاد في عضوية له الذي النادي: العضو النادي

 دوري نةلج من المعتمدة والفعاليات األنشطة على تحتوي التي القائمة :للمباراة الرسمية التنازلي العد قائمة

 القائمة ذهه وتضم واحدة، بساعة المباراة انتهاء بعد وتنتهي ساعات بثالث المباراة قبل تبدأ والتي المحترفين

 .األنشطة هذه مثل إلقامة المخصص الوقت ذلك في بما األنشطة

 .المحترفين دوري ولجنة العضو النادي سلطة تحت المسابقة في تشارك التي األندية :المشاركة األندية

 يدور لجنة سلطة تحت آخر العب وأي المسابقة في والمشاركون المسجلون الالعبون :المشاركون الالعبون

 .المحترفين

 برنامج ةلالئح طبقا( ذلك خالل يذكر مالم) المضيف النادي يختارهم الذين البنات أو/و األوالد :الالعبين مرافقي

 .المباراة قبل ما مراسم من كجزء الملعب أرض إلى المشاركين الالعبين مع للدخول الشباب،

الخليج  كأسو العربي الخليج دوري ،الخليج العربي سوبر كأس: المحترفين دوري لجنة مسابقات/  المسابقة

 .سنة 20تحت  ودوري العربي

 لرياضية،ا زايد مدينة والرياضة، الشباب لرعاية العامة الهيئة مبنى الثاني، الطابق :المحترفين دوري لجنة مقر

 (11101 ب.ص) أبوظبي

 ارياتمب من مباراة لكل المحترفين دوري لجنة تعينه الذي المسؤول: المحترفين دور للجنة اإلعالمي المسؤول

 .اإلعالمية األنشطة كافة وتنظيم إدارة عن والمسؤول اللجنة مسابقات



 

 لتيا األخرى، الرسمية الشعارات أو/و المحترفين دوري للجنة الرسمي الشعار :المحترفين دوري لجنة شعار

 .المعنية األطراف قبل من عليه يتفق ما بخالف اللجنة، قبل من إال تستخدم ال

 www.agleague.ae :المحترفين دور للجنة الرسمي االلكتروني الموقع

 

هي اللجنة المشكلة بموجب النظام األساسي لالتحاد االماراتي لكرة القدم والتي لجنة دوري المحترفين )اللجنة(: 

عن والمسؤولة  6107-6102تتألف من األندية المحترفة التي يحق لها المشاركة في دوري المحترفين لموسم 

  تسويق وتنظيم واستثمار البطوالت الخاصة بها.

 نم مباراة أي لمشاهدة اإلستاد إلى بها الدخول الجمهور على يحظر التي بالمواد قائمة :المحظورة المواد قائمة

 .األعضاء األندية إلى دوري بشكل القائمة هذه تسلم أن ويجب. المسابقة مباريات

 يدور لجنة لوائح من أي تطبيق في لتقصيرها األندية على المفروضة العقوبات :الجودة ضبط إجراءات

 .المحترفين

 ذلك في ماب بالحكام، المتعلقة األمور كافة عن مسؤولة تكون والتي الكرة اتحاد يشكلها التي اللجنة: الحكام لجنة

 .الدوري مباريات لجميع والمقيمين الحكام تعيين

 

كافة اللوائح و/أو السياسات التي يتم إعدادها ونشرها من قبل االتحاد و/أو اللجنة للعمل بموجبها فيما  اللوائح:

الئحة تحاد، النظام األساسي لاليتعلق بالمسابقات التي تنظمها اللجنة، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر، 

سياسة  الشباب،اللجنة لبرنامج  اللجنة، الئحةمعدات  اللجنة، الئحةإستادات  المسابقة، الئحة االنضباط، الئحة

ميمات التي والتع الئحة األمنية للجنةلاو التسويقية للجنةالتجارية /  لإلعالم، الئحةاللجنة  اللجنة، الئحةاعتماد 

 .تصدرها اللجنة

 المسابقات في المشاركة األندية إستادات في استيفائها الواجب المتطلبات تحدد التي الالئحة :اإلستادات الئحة

 .المحترفين دوري لجنة تنظمها التي

 لجنة مع قوبالتنسي لالتحاد األساسي للنظام طبقا المسابقات اإلشراف على عن المسؤولة اللجنة :الفنية اللجنة

 .المشتركة باألمور يتعلق فيما المسابقات

 .دبي الخوانيج، مشرف، حديقة من بالقرب العمردي وادي 171- 270 بناية: القدم لكرة اإلمارات اتحاد مقر

 .معينة مباراة في البدالء دكة في للجلوس المسجلون الفريق مسؤولو: المسجلون الفريق مسؤولو

 دوري نةلج لدى الفريق قائمة في مسجل لكنه المباراة، في مسجل غير مباراة مسؤول أو العب أي: الفريق بعثة

 .المسابقة في للمشاركة والمعتمد المحترفين

 .الالعبين مرافقي أو/و األعالم حاملي أو/و الكرات جمع أطفال :الشباب برنامج في المشاركون
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 الفصل الثاني: أحكام عامة

