اإلتحاد اللبناني لكرة القدم

النظام الداخلي

أقر من قبل اللجنة التنفيذية بتاريخ 8102/6/82
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المادة : 0
المادة  1-1الجمعية العمومية:
 .1يحق للجنة التنفيذية تعيين أعـضـاء شـرف مـن األشـخـاص الـطـبـيـعـيـيـن
والـمـعـنـويـيـن تـقـديـرا لـخـدمـاتـهـم الـريـاضـيـة الجـلـيـلـة فـي مـجـال كـرة الـقـدم.
ويعتبر هؤالء االعضاء من أعضاء الجمعية العمومية الذين ال يحق لهم التـصـويـت .
 .2يحق للجنة التنفيذية ضم الهيئات الى الجمعية العمومية وهـم كـل هـيـئـة مـنـبـثـقـة
مـن الـشـركـات أو الـمـؤسـسـات الـمـالـيـة أو الـتـجـاريـة أو الـصـنـاعـيـة أو
الـمـصـالـح الـمـسـتـقـلـة أو الـدوائـر الـحـكـومـيـة ومـؤسـسـاتـهـا الـرسـمـيـة
الـمـدنـيـة والـعـسـكـريـة عـلـى اخـتـالفـهـا والـبـلـديـات أو مـجـمـوعـة مـنـهـا  ،الذين
يقومون بـمـمـارسـة لـعـبـة كـرة الـقـدم ،لـهـا نظام تـطـبـقـه لـجـنـة مـسـؤولـة
مـسـتـوفـيـة االجـراءات الـقـانـونـيـة الـخـاصـة بـتـكـويـنـهـا  .وهـؤالء األعـضـاء ال
يـحـق لـهـم الـتـصـويـت .
 .3ال يحق التصويت في الجمعية العمومية للعضو الذي يخل بشروط العضوية والنواحي
القانونية الخاصة بتكوينها  ،او يتأخر او يمتنع عن تسديد اشتراكه وما عليه من ذمم
وأرصدة مالية ضمن مهلة سبعة أيام من موعد انعقاد الجمعية العمومية .يستثنى من
هذا ،العضو الذي تمنحه اللجنة التنفيذية الموافقة على تقسيط سداده ما عليه من ذمم
مالية وأرصدة .
 .4تـفـقـد الـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة عـضـويـتـهـا من الجمعية العمومية :
 بـاالسـتـقـالـة أو بـزوال الـشـخـصـيـة الـمـعـنـويـة للـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة .
 بالـشـطـب الـنـهـائـي بقرار من الجمعية العمومية.
 .5تـرسـل دعـوة الجمعية العمومية مـبـاشـرة الـى األعـضـاء وتـبـلـغ بـمـوجـب وثـيـقـة
يـوقـع عـلـيـهـا أي شـخـص يـعـمـل أو مـنـتـسـب الـى الـعـضـو الـمـعـنـي ويـتـواجـد
فـي مـركـزه  ،أو تـعـلـن الـدعـوة فـي ثـالث صـحـف مـحـلـيـة لـيـوم واحـد عـلـى
األقـل .
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المادة  :8- 0رسم الترشح للجنة التنفيذية:
يرفق طلب المرشح لمنصب الرئيس برسم قيمته  11مليون ليرة لبنانية ويرفق طلب المرشح لمنصب عضو
اللجنة التنفيذية برسم قيمته  3مليون ليرة.ال يمكن للمرشح استرداده إال في حال قيامه بسحب ترشيحه قبل
انتهاء مهلة قبول طلبات الترشيح.

المادة :2 - 0

 .1ال يمكن لنادي كرة القدم العضو في الجمعية العمومية الذي له حق التصويت  ،ان
ال في الجمعية العمومية لهيئة اندية كرة القدم للصاالت او هيئة اندية
يكون ايضاً ممث ً
كرة القدم النسائية او هيئة كرة القدم الشاطئية .
 .2ال يمكن للنادي الممثل لهيئة أندية كرة القدم للصاالت في الجمعية العمومية أن يكون
ايضاً ممثالً لهيئة اندية كرة القدم النسائية او هيئة كرة القدم الشاطئية .
 .3ال يمكن للنادي الممثل لهيئة أندية كرة القدم الشاطئية في الجمعية العمومية أن يكون
أيضاً ممثالً لهيئة أندية كرة القدم النسائية .
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المادة  :2نـظـــــام األندية
الـمـادة : 0-0-8
تـقـسـم الـجـمـعـيـات الـمـنـضـمـة إلـى االتـحـاد الـلـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم إلـى أربـع درجـات و
جـمـعـيـات الـمـنـاطـق  ،ويـحـدد عـددهـا كـمـا يـلـي :
الموسم

الدرجات

الموسم
2014-2013

األولى

12

12

الثانية

14

12

الثالثة

24

24

الرابعة

66

68

المناطق

غير محدد

غير محدد

8102 -8102
وما بعده

الـمـادة : 8-0-8
الجمعيات المنضمة حديثا تسجل في الئحة جمعيات المناطق .وترسل كامل مستنداتها الى االتحاد
المناطقي حيث يوجد مركز الجمعية بحيث تصبح خاضعة لهذا االتحاد المناطقي وعضوا في جمعيته
العمومية من دون حق التصويت.

الـمـادة : 2-0-8
يـصـبـح قــرار اعـتـمـاد صـعـود أو هـبـوط جـمـعـيـة مـا نـافــذا فــور صـدوره عــن اللـجـنــة
التنفيذية .
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 8-8تـصـنـيـف الـجـمـعـيـات :
الـمـادة : 0-8-8
أ ـ يـجـري تـصـنـيـف الـجـمـعـيـات فـي نـهـايـة الـمـواسـم وفـي ضـوء نـتـائـج بـطـوالت
لـبـنـان الـرسـمـيـة عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
 - 1نـتـيـجـة لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة األولـى يـسـقـط الـفـريـقـان األخـيـران فـي الئـحـة
الـتـرتـيـب الـنـهـائـي للـبـطـولـة إلـى الـدرجـة الـثـانـيـة ،حـسـب الـنـظـام الـمـعـتـمـد
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـجـمـعـيـات الـدرجـة األولـى.
 - 2نـتـيـجـة لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة يـصـعـد الـفـريـقـان الـفـائـزان
بـالـمـركـزيـن األول والـثـانـي فـي الـتـرتـيـب الـعـام الـنـهـائـي للـبـطـولـة إلـى الـدرجـة
األولـى كـمـا يـسـقـط الـفـريـقـان األخـيـران فـي الـتـرتـيـب الـعـام الـنـهـائـي للـبـطـولـة إلـى
الـدرجـة الـثـالـثـة ،حـسـب الـنـظـام المـعـتـمـد لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة .
 - 3نــتـيـجـة لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة يـصـعـد الـفـريـقـان الـفـائـزان
بـالـمـركـزيـن األول والـثـانـي فـي الـتـرتـيـب الـنـهـائـي للـبـطـولـة إلـى الـدرجـة الـثـانـيـة ،
كـمـا تـسـقـط الـفـرق األربعة األخـيـرة فـي الـتـرتـيـب الـعـام الـنـهـائـي الـى الـدرجـة
الـرابـعـة  ،حـسـب الـنـظـام الـمـعـتـمـد لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة .
 - 4يجري االتحاد المرحلة النهائية للمتأهلين من أندية الدرجة الرابعة من االتحادات الفرعية
للمناطق حيث تصعد الفرق األربعة الفائزة بالمراكز األول والثاني والثالث والرابع في
الترتيب الى الدرجة الثالثة حسب النظام المعتمد لهذه المرحلة .
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مادة انتقالية :
استثنائيا ً للموسم : 8102 – 8102
 نـتـيـجـة لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة األولـى يـسـقـط الـفـريـقـان األخـيـران فـي الئـحـة
الـتـرتـيـب الـنـهـائـي للـبـطـولـة إلـى الـدرجـة الـثـانـيـة ،حـسـب الـنـظـام الـمـعـتـمـد
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـجـمـعـيـات الـدرجـة األولـى.
 نتيجة لبطولة الدوري العام للدرجة الثانية يصعد الفريقان الفائزان بالمركزين األول والثاني
في الترتيب العام النهائي للبطولة الى الدرجة األولى  ،كما تسقط الفرق األربعة األخيرة في
الترتيب العام النهائي للبطولة الى الدرجة الثالثة حسب النظام المعتمد لبطولة الدوري العام
للدرجة الثانية .
 نتيجة لبطولة الدوري العام للدرجة الثالثة يصعد الفريقان الفائزان بالمركزين األول والثاني في
التريب النهائي للبطولة الى الدرجة الثانية  ،كما تسقط الفرق االربعة األخيرة في الترتيب العام
النهائي للبطولة الى الدرجة الرابعة حسب النظام المعتمد لبطولة الدوري العام للدرجة الثالثة .
 نتيجة لبطولة المتأهلين من أندية الدرجة الرابعة من االتحادات الفرعية يصعد الفريقان
الفائزان بالمركز األول والثاني في ترتيب هذه البطولة الى الدرجة الثالثة حسب النظام المعتمد
لهذه المرحلة .

الـمـادة :8-8-8
إذا ألـغـيـت إجـازة جـمـعـيـة أو أكـثـر  ،أو شـطـبـت مـن عـضـويـة االتـحـاد  ،أو نـقـص الـعـدد
الـمـنـصـوص عـلـيـه فـي الـمـادة  1-1-2عـن الـعـدد الـمـقـرر فـيـه فـإنـه يـتـم فـي نـهـايـة الـمـوسـم
مـلء الـمـراكـز الـشـاغـرة مـهـمـا كـان عـددهـا بـالـجـمـعـيـات األدنـى مـبـاشـرة حـسـب تـرتـيـبـهـا
فـي بـطـولـة الـمـوسـم ووفـق اآللـيـة الـتـي تـعـتـمـدهـا اللجنة التنفيذية  ،بـاسـتثـنـاء جـمـعـيـات
الـدرجـة الـرابـعـة والمناطق.

الـمـادة : 2-8-8
تـلـزم الجـمـعـيـات بـالـمـشـاركـة الـكـامـلـة فـي اللـعـب فـي الـبـطـوالت الـرسـمـيـة كـاآلتـي :
 - 1تـلـزم الـجـمـعـيـات الـمـعـنـيـة بـحـسـب تـرتـيـبـهـا الـفـنـي فـي الـبـطـوالت الـمـؤهـلـة
بـاالشــتـراك فـي :
أ  -بـطـولـة كـأس الـنـخـبـه
ب -بـطـولـة كـاس الـسـوبـر
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 - 2تـلـزم جـمـعـيـات الـدرجـة األولـى بـالـمـشـاركـة الـكـامـلـة فـي اللـعـب فـي جـمـيـع
الـبـطـوالت الـرسـمـيـة الـتـي يـقـررهـا االتـحـاد مـن دون اسـتـثـنـاء ومـن بـيـنـهـا :
أ ـ بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة األولـى .
ب ـ بـطـولـة كـأس لـبـنـان .
جـ ـ بـطـولـة كـأس االتـحـاد .
د ـ فـي بـطـولـتـيـن عـلـى األقـل مـن بـطـوالت الـفـئـات الـعـمـريـة لآلمـال والـشـبـاب
والـنـاشـئـيـن واألشـبـال .
 - 3تـلـزم جـمـعـيـات الـدرجـة الـثـانـيـة بـالـمـشـاركـة الـكـامـلـة فـي اللـعـب فـي جـمـيـع
الـبـطـوالت الـرسـمـيـة الـتـي يـقـررهـا االتـحـاد مـن دون اسـتـثـنـاء  ،ومـن بـيـنـهـا :
أ ـ بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة .
ب ـ بـطـولـة كـأس لـبـنـان .
ج ـ بـطـولــة واحــدة عـلـى األقــل مــن بـطــوالت الـفـئــات الـعـمـريــة لآلمــال والـشـبـاب
والـنـاشـئـيـن واألشـبـال .
 - 4تـلـزم جـمـعـيـات الـدرجـة الـثـالـثـة بـالـمـشـاركـة الـكـامـلـة فـي اللـعـب فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة .
 - 5تلزم جمعيات الدرجة الرابعة المتأهلة من اتحاداتها الفرعية بالمشاركة الكاملة في اللعب في
المرحلة النهائية المؤهلة الى الدرجة الثالثة .
 - 6تـلـزم الـجـمـعـيـات بـالـمـشـاركـة الـكـامـلـة فـي أي بـطـولـة رسـمـيـة يـسـتـحـدثـهـا االتـحـاد
وفـقـا للـدرجـة الـمـحـددة فـي الـبـطـولـة الـمـسـتـحـدثـة .
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المادة  -2نـظـام اسـتـقـدام الـمـنـتـخـبـات
والـبـعـثــات والـفــرق الـمـخـتـلـفـــة وإيفادها
الـمـــادة  :0 - 2اسـتقـدام الـمـنـتـخـبـات
الـمـــادة :0 – 0 – 2
تـسـتـقـدم اللـجـنـة التنفيذية
 - 1الـمـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة .
 - 2الـمـنـتـخـبـات والـفـر ق األخـرى .
ويـشـتـرط فـي الـمـنـتـخـب أو الـفـريـق أن يـكـون عـضـوا فـي اتـحـاد بـلـده الـوطـنـي وأن يـكـون
هـذا االتـحـاد مـنـضـمـا الـى االتـحـاد الـدولـي للـعـبـة .

الـمـــادة :8 – 0 – 2
تـسـتـقـدم الـمـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة امـا لـمـبـاريـات دولـيـة خـاضـعـة لـنـظـام مـسـابـقـة وامـا
لـمـبـاريـات وديـة خـاصـة  .امـا الـمـنـتـخـبـات والـفـرق فـتـسـتـقـدم تـحـقـيـقـا لألهـداف الـمـحـددة
فـي نـظـام االتـحـاد األسـاسـي.

الـمـــادة :2 – 0 – 2
تـتـولـى اللجنة التنفيذية شـؤون الـمـنـتـخـبـات والـفـرق الـزائـرة وتـرعـاهـا طـوال مـدة وجـودهـا فـي
لـبـنـان  ،وتـطـبـق فـي مـبـاريـاتـهـا وتـعـيـيـن حـكـامـهـا األنـظـمـة الـدولـيـة والـمـحـلـيـة الـمـعـمـول
بـهـا .
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الـمـــادة  :8 - 2اسـتقـدام الجـمـعـيـات والهـيـئـات للـفـرق الـخـارجـيـة
الـمـــادة :0 – 8 – 2
كـل جـمـعـيـة أو هـيـئـة تـرغـب فـي اسـتـقـدام فـريـق مـن الـخـارج عـلـيـهـا أن تـطـلـب إذنـا بـذلـك
مـن اللجنة التنفيذية .

الـمـــادة :8 – 8 – 2
يـقـدم طـلـب اسـتـقـدام الـفـرق الـخـارجـيـة الـى أمـانـة الـسـر الـعـامـة مـرفـقـا بـالـمـسـتـنـدات
الـتالـيـة :
 - 1كـتـاب أو مـسـتـنـد يـعـلـن فـيـه الـفـريـق مـوافـقـتـه عـلـى اللـعـب فـي لـبـنـان .
 - 2كـتـاب أو مـسـتـنـد يـوافـق فـيـه االتـحـاد الـوطـنـي عـلـى قـيـام فـريـق بـلـده بـهـذه الـرحـلـة .
 - 3بـرنـامـج الـمـبـاريـات مـع تـحـديـد تـواريـخـهـا ومـواعـيـد إقـامـتـهـا ومـوافـقـة الـفـرق
الـمـشـتـركـة فـيـهـا اذا وجـدت .
 - 4نـسـخـة مـن االتـفـاق الـمـالـي .

الـمـــادة :2 – 8 – 2
عـلـى الـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة أن تـبـلـغ االتحاد مـوعـد وصـول الـفـريـق وعـودتـه .

الـمـــادة :2 – 8 – 2
فـي حـال مـوافـقـة اللجنة التنفيذية عـلـى الـطـلـب وإقـامـة الـمـبـاريـات يـتـقـاضـى االتـحـاد  5فـي
الـمـئـة مـن الـمـدخـول غـيـر الـصـافـي فـي كـل مـبـاراة للـهـواة و 11فـي الـمـئـة اذا كـان الـفـريـق
اللـبـنـانـي غـيـر هـاو أو مـحـتـرفـا .

الـمـــادة :2 – 8 – 2
تـسـتـوفـي اللجنة التنفيذية مـسـبـقـا نـصـيـب االتـحـاد مـن الـدخـل الـمـحـدد فـي الـمـادة  4-2-3عـنـد
مـراقـبـة تـذاكـر الـدخـول  ،وعـلـى الـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة أن تـجـري الـمـحـاسـبـة خـالل أسـبـوع
مـن تـاريـخ إقـامـة كـل مـبـاراة .
اذا تـأخـرت الـجـمـعـيـة فـي إجـراء الـمـحـاسـبـة فـي الـمـوعـد الـمـحـدد فـان الـبـطـاقـات الـمـراقـبـة
تـعـتـبـر مـبـاعـة وتـدخـل الـقـيـمـة الـمـسـتـوفـاة الـى صـنـدوق االتـحـاد .
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الـمـــادة :6 – 8 – 2
كـل جـمـعـيـة أو هـيـئـة يـثـبـت انـهـا بـاعـت بـطـاقـات غـيـر مـراقـبـة لـمـبـاراة مـصـرح بـهـا تـغـرم
مـالـيـا بـمـا تـراه اللجنة التنفيذية مـنـاسـبـا وال تـقـل الـغـرامـة عـن  21وحـدة وتـحـرم مـن اسـتـقـدام
فـرق مـن الـخـارج مـدة سـنـة .

