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القدم الراحلین من  مع عودة الحیاة إلى النشاط الریاضي في العراق تستذكر عائلة كرة 
نجومھا األفذاذ سائلین هللا تعالى لھم المغفرة والرحمة وأن یسكنھم الفسیح من جناتھ ویلھم 
أھلھم الصبر والسلوان . بھم نستمد العزم في مواصلة المسیرة وبدء موسم كروي جدید 
سیكونوا لنا فیھ دوماً شموعاً تنیر دروبنا وأسماء خالدة في سفر اإلبداع الكروي العراقي
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۱

منھاج لجنة المسابقات للموسم ۲۰۲۱-۲۰۲۰

۱ - بطولة الدوري الممتاز.

۲ - بطولة  دوري الدرجة األولى.

۳ - بطولة  دوري الشباب الندیة الدوري الممتاز.

٤ - بطولة دوري دون ۲۱ سنة.

٥ - بطولة دوري الشباب الندیة الدرجة األولى.

٦ - بطولة كأس العراق.

۷ - بطولة الجمھوریة للمنتخبات فئة الشباب.

۸ - بطولة الجمھوریة للمنتخبات فئة الناشئین.

۹ - دوري الفئات العمریة (الشباب – الناشئین – االشبال) الندیة بغداد.

۱۰ - دوري الفئات العمریة (الشباب – الناشئین – االشبال) لجمیع المحافظات 

۱۱ - نظام المسابقات الجدید.

۱۲ - كراس خاص للدوري الممتاز.

۱۳ - اإلرشادات الصحیة والوقائیة ضد فایروس كورونا.

۱٤ - إقامة دورة خاصة للمشرفین بإشراف االتحادین اآلسیوي والعراقي.



۲

أوالً :- الدوري الممتاز
۱ - یشارك في الدوري الممتاز ۲۰ نادیاً.

۲ - تلعب الفرق بنظام الدوري لمرحلتین الذھاب واإلیاب.
۳ - یھبط آخر فریقین من الترتیب للدوري الدرجة األولى في موسم ۲۰۲۱-۲۰۲۲، ویلعب صاحب 
(۱۸) مباراتین فاصلتین (ذھاب وإیاب) مع صاحب المركز الثالث من دوري الدرجة األولى لیتأھل 

الفائز منھما للدوري الممتاز.
٤ - فـتـرة االنـتـقـاالت الـالعـبـیـن:-

أ - تبدأ الفترة األولى من یوم السبت ۲۰۲۰/۷/۱۸ لغایة یوم الثالثاء ٦/۲۰۲۰/۱۰ 
ب - تبدأ الفترة الثانیة من یوم األثنین ۲۰۲۱/۲/۱ لغایة یوم األحد ۲۰۲۱/۲/۲۸ 

٥ - ینطلق الدوري الكروي الممتاز للموسم ۲۰۲۰-۲۰۲۱ یوم األحد المصادف ۲۰۲۰/۱۰/۲٥ 
٦ - انتھاء المرحلة األولى للدوري الممتاز یوم السبت المصادف ۲۰۲۱/۱/۲۳

۷ - انطالق المرحلة الثانیة من الدوري الممتاز یوم األثنین المصادف ۲۰۲۱/۲/۸
۸ - یختتم الدوري الممتاز للموسم ۲۰۲۰-۲۰۲۱ یوم األربعاء المصادف ۹/٦/۲۰۲۱

ثانیاً :- دوري الدرجة األولى

۱ -  یشارك في دوري الدرجة األولى العام ۲٤ نادیاً.
۲ -  تلعب الفرق بنظام الدوري لمرحلة واحدة، حیث تقسم الفرق إلى مجموعتین یضم كل مجموعة ۱۲ فریقاً.

۳ -  یھبط آخر ثالث فرق من الترتیب من كل المجموعة إلى الدرجة الثانیة في موسم ۲۰۲۲-۲۰۲۱.
٤ -  فـتـرة االنـتـقـاالت الـالعـبـیـن:-

أ -  تبدأ الفترة األولى من یوم األحد ۲۰۲۰/۹/٦ لغایة یوم األثنین ۲۰۲۰/۱۰/۲٦.
ب - تبدأ الفترة الثانیة من یوم األثنین ۲۰۲۱/۲/۱ لغایة یوم األحد ۲۰۲۱/۲/۲۸.

٥ -  تنطلق المرحلة األولى من الدوري الدرجة األولى (تصفیات المحافظات) للموسم ۲۰۲۰-۲۰۲۱ یوم األحد 
المصادف ۲۰۲۰/۱۱/۱، وتنتھى یوم الجمعة المصادف ۲۰۲۱/۱/۱٥.

المصادف  األثنین  یوم  الـمناطق)  (تـصفـیات  األولى  الـدرجـة  الـدوري  من  الثانیة  المرحلة  انـطالق   -  ٦
۲۰۲۱/۱/۳۰ وتنتھي یوم األربعاء المصادف ۲۰۲۱/۳/۱۰.

۷ - ینطلق دوري الدرجة األولى (العام) للموسم ۲۰۲۰-۲۰۲۱ یوم الخمیس المصادف ۲۰۲۱/۳/۲٥
۸ - یختتم دوري الدرجة األولى للموسم ۲۰۲۰-۲۰۲۱ یوم األحد المصادف ۱٦/٥/۲۰۲۱.

۹ - صعود صاحب المركز األول مباشرة إلى مصاف الدوري الممتاز للموسم ۲۰۲۲-۲۰۲۱.
۱۰ - صاحب المركز الثاني من كل مجموعة تلعب مباراة فاصلة لتحدید صاحب المركز الثالث من الدوري 

الدرجة األولى للموسم ۲۰۲۱-۲۰۲۰.
۱۱ - صاحب المركز الثالث یلعب مبارة فاصلة (بلي اوف) مع تسلسل المركز الثامن عشر من الدوري الممتاز، 

والفائز منھما یصعد للدوري الكروي الممتاز للموسم ۲۰۲۲-۲۰۲۱.



۳

ثالثاً :- بطولة دوري الشباب الندیة الدوري الممتاز

رابعاً :- بطولة كأس العراق
۱ - تكون المشاركة اختیاریة لجمیع أندیة العراق (الممتازة - أولى - ثانیة).

۲ - تقدیم طلبات المشاركة بالبطولة إلى لجنة المسابقات المركزیة أو االتحادات الفرعیة اعتباراً من 
۲۰۲۰/۹/۲ وتنتھي في ۲۰۲۰/۹/۲۷.

۳ - یتم اجراء القرعة یوم ۲۰۲۰/۹/۳۰ من قبل لجنة المسابقات.
٤ - تجري تصفیات المرحلة األولى (أندیة الدرجة األولى والثانیة) اعتباراً من ۱۸ تشرین األول 

وبطریقة خروج المغلوب في مباراة واحدة.
٥ - تنتھي المرحلة األولى باعتماد ۱۲ فریقاً من فرق دوري الدرجة األولى والثانیة تلتحق مع فرق 

أندیة الدوري الممتاز المشاركة لیصبح العدد (۳۲ نادیاً).
٦ - یتم إجراء قرعة المرحلة الثانیة في ۱٥ تشرین الثاني من قبل لجنة المسابقات في مقر االتحاد 

العراقي لكرة القدم 
۷ - تحدد المالعب الذي تجري علیھا المباریات عن طریق القرعة.

۱ - یحق للتولد (۲۰۰۳ - ۲۰۰٤) باللعب في دوري الشباب.
۲ - یشارك في دوري الشباب الندیة الدوري الممتاز ۲۰ نادیاً.

۳ - تلعب الفرق بنظام الدوري لمرحلة واحدة.
٤ - یھبط آخر الفریقین من الترتیب للدوري الدرجة األولى في موسم ۲۰۲۲-۲۰۲۱.

المصادف  األحد  یوم   ۲۰۲۱-۲۰۲۰ للموسم  الممتاز  الدوري  الندیة  الشباب  دوري  ینطلق   -  ٥
.۲۰۲۰/۱۰/۲٥

المصادف  السبت  یوم   ۲۰۲۱-۲۰۲۰ للموسم  الممتاز  الدوري  الندیة  الشباب  الدوري  یختتم   -  ٦
.۲۰۲۱/۱/۲۳



٤

خامسا :- بطولة دوري الشباب الندیة الدرجة األولى
۱ - عدد الفرق المشاركة ۲٤ نادیاً.

۲ - یلعب الفرق بنظام الدوري لمرحلة واحدة، حیث تقسم الفرق إلى مجموعتین یضم كل مجموعة ۱۲ 
فریقاً.

۳ - ینطلق دوري شباب الدرجة األولى للموسم ۲۰۲۰-۲۰۲۱ یوم الخمیس المصادف ۲۰۲۱/۳/۲٥.
٤ - یختتم دوري شباب الدرجة األولى للموسم ۲۰۲۰-۲۰۲۱ یوم األحد المصادف ۱٦/٥/۲۰۲۱.

الـدوري شباب  إلى مصاف  مـباشرة  كـل مجموعة  من  والثاني  األول  الـمـركـز  - صعـود صاحب   ٥
الـدرجة الممتاز  للموسم ۲۰۲۲-۲۰۲۱.

الثانیة  الدرجة  االندیة  وتصنیف  الشباب  دوریات  في  اخر  نادي  لعبوا ألي  الذین  لالعبین  الیحق   -  ٦
والثالثة.

سادساً :- بطولة الجمھوریة لمنتخبات الشباب
بتأریخ  محافظة  لكل  المشاركة  في  الراغبة  االندیة  بمشاركة  المحافظات  في  التصفیات  تنطلق   –  ۱

۲۰۲۱/۳/۱، وینظم من قبل االتحاد الفرعي لكل المحافظة.
الموسم  لنفس  المحافظة  تصفیات  في  المشاركین  من  المحافظة  لكل  شباب  منتخب  تشكیل   –  ۲

 ۲۰۲۱-۲۰۲۰
بطریقة  وتلعب   ،۲۰۲۱/٤/۱۰ بتأریخ  وتنتھي   ۲۰۲۱/۳/۲۰ بتأریخ  المناطق  تصفیات  تجري   –  ۳
الدوري أما من مرحلتین الذھاب وإیاب أو تجمع في احدى المحافظات الذي تأخذ على عاتقھا مصاریف 

الفرق االخرى، ویترشح منتخب لكل منطقة وحسب التوزیع اآلتي:-
أ - منطقة الفرات االوسط (بابل - كربالء - الدیوانیة - السماوة - النجف) یترشح منتخب واحد للتصفیات 

النھائیة.
ب - المنطقة الجنوبیة (البصرة - میسان - الكوت - ذي قار)، یترشح منتخب واحد للتصفیات النھائیة.

للتصفیات  واحد  منتخب  یترشح  الرمادي)،   - الموصل   - الدین  - صالح  (دیإلى  الغربیة  المنطقة   - ج 
النھائیة.

د - المنطقة الشمالیة (كركوك - أربیل - سلیمانیة - دھوك)، یترشح منتخب واحد للتصفیات النھائیة.
و - منطقة بغداد - یترشح منتخبان للتصفیات النھائیة (منتخب الكرخ ومنتخب الرصافة).

ي - تجري التصفیات النھائیة بطریقة التجمع في بغداد وتلعب بطریقة الدوري من مرحلة واحدة لتحدید 
بطل الجمھوریة العراقیة لفئة الشباب، ویحدد موعدھا في وقت الحق.



٥

سابعاً :- بـطولة الجمھوریة لمنتخبات الناشئین
۱ -  یحق لتولد (۲۰۰٥-۲۰۰٦) المشاركة في ھذا الدوري.

۲ - تنطلق التصفیات من المحافظات بمشاركة االندیة الراغبة في المشاركة بتأریخ  ٥/۲۰۲۱/۳، 
وتنتھي بتأریخ ۲۰۲۱/۳/۲٥ وینظم من قبل االتحاد الفرعي لكل المحافظة.

الموسم  لنفس  المحافظة  تصفیات  في  المشاركین  من  المحافظة  لكل  الناشئین  منتخب  تشكیل   -  ۳
 ۲۰۲۱-۲۰۲۰

بنظام  وتجري   ،۲۰۲۱/٤/۲۰ بتأریخ  وتنتھي   ،۲۰۲۱/٤/۱ بتأریخ  المناطق  تصفیات  تجري   -  ٤
الدوري من مرحلتین الذھاب و إیاب أو تجمع في احدى المحافظاتالتي تاخذ على عاتقھا مصاریف 

الفرق االخرى، ویترشح منتخب واحد لكل منطقة وحسب التوزیع اآلتي:-
واحد  منتخب  یترشح  النجف)   - السماوة   - الدیوانیة   - كربالء   - (بابل  االوسط  الفرات  منطقة   - أ 

للتصفیات النھائیة 
ب - المنطقة الجنوبیة (البصرة - میسان - الكوت - ذي قار)، یترشح منتخب واحد للتصفیات النھائیة 
ج - المنطقة الغربیة (دیإلى – صالح الدین – الموصل – الرمادي)، یترشح منتخب واحد للتصفیات 

النھائیة 
د - المنطقة الشمالیة (كركوك – أربیل – سلیمانیة – دھوك)، یترشح منتخب واحد للتصفیات النھائیة 

و - منطقة بغداد - یترشح منتخبان للتصفیات النھائیة (منتخب الكرخ و منتخب الرصافة).
الدوري من مرحلة واحدة  التجمع في بغداد وتلعب بطریقة  النھائیة بطریقة  التصفیات  ي - تجري 

لتحدید بطل الجمھوریة العراقیة لفئة الناشئین، ویحدد موعدھا في وقت الحق.

ثامناً :- دوري الفئات العمریة في بغداد
۱- دوري الشباب

۲- دوري الناشئین
۳- دوري األشبال

تاسعا :- بطولة دوري دون ۲۱ سنة في بغداد والمحافظات كافة
قبل  من  ینظم  المحافظات  وفي  المسابقات،  لجنة  قبل  من  بغداد  محافظة  في  البطولة  ھذه  وینظم 

االتحادات الفرعیة، موعد انطالقھا وتأریخ انتھائھا یحددھا االتحادات الفرعیة.



٦

نظام المسابقات الجدید

المادة األولى
لجنة المسابقات

النظام الداخلي
االعضاء  عــمــل  مـھـام  خــاللـھـا  مـن  یـحـــدد  و  وأسالیبھا  الـلـجـنـة  عــمـل  طــرق  یـتـضـمــن 
وتحقیق  العراقیة  الكرة  تطویر  في  تسھم   التي  كافة  والبطوالت  المسابقات  لتـنفیذ    ومسؤولیاتھم 
ومـعـالـجـتـھـا  الـسـلـبـیـات  وتـحــدیــد  كافة  للدرجات  الــدوري  أداء  فـي  الـمـتــرتـبـة  الـنـتـائـج 
مـسـتـقـبالً، ویختار رئـیـس اللجنة وأعضائھا مـن قـبـل االتـحـاد  الـعـراقـي المركزي لـكـرة الـقـدم.

الواجبات
۱ - تـجـتـمـع الـلجـنـة ثـالث مرات فـي الـشـھـر ویـمـكـن أن تـكـون أكـثـر بحـسـب الحاجـة لـذلـك.
۲ - فـي حـالة غــیـاب أحـد االعـضاء فـي الـلـجـنــة لـمـرتـیـن مـتـتـالیـتـیـن وبـدون عـذر مـــشروع 

یوجھ الیھ إنـذار، وفـي حـال تـكـرارالـغـیـاب یـكـتـب إلى االتـحـاد ألجـل استبدالھ بـعـضو آخـر.
۳ - تـقـوم اللجـنـة بالـتـنـسـیـق مـع اللجان االخـرى فـي االتـحـاد لـغـرض تسھیل مـھـام عـملھا.

٤ - للجنة الحق أن تدعو إلى حضور اجتماعاتھا من ترى االستعانة بھم في مقترح أو معلومة مھمة 
تسھم في تطویر المسابقة ولیس لھ الحق بالتصویت.

٥ - تدون قرارات اللجنة في محاضر وسجل خاص یصادق علیھ من قبل رئیس اللجنة واألعضاء 
كافة.

في  الطرفان  تساوى  وإذا  االجتماع  داخل  بالتصویت  أو  باالجماع  إما  اللجنة  قرارات  تؤخذ   -  ٦
التصویت یكون القرار مع تصویت رئیس اللجنة.

۷ - تتابع اللجنة تقاریر مشرفي المباریات وفتح دورات تطویریة بذلك.
تقتضیھ  لما  وطبقاً  الظروف،  بحسب  المجدولة  المباریات  نقل  أو  تعدیل  أو  تأجیل  حق  للجنة   -  ۸

المصلحة العامة.
ولـجـنـة  والـمـشرفـیـن  االنـدیـة  مـمـثـلـي  بـحـضـور  مـؤتـمـرسـنـوي  بـعـقـد  الـلـجـنـة  تـقـوم   -  ۹  
كـل  لـمـناقـشة  الـقـدم  لكـرة  العـراقي  االتـحاد  وبـرعـایـة  الـدوري  بـدء  قـبـل   واالعـالم  الحـكـام 

االمـور التي تتـعـلـق بـاقـامـة أیة مسابقة. 
۱۰ - ترفع التوصیات كافة إلى االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم للمصادقھ علیھا.



۷

مھام اللجنة
۱ - تنظیم الـمـسابـقـات الـرسمیة اآلتیة:-

أ - بطولة الـدوري الـمـمـتـاز.
ب - بـطـولـة كاس العراق.

ج - بطولة دوري الـدرجـة األولى.
و-  بطولة دوري درجـة الـثـانـیـة والثالثة.

ي-  دوري الـشـبـاب والـنـاشـئـیـن  واالشبال.
ف - بـطـولـة الـجـمـھـوریـة ـلـمـنـتـخـبـات الشباب والناشئین.