  التطبيق نطاق .0

 ةمسابقو العربي الخليج دوري ضمن المقامة المباريات جميع على واإلجراءات اللوائح هذه تطبق .0

 .الخليج العربي كأس

  والتعيين االختيار .2

 المباريات لجميع األعالم وحاملي الكرات جمع أطفال توفير عن مسؤوال المضيف النادي يعتبر .0

. سنة 20ودوري  كأس الخليج العربي مسابقةو العربي الخليج دوري لمباريات أرضه على المقامة

 المزيد توفير المضيف النادي من المسابقة، مباريات بعض في المحترفين، دوري لجنة تطلب وقد

 همإلي يشار) المباراة قبل ما مراسم ضمن الملعب أرض داخل إلى الالعبين لمرافقة المشاركين من

 دوري للجنة رسمي شريك قبل من الالعبين مرافقي اختيار يتم وقد(. الالعبين مرافقي باسم بعد فيها

 عند نأسبوعي عن يقل ال فيما المضيف النادي بإبالغ المحترفين دوري لجنة وتقوم. المحترفين

 .الالعبين لمرافقي حاجة وجود

 من بالشبا برنامج في المشاركون يكون بأن يُنصح ذلك، خالف المحترفين دوري لجنة تحدد لم ما .2

 .المضيف للنادي التابعة الشباب أكاديمية

 : األعالم حاملي اختيار عند التالية بالمتطلبات االلتزام يجب .1

 (.الكرات جمع أطفال أنفسهم هم يكون أن يمكنهم) مباراة لكل ستة عددهم يكون أن (0

 .عام 01و 02 بين ما أعمارهم تتراوح أن (2

 كرات،ال جمع أطفال نفس استخدام حال في عليهم، واإلشراف بتنسيقهم بالغ شخص يقوم أن (1

 جمع فالأط مسؤولية يتوليان اللذان البالغين الشخصين أحد عليهم اإلشراف مسؤولية يتولى

 .الكرات

 :الالعبين مرافقي اخيار عند التالية بالمتطلبات االلتزام يجب .1

 (.فريق لكل 00) مباراة لكل وعشرون اثنان أو ،(فقط الفرق لقائدي) مباراة لكل اثنان إما (0

 .أعوام 01و 1 بين ما: العمر (2

 .سم 011 عن يزيد ال ما: الطول (1

 انبالغ انشخص يقوم أو العبين بمرافقي االستعانة تمت إذا بالتنسيق واحد بالغ شخص يقوم (1

 . العب مرافق وعشرين باثنان االستعانة تمت إذا بالتنسيق

 : الكرات جمع أطفال يارتاخ عند التالية بالمتطلبات االلتزام يجب .1

 احتياطيين أعضاء العدد هذا يضم) ة طفلعشر اثني عددهم يكون أن (0

 .عام 01و 01 بين ما أعمارهم تتراوح أن (2

 .التنسيق مسؤولية واحد بالغ شخص يتولى (1

 االعتماد .1

 زيال يرتدوا أن عليهم يجب نهأ إال اعتماد، بطاقات إلى الشباب برنامج في المشاركون يحتاج ال .0

 .سارية ماداعت بطاقات إلى الشباب برنامج في للمشاركين المرافقون المنسقون يحتاج بينما الموحد،



 

  الشباب برنامج غرفة .1

 المواقع في غرفة تخصيص يجب المحترفين، دوري لجنة استادات الئحة من 01 رقم المادة حسب .0

ً  المحددة  أن على والعكس، والمدرجات التجمع ونقاط الملعب من إليها الوصول يسهل التي مسبقا

 :يلي بما مجهزة الغرف هذه تكون

 .شخص 01 لعدد تكفي وكنبة ومقاعد طاوالت (0

 (.واألطعمة المشروبات) الخفيفة والوجبات المرطبات (2

 .تلفاز (1

 غرفة توفير المضيف النادي على العب، مرافق وعشرين اثنان 22 بعدد االستعانة تمت حال في .2

 . أعاله 0-1 المادة حسب والمرافق المداخل كافة تشمل أخرى

  التدريبات .1

 جميع في سمالمو بداية قبل منفصلين يومين على تدريبية دورات بإجراء المحترفين دوري لجنة تقوم .0

 دخولال وممرات منشآت فحص عن فضال أسئلة أية عن واإلجابة الميدانيين العاملين للقاء المواقع

 .والتدريبات

 دوراتال هذه للنادي العام المنسق ذلك في بما الشباب برنامج في المشاركين جميع يحضر أن يجب .2

 .التدريبية

 لمشاركينا لجميع إضافية تدريبية برامج توفير مسؤولية األندية جميع تتحمل ذلك، إلى باإلضافة .1

 .الالئحة هذه في الموضحة لإلرشادات طبقا الشباب برنامج في

  للمباراة الرسمية التنازلي العد قائمة .1

 :مرة ألول الشباب برنامج في للمشاركين بالنسبة .0

 