الـمـــادة :7 – 8 – 2
يـحـق للـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة الـتـي تـتـبـارى مـع فـريـق مـن الـخـارج اشـراك العـب أو العـبـيـن
اثـنـيـن مـن الـجـمـعـيـات أو الـهـيـئـات االخـرى الـمـنـضـمـة الـى االتـحـاد شـرط الـحـصـول عـلـى
مـوافـقـة الـجـمـعـيـة الـتـي يـنـتـمـي الـيـهـا الالعـب أو الالعـبـيـن وعـلـى مـصـادقـة اللجنة التنفيذية .
أمـا اذا زاد عـدد الالعـبـيـن الـذيـن اشـركـتـهـم الـجـمـعـيـة فـي الـمـبـاراة عـن الـحـد الـمـنـصـوص
عـلـيـه ووافـق االتـحـاد عـلـى زيـادتـه اعـتـبـر فـريـق الـجـمـعـيـة مـنـتـخـبـا وتـقـاضـى االتـحـاد
عـنـدئـذ نـسـبـة مـئـويـة مـن الـمـدخـول غـيـر الـصـافـي تـسـاوي  11فـي الـمـئـة للـهـواة و 21فـي
الـمـئـة لـغـيـر الـهـواة أو الـمـحـتـرفـيـن .

الـمـــادة  :2 - 2إيـفــاد الـمـنـتـخـبــات الـى الـخــارج
الـمـــادة :0 – 2 – 2
تـوفـد اللجنة التنفيذية الـى الـخـارج  ،تـنـفـيـذا لـبـرنـامـج دولـي او التـفـاقـات خـاصـة  ،مـنـتـخـب
لـبـنـان الـوطـنـي أو الـمـنـتـخـبـات األخـرى  .وتـتـولـى إدارة شـؤونـهـا هـيـئـة اداريـة تـخـتـارهـا
اللجنة التنفيذية .

الـمـــادة :8 – 2 – 2
تـتـكـون الـبـعـثـة مـن :
 - 1رئـيـــس .
 - 2أعـضـاء الـجـهـاز الـفـنـي والـطـبـي واالعـالمـي .
 - 3الالعـبـيـن .
وتـمـثـل الـهـيـئـة االداريـة للـبـعـثـة اللجنة التنفيذية فـي مـا تـقـوم بـه مـن اعـمـال ومـا تـتـخـذه مـن
مـقـررات طـوال مـدة الـرحـلـة  .وتـخـضـع قـراراتـهـا الـنـافـذة لـمـصـادقـة اللجنة التنفيذية .
ويـراعـى فـي اخـتـيـار األعـضـاء االداريـيـن أن يـكـونـوا  ،اذا أمـكـن  ،مـمـن يـعـرفـون لـغـة الـبـالد
الـتـي يـزورونـهـا وأن تـكـون لـهـم خـبـرة ودرايـة فـي ادارة الـرحـالت .
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الـمـــادة :2 – 2 – 2
تـقـوم الـهـيـئـة االداريـة للـبـعـثـة  ،فـضـال عـن مـا تـوكـلـه الـيـهـا اللجنة التنفيذية مـن أعـمـال ،بـمـا
يـلـي :
1
2
3
4
5

 تـسـهـيـل مـهـمـة الـمـسـافـريـن وضـمـان إتـمـام جـمـيـع االجـراءات الـخـاصـة بـالـسـفـر . تـنـفـيـذ بـرنـامـج الـرحـلـة والـزيـارات . تـقـديـم أعـضـاء الـرحـلـة الـى بـعـثـة لـبـنـان الـسـيـاسـيـة . الـسـهـر عـلـى راحـة أعـضـاء الـبـعـثـة وتـأمـيـن إقـامـتـهـم . -اتـخـاذ الـقـرارات وتـنـفـيـذهـا بـالـمـخـالـفـات الـمـخـتـلـفـة .

الـمـــادة :2 – 2 – 2
لـرئـيـس الـبـعـثـة  ،فـيـمـا خـال الـقـرارات الـتـي تـتـخـذهـا الـهـيـئـة  ،الـحـق الـمـطـلـق فـي أن
يـقـرر حـرمـان أي العـب مـن االشـتـراك فـي الـمـبـاريـات وأن يـتـخـذ غـيـر ذلـك مـن اجراءات ،
كـذلـك لـه الـحـق فـي إعـادة أي العـب او عـضـو الـى لـبـنـان فـي أول فـرصـة  ،اذا مـا خـرج عـلـى
الـتـعـلـيـمـات الـصـادرة الـيـه  .وقـراراتـه فـي ذلـك نـافـذة ال تـقـبـل االعـتـراض .

الـمـــادة :2 – 2 – 2
يـتـكـون الـجـهـاز الـفـنـي والـطـبـي واالعـالمـي للـبـعـثـة مـن أصـحـاب االخـتـصـاص وذوي
الـمـؤهـالت الـفـنـيـة والـعـلـمـيـة الـذيـن تـخـتـارهـم اللجنة التنفيذية .

الـمـــادة :6 – 2 – 2
تـحـدد اللجنة التنفيذية مـهـمـات الـبـعـثـة  .ويـقـوم رئـيـس الـبـعـثـة بـالـسـهـر عـلـى حـسـن
تـنـفـيـذهـا.

الـمـــادة :7 – 2 – 2
عـلـى رئـيـس الـبـعـثـة أن يـقـدم تـقـريـرا مـفـصـال الـى اللجنة التنفيذية عـن الـرحـلـة وعـن سـلـوك
أعـضـائـهـا بـعـد الـعـودة بـأسـبـوع عـلـى األكـثـر .
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الـمـــادة  :2 - 2إيـفــاد الـفـــرق الـى الـخــارج
الـمـــادة :0 – 2 – 2
كـل جـمـعـيـة أو هـيـئـة تـرغـب فـي اللـعـب خـارج األراضـي اللـبـنـانـيـة عـلـيـهـا أن تـطـلـب إذنـا
بـذلـك مـن اللجنة التنفيذية .

الـمـــادة :8 – 2 – 2
يـقـدم الـطـلـب الـى أمـانـة الـسـر الـعـامـة مـرفـقـا بـالـمـسـتـنـدات الـتـالـيـة :
 - 1كـتـاب مـن الـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة الـمـضـيـفـة تـفـيـد فـيـه أن االتـحـاد فـي بـلـدهـا مـوافـق
عـلـى قـيـام الـفـريـق اللـبـنـانـي بـالـرحـلـة .
 - 2بـيـان بـبـرنـامـج الـمـبـاريـات مـوضـح فـيـه عـددهـا ومـواعـيـدهـا والـفـرق الـمـتـبـاريـة
والـمـالعـب الـتـي سـتـقـام عـلـيـهـا .
 - 3نـسـخـة عـن االتـفـاق الـمـالـي .
 - 4مـوعـد سـفـر الـفـريـق وعـودتـه .

الـمـــادة :2 – 2 – 2
عـلـى الـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة عـنـد وجـود فـريـقـهـا خـارج األراضـي اللـبـنـانـيـة أن تـبـلـغ االتـحـاد
أوال بـأول وبـالـطـريـقـة الـتـي تـراهـا نـتـائـج الـمـبـاريـات  ،وعـلـيـهـا ان تـقـدم تـقـريـرا وافـيـا عـن
الـرحـلـة الـى اللجنة التنفيذية لالتـحـاد فـي مـدة ال تـتـجـاوز أسـبـوعـــا مـن تـاريـخ عـودة الـفـريـق .

المادة  - 2نـظـام الـمـنـتـخـبـات
الـمـــادة :0 -2
تـعـيـن اللجنة التنفيذية  ،لـجـنـة مـن الـحـائـزيـن عـلـى الـمـؤهـالت الـفـنـيـة يـطـلـق عـلـيـهـا اسـم
لجـنـة الـمـنـتـخـبـات مـهـمـتـهـا وضع ال بـرامـج للـمـنـتـخـبـات اللـبـنـانـيـة عـلـى اخـتـالف فـئـاتـهـا ،
وتـرشـيـح الالعـبـيـن لـدخـول الـمـنـتـخـبـات واقـتـراح اسـمـاء مـدربـيـهـا وأعـضـاء أجـهـزتـهـا
الـفـنـيـة واالداريـة .
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الـمـــادة :8 -2
تـسـتـعـيـن لـجـنـة الـمـنـتـخـبـات بـمـن تـراه مـن أصـحـاب الـكـفـايـة فـي الـمـحـافـظـات فـي
الـمـهـمـات الـمـوكـولـة الـيـهـا .

الـمـــادة :2 -2
ان صـالحـيـات لـجـنـة الـمـنـتـخـبـات هـي :
 - 1تـرشـيـح الالعـبـيـن لـدخـول الـمـنـتـخـبـات لـمـراحـل االعـداد الـتـمـهـيـدي .
 - 2وضـع الـبـرامـج الـفـنـيـة العـداد الـمـنـتـخـبـات .
 - 3اقـتـراح اسـمـاء الـمـدربـيـن ومـسـاعـديـهـم عـلـى اللجنة التنفيذية لالتـحـاد  ،وبـمـوجـب
طـلـبـهـا .

الـمـــادة :2 -2
تـبـلـغ لـجـنـة الـمـنـتـخـبـات الـى اللجنة التنفيذية لالتـحـاد الئـحـة بـأسـمـاء الالعـبـيـن الـمـخـتـاريـن
مـن قـبـل الـجـهـاز الـفـنـي للـمـنـتـخـب لالنـضـمـام الـى الـمـنـتـخـب فـي كـل فـئـة مـن فـئـاتـه ،
وكـذلـك مـا يـتـعـلـق بـالـلوائـح الـنـهـائـيـة لالعـبـيـن .

الـمـــادة :2 -2
عـلـى الـجـمـعـيـات والـهـيـئـات أن تـضـع العـبـيـهـا الـمـرشـحـيـن لـتـشـكـيـل الـمـنـتـخـبـات تـحـت
تـصـرف اللـجـنـة للـتـمـاريـن والـمـبـاريـات  .والـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة الـتـي تـخـالـف ذلـك تـعـاقـب
بـالـتـوقـيـف لـمـدة ثـالثـة اشـهـر .

الـمـــادة :6 -2
ان الالعـبـيـن الـذيـن يـشـكـلـون مـنـتـخـب لـبـنـان الـوطـنـي يـجـب أن يـكـونـوا مـن اللـبـنـانـيـيـن .

الـمـــادة :7 -2
كـل العـب يـدعـى الـى االنـضـمـام الـى الـمـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة عـلـى اخـتـالف درجـاتـهـا ،
يـكـون مـحـظـورا عـلـيـه الـتـخـلـف عـن االسـتـجـابـة للـدعـوة مـن دون عـذر تـقـبـلـه اللجنة التنفيذية
لالتـحـاد  ،ويـكـون الالعـب الـمـتـخـلـف عـنـدئـذ عـرضـة للـعـقـوبـات الـمـخـتـلـفـة بـإيـقـافـه عـن
اللـعـب ايـنـما كـان ولمـدة زمنـيـة تـحـددهـا اللجنة التنفيذية تـبـعـا لـظـروف الـمـخـالـفـة ونـتـائـجـهـا ،
عـلـى اال تـزيـد عـقـوبـة االيـقـاف عـن مـدة خـمـس سـنـوات .
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الـمـــادة :2 -2
كـل العـب مـثـل لـبـنـان ضـمـن الـمـنـتـخـب الـوطـنـي  ،العـبـا أصـيـال أو احـتـيـاطـيـا خـمـس
مـبـاريـات يـقـلـد (شـارة الـمـنـتـخـب) الـتـي يـحـق لـه أن يـضـعـهـا عـلـى قـمـيـصـه فـي مـخـتـلـف
الـمـبـاريـات .

الـمـــادة :9 -2
يحق لالعـبـي الـمـنـتـخـب اللـبـنـانـي دخـول الـمـالعـب مـجـانـا لـحـضـور الـمـبـاريـات كـافـة
بـمـوجـب بـطـاقـات تـمـنـح لـهـم مـن قـبـل اللجنة التنفيذية  .وتـجـدد سـنـويـا طـوال مـدة تـمـثـيـلـهـم
للـبـنـان .

الـمـــادة :01 -2
يـحـق لالعـبـي الـمـنـتـخـب الـمـخـتـاريـن أن يـتـقـاضـوا بـدل مـصـروفـات الـنـقـل واالنـتـقـال
وتـعـطـيـل الـعـمـل الـنـاتـجـة عـن مـشـاركـتـهـم فـي تـمـاريـن الـمـنـتـخـب ومـبـاريـاتـه .

الـمـــادة :00 -2
ال يـحـق للـجـمـعـيـات أن تـقـيـم فـي بـلـد أو مـديـنـة مـبـاريـات تـتـزامـن مـع الـمـبـاريـات الـتـي
يـخـوضـهـا الـمـنـتـخـب الـوطـنـي فـي الـبـلـد أو الـمـديـنـة عـيـنـهـمـا  .وفـي حـال الـمـخـالـفـة
تـعـاقـب الـجـمـعـيـة الـمـخـالـفـة بـالـتـوقـيـف مـدة شـهـر .

المادة  -2أحـكــــام عــامـــة
الـمـــادة : 0 - 2
تـتـخـذ اللجنة التنفيذية لالتـحـاد الـقـرارات بـتـوقـيـع الـعـقـوبـات فـي كـل مـا يـعـود الـى
الـمـبـاريـات ،اسـتـنـادا الـى وقـائـع يـوردهـا مراقب المباراة أو حـكـم الـمـبـاراة فـي تـقـريـره  ،كـمـا
يـحـق للـجـنـة التنفيذية اتـخـاذ قـرارات بـتـوقـيـع الـعـقـوبـات مـن الـنـاحـيـة الـمـسـلـكـيـة فـقـط بـنـاء
عـلـى اثـبـاتـات تـؤكـدهـا الـعـودة الـى شـريـط الـفـيـديـو أو الـى تـقـريـر مـراقـب الـمـبـاراة .

الـمـــادة :8 – 2
للـجـنـة التنفيذية حـق إصـدار عـفـو عـام أو خـاص عـن الـمـخـالـفـيـن الذين اتخذت بحقهم عقوبات أو
تـخـفـيـض الـعـقـوبـة عـنـد الـضـرورة ألسـبـاب يـجـب عـلـيـهـا أن تـبـررهـا وتـعـلـنـهـا .
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الـمـــادة : 2 - 2
تـضـع اللجنة التنفيذية لالتـحـاد األنـظـمـة واللـوائـح الـفـنـيـة واالداريـة والـتـنـظـيـمـيـة لـسـائـر
الـبـطـوالت والـمـسـابـقـات وتـعـمـمـهـا عـلـى الـجـمـعـيـات سـنـويـا ولـدى ادخـال تـعـديـالت
عـلـيـهـا .
وعـلـى اللجنة التنفيذية نـشـر وتـعـمـيـم هـذه اللـوائـح قـبـل وقـت كـاف مـن انـطـالق كـل مـسـابـقـة ،
وضـمـن حـد أدنـاه  15يـومـا مـن مـوعـد انـطـالقـهـا .

الـمـــادة : 2 - 2
ال يـحـق ألي العـب االشـتـراك بـاللـعـب فـي بـطـولـتـيـن للـدوري الـعـام مـخـتـلـفـتـي الـدرجـة
خـالل الـمـوسـم الـواحـد  .واذا مـا اشـتـرك الالعـب فـي مـبـاراة تـعـود الـى بـطـولـة الـدوري
لـدرجـة أخـرى فـي الـمـوسـم ذاتـه يـعـتـبـر الـنـادي الـذي شـارك الالعـب مـع فـريـقـه خـاسـرا
الـمـبـاراة  ،وتـطـبـق بـحـقـه أحـكـام نـظـام عـقـوبـات الـجـمـعـيـات مـتـحـمـال مـخـالـفـة اشـراك
العـب ال يـحـق لـه اللـعـب قـانـونـا .