۲ - إجـراء الـقـرعـة واالعـالن عـن بـدایـة الـمـوسـم الـجـدیـد.
۳ - تـحـدیـد مـوعـد بـدایـة  الـدوري  والـكـاس ونھایتھ.

٤ - تـسـمـیـة الـمـشـرفـیـن عـلـى الـمـبـاریـات.
٥ - اصدار كـراس خـاص لـدوري كـرة الـقـدم لـكـل  مـوسـم.

دیـمـومـة  اسـتـمـرار  عـلـى  مـبـاشـرا  تأثیرا  تـؤثـر  الـتـي  الـداخـلیـة  الـعـمـل  بـیـئـة  دراسـة   -  ٦
الـدوري ووضع الحـلول لـھا وخـاصة العـطـل والـمـنـاسـبـات الـرسـمـیـة.

۷-  دراسـة بـیـئـة العـمل الخارجیة، أي مـشـاركـات الـمـنـتـخـبـات الـوطـنـیـة واألندیة العراقیة فـي 
ذلـك  ویـتـم  الـدوري  اسـتـمـرار  عـلـى  تـأثـیـرھـا  ومـدى  اآلسـیـویـة  والـبـطـوالت  الـتـصـفـیـات 

بـالتـنـسـیـق مـع االتـحـاد 
۸ - وضع خـطـط قـصیـرة الـمـدى، أو بـعـیـدة الـمـدى مـن خـالل أسـلـوب العـمـل لـتحـقـیـق أھـداف 
الـلـجـنـة وتـحـقـیـق الـنـجـاحـات ورفـع الـمـسـتـوى الـفـنـي لـلفـرق الـریـاضـیـة مـن خـالل إقـامـة 
الـمـنـتـخـبـات  لـرفـد  الـعـالـیـة،  الـكفـاءة  ذات  الـریـاضـیـة  الـمـواھـب  یبرز  رصـیـن  دوري 

الـوطـنـیـة، لتـحـقـیـق الـغـایـة والـھـدف والـرؤى الـمسـتـقـبـلـیـة لـكـرة الـقـدم الـعـراقـیـة.



۸

- لالتـحـاد الصالحـیـة الكـامـلـة لـفـرض الـعـقـوبـات التي لـم تـرد فـي ھـذه الـالئـحة، ولـھ الـحـق 
فـي مـضـاعـفـة الـعـقـوبـات جـمـیـعـھـا أو جـزء مـنـھـا أو رفـعـھـا.

- لـالتـحـاد الـصـالحـیـة الكـامـلـة فـي أضـافـة أي فـقـرة مـن فـقـرات ھـذه الـالئـحـة أو تغیرھا، 
أوتفسیرھا بحسب  الـمـصـلـحـة الـعـامـة.

- عـلـى االنـدیـة كافة الـمـشــاركـة فـي (الـدوریـات والـنـشـاطـات) التي ینظمھا االتحاد الـعـراقـي 
لـكـرة الـقـدم وااللـتـزام بـالتـعـلـیـمـات والـقـرارات الـصـادرة مـن االتحاد.

- تطـبـیـق الـقـانـون الـدولـي لـكـرةالـقـدم (FIFA)، ویسـتـثـنـى مـنـھ: عـدد الـتـبـدیـالت وبـعـض 
الـتـعـلـیـمـات الـخـاصـة بـاالتـحاد الـعـراقـي لـكـرة الـقـدم.

المادة الثانیة
األندیة

- عـلى االنـدیـة المشاركھ في نشاطات االتحاد تـوفـیـر الـمـسـتـلـزمـات المـذكـورة الحقاً اثـنـاء إقامة 
أو اجراء الـمـبـاریـات عـلـى مـلـعـبـھا وھي:-

أ - تـوفـیــر أمن المـالعـب وحمایتھا.
ب - تـوفـیـر سـیـارة  أسـعـاف.

ج - تــوفــیــر غـرفـة خـاصـة لـلـحـكـام والـمـشـرفـیـن.
د - تــوفـیـر مـكـان خـاص لـالعـالمـیـیـن.

ي - تـجـھـیـز الـمـلـعـب بـصـورة جـیـدة بالمستلزمات القانونیة كافة.
و - عـدم الـسـمـاح الي شـخـص غـیـر مـعـنـي بـالتـواجـد داخـل أرضـیـة الـمـلـعـب.

ل - تـھـیـئـة كـرات مـنـاسـبـة لـلـمباریات.
ق - تــوفــیــر جــالــبــى كــرات و حـامـلـى نــقــالــة االسـعـاف.

الـدوریـات  كــل  فـي  تـبـدیـالت   (٥) أجـراء  الـواحـدة  الـمـباراة  فـي  نـادي  لـكـل  یـحـق   -  ٦
والـبطـوالت الـتـي یـشـرف عـلـیـھـا االتـحـاد لثالث توقفات في المباریات لكل فریق.

۷ - عـلـى االنـدیـة الـمـشـاركـة فـي الـدوریـات قـبـل بـدء الـدوري بـ (۲۰) یـوماً ارسـال كـشـوفـات 
بـالـنـسـبـة  فـقـط  العـباً   (۳٥) الیـتـجـاوز  ان  عـلى  والـالعـبـیـن  الـتـدریـبـي  الـكـادر  بـأسـمـاء 

لـلـدوري الـمـمـتـاز ودوري الـدرجـة األولى.
۸ - عند اضافة أي العب على كشوفات النادي خالل المنافسات  یجب على النادي تقدیم الكشف قبل 
یوم من أي مباراة على االقل وخالل الدوام الرسمي لالتحاد وفي حالة إشراك العب بخالف ذلك 

یعد الفریق خاسراً (۳ -صفر) ویعاقب النادي بعقوبة مادیھ قدرھا (ثالثة مالیین دینار عراقي).
۹ - یسجل (عشرون) العـباً  فـي اسـتـمـارة الـمـبـاراة  فقط.

۱۰ - یـتـواجـد فـي مـصـطـبـة االحـتـیـاط (سبعة عشر) شــخــصاً (مـشـرف - مـدیـر فـریـق - مساعدون 
للمدرب - مدرب حراس - مدرب لیاقـة - المعالج - مسـاعـد الـمعـالج - تسعة العبین لالحتیاط) 



۹

۱۱ - إذا تخلف أّي ناد عن المباراة وبدون عذر مشـروع یعد الـفریق خاسراً بنتیجة (۳ -  صفر) مع 
غرامة مالیة قدرھا (خمسة مالیین دینار عراقي).

۱۲ - عـلـى الفـریـق الـضـیـف جـلـب (۲ طـقـم) مـالبـس عـكـس الـوان الـفـریـق الـمـضـیـف.
۱۳ - عـنـد عـدم حـضـورالـفـریـق بـدون عـذر مـشـروع لـمـباراة أو كـان عـدد الـالعـبـیـن أقـل مـن 

الـنـاحـیـة الـقـانـونـیـة (اقـل مـن سبعة  العـبـیـن)  یتخذ بـحـقـھ اآلتي:-
أ - إذا تأخـر الفـریـق عن وقـت الـمـباراة االصـلـي بـ (۱٥ دقیقة) یـعد الـفـریـق خـاسـراً بـنـتـیـجـة 

(صفر - ۳)
ب - إذا قـل عـدد الالعـبـیـن عن (۷  العـبـیـن) ألي سـبـب كـان فـي وقـت الـمـبـاراة  یـعـد الـفـریـق 
خـاسـراً بنتیجة (صفـر - ۳) وإن كـانت عـدد االھـداف للفریق المنافس أكثر تـثـبـت الـنـتـیـجـة كـما 

كـانـت عـلـیـھ الـمـبـاراة 
۱٤ - ال یــجـوز تـغـیـیر أرقــام الـالعـبـیـن إلى اي سـبـب كــان حتى نـھـایـة الـمــوسـم الـكـروي، 
وبـعــكـس ذلـك یـعـد الـفــریـق خـاسـرا بـنـتـیـجـة (صفر – ۳) وان كـانـت عـدد االھـداف لـلـفـریـق 
(ثـالثـة  الـنـادي  ویـغـرم  الـمـبـاراة،  عـلـیـھ  كـانـت  كـمـا  الـنـتـیـجـة  تـثـبـت  أكـثـر  الـمـنـافـس 

مالیـیـن) دیـنـار عـراقـي.
۱٥ - عـنـد قـیـام أي نـادي بـالـتـالعـب بـنـتـیجـة الـمـبـاراة لـمـصـلـحـتـھ او لـمـصلـحـة الـفـریـق 

االخـر یـعـاقـب مـن قـبـل االتـحـاد عـلـى الـنـحو اآلتي :-
أ - إیـقـاف الـنـادي لـمـوسـم واحـد أو اكـثـر.

ب - تغریم النادي بغرامة مالیة بحسب نوع التالعب.
۱٦ - عـنـد انـسـحـاب الـنـادي یـتـعـامـل مـعـھ عـلـى الـنـحـو اآلتي:-

الـنـادي  یـعـد  مـتـتـالـیـة  مـبـاریـات  لـثـالث  الدوري  بـدایة  فـي  حـضـوره  عـدم  حـالة  فـي    - أ 
مـنـسـحـبـا مـن الـدوري وتطـبـق عـلـیـھ الـتـعـلـیـمـات الـصـادرة مـن االتـحـاد.

ب -  عـنـد انـسـحـابـھ فـي المـرحـلـة األولى تـحـذف جـمـیـع الـنـتـائـج فـي مـبـاریاتھ  الـسـابـقـة.
ج - عـنـد انـسحـابـھ فـي بـدایـة الـمـرحـلة الـثانـیـة تحتسب نـتـائـج الـمـرحـلـة األولى كـمـا كـانـت 

عـلـیـھ  تحتسب  (۳ نـقـاط) لـجـمـیـع الـفـرق فـي الـمـرحـلة الـثـانـیـة.
د -  اذا انـسـحـب  لمـبـارتـیـن ( األولى والـثـانـیـة )  ثـم حـضـر، ولـعـب مـبـاراتـھ الـثـالـثـة یعد  

الـفـریـق خـاسـرا فـي الـمـبـارتـیـن ( األولى والـثــانـیـة ) بـنـتـیـجـة (۳ – صفر).
۱۷ - إذا أنسحب أي ناد بـعـد اجـراء الـقـرعـة، اوعـنـد بــدء الــمـنافسات یـعـد ھـابـطـاً إلى درجة 

أدنى.
۱۸ - عـنـد انـسـحـاب اي نـاد مـن الدوري ال یـحـل مـكـانـھ نـاد آخـر.

۱۹ - على االندیة المشاركة  كافة  إرسال تعھد خطي بااللتزام بالتعلیمات والقرارات الصادرة من 
االتحاد ، وبخالف ذلك یغرم النادي مالیا بحسب تعلیمات االتحاد.

۲۰ - ال یـستـطـیـع أي نـاد نـقـل مـبـاریـاتـھ إلى مـحـافـظـة أخـرى إالّ بـمـوافـقـة االتـحـاد.
۲۱ - عـنـد أمـتـنـاع أي نـادي مـن الـحـضـور إلى ـ مـراسـیـم تـوزیـع الـجـوائـز بـدون عـذر، أو 
كـتـاب أعـتـذار رسـمـي مـن االتـحـاد یـحـرم مـن الـمـشـاركـة فـي الـنـشـاطـات الـمقـبـلـة لـالتـحـاد 



۱۰

۲٥ - عـلـى كـل نـاد مـشـارك فـي الـمـسـابـقـات لـالتـحـاد المـركـزي تـھـیـئـة مـلـعـب خـاص بـھ 
وبـالـشـكـل الـالئـق ومـطـابـق لـلـمـواصـفـات الـقـانـونـیـة قـبـل بـدء الـدوري بـ (۳۰) یوماً وفـي 
الـمـلـعـب  الـنـادي صـاحـب  كـتـاب رسـمـي مـن  بـدیـل، عـلـیـھ جـلـب  مـلـعـب  اخـتـیـار  حـالـة 
مـلعـب  وجـود  عـدم  حـالـة  وفـي  الـمـركـزي،  االتـحـاد  فـي  الـمـسـابـقـات  قـسـم  لـدى  یـثـبـت 

نـظـامـي لـالتـحـاد الحـق فـي اخـتـیـار مـلعـب آخـر.
۲٦ - عـلـى كـل نـاد مـشـارك فـي الـدوري الـمـمـتـاز والـدرجـة األولى كـتـابـة تـعـھـد خـطـي 
نـتـیـجـة  عـلـیـھ  تـتـرتـب  قـد  الـتـي  كافة  الـمـالـیـة  االلـتـزامـات  بـتسـدیـد  الـنـادي  فـیـھ  یـتعـھـد 
أو  والـجـمـاھـیـر  واالداریـة  الـفـنـیـة  االجـھـزة  أو  الـالعـبـیـن  أو  الـنـادي  عـلـى  الـمـخـالـفـات 
یـراه مـنـاسـبـا فـي  اتـخـاذ مـا  الحـق فـي  لـالتـحـاد  الـتـسـدیـد  االنـسـحـابـات، وفـي حـالـة عـدم 

تـعـلـیـق نـشـاط الـنـادي أو غـیـر ذلـك.
خاص  مكان  توفیر  األولى  والدرجة  الممتاز  الدوري  في  كافة  المشاركة   االندیة  على   -  ۲۷

لالعالمیین في ملعب لتنظیم عمل الصحفیین وأرسال التفاصیل بالصور للموقع الرسمي لالتحاد.
۲۸ - على االندیة كافة توفیر مكان خاص للمقابالت التلفزیونیة والصحفیة بعد المباراة.

۲۹ - تـوفـیـر حـمایـة أمـن الـمـالعـب مـن قـبـل االنـدیـة الـمـسـتـضـیـفـة بـالـتـعـاون مـع االتـحـاد 
الـفـرعـي وبـعـكـسـھ یـغـرم الـنـادي (مـلـیـونـیـن) دیـنـار عـراقـي.

الـضـیـف  لـلـفـریـق  یـوم  قـبـل  الـمـلـعـب  تـھـیـئـة  الـمـسـتـضـیـف  الـفـریـق  یـجـب عـلـى   -  ۳۰
لـغـرض إجـراء التمرین.

۳۱ - یجـب ارسـال كشـوفـات الالعـبـیـن مـن قـبل االنـدیة بكـتـاب رسـمي موقـع مـن قـبـل رئـیـس 
النادي أو سكرتیره 

۲۲ - عـلـى االنـدیـة الـمـشـاركـة  فـي الدوریـات لالتـحـاد المركزي كافة ، الـقـاء مـحـاضـرات فـي 
القـانـون الـدولـي لـكـرة الـقـدم للكـادر الـتـدریبـي والـالعـبـیـن مـن قـبـل الحـكـام الـدولـیـیـن عـلـى 

ان التقـل مـدة الـمـحاضـرة عن (ساعتین).
اعتماد  بعد  مـالعـبـھـا  عـلـى  الـمـبـاریـات  إقـامــة  رفـض  الـریـاضـیـة  لألندیة  یجوز  ال   -  ۲۳
مالعبھا من قبل لجنة مختصة بذلك بحجة عدم صالحـیـتـھـا إالّ بأعالم االتـحـاد  قـبـل اسـبـوع على 
االقـل وأخباره عـن صالحیـة الملعب، وبخالف ذلــك تـفــرض على النادي غـرامـة مالیة (ثـالثـة 
مـالیـیـن) دیـنـار عــراقـي، مـع عـقـوبـات أخـرى مـنـاسـبـة بحسب ما یراھا االتحاد، واالتـحـاد 

ھـو الـطـرف الـوحـیـد الـذي یـقـرر صـالحـیـة الـمـلـعـب وجـاھـزیـتـھ مـن عـدمـھ.
لـمـالقـاة  الـسـفـر  أو  الـخـارجـیـة  الـفـرق  أسـتـضـافـة   فـي  تـرغـب  الـتـي  االنـدیـة  - عـلـى   ۲٤
فــرق خارجیة، الـحـصـول عـلـى اإلذن الـمـسـبـق مـن االتـحـاد قبل أسبوع على االقل، وكذلك لو 
أرادت اقامة المعسكرات التدریبیة أو المشاركة في بـطـولـة خـارجـیـة، للتنسیـق مـع االتـحـاد عـلـى 

أن ال تـتـضـارب مـع مـواعـیـد الـدوري وتقدیم تقریر مفصل بذلك.



۱۱

۳۲ - یـتـعـامـل االتـحـاد فـقـط مـع رئـیـس النادي، أو نـائـبھ، أو سـكـرتـیـره أو أعـضـاء النادي.
۳۳ - یـجـب ارسـال الـنـسـخـة االصـلـیـة مـن اسـتـغـنـاء الـالعـب الـقـادم إلى الـنـادي مـن نـادي 

اخـر مـع كـشـوفـاتـھ.
الخاصة  التعریفیھ  الباجات  حمل  كافة  للدرجات  العراقي  الدوري  في  مشارك  ناد  كل  على   -  ۳٤
بالالعبین والمدربین والكادر االداري، وتكون صادره من قبل االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم - 
لجنة المسابقات، وتدقق من قبل مشرف المباراة. وفي حالة عدم وجود الباج ألي شخص من وفد 
إلى  ویكتب  االحتیاط  على مصطبة  الجلوس  وال  الملعب  أرضیة  إلى  بالدخول  لھ  الیسمح  الفریق، 

االتحاد بذلك مع غرامھ مالیھ تصل إلى ملیونین دینار عراقي.
 - الـالعـبـیـن   - الـتـدریـبـي  (الكـادر  االنـدیـة  عـلـى  مـالـیـة  غـرامـة  فـرض  حـالـة  فـي   -  ۳٥
الـجـمـھـور) یـجـب دفـع الـغـرامـة بـأسـرع وقـت عـن طـریـق مـحـاسـب االتـحـاد أو االتـحـادات 

الـفـرعـیـة فـي الـمـحـافـظـات وبـعـكـسـھ یـضـاعـف المـبـلـغ إلى الضـعـف.
۳٦ - كتب االندیـة كافة یجب أن تكون موقعة من قـبل رئـیـس النادي او أحـد اعضائھ بـعـد تـخـویـلـھ 

من قبل الـرئـیـس.
۳۷ - تعین منسق االمني لكل ملعب لیكون مسؤوالً عن الجانب االمني للمباریات.