 .لإلستاد الوصول البداية ركلة قبل وأربعون وخمس ساعتان

 تحتو للنادي العام المنسق بقيادة التدريبات، بداية البداية ركلة قبل ونصف ساعتان

 دوري للجنة التابع المباراة مراقب إشراف

 .المحترفين

 برنامج في المشاركين عودة التدريبات، نهاية البداية ركلة قبل ساعتان

 الزي الرتداء الشباب برنامج غرفة إلى الشباب

 .الموحد

 قيام أثناء الملعب حول الكرات جمع أطفال تمركز البداية ركلة قبل دقيقة خمسون

 .باإلحماء الفرق

 إلى الكرات جمع أطفال وعودة اإلحماء فترة نهاية البداية ركلة قبل دقيقة عشرون

 .الشباب برنامج غرفة

 أن المفترض من الذين الكرات جمع أطفال وقوف

 قبل ما مراسم أثناء األعالم حمل في يشاركوا



 

 انتظار مع بالالعبين الخاص الممر في المباراة

 .الكرات حقائب حاملين الممر في األطفال باقي

 األعالم حاملي ودخول المباراة قبل ما مراسم بداية البداية ركلة قبل دقائق خمس

 .الملعب إلى

 من األعالم حاملو يخرج الالعبين، مصافحة بعد البداية ركلة قبل دقائق ثالث

 .الكرات جمع أطفال باقي إلى وينضمون الملعب

 حول ويتمركزون الكرات بجمع األطفال يقوم البداية ركلة قبل دقيقتين

 .المباراة لبداية الملعب

 ومرافقي األعالم حاملي بتوجيه المنسقون يقوم البداية ركلة

 .لهم المخصصة للمقاعد الالعبين

 بسالمال تبديل غرفة في الكرات جمع أطفال يتجمع الشوطين بين ما استراحة

 .والمشروبات الخفيفة الوجبات لتناول

 بسالمال تبديل غرفة في الكرات جمع أطفال يتجمع المباراة نهاية

 .اإلستاد لمغادرة

 

 

 

 الشباب برنامج في المشاركة لهم سبق لمن بالنسبة .2

 لإلستاد الوصول البداية ركلة قبل ساعة

 أثناء الملعب حول الكرات جمع أطفال تمركز البداية ركلة قبل دقيقة خمسون

 .باإلحماء الفرق قيام

 الكرات جمع أطفال وعودة اإلحماء فترة نهاية البداية ركلة قبل دقيقة عشرون

 .الشباب برنامج غرفة إلى

 المفترض من الذين الكرات جمع أطفال وقوف

 قبل ما مراسم أثناء األعالم حمل في يشاركوا أن

 انتظار مع بالالعبين الخاص الممر في المباراة

 .الكرات حقائب حاملين الممر في األطفال باقي

 حاملي ودخول المباراة قبل ما مراسم بداية البداية ركلة قبل دقائق خمس

 .الملعب إلى األعالم

 نم األعالم حاملو يخرج الالعبين، مصافحة بعد البداية ركلة قبل دقائق ثالث

 .الكرات جمع أطفال باقي إلى وينضمون الملعب

 حول ويتمركزون الكرات بجمع األطفال يقوم البداية ركلة قبل دقيقتين

 .المباراة لبداية الملعب

 ومرافقي األعالم حاملي بتوجيه المنسقون يقوم البداية ركلة

 .لهم المخصصة للمقاعد الالعبين



 

 تبديل غرفة في الكرات جمع أطفال يتجمع الشوطين بين ما استراحة

 .والمشروبات الخفيفة الوجبات لتناول المالبس

 تبديل غرفة في الكرات جمع أطفال يتجمع المباراة نهاية

 .اإلستاد لمغادرة المالبس

 

  الموحد الزي .7

 راتالك جمع أطفال بتزويد المضيف النادي يلتزم ذلك، خالف المحترفين دوري لجنة تحدد لم ما .0

 :التالي الموحد بالزي األعالم وحاملي

 .قصيرة بأكمام واحد قميص (0

 .واحد شورت (2

 .الجوارب من زوج (1

 .للرأس واحد غطاء (1

 (.الشتاء فصل في لالستخدام مناسب) واحد رياضي طقم (1

 (.األمطار سقوط حالة في) للمطر معطف (1

 في دائما موحد زي الالعبين ومرافقي األعالم وحاملي الكرات جمع أطفال يرتدي أن يجب .2

 .تحديدهم والحكام لالعبين يتسنى حتى المضيف النادي أرض على المقامة المباريات

 المضيف النادي على ويجب. الحكام أو/و الفريقين زي مع الموحد الزي ألوان تتعارض أال يجب .1

 .التعارض لحاالت تحسبا اللون مختلفة تدريب قمصان تحضير

 الذي( والجورب والشورت القميص) الموحد الزي على بالرعاة خاص إعالن أي وجود يحظر .1

 رفينالمحت دوري لجنة فيها تقوم التي الحاالت عدا فيما األعالم، وحاملي الكرات جمع أطفال يرتديه

 .داتللمع المحترفين دوري لجنة الئحة على اإلطالع يرجى المعلومات، من للمزيد. األطقم بتوفير