الـمـــادة : 2 - 2
كـل العـب غـيـر لـبـنـانـي ومـن غـيـر الـرعـايـا الـفـلـسـطـيـنـيـيـن الـمـسـجـلـيـن لـدى وزارة
الـداخـلـيـة اللـبـنـانـيـة ـ الـمـديـريـة الـعـامـة لـشـؤون الالجـئـيـن الـفـلـسـطـيـنـيـيـن  ،مـلـزم قـبـل
االنـتـسـاب رسـمـيـا الـى أية جـمـعـيـة  ،تـوقـيـع عـقـد العـب غـيـر هـاو أو مـحـتـرف مـع
جـمـعـيـتـه الـجـديـدة  ،تـحـدد اللجنة التنفيذية لالتـحـاد قـواعـده وبـنـوده الـتـنـظـيـمـيـة  ،ويـسـجـل
لـدى األمـانـة الـعـامـة لالتـحـاد  ،حـتـى يتم اعـتـمـاد هـذا الـعـقـد رسـمـيـا مـن جـانـب االتـحـاد،
والـزام الـجـمـعـيـة الـمـخـتـصـة والالعـب احـتـرام وتـنـفـيـذ بـنـود هـذا الـعـقـد  ،ومـضـامـيـنـه كـافـة
 ،خـصـوصـا مـا يـتـعـلـق مـنـهـا بـمـدة انـتـسـاب الالعـب الـى الـجـمـعـيـة وانـتـهـائـهـا  ،والـشـروط
الـمـالـيـة عـلـى اخـتـالقـهـا .

الـمـــادة :6 - 2
كـل العـب غـيـر لـبـنـانـي يـكـتـسـب الـجـنـسـيـة اللـبـنـانـيـة يـتـم اعـتـمـاد جـنـسـيـتـه اللـبـنـانـيـة
الـجـديـدة ويـعـتـبـر كـالعـب لـبـنـانـي فـورا .

الـمـــادة : 7 - 2
عـنـد اتـخـاذ اللجنة التنفيذية لالتـحـاد قـرارا بإعالن خـسـارة فـريـق جـمـعـيـة مـا للـمـبـاراة تـعـتـبـر
الـنـتـيـجـة  2ـ صـفـر مـا لـم تـكـن الـنـتـيـجـة الـى حـيـن تـوقـف الـمـبـاراة اذا تـوقـفـت  ،أكـثـر مـن
ذلـك  ،حـيـث تـثـبـت عـنـدئـذ الـنـتـيـجـة عـلـى مـا كـانـت عـلـيـه لـدى تـوقـف الـمـبـاراة  .وتـعــتـمـد
هـذه الـقـاعـدة أيـضـا فـي حـاالت عـدم إقـامـة الـمـبـاراة نـتـيـجـة إيـقـاف الـجـمـعـيـة مـن قـبـل
االتـحـاد ألي سـبـب كـان .
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الـمـــادة : 2 - 2
اذا رغـبـت احـدى الـجـمـعـيـات فـي تـنـظـيـم دورة وديـة تـجـمـع أكـثـر مـن جـمـعـيـتـيـن  ،وجـب
عـلـيـهـا أن تـتـقـدم بـطـلـب خـطـي مـن اللجنة التنفيذية للـحـصـول عـلـى مـوافـقـتـهـا قـبـل وقـت
كـاف ال يـقـل عـن عـشـرة أيـام مـن الـمـوعـد الـمـقـتـرح  ،ويـكـون الـطـلـب مـرفـقـا بـالـنـظـام
الـفـنـي للـدورة وبـأسـمـاء الـجـمـعـيـات الـمـشـاركـة عـلـى أال يـتـجـاوز عـددهـا ثـمـانـي جـمـعـيـات
كـحـد أقـصـى بـمـا فـيـهـا الـجـمـعـيـة الـمـنـظـمـة .

الـمـــادة : 9 – 2
تـتـقـاضـى اللجنة التنفيذية مـا نـسـبـتـه  11فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي مـداخـيـل مـبـاريـات الـدورة
الـوديـة الـتـي تـجـمـع أكـثـر مـن جـمـعـيـتـيـن  ،و 5فـي الـمـئـة مـن اجـمـالـي مـداخـيـل الـمـبـاريـات
مـع فـرق خـارجـيـة بـحـد أدنـى تـحـدده اللجنة التنفيذية تـبـاعـا وال يـقـل عـن وحـدة واحـدة .

الـمـــادة : 01 – 2
تُقبل تـواقـيـع وانـتـسـاب الالعـبـيـن الـى الـجـمـعـيـات عـلـى اخـتـالف فـئـاتـهـا ودرجـاتـهـا طـوال
أيـام الـسـنـة لـغـايـة  11أيـام قـبـل انـطـالق بـطـولـة الـدوري أو الـكـأس .
إال أنـه يـسـمـح بـقـبـول انـتـسـاب العـبـيـن الـى الـجـمـعـيـات عـلـى اخـتـالف فـئـاتـهـا خـالفـا
للـفـتـرة الـمـحـددة أعـاله ولـغـايـة  72سـاعـة قـبـل بـدء الـبـطـولـة أو الـكـأس مـقـابـل تـسـديـد رسـم
تـحـدده اللجنة التنفيذية بـمـوجـب قـرار صـادر عـنـهـا .
أمـا بـالـنـسـبـة لـبـاقـي الـبـطـوالت فـتـحـدد اللـجـنـة بـمـوجـب قـرارات صـادرة عـنـهـا نـظـام
الـتـواقـيـع واالنـتـسـاب الـمـنـوي تـطـبـيـقـه .

الـمـــادة : 00 – 2
تـحـدد رسـوم تـواقـيـع الالعـبـيـن مـع جـمـعـيـاتـهـم لـدى االتـحـاد بـمـوجـب قـرارات تـصـدر تـبـاعـا
مـن اللجنة التنفيذية لالتـحـاد وفـقـا للـظـروف االداريـة والـمـالـيـة الـمـوجـبـة  ،وذلـك انـطـالقـا مـن
الئـحـة الـرسـوم اآلتـيـة :
أ -الالعـب اللـبـنـانـي الـهـاوي  :قـيـمـة نـصـف وحـدة .
ب -الالعـب الـفـلـسـطـيـنـي الـهـاوي  :وحـدة كـامـلـة .
ج -الالعـب غـيـر اللـبـنـانـي ومـن جـنـسـيـات أخـرى  :عـشـرون وحـدة .
د -الالعـب الـمـحـتـرف مـن مـخـتـلـف الـجـنـسـيـات  :عـشـرون وحـدة .
هـ -الالعـب الـمـحـتـرف مـن مـخـتـلـف الـجـنـسـيـات  ،الـذي يـنـتـسـب ضـمـن مـهـلـة
األيـام الـعـشـرة األخـيـرة الـتـي تـسـبـق بـدء أي بـطـولـة أو مـسـابـقـة رسـمـيـة :
عـشـرون وحـدة .
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الـمـــادة : 08 – 2
يـحـق لالعـب الـمـوقـوف عـن اللـعـب ألي سـبـب كـان  ،االنـتـقـال مـن نـاد الـى آخـر داخـل لـبـنـان
وفـقـا لـقـواعـد االنـتـقـال الـمـحـددة فـي الـنـظـام الـداخـلـي خـالل فـتـرة اسـتـمـرار تـنـفـيـذه
الـعـقـوبـة .
وال يـحـق لالعـب الـمـوقـوف عـن اللـعـب لـمـدة زمـنـيـة مـحـددة  ،بـاسـتـثـنـاء االيـقـاف عـن لـعـب
عـدد مـحـدد مـن الـمـبـاريـات  ،االنـتـقـال مـن لـبـنـان الـى الـخـارج خـالل فـتـرة تـنـفـيـذه الـعـقـوبـة.

الـمـــادة : 02 – 2
يـحـق لـكـل جـمـعـيـة أن تـشـرك مـعـهـا الـعـدد الـمـحـدد لـهـا قـانـونـا مـن العـبـيـن غـيـر
لـبـنـانـيـيـن فـي أية مـبـاراة تـجـمـعـهـا مـع جـمـعـيـة تـنـتـمـي الـى درجـة أخــرى فـي الـبـطـوالت
والـمـسـابـقـات كـافـة.

الـمـــادة : 02 – 2
تـضـع اللجنة التنفيذية لالتـحـاد اسـتـمـارات مـلـزمـة العـتـمـادهـا مـن قـبـل الـجـمـعـيـات والعـبـيـهـا
األجـانـب الـمحـتـرفـيـن فـي أي عـمـلـيـة انـتـسـاب وتـعـاقـد  .ويـجـب أن تـتـضـمـن بـشـكـل خـاص
االشـارة بـوضـوح الـى الـقـواعـد الـتـعـاقـديـة كـافـة بـتـفـاصـيـلـهـا الـمـالـيـة وغير المالية .

الـمـــادة : 02 - 2
تـلـزم الـجـمـعـيـات تـحـريـر اشـعـارات دفـع رسـمـيـة فـي كـافـة مـعـامـالتـهـا الـمـاديـة مـع
العـبـيـهـا الـمـحـتـرفـيـن  ،تـتـضـمـن تـفـاصـيـل ونـوع عـمـلـيـات الـصـرف الـمـالـيـة وتـحـمـل
تـواقـيـع الـنـادي والالعـب الـمـسـتـفـيـد .

الـمـــادة : 06 - 2
الالعـبـون الـمـحـتـرفـون  ،مـلـزمـون مـراجـعـة اللجنة التنفيذية لالتـحـاد عـبـر األمـانـة الـعـامـة
لـدى حـدوث أي ابـطـاء مـن طـرف الـجـمـعـيـة فـي سـداد حـقـوقـهـم الـمـالـيـة ضـمـن مـهـلـة 61
يـومـا مـن مـوعـد اسـتـحـقـاق الـدفـع واال اعـتـبـرت حـقـوقـهـم فـي الـمـطـالـبـة بـاطـلـة .

الـمـــادة :07 - 2
تـلـزم الـجـمـعـيـة احـتـرام مـوجـبـات عـقـودهـا مـع العـبـيـهـا ومـدربـيـهـا الـمـحـتـرفـيـن  .ويـقـوم
االتـحـاد بـالـوفـاء بـكـل حـق مـادي تـتـقـاعـس الـجـمـعـيـة عـن سـداده الـى أصـحـابـه  ،ويـعـتـبـر
ذمـة مـسـتـحـقـة عـلـى الـجـمـعـيـة  ،الـتـي يـتـعـيـن عـلـيـهـا سـدادهـا الـى االتـحـاد فـورا .
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الـمـــادة :02 - 2
يـجـب أن تـكـون كـافـة مـراسـالت الـجـمـعـيـة الـى االتـحـاد مـوقـعـة مـن الـرئـيـس (أو نـائـبـه فـي
حـال غـيـابـه) وأمـيـن الـسـر .

الـمـــادة : 09 – 2
فـي حـال لـم تـنـص األنـظـمـة عـلـى طـريـقـة مـخـتـلـفـة للـتـبـلـيـغ  ،يـبـلـغ االتـحـاد األنـظـمـة
والـتـدابـيـر والـقـرارات بـمـوجـب وثـيـقـة يـوقـع عـلـى اسـتـالمـهـا أي شـخـص يـعـمـل أو مـنـتـسـب
الـى الـجـمـعـيـة الـمـعـنـيـة ويـتـواجـد فـي مـركـزهـا  ،وبـمـوجـب اعـالن يـنـشـر لـيـوم واحـد فـي
ثـالث صـحـف مـحـلـيـة عـلـى األقـل .

الـمـــادة :81 – 2
ال يـحـق للـجـمـعـيـة الـمـشـطـوبـة مـن سـجـالت االتـحـاد طـلـب االنـتـسـاب مـجـددا الـى االتـحـاد اال
بـعـد مـضـي سـنـتـيـن عـلـى تـاريـخ قـرار الـشـطـب .

الـمـــادة : 80 – 2
يـبـدأ الـمـوسـم الـريـاضـي مـع بـدء أي مـن الـبـطـوالت والـمـسـابـقـات الـرسـمـيـة الـتـي يـنـظـمـهـا
االتـحـاد سـنـويـا  ،ويـنـتـهـي بـانـتـهـائـهـا جـمـيـعـا .

الـمـــادة :88 – 2
يـحـق للـجـمـعـيـة الـتـي تـشـارك فـي بـطـوالت خـارجـيـة أن يـوقـع عـلـى كـشـوفـاتـهـا فـي سـجـل
خـاص لـدى االتـحـاد عـدد مـن الالعـبـيـن األجـانـب مـتـمـم للـعـدد الـمـوقـع لـديـهـا بـحـيـث يـصـبـح
اجـمـالـي عـدد الالعـبـيـن األجـانـب لـديـهـا مـسـاويـا لـعـدد الالعـبـيـن األجـانـب الـمـسـمـوح بـه فـي
نـظـام الـبـطـولـة الـخـارجـيـة .
مـع الـتـأكـيـد عـلـى عـدم أحـقـيـة الالعـبـيـن األجـانـب االضـافـيـيـن الـمـشـاركـة فـي الـبـطـوالت
الـمـحـلـيـة .

الـمـــادة :82 – 2
يـسـقـط حـق الـجـمـعـيـة فـي تـقـديـم االعـتـراضـات بـعـد انـتـهـاء الـمـوسـم الـريـاضـي الـمـحـدد فـي
الـمـادة  22-21مـن نـظـام االتـحـاد األسـاسـي والـداخـلـي بـشـأن أحـداث وقـضـايـا تـمـت خـالل
الـمـوسـم الـريـاضـي عـيـنـه .

الـمـــادة :82 – 2
يـديـر االتـحـاد شـؤون لـعـبـة كـرة القدم للـصـاالت فـي لـبـنـان  .وتـمـنـح اللجنة التنفيذية حـق
تـنـظـيـمـهـا واإلشراف عـلـيـهـا ومـراقـبـتـهـا طـبـقـا للـنـصـوص واألنـظـمـة الـمـعـتـمـدة دولـيـا ،
كـمـا تـمـنـح حـق وضـع كـافـة الـلـوائـح الـمـنـظـمـة لـهـا واتـخـاذ الـقـرارات واإلجراءات
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الـقـانـونـيـة للـفـصـل فـي كـل مـا يـنـتـج عـنـهـا مـن جـرائـهـا عـلـى مـخـتـلـف األصـعـدة االداريـة
والـفـنـيـة والـمـالـيـة والـتـحـكـيـمـيـة .

الـمـــادة :82 – 2
يـديـر االتـحـاد شـؤون لـعـبـة الـكـرة الـنـسـائـيـة فـي لـبـنـان  .وتـمـنـح اللجنة التنفيذية حـق
تـنـظـيـمـهـا واإلشراف عـلـيـهـا ومـراقـبـتـهـا طـبـقـا للـنـصـوص واألنـظـمـة الـمـعـتـمـدة دولـيـا ،
كـمـا تـمـنـح حـق وضـع كـافـة اللـوائـح الـمـنـظـمـة لـهـا واتـخـاذ الـقـرارات واإلجراءات الـقـانـونـيـة
للـفـصـل فـي كـل مـا يـنـتـج عـنـهـا مـن جـرائـهـا عـلـى مـخـتـلـف األصـعـدة االداريـة والـفـنـيـة
والـمـالـيـة والـتـحـكـيـمـيـة .

الـمـــادة :86 – 2
يـديـر االتـحـاد شـؤون لـعـبـة الـكـرة الشاطئية فـي لـبـنـان  .وتـمـنـح اللجنة التنفيذية حـق تـنـظـيـمـهـا
واإلشراف عـلـيـهـا ومـراقـبـتـهـا طـبـقـا للـنـصـوص واألنـظـمـة الـمـعـتـمـدة دولـيـا  ،كـمـا تـمـنـح
حـق وضـع كـافـة اللـوائـح الـمـنـظـمـة لـهـا واتـخـاذ الـقـرارات واإلجراءات الـقـانـونـيـة للـفـصـل
فـي كـل مـا يـنـتـج عـنـهـا مـن جـرائـهـا عـلـى مـخـتـلـف األصـعـدة االداريـة والـفـنـيـة والـمـالـيـة
والـتـحـكـيـمـيـة .

الـمـــادة :87 – 2
يـصـبـح مـن حـق أي العـب غـيـر لـبـنـانـي وغـيـر هـاو أو مـحـتـرف أن يـنـتـقـل مـن نـاديـه
الـمـتـعـاقـد مـعـه الـى أي نـادي آخـر داخـل لـبـنـان أو خـارجـه بـصـورة آلـيـة ومـن دون الـحـاجـة
الـى مـوافـقـة نـاديـه الـمـتـعـاقـد مـعـه اعـتـبـارا مـن الـيـوم الـذي يـلـي مـبـاشـرة تـاريـخ انـتـهـاء مـدة
عـق ـده مـع الـنـادي  ،وذلـك مـا لـم يـنـص الـعـقـد الـمـنـتـهـيـة مـدتـه عـلـى شـروط خـاصـة مـلـزمـة
ألحـد الـطـرفـيـن أو للـطـرفـيـن مـعـا مـاديـا أو غـيـر ذلـك  ،ويـكـون احـتـرام تـنـفـيـذهـا أمـرا
واجـبـا عـلـى فـريـقـي الـعـقـد  .ويـكـون واجـبـا عـلـى االتـحـاد تـحـريـر الالعـب فـورا حـال انـتـهـاء
مـدة الـعـقـد  ،وانـتـفـاء وجـود شـروط فـي مـتـن الـعـقـد تـقـيـد حـريـة الالعـب فـي االنـتـقـال الـى
نـادي آخـر .