۳۸ - في حالة مخالفة النادي إلى أي من التعلیمات واالجراءات المنصوص علیھا في الدلیل الخاص 
بالالرشادات الصحیة والوقائیة من جائحة كورونا- كوفید ۱۹، (فقرة ۱۳) یتم أحالة المخالفة إلى لجنة 
االنضباط في االتحاد العراقي لكرة القدم التخاذ قرار یمنع النادي إجراء التدریبات لمدة محددة او 

اللجوء إلى الغرامة المالیة في حالة تكرار المخالفة.
۳۹ - فـي الدوري الـمـمـتـاز یـشـارك (عشرون) نـادیـاً یـلـعـبـون بـطـریـقـة الـدوري لـمـرحـلـتـیـن 
الـذھـاب واالیـاب والـفـریـق الـذي یـجـمـع اكثر عـدد مـن الـنـقـاط یـكـون بـطـال لـلـدورى ، مـع 
ھـبـوط أخـر الـفـریـقـیـن مـن الـتـرتـیـب إلى مـصـاف الـدرجـة األولى والـفـریـق الـحاصـل عـلـى 
الـثـالـث لـدوري الـدرجـة األولى  الـفـائـز بـالـمـركـز  مـركـز (الثامن عشر) یـلـعـب مـع الـفـریـق 
مـبـاراة فـاصـلـة لـتحدیـد الـفـریـق الـذي یـلعـب فـي صـفـوف الـدوري الـمـمـتـاز للـمـوسـم (۲۰۲۱ 

.(۲۰۲۲ –
٤۰ - فـي الـدورى الـدرجـة األولى یـشـارك  (أربعة وعشرون) نـادیـاً مـقـسـمـاً إلى مـجـمـوعـتـیـن 
كـل مـجـمـوعـة تـضـم (أثنى عشر) نـادیـاً تـلـعـب بـطـریـقـة الـدوري لـمـرحـلـة واحـدة ، وبـطـل 
 –  ۲۰۲۱) لـمـوسـم  الـمـمـتـازة  الــدرجة  دوري  مـصـاف  إلى  مـبـاشـرة  یـتأھل  مـجـمـوعـة  كـل 
فــاصـلـة والـفــائـز  یـلـعـب مع نظیره  مـبـاراة  الـثـانـي مـن كـل مـجـمـوعـة  ۲۰۲۲)، والمـركز 
مـنـھـمـا یـلـعـب مـع الـحـائـز عـلـى مـركـز  (۱۸) مـن دوري الـمـمـتـاز والـفـائـز مـنـھـما  یـلـعـب 

فـي الـدوري الـمـمـتـاز لـلـمــوسـم (۲۰۲۱ – ۲۰۲۲).

.



۱۲

۱ -  تـكـون مـدة الـتـسـجـیـل الـالعـبـیـن الـمحـلـیـیـن والـمحـتـرفـیـن عـلـى فصلین:-
أ - األول الـصـیـفـي مـن ۲۰۲۰/۷/۱۸ لـغـایـة ٦/۲۰۲۰/۱۰
ب - الثاني الشــتــوي مـن ۲۰۲۱/۲/۱ لـغـایـة ۲۰۲۱/۲/۲۸

۲ - ال یجوز  ألى العـب الـمـشـاركـة فـي الـمـبـاراة مـالـم یـكـن مـسـجـالً فـي كـشـوفـات الـنـادي 
الـمـرسـلـة إلى االتـحـاد وفي اســتـمـارة الــمـبـاراة، وبخالفھ یـعـتـبـر الــفـریـق خـاسـراً (صفر – 

.(۳
الـتـصـدیـق  لـغـرض  الـمـركـزي  االتـحـاد  إلى  العـبـیـھ  عـقـود  تـقـدیـم  نـادي  كـل  عـلـى   -  ۳

عـلـیـھـا مـع حـضـور مـمـثل الـنـادي والـالعـب ضمن المدة التي تحددھا لجنة المسابقات.
٤ - یـجـب ان یـحـتـوى عـقـد الـالعـب عـلـى تـوقـیـع الـالعـب الـمـتـعـاقـد مـعـھ .

االتـحـاد  عـضـو  بـتـوقـیـع  االتـحـاد  لـدى  عقودھم  على  یصادق  الـمـحـافـظـات  العـبـو   -  ٥
الـمـركـزي أو رئـیـس االتـحـاد الـفـرعـي حـصـراً بـحـضـور مـمـثـل الـنـادي  والالعب.

٦ - الیـجـوز لـالعـب الـقـاصـر الـذي یـبـلـغ مـن الـعـمـر اقـل مـن (ثمانیة عشرة سنة) أن یـوقـع 
الـعـقـد مـع أي نـاد إالّ بـحـضـور ولـي أمـر الـالعـب عـلـى أن الیـزیـد عـقـد الـالعـب على ثـالثة 

مـواسـم.
بـیـن  الـنـزاعـات  لـفـض  الـمـخـتـصـة  الـوحـیـدة  الـجـھـة  ھـو  الـمـركـزي  االتـحـاد  یـكـون   -  ۷

الـالعـب ونـادیـھ فـیـمـا یـخـص الـعـقـود الـمـبـرمـة بـیـن الـطـرفـان.
۸ - یـجـوز اعـارة الـالعــبـیـن بـیـن االنـدیـة فـي مـسابـقـات االتـحـاد الـمـركـزي كافة لـمدة التـقـل 
عـن الـمدة  الـمـسـاویـة  لمدتي الـتـسـجـیـل، ویـعـود إلى نـادیـھ بـعـد أنـتـھـاء  مدة االعـارة ویـحـق 

لـلنـادي الـتـمـدیـد بـاالعـارة  على وفـق االجـراءات الـرسـمـیـة.
۹ - تـسـجـیـل الـالعـب فـي مدة الـقـانـونـیـة الـمـحـددة لـتـسـجـیـل الـالعـبـیـن.

۱۰ - فـي حـالة أنـتـقــال الـالعـب مـن نـاد إلى آخـر خـالل مدة االنـتـقـاالت الـثـانـیـة، فـان مـا 
بـحـوزة الـالعـب مـن االنـذارات أو الـطـرد تـبـقـى مـسـجـلـة عـلـیـھ.

۱۱ - الیـحـق لـلـنـادي مـعـاقـبـة الـالعـبـیـن عـنـد الـتـحـاقـھـم بـالـمـنـتـخـبـات الـوطـنـیـة.
۱۲ - الیحق لالعب الجمع بین اللعب واالدارة.

۱۳ - الیجوز الي العب اللعب الكثر من نادیین في الموسم الواحد. 
۱٤ - یـسـمـح لـالنـدیـة بـتـسـجـیـل (أربعة) العـبـیـن مـحـتـرفـیـن أجـانـب مـن غـیر الـعـراقـیـن 
عـلـى أن الیـكـون بـیـنـھـم حـارس الـمـرمـى، ویكون ضمن الـعـدد المسموح لـكـشـوفـات كـل نـاد.
الـدوري  ۱٥ - الیـجـوز تـسـجـیـل أي العـب مـحـتـرف سـواء كـان عــراقـیـا او اجـنـبـیـا فـي 

الـعـراقـي اال بـعـد حـصـولـھ عـلـى االسـتـغـنـاء الـدولـي.
۱٦- أبرام عـقـد مـع الـالعـب الـمـحـتـرف مـن قـبـل الـنـادي، ویـصـادق علیھ مـن قـبـل االتـحـاد.

المادة الثالثة
الالعبون



۱۳

بـالعـبـیـن  (االجـانـب)  الـمـحـتـرفـیـن  الـالعـبـیـن  مـن  اي  اسـتـبـدال  لـلـنـادي  یـحـق   -  ۱۷
مـحـتـرفـیـن أو مـحـلـیـیـن ضـمـن الـضـوابـط الـمـعـمـول بـھـا وخـالل مـدة االنـتـقـاالت.

 ۱۸- جلب بطاقة االستغناء الدولیة من آخرناد لعب لھ ونسخة من جواز السفرعن طریق االتحاد 
حصراً 

۱۹ - یـسـمـح لـالعـب الـمـحـتـرف االلـتـحـاق بـصـفـوف مـنـتـخـب بـالده فـي الـمـبـاراة الرسمیة 
الـنـادي  یـعـاقـب  وبـعـكـسـھ  ذلـك  مـن  مـنـعـھ  لـلـنـادي  والیـحـق  الـدولـیـة  الـقـوانـیـن  وحـسـب 

بـعـقـوبـات شـدیـدة مـن قـبـل االتـحـاد.
۲۰ - تـطـبـق لـوائـح االتـحـاد الـدولـي لـكـرة الـقـدم فـي مـا یـخـص إسـتـدعـاء الـالعـبـیـن (واحـد 

أو اكثر) من الفـریـق الـواحـد لـاللـتـحـاق بـاحـد الـمـنـتـخـبـات الـوطـنـیـة.
۲۱ - فـي حـالـة دعـوة العـب او اكـثـر مـن قـبـل االتـحـاد لـاللـتـحـاق بأحد الـمـنـتـخـبـات الـوطـنـیـة 
وامـتـنـع الالعب، او غـاب او لـم یـلـتـحـق، فـمـن حـق االتـحـاد فـرض عـقـوبـات صارمةً بحقھ، 

للحفاظ على مبدء تفضیل المصلحة الوطنیة وخدمة العراق على المصلحة الشخصیة.
احـضـار  یـجـب  كـان  سـبـب  الي  االتـحـاد  قـبـل  مـن  الـالعـب  اسـتـدعـاء  حـالـة  فـي   -  ۲۲

الـمـسـتـمـسـكـات اآلتیة
ا -  بـطـاقـة الـوطـنـیـة أو ھـویـة االحـوال الـمـدنـیـة.
  ب - جـواز الـسـفـر.                                 

۲۳ - كـل العـب لـدیـھ عـقـد مـع نـاد ، صدق عقده فـي االتـحـاد یـعـد مـسـجـال ضـمـن كـشـوفـات 
الـكـشـوفـات  فـي  اسـمـھ  یـرد  ان  عـلـى  الـحـالـي  لـلـمـوسـم  تـلـقـائـیـاً   االتـحاد  فـي  الـنـادي 

ویـخـصـص لـھ رقـم مـحـدد طـیـلـة الـمـوسـم.
۲٤ - الالعب الذي یشطب بقرار من االتحاد الیقید مرة اخرى اال بناء على قرارمن مجلس ادارة 

االتحاد.
۲٥ - إذا أوقـف الالعب مـن قـبـل نـادیـھ وصـادق االتـحـاد عـلـى ھـذا االیـقـاف، الیـجـوز لـلـنـادي 

رفـع االیـقـاف بعد تقدیم طلب إلى االتحاد والحصول على الموافقة.
۲٦ - الیـجـوز الي العب یـلـعـب فـي دوري الـصـاالت او الـشـاطـئـیـة أو اي نشاط  أخر التحاد 
ثاني في نفس الموسم ، الـمـشـاركـة فـي دوري الـسـاحـات الـمـكـشـوفـة لـجـمـیـع الـدرجـات فـي 
الـمـوسـم نفسھ وفـي النادي نـفـسھ ا او االنـدیـة االخــرى والـعـكـس صـحـیـح ، بخالفھ یـعـد الـفـریـق 

خـاسـرا (صفر – ۳) مـع فـرض غـرامـة مـالـیـة مـقـدارھـا (ثالثة) مـالیـیـن دیـنـار عـراقـي.
 ۲۷ - الیـجـوز مـشـاركـة الـالعـب مـن الـفـریـق األول اللعب فـي دوریـات الـشـبـاب والـنـاشـئـیـن 
الـمـرحـلـة  فـي  األول  للـفـریـق  اللعب  الـشـبـاب  لـالعـبـیـن  یـسـمـح  ولـكـن  الـمـوسـم،  نـفـس  فـي 

الـثـانـیـة بـعــد انـتـھـاء دوري الـشـبـاب.

إلى رقـم (۹۹)، ویـجـب ان تطـبـع او تطـرز عـلـى  تبدأ مـن رقـم (۱)  الـالعـبـیـن  ۲۸ - ارقـام 
فـانـیـلـة الـالعـبـیـن بـشـكـل واضـح ومـثـبـت بـشـكـل جـیـد.
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۲۹ - یـجـب  طـبـع  شـعـار االتـحـاد الـعـراقـي لـكـرة الـقـدم عـلـى  فـانـیـلـة الـالعـبـیـن (عـلـى 
ذراع االیـمـن) فـي أي مـبـاراة و بـعـكـسـھ ال یـسـمـح  بدخول الالعبین إلى الملعب ویعتبر الفریق 

الذي الیحمل الشعار خاسرا (۳ - صفر).
۳۰ - یـجـب ان یـكـون لـون جـوارب الـالعـبـیـن مثل لـون فـانـیـلـة الـفـریـق او یـكـون عـكـس 

لـون جـوارب الـفـریـق الـمـقـابـل.
۳۱ - یـعـد الـالعـب االحـتـیـاط  بحـكـم الـالعـب االصـلـي ویـكـون خـاضـعـا لـسلـطـات الحكم 
واخـتـصـاصـاتھ سـواء اشـتـرك فـي الـمـبـاراة أم  یـشـتـرك، ویـعـامـل العـب االحـتـیـاط مـعـامـلـة 

الـالعـب االصـلي عـنـد حـاالت االعـتـراض.
۳۲ - یـحـرم الـالعـب مـبـاراة واحـدة فـي حـالـة حـصـولـھ عـلـى ثـالثة انـذارات (بطاقة  صفراء) 
أو عـنـد حـصـولـھ عـلـى الـبـطـاقـة الـحـمـراء مـبـاشـرة ، ویـحـق لـالتـحـاد زیـادة الـعـقـوبـة إلى 
اكـثـر في الحـاالت الـتـي تـسـتـوجـب ذلـك و فـي حـالة اشـراك الـالعـب الـمـحـروم یـعـد الـفـریـق 

خـاسـراً (صفـر – ۳) مـع دفـع غـرامـة مـالـیـة مـقـدارھا (مـلـیـونـان) دیـنـار عـراقـي.
۳۳ - فـي حـالـة حـصـول الـالعـب عـلـى انـذار (بطاقة صفراء) فـي الـمـبـاراة  ثم بطاقة حمراء 
الـعـقـوبـة  فـتـكـون  صفراء)  (بطاقة   سابقان  أنذاران  ولـدیـھ  نفسھا   الـمـبـاراة  فـي  مـبـاشـرة 
مــبـاراة  یـحـرم  حمراء  بطاقة  عـلـى  حـصـل  واذا  مـتـتـالـیـتـیـن  مـبـارتـیـن  الـالعـب  حـرمـان 

واحـدة ویـبـقـى انـذاران (الـصفــراوان) مـسجـلـیـن عـلـیـھ.
لـالتـحـاد  یـحـق  االتـحـاد،  یـشـرف عـلـیـھا  مـبـاراة ودیـة مـحـلـیـة  إذا طـرد العـب مـن   -  ۳٤

تـنـفـیـد عـقـوبـة عـلـى الـالعـب بحـسـب تـقـریـر الـحـكـم وجـسـامـة الـخـطـأ.
لـھ  الیـحـق  احـتـیـاطـیـا  ام  مـشـاركـا  كـان  سـواءا  الـمـبـاراة  مـن  یـطـرد  الـذي  الـالعـب   -  ۳٥

الـجـلـوس فـي الـمـلـعـب ویـجـب عـلـیـھ مـغـادرتـھ  فـوراً.
۳٦ - فـي حـال تـوقـیـع الـالعـب عقداً لـنـادیـیـن فـي الـوقـت نفسھ، یحرم  مـن الـلـعـب لـمـدة سـنـة 
واحـدة ویـحـال ملفھ إلى لـجـنـة اوضـاع الـالعـبـیـن فـي االتـحاد، لـتـحـدیـد مـصـیـره بـعـد انـتـھـاء 

الـعـقـوبـة. 
۳۷ - مخالفة الالعب أو االداري التعلیمات الخاصة  بجائحة كورونا- كوفید – ۱۹-  فقرة ۱۳ والتي 
لجنة  رؤیة  وحسب  إضافیة  ومالیة  إداریة  لعقوبة  نفسھ  یعرض  الحقاً،  خاص  بكراس  ستصدر 

االنضباط تضاف لعقوبة النادي بھذا الخصوص.

.
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۱ - اذا تـعـذر اقـامـة الـمــبـاراة السـبـاب اضـطـراریـة (ثلوج – امطار– انقطاع التیار الـكھـربـائـي) 
االتـحـاد  یـنـظـر  نفسھا،  اسـتـمـرارالـظـروف  حـالـة  وفـي  سـاعـة)   ۲٤) مـبـاراة  تـؤجـل  وغــیـرھـا 

اقـامـتـھـا فـي مـدیـنـة أخـرى أو مـوعـد أخـر أو نـقـلـھـا إلى مـلـعـب أخـر فـي الیوم نـفـسھ.
أو  بدون جـمھـور  الـمبـاریـات  أجـراء  یـقـرر  أن  فـقـط  العامة یحق لالتحـاد  المـصلحة  لدواعي   -  ۲

نـقـلـھا إلى مكان آخر
۳ - إذا تـعـذر أقـامـة الـمـبـاراة السـبـاب تـتـعـلـق بـغـیـاب طـاقـم الـتـحـكـیـم تؤجل الـمـبـاراة (۲٤ 

سـاعـة)، ویـقـوم االتـحـاد بـتـسـمـیة طـاقـم تـحـكـیـمـي اخـر.
٤ - إذا أنـتـھـت الـمـبـاراة قـبـل نـھـایـة الـوقـت االصـلـي او االضـافـي السـبـاب خـارجـة عـن سیـطـرة 

الـنـادي الـمـستـضـیـف یـقـرھـا حـكـم الـمـبـاراة تتخذ بالتشاورمع مراقب المباراة االجراءات اآلتیة:
أ -  اكمال المـبـاراة لما تـبـقـى من وقـتـھـا االصلي خالل (۲٤ سـاعـة) مـن زمـن ایـقـاف الـمـبـاراة 

ب -  االبـقـاء عـلـى الـبـطـاقـات الـصـفـراء والـحـمـراء قـبـل المباراة واثـنـائھا. 
٥ - عند حدوث حالة الوفاة الحد الكوادر التدریبیة للفریقین أو الالعبین أو الطاقم التحكیمي اومشرف 

المباراة  یتم أتخاذ االجراءات اآلتیة:-
ا-  الوفاة یوم المباراة تؤجل المباراة خالل ۲٤ ساعة فقط.