 السالمة .8

 امجبرن في المشاركون بها يوجد التي المواقع وحماية سالمة يضمن أن المضيف النادي على يجب .0

 جميع اتخاذ النادي على كذلك ويجب. المواقع هذه إلى الدخول حظر مع اإلستاد داخل الشباب

 أن ويجب. األوقات جميع في الشباب برنامج في المشاركين سالمة لضمان الالزمة اإلجراءات

 .األوقات جميع في المنسقين إشراف إلى واألطفال الشباب يخضع

  الطوارئ حاالت .9

 أو/و التجمع إعادة الشباب برنامج في المشاركين على ينبغي متوقع، غير أمر حدوث حال في .0

 .بهم الخاص بالمنسق االتصال

 سمحي المباراة، أثناء الفورية للمساعدة احتياجه أو المفاجئ باإلعياء المشاركين أحد شعور حال في .2

 االتح على األمر هذا ويقتصر. المضيف النادي التابع المنسق أو الممثل ومقابلة موقعه بمغادرة له

 وال اراة،المب نهاية حتى مواقعهم في البقاء الشباب برنامج في المشاركين من يتوقع حيث الطوارئ،

 ىإل الذهاب عليهم يجب لذا المثال، سبيل على المياه، دورة إلى للذهاب مواقعهم بمغادرة لهم يسمح

 .الملعب دخول قبل المياه دورة



 

 فةغر إلى فورا يتوجه أن يجب المجموعة، عن الشباب برنامج في المشاركين أحد ابتعاد حال في .1

 .هب الخاص المنسق أو للنادي العام بالمنسق االتصال الفريق أعضاء من ويطلب الشباب برنامج

 التعليمات .01

 :يلي بما القيام المنسقين أو/ و الشباب برنامج في للمشاركين يسمح ال .0

  .الملعب في وجودهم أثناء الصور التقاط (0

 (.المنسقين باستثناء) بالجواالت الملعب دخول (2

 .بالفريقين الخاصة المالبس تبديل غرف إلى الدخول (1

 .بهم الخاصة الرياضية المالبس أو الالعبين توقيع على الحصول (1

 :التالية بالقواعد االلتزام الشباب برنامج في المشاركين على يجب ذلك، إلى باإلضافة .2

 .المنسق بموافقة إال المغادرة وعدم دائم بشكل المجموعة مع البقاء (0

 .العامة األماكن في معهم التحدث أو الفريقين أحد تشجيع أو المشجعين مع التعامل عدم (2

 برنامج في المشاركين من غيرهم مع العنيفة األلعاب ممارسة أو الشجار أو الجري عدم (1

 .الشباب

 .(وغيرها التلفزيوني بالبث الخاصة والمعدات الكابالت) اإلستاد معدات من أية لمس عدم (1

 المحظورات الواجبات

 والنادي المحترفين دوري لجنة بتعليمات االلتزام

 .األوقات جميع في والحكام
 على الحصول أو الالعبين مع الصور التقاط

 .توقيعهم

 .الملعب إلى المحمولة بالهواتف الدخول .بها واالهتمام والتركيز التدريبات جميع حضور

 .اراةللمب الرسمي التنازلي العد أنشطة مواعيد في الدقة
 ينبالفريق الخاصة المالبس تبديل غرف إلى الدخول

 في المشاركين على يحظر التي األماكن من وغيرها

 .دخولها الشباب برنامج

 .ذلك منهم يطلب لم ما الملعب أرض إلى الدخول .ومرتب صحيح بشكل الموحد الزي ارتداء

 تقيممس العلم يكون حتى الخصر مستوى في العلم حمل

 (.األعالم لحاملي بالنسبة) ومشدود
 أثناء الملعب في لهم المخصصة األماكن مغادرة

 .المباراة وقت

 حاالت في النادي أو للنادي العام بالمنسق االتصال

 .المباراة أثناء أو قبل الطوارئ
 .اإلستاد داخل منفرد بشكل التجول

 .الفريق أو العامة أو المشجعين مع التعامل 

 .بالكرة اللعب 

 .عنيفة ألعاب ممارسة 

 الخاصة المعدات من غيرها أو اإلعالن لوحة لمس 

 .باإلستاد

  



 

  الفصل الثالث: مرافقي الالعبين

  إليهم المسندة المهمة .00

 الملعب ومغادرة الملعب أرض إلى الممر من الالعبين مرافقة في الالعبين مرافقي مهمة تنحصر .0

 .الفريقين العبي مصافحة بداية قبل

  المنسقين دور .02

 .الالعبين مرافقي عدد على بناءً  منسقين( 2) إلى( 0) من توفير يجب .0

 :يلي ما ضمان مسؤولية المنسقون هؤالء يتولى .2

 .الملعب خارج أو/و داخل الالعبين مرافقي وضياع تجول عدم (0

 الرسمية التنازلي العد لقائمة طبقا لهم المخصصة أماكنهم في الالعبين مرافقي وجود (2

 .للمباراة

 .لألطوال تبعا الالعبين مع الالعبين مرافقي توافق (1

 جانبب واحد خط في يقفوا حتى الممر إلى الالعبين مرافقي توجيه مسؤولية المنسقان هذان يتحمل .1