الـمـــادة :82 – 2
يـحـق للـجـنـة التنفيذية لالتـحـاد اذا مـا تـوقـفـت اية مـبـاراة بـسـبــب حـلــول الـظــالم  ،او عــدم تـوفــر
االضـواء الـكـاشـفـة  ،او بـسـبـب الـعـوامـل الـجـويـة  ،او نـتـيـجـة ألي سـبـب آخـر  ،ان تـقـرر اعـادة
الـمـبـاراة كـلـيـا  ،او جـزئـيـا بـاسـتـكـمـال مـا تـبـقـى مـن مـدة عـلـى نـهـايـتـهـا لـدى ايـقـافـهـا  ،وذلـك
فـي مـوعــد آخــر تـحــدده اللجنـة التنفيذيـة حـســب مــا تـقــرره فــي ضــوء ــروف تـوقــف الـمـبــاراة
والـمـدة الـمـتـبـقـيـة مـنهـا .
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الـمـــادة :89 – 2
كـل جـمـعـيـة تـسـجـل العـبـا ضـمـن الئـحـة العـبــي فـريـقـهــا فــي أيـة مـبــاراة  ،يـعـتـبــر مـشـاركــا
فـــي الـمـبـــاراة ســـواء اشـتـــرك فـــي اللـعـــب فـعـلـيـــا أو بـقـــي ضـمـــن صـفـــوف العـبـــي الـمـبـــاراة
االحـتـيـاطـيـيــــن  ،وتـكــــون الجمـعـيــــة مسـؤولــــة عــــن مــــدى أهـلـيـتــــه القـانـونـيــــة  ،وتـتـعــــرض
للعـقـوبـات الـمـنـصـوص عـنـهـا فـي نـظـام عـقـوبـات الجـمـعـيـات .

الـمـــادة :21 – 2
يـعـتـمـــد االتـحـــاد نـظـــام الـوحـــدات مـــن أجـــل تـحـديـــد قـيـمـــة بـــدل االشـتـراكـــات واالنـتسـابـــات
والـعـقـوبــــات والـغـرامــــات الـمالـيــــة وسـواهــــا مــــن المـتـوجـبــــات المـالـيــــة الــــواردة فــــي أنـظـمــــة
االتحـــاد ،وتحـــدد اللجنــة التنفيذيــة قـيـمـــة الـوحـــدة الـواحـــدة ويـحـــق لـهـــا تـعـديـلـهـــا فـــي بـدايـــة كـــل
مـوسـم .

الـمـــادة :20 – 2
كـل العـب أو اداري يـتـعـرض لـعـقـوبـة االيـقـاف  ،يـمـنـع عـلـيـه االشـتـراك فـي أيـة مـبــاراة تـحــت
أي صـفـة كـانـت كـالعـب أو مـدرب أو اداري .
كـمـا يـمـنـع مـن دخـول أرض المـلـعـب والـمـنـصــة الـرئـيـسـيــة واألمـاكــن الـمـخـصـصــة للـجـهــاز
االداري والـفـنـي .

الـمـــادة :28 – 2
يـسـجـل الالعـب األجـنـبـي مـهـمـا كـان عــمـره ضـمـن فـئـة الـرجـال .

الـمـــادة :22 – 2
يـصـــدر عـــن اللجنــة التنفيذيــة لالتـحـــاد وبـقـــرار مـنـهـــا نـظـــام عـقـوبـــات الـجـمـعـيـــات والالعـبـيـــن
واإلداريين  ،ويـحـق لـهـا تـعـديـلـه .شرط أن ال يتم هذا التعديل ضمن البطولة أو المسابقة الواحدة .
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المادة  - 6نـظــام الـحـكــام
 0 – 6تـعـريـف نـظـام الـحـكــام
الـمـــادة :0 - 0 – 6
يـحـكـم مـبـاريـات كـرة الـقـدم حـكـام عـامـلـون يـعـتـمـدهـم االتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم فـي
سـجـالتـه .
ويـمـكـن لالتـحـاد االسـتـعـانـة بـحـكـام مـعـتـمـديـن فـي سـجـالت االتـحـادات الـوطـنـيـة األجـنـبـيـة .

الـمـــادة :8 - 0 – 6
يـخـضـع الـحـكـام ألنـظـمـة االتـحـاد وقـراراتـه ولـقـانـون اللـعـبـة الـصـادر عـن االتـحـاد الـدولـي
لـكـرة الـقـدم .

 8 – 6لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة (تـشـكـيـلـهـا ـ انـعـقـادهـا ـ اخـتـصـاصـهـا)
الـمـــادة :0 - 8 – 6
يـشـكـل االتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم لـجـنـة تـتـولـى شـؤون التـحـكـيـم والـحـكـام من الـنـواحـي
الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة تـسـمـى " لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة " ويـكـون لـهـا لـجـان فـي الـمـنـاطـق
تـسـمـى " لـجـنـة حـكـام الـمـنـطـقـة " .

الـمـــادة :8 - 8 – 6
تـعـيـن اللجنة التنفيذية لالتـحـاد لـجـنـة رئـيـسـيـة للـحـكـام مـؤلـفـة مـن خـمـسـة أعضاء ،يـكـون
رئـيـسـهـا مـن بـيـن أعـضـاء اللجنة التنفيذية .وال يـحـق ألي حـكـم عـامـل أن يـكـون عـضـوا فـيـهـا
 ،ومـن واجـبـاتـهـا تـشـكـيـل لـجـان حـكـام فـي الـمـحـافـظـات  ،كـل واحـدة مـنـهـا تـتـألـف مـن
ثـالثـة أشـخـاص  ،وذلـك بـمـوجـب تـرشـيـح تـرفـعـه الـى اللجنة التنفيذية لالتـحـاد .
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الـمـــادة :2 - 8 – 6
تـجـتـمـع اللـجـنـة الرئيسية بـدعـوة مـن رئـيـسـهـا أو أكـثـريـة أعـضـائـهـا وتـكـون دعـوتـهـا خـطـيـة
قـبـل مـوعـد االجـتـمـاع بـثـالثـة أيـام عـلـى األقـل ومـرفـقـا بـهـا جـدول أعـمـال .

الـمـــادة :2 - 8 – 6
تـكـون اجـتـمـاعـات اللـجـان صـحـيـحـة اذا حـضـرهـا أكـثـر مـن نـصـف األعـضـاء وتـتـخـذ
الـقـرارات بـأغـلـبـيـة الـحـاضـريـن وعـنـد التـسـاوي فـي األصـوات يـكـون صـوت الـرئـيـس
مـرجـحـا  .وال تـعـتـبـر قـرارات اللـجـنـة نـافـذة إال بـعـد اعـتـمـادهـا مـن اللجنة التنفيذية لالتـحـاد .
وتـدون أعـمـال اللـجـنـة فـي مـحـضـر يـوقـع عـلـيـه الـرئـيـس وأمـيـن الـسـر .

الـمـــادة :2 - 8 – 6
تـخـتـص اللـجـنـة الـرئـيـسـيـة بـمـا يـأتـي :
 -1وضـع سـجـل عـام للـحـكـام مـن الـدرجـات كـافــة ووضـع قـوائـم بـأسـمـاء مـن تـرى
فـيـهـم الـكـفـايـة إلدارة الـمـبـاريـات .
 -2مـراقـبـة اداء الـحـكـام وانـتـداب الـمـراقـبـيـن لإلشراف عـلـى اداء الـحـكـام .
 -3اجـراء امـتـحـانـات تـرقـيـة الـحـكـام .
 -4تـشـكـيـل اللـجـان الـفـنـيـة الـفـرعـيـة والـثـقـافـيـة الـمـسـاعـدة ألعـمـالـهـا ووضـع
نـظـام الـعـمـل لـكـل لـجـنـة مـنـهـا .
 -5تـحـقـيـق بـالـشـكـاوى الـتـي تـرفـع مـن الـحـكـام أو ضـدهـم  ،واقـتـراح الـمـنـاسـب
بـشـأنـهـا .
 -6اقـتـراح تـوقـيـع الـعـقـوبـات عـلـى الـحـكـام .
 -7اقـتـراح تـرشـيـح الـحـكـام لـحـضـور الـمـؤتـمـرات الـدولـيـة والـدراسـات الـتي
يـقـيـمـهـا االتـحـاد الـدولـي أو االتـحـادات األهـلـيـة واإلقليمية .
 -8اقـتـراح تـرشـيـح الـحـكـام الـدولـيـيـن .
 -6تـعـيـيـن الـحـكـام ومـراقـبـي الـخـطـوط فـي الـمـبـاريـات الـدولـيـة أو الـفـرق
األجـنـبـيـة والـمـبـاريـات الـمـحـلـيـة .
 -11تـنـظـيـم وإعداد دراسـات دوريـة للـحـكـام الـعـامـلـيـن وللـمـتـقـدمـيـن المـتـحـان
الـحـكـام الـجـدد  .وإعداد نـدوات عـامـة للـعـامـلـيـن فـي مـيـدان كـرة الـقـدم .
 -11تـفـسـيـر ونـشـر قـرارات اللـجـنـة الـدولـيـة للـحـكـام بـشـأن اللـعـبـة  ،بـعـد مـوافـقـة
اللجنة التنفيذية .
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الـمــادة  :2 – 6لجـان حكـام الـمـنـاطـق (تشـكـيـلـهـا ـ انعـقـادهـا ـ اختـصـاصـهـا)

الـمـــادة :0 - 2 – 6
يـكـون للـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة لـجـان حـكـام فـي المـنـاطـق تـتـولـى شـؤونـهـا لـجـنـة مـن
ثـالثـة حـكـام  ،يـنـقـل الـحـكـم الـمـعـيـن الـى جـدول غـيـر الـعـامـلـيـن  ،ويـعـود الـى جـدول
الـعـامـلـيـن بـعـد انـتـهـاء مـدة عـمـلـه فـي عـضـويـة لـجـنـة حـكـام الـمـنـطـقـة  .ويـتـم ذلـك عـن
طـريـق الـتـعـيـيـن مـن قـبـل اللجنة التنفيذية لالتـحـاد بـمـوجـب اقــتراح لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة
 .ويـحـق للـجـنـة التنفيذية فـي الـحـاالت االسـتـثـنـائـيـة الـسـمـاح لـهـؤالء الـحـكـام بـإدارة
الـمـبـاريـات .

الـمـــادة :8 - 2 – 6
تـتـبـع فـي انـعـقـاد لـجـان حـكـام المـنـاطـق نـفـس الـقـواعـد واألسـس والـقـرارات الـمـوضـوعـة
للـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة وال تـعـتـبـر قـراراتـهـا نـافـذة اال بـعـد اعـتـمـادهـا مـن لـجـنـة الـحـكـام
الـرئـيـسـيـة واللجنة التنفيذية لالتـحـاد .

الـمـــادة :2 - 2 – 6
تـخـتـص لـجـنـة الـحـكـام بـالـمـنـطـقـة ضـمـن الـمـنـطـقـة الـمـعـنـيـة بـمـا يـاتـي :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

مـراقـبـة أداء الـحـكـام فـي الـمـبـاريـات .
تـنـفـيـذ قـرارات لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة واللجنة التنفيذية لالتـحـاد .
تـعـيـيـن الـحـكـام ومـراقـبـي الـخـطـوط للـمـبـاريـات الـمـحـلـيـة بـالـمـنـطـقـة .
اقـتـراح تـرشـيـح حـكـام الـمـنـطـقـة للـتـرقـيـة .
التـحـقـيـق بـالـشـكـاوى الـتـي تـرفـع مـن الـحـكـام أو ضـدهـم واقـتـراح الـمـنـاسـب
بـشـأنـهـا .
اقـتـراح تـوقـيـع الـعـقـوبـات عـلـى حـكـام الـمـنـطـقـة .
تـنـظـيـم وإعداد دراسـات دوريـة للـحـكـام الـعـامـلـيـن بـالـمـنطــقـة وللـمتـقـدمـيـن
المـتـحـانـات الـحـكـام الـجـدد فـي نـطـاق الـمـنـطـقـة وإعداد الـنـدوات الـخـاصـة بـهـا .
تـشـكـيـل اللـجـنـة الـفـرعـيـة الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة الـمـسـاعـدة ألعـمـالـهـا ووضـع
نـظـام الـعـمـل لـهـا فـي ضـوء أعـمـال لـجـان لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة وطـبـقـا
لإلجراءات الـخـاصـة .
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الـمــادة  :2 – 6الـحـكــام الـجــدد
الـمـــادة :0 - 2 – 6
على مـن يـرغـب بالـدخـول الى سـلـك الـحـكـام مـا يـلـي :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-6

تـقـديـم طـلـب الـى االتـحـاد .
أن يـكـون حـاصـال عـلـى شـهـادة اتـمـام الـدراســة الـتـكـمـيـلـيـة أو مـا يـعـادلـهـا عـلـى
األقـل .
أن يـكـون مـلـمـا بإحدى اللـغـات األجـنـبـيـة .
أن ال يـقـل عـمـره عـن  18سـنـة عـنـد مـوعـد االمـتـحـان .
أن ال يـكـون قـد صـدر قـرار بـشـطـبـه مـن سـجـالت االتـحـاد .
أن يـنـجـح فـي االخـتـبـار الـشـخـصـي والـكشـف الـطـبـي واالمـتـحـانـات.
أن يـدفـع الـرسـوم الـمـقـررة .
أن يرفق بالطلب صورة عن الهوية.
أن يرفق بالطلب سجل عدلي.

الـمـــادة :8 - 2 – 6
يـجـوز قـبـول حـكـام أجـانـب مـقـيـديـن فـي اتـحـادات أجـنـبـيـة بـنـفـس درجـاتـهـم بـعـد تـسـديـدهـم
الـرسـوم الـمـقـررة ونـجـاحـهـم فـي الـكـشـف الـطـبـي وحـصـولـهـم عـلـى مـوافـقـة االتـحـاد
الـتـابـعـيـن لـه أصـال .

الـمــادة  :2 – 6الـكـشـف الـطـبـي عـلـى الـحـكـام
الـمـــادة :0 - 2 – 6
يـجـري الـكـشـف الـطـبـي عـلـى الـحـكـام الـعـامـلـيـن مـرة كـل سـنـة أو كـلـمـا دعـت الـحـاجـة
وذلـك قـبـل بـدء الـمـوسـم وفـي مـوعـد تـحـدده لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة بـاالتـفـاق مـع اللـجـنـة
الـطـبـيـة .

الـمـــادة :8 - 2 – 6
كـل حـكـم يـتـخـلـف عـن الـكـشـف الـطـبـي واخـتـبـارات اللـيـاقـة الـبـدنـيـة أو ال يـنـجـح فـيـه
يـعـتـبـر غـيـر عـامـل  .ويـعـاد اعـتـبـاره عـامـال فـور اجـتـيـازه الـكـشـف الـطـبـي واخـتـبـارات
اللـيـاقـة الـبـدنـيـة فـي أي وقـت .
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الـمـــادة :2 - 2 – 6
يـقـوم بـالـكـشـف الـطـبـي لـجـنـة طـبـيـة تـعـيـنـهـا اللجنة التنفيذية أو مـن تـنـتـدبه هـذه اللـجـنـة لـهـذا
الـغـرض ويـكـون الـكـشـف فـي جـمـيـع الـمـنـاطـق عـلـى أسـاس ومـسـتـوى واحـد تـضـعـه اللـجـنـة
الـطـبـيـة بـاالتـفـاق مـع لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة .

الـمــادة  :6 – 6امـتـحـان الـحـكـــام
الـمـــادة :0 - 6 – 6
تـتـولـى شـؤون االمـتـحـانـات واإلشراف عـلـيـهـا فـي كـل سـنـة هـيـئـة تـخـتـارهـا لـجـنـة الـحـكـام
الـرئـيـسـيـة بـمـوافـقـة اللجنة التنفيذية .

الـمـــادة :8 - 6 – 6
تـتـبـع فـي امـتـحـانـات الـحـكـام الـقـواعـد الـتـالـيـة :
 -1تـعـقـد امـتـحـانـات الـحـكـام الـجـدد والـتـرقـيـة مـرة فـي الـسـنـة عـلـى األقـل وفـي
مـوعـد تـحـدده لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة بـعـد مـوافـقـة اللجنة التنفيذية لالتـحـاد
ويـجـوز اجـراء امـتـحـانـات فـي فـتـرات أخـرى وفـقـا للـحـاجـة .
 -2يـكـون امـتـحـان الـحـكـام خـطـيـا وشـفـهـيـا وتـطـبـيـقـيـا ويـسـبـقـه اخـتـبـار شـخـصـي
للـحـكـام الـجـدد وال يـدخـل أي مـرشـح الـى االمـتـحـان اال اذا نـجـح فـي الـكـشـف
الـطـبـي .
 -3تـحـدد مـعـايـيـر الـتـرشـيـح للـتـرقـيـة ومـعـايـيـر الـنـجـاح فـي امـتـحـانـات الـحـكـام
الـجـدد والـتـرقـيـة مـن قـبـل اللجنة التنفيذية بـنـاء القـتـراح لـجـنـة الـحـكـام
الـرئـيـسـيـة.