ب -  الوفاة أثناء سیر المباراة، یقوم حكم المباراة بانھائھا بالتشاور مع مشرف المباراة وأكمال ما تبقى 
الصفراء  البطاقات  اعتماد  وكذلك  نفسھا  المباراة  نتیجة  وأعتماد  ساعة  االصلي خالل ٤۸  وقتھا  من 

والحمراء في المباراة.
٦ - فـي حـالـة عـدم أكـمـال الـمـبـاراة الي سـبـب مـن االسـبـاب وقـام الـحـكـم بـأنـھـائـھا قـبـل وقـتـھـا 
االصـلـي یـقــوم االتـحـاد بـأسـتـدعـاء حـكـم الـمـبـاراة ومشرفھا وعـنـد تـولـد الـقـنـاعـة بـان الـسـبـب 
كـانـت  وان  االخـر  لـلـفـریـق  صـفـر)   -   ۳) الـنـتـیـجـة  تـعـد  واضـح  بـقـصـد  معیناً   فریقاً  كـان 
الـمـبـاراة كـمـا ھـو عـلـیـھ  مع غرامة مالیة تقدر من قبل االتحاد  نـتـیـجـة  اكـثـرتـثـبـت  الـنـتـیـجـة 

حسب حجم المخالفة ونوعھا.
۷ - فـي حـالة انـقـطـاع الـتـیـار الـكـھـربـائـي عـن الـمـلـعـب:-

أ - قـبـل بـدء الـمبـاراة وقـدرة اعاقـة خالل (٦۰ دقـیـقـة) من انـقـطاعـھ تلغى الـمـبـاراة وتجرى خـالل 
(۲٤ ساعة) ویرفـع تـقـریـراً إلى االتـحـاد لـیـقـرر مـایـراه مـنـاسـبا لـذلـك.

ب - اذا كــان انـقــطـاع الـتــیــار الـكـھــربـائـي عــن الـمــلـعــب اثــنـاء ســیــر الـمــبـاراة وقــدرة 
اعــاقة خــالل (٦۰ دقـیـقة) مـن انـقـطـاعـھ یـعـلـن الـحكــم بـالـتـشـاور مـع مـشـرف الـمـبـاراة انـتـھـاء 
إلى  تـقـریـراً  ویـقـدم  سـاعـة)   ۲٤) خـالل  الـمـبـاراة  وقـت  مـن  تـبـقـى  مـا  واسـتـكـمـال  الـمـبـاراة 

االتـحـاد الـذي لـھ الـسـلـطـة فـي اتـخـاذ الـقـرار الـمـنـاسـب 
۸ - فـي حـالـة انـقـطـاع الـتـیـار الـكـھـربـائـي واسـتـحـالـة اصـالحـھ قـبـل تـنـفـیـذ ركـالت الـتـرجـیـح 
أو أثنائھا تـعـاد ركـالت الـتـرجـیـح بـالـكـامـل، ویـراعـى فـي ذلـك الئـحـة االتـحـاد الـدولـي الخاصة 

بذلـك.

المادة الرابعة
المباریات
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یـعـد  الـكھـربائي  الـتـیـار  انـقـطـاع  فـي  تـعـمـدا  ھـنـاك  ان  الـتـحـقـیـق  بـعـد  ثــبـت  اذا   -  ۹
الـمتسبـب خـاسـراً (صفـر- ۳) واذا كـانـت الـنـتـیـجـة اكـثـر تـثـبـت نـتـیـجـة المباراة كما ھـو علیھ.

۱۰ - فـي حـالـة حـدوث الـشـغــب وكانت أطـراف الـشـغـب مـتـعـددة بحیث یـفـقـد الـحـكـم الـسـیـطـرة 
ومـراقـب   والمشرف  الـحكام  من  الـواردة  الـتقاریر  على  یطلع  ثم  المباراة،  یوقف  الموقـف،  على 
الـحـكـام، والضیر بأالستعانھ بكامیرات النقل التلفزیوني ان وجدت خـالل (۲٤ سـاعـة)  وبـعـد اجـراء 

تـحـقـیـق شـامـل لـتـلـك األحداث یـتـخـذ االتـحـاد الـقـرارات الـمـنـاسـبـة.
۱۱ - إذا حـدثت مشكالت فـي الـمـبـاراة، وكـانـت ھـنـاك اسـبـاب وتـؤدى إلى انـھـائـھـا قـبـل أنـتـھــاء 
الـوقـت الـقـانـونـي لـھـا، یـقـوم الـحكـم بـتنبیھ الـفـریـقـیـن واعـطـائـھـم مـھـلـة (٥ دقـائـق) السـتـئـنـاف 
الـمـراقـب  مـع  الـتـشـاور  بـعـد  الـحـكـم  قـرار  عـلـى  بـنـاء  اقـامـتـھـا  تـعـذر  حـالة  وفـي  الـمـبـاراة، 
االتـحـاد  ویـقـوم  بـذلـك،  لـالتـحـاد  تـقـریـر  ورفـع  بـالـغـائـھـا  الـحكم  یـقـوم   ، الـمـبـاراة  ومـشـرف 
على  والـمـشـرف  والـمـراقـب  الـتـحـكـیمي  الـطـاقـم  مـن  الـمـقـدمـة  الـتـقـاریـر  في  بـالـتـحـقـیـق 

الـمـبـاراة لالتـحـاد، التـخـاذ الـقـرار الـمـنـاسـب.
الـمـتـسـبــب فـي  الـفــریـق  یـعـد   لـھ كـل االدلـة ان  تـتــوفـــر  لـالتـحـاد، وبـعــد ان  یـجــوز   - ۱۲
األحداث خـاسـراً (۳ - صفـر) مـع فـرض غـرامـة مـالـیـة (۱۰ مـلـیـون دیـنـار عـراقـي) مـا لـم تـكـن 
نـتـیـجـة الـمـبـاراة اكـثـر مـن ذلـك مـع تـوقـیـع عـقـوبـات اخـرى یـراھـا االتـحـاد مـنـاسـبـة مـع االخـذ 

بـنـظـر االعـتـبـار الـتـالعـب بـالـنـتـائـج.
۱۳ - إذا امـتـنـع الـفـریـق مـن االسـتـمـرار فـي الـمـبـاراة، فـعـلـى حـكـم الـمـبـاراة اعـطـاء الـفـریـق 

(٥ دقـائـق) مـخـاطـبـا رئـیـس الـفـریـق قـبـل ان یـنـھـي الـمـبـاراة.
تـوجـیـھ  أو  الـشـغـب  احـداث  فـي  الـفـدیـو  أو  بـالـتـلـفـزیـون  االسـتـعـانـة  لـالتـحـاد  یـجـوز   -  ۱٤
بـسبـب  الـمـدربـیـن  أو  االداریـیـن،  أو  الـالعـبـیـن،  عـلـى  الـعـقـوبـات  أوالیقاع  والـطـرد  االنـذارات 
تـحـدیـد  فـي  بھـما  الـحـكـام والیـمـكـن اآلخـذ  أعـیـن  عـن  بـعـیـداً  تـقـع  الـتـى  الـجـسـیـمـة  االخـطـاء 
صحـة قـرارات الـحـكـام االخـرى وخـاصـة قـرار الـحـكـم فـیـمـا یـتـعـلـق بـنـتـیـجـة الـمـبـاراة، ألن 

قـرار الـحـكـم نـھـائـي ال رجـعـة فـیـھ. 
۱٥ - یـجـب ان تـقـام كـل مـبـاراة فـي الـزمـان والـمـكـان الـمـحـددیـن لـھـمـا مـن قـبـل االتـحـاد.

۱٦ - الـعـبـرة فـي احـتـسـاب الـمـبـاراة مـن الـمـبـاریات الـتـي تـتـخـذ فیھا عقوبة االیقاف ھـي اقـامـة 
عـدم  حـالـة  فـي  امـا  الـلـجـنـة،  قـبـل  مـن  نـتـیـجـتـھا  واعـتـمـاد  الـفـریـقـیـن  بـیـن  فـعـلـیا  الـمـبـاراة 

اقـامـتـھـا الي سـبـب مـن االسـبـاب، فـانـھـا التـحـتـسـب مـن الـمـبـاریـات الـمـلـعـوبـة.
۱۷ - الـمـبـاراة الـتـي لـم تـسـتـكـمـل الي سـبـب مـن االسـبـاب، تـتـخـذ االجـراءات اآلتیة:-

أ - مـا یـوقـع عـلـى الـالعـبـیـن مـن مخالفات (انـذار او الـطـرد) فـي الـزمـن الـمـلـعـوب مـنـھـا بـغـض 
الـنـظـر عـن اسـتـكـمـال الـمـبـاراة مـن عـدمـھ تـعـد سـاریـة الـمـفـعـول. 

ب -  فـي حـالة اعـادتـھـا مـرة اخـرى فـان الـمـبـاراة الـسـابـقـة ال تـعـد مـن الـمـبـاریـات الـمـلـعـوبـة 
مـع االبقاء  عـلـى االنـذارات الـصـفـراء والـحـمـراء الـمـسـجـلـة فـي الـمـبـاراة الـسـابـقـة، اما في حالـة 

اعـتمـاد نتـیجتھا لصالح احـد الـفـریـقـیـن فـانھا تـسـجـل من المباریـات الرسمـیـة الملعوبة.
۱۸ - الیـسمح  للمصورین الدخول إلى أرضیة الـملعب بدون باج خاص صادر من االتحـاد العـراقي 

المركزي لكرة القدم 



۱۷

المادة الخامسة
الحكام - مشرف المباراة - مقوم الحكام 

أوالً :- الحكام
اثـنـاء  الـمـلـعـب  أرض  دخـول  الـفـنـى  والـجـھـاز  واالداریـیـن  الـمـدربـیـن  عـلـى  یـحـظـر    -  ۱
الـمـبـاریـات اال اذا طـلـب الـحـكـم مـنـھـم ذلـك ، و الیـسـمـح اال بـدخـول الـطـبـیـب والـمـعـالـج مـن 

الـجـھـاز الـطـبـي فـقـط عـنـد طـلـب الـحـكـم .
۲ -  یـسـمـح لـشـخـص واحـد فـقـط مـن الـجـھـاز الـفـنـي او االداري التـواجـد فـي حـدود الـمـنـطـقـة 
ویـسـمـح   ، مـحـددة  ولــمدد  الـمـنـطـقـة  ھـذه  فـي  العـبـیھ  لـتـوجـیـھ  الـمـبـاریـات  فـي  الـفـنـیـة 

بـالـوقـوف طیلة الـمـبـاراة، لـتـوجـیـھ العـبـیـھ ، ثـم یـعـود إلى مـكـانھ ضـمـن مـقـاعـد الـبـدالء .
لـبـدء  الـمـحـدد  الـوقـت  للملعب  عـن   الـنـزول  الـفـریـقـیـن  في   احـد   تـاخـر  فـي حـالـة     -  ۳
الـمـبـاراة بـخـمـس دقـائـق او بـدایـة الـشـوط  اـثاني  بخمـس  دقـائق ، یـغرم الـنـادي  الـمـتـاخـر بـ 
تـحـدیـد  الـسـابـقات  للجـنـة  یـتـرك  ذلـك  اكـثـر مـن  تاخره  دیـنـار عـراقـي) وفي حالة  مـلـیـون   ۲)

الـغـرامـة الـمـنـاسـبـة، وفـي حـالـة تـكـراره تـضـاعـف الغرامـة
الـحـكـام   ، عـلـیـھـا  ویـشـرف  االتحاد  یـنـظـمـھا  الـتـي  الـمـبـاریـات  بــتـحـكـیـم  یـقـوم   -  ٤
الـمـعـتـمـدون لدى االتـحـاد الـعـراقـي و یـجـوز لـالتـحـاد االسـتـعـانـة بـحـكـام مـن خـارج الـعـراق 
الدارة  مـحـدد  حـكـم  بـتـعـیـن  تطالب  ان  لـالنـدیـة  والیـحـق  الـضـرورة  دعـت  اذا  لـلـمـساعدة  
لـقـیـادة  فـیـھ  التـرغـب  حـكـم  تـسـمـیـة  او  لـھـا  تـعـیـنـھ  سـبـق  حـكـم  تـغـیـیر  او  مـبـاریـاتـھـا 

مـبـاریـاتـھـا.
٥ - یـقـوم الـحـكـم بـتـقـدیـم تـقـریـر عـن الـمـبـاراة الـتـي ادارھـا فـي مـوعـد اقـصـاه (٤۸) سـاعـة 
مـن مـوعـد  انـتـھـائـھـا یتضمن األحداث كافة  الـتـي جـرت بـالـمـبـاراة والیـدخـل فـي ھـذا المـوعـد 

الـعـطـالت الـرسـمـیـة. 
مـقـر  إلى  ممكن  وقـت  بـأسـرع  وتقریرھا  الـمـبـاراة  اسـتـمـارة  تـوصیـل  التحكیم  طاقـم  عـلى   -  ٦

االتحاد. 
۷ - یـجـب كـتـابـة الـتـقـریـر مـن قـبـل طـاقـم الـتـحـكـیـم عـن الـمـبـاراة بـالـتـفـصـیـل وبـخـط واضـح 

۸ - عـلـى طـاقـم الـتـحـكـیـم الـحـضـور إلى الـمـلـعـب قـبـل بـدء الـمـبـاراة بـسـاعـة واحـدة. 

ثانیاً :- مشرف المباراة
صـفـات مـشـرف الـمـبـاراة

الـقـدم  لـكـرة  الـدولـي  بـالـقـانـون  تـامـة  مـعـرفـة  لـھ  یـكـون  ان  الـمـشـرف  عـلـى  یـجـب   - أ 
وتعلـیـمـاتـھ 

ب - أن یكون قد سبق لھ اللعب الحد المنتخبات الوطنیھ أو أندیـة الدوري الـممتازاو من اصحاب 
الشھادات العلیا ( الدكتوراه اوالماجستیر) في اختصاص التربیھ البدنیة وعلوم الریاضة.

ج - أن یـكـون نـزیـھاً وعـادالً ومـحـایـد بـشـكـل تـام تـجـاه الـفـرق.
د - یـعـد المشرف عـیـن االتـحـاد لـنـقـل الـحـقـائـق واألحداث الـمـتــعـلـقـة بـالـلـعـب وتـصـرفـات 

الـالعــبـیـن والـطــاقـم الــتـدریـبـي ومـشـرفـى الـفـرق وجـاھـزیـة الـمـلـعـب.

واجـبـات مـشـرف الـمـبـاراة :
۱ - یـراقـب حـالـة االمـن والـسیـطـرة عـلـى المـلـعـب مـن اعـمـال الـعـنـف.

الالعـبـیـن  االتـحــاد وھـویات  بـاجـات  الذیـن یحـمـلون  الرابع عـن  الحـكم  ۲ -  مـسـؤول مـع 
والـكـادر الـتـدریـبـي والـتـاكــد مـن وجـود شــعــار االتـحـاد عـلـى قـمـصـان الـالعـبـیـن.

۳ - االشـراف عـلـى تـنـظـیـم الـملعـب (تـوجـیـھ افـراد الـحـمـایـة / االطـفـال جالـبى الـكـرات 
حـامـلـى نـقـالـة  االسعاف) 

الـضـیـف،  الـفــریـق  وغـرفـة  لـلـحـكـام،  الـمـالبـس  تـبـدیـل  وغـرفـة  الـمـلـعــب  فـحـص   -  ٤
ومـكـان تـواجـد المشرف، والمقیم ،والحكم  ووقوفھم.

٥ - مـتـابـعـة حـضـور افـراد الـحـمـایـة وتأكد من ذلك.
االظافـر  وخـاصة  الـالعـبـیـن  جـمـیـع  فـحـص  عـن  الـرابـع  الـحكـم  مـع  مسؤوالً  یكون   -  ٦
الـطویـلـة ولـبــس الـمحابـس والحــلي واي شـئ یـشـكـل خـطـراً عـلى اصابـة الـالعـبـیـن، وكذا 

فـحص الـالعـب قـبـل دخـولـھ إلى الـملعـب كـبـدیـل
الـذیـن  الـفـوتـوغـراف  مـصوري  بـاسـتـثـنـاء  الـمـلـعـب  فـي  شخص  اي  تـواجـد  یـمـنـع   -  ۷

یـحـمـلـون الـبـاجـات 
الـخـاصة بـأالتـحـاد خـلـف الـمـرمـى وبقـرب أعـالم الـزاویـة.

۸ - التاكد من محتویات الملعـب (لـوازم الـملعـب – اعالم زاویة – تخطیط الملعب- شباك المرمى – 
مصاطب الفریقین وغیر ذلك من اللوازم الضروریة – تواجد سیارة االسعاف مع المسعفین) 

۹ - حمایة امن المالعب مع مراقبة تحكیم ابواب الملعب بعد انطالق المباراة.
۱۰ - الحـضـور إلى الـمـلـعـب فـي الـظـروف الـطـبـیـعـیـة قـبـل الـمـبـاراة بـ (٦۰) دقـیـقـة.