 بعات الالعبين مع الالعبين مرافقي توافق ضمان حينها، المنسقين، هذين على ويجب. الالعبين

 يلتبد المنسق على يجب بجواره، يقف الذي بالالعب مقارنة طويل طفل وجود حال وفي. لألطوال

 كما األولويات أهم ضمن من الطول اختبار اعتبار ويجب. مناسب طوله آخر بطفل فورا الطفل

 ذلك كان ذاإ للتبديل كافي وقت لتوفير وذلك الممر في واألطفال الالعبين وجود بمجرد تطبيقه يجب

 .ضروريا

 أن يجبو الفريق، صورة التقاط أثناء لالعبين األطفال تغطية عدم ضمان إلى المنسق وظيفة تهدف .1

 (.ركبهم على يجثون وأال) التصوير أثناء الالعبين أمام الالعبين مرافقي يقف

  والمنسقين الالعبين مرافقي مواقع .01

 هو كما البداية، ركلة انطالق من األقل على دقيقة 21 قبل الممر إلى الالعبين مرافقي حضور يجب .0

 منسقال يقوم الممر، في الالعبين وجود وبمجرد. للمباراة الرسمية التنازلي العد قائمة في موضح

 .فقط فريق كل لقائد أو العب لكل مرافق بتعيين

 انظر) مرافقه ليد الالعب إمساك مع لالعب الخارجي الجانب على الالعب مرافق يقف أن يجب .2

 (.1 الصورة

 الحكام،و العام المنسق خلف الملعب أرض على الالعبين مع بيد يدا بالمشي الالعبين مرافقي يقوم .1

. لبعضا لبعضهما الفريقين مصافحة قبل الملعب ويغادروا الالعبين أمام مواقعهم في يتمركزون ثم

 .والخروج الدخول لممرات 0.1 حتى 0.0 رقم الشكل على اإلطالع يرجى

 دمقاع خلف) الرؤية مجال خارج يكونوا أن على الملعب، جانبي على بالوقوف للمنسقين يسمح .1

 بلجنة الخاص النشيد انتهاء بمجرد مواقعهم من الالعبين مرافقي جمع في للمساعدة ،(عادة الفريقين

 .الملعب أرض في األطفال ضياع لتجنب وكذلك المحترفين دوري

  المباراة أثناء الجلوس منطقة .01

 باصطحابهم المنسقون يقوم الملعب، أرض من وخروجهم لمهمتهم الالعبين مرافقي إنهاء بمجرد .0

 المضيف النادي على ويجب. ذلك في رغبوا حال في المباراة، لمشاهدة لهم المخصصة األماكن إلى

 .والمنسقين الالعبين مرافقي لجلوس ومحمية آمنة منطقة تخصيص



 

  الفصل الرابع: حاملي األعالم

 إليهم المسندة المهمة .01

 ثناءأ الملعب منتصف إلى النظيف للعب الفيفا علم حمل في الستة األعالم حاملي مهمة تنحصر .0

 .المهمة بهذه للقيام الكرات جمع أطفال استخدام ويمكن المباراة، قبل ما مراسم

  المنسقين دور .01

 هؤالء برويعت األعالم، حاملي ومهام تحركات تنسيق مسؤولية ليتولى واحد بالغ شخص توفير يجب .0

 :يلي ما ضمان عن مسؤولين المنسقين

 .الملعب خارج أو/و داخل األعالم حاملي وضياع تجول عدم (0

 بلق النظيف للعب الفيفا علم حاملين الالعبين ممر في وانتظارهم األعالم حاملي استعداد (2

 .البداية ركلة انطالق من دقيقة 21 عن تقل ال مدة

 .المراسم نهاية عند للنادي العام المنسق إلى النظيف للعب الفيفا علم إعادة (1

  والمنسقين األعالم حاملي مواقع .07

 هو كما البداية، ركلة انطالق من األقل على دقيقة 21 قبل الممر إلى األعالم حاملي حضور يجب .0

 .للمباراة الرسمية التنازلي العد قائمة في موضح

 في اليد كونت أن على للعلم األقرب اليد باستخدام النظيف للعب الفيفا علم بحمل األعالم حاملي يقوم .2

 .الخصر مستوى

 خمس بلق باللجنة الخاص النشيد ببدء باإلشارة المحترفين دوري للجنة التابع المباراة مراقب يقوم .1

 (.والحكام الفرق استعداد لحظة) البداية ركلة انطالق من تقريبا دقائق

 اإلشارةب المحترفين دوري للجنة التابع المباراة مراقب يقوم النشيد، بداية من تقريبا ثانية 01 بعد .1

 اإلعالم لوحات حول بالتجول األعالم حاملي ويقوم. الملعب أرض إلى للدخول األعالم حاملي إلى

 بداية لقب يتمركزوا أال على الملعب وسط دائرة قبل الملعب منتصف في والتجمع بالرعاة الخاصة