الـمــادة  :7 – 6درجـات وفـئـات الـحـكــام
الـمـــادة :0 - 7 – 6
تـكـون درجـات الـحـكـام كـمـا يـلـي :
 -1درجـة ثـالـثـة  :وهـم الـذيـن نـجـحـوا فـي الـكـشـف الـطـبـي واجـتـازوا االخـتـبـار
الـشـخـصـي ونـجـحـوا فـي امـتـحـان الـحـكـام الـجـدد ووضـعـوا تـحـت االخـتـبـار
الـعـمـلـي لـمـدة سـنـة عـلـى األقـل مـن تـاريـخ قـيـدهـم فـي سـجـالت االتـحـاد .
26

 -2درجـة ثـانـيـة  :وهـم الـذيـن نـجـحـوا فـي امـتـحـان الـتـرقـيـة مـن الـدرجـة الـثـالـثـة
واعـتـمـدتـهـم لـجـنـة الـحـكـام الرئـيـسـيـة بـتـصـديـق اللجنة التنفيذية لالتـحـاد وأمضـوا
سـنـة عـلـى األقـل كـحـكـام عـامـلـيـن مـن تـاريـخ قـيـدهـم بـالـدرجـة الثالـثـة .
 -3درجـة أولـى  :وهـم الـذيـن نـجـحـوا فـي امـتـحـان الـتـرقـيـة مـن الـدرجـة الـثـانـيـة
واعـتـمـدتـهـم اللـجـنـة الـرئـيـسـيـة بـتـصـديـق اللجنة التنفيذية وأمـضـوا سـنـة عـلـى
األقـل كـحـكـام عـامـلـيـن مـن تـاريـخ قـيـدهـم بـالـدرجـة الـثـانـيـة .
 -4حـكـام دولـيـون  :وهـم الـذيـن تـخـتـارهـم اللجنة التنفيذية لالتـحـاد وترسل اسماءهم الى
االتحاد الدولي لقـيـدهـا ضـمـن قـائـمـة الـحـكـام الـدولـيـيـن وذلك من بين حكام الدرجة
األولى المستوفين للشروط والمرشحين من قبل لجنة الحكام الرئيسية.

الـمـــادة :8 - 7 – 6
تـكـون فـئـات الـحـكـام كـمـا يـلـي :
 -1حـكـام عـامـلـون  :وهـم الـذيـن يـديـرون الـمـبـاريـات ويـشـاركـون فـي أعـمـال
الـتـحـكـيـم.
 -2حـكـام غـيـر عـامـلـيـن  :وهـم الـذيـن ال يـديـرون الـمـبـاريـات وال يـشـاركـون فـي
أعـمـال التـحـكـيـم ألسـبـاب عـارضـة تـحـول مـؤقـتـا دون ذلـك الخـتـيـارهـم فـي
اللـجـان الـفـرعـيـة .
وإذا مـضـى عـلـى الـحـكـم سـنـتـان دون أن يـمـارس أعـمـال الـتـحـكـيـم ـ اال فـي حـال
اخـتـيـاره فـي لـجـنـة الـحـكـام الـفـرعـيـة بـالـمـنـطـقـة ـ جـاز للـجـنـة الـحـكـام
الـرئـيـسـيـة اعـادة اجـراء امـتـحـان لـه والـكـشـف الـطـبـي عـلـيـه وقـيـده فـي نـفـس
الـدرجـة الـتـي كـان مـقـيـدا فـيـهـا مـع االحـتـفـا بـأقـدمـيـتـه لـهـا .
 -3حـكـام مـتـقـاعـدون  :وهـم الـذيـن بـلـغـوا سـن الـتـقـاعـد الـمـحـددة دولـيـا  .ويـمـكـن
للـحـكـم الـبـالـغ سـن التـقـاعـد مـتـابـعـة مهامه التـحـكـيـميـة اذا مـا قـررت اللجنة
التنفيذية السـمـاح لـه بـاالسـتـمـرار حـكـما عـامـال .

الـمــادة  :2 – 6سـجـالت وانـتـقـاالت وبـدل سـفـر الـحـكـام
الـمـــادة :0 - 2 – 6
يـعـد لـكـل حـكـم مـلـف خـاص يـشـتـمـل عـلـى مـا يـلـي :
 -1طـلـب االلـتـحـاق بـسـلـك الـحـكـام .
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-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-6

صـورة عـن تـذكـرة هـويـتـه أو اخـراج قـيـده .
الـمـؤهـل الـدراسـي (الـشـهـادات الـمـدرسـيـة الـعـلـمـيـة) .
نـوع الـمـهـنـة الـتـي يـمـارسـهـا .
شـهـادة بـأنـه مـن العـبـي كـرة الـقـدم إذا وجـد .
أربـع صـور شـمـسـيـة .
صـورة عـن نـتـيـجـة الـكـشـف الـطـبـي عـلـيـه .
قـرارات نـجـاحـه وتـرقـيـتـه الـى الـدرجـات الـمـخـتـلـفـة .
تـقـاريـر لـجـان الـمـراقـبـة وعـدد الـمـبـاريـات الـتـي قـادهـا .

الـمـــادة :8 - 2 – 6
يـقـدم االتـحـاد بـطـاقـات للـحـكـام الـعـامـلـيـن تـثـبـت شـخـصيـتـهـم ودرجـتـهـم وتـسـمـح لـهـم
بـمـشـاهـدة الـمـبـاريـات الـتـي يـنـظـمـهـا االتـحـاد والـمـنـاطـق والـجـمـعـيـات والـهـيـئـات
الـمـشـتـركـة دون تـسـديـد بـدل دخـول  .ويـجـوز تـقـديـم هـذه الـبـطـاقـة للـحـكـام غـيـر الـعـامـلـيـن
أو الـمـتـقـاعـديـن بـتـوصـيـة مـن لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة .

الـمـــادة :2 - 2 – 6
تـحـدد الـتـعـويـضـات الـمـالـيـة ومصاريف االنـتـقـال للـحـكـام بـقـرار مـن اللجنة التنفيذية لالتـحـاد
بـنـاء عـلـى اقـتـراح لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة  ،وبـمـوجـب نـشـرة تـصـدر فـي مـسـتـهـل كـل
مـوسـم تـتـنـاول الـتـعـويـضـات لـجـمـيـع الـمـبـاريـات وفـئـاتـهـا ودرجـاتـهـا  ،مـحـلـيـة وخـارجـيـة .

الـمــادة  :9 – 6اعـالن خـدمــة الـحـكـام والـشـكـاوى
الـمـــادة :0 - 9 – 6
عـلـى كـل حـكـم قـبـل بـدء الـمـوسـم بـشـهـريـن  ،اعـالم لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة أو الـفـرعـيـة
الـتـابـع لـهـا اسـتـعـداده الـتـام للـعـمـل وقـيـادة الـمـبـاريـات خـالل الـمـوسـم الـريـاضـي .

الـمـــادة :8 - 9 – 6
تـرسـل كـل لـجـنـة مـنـطـقـة الـى لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة وبـنـاء عـلـى طـلـبـهـا كـشـفـا بـأسـمـاء
الـحـكـام الـعـامـلـيـن وصـورة عـن بـيـانـات الـحـكـام وكـشـفـا آخـر بـأسـمـاء الـحـكـام غـيـر
الـعـامـلـيـن وأسباب تـنـحـيـتـهـم .
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الـمـــادة :2 - 9 – 6
عـلـى كـل حـكـم أن يـدفـع الـى صـنـدوق االتـحـاد رسـم االشـتـراك الـسـنـوي الـمـقـرر عـلـيـه وال
يـجـوز اشـتـراكـه فـي أعـمـال الـتـحـكـيـم إال بـعـد تـسـديـده هـذا الـرسـم الـذي تـحـدد اللجنة التنفيذية
قـيـمـتـه .

الـمـــادة :2 - 9 – 6
تـتـبـع فـي حـاالت الـشـكـاوى عـلـى الـحـكـام األمـور الـتـالـيـة :
 -1تـقـديم كـتـاب الـشـكـوى مـوقـعـا وفـقـا لألصـول الـى مـكـتـب أمـانـة الـسـر الـعـامـة أو
عـن طـريـق لـجـنـة الـمـنـطـقـة .
 -2إرفـاق كـتـاب الـشـكـوى بالرسوم المقررة
 -3احـالـة كـتـاب الـشكـوى الـى الجـهـة الـمـعـنـيـة مـبـاشـرة (اللـجـنـة الـرئـيـسـيـة أو
لـجـنـة الـمـنـطـقـة ) للـنـظـر فـيـه وتـقـديـم االقـتـراحـات الالزمـة الـى اللجنة التنفيذية
لالتـحـاد .

الـمــادة  6ـ  : 01ادارة الـحـكـام للـمـبـاريـات وواجـبـاتـهـم
الـمـــادة :0 -01 – 6
يـديـر الـمـبـاريـات مـن كـان اسـمـه مـدرجـا فـي سـجـالت االتـحـاد كـحـكـم عـامـل .

الـمـــادة :8 -01 – 6
ال يحق للحكم مزاولة التحكيم طوال الموسم الرياضي إذا كان العبا او اداريا او فنيا في أي نا ٍد ضمن
اللعبة او النشاط الذي يح ّكم فيه.
وال يطبق هذا األمر إذا كان العبا او اداريا او فنيا ضمن لعبة او نشاط مختلف عن الذي يح ّكم فيه .

الـمـــادة :2 -01 – 6
ال يـجـوز ألي حـكـم أن يـشـتـرك فـي ادارة مـبـاراة رسـمـيـة أو ودية لـجـمـعـيـة مـا اال بـتـصـريـح
مـن لـجـنـة الـحـكـام الـمـخـتـصـة .
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الـمـــادة :2 -01 – 6
يتوجب على الحكم المعين على مباراة ما الحضور الى الملعب قبل ساعة ونصف من بدء المباراة ،
اذا تـأخـر الـحـكـم الـمـعـيـن إلدارة مـبـاراة مـا  31دقـيـقـة عـن الـمـوعـد الـمـحـدد لـبـدء الـمـبـاراة ،
يقوم بقيادة المباراة مـكـانـه الـحـكـم الـرابـع  ،وفـي حـال عـدم تـواجـده يـقودها أقـدم الـحـكـام
الـمـسـاعـديـن الـمـعـيـنـيـن .وإذا وصـل الـحـكـم الـمـعـيـن إلدارة الـمـبـاراة يـمـكـنـه أن يـقـوم
بـمـهـمـة حـكـم مـسـاعـد اذا كـانـت الـمـبـاراة تـدار بـواسـطـة حـكـم مـسـاعـد واحـد وإال فـيـقـوم
بـمـهـمـة حـكـم رابـع .
يـحـق للـحكـم الـرئـيـسـي االسـتـعـانـة بـأحـد الـحـكـام الـمـوجـوديـن فـي الـمـلـعـب للـقـيـام بـمـهـمـة
حـكـم مـسـاعـد وذلـك فـي حـال وجـود حـكـم مـسـاعـد واحـد مـعـه  .وإال جـاز لـه قـيـادتـهـا
بـمـسـاعـدة حـكـم مـسـاعـد واحـد .

الـمـــادة :2 -01 – 6
فـي حـال االعتذار عن ادارة أيـة مـبـاراة يـجـب عـلـى الـحـكـم أن يـبـلـغ اللـجـنـة الـمـخـتـصـة قبـل
الـمـوعـد بثمانية وأربعون سـاعـة عـلـى األقـل ويـشـفـع ذلـك بـكـتـاب يـتـضـمـن تـأيـيـد االعـتـذار
وأسـبـابـه  ،بـاسـتـثـنـاء مـا تـعـود أسـبـابـه الـى حـاالت قـاهـرة .

الـمـــادة :6 -01 – 6
يـقـدم الـحـكـم تـقـريـرا خـطـيـا عـن الـمـبـاراة خـالل أربـع وعـشـريـن سـاعـة مـن وقـت انـتـهـاء
الـمـبـاراة .

الـمـــادة :7 -01 – 6
يـجـب عـلـى الـحـكـم أن يـكـون مـثـال مـمـتـازا للـخـلـق الـريـاضـي الـسـلـيـم والـبـعـد عـن مـواطـن
الـشـبـهـات وأن يـكـون أمـيـنـا فـي تـنـفـيـذ قـانـون اللـعـبـة .

الـمـــادة :2 -01 – 6
يـحـظـر عـلـى الـحـكـام بـصـفـة عـامـة االدالء بأي تصريح أو انـتـقـاد أي حـكـم أمـام الـجـمـهـور أو
فـي الـصـحـف أو فـي وسـائـل االعـالم الـمـخـتـلـفـة والمواقع االلكترونية دون اذن مسبق من لجنة
الحكام .
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الـمـــادة :9 -01 – 6
ال يـحـق ألي حـكـم مـسـجـل فـي االتـحـاد أن يـمـارس الـتـحـكـيـم أو إعـطـاء دراسـات فـي
الـتـحـكـيــم إال بإذن خـطـي مـن لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة .

الـمـــادة  :00 – 6عـقـوبـات الـحـكــام
الـمـــادة :0 - 00 – 6
اذا تـبـيـن أن الـبـيـانـات أو األوراق الـمـقـدمـة مـن أحـد الـحـكـام غـيـر حـقـيـقـيـة يـكـون مـقـدمـهـا
عـرضـة لـعـقـوبـة تـصـل الـى حـد الـشـطـب مـن الـسـجـالت .

الـمـــادة :8 - 00 – 6
كـل حـكـم ال يـبـلـغ اللـجـنـة بـقـبـولـه الـعـمـل وال يـرسـل الـبـيـانـات الـخـاصـة بـذلـك ال تـسـنـد الـيـه
أيـة مـبـاراة لـحـيـن ارسـال الـكـتـاب ويـنـظـر فـي رفـع اسـمـه مـن كـشـف الـحـكـام الـعـامـلـيـن .

الـمـــادة :2 - 00 – 6
كـل حـكـم أو حكم مساعد يـتـغـيـب عـن مـبـاراة عـيـن لـهـا دون اعـتـذار يـوقـف عـن الـعـمـل حـتـى
تـنـظـر لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة فـي أمـره .

الـمـــادة :2 - 00 – 6
تـعـاقـب اللجنة التنفيذية لالتـحـاد  ،بـنـاء عـلـى اقـتـراح لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة  ،كـل حـكـم
مـخـالـف بــمـا يـأتـي مـن الـعـقـوبـات :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

لـفـت نـظـر .
غرامة مالية .
االنــذار .
الـتـوقـيـف الـمـؤقـت .
االنـزال مـن درجـة الـى اخـرى .
الـنـقـل الـى جـدول الـحـكـام غـيـر الـعـامـلـيـن .
الـشـطـب مـن سـجـالت االتـحـاد .

31

تـرفـع لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة اقـتـراحـاتـهـا بإنزال الـعـقـوبـات الـمـخـتـلـفـة بـحـق الـحـكـام الـى
اللجنة التنفيذية للـتـصـديـق  .كـمـا تخضع اقـتـراحـات الـعـقـوبـة الـتـي تـضـعـهـا لـجـان الحـكـام فـي
المـنـاطـق للـتـصـديـق مـن لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة أوال ،ثـم مـن اللجنة التنفيذية لالتـحـاد.
وتـبـقـى الـعـقـوبـات الـمـتـخـذة سـريـة  ،مـا لـم تـقـرر اللجنة التنفيذية لالتـحـاد نـشـرهـا تـأديـبـيـا .

الـمـــادة :2 - 00 – 6
كـل حـكـم يـتـغـاضـى أو يـمـتـنـع عـن رفـع تـقـريـر الـى لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة مـتـجـاهـال
ذكـر وقـائـع ومـخـالـفـات تـكـون حـدثـت أثـنـاء الـمـبـاراة  ،يـعـاقـب بـالـتـوقـيـف عـن مـمـارسـة
الـتـحـكـيـم مـدة تـتراوح بـيـن ثـالثـة أشـهـر وسـتـة اشـهـر  ،وبإعالن الـعـقـوبـة الـمـتـخـذة فـي حـقـه
تـأديـبـيـا .

الـمـــادة :6 - 00 – 6
لـجـنـة الـحـكـام الـرئـيـسـيـة هـي الـمـخـتـصـة بـتـفـسـيـر أيـة مـادة مـن مـواد هـذا الـنـظـام ،
وعـرضـه عـلـى اللـجـنـة التنفيذية لالتـحـاد العـتـمـاده  .كـمـا أن لـهـا حـق اصـدار الـقـرارات فـي
الـمـسـائـل الـتـي لـم يـرد ذكـرهـا فـي هـذا الـنـظـام بـعـد مـوافـقـة اللـجـنـة التنفيذية لالتـحـاد .

الـمـــادة :7 - 00 – 6
يتوجب على حكم المباراة تسليم تقريره عن المباراة الى لجنة المسابقات صباح اليوم التالي للمباراة
كحد أقصى .يعاقب الحكم المخالف بغرامة مالية قدرها مئة الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير  ،عدا
العقوبات اإلدارية التي قد يتعرض لها ما لم تقبل لجنة الحكام عذرا شرعيا لحدوث التأخير.

الـمـــادة :2 - 00 – 6
كـل حـكـم يـتـصـرف بـشـكـل غـيـر الئـق تـجـاه الالعـبـيـن أو االداريـيـن أو الـجـمـهـور بـمـا يـسـيء
الـى هـيـبـة االتـحـاد والـى هـيـبـتـه بـالـذات  ،يـتـعـرض لـعـقـوبـة مـعـلـنـة تـتـخـذهـا اللجنة التنفيذية
اسـتـنـادا الـى وقـائـع الـمـخـالـفـة الـمـرتـكـبـة .