۱۱ - في الظروف غـیر الطبیعـیة (الریاح – االمطار– الثلوج) علیھ الحضور إلى الملعب قبل 
المباراة بـ (ساعتین والنصف)

كـتـابـة  فـي  الحـق  ولـھ  الـمـبـاراة،  عـن  الـخاص  تـقـریـره  بـكـتـابـة  الـمـشـرف  یـقـوم   -  ۱۲
تـقـریـر مـفـصـل عن ایة واقعة أخـرى شـاھـدھا یقدمھا إلى لـجـنـة الـمـسـابـقـات.

۱۳ - كـتـابـة الـتـقـریـر بـشـكـل واضح وعـادل وبـدون تـحـیـز الى جـھـة وبـخـط واضـح.
۱٤ - مـتـابـعـة تـواجـد الـفـرق فـي الـحضـور وكـذلـك عـنـد الـمـغـادرة.

ومـن  كافة  بـالـمـبـاراة  الـمـتـصـلـة  الـنـواحـي  للـمـبـاراة  الـمـشـرف  تـقـریـر  یـتـضـمـن   -  ۱٥
الـجـمـاھـیـر،  وتـصـرف  الـالعـبـیـن،  وسـلـوك   ، والـنـظـام   ، الـمـلـعـب  ضـمـنـھـا صالحـیـة 
داخـل  الـنـظـام  لـحـفـظ  الـمـوجـودة  الـعـنـاصراالمـنـیـة  واداء  الـمـلـعـب،  طـاقـم  وایـضـا 

الـمـلـعـب وخـارجـھ 
۱٦ - التـاكیـد عـلـى الـتـعـاون الـمـسـتـمـر مـع مـقـوم الـحـكـام والـطـاقـم الـتـحكـیـمـي لـلـمـبـاراة.

لـجـنـة  إلى  الـمـبـاراة  مـن  االنـتـھـاء  بـعـد  واألحداث  الـمـبـاراة   نـتـیـجـة  ایـصـال   -  ۱۷
الـمــسـابـقـات فـي االتـحـاد الـعـراقـي بالسرعة الممكنة.

۱۸ - أن یكون على عـلـم تـام بالتغیرات الجدیـدة في (كراس لجنة المسـابقات) كافة وقراءتھا.



۱۸

صـفـات مـشـرف الـمـبـاراة
الـقـدم  لـكـرة  الـدولـي  بـالـقـانـون  تـامـة  مـعـرفـة  لـھ  یـكـون  ان  الـمـشـرف  عـلـى  یـجـب   - أ 

وتعلـیـمـاتـھ 
ب - أن یكون قد سبق لھ اللعب الحد المنتخبات الوطنیھ أو أندیـة الدوري الـممتازاو من اصحاب 

الشھادات العلیا ( الدكتوراه اوالماجستیر) في اختصاص التربیھ البدنیة وعلوم الریاضة.
ج - أن یـكـون نـزیـھاً وعـادالً ومـحـایـد بـشـكـل تـام تـجـاه الـفـرق.

د - یـعـد المشرف عـیـن االتـحـاد لـنـقـل الـحـقـائـق واألحداث الـمـتــعـلـقـة بـالـلـعـب وتـصـرفـات 
الـالعــبـیـن والـطــاقـم الــتـدریـبـي ومـشـرفـى الـفـرق وجـاھـزیـة الـمـلـعـب.

واجـبـات مـشـرف الـمـبـاراة :
۱ - یـراقـب حـالـة االمـن والـسیـطـرة عـلـى المـلـعـب مـن اعـمـال الـعـنـف.

الالعـبـیـن  االتـحــاد وھـویات  بـاجـات  الذیـن یحـمـلون  الرابع عـن  الحـكم  ۲ -  مـسـؤول مـع 
والـكـادر الـتـدریـبـي والـتـاكــد مـن وجـود شــعــار االتـحـاد عـلـى قـمـصـان الـالعـبـیـن.

۳ - االشـراف عـلـى تـنـظـیـم الـملعـب (تـوجـیـھ افـراد الـحـمـایـة / االطـفـال جالـبى الـكـرات 
حـامـلـى نـقـالـة  االسعاف) 

الـضـیـف،  الـفــریـق  وغـرفـة  لـلـحـكـام،  الـمـالبـس  تـبـدیـل  وغـرفـة  الـمـلـعــب  فـحـص   -  ٤
ومـكـان تـواجـد المشرف، والمقیم ،والحكم  ووقوفھم.

٥ - مـتـابـعـة حـضـور افـراد الـحـمـایـة وتأكد من ذلك.
االظافـر  وخـاصة  الـالعـبـیـن  جـمـیـع  فـحـص  عـن  الـرابـع  الـحكـم  مـع  مسؤوالً  یكون   -  ٦
الـطویـلـة ولـبــس الـمحابـس والحــلي واي شـئ یـشـكـل خـطـراً عـلى اصابـة الـالعـبـیـن، وكذا 

فـحص الـالعـب قـبـل دخـولـھ إلى الـملعـب كـبـدیـل
الـذیـن  الـفـوتـوغـراف  مـصوري  بـاسـتـثـنـاء  الـمـلـعـب  فـي  شخص  اي  تـواجـد  یـمـنـع   -  ۷

یـحـمـلـون الـبـاجـات 
الـخـاصة بـأالتـحـاد خـلـف الـمـرمـى وبقـرب أعـالم الـزاویـة.

۸ - التاكد من محتویات الملعـب (لـوازم الـملعـب – اعالم زاویة – تخطیط الملعب- شباك المرمى – 
مصاطب الفریقین وغیر ذلك من اللوازم الضروریة – تواجد سیارة االسعاف مع المسعفین) 

۹ - حمایة امن المالعب مع مراقبة تحكیم ابواب الملعب بعد انطالق المباراة.
۱۰ - الحـضـور إلى الـمـلـعـب فـي الـظـروف الـطـبـیـعـیـة قـبـل الـمـبـاراة بـ (٦۰) دقـیـقـة.

۱۱ - في الظروف غـیر الطبیعـیة (الریاح – االمطار– الثلوج) علیھ الحضور إلى الملعب قبل 
المباراة بـ (ساعتین والنصف)

كـتـابـة  فـي  الحـق  ولـھ  الـمـبـاراة،  عـن  الـخاص  تـقـریـره  بـكـتـابـة  الـمـشـرف  یـقـوم   -  ۱۲
تـقـریـر مـفـصـل عن ایة واقعة أخـرى شـاھـدھا یقدمھا إلى لـجـنـة الـمـسـابـقـات.

۱۳ - كـتـابـة الـتـقـریـر بـشـكـل واضح وعـادل وبـدون تـحـیـز الى جـھـة وبـخـط واضـح.
۱٤ - مـتـابـعـة تـواجـد الـفـرق فـي الـحضـور وكـذلـك عـنـد الـمـغـادرة.

ومـن  كافة  بـالـمـبـاراة  الـمـتـصـلـة  الـنـواحـي  للـمـبـاراة  الـمـشـرف  تـقـریـر  یـتـضـمـن   -  ۱٥
الـجـمـاھـیـر،  وتـصـرف  الـالعـبـیـن،  وسـلـوك   ، والـنـظـام   ، الـمـلـعـب  ضـمـنـھـا صالحـیـة 
داخـل  الـنـظـام  لـحـفـظ  الـمـوجـودة  الـعـنـاصراالمـنـیـة  واداء  الـمـلـعـب،  طـاقـم  وایـضـا 

الـمـلـعـب وخـارجـھ 
۱٦ - التـاكیـد عـلـى الـتـعـاون الـمـسـتـمـر مـع مـقـوم الـحـكـام والـطـاقـم الـتـحكـیـمـي لـلـمـبـاراة.

لـجـنـة  إلى  الـمـبـاراة  مـن  االنـتـھـاء  بـعـد  واألحداث  الـمـبـاراة   نـتـیـجـة  ایـصـال   -  ۱۷
الـمــسـابـقـات فـي االتـحـاد الـعـراقـي بالسرعة الممكنة.

۱۸ - أن یكون على عـلـم تـام بالتغیرات الجدیـدة في (كراس لجنة المسـابقات) كافة وقراءتھا.
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ثالثاً :- مقوم الحكام
صفـات مـراقـب الحـكام

القـدم  لـكرة  الـدولي  بـالـقـانـون  تـامـة  مـعـرفة  لـھ  یـكـون  ان  الـمـقــوم  عـلـى  یـجـب   -  ۱
وتـعـلیـمـاتـھ والتغیرات والمستجدات الجدیدة كافة ومن المتابعین لذلك -

۲ - یـجـب ان یـكـون حـكـم دولـي او حـكـم درجـة اولـى فـي االتـحـاد العـراقـي لـكـرة الـقـدم.
ج -  الـمـراقــبـة والـتـقـیـم والـقـراءة الـجـیـدة والـصحـیـحـة لمـستـوى الـطـاقـم الـتـحـكـیـمـي 

د - ان یـكـون نـزیـھاً وعـادالً ومـحـایـد بـشـكـل تـام تـجـاه الـفـرق.

واجـبـات مـقـوم الـحكام
۱ -  كـتـابـة مـحـتـویات الـتـقـریـر بـشـكـل واضـح وصـحـیـح.

۲ -  مـراقـبـة تـجـھـیـزات الـالعـبـیـن كـافة ومـتـابـعـتـھا بـشـكـل تـام.
۳ -  كـتـابـة تـقـریـر واضـح ومـخـتـصـر عـن تـشـخـیـص أخـطـاء الـحـكـام.

٤ -  مـسـاعـدة الـحـكـام لـمـعـرفـة جـاھـزیـة الملعب وصـالحـیتھ.
٥ - عـدم االسـراع فـي كـتـابـة الـتـقـریر اال بـعـد الـتـاكـد مـن أخـطـاء الـطـاقـم الـتـحـكـیــمـى.

٦ - الـحـضـور إلى الـمـلـعـب فـي الـظـروف الـطـبـیـعـیـة قـبـل الـمـبـاراة بـ (٦۰) دقـیـقـة.
۷ - فـي الـظـروف غـیـر الـطـبـیـعـیـة (الـریـاح – االمـطـار – الـثـلـوج) عـلـیـھ الـحـضـور 

إلى مـلـعـب قـبـل (سـاعـتـیـن والـنـصـف) مـن بـدء الـمـبـاراة.
۸ - قـراءة مـسـتـوى الـحـكـام بـعـد نـھـایـة الـمـبـاراة بـشـكـل جـیـد ومحاید.

۹ - الـمـسـاعـدة الـمـسـتـمـرة لمـشرف الـمـبـاراة والـطـاقـم التـحكـیـمى.
لـجـنـة  إلى  الـمـبـاراة  انـتـھـاء  بـعـد  الـمـبـاراة واألحداث وأیصالھا   نـتـیـجـة  تـبـلـیـغ    -  ۱۰

الـمـسـابـقـات فـي االتـحـاد الـعـراقـي لـكـرة الـقـدم.
۱۱ - االسراع في ایصال التقـریـر عـن احـداث الـمباراة، وتقییم الحكام إلى مقر االتحاد قـبـل 

موعد اجـتـمـاع  لجنة الحكام.
كافة  المـسابقات)  لجنة  (كراس  فـي  الجدیدة  بالـتـغـیـرات  تـام   عـلـم  عـلى  یكون  ان   -  ۱۲

وقراءتھا 
۱۳ - ان یكون على علم بتوصیات االتحاد في االجتماعات االسبوعیة وقراراتھ.

بالفدیوھات  المباراة عن طریق االستعانة  التي وقعت في وقت  الحاالت  یتابع  ۱٤ - علیھ ان 
والقنوات التي تنقل  المباراة وتسجلھا 

۱٥ - یقوم مراقب المباراة بكتابة تقریره الخاص عن المباراة ولھ الحق في كتابة التقریر مفصالً 
عن ایة وقائع اخرى یرى ظرورة ابالغھا إلى لجنة المسابقات.

واضح  وبخط  بالـتـفـصیل  الـمـباراة  عـن  الـمـباراة  مـراقب  تـقـریـر  یكـون  ان  یجــب   -  ۱٦
وجمیل.
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۱ - تـحـتـسـب الـنـقـاط خـالل الـمـبـاریـات كـما یأتي:-
أ –  ثـالث نـقـاط لـلـفـریـق الـفـائـز.

ب –  نـقـطـة واحـدة لـكـل فـریـق فـي حـالـة الـتـعـادل.
ج –  صـفـر لـلـفـریـق الـخـاسـر.

۲ - الـفـریـق الـذي یـجـمـع اكـثـر عـدد مـن الـنـقـاط یـكـون بـطـالً لـلـدوري.
۳ - اذا تـسـاوي فـریـقـان بـعـدد الـنـقـاط یـراعـي مـایـاتي لـتـحـدیـد الـفـریـق الـفـائـز:-

النقاط فـي  الـذي جمع اكثر عـدد مـن  یـفـوزالـفریـق  بینھما،  الـمبارتین   إلى  نتیجة  النظر  أ - 
المبارتین عـلى سـبـیـل المثال فریق (A) یفوز على فریق (B) في المبارتین أو یفوز في أحداھما، 
ویتعادل في االخرى یكون فریق (A) بطالً للدوري، واذ حقـق كل فریق الفـوز على االخر عـلى 
سـبـیـل الـمثال فـي  مـبـاراة األولى  فـاز فـریـق (A) عـلـى فـریـق (B) وفـي مباراة الـثانیة فاز 
احـد  فـوز  حـالـة  فـفي  بـیـنـھـمـا،  االھـداف  فـارق  إلى  ینظر   (A) فـریـق  على   (B) فـریـق 
الـفـریـقـیـن بـفـارق أھداف أكثر مـن الـفـریـق االخـر یـعد أعـتـبـاره بـطـالً  للـدوري، على سبیل 
الـمـثـال فـاز فـریـق (A) فـي الـمباراة األولى على  فـریـق (B) بنتیجـة (۱ – صفر)، وفـي 
المباراة الـثانیة فـاز فـریـق (B) على فـریـق  (A) بـنـتـیـجـة (۲ – صفر) یعد  فـریـق (B) بطالً 
سبیل  على  االھداف،  عـدد  الیحتسب  بینھما  المبارتین  فـي  الفریقین  تعادل  حالة  وفي  للدوري، 
الـمـثـال تـعـادل فـریـق (A) مع فریق (B) في المباراة األولى بنتیجة (صفر – صفر) وتعادل 
الفریقین ((B و (A) في مباراة الثانیة بنتیجة (۲ – ۲) الینظر إلى عـدد االھداف المسجلة في 

ملعبھما.
واذا اسـتـمـر الـتـعـادل بـیـنـھـم  تحتسب الـنـقـاط (ب  –  ج  –  د  –  و) كـمـا ھـو مـبـیـن، وتـطـبـق 

الـحـالـة نفسھا اذا تـعـادل اكـثـر مـن فـریـقـیـن (ثـالثـة او اكـثـر)، فـیـتـم أتـبـاع مـایـأتي:-
ب –  یعد الـفریـق الفائز بـفـارق االھـداف (االھداف المسجلة لھ تطرح من االھداف المسجلة 

علیھ) 
ج –  اذا اسـتـمـر الـتـعـادل یعد الـفـریـق الـفـائـز ھو الـذي لـھ  أكثر حـاالت الـفـوز.

د –  اذا اسـتـمـر الـتـعادل یعد الـفـریـق الـفـائـز ھو الـذي سـجـل أكـثـر عـدد مـن  اھـداف.
واذا  الـفـائـز  الـفـریـق  لـتـحـدیـد  فـاصلة  مـبـاراة  تـقـام  بـیـنـھـمـا  الـتـعـادل  اسـتـمـر  اذا    – و 

اسـتـمـر الـتـعـادل فـیـصار إلى الـضـربـات الـتـرجـیـحـیـة.
٤ - تتبع الـتـعـلـیـمـات أعـاله من قبل الـفـرق فـي الـمـراكـزاالخـیـرة والـمـھـددة بـالھـبـوط.

٥ - حـالـة  إقـامـة الـدوري لـمـرحـلـة واحـدة  تتبع  خـطـوات الفقرة (۲) نفسھا، عـلـى الـسـبـیـل 
الـمـثـال فـي حـالة تـعـادل فـریـقـیـن مـن حـیـث الـنـقـاط ینظر إلى نـتـیـجـة الـمـبـاراة بـیـنـھـمـا 

وفي حـالـة فـوز احـد الـفـریـقـیـن عـلـى االخـر یـكـون بـطـال لـلـدوري.

المادة السادسة
إحتساب الفریق الفائز



۲۱

۱ - فـي حـالـة وجـود اعـتـراض  یـجـب اتـخـاذ االجـراءات اآلتیة:-
  أ - یجب تـقدیم اعتراض بكتاب رسمي ویلزم وصولھ إلى مقر االتحاد خالل (٤۸ ساعة) من 

انتھاء المباراة  
ب- الیـنظـر إلى االعـتـراض اال بـعـد دفـع رسـوم االعـتـراض البالغة  (ملیون) دینار عـراقـي 
الثانیة والثالثة  فیكون  الدرجة  للدوري  بالنسبة  أما  الدرجة األولى.  الممتاز والدوري  للدوري 

تحدیدھا من صالحیة االتحادات الفرعیة.
مدة  تـحـتـسـب  رسـمـیـة،  عـطـلـة  لـلـمـبـاراة  الـتـالـي  الـیـوم  مـصادفـة  حـالـة  فـي  ج-  

االعـتـراض مـن بـدایـة اول یـوم مـن الـدوام الـرسـمـي.
االتـحـاد عـن طـریـق حسابات  یـقـرھـا  الـتـي  الـمالـیـة  الغرامات   بدفع  الـفـرق  تـلـتـزم   -  ۲

االتـحـاد.