  (. 1.2 و 1.0 الصورة انظر) الوسط دائرة داخل وليس مباشرة الوسط دائرة

 مواجهة في درجة 11 قدرها بزاوية العلم حمل يجب النظيف، للعب الفيفا لعلم الجميع رؤية لضمان .1

 :إلى باإلضافة( 1.0 الصورة انظر) الملعب

 انظر) الرجل وقصبة الركبة على الهامة الشخصيات لمقصورة األقرب الطفلين جلوس (0

 (.1.1 و 1.2 أرقام الصور

 .الخصر مستوى على العلم ويحمالن المنتصف في الموجودان الطفالن يقف (2

  . مستقيم بشكل العلم تحمل التي يدهم ويمددان الخلف في الموجودان الطفالن يقف (1

 الخارجي الجانب من الملعب من األعالم حاملي يخرج البعض، لبعضهما الفريقين مصافحة بعد .1

 فسبن بالخارج النظيف للعب الفيفا علم حمل ويجب(. الشكل انظر) لهم األقرب الفريق لمقاعد

 ةأي دون مستو بشكل الخصر مستوى في يكون أن بمعنى) الملعب داخل بها حمل التي الطريقة

 الفريقين لمقاعد األعالم حاملي تخطي بمجرد النظيف للعب الفيفا علم طي يتم(. تجعيدات

 ألعالما حاملي خروج بمجرد النظيف للعب الفيفا علم الستعادة الالعبين ممر داخل المنسقون يقف .7

 .الملعب من



 

  المباراة أثناء الجلوس منطقة .08

 إلى باصطحابهم المنسقون يقوم الملعب، أرض من وخروجهم لمهمتهم األعالم حاملي إنهاء بمجرد .0

 المضيف النادي على ويجب. ذلك في رغبوا حال في المباراة، لمشاهدة لهم المخصصة األماكن

 األعالم حاملي لجلوس ومحمية آمنة منطقة تخصيص

  .والمنسقين



 

  الفصل الخامس: أطفال جمع الكرات

  إليهم المسندة المهمة .09

 الكرات جمع خالل من والحكام الالعبين طفل، عشرة اثني وعددهم الكرات، جمع أطفال يساعد .0

 قتو أقل في اللعب استئناف لضمان للغاية ضرورية المهمة هذه وتعتبر المباراة، أثناء بسرعة

 .ممكن

 وجهاخر بعد المناسب لالعب الكرة إعطاء من يتمكنوا حتى دائما الكرات جمع أطفال ينتبه أن يجب .2

. المناسب للفريق الكرة إعطاء من يتمكنوا حتى المباراة أحداث يتابعوا أن يجب كما الملعب، من

 أن الضروري ومن. األوقات جميع في الملعب في واحدة كرة وجود الكرات جمع أطفال ويضمن

 .األطفال بين جيد ومرئي لفظي اتصال هناك يكون

  المباراة في الموجودة الكرات .21

 في مباراة لكل جديدة الكرات هذه تكون أن ويجب. قدم كرات 01 مباراة لكل النادي يوفر أن يجب .0

 :التالي النحو على العشرة الكرات وتوزع. العربي الخليج دوري

  اللعب لبداية للحكم واحدة (0

 (.طاولته على بها يحتفظ) الرابع للحكم واحدة (2

 .الكرات جمع ألطفال وثمانية (1

  المنسقين دور .20

 ما ضمان إلى باإلضافة األعالم، حاملي ومهام تحركات تنسيق مسؤولية بالغين شخصين يتولى .0

 :يلي

 قبل امبالحك الخاصة المالبس تبديل غرف داخل وضعها يتم كما للوائح تبعا الكرات توفير (0

 .المباريات جميع في البداية ركلة انطالق من األقل على دقيقة 021

 .الملعب خارج أو/و داخل الكرات جمع أطفال وضياع تجول عدم (2

 األقل على دقيقة 21 قبل الالعبين ممر في الكرات وتحضير الكرات جمع أطفال استعداد (1

 .البداية ركلة انطالق من

 ءأثنا الشباب برنامج غرفة وداخل الالعبين ممر في كراتهم حاملين الكرات أطفال تجمع (1

 .الشوطين بين ما استراحة

 .أعاله الموضحة واإلرشادات لإلجراءات طبقا لمهامهم الكرات أطفال أداء (1

 .المباراة انتهاء عند للنادي العام للمنسق الكرات إعادة (1

  والمنسقين الكرات جمع أطفال مواقع .22

 البداية، ركلة انطالق من األقل على دقيقة 21 قبل الالعبين ممر إلى األعالم حاملي حضور يجب .0

 الكرات جمع أطفال من لطفل كرة تسليم عند. للمباراة الرسمي التنازلي العد في موضح هو كما

 .األوقات جميع في معه يحملها أن يجب

 المخصصة األماكن نحو بالجري الكرات جمع أطفال يقوم الملعب، من األعالم حاملي خروج بمجرد .2

 (0-2. )يرجى االطالع على الشكل ستة من منهما صف كل يتكون صفين شكل في لهم



 

 .2-2 رقم للشكل طبقا الملعب حول الكرات جمع أطفال يتمركز .1

 وميق ال بينما المباراة، مدة طوال الكرة بحمل األخضر باللون المعينين الكرات جمع أطفال يقوم .1