الـمـــادة : 08- 6
الـمــــــــادة  : 0-08- 6كـــــل حكـــــم بتـــــأخر عـــــن قيـــــادة ايـــــة مبـــــاراة فـــــي الوقـــــت المحـــــدد قـــــي
المادة  4-11-6يعاقب بغرامة مالية تحددها اللجنة الرئيسية للحكام.
32

الـمــــــــادة  : 8-08- 6كـــــل حكـــــم يعتـــــذر عـــــن قيـــــادة ايـــــة مبـــــاراة دون عـــــذر تقبلـــــه اللجنـــــة
الرئيسية للحكام يتعرض لعقوبة مالية او توقيفه في حال تكرار المخالفة.
الـمــــــــــــــادة  : 2-08- 6يتوجـــــــــــب علـــــــــــى الحكـــــــــــام العـــــــــــاملين حضـــــــــــور التمـــــــــــارين
االســـــــبوعية واالجتماعـــــــات التـــــــي تـــــــدعو اليهـــــــا لجنـــــــة الحكـــــــام الرئيســـــــية ويـــــــتم تســـــــجيل
حضــــــور المشــــــاركين فــــــي ســــــجالت خاصــــــة للجنــــــة الحكــــــام علــــــى ان يتعــــــرض كــــــل حكــــــم
مخالف الى عقوبات ادارية تحددها اللجنة للحكام.
الـمـــــــــادة  : 2-08- 6تتخــــــذ اللجنــــــة التنفيذيــــــة لالتحــــــاد عقوبــــــات اداريــــــة وماليــــــة بحــــــق
الحكـــــام بموجـــــب توصـــــية ترفعهـــــا اللجنـــــة الرئيســـــية للحكـــــام فـــــي المـــــواد غيـــــر المنصـــــوص
عنها في هذا النظام.

الـمـــادة  :7إستئناف الق اررات

المادة :0-7

تُـلـزم الـجـمـعـيـات والـهـيـئـات  ،وكـذلـك االداريـيـن والالعـبـيـن والـحـكـام  ،احـتـرام قـوانـيـن
وأنـظـمـة االتـحـاد الـدولـي لـكـرة الـقـدم وأنـظـمـة االتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم والـتـقـيـد
بـأحـكـامـهـا  ،فـيـحـظـر عـلـيـهـم مـراجـعـة الـقـضـاء ضـد أية جـهـة أخـرى سـواء كـان االتـحـاد أو
جـمـعـيـات أخـرى أو هـيـئـات مـنـتـسـبـة لالتـحـاد أو العـبـيـن أو اداريـيـن مـنـتـسـبـيـن لـجـمـعـيـات
أو هـيـئـات مـنـتـسـبـة لالتـحـاد أو حـكـام  ،وفـي خـصـوص مـشـاكـل أو مـسـائـل تـتـعـلـق بـكـرة
الـقـدم .

ويـكـون مـسـمـوحـا نـقـل الـشـكـوى الـى االتـحـاد وتـنـظـيـم مـراجـعـة فـقـط أمـام لـجـنـتـه التنفيذية
للـبـت بـهـا  ،أو لـطـرحـهـا أمـام لـجـنـة االسـتـئـنـاف وفـض الـنـزاعـات .
وكـل مـخـالـف لـهـذا الـحـظـر مـن األشـخـاص الـطـبـيـعـيـيـن مـن اداريـيـن والعـبـيـن وحـكـام ،
يـتـعـرض لـعـقـوبـات مـخـتـلـفـة تـحـددهـا اللجنة التنفيذية  ،تـتـراوح بـيـن االيـقـاف مـدة سـتـة أشـهـر
وسـنـة واحـدة  ،إضـافـة الـى انـذار الـجـهـة الـمـسـتـدعـيـة الـى وجـوب سـحـب مـراجـعـتـهـا
الـقـضـائـيـة (الـدعـوى) بـالـسـرعـة الـقـصـوى وضـمـن مـدة زمـنـيـة قـصـيـرة تـحـددهـا اللجنة
التنفيذية ال تـقـل عـن ثـالثـة أيـام  ،وهـي مـدة اذا مـا انـقـضـت دون مـبـادرة الـجـهـة الـمـسـتـدعـيـة
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الـى سـحـب مـراجـعـتـهـا الـقـضـائـيـة  ،تـقـوم اللجنة التنفيذية حـيـنـئـذ بـاتـخـاذ الـعـقـوبـات الـمـشـددة
والـمـنـاسـبـة  ،بـمـا فـي ذلـك عـقـوبـة االيـقـاف مـدى الـحـيـاة وتـوقـيـع غـرامـات مـالـيـة مـنـاسـبـة .
أمـا اذا كـانـت الـجـهـة الـمـسـتـدعـيـة والـمـخـالـفـة مـن األشـخـاص الـمـعـنـويـيـن  ،مـثـل الـجـمـعـيـة
فـتـعـاقـب باإليقاف عـن اللـعـب ومـزاولـة أي نـشـاط فـنـي أو اداري مـن شـهـر الـى سـتـة أشـهـر
فـي مـرحـلـة أولـى  ،وبـالـشـطـب مـن عـضـويـة االتـحـاد فـي مـرحـلـة تـالـيـة اذا مـا امـتـنـعـت عـن
سـحـب مـراجـعـتـهـا الـقـضـائـيـة بـعـد تـوجـيـه االتـحـاد انـذار لـهـا بـهـذا الـخـصـوص .

المادة  :8-7آلية االستئناف
 - 1يـجـوز للـمـتـضـرر مـن الـقـرارات الـصادرة عـن اللـجـنـة الـعـلـيـا لالتـحـاد أو عـن أي من لـجـان االتـحـاد
أن يـتـقـدم بـاسـتـئـنـاف أمـام لـجـنـة االسـتـئـنـاف وفـض الـنـزاعـات خـالل مـهـلـة شـهـر مـن تـاريـخ
تـبـلـيـغ هـذه الـقـرار .
 - 2يـقـدم االسـتـئـنـاف بـمـوجـب اسـتـحـضـار اسـتـئـنـافـي عـلـى  3نـسـخ يـودع لـدى األمـانـة الـعـامـة لالتـحاد
ويـسـجـل فـي سـجـل الـوارد لـديـها والـتـي تـقـوم بـدورهـا بـإحـالـتـه خـالل مـهـلـة  3أيـام كـحـد أقـصـى
الـى رئـيـس لـجـنـة االسـتـئـنـاف وفـض الـنـزاعـات .
 - 3يـحـدد رئـيـس لـجـنـة االسـتـئـنـاف مـوعـد جـلـسـة فـي مـدة أقـصـاهـا أسـبـوع مـن تـاريـخ تـبـلـغـه
االسـتـئـنـاف .
 - 4يـجـب أن يـشـمـل االسـتـحـضـار االستئنافي عـلـى بـيـان الـقـرار الـمـسـتـأنـف وتـاريـخـه وبـيـان أسـبـاب
االستـئـنـاف والـطـلـبـات  ،مـرفـق بـه ايـصـال مـالـي يـثـبـت بـمـوجـبـه تـسـديـد رسـم االسـتـئـنـاف،
والمبالغ الـمـتـوجـبـة عـلـى الـمـسـتـأنـف لالتـحـاد بما فيها تلك الناتجة عن القرار المستأنف .
 - 5عـلـى الـمـسـتـأنـف أن يسـدد الـى صـنـدوق االتحاد بـمـوجـب ايـصـال مـالـي بـقـيـمـة  5.111.111لـيـرة
(خمسة مـالييـن لـيـرة) وذلـك بـدل رسم االسـتـئـنـاف .
ال يمكن استرداد هذا الرسم إال في حال كسب المعترض النزاع واتخذت اللجنة ق ار اًر بإعادة الرسم او جزءاً

منه اما في حال عدم كسب المراجعة لدى لجنة االستئناف وفض النزاعات فيكون الرسم المالي مكتسباً

لالتحاد .

 - 6تـعـقـد لـجـنـة االسـتـئـنـاف وفـض الـنـزاعـات اجتماعاتها فـي مـركـز خـاص يحـدده رئـيـس لـجـنـة
االسـتـئـنـاف .
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 - 7تـعـتـمد لـجـنـة االسـتـئنـاف وفـض الـنـزاعـات فـي عـمـلـهـا أنـظـمـة االتـحـاد  ،وعـلـيـهـا فـصـل الـنـزاع
في أسـرع وقـت مـمـكـن  ،وال تـكـون مـلـزمـة بإتباع أيـة أصـول مـحـاكـمـات اال مـا هـو مـنـصـوص عـنـه
فـي هـذه اآلليـة .
 - 8تـعـتـمـد لـجـنـة االسـتـئـنـاف وفـض الـنـزاعـات سـريـة الـمذاكـرة فـي عـمـلـهـا .
 - 6تـكـون قـرارات لـجـنـة االسـتـئـنـاف وفـض الـنـزاعـات نـهائـيـة ومـبـرمـة وال تـخـضـع ألي طـريـق مـن
طـرق االعـتـراض إال أمـام مـحـكـمـة الـتـحـكـيـم الـدولـيـة ( ، )CASكـمـا أن قـراراتـهـا ال يـمـكـن
الـطـعـن بـهـا أمـام أيـة مـحـاكـم قـضـائـيـة أخـرى ألي سـبـب كـان .
 - 11ان اللـجـوء الـى لـجـنـة االستـئـنـاف وفـض الـنـزاعـات ال يـعـلـق الـعـمـل بـالـقـرار الـمـسـتـأنـف ما لم
تقـرر لـجـنـة االسـتـئـنـاف وفـض الـنـزاعـات وقـف الـتـنـفـيـذ .
 - 11تـعـتـبـر جـمـيـع الـنـزاعـات الـتـي حـصـلـت خـالل مـباراة واحـدة أو فـي قـرار واحـد أو فـي مـعـرض
قـضـيـة واحـدة كـأنـهـا نـزاع واحـد .
 - 12مـهـمـا كـانـت الـمـخـالـفـة ال يـمـكـن فـي نـزاع  ،واحـد مهـما تـعـدد الـمـتـضـررون  ،ان يـحـكـم علـى
االتـحـاد بـتـعـويـض يـتـجـاوز ثـالثـيـن ملـيـون لـيـرة لـبـنـانـيـة .
 - 13فـي حـال كـانت االمـكـانـيـات الـمـاديـة لالتـحـاد تـحـول دون تـسـديـد الـتـعـويـضات الـمـحـكـوم بـهـا عـلـيـه
مـن قـبـل لـجـنـة االسـتـئـنـاف وفـض الـنـزاعـات  ،يـحـق لالتـحـاد تـقـسـيـطـهـا لـمـدة سـنـة عـلـى خـمـسـة
أقـسـاط مـتـسـاويـة .

 نـظــــــام الالعـبـيــــــن 0-2تـعـريـف نـظـام الالعـبـيـن :
الـمـادة : 0-0-2
يـقـسـم الالعـبـون وفـقـا ألنـظـمـة االتـحـاد الـدولـي لـكـرة الـقـدم إلـى فئتين هـي :
 - 1الالعـبـون الـهـواة .
 - 2الالعـبـون الـمـحـتـرفـون .

35

الـمـادة : 8-0-2
يـتـم انـتـقـال الالعـب مـن الـخـارج إلـى لـبـنـان بواسطة نظام مطابقة االنتقال  TMSاوبـمـوجـب
شــهـادة انـتـقـال دولـيـة (الـشـهـادة األصلـيـة) .

الـمـادة : 2-0-2
يِـسـمـح لالعـبـيـن الـمـحـتـرفـيـن ،الـمـنـتـسـبـيـن إلـى األنـديـة قـبـل مـهـلـة  72سـاعـة عـلـى األقـل
مـن مـوعـد بـدء الـمـسـابـقـة ،بـاالشـتـراك مـع أنـديـتـهـم فـي الـمـسـابـقـة  .أمـا الالعـبـون
الـمـنـتـسـبـون بـعـد انـقـضـاء مـهـلـة  72سـاعـة عـلـى األقـل مـن بـدء الـمـسـابـقـات الـمـعـنـيـة
فـيـحـق لـهـم الـمـشـاركـة فـي مـسـابـقـات تـالـيـة لـهـا ولـو كـانـت فـي الـمـوسـم الـريـاضـي ذاتـه
بإستثناء الالعبين غير اللبنانيين موضوع المادة .4-1-8

الـمـادة :2-0-2
يـسـمـح للـجـمـعـيـات أن تـسـتكـمـل عـدد الالعـبـيـن غـيـر الـلـبـنـانـيـيـن الـمـصـرح لـهـا بـضـمـهـم
إلـى كـشـوفـاتـهـا  ،كـمـا أن تـسـتـبـدل مـا لـديـهـا مـن العـبـيـن غـيـر لـبـنـانـيـيـن مـنضـمـيـن إلـيـهـا
بـالعـبـيـن جـدد غـيـر لـبـنـانـيـيـن خـالل إقـامـة بـطـولـة الـدوري الـعـام  ،وفـي خـالل الـفـتـرة
الـفـاصـلـة بـيـن مـرحـلـتي الـذهـاب واإلياب للـبـطـولـة  ،وضـمـن مـهـلـة زمـنـيـة تـنـتـهـي قـبـل 72
سـاعـة مـن مـوعـد وتـاريـخ انـطـالق مـرحـلـة االيـاب للـبـطـولـة  .ويـكـون لالعـبـيـن الـجـدد
والـحـال هـذه ،األهـلـيـة للـمـشـاركـة فـي أية مباراة تجري بعد بدء مرحلة اإلياب بغض النظر عن
مهلة  72ساعة المنصوص عنها في المادة . 3-1-8
كـمـا يـشـتـرط أن ال يـكـون الالعـب غـيـر الـلـبـنـانـي الـمـكـمـل للـعـدد أو الـبـديـل لـسـواه مـن بـيـن
العـبـيـن منتقلين مـن نـاد مـحـلـي إلـى مـثـيـلـه فـي خـالل الـفـتـرة الــمـنـوه عـنـهـا أعـاله .

 8-2الالعـبــون الـهـــواة
الـمـادة :0-8-2
يـعـتـبـر الالعـب هـاويـا إذا تـدرب أو اشـتـرك فـي مـبـاراة مـن دون أن يـتـقـاضـى أجـرا أو
تـعـويـضـا سـوى :
 - 1مـصـاريـف الـنـقـل واإلقامة .
2
3
4
5

 ثـمـن الـمـالبـس الـريـاضـيـة . نـفـقـات الـتـدريـب للـحـفـا عـلـى لـيـاقـتـه الـبـدنـيـة . مصاريف الـتـأمـيـن ضـد أخـطـار الـحـوادث الـتـي يـتـعـرض لـهـا أجـور الـسـفـر .36

 - 6التـعـويـضـات عـن خـسـائـر أجـوره الـتـي يـفـقـدهـا بـسـبب اشـتـراكـه فـي الـمـبـاريـات .
على ان يكون هـذا الـتـعـويـض مـسـاويـا لألجـور الـحـقـيـقـيـة .
 - 7رسـوم الـتـأمـيـن ومصاريف الطبابة واالستشفاء ومـصـاريف العالج فـي حـالة اإلصـابة
الناجمة عـن اشـتـراكـه فـي إحـدى الـمـبـاريـات الـتـي يـديـرهـا االتـحـاد أو بـإذن مـنـه .

الـمـادة :8-8-2
يـنـقـسـم الالعـبـون إلـى خـمـس فـئـات :
 - 1فـئـة الـرجـال
 - 2فـئـة اآلمـال
 - 3فـئـة الـشـبـاب

 :الالعـبـون الـذيـن أتـمـوا الـ  21سـنـة
 :الالعـبـون تـحـت سـن  21سـنـة
 :الالعـبـون تـحـت سـن  16سـنـة

 - 4فـئـة الـنـاشـئـيـن

 :الالعـبـون تـحـت سـن  8سـنـة

 - 5فـئـة األشـبـال

 :الالعـبـون تـحـت سـن  14سـنـة

الـمـادة :2-8-2
 - 1تـلـزم كـل جـمـعـيـة أو هـيـئـة فـي بـدايِـة كـل مـوسـم تـقـديـم لـوائـح اسـمـيـة مـفـصـلـة
بـأسـمـاء الالعـبـيـن المعتمدين لـكـل فـئـة مـن الـفـئـات الـخـمـس الـمـنـصـوص عنـهـا فـي
المادة  2-2-8ضـمـن مـهـلـة أقـصـاهـا  15آب مـن كـل سـنـة  ،واسـتـنـادا إلـى شـروط
تـحـديـد األعـمـار الـتي تـحـددهـا الـلـجـنـة التنفيذية دوريـا عـقـب انـتـهـاء كـل مـوسـم
ريـاضـي قـبـل بـدء الـمـوسـم الـتـالـي  ،عـلـى أال يـتـجـاوز عـدد الالعـبـيـن فـي الـفـئـات
الـمـذكـورة الـعـدد الـمـحـدد لـهـا  ،وفـق الالئـحـة اآلتـيـة :
:

ثـالثـون العـبـا ()31

أـ

فـئـة الـرجــال

:

عـشـرون العـبـا ()21

جـ

فـئـة الـشـبـاب (تحت سن  16سنة)

:

ثـالثـون العـبـا ()31

دـ

فـئـة الـنـاشـئـيـن (تحت سن  8سنة)

:

ثـالثـون العـبـا ()31

هـ ـ

فـئـة األشـبـال (تحت سن  14سنة)

:

غـيـر مـحـدد .