اوالً :- الـعـقـوبـات الـخـاصة بـاالنـدیـة 
۱ –  اذا قام نادي بأشراك العب معاقب، او مبعد عن المشاركة في المباریات بقرار من االتحاد، 

أو لم یـسـجـل فـي كـشـوفـات الـنـادي فـي الـمـبـاراة تتخذ االجـراءات اآلتیة بـحـق الـنـادي:-
أ –  یعد النادي خاسـرا بنتیجة (صفـر- ۳) اما اذا كانت عـدد االھـداف اكـثـر تـثـبـت نـتـیجة 

الـمـبـاراة كما ھي عـلـیـھا 
ب –  حـرمـان الـالعـب مـن الـلـعـب (٤ – ٥) مـبـاریـات.
ج –  تـغـریـم الـنـادي  (خمسة مـالیـیـن) دیـنـار عـراقـي.

۲ –   قـامت جـمـاھـیـر نـاد بـاحـداث مشكالت وشـغـب ، واعـتـداء ، او مـحـاولـة االعـتـداء 
عـلـى الـطـاقـم الـتـحـكـیـمـي ومـشـرف الـمـبـاراة، یتخذ ما یاتي:-

أ –  حـرمـان الـنـادي مـن الـلعـب فـي أرضھ لـعـدد مـن الـمـباریات.
ب –  حـرمـان الـنـادي مـن حـضـور جـمـاھـیـره لـعـدد مـن الـمـبـاریـات.

ج –  تـغـریـم الـنـادي بـ (۷ – ۱۰) مـالیـیـن دیـنـار عـراقـي.
الفـریـق  تـجـاه  الـمـدرجـات  مـن  عـنـصریـة  ھـتـافـات  بـأطـالق  نـاد  جـمـاھـیـر  قـامت   -  ۳
الـمـقـابـل او اي  العـب یـحـرم الـنـادي لـعـدد  مـن الـمـبـاریـات عـلـى أرضـھ  مـع  غـرامـة  
مـالـیـة  بـ (عـشـرة مـالیـیـن) دیـنـار العـراقـي ویـحـق لـالتـحاد  أتـخـاذ عـقـوبـات أخـرى بحسب 

ما یـراه مـنـاسـبـة.
٤ - یصادق على العقوبة المتخذة من قبل االتحادات الفرعیة بحق االندیةاوالالعبین والمدربین 
واالدارین ، عند اتخاذھا      في أي نشاط ، تحت مظلة االتحاد المركزي ، وتكون ساریة المفعول 

بعد المصادقھ علیھا
٥  - في حالة عدم  حضور أو أمتناع  الفریقین إلى أرض الملعب لمباراة واحدة  تطبق علیھ 

العقوبات التالیة:-
- حجب  النقاط  الثالثة من الفریقین.

-  تغریم (عشرة مالیین دینار عراقي).

المادة السابعة
اإلعتراضات

ثـانـیـا :-  الـعـقـوبـات الـخـاصة بـالمـدربـیـن
۱ –  عـنـد اشـراك مـدرب العـباً بـصـورة غـیـر قـانـونـیـة یـتـخذ  مـایأتي:-

أ –  ابـعـاد الـمدرب من المباریات تتراوح (٤ – ٥).
ب –  تـغـریـم الـمـدرب بـ (ثالثة مـالیـیـن) دیـنـار عـراقـي.

ج –   فضالً عن  الـعـقـوبـات الـمـوجـودة عـلـى الـفـریـق ضمـن الئـحـة الـمـسـابـقـات.
۲ –  فـي حـالـة قـیـام الـمـدرب بـالـتـھـجـم عـلـى الـطـاقـم الـتـحـكـیـمـي ومـشـرف الـمـبـاراة 
او مـحـاولـة الـتـھـجـم   على الجمھور او الفریق االخر او كـان سـبـبـا فـي حـصـول مـشـاكـل 

والـشـغـب  یـتـخـذ بـحـقـھ ما یأتي:-
أ –  ابـعـاده عـن عـدد مـن الـمـبـاریـات الـفـعـلـیـة.

ب –  تـغـریـمـھ بـمـبـلـغ (خمسة مـالیـیـن) دیـنـار عـراقـي، والیسمح لھ بالعودة إلى الفریق اال 
بعد دفع الغرامة المالیة عن طریق محاسب االتحاد حصراً.

۳–  الیـسـمـح للـمـدربـیـن بـالـدخـول إلى غـرفـة الـحـكـام قبل مدة االستراحة واثـنـائھا وبعد 
الـمـبـارة وبخالف ذلك یتخذ العقوبات المناسبھ وبحسب تقییم الحالھ من قبل مشرف المباراة.

٤–   إذا قام المـدرب بـالـتـزویـر أعـمـار الـالعـبـیـن، وخـاصـة الالعبین الـشـبـاب، والـفـئـات 
الـعـمـریـة یتخذ بحقھ مایاتي:-

أ –  أبـعـاده عـن الـمـالعـب لـمـدة تـتـراوح مـابـیـن (۳ – ٥) سـنـوات.
ب –  تـغـریـمـھ بـمـبـلـغ (خـمـسـة مـالیـیـن) دیـنـارعـراقـي، والیحق لھ ممارسة مھنة التدریب 
في أي مكان اخر حتى على مستوى االحتراف اال بعد أنقضاء مدة العقوبة ودفع الغرامة المالیة.
ج –  حـرمـانـھ من العـمـل كـمـدرب أو مـسـاعـد مـدرب لـلـمـنـتـخـاب الـعـراقـیـة مدى الحیاة.

د –   فـي حالة تـكراره یبعد عن المالعـب مـدى الـحـیـاة.

ثالثاً :- الـعـقـوبـات الـخـاصة بـالـالعـبـیـن 
۱ – أذا قام الـالعـب بـاسـاءة او سـلـوك غـیـر ریـاضـي، او سـلـوك مـشـیـن ضـد الـطـاقـم 
الـتـحـكـیـمـي او مـشـرف الـمـبـاراة او ضـد العـبـي والـكـادر الـتـدریـبـي لـفـریـقـھ، او فـریـق 

الـخـصم یتخذ بحقھ مایأتي:-
أ –  ابـعـاده عـن الـمـبـاریـات الـفـعـلـیـة  بحـسـب نـوع االسـاءة.

ب –  تـغـریـمـھ مـبـلـغاً یـتـراوح مـن (۳ – ٤) مـلـیـون دیـنـار عـراقـي.
۲–   أذا قام الـالعـب بــتـزویـر عـمـره االصلـي لـھ یتخذ بـحـقـھ  ما یاتي:-

أ –  أبـعـاده عـن الـمـالعـب لـمـدة ثـالث سـنـوات او اكـثـر.
ب –  تـغـریـمـھ بـمـبـلـغ (خمسة مـالیـیـن) دیـنـار الـعـراقـي.

ج -  حـرمـانـھ مـن الـلـعـب في المـنـتـخـبـات الـوطـنـیـة مدى الحـیـاة.



۲۲

اوالً :- الـعـقـوبـات الـخـاصة بـاالنـدیـة 
۱ –  اذا قام نادي بأشراك العب معاقب، او مبعد عن المشاركة في المباریات بقرار من االتحاد، 

أو لم یـسـجـل فـي كـشـوفـات الـنـادي فـي الـمـبـاراة تتخذ االجـراءات اآلتیة بـحـق الـنـادي:-
أ –  یعد النادي خاسـرا بنتیجة (صفـر- ۳) اما اذا كانت عـدد االھـداف اكـثـر تـثـبـت نـتـیجة 

الـمـبـاراة كما ھي عـلـیـھا 
ب –  حـرمـان الـالعـب مـن الـلـعـب (٤ – ٥) مـبـاریـات.
ج –  تـغـریـم الـنـادي  (خمسة مـالیـیـن) دیـنـار عـراقـي.

۲ –   قـامت جـمـاھـیـر نـاد بـاحـداث مشكالت وشـغـب ، واعـتـداء ، او مـحـاولـة االعـتـداء 
عـلـى الـطـاقـم الـتـحـكـیـمـي ومـشـرف الـمـبـاراة، یتخذ ما یاتي:-

أ –  حـرمـان الـنـادي مـن الـلعـب فـي أرضھ لـعـدد مـن الـمـباریات.
ب –  حـرمـان الـنـادي مـن حـضـور جـمـاھـیـره لـعـدد مـن الـمـبـاریـات.

ج –  تـغـریـم الـنـادي بـ (۷ – ۱۰) مـالیـیـن دیـنـار عـراقـي.
الفـریـق  تـجـاه  الـمـدرجـات  مـن  عـنـصریـة  ھـتـافـات  بـأطـالق  نـاد  جـمـاھـیـر  قـامت   -  ۳
الـمـقـابـل او اي  العـب یـحـرم الـنـادي لـعـدد  مـن الـمـبـاریـات عـلـى أرضـھ  مـع  غـرامـة  
مـالـیـة  بـ (عـشـرة مـالیـیـن) دیـنـار العـراقـي ویـحـق لـالتـحاد  أتـخـاذ عـقـوبـات أخـرى بحسب 

ما یـراه مـنـاسـبـة.
٤ - یصادق على العقوبة المتخذة من قبل االتحادات الفرعیة بحق االندیةاوالالعبین والمدربین 
واالدارین ، عند اتخاذھا      في أي نشاط ، تحت مظلة االتحاد المركزي ، وتكون ساریة المفعول 

بعد المصادقھ علیھا
٥  - في حالة عدم  حضور أو أمتناع  الفریقین إلى أرض الملعب لمباراة واحدة  تطبق علیھ 

العقوبات التالیة:-
- حجب  النقاط  الثالثة من الفریقین.

-  تغریم (عشرة مالیین دینار عراقي).

المادة الثامنة
العقوبات

ثـانـیـا :-  الـعـقـوبـات الـخـاصة بـالمـدربـیـن
۱ –  عـنـد اشـراك مـدرب العـباً بـصـورة غـیـر قـانـونـیـة یـتـخذ  مـایأتي:-

أ –  ابـعـاد الـمدرب من المباریات تتراوح (٤ – ٥).
ب –  تـغـریـم الـمـدرب بـ (ثالثة مـالیـیـن) دیـنـار عـراقـي.

ج –   فضالً عن  الـعـقـوبـات الـمـوجـودة عـلـى الـفـریـق ضمـن الئـحـة الـمـسـابـقـات.
۲ –  فـي حـالـة قـیـام الـمـدرب بـالـتـھـجـم عـلـى الـطـاقـم الـتـحـكـیـمـي ومـشـرف الـمـبـاراة 
او مـحـاولـة الـتـھـجـم   على الجمھور او الفریق االخر او كـان سـبـبـا فـي حـصـول مـشـاكـل 

والـشـغـب  یـتـخـذ بـحـقـھ ما یأتي:-
أ –  ابـعـاده عـن عـدد مـن الـمـبـاریـات الـفـعـلـیـة.

ب –  تـغـریـمـھ بـمـبـلـغ (خمسة مـالیـیـن) دیـنـار عـراقـي، والیسمح لھ بالعودة إلى الفریق اال 
بعد دفع الغرامة المالیة عن طریق محاسب االتحاد حصراً.

۳–  الیـسـمـح للـمـدربـیـن بـالـدخـول إلى غـرفـة الـحـكـام قبل مدة االستراحة واثـنـائھا وبعد 
الـمـبـارة وبخالف ذلك یتخذ العقوبات المناسبھ وبحسب تقییم الحالھ من قبل مشرف المباراة.

٤–   إذا قام المـدرب بـالـتـزویـر أعـمـار الـالعـبـیـن، وخـاصـة الالعبین الـشـبـاب، والـفـئـات 
الـعـمـریـة یتخذ بحقھ مایاتي:-

أ –  أبـعـاده عـن الـمـالعـب لـمـدة تـتـراوح مـابـیـن (۳ – ٥) سـنـوات.
ب –  تـغـریـمـھ بـمـبـلـغ (خـمـسـة مـالیـیـن) دیـنـارعـراقـي، والیحق لھ ممارسة مھنة التدریب 
في أي مكان اخر حتى على مستوى االحتراف اال بعد أنقضاء مدة العقوبة ودفع الغرامة المالیة.
ج –  حـرمـانـھ من العـمـل كـمـدرب أو مـسـاعـد مـدرب لـلـمـنـتـخـاب الـعـراقـیـة مدى الحیاة.

د –   فـي حالة تـكراره یبعد عن المالعـب مـدى الـحـیـاة.

ثالثاً :- الـعـقـوبـات الـخـاصة بـالـالعـبـیـن 
۱ – أذا قام الـالعـب بـاسـاءة او سـلـوك غـیـر ریـاضـي، او سـلـوك مـشـیـن ضـد الـطـاقـم 
الـتـحـكـیـمـي او مـشـرف الـمـبـاراة او ضـد العـبـي والـكـادر الـتـدریـبـي لـفـریـقـھ، او فـریـق 

الـخـصم یتخذ بحقھ مایأتي:-
أ –  ابـعـاده عـن الـمـبـاریـات الـفـعـلـیـة  بحـسـب نـوع االسـاءة.

ب –  تـغـریـمـھ مـبـلـغاً یـتـراوح مـن (۳ – ٤) مـلـیـون دیـنـار عـراقـي.
۲–   أذا قام الـالعـب بــتـزویـر عـمـره االصلـي لـھ یتخذ بـحـقـھ  ما یاتي:-

أ –  أبـعـاده عـن الـمـالعـب لـمـدة ثـالث سـنـوات او اكـثـر.
ب –  تـغـریـمـھ بـمـبـلـغ (خمسة مـالیـیـن) دیـنـار الـعـراقـي.

ج -  حـرمـانـھ مـن الـلـعـب في المـنـتـخـبـات الـوطـنـیـة مدى الحـیـاة.



اوالً :- الـعـقـوبـات الـخـاصة بـاالنـدیـة 
۱ –  اذا قام نادي بأشراك العب معاقب، او مبعد عن المشاركة في المباریات بقرار من االتحاد، 

أو لم یـسـجـل فـي كـشـوفـات الـنـادي فـي الـمـبـاراة تتخذ االجـراءات اآلتیة بـحـق الـنـادي:-
أ –  یعد النادي خاسـرا بنتیجة (صفـر- ۳) اما اذا كانت عـدد االھـداف اكـثـر تـثـبـت نـتـیجة 

الـمـبـاراة كما ھي عـلـیـھا 
ب –  حـرمـان الـالعـب مـن الـلـعـب (٤ – ٥) مـبـاریـات.
ج –  تـغـریـم الـنـادي  (خمسة مـالیـیـن) دیـنـار عـراقـي.

۲ –   قـامت جـمـاھـیـر نـاد بـاحـداث مشكالت وشـغـب ، واعـتـداء ، او مـحـاولـة االعـتـداء 
عـلـى الـطـاقـم الـتـحـكـیـمـي ومـشـرف الـمـبـاراة، یتخذ ما یاتي:-

أ –  حـرمـان الـنـادي مـن الـلعـب فـي أرضھ لـعـدد مـن الـمـباریات.
ب –  حـرمـان الـنـادي مـن حـضـور جـمـاھـیـره لـعـدد مـن الـمـبـاریـات.

ج –  تـغـریـم الـنـادي بـ (۷ – ۱۰) مـالیـیـن دیـنـار عـراقـي.
الفـریـق  تـجـاه  الـمـدرجـات  مـن  عـنـصریـة  ھـتـافـات  بـأطـالق  نـاد  جـمـاھـیـر  قـامت   -  ۳
الـمـقـابـل او اي  العـب یـحـرم الـنـادي لـعـدد  مـن الـمـبـاریـات عـلـى أرضـھ  مـع  غـرامـة  
مـالـیـة  بـ (عـشـرة مـالیـیـن) دیـنـار العـراقـي ویـحـق لـالتـحاد  أتـخـاذ عـقـوبـات أخـرى بحسب 

ما یـراه مـنـاسـبـة.
٤ - یصادق على العقوبة المتخذة من قبل االتحادات الفرعیة بحق االندیةاوالالعبین والمدربین 
واالدارین ، عند اتخاذھا      في أي نشاط ، تحت مظلة االتحاد المركزي ، وتكون ساریة المفعول 

بعد المصادقھ علیھا
٥  - في حالة عدم  حضور أو أمتناع  الفریقین إلى أرض الملعب لمباراة واحدة  تطبق علیھ 

العقوبات التالیة:-
- حجب  النقاط  الثالثة من الفریقین.

-  تغریم (عشرة مالیین دینار عراقي).

-  یعاقب الالعب او المسؤول (االداري – الفني) بالحرمان مدى الحیاة من أي  نشاط  لھ عالقة 
بكرة القدم داخل العراق مع غرامة مالیة التتجاوز (۲٥ ملیون دینار عراقي) واحالتھ إلى محاكم 
النزاھة المختصة بمثل تلك الجرائم ، اذا ما ثبت قیامھ بالتالعب او تاثیر في مسار المباراة، او 

تغییر نتیجتھا بطریقة غیر ریاضیة أوغیر اخالقیة.
-  یعاقب الالعب او المسؤول الذي تثبت مشاركتھ في اي رھان مرتبط بكرة القدم بما في ذلك اي 

التماس او تسھیل او محاولة التماس او التسھیل لشخص اخر للقیام بذلك بما یأتي:-
أ - الحرمان من ممارسة اللعبة بایة صفة كانت لمدة (۲ – ٥) سنوات.