 عادةإ في مهمتهم وتنحصر المباراة، أثناء الكرة بحمل األحمر باللون المعينين الكرات جمع أطفال

 جمع منسقي لوقوف األزرق باللون المعينة األماكن تخصص. الملعب من خروجها عند الكرة

 .المباراة أثناء الكرات

 قرار طبقيُ  أن يجب. المباراة طوال كرسي على الجلوس أو الوقوف لكراتا جمع ألطفال يمكن .1

 سلجلو كراسي توفير المضيف لناديا قرر إذا. الكرات جمع أطفال كافة على الجلوس أو الوقوف

 توفر لم إن أخرى، ناحية من. الكرات جمع أطفال جميع يجلس أن يجب عندها كرات، جمع طفل

 قةالمنط/ الميدان على بالجلوس سمحيُ  ال. الوقوف الكرات جمع أطفال جميع على عندها كراسي، أي

  . القرفصاء بوضع الجلوس/ و األرضية

 حيث نالشوطي بين االستراحة أثناء الشباب برنامج غرفة في الكرات جمع أطفال كافة يجتمع سوف .1

 بالكرات اللعب من ومنعهم جيداً  مراقبتهم جداً  المهم من. والمشروبات السريعة الوجبات لهم تقدم

 . الوقت هذا خالل حوله أو الملعب على

 الكرات لتسليم األطفال جمع يضمن أن الكرات جمع أطفال منسق على يجب المباراة، نهاية عند .7

 التسكعب لألطفال يسمح ال. للمغادرة واالستعداد المالبس لتبديل الشباب برنامج غرف إلى والتوجه

 غرف إلى بالدخول لهم يسمح ال كما الموجزة المقابالت إجراء أماكن وحول الملعب أرض على

 .بالالعبين الخاصة المالبس تبديل

  الكرات جمع بأطفال خاصة إضافية تعليمات .21

 لالعب الكرة إعطاء .0

 جخرو لنقطة األقرب للطفل ينبغي المباراة، أثناء الملعب من وخرجت الخط الكرة تخطت إذا (0

 .اللعب يستأنف حتى الالعب إلى كرته يرمي أن الكرة

 داخل إلى الكرة رمي قبل جديدة كرة إلى الحاجة من يتأكدوا أن الكرات جمع ألطفال ينبغي (2

 العينب معه يتواصل وأن التماس خط إلى الالعب يصل حتى االنتظار كذلك لهم وينبغي الملعب،

 .ةالكفاي فيه بما الملعب من قريبة كانت إذا الكرة بإحضار الالعب يقوم قد. الكرة رمي قبل

 الكرة التقاط .2

 لتقاطال يسارع أن الالعب إلى كرته رمى الذي للطفل ينبغي أخرى، مرة المباراة تستأنف عندما (0

 .الحال في موقعه إلى الرجوع ثم الملعب من خرجت التي الكرة

 يالذ للطفل ينبغي والملعب، اإلعالنية اللوحات بين واستقرت الملعب من الكرة خرجت إذا (2

 مكان عن بعيد مكان إلى اللعب ينتقل حتى ينتظر أن اللعب الستئناف الملعب داخل بكرته رمي

 وال .موقعه إلى يعود أن له ينبغي ذلك، وبعد. بالتقاطها يقوم ثم الملعب خارج الموجودة الكرة

 .األوقات من وقت أي في للملعب بالدخول الكرات جمع ألطفال يسمح

 على البقاء مع التقاطها محاولة الكرات جمع ألطفال ينبغي المدرجات، داخل الكرة سقطت إذا (1

 إلى بالتوجه الكرات جمع أطفال يقوم ال. اإلمكان بقدر لهم المخصصة األماكن من مقربة

 إذا .مخاطر أي تحمل دون الكرة بإلقاء الجماهير بمطالبة يكتفون بل الكرة، اللتقاط المدرجات

 كرة النادي طاقم له يجلب حتى وينتظر موقعه إلى الطفل يرجع الكرة، بإلقاء الجماهير تقم لم

 .أخرى

 الكرة حمل .1

 يهمبأيد الكرة حاملين اإلعالنية اللوحات خلف الكرات جمع أطفال يقف أن يجب المباراة، أثناء (0

 األوقات من وقت أي في بالكرة الطفل يلعب أال وينبغي. األرض على بجوارهم يضعونها أو



 

 الف اإلعالنية اللوحات عن الكرات جمع أطفال يبتعد أن ينبغي كما(. وركلها بالكرة اللعب)

 خلفو خلفها البقاء لهم ينبغي بل فوقها، يتسلقوا وال إليها يستندوا وال منها الكرات يقربوا

 .وجد إن الفوتوغرافيين، والمصورين الفيديو مصورين

 المباراة مشاهدة .1

 بعيدة كانت إذا حتى المباراة أحداث لجميع متابعته الجيد الكرات جمع طفل مميزات أهم من (0

 وتزيد. ذلك إلى الحاجة دعت إذا بالكرة، فعله يتوجب ما معرفة على األمر هذا يساعده إذ عنه،