ب ـ فــئـة اآلمـال (تحت سن  21سنة)

 - 2يـحـق للـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة أن تـتـقـدم بـالئـحـة غـيـر مـكـتـمـلـة الـعـدد بـصـورة نهـائـيـة
في أي وقت ضـمـن الـمـدة الـمـبـيـنـة فـي الـفـقـرة ( )1مـن هـذه الـمـادة  ،ويـمـكـنـهـا
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االحـتـفـا بـحـق إضـافـة اسـم أي العـب إلـى لـوائـح الـفـئـات الـمـنـصـوص عـلـيـهـا فـي أي
وقـت تـشـاء بـعـد انـقـضـاء تـاريـخ  15آب .
 - 3إذا انـقـضـى تـاريـخ  15آب مـن كـل سـنـة  ،يـصـبـح حـرا كـل العـب لـم يـقـيـد اسـمـه مـن
قـبـل جمـعـيـتـه أو هـيـئـتـه ضـمـن لـوائـحـهـا الـمـقـدمـة الـى االتـحـاد  ،ويـصـبـح مـن حـقـه
الـتـوقـيـع عـلـى كـشـف أية جـمـعـيـة أو هـيـئـة يـشـاء اعـتـبـارا مـن  21آب مـن الـسـنـة
ذاتـهـا ومـن دون الـحـاجـة إلـى الـحـصـول عـلـى مـوافـقـة الـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة الـتـي كـان
مـنـضـمـا إلـيـهـا سابقا .
 - 4يـحـق للـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة بـعـد انـقـضـاء تـاريـخ  15آب مـن كـل سـنـة أن تـعـود فـتـقـيـد
فـي لـوائـحـهـا أي العـب كـان مـنـضـمـا إلـيـهـا ولـم تـقـيـد اسـمـه فـي الـلـوائـح الـخـاصـة
بـهـا ضـمـن الـمـدة الـقـانـونـيـة ( 15آب) فـي أي وقـت تـشـاء إذا كـانـت لـم تـسـتـنـفـذ بـعـد
الـعـدد الـمـحـدد لـهـا  ،عـلـى أنـه يـشـتـرط أن يـوقـع الالعـب نـفـسـه عـلـى كـشـوفـاتـهـا مـن
جـديـد  ،وعـلـى نـحـو مـشـابـه لـعـمـلـيـة انـضـمـامـه األولـى إلـى جـمـعـيـتـه أو هـيـئـتـه .
 - 5يـحـق ألي العـب لـم تـقـيـده جـمـعـيـتـه أو هـيـئـتـه ضـمـن لـوائـحـهـا خـالل الـمـدة
الـقـانـونـيـة ( 15آب) وألي العـب جـديـد  ،أو حـامـل كـتـاب انـتـقـال مـن جـمـعـيـات أو
هـيـئـات لـبـنـانـيـة أو خـارجـيـة  ،أن يـنـضـم إلـى الـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة الـتي يـشـاء فـي أي
وقـت كـان مـن الـسـنـة  ،ويـتـم قـيـده فـي لـوائـحـهـا إذا كـانـت غـيـر مـسـتوفـيـة الـعـدد
الـمـحـدد لـكـل فـئـة .
 - 6يـسـجـل كـل العـب أجـنـبـي مـهـمـا كـان عـمـره  ،ضـمـن الئـحـة فـريـق الـجـمـعـيـة
للـرجـال حـكـمـا  ،ويـتـم احـتـسـابـه مـن ضـمـن الـعـدد الـمـصـرح بـه للـجـمـعـيـة لـضـم
الالعـبـيـن مـن فـئـة الـرجـال اليـهـا.

الـمـادة :2-8-2
كـل جـمـعـيـة تـتـخـلـف لـغـايـة  15آب مـن كـل عـام عـن تـقِـديـم لـوائـح الالعـبـيـن االسـمـيـة
الـمـفـصـلـة والـمـعـتـمـدة للـسـنـة الـجـديـدة (طـبـقـا لـنـص الـمـادة  )3-2-8يـطـبـق بـحـقـهـا مـا
يـأتـي:
 - 1تـجـمـيـد نـشـاطـاتـهـا الـفـنـيـة كـامـلـة مـدة سـبـعـة أيـام .
 - 2إذا انـقـضـت فـتـرة عـقـوبـة تـجـمـيـد نـشـاطـهـا الـفـنـي لـمـدة سـبـعـة أيـام تـنـتـهـي بـانـتـهـاء
يـوم  22آب مـن دون أن تـسـوي الـجـمـعـيـة أوضـاع العـبـيـهـا بـتـقـديـم الـلـوائـح الـخـاصـة
بـهـم والـمـنـصـوص عـلـيـهـا فـي الـمـادة  3-2-8الـفـقـرة ( )1مـن هـذا الـنـظـام  ،تـحـرر
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حـيـنـئـذ تـ واقـيـع جـمـيـع العـبـيـهـا  ،ويـصـبـح فـي إمـكـانـهـم االنـتـقـال إلـى جـمـعـيـات
أخـرى .

الـمـادة :2-8-2
يـسـجـل الالعـبـون فـي ثـالثـة فـئـات :
 - 1الـسـجـل الـعـام لـجـمـيـع الالعـبـيـن مـن مـخـتـلـف الـجـنـسـيـات .
 - 2سـجـل الالعـبـيـن الـلـبـنـانـيـيـن .
 - 3سـجـل الالعـبـيـن غـيـر الـلـبـنـانـيـيـن .

الـمـادة :6-8-2
يـجـري تـسـجـيـل الالعــبـيـن وفـقـا لـمـا يـلـي :
أوالً :
عـلـى الالعـب الـجـديـد الـذي يـرغـب فـي االنـضـمـام إلـى جـمـعـيـة أو هـيـئـة مـا أن يـكـون قـد أتـم
الـثـانـيـة عـشـرة مـن عـمـره  ،وأن يـتـقـدم مـن مـكـتـب االتـحـاد بـالـمـسـتـنـدات الـتـالـيـة :
 - 1كـتـاب انـضـمـام مـوقـع مـن الـرئـيـس وأمـيـن سـر الـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة الـتـي يـرغـب
فـي االنـضـمـام إلـيـهـا تـعـلـن فـيـه قـبـولـهـا عـضـويـتـه مـع ذكـر فـئـتـه .
 - 2صـورة هـويـتـه أو إخـراج قـيـده .
 - 3صورتـان شمسيتان (بـقـيـاس  3× 4سـم)
 - 4رسـم الـتـوقـيـع الـمـالـي الـمـحـدد .
يـوقـع الالعـب عـلـى كـشـوف الـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة الـتـي يـرغـب فـي االنـضـمـام إلـيـهـا
ويـتـعـهـد بـالـلـعـب مـع فـرقـهـا والـتـقـيـد بـأنـظـمـتـهـا وتـعـلـيـمـاتـهـا .
كـمـا يـوقـع بـبـصـمـة ابـهـامـه الـيـمـنـى إلـى جـانـب تـوقـيـعـه بـكـتـابـة اسـمـه .
ثـانـيـا ً :
ال يـحـق لالعـب الـمـعـتـمـد ضـمـن الئـحـة جـمـعـيـتـه االنـتـقـال إلـى جـمـعـيـة جـديـدة إال بـعـد
حـصـولـه عـلـى كـتـاب اسـتـغـنـاء مـن جـمـعـيـتـه يـمـ ّكـنـه مـن الـتـوقـيـع عـلـى كـشـف الـجـمـعـيـة
الـتـي يـرغـب فـي االنـتـقـال إلـيـهـا شـرط أن يـكـون مـزودا بـالـمـسـتـنـدات الـتـالـيـة :
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 - 1كـتـاب اسـتـغـنـاء مـن الـجـمـعـيـة الـمـوقـع عـلـى كـشـوفـهـا مـمـهـورا بـتـوقـيـع كـل مـن
رئـيـسـهـا وأمـيـن سـرهـا وخـتـم الـجـمـعـيـة .
 - 2كـتاب انـضـمـام مـوقـع مـن رئـيـس وأمـيـن سـر الـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة الـتي يـرغـب فـي
االنـضـمـام إلـيـهـا تـعـلـن فـيـه قـبـولـهـا عـضـويـتـه وتـحـدد فـئـتـه .
 - 3صـورة هـويــتـه أو إخـراج قـيـده .
 - 4صـورتـان شمسيتان (بـقـيـاس  3 × 4سـم. ).
 - 5رسـم الـتـوقـيـع الـمـالـي الـمـحـدد .
ثـالـثـا ً :
كـل العـب يـرغـب فـي االنـتـقـال إلـى لـبـنـان مـن الـخـارج عـلـيـه أن يـحـصـل عـلـى تـصـريـح
االنتـقـال ويـطـلـب الـتـصـريـح بـواسـطـة مـكـتـب االتـحـاد  ،وعـلـى الالعـب الـذي حـصـل عـلـى
تـصـريـح االنـتقـال ويـرغـب فـي االنـضـمـام إلـى أيـة جـمـعـيـة أو هـيـئـة أن يـتـقـدم مـن مـكـتـب
االتـحـاد بـالـمـسـتـنـدات الـتـالـيـة :
 - 1تـصـريـح انـتـقـال مـن اتـحـاد الـدولـة األخـيـرة الـتـي كـان يـلـعـب فـيـهـا األخـيـر يـتـضـمـن
مـا يـشـيـر إلـى أن الالعـب يـحـق لـه مـمـارسـة نـشـاطـه الـريـاضـي مـن الـتـاريـخ الـمـحـدد
وأنـه لـيـس هـنـاك مـا يـحـول دون انـتـقـالـه .
 - 2كـتـاب انـضـمـام مـوقـع مـن رئـيـس وأمـيـن سـر الـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة الـتي يـرغـب فـي
االنـضـمـام إلـيـهـا تـعـلـن فـيـه قـبـولـهـا عـضـويـتـه وتـحـدد فـئـته .
 - 3صـورة هـويـتـه أو إخـراج قـيـده أو جـواز سـفـر لألجـنـبـي .
 - 4صـورتـان شـمـسـيـتـان (بـقـيـاس  3× 4سـم).
 - 5رســم الـتـوقـيـع الـمالـي الـمـحـدد .
رابـعـا ً :
يـحـق لـكـل العـب مـن جـمـيـع الـفـئـات والـدرجـات يـحـمـل كـتـاب اسـتغـنـاء أو تـصـريـح انـتـقـال
الـتـوقـيـع عـلـى كـشـف أية جـمـعـيـة أخـرى  ،شـرط أن يـكـون قـد مـضـى عـلـى تـوقـيـعـه الـسـابـق
مـدة سـتـة أشـهـر .
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الـمـادة :7-8-2
فـي حـال عـدم حـصـول الالعـب عـلـى تـصـريـح االنـتـقـال مـن قـبـل االتـحـاد األجـنـبـي (حـيـث
كـان الالعـب مـوجـودا) للـعـب فـي لـبـنـان فـعـلـى الالعـب الـتـقـدم مـن األمـانـة الـعـامـة فـي
االتـحـاد الـلـبـنـانـي بـكـتـاب خـطـي يـتـضـمـن رغـبـتـه بـواسـطـة الـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة الـتـي
يـرغـب بـاالنـضـمـام إلـيـهـا  ،إلبـالغ االتـحـاد األجـنـبـي كـتـابـيـا بـطـريـقـة مـضـمـونـة بـطـلـب
الـمـوافـقـة عـلـى انـتـقـالـه  .وعـلـى االتـحـاد االسـتـجـابـة إلـى طـلـب الـجـمـعـيـة والـقـيـام
بـالـمـراسـالت الالزمـة  .وفـي حـال تـخـلـف االتـحـاد األجـنـبـي عـن الـجـواب  ،فـإن قـوانـيـن
االتـحـاد الـدولـي تـطـبـق عـلـى هـذه الـحـالـة  .ويـتـم قـيـد الالعـب مـؤقـتـا لـجـمـعـيـتـه بـعـد
الـتـوقـيـع عـلـى كـشـوفـهـا  ،ويـصـبـح مـن حـقـه الـلـعـب مـا لـم يـتـلـق االتـحـاد اللـبـنـانـي ردا
بـالـرفـض مـن االتـحـاد الـخـارجـي حـسـب قـوانـيـن االتـحـاد الـدولـي  ،خـالل مـهـلـة  61يـومـا إذا
كـان االتـحـاد األجـنـبـي يـقـع ضـمـن دول قـارة آسـيـا و  61يـومـا ضـمـن دول أيـة قـارة أخـرى ،
مـا لـم يـعـدل االتـحـاد الـدولـي قـوانـيـنـه .

الـمـادة :2-8-2
تـسـجـل كـشـوف الالعـبـيـن لـدى األمـانـة الـعـامـة بـأرقـام مـتـسـلـسـلـة وتـنـقـل أسـمـاؤهـم إلـى
سـجـل الالعـبـيـن وتعـطـى أرقـامـا مـتـسـلـسـلـة تـرسـل نـسـخ الـكـشـوف بـعـد تـسـجـيـلـهـا إلـى كـل
مـن الـجـمـعـيـة أو الـهـيـئـة الـمـعـنـيـة .

الـمـادة :9-8-2
ال يـحـق لالعـب الـتـوقـيـع ألكـثـر مـن جـمـعـيـة واحـدة  ،إال إذا كـان مـوقـعـا لـهـيـئـة يـعـمـل فـيـهـا
وفـي حـال الـمـخـالـفـة يـلـغـى تـوقـيـعـه عـن الـكـشـف الـثـانـي ويـعـتـبـر تـوقـيـعـه األول قـانـونـيـا ،
وتـتـخـذ بـحـق الالعـب الـعـقـوبـات الـمـنـصـوص عـلـيـهـا فـي نـظـام عـقـوبـات الالعـبـيـن .

 2 - 2الالعـبــون الـمـحـتـرفــون :
الـمـادة : 0 - 2 – 2
يـعـتـبـر الالعـب (اللبناني وغير اللبناني) مـحـتـرفـا اذا اتـخـذ مـن لـعـبـة كـرة الـقـدم مـهـنـة اسـاسـيـة
وتـقـاضـى لـقـاء اشـتـراكـه فـي مـبـاريـاتـهـا اجـورا دوريـة أو أجـرا عـن كـل مـبـاراة أو حـسـبـمـا
يـنـص عـلـيـه الـعـقـد الـمـبـرم بـيـنـه وبـيـن الـجـمـعـيـة .
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الـمـادة : 8 - 2 – 2
يـقـيـد الالعـبـون الـمـحـتـرفـون (اللبنانيون وغير اللبنانيون) فـي سـجـالت خـاصـة بـاالتـحـاد
ويسجّل على كشوفات النادي بموجب عقد موقع بين النادي والالعب المحترف يحدد فيه مدة العقد
وقيمته ويسجل لدى االتحاد .ويـبـلـغ االتـحـاد الـدولـي بـأسـمـائـهــم أوال بـأول عـلـى أن تـصـدر
نـشـرة دوريـة بـأسـمـاء هـؤالء الالعـبـيـن طـبـقـا لـمـا جـاء فـي الـنـظـام الـدولـي.

الـمـادة : 2 - 2 – 2
يتقاضى االتحاد رسما عن كل عقد مع العب محترف يعادل  %11من قيمة العقد.

الـمـادة : 2 - 2 – 2
عند توقيع عقد احترافي بين النادي والالعب ال يشطب توقيعه كالعب ها ٍو على الكشوفات (إن وجد).

الـمـادة : 2 - 2 – 2
ال يـحـق لالعـبـيـن الـمـحـتـرفـيـن الـذيـن مـضـى عـلـى احـتـرافـهـم سـنـة عـلـى األقـل الـعــودة الـى
صـفـوف فـرق الـهــواة (يـسـتـثـنـى مـن أحـكـام هـذه الـمـادة الالعـبـون الـمـحـتـرفـون الـذيـن
يـبـرمـون عـقـودا ولـم يـشـتـركـوا فـي أية مـبـاراة ) .

الـمـادة : 6 - 2 – 2
الالعـبـون الـهـواة فـي الـجـمـعـيـات والـهـيـئـات الـمـتـعـاقـدة مـع العـبـيـن غـيـر هـواة أو مـع
العـبـيـن مـحـتـرفـيـن يـعـامـلـون وفـقـا ألحـكـام األنـظـمـة الـعـائـدة الـى الالعـبـيـن الـهـواة .