ب – فرض غرامة مالیة من (٥ – ۱۰) ملیون دینار عراقي.
ج – ھبوط النادي او الفریق الذي تثبت لھ عالقة بموضوع الرھان إلى درجة ادنى وخصم (۹) 
نقاط من رصیده في الدرجة الجدیدة مع فرض غرامة مالیة التقل عن (۱٥ ملیون دینار عراقي).
۳ – یعاقب العضو او الشخص اذا كان مسؤوالً جراء قیامھ بكشف معلومات او معرفة خاصة 
غیر متاحة لغیره علنا، والتي قد تؤثرعلى نزاھة مباراة ما بكرة القدم، مقابل مكاسب خاصة بھ 

،أو لغیره وبما یأتي:-
أ –  طرده من منصبھ، أو المسؤولیة التي یشغلھا.

  ب –  حرمانھ من العمل الریاضي الخاص بكـرة الـقـدم لمدة تتراوح بین (۳ – ٥) سنوات 
  ج – نشر العقوبة وتعمیمھا على كل الجھات المرتبطة باالتحاد العراقي بكرة القدم، لمنعھ من 

العمل في اي مفصل من مفاصلھا .
أو  الـالعـبـیـن  بحق  مـھـنـي  أو  انـضـبـاطـي،  أو  جـنـائـي،  اجـراء  اقـصـى  اتـخـاذ   –  ٤
الـمـسـؤولـیـن الـذین تـثـبـت  عالقتھم  بأمـور مـھـنـیـة أو ریـاضـیـة تـنـتـھـك قـواعـد االتـحـاد 
الـمـادي والـمـعـنـوي  الـضـرر  الـعـقـوبـة مـع حـجـم  الصلـة ، وتـتـنـاسـب شـدة  األسیوي ذات 

الـذي سـبـبـھ ھـذا الـتـصـرف، عـلـى ان التـقـل مـدة الـعـقـوبـة عـن مدة  انـتـخـابـیـة كـامـلـة.
٥ - یـلـتـزم الـالعـبـون والـمـسـؤولـون فـي االنـدیـة والـروابـط ، الـتـي تـعـمـل تـحـت مـظـلـة 
االتـحـاد الـعـراقـي لـكـرة الـقـدم ، بـتـقـدیـم تـقـاریـر إلى االتـحـاد االسـیـوي أو االتـحـاد الـمـحـلـي 
من دون أي تـاخـیـر غـیـر مـبـرر أو عـفـوي  الیة مـعـلـومـات یـعـمـلـون بـھـا، لـھـا عـالقـة 
بـنـشـاطـات تـھـدف إلى التـاثـیـر عـلـى مـسـار الـمـبـاریـات  أو نتیجتھا ، ویـكـونـون مـلـزمـیـن 
بـالـتـعـاون مـع اي تـحـقـیـق او طـلـب مـعـلـومـات اضـافـیـة یـطـلـبـھا االتـحادیـن العراقي او 

االسـیـوي بـھـذا الـخـصـوص.

ثـانـیـا :-  الـعـقـوبـات الـخـاصة بـالمـدربـیـن
۱ –  عـنـد اشـراك مـدرب العـباً بـصـورة غـیـر قـانـونـیـة یـتـخذ  مـایأتي:-

أ –  ابـعـاد الـمدرب من المباریات تتراوح (٤ – ٥).
ب –  تـغـریـم الـمـدرب بـ (ثالثة مـالیـیـن) دیـنـار عـراقـي.

ج –   فضالً عن  الـعـقـوبـات الـمـوجـودة عـلـى الـفـریـق ضمـن الئـحـة الـمـسـابـقـات.
۲ –  فـي حـالـة قـیـام الـمـدرب بـالـتـھـجـم عـلـى الـطـاقـم الـتـحـكـیـمـي ومـشـرف الـمـبـاراة 
او مـحـاولـة الـتـھـجـم   على الجمھور او الفریق االخر او كـان سـبـبـا فـي حـصـول مـشـاكـل 

والـشـغـب  یـتـخـذ بـحـقـھ ما یأتي:-
أ –  ابـعـاده عـن عـدد مـن الـمـبـاریـات الـفـعـلـیـة.

ب –  تـغـریـمـھ بـمـبـلـغ (خمسة مـالیـیـن) دیـنـار عـراقـي، والیسمح لھ بالعودة إلى الفریق اال 
بعد دفع الغرامة المالیة عن طریق محاسب االتحاد حصراً.

۳–  الیـسـمـح للـمـدربـیـن بـالـدخـول إلى غـرفـة الـحـكـام قبل مدة االستراحة واثـنـائھا وبعد 
الـمـبـارة وبخالف ذلك یتخذ العقوبات المناسبھ وبحسب تقییم الحالھ من قبل مشرف المباراة.

٤–   إذا قام المـدرب بـالـتـزویـر أعـمـار الـالعـبـیـن، وخـاصـة الالعبین الـشـبـاب، والـفـئـات 
الـعـمـریـة یتخذ بحقھ مایاتي:-

أ –  أبـعـاده عـن الـمـالعـب لـمـدة تـتـراوح مـابـیـن (۳ – ٥) سـنـوات.
ب –  تـغـریـمـھ بـمـبـلـغ (خـمـسـة مـالیـیـن) دیـنـارعـراقـي، والیحق لھ ممارسة مھنة التدریب 
في أي مكان اخر حتى على مستوى االحتراف اال بعد أنقضاء مدة العقوبة ودفع الغرامة المالیة.
ج –  حـرمـانـھ من العـمـل كـمـدرب أو مـسـاعـد مـدرب لـلـمـنـتـخـاب الـعـراقـیـة مدى الحیاة.

د –   فـي حالة تـكراره یبعد عن المالعـب مـدى الـحـیـاة.

ثالثاً :- الـعـقـوبـات الـخـاصة بـالـالعـبـیـن 
۱ – أذا قام الـالعـب بـاسـاءة او سـلـوك غـیـر ریـاضـي، او سـلـوك مـشـیـن ضـد الـطـاقـم 
الـتـحـكـیـمـي او مـشـرف الـمـبـاراة او ضـد العـبـي والـكـادر الـتـدریـبـي لـفـریـقـھ، او فـریـق 

الـخـصم یتخذ بحقھ مایأتي:-
أ –  ابـعـاده عـن الـمـبـاریـات الـفـعـلـیـة  بحـسـب نـوع االسـاءة.

ب –  تـغـریـمـھ مـبـلـغاً یـتـراوح مـن (۳ – ٤) مـلـیـون دیـنـار عـراقـي.
۲–   أذا قام الـالعـب بــتـزویـر عـمـره االصلـي لـھ یتخذ بـحـقـھ  ما یاتي:-

أ –  أبـعـاده عـن الـمـالعـب لـمـدة ثـالث سـنـوات او اكـثـر.
ب –  تـغـریـمـھ بـمـبـلـغ (خمسة مـالیـیـن) دیـنـار الـعـراقـي.

ج -  حـرمـانـھ مـن الـلـعـب في المـنـتـخـبـات الـوطـنـیـة مدى الحـیـاة.

۲۳

أو   ، العراقي  االتـحـاد  بـأبـالغ  االشـكـال  مـن  شـكـل  بـاي  االطـراف  جـمـیـع  تـلـتـزم   -  ٦
اآلسـیـوى بـأیة مـعـلـومـة لـھـا عـالقـة بـالتـالعـب بـنـتـائـج الـمـبـاریـات من خـالل الـجـھـات 

اآلتیة:
    ا- رئیس االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم –

   ب- لجنة المسابقات في االتحاد العراقي
ج-  الرئـیـس الـمـستـقـل لـلـنـزاھـة فـي االتـحـاد االسـیـوي.

د-  وحـدة الـنـزاھـة فـي االتـحـاد االسـیـوي.



اوالً :- الـعـقـوبـات الـخـاصة بـاالنـدیـة 
۱ –  اذا قام نادي بأشراك العب معاقب، او مبعد عن المشاركة في المباریات بقرار من االتحاد، 

أو لم یـسـجـل فـي كـشـوفـات الـنـادي فـي الـمـبـاراة تتخذ االجـراءات اآلتیة بـحـق الـنـادي:-
أ –  یعد النادي خاسـرا بنتیجة (صفـر- ۳) اما اذا كانت عـدد االھـداف اكـثـر تـثـبـت نـتـیجة 

الـمـبـاراة كما ھي عـلـیـھا 
ب –  حـرمـان الـالعـب مـن الـلـعـب (٤ – ٥) مـبـاریـات.
ج –  تـغـریـم الـنـادي  (خمسة مـالیـیـن) دیـنـار عـراقـي.

۲ –   قـامت جـمـاھـیـر نـاد بـاحـداث مشكالت وشـغـب ، واعـتـداء ، او مـحـاولـة االعـتـداء 
عـلـى الـطـاقـم الـتـحـكـیـمـي ومـشـرف الـمـبـاراة، یتخذ ما یاتي:-

أ –  حـرمـان الـنـادي مـن الـلعـب فـي أرضھ لـعـدد مـن الـمـباریات.
ب –  حـرمـان الـنـادي مـن حـضـور جـمـاھـیـره لـعـدد مـن الـمـبـاریـات.

ج –  تـغـریـم الـنـادي بـ (۷ – ۱۰) مـالیـیـن دیـنـار عـراقـي.
الفـریـق  تـجـاه  الـمـدرجـات  مـن  عـنـصریـة  ھـتـافـات  بـأطـالق  نـاد  جـمـاھـیـر  قـامت   -  ۳
الـمـقـابـل او اي  العـب یـحـرم الـنـادي لـعـدد  مـن الـمـبـاریـات عـلـى أرضـھ  مـع  غـرامـة  
مـالـیـة  بـ (عـشـرة مـالیـیـن) دیـنـار العـراقـي ویـحـق لـالتـحاد  أتـخـاذ عـقـوبـات أخـرى بحسب 

ما یـراه مـنـاسـبـة.
٤ - یصادق على العقوبة المتخذة من قبل االتحادات الفرعیة بحق االندیةاوالالعبین والمدربین 
واالدارین ، عند اتخاذھا      في أي نشاط ، تحت مظلة االتحاد المركزي ، وتكون ساریة المفعول 

بعد المصادقھ علیھا
٥  - في حالة عدم  حضور أو أمتناع  الفریقین إلى أرض الملعب لمباراة واحدة  تطبق علیھ 

العقوبات التالیة:-
- حجب  النقاط  الثالثة من الفریقین.

-  تغریم (عشرة مالیین دینار عراقي).

-  یعاقب الالعب او المسؤول (االداري – الفني) بالحرمان مدى الحیاة من أي  نشاط  لھ عالقة 
بكرة القدم داخل العراق مع غرامة مالیة التتجاوز (۲٥ ملیون دینار عراقي) واحالتھ إلى محاكم 
النزاھة المختصة بمثل تلك الجرائم ، اذا ما ثبت قیامھ بالتالعب او تاثیر في مسار المباراة، او 

تغییر نتیجتھا بطریقة غیر ریاضیة أوغیر اخالقیة.
-  یعاقب الالعب او المسؤول الذي تثبت مشاركتھ في اي رھان مرتبط بكرة القدم بما في ذلك اي 

التماس او تسھیل او محاولة التماس او التسھیل لشخص اخر للقیام بذلك بما یأتي:-
أ - الحرمان من ممارسة اللعبة بایة صفة كانت لمدة (۲ – ٥) سنوات.

ب – فرض غرامة مالیة من (٥ – ۱۰) ملیون دینار عراقي.
ج – ھبوط النادي او الفریق الذي تثبت لھ عالقة بموضوع الرھان إلى درجة ادنى وخصم (۹) 
نقاط من رصیده في الدرجة الجدیدة مع فرض غرامة مالیة التقل عن (۱٥ ملیون دینار عراقي).
۳ – یعاقب العضو او الشخص اذا كان مسؤوالً جراء قیامھ بكشف معلومات او معرفة خاصة 
غیر متاحة لغیره علنا، والتي قد تؤثرعلى نزاھة مباراة ما بكرة القدم، مقابل مكاسب خاصة بھ 

،أو لغیره وبما یأتي:-
أ –  طرده من منصبھ، أو المسؤولیة التي یشغلھا.

  ب –  حرمانھ من العمل الریاضي الخاص بكـرة الـقـدم لمدة تتراوح بین (۳ – ٥) سنوات 
  ج – نشر العقوبة وتعمیمھا على كل الجھات المرتبطة باالتحاد العراقي بكرة القدم، لمنعھ من 

العمل في اي مفصل من مفاصلھا .
أو  الـالعـبـیـن  بحق  مـھـنـي  أو  انـضـبـاطـي،  أو  جـنـائـي،  اجـراء  اقـصـى  اتـخـاذ   –  ٤
الـمـسـؤولـیـن الـذین تـثـبـت  عالقتھم  بأمـور مـھـنـیـة أو ریـاضـیـة تـنـتـھـك قـواعـد االتـحـاد 
الـمـادي والـمـعـنـوي  الـضـرر  الـعـقـوبـة مـع حـجـم  الصلـة ، وتـتـنـاسـب شـدة  األسیوي ذات 

الـذي سـبـبـھ ھـذا الـتـصـرف، عـلـى ان التـقـل مـدة الـعـقـوبـة عـن مدة  انـتـخـابـیـة كـامـلـة.
٥ - یـلـتـزم الـالعـبـون والـمـسـؤولـون فـي االنـدیـة والـروابـط ، الـتـي تـعـمـل تـحـت مـظـلـة 
االتـحـاد الـعـراقـي لـكـرة الـقـدم ، بـتـقـدیـم تـقـاریـر إلى االتـحـاد االسـیـوي أو االتـحـاد الـمـحـلـي 
من دون أي تـاخـیـر غـیـر مـبـرر أو عـفـوي  الیة مـعـلـومـات یـعـمـلـون بـھـا، لـھـا عـالقـة 
بـنـشـاطـات تـھـدف إلى التـاثـیـر عـلـى مـسـار الـمـبـاریـات  أو نتیجتھا ، ویـكـونـون مـلـزمـیـن 
بـالـتـعـاون مـع اي تـحـقـیـق او طـلـب مـعـلـومـات اضـافـیـة یـطـلـبـھا االتـحادیـن العراقي او 

االسـیـوي بـھـذا الـخـصـوص.

ثـانـیـا :-  الـعـقـوبـات الـخـاصة بـالمـدربـیـن
۱ –  عـنـد اشـراك مـدرب العـباً بـصـورة غـیـر قـانـونـیـة یـتـخذ  مـایأتي:-

أ –  ابـعـاد الـمدرب من المباریات تتراوح (٤ – ٥).
ب –  تـغـریـم الـمـدرب بـ (ثالثة مـالیـیـن) دیـنـار عـراقـي.

ج –   فضالً عن  الـعـقـوبـات الـمـوجـودة عـلـى الـفـریـق ضمـن الئـحـة الـمـسـابـقـات.
۲ –  فـي حـالـة قـیـام الـمـدرب بـالـتـھـجـم عـلـى الـطـاقـم الـتـحـكـیـمـي ومـشـرف الـمـبـاراة 
او مـحـاولـة الـتـھـجـم   على الجمھور او الفریق االخر او كـان سـبـبـا فـي حـصـول مـشـاكـل 

والـشـغـب  یـتـخـذ بـحـقـھ ما یأتي:-
أ –  ابـعـاده عـن عـدد مـن الـمـبـاریـات الـفـعـلـیـة.

ب –  تـغـریـمـھ بـمـبـلـغ (خمسة مـالیـیـن) دیـنـار عـراقـي، والیسمح لھ بالعودة إلى الفریق اال 
بعد دفع الغرامة المالیة عن طریق محاسب االتحاد حصراً.

۳–  الیـسـمـح للـمـدربـیـن بـالـدخـول إلى غـرفـة الـحـكـام قبل مدة االستراحة واثـنـائھا وبعد 
الـمـبـارة وبخالف ذلك یتخذ العقوبات المناسبھ وبحسب تقییم الحالھ من قبل مشرف المباراة.

٤–   إذا قام المـدرب بـالـتـزویـر أعـمـار الـالعـبـیـن، وخـاصـة الالعبین الـشـبـاب، والـفـئـات 
الـعـمـریـة یتخذ بحقھ مایاتي:-

أ –  أبـعـاده عـن الـمـالعـب لـمـدة تـتـراوح مـابـیـن (۳ – ٥) سـنـوات.
ب –  تـغـریـمـھ بـمـبـلـغ (خـمـسـة مـالیـیـن) دیـنـارعـراقـي، والیحق لھ ممارسة مھنة التدریب 
في أي مكان اخر حتى على مستوى االحتراف اال بعد أنقضاء مدة العقوبة ودفع الغرامة المالیة.
ج –  حـرمـانـھ من العـمـل كـمـدرب أو مـسـاعـد مـدرب لـلـمـنـتـخـاب الـعـراقـیـة مدى الحیاة.

د –   فـي حالة تـكراره یبعد عن المالعـب مـدى الـحـیـاة.

ثالثاً :- الـعـقـوبـات الـخـاصة بـالـالعـبـیـن 
۱ – أذا قام الـالعـب بـاسـاءة او سـلـوك غـیـر ریـاضـي، او سـلـوك مـشـیـن ضـد الـطـاقـم 
الـتـحـكـیـمـي او مـشـرف الـمـبـاراة او ضـد العـبـي والـكـادر الـتـدریـبـي لـفـریـقـھ، او فـریـق 

الـخـصم یتخذ بحقھ مایأتي:-
أ –  ابـعـاده عـن الـمـبـاریـات الـفـعـلـیـة  بحـسـب نـوع االسـاءة.

ب –  تـغـریـمـھ مـبـلـغاً یـتـراوح مـن (۳ – ٤) مـلـیـون دیـنـار عـراقـي.
۲–   أذا قام الـالعـب بــتـزویـر عـمـره االصلـي لـھ یتخذ بـحـقـھ  ما یاتي:-

أ –  أبـعـاده عـن الـمـالعـب لـمـدة ثـالث سـنـوات او اكـثـر.
ب –  تـغـریـمـھ بـمـبـلـغ (خمسة مـالیـیـن) دیـنـار الـعـراقـي.