 (.المرمى خط خلف) المرمى خلف يقفون األطفال كان إذا الخصوص وجه علي األمر هذا أهمية

 القصير الجانب يحدد الذي الخط) المرمى خط الكرة تخطت إذا: الجانبية والركالت المرمى ركالت .1

 مهاجما الكرة لمس العب آخر كان إذا ما على منهما كل يعتمد محتملين تصورين هناك ،(الملعب من

 :مدافعا أم

 المرمى، خط أعلى من خرجت التي الكرة لمس من آخر هو المهاجم الفريق العب كان حال في (0

 (.المرمى ركلة) اللعب باستئناف المرمى حارس يقوم

 المرمى، خط أعلى من خرجت التي الكرة لمس من آخر هو المدافع الفريق العب كان إذا أما (2

 (.الجانبية الركلة) الجانب من أخرى مرة اللعب إلى الكرة إعادة تتم

 يجب ولذلك الحاالت، تلك في الكرات إلقاء مكان الكرات جمع أطفال يعرف أن الضروري ومن (1

 ذيال الحكم إلى ينظروا أن يجب األمر، عليهم اختلط حال في. المباراة أحداث يتابعوا أن عليهم

 .اللعب منه سيستأنف الذي المكان تحديد في سيساعدهم

 المضيئة واللوحات اإلعالنية اللوحات .1

. الملعب من جوانب ثالثة على مضيئة، لوحات أو إعالنية لوحات اللوحات، من نوعين يوجد (0

 كذلك يسمح وال. لمسها أو عليها االستناد دون اللوحات هذه خلف الكرات جمع أطفال يقف

 أنو حولها يجري أن له ينبغي بل الكرة، لجمع اللوحات تلك فوق بالقفز الكرات جمع ألطفال

 نيمك ال أنه أخرى مرة ونؤكد. الكرات لجمع اللوحات بين الفاصلة البينية المسافات من يمر

 أحداث تكون عندما إال( اإلعالنية اللوحات أمام السير) األمر هذا يفعلوا أن الكرات جمع ألطفال

 لىإ المباراة أحداث تنتقل حتى ينتظر أن الطفل على يجب و المنطقة هذه عن بعيدة المباراة

 .أخر مكان

 النظيف واللعب الرياضي السلوك .7

 بل الفريقين، أحد يشجعوا وأال الوقت طوال محايدين يكونوا أن الكرات جمع أطفالعلى  ينبغي (0

 كذلك همل وينبغي. الحكم إلى باإلضافة سواء حد على الفريقين كال يحترموا أن دائما عليهم يجب

 مالبسهم أو توقيعهم على الحصول طلب أو تهنئتهم أو الالعبين مع التحدث عن يمتنعوا أن

 .الرياضية

 همل تعليمات بإعطاء للنادي التابعين الكرات جمع أطفال مسؤولي أو/و منسق يقوم ال أن يجب (2

 .عمد عن المباراة بتأخير تفيد

 رامباحت والجمهور الالعبين من كل يلزم راقي رياضي سلوك" النظيف اللعب" مصطلح يمثل (1

 حالمصطل هذا ويعني. ودية أجواء في التشجيع أو/و اللعب من يتمكنوا حتى البعض بعضهما

 في ايةغ مفهوم" النظيف اللعب" مصطلح ويعتبر. دائم بشكل والفريقين والحكم القواعد احترام

 .العالم مستوى على النظيف اللعب على يشجع الذي القدم لكرة الدولي لالتحاد األهمية

 .الالعبين مثل مثلهم النظيف اللعب بروح الكرات جمع أطفال يتحلى أن يجب (1

 

  



 

  الفصل السادس: اإلجراءات التأديبية

  التأديبية اإلجراءات .21

 لجنة يخطر أن عليه يجب الالئحة، هذه بأحكام االلتزام على المضيف النادي قدرة عدم حال في .0

 .بديل حل على المصادقة من اللجنة تتمكن حتى أسبوعين عن يقل ال فيما المحترفين دوري

 األحكام هذه من أي مخالفة حال في المحترفين دوري لجنة إبالغ مسؤولية المباراة مراقب يتحمل .2

 .المسابقة مباريات أثناء

 اذاتخ أو عقوبات فرض المحترفين دوري للجنة يحق األحكام، لهذه األندية من أي مخالفة حال في .1

 .الجودة ضبط إلجراءات طبقا ضده الالزمة اإلجراءات

  عليها المنصوص غير المسائل .21

 سطةبوا القاهرة القوة وحاالت الالئحة هذه في عليها المنصوص غير المسائل بشأن قرار اتخاذ يتم .0

 .للتغيير لةقاب وغير نهائية القرارات هذه مثل وتعتبر المحترفين، دوري للجنة التابعة الفنية اللجنة

 االعتماد .21

بمعرفة لجنة دوري المحترفين وتم اعتمادها والتصديق عليها من قبل مجلس إعداد هذه الالئحة تم  .0

 23/08/2016ة اتحاد الكرة ويتم العمل بها اعتباراً من إدار

 

 