ج -  حـرمـانـھ مـن الـلـعـب في المـنـتـخـبـات الـوطـنـیـة مدى الحـیـاة.

المادة التاسعة
نزاھة كرة القدم

۲٤

أو   ، العراقي  االتـحـاد  بـأبـالغ  االشـكـال  مـن  شـكـل  بـاي  االطـراف  جـمـیـع  تـلـتـزم   -  ٦
اآلسـیـوى بـأیة مـعـلـومـة لـھـا عـالقـة بـالتـالعـب بـنـتـائـج الـمـبـاریـات من خـالل الـجـھـات 

اآلتیة:
    ا- رئیس االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم –

   ب- لجنة المسابقات في االتحاد العراقي
ج-  الرئـیـس الـمـستـقـل لـلـنـزاھـة فـي االتـحـاد االسـیـوي.

د-  وحـدة الـنـزاھـة فـي االتـحـاد االسـیـوي.



-  یعاقب الالعب او المسؤول (االداري – الفني) بالحرمان مدى الحیاة من أي  نشاط  لھ عالقة 
بكرة القدم داخل العراق مع غرامة مالیة التتجاوز (۲٥ ملیون دینار عراقي) واحالتھ إلى محاكم 
النزاھة المختصة بمثل تلك الجرائم ، اذا ما ثبت قیامھ بالتالعب او تاثیر في مسار المباراة، او 

تغییر نتیجتھا بطریقة غیر ریاضیة أوغیر اخالقیة.
-  یعاقب الالعب او المسؤول الذي تثبت مشاركتھ في اي رھان مرتبط بكرة القدم بما في ذلك اي 

التماس او تسھیل او محاولة التماس او التسھیل لشخص اخر للقیام بذلك بما یأتي:-
أ - الحرمان من ممارسة اللعبة بایة صفة كانت لمدة (۲ – ٥) سنوات.

ب – فرض غرامة مالیة من (٥ – ۱۰) ملیون دینار عراقي.
ج – ھبوط النادي او الفریق الذي تثبت لھ عالقة بموضوع الرھان إلى درجة ادنى وخصم (۹) 
نقاط من رصیده في الدرجة الجدیدة مع فرض غرامة مالیة التقل عن (۱٥ ملیون دینار عراقي).
۳ – یعاقب العضو او الشخص اذا كان مسؤوالً جراء قیامھ بكشف معلومات او معرفة خاصة 
غیر متاحة لغیره علنا، والتي قد تؤثرعلى نزاھة مباراة ما بكرة القدم، مقابل مكاسب خاصة بھ 

،أو لغیره وبما یأتي:-
أ –  طرده من منصبھ، أو المسؤولیة التي یشغلھا.

  ب –  حرمانھ من العمل الریاضي الخاص بكـرة الـقـدم لمدة تتراوح بین (۳ – ٥) سنوات 
  ج – نشر العقوبة وتعمیمھا على كل الجھات المرتبطة باالتحاد العراقي بكرة القدم، لمنعھ من 

العمل في اي مفصل من مفاصلھا .
أو  الـالعـبـیـن  بحق  مـھـنـي  أو  انـضـبـاطـي،  أو  جـنـائـي،  اجـراء  اقـصـى  اتـخـاذ   –  ٤
الـمـسـؤولـیـن الـذین تـثـبـت  عالقتھم  بأمـور مـھـنـیـة أو ریـاضـیـة تـنـتـھـك قـواعـد االتـحـاد 
الـمـادي والـمـعـنـوي  الـضـرر  الـعـقـوبـة مـع حـجـم  الصلـة ، وتـتـنـاسـب شـدة  األسیوي ذات 

الـذي سـبـبـھ ھـذا الـتـصـرف، عـلـى ان التـقـل مـدة الـعـقـوبـة عـن مدة  انـتـخـابـیـة كـامـلـة.
٥ - یـلـتـزم الـالعـبـون والـمـسـؤولـون فـي االنـدیـة والـروابـط ، الـتـي تـعـمـل تـحـت مـظـلـة 
االتـحـاد الـعـراقـي لـكـرة الـقـدم ، بـتـقـدیـم تـقـاریـر إلى االتـحـاد االسـیـوي أو االتـحـاد الـمـحـلـي 
من دون أي تـاخـیـر غـیـر مـبـرر أو عـفـوي  الیة مـعـلـومـات یـعـمـلـون بـھـا، لـھـا عـالقـة 
بـنـشـاطـات تـھـدف إلى التـاثـیـر عـلـى مـسـار الـمـبـاریـات  أو نتیجتھا ، ویـكـونـون مـلـزمـیـن 
بـالـتـعـاون مـع اي تـحـقـیـق او طـلـب مـعـلـومـات اضـافـیـة یـطـلـبـھا االتـحادیـن العراقي او 

االسـیـوي بـھـذا الـخـصـوص.

۲٥

-  یعاقب الالعب او المسؤول الذي تثبت مشاركتھ في اي رھان مرتبط بكرة القدم بما في ذلك 
اي التماس او تسھیل او محاولة التماس او التسھیل لشخص اخر للقیام بذلك بما یأتي:-

أ - الحرمان من ممارسة اللعبة بایة صفة كانت لمدة (۲ – ٥) سنوات.
ب – فرض غرامة مالیة من (٥ – ۱۰) ملیون دینار عراقي.

ج – ھبوط النادي او الفریق الذي تثبت لھ عالقة بموضوع الرھان إلى درجة ادنى وخصم 
(۹) نقاط من رصیده في الدرجة الجدیدة مع فرض غرامة مالیة التقل عن (۱٥ ملیون دینار 

عراقي).
۳ – یعاقب العضو او الشخص اذا كان مسؤوالً جراء قیامھ بكشف معلومات او معرفة خاصة 
غیر متاحة لغیره علنا، والتي قد تؤثرعلى نزاھة مباراة ما بكرة القدم، مقابل مكاسب خاصة 

بھ ،أو لغیره وبما یأتي:-
أ –  طرده من منصبھ، أو المسؤولیة التي یشغلھا.

  ب –  حرمانھ من العمل الریاضي الخاص بكـرة الـقـدم لمدة تتراوح بین (۳ – ٥) سنوات 
  ج – نشر العقوبة وتعمیمھا على كل الجھات المرتبطة باالتحاد العراقي بكرة القدم، لمنعھ 

من العمل في اي مفصل من مفاصلھا .
أو  الـالعـبـیـن  بحق  مـھـنـي  أو  انـضـبـاطـي،  أو  جـنـائـي،  اجـراء  اقـصـى  اتـخـاذ   –  ٤
قـواعـد  تـنـتـھـك  ریـاضـیـة  أو  مـھـنـیـة  بأمـور  عالقتھم   تـثـبـت   الـذین  الـمـسـؤولـیـن 
الـمـادي  الـضـرر  الـعـقـوبـة مـع حـجـم  الصلـة ، وتـتـنـاسـب شـدة  االتـحـاد األسیوي ذات 
مدة   عـن  الـعـقـوبـة  مـدة  التـقـل  ان  عـلـى  الـتـصـرف،  ھـذا  سـبـبـھ  الـذي  والـمـعـنـوي 

انـتـخـابـیـة كـامـلـة.

أو   ، العراقي  االتـحـاد  بـأبـالغ  االشـكـال  مـن  شـكـل  بـاي  االطـراف  جـمـیـع  تـلـتـزم   -  ٦
اآلسـیـوى بـأیة مـعـلـومـة لـھـا عـالقـة بـالتـالعـب بـنـتـائـج الـمـبـاریـات من خـالل الـجـھـات 

اآلتیة:
    ا- رئیس االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم –

   ب- لجنة المسابقات في االتحاد العراقي
ج-  الرئـیـس الـمـستـقـل لـلـنـزاھـة فـي االتـحـاد االسـیـوي.

د-  وحـدة الـنـزاھـة فـي االتـحـاد االسـیـوي.

٥ - یـلـتـزم الـالعـبـون والـمـسـؤولـون فـي االنـدیـة والـروابـط ، الـتـي تـعـمـل تـحـت مـظـلـة 
االتـحـاد الـعـراقـي لـكـرة الـقـدم ، بـتـقـدیـم تـقـاریـر إلى االتـحـاد االسـیـوي أو االتـحـاد الـمـحـلـي 
من دون أي تـاخـیـر غـیـر مـبـرر أو عـفـوي  الیة مـعـلـومـات یـعـمـلـون بـھـا، لـھـا عـالقـة 
بـنـشـاطـات تـھـدف إلى التـاثـیـر عـلـى مـسـار الـمـبـاریـات  أو نتیجتھا ، ویـكـونـون مـلـزمـیـن 
بـالـتـعـاون مـع اي تـحـقـیـق او طـلـب مـعـلـومـات اضـافـیـة یـطـلـبـھا االتـحادیـن العراقي او 

االسـیـوي بـھـذا الـخـصـوص.

٦ - تـلـتـزم جـمـیـع االطـراف بـاي شـكـل مـن االشـكـال بـأبـالغ االتـحـاد العراقي ، أو اآلسـیـوى 
بـأیة مـعـلـومـة لـھـا عـالقـة بـالتـالعـب بـنـتـائـج الـمـبـاریـات من خـالل الـجـھـات اآلتیة:

ا- رئیس االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم –
ب- لجنة المسابقات في االتحاد العراقي

ج-  الرئـیـس الـمـستـقـل لـلـنـزاھـة فـي االتـحـاد االسـیـوي.
د-  وحـدة الـنـزاھـة فـي االتـحـاد االسـیـوي.



-  یعاقب الالعب او المسؤول (االداري – الفني) بالحرمان مدى الحیاة من أي  نشاط  لھ عالقة 
بكرة القدم داخل العراق مع غرامة مالیة التتجاوز (۲٥ ملیون دینار عراقي) واحالتھ إلى محاكم 
النزاھة المختصة بمثل تلك الجرائم ، اذا ما ثبت قیامھ بالتالعب او تاثیر في مسار المباراة، او 

تغییر نتیجتھا بطریقة غیر ریاضیة أوغیر اخالقیة.
-  یعاقب الالعب او المسؤول الذي تثبت مشاركتھ في اي رھان مرتبط بكرة القدم بما في ذلك اي 

التماس او تسھیل او محاولة التماس او التسھیل لشخص اخر للقیام بذلك بما یأتي:-
أ - الحرمان من ممارسة اللعبة بایة صفة كانت لمدة (۲ – ٥) سنوات.

ب – فرض غرامة مالیة من (٥ – ۱۰) ملیون دینار عراقي.
ج – ھبوط النادي او الفریق الذي تثبت لھ عالقة بموضوع الرھان إلى درجة ادنى وخصم (۹) 
نقاط من رصیده في الدرجة الجدیدة مع فرض غرامة مالیة التقل عن (۱٥ ملیون دینار عراقي).
۳ – یعاقب العضو او الشخص اذا كان مسؤوالً جراء قیامھ بكشف معلومات او معرفة خاصة 
غیر متاحة لغیره علنا، والتي قد تؤثرعلى نزاھة مباراة ما بكرة القدم، مقابل مكاسب خاصة بھ 

،أو لغیره وبما یأتي:-
أ –  طرده من منصبھ، أو المسؤولیة التي یشغلھا.

  ب –  حرمانھ من العمل الریاضي الخاص بكـرة الـقـدم لمدة تتراوح بین (۳ – ٥) سنوات 
  ج – نشر العقوبة وتعمیمھا على كل الجھات المرتبطة باالتحاد العراقي بكرة القدم، لمنعھ من 

العمل في اي مفصل من مفاصلھا .
أو  الـالعـبـیـن  بحق  مـھـنـي  أو  انـضـبـاطـي،  أو  جـنـائـي،  اجـراء  اقـصـى  اتـخـاذ   –  ٤
الـمـسـؤولـیـن الـذین تـثـبـت  عالقتھم  بأمـور مـھـنـیـة أو ریـاضـیـة تـنـتـھـك قـواعـد االتـحـاد 
الـمـادي والـمـعـنـوي  الـضـرر  الـعـقـوبـة مـع حـجـم  الصلـة ، وتـتـنـاسـب شـدة  األسیوي ذات 

الـذي سـبـبـھ ھـذا الـتـصـرف، عـلـى ان التـقـل مـدة الـعـقـوبـة عـن مدة  انـتـخـابـیـة كـامـلـة.
٥ - یـلـتـزم الـالعـبـون والـمـسـؤولـون فـي االنـدیـة والـروابـط ، الـتـي تـعـمـل تـحـت مـظـلـة 
االتـحـاد الـعـراقـي لـكـرة الـقـدم ، بـتـقـدیـم تـقـاریـر إلى االتـحـاد االسـیـوي أو االتـحـاد الـمـحـلـي 
من دون أي تـاخـیـر غـیـر مـبـرر أو عـفـوي  الیة مـعـلـومـات یـعـمـلـون بـھـا، لـھـا عـالقـة 
بـنـشـاطـات تـھـدف إلى التـاثـیـر عـلـى مـسـار الـمـبـاریـات  أو نتیجتھا ، ویـكـونـون مـلـزمـیـن 
بـالـتـعـاون مـع اي تـحـقـیـق او طـلـب مـعـلـومـات اضـافـیـة یـطـلـبـھا االتـحادیـن العراقي او 

االسـیـوي بـھـذا الـخـصـوص.

۲٦

أو   ، العراقي  االتـحـاد  بـأبـالغ  االشـكـال  مـن  شـكـل  بـاي  االطـراف  جـمـیـع  تـلـتـزم   -  ٦
اآلسـیـوى بـأیة مـعـلـومـة لـھـا عـالقـة بـالتـالعـب بـنـتـائـج الـمـبـاریـات من خـالل الـجـھـات 

اآلتیة:
    ا- رئیس االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم –

   ب- لجنة المسابقات في االتحاد العراقي
ج-  الرئـیـس الـمـستـقـل لـلـنـزاھـة فـي االتـحـاد االسـیـوي.

د-  وحـدة الـنـزاھـة فـي االتـحـاد االسـیـوي.

٥ - یـلـتـزم الـالعـبـون والـمـسـؤولـون فـي االنـدیـة والـروابـط ، الـتـي تـعـمـل تـحـت مـظـلـة 
االتـحـاد الـعـراقـي لـكـرة الـقـدم ، بـتـقـدیـم تـقـاریـر إلى االتـحـاد االسـیـوي أو االتـحـاد الـمـحـلـي 
من دون أي تـاخـیـر غـیـر مـبـرر أو عـفـوي  الیة مـعـلـومـات یـعـمـلـون بـھـا، لـھـا عـالقـة 
بـنـشـاطـات تـھـدف إلى التـاثـیـر عـلـى مـسـار الـمـبـاریـات  أو نتیجتھا ، ویـكـونـون مـلـزمـیـن 
بـالـتـعـاون مـع اي تـحـقـیـق او طـلـب مـعـلـومـات اضـافـیـة یـطـلـبـھا االتـحادیـن العراقي او 

االسـیـوي بـھـذا الـخـصـوص.

٦ - تـلـتـزم جـمـیـع االطـراف بـاي شـكـل مـن االشـكـال بـأبـالغ االتـحـاد العراقي ، أو اآلسـیـوى 
بـأیة مـعـلـومـة لـھـا عـالقـة بـالتـالعـب بـنـتـائـج الـمـبـاریـات من خـالل الـجـھـات اآلتیة:

ا- رئیس االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم –
ب- لجنة المسابقات في االتحاد العراقي

ج-  الرئـیـس الـمـستـقـل لـلـنـزاھـة فـي االتـحـاد االسـیـوي.
د-  وحـدة الـنـزاھـة فـي االتـحـاد االسـیـوي.



۲۷

- تـخـضـع جـمیــع الـبـطـوالت الـتـي یـنـظـمـھا االتـحـاد الـعـراقـي لـكـرة الـقـدم  فـي مـوسـم 
(۲۰۲۰ – ۲۰۲۱) إلى ھـذا النظام  باسـتثناء مایخص أسلـوب تـنـظـیـمـھا كـبـطـولـة مـسـتـقـلـة 
تـعـلـیـمـات  أیة  بـأصدار  الـحـق  الـمـسـابـقـات  ولـلـجـنـة  مـحـددة،  بـفـئـة عمریة  تـتـعـلـق  أو 
ومـعـایـیـر  الـدولـي  الـقـانـون  مـع  الیـتـعـارض  بـمـا  إقـامـتـھـا  لـتـسـھـیـل  أضافـیـة 

الـمـسـابـقـات االخـرى 
- تقام بطولة كأس العراق لھذا الموسم بنظام التسقیط الفردي لجمیع مراحلھا وتكون المشاركة  
المسابقات  لجنة  منھاج   قبل  وتعلیماتھا من  أنطالقھا  مفتوحة واختیاریة وسیحدد مواعید  فیھا 

السنوي. 
- تلتزم االندیة المشاركة في الدوري الممتاز باجراء فحص لالعبین والكوادر االداریة والفنیة 
للتاكد من عدم اصابتھم بفایروس كورونا قبل ٤۸ ساعة من اجراء المباراة الرسمیة في الدوري، 
وتتحمل مسؤولیة  ظھور أي اعراض تدل على اصابة أحدھم من خالل الفحص النھائي في 
ملعب المباراة، والذي سیجري قبل وقت انطالق المباراة بساعتین، واذا ظھرت أیة اعراض 
الي شخص ضمن الوفد الرسمي للفریق الیسمح لھ بالدخول ویبعد خارج الملعب، ویحق لالتحاد 

اتخاذ أیة اجراء بحق النادي لضمان عدم تكرار ذلك مستقبالً.

مع  تمنیاتنا  بالتوفیق والنجاج الدائمین لجمیع  االندیة المشاركة في المسابقات 

المادة العاشرة
عام



۲۸

الشعار الرسمي المعتمد للدوري العراقي الممتاز

تصمیم :- شركة برو للحلول التسویقیة



طباعة و تصمیم :- شركة برو للحلول التسویقیة