الـمـادة  : 2 – 2نظام اإلعارة
الـمـادة  :0- 2 – 2نـظـــام االعـــــارة لالعـبـي كـرة الـقـدم بـيـن األنـديـة اللـبـنـانـيـة
اعـتـمـد االتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم مـنـح األنـديـة الـمـنـضـمـة الـيـه فـي كـل الـدرجـات األولـى
والـثـانـيـة والـثـالـثـة والـرابـعـة حـق االسـتـغـنـاء الـمـؤقـت ضـمـن مـبـدأ االعـارة عـن الالعـبـيـن
الـمـسـجـلـيـن عـلـى سـجـالتـهـا الـرسـمـيـة لـدى االتـحـاد  ،بـهـدف انـتـقـالـهـم الـمـؤقـت الـى أنـديـة
مـحـلـيـة أخـرى داخـل لـبـنـان  ،عـلـى أن يـعـودوا الـى الـقـيـد عـلـى سـجـالتـهـا الـرسـمـيــة
بـصـورة آلـيـة لـدى انـتـهــاء الـمـهــل الـزمـنـيــة الـمـبـيـنـة فـي أســاس كـتـاب االسـتـغـنـاء
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الـمـؤقــت الـصـادر عـنـهـا  ،ومـن دون أي حـاجــة الـى تـوقـيــع الالعـبـيـن الـمـعـنـيـيـن مـجـددا"
عـلـى سـجـالت أنـديـتـهـم اللـبـنـانـيـة األسـاسـيـة  ،وذلـك وفـقـا" للـقـواعـد اآلتـيـة :

الـمـادة :0- 0 – 2 – 2
يـحـق لألنـديـة الـمـنـضـمـة الـى االتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم والـمـصـنـفـة فـي كـل الـدرجـات أن
تـسـتـغـنـي لـمـدة مـحـددة ومـؤقـتـة وفـق مـبـدأ االعـارة عـن أي العـب مـسـجـل لـديـهـا لـصـالـح نـاد
لـبـنـانـي آخـر .

الـمـادة : 8-0 – 2 – 2
يـقـتـصـر الـعـمـل بـنـظـام االنـتـقـال الـمـؤقـت بـطـريـقـة االعـارة عـلـى الالعـبـيـن اللـبـنـانـيـيـن ،
وكـذلـك الالعـبـيـن الـفـلـسـطـيـنـيـيـن الـمـسـجـلـيـن لـدى وزارة الـداخـلـيـة اللـبـنـانـيـة ـ الـمـديـريـة
الـعـامـة لـشـؤون الالجـئـيـن الـفـلـسـطـيـنـيـيـن فـي لـبـنـان .
الـمـادة :2 -0 – 2 – 2
يـسـتـعـيـد الـنـادي األسـاسـي العـبـه الـمـسـتـغـنـى عـنـه ويـعـيـد قـيـده عـلـى سـجـالتـه لـدى االتـحـاد
بـصـورة آلـيـة لـدى انـتـهـاء مـدة إعـارتـه الـمـبـيـنـة فـي اسـتـمـارة انـتـقـالـه الـمـؤقـت مـعـارا" ،
وذلـك مـن دون حـاجـة الـى تـوقـيـع الالعـب مـجـددا" عـلـى سـجـل الـنـادي لـدى االتـحـاد

الـمـادة : 2 -0– 2 – 2
يـعـتـمـد االتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم اسـتـمـارة رسـمـيـة خـاصـة بـاعـارة الالعـبـيـن
وانـتـقـالـهـم الـمـؤقـت مـن نـاد الـى نـاد آخـر مـن ضـمـن األنـديـة الـمـحـلـيـة فـي كـل الـدرجـات
األولـى والـثـانـيـة والـثـالـثـة والـرابـعـة  ،فـتـتـضـمـن اسـتـمـارة االعـارة كـل الـتـفـاصـيـل
الـمـتـعـلـقـة بـمـدة انـتـقـال الالعـبـيـن الـمـؤقـت  ،عـلـى أن تـقـتـرن االسـتـمـارة هـذه بـتـواقـيـع كـل
مـن  ،النـادي المنـتـسـب الـيـه الالعـب  ،والنـادي الراغـب فـي انـتـقـال الالعـب اليـه مـعـارا" ،
اضـافـة الـى الالعـب الـمـعـنـي بـاالنـتـقـال مـعـارا"  ،حـيـث يـصـادق االتـحـاد عـلـى اسـتـمـارة
االعـارة لـدى اكـتـمـال عنـاصـر تـوقـيـعـهـا مـن األطـراف الـثـالثـة األوائـل الـمـنـوه عـنـهـم أعـاله ،
ويـصـبـح الالعـب حـيـنـئـذ مـؤهـال" للـتـوقـيـع عـلـى سـجـل تـواقـيـع الالعـبـيـن الـرسـمـي مـع
الـنـادي لـدى االتـحـاد .
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الـمـادة :2 -0– 2 – 2
تـشـتـمـل اسـتـمـارة االنـتـقـال الـمـؤقـت لالعـبـيـن ضـمـن مـبـدأ االعـارة عـلـى أربـعـة أجـزاء
رئـيـسـيـة مـلـزمـة هـي :

أ.

ب.

الـجـزء األول  ،ويـتـعـلـق بـمـوافـقـة الـنـادي الـذي يـنـتـسـب الالعـب الـيـه عـلـى اعـارة
العـبـه الـى النـادي اآلخـر حـصـرا"  ،مـع تـحـديـد اسـم الـنـادي  ،اضـافـة" الـى
تـحـديـد مـدة انـتـقـال الالعـب بـشـكـل مـفـصـل عـبـر ذكـر تـاريـخ بـدء االنـتـقـال
وكـذلـك تـاريـخ انـتـهـاء اعـارتـه .
الـجـزء الـثـانـي  ،ويـتـعـلـق بـقـبـول الـنـادي الـراغـب فـي انـتـقـال الالعـب الـيـه
مـعـارا"  ،والـتـزامـه عـودة الالعـب الـمـعـار الـى نـاديـه األصـلـي فـور انـتـهـاء مـدة
انـتـقـالـه الـيـه مـعـارا" .

ج.

الـجـزء الـثـالـث  ،ويـتـعـلـق بـمـوافـقـة الالعـب عـلـى االنـتـقـال مـعـارا"  ،ومـن ثـم
عـلـى الـعـودة الـفـوريـة الـى نـاديـه األصـلـي فـور انـتـهـاء مـدة إعـارتـه .

د.

الـجـزء الـرابـع  ،ويـتـعـلـق بـمـصـادقـة االتـحـاد عـلـى االتـفـاق الـحـاصـل بـيـن
األطـراف الـثـالثـة ،واعـتـمـاده نـفـاذ مـفـاعـيـلـه الـفـوريـة .

الـمـادة : 6 -0– 2 – 2
لـدى انـتـهـاء مـدة إعـارة الالعـب الـمـحـددة فـي شـهـادة انـتـقـالـه الـمـؤقـت ،يـعـيـد االتـحـاد
اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم قـيـد الالعـب الـمـنـتـهـيـة مـدة إعـارتـه عـلـى سـجـالت نـاديـه األسـاسـي
الـذي كـان مـسـجـال" لـديـه قـبـل انـتـقـالـه الـمـؤقـت مـعـارا" مـنـه  ،وذلـك بـصـورة آلـيـة
ومـبـاشـرة.

الـمـادة : 7 -0– 2 – 2
الالعـب الـمـعـار الـذي يـعـود الـى نـاديـه األسـاسـي آلـيـا" ومـبـاشـرة" لـدى انـتـهـاء مـدة إعـارتـه ،
ال يـحـق لـه اللـعـب مـع نـاديـه األسـاسـي فـي أي بـطـولـة رسـمـيـة فـي لـبـنـان مـا لـم تـكـن مـدة
إعـارتـه قـد انـتـهـت ضـمـن فـتـرة ال تـقـل عـن  72سـاعـة مـن مـوعـد بـدء مـرحـلـة الـذهـاب مـن
الـبـطـولـة  ،اضـافـة الـى كـل مـا نـصـت عـلـيـه شـروط أهـلـيـة الالعـبـيـن الـمـنـصـوص عـنـهـا فـي
نـظـام االتـحـاد األسـاسـي والـداخـلـي بـهـذا الـشـأن  ،وذلـك لـكـي يـتـمـتـع بـاألهـلـيـة الـقـانـونـيـة
للـمـشـاركـة مـع نـاديـه فـي كـامـل مـدة الـبـطـولـة .
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الـمـادة : 2 -0– 2 – 2
يـمـكـن اعـادة الالعـب الـمـنـتـقـل مـعـارا" الـى نـاديـه األسـاسـي قـبـل انـتـهـاء مـدة اعـارتـه  ،شـرط
مـوافـقـة الـنـاديـيـن الـخـطـيـة عـلـى اسـتـعـادة الـنـادي األسـاسـي العـبـه الـمـعـار وذلـك مـن دون
الـحـاجـة الـى تـوقـيـع الالعـب مـجـددا"  ،عـلـى أن ال يـكـتـسـب الالعـب األهـلـيـة الـقـانـونـيـة
للـمـشـاركـة مـع نـاديـه األسـاسـي فـي أي بـطـولـة رسـمـيـة مـا لـم تـكـن اسـتـعـادتـه قـد تـمـت قـبـل
 72سـاعـة عـلـى األقـل مـن مـوعـد بـدء مـرحـلـة الـذهـاب مـن الـبـطـولـة  ،اضـافـة الـى كـل مـا
نـص عـلـيـه نـظـام االتـحـاد األسـاسـي والـداخـلـي فـي مـا يـتـعـلـق بـشـروط أهـلـيـة الالعـبـيـن
للـمـشـاركـة فـي الـبـطـوالت .

الـمـادة : 9 -0– 2 – 2
الالعـب الـذي يـنـتـقـل مـعـارا" مـن نـاد الـى نـاد آخـر  ،ال يـحـق لـه االنـتـقـال ثـانـيـة" الـى نـاد
ثـالـث سـواء بـاالعـارة أو نـهـائـيـا" خـالل مـدة اعـارتـه .

الـمـادة : 01 -0– 2 – 2
لـدى عـودة الالعـب الـمـعـار الـى نـاديـه األسـاسـي  ،يـحـتـفـظ الـنـادي بـالالعـب لـصـالـحـه اذا لـم
يـكـن لـديـه مـكـان شـاغـر فـي الئـحـة العـبـيـه الـمـحـدودة الـعـدد والـمـعـتـمـدة لـه لـدى االتـحـاد ،
وذلـك الـى حـيـن شـغـور أي مـكـان فـي الالئـحـة  ،أو فـي مـوعـد أقـصـاه حـلـول أول فـتـرة
اعـتـمـاد قـيـد سـنـويـة لالعـبـيـن والـمـحـددة قـانـونـا" فـي  15آب مـن كـل عـام  ،حـيـث اذا لـم
يـقـيـده الـنـادي عـلـى سـجـالتـه خـاللـهـا  ،يـصـبـح الالعـب حـرا" ويـمـكـنـه بـالـتـالـي االنـتـقـال
الـى نـاد آخـر وفـق ارادتـه .

الـمـادة : 00 -0– 2 – 2
ال يـحـق لالعـب الـعـائـد مـن االعـارة بـاللـعـب مـع نـاديـه األسـاسـي مـا لـم يـتـم قـيـده ضـمـن
الئـحـة العـبـي الـنـادي الـمـحـدد عـددهـم قـانـونـا" والـمـصـرح لـه بـاعـتـمـاد قـيـدهـم لـدى االتـحـاد
ضـمـن الـفـئـة الـتـي يـنـتـمـي الـيـهـا الالعـب .

الـمـادة : 08 -0– 2 – 2
ال يـجـوز أن تـتـجـاوز مـدة االنـتـقـال الـمـؤقـت بـطـريـقـة االعـارة ثـالث سـنـوات حـدا" أقـصـى .

الـمـادة : 02 -0– 2 – 2
يـحـق لـكـل نـاد أن يـسـتـغـنـي مـؤقـتـا" بـطـريـقـة االعـارة عـمـا مـجـمـوعـه ثـالثـة العـبـيـن حـدا"
أقـصـى  .كـمـا يـحـق لـه أن يـضـم الـى صـفـوفـه بطـريـقـة االعـارة مـا مـجـمـوعـه فـي حـد أقـصـاه
ثـالثـة العـبـيـن فـقـط أيـضـا" .
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الـمـادة : 02 -0– 2 – 2
يـسـتـحـدث االتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم سـجـال" خـاصـا" لـديـه بـاسـتـمـارات االنـتـقـال
الـمـؤقـت لالعـبـيـن بـاالعـارة الـتـي تـتـم بـيـن األنـديـة فـيـمـا بـيـنـهـا ومـع العـبـيـهـا  ،فـيـدون فـيـه
اسـم الالعـب الـمـنـتـقـل مـعـارا"  ،واسـم الـنـادي األسـاسـي لالعـب  ،وكـذلـك اسـم الـنـادي
الـمـنـتـقـل الـيـه الالعـب مـعـارا"  ،اضـافـة الـى تـحـديـد تـاريـخ بـدء االعـارة وتـاريـخ انـتـهـائـهـا .

الـمـادة : 02 -0– 2 – 2
يـسـدد الـنـادي االسـاسـي الـى االتـحـاد الـرسـم الـمـالـي الـمـحـدد فـي الـنـظـام األسـاسـي والـداخـلـي
لالتـحـاد بـخـصـوص رسـوم تـواقـيـع الالعـبـيـن عـلـى اخـتـالف جـنـسـيـاتـهـم  ،وذلـك مـقـابـل
اعـادة قـيـد كـل العـب كـان مـعـارا" مـنـه الـى نـاد آخـر وتـم تـسـجـيـلـه مـجـددا" عـلـى سـجـالتـه
لـدى االتـحـاد .

الـمـادة  : 8 – 2 – 2نـظــام االعـــارة لالعـبـي كـرة الـقـدم الـى الـخــارج:
تـمـنـح أنـديـة كـرة الـقـدم الـمـنـضـمـة الـى االتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم فـي كـل الـدرجـات حـق
االسـتـغـنـاء الـمـؤقـت ضـمـن مـبـدأ االعـارة عـن الالعـبـيـن الـمـسـجـلـيـن عـلـى سـجـالتـهـا
الـرسـمـيـة لـدى االتـحـاد  ،بـهـدف انـتـقـالـهـم الـمـؤقـت الـى خـارج لـبـنـان فـقـط  ،عـلـى أن
يـعـودوا الـى الـقـيـد عـلـى سـجـالتـهـا بـصـورة آلـيـة لـدى انـتـهـاء الـمـهـل الـزمـنـيـة الـمـبـيـنـة فـي
أسـاس كـتـاب االسـتـغـنـاء الـمـؤقـت  ،ومـن دون أي حـاجـة الـى تـوقـيـع الالعـبـيـن الـمـعـنـيـيـن
مـجـددا" عـلـى سـجـالت أنـديـتـهـم اللـبـنـانـيـة األسـاسـيـة  ،وذلـك وفـقـا" للـقـواعـد اآلتـيـة :

الـمـادة :0- 8 – 2 – 2
يـتـلـقـى االتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم طـلـبـا" رسـمـيـا" مـن االتـحـاد الـوطـنـي الـخـارجـي الـذي
يـرغـب أحـد أنـديـتـه بـضـم العـب مـسـجـل لـدى أحـد األنـديـة الـمـحـلـيـة فـي لـبـنـان  ،يـبـيـن فـيـه
طـلـبـه انـتـقـال الالعـب الـى أحـد أنـديـتـه  .ويـصـبـح مـقـبـوال" لـدى االتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة
الـقـدم الـنـظـر فـي امـكـانـيـة اسـتـجـابـتـه  ،مـن دون حـاجـة الـى تـضـمـيـنـه طـلـب انـتـقـال الالعـب
بـصـفـة نـهـائـيـة أو لـفـتـرة انـتـقـال مـؤقـتـة (االعـارة) .

الـمـادة :8- 8 – 2 – 2
يـحـرر الـنـادي الـراغـب فـي انـتـقـال أحـد العـبـيـه مـؤقـتـا" الـى خـارج لـبـنـان كـتـابـا"
بـاالسـتـغـنــاء الـمـؤقـت عـن الالعـب بـصـفـة اعــارة لـمـدة زمـنـيـة مـحـددة  ،يـحـدد فـيـه اسـم
الـنـادي الـخـارجـي واالتـحـاد الـوطـنـي الـخـارجـي الـذي يـتـبـع لـه الـنـادي الـخـارجـي  ،إضـافـة
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الـى تـحـديـد مـدة بـدايـة ونـهـايـة فـتـرة اعـارة الالعـب خـارجـيـا"  ،فـيـرفـعـه الـى االتـحـاد
اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم مـوقـعـا" حـسـب األصـول الـمـعـتـمـدة رسـمـيـا" لـدى االتـحـاد.

الـمـادة :2- 8 – 2 – 2
يـحـرر االتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم شـهـادة انـتـقـال دولـيـة رسـمـيـة وفـقـا" لألصـول الـنـا ـمـة
النـتـقـاالت الالعـبـيـن الـدولـيـة لـدى االتـحـاد الـدولـي لـكـرة الـقـدم  ،يـبـيـن فـيـهـا  ،وكـذلـك فـي
مـلـحـق رسـمـي لـهـا  ،صـفـة االنـتـقـال الـمـؤقـت لالعـب ضـمـن مـبـدأ اعـارتـه للـعـب خـارج
لـبـنـان لـمـدة زمـنـيـة يـتـم تـحـديـد بـدايـتـهـا ونـهـايـتـهـا بـشـكـل واضـح  ،ويـحـصـل الـنـادي
الـمـحـلـي اللـبـنـانـي عـلـى نـسـخـة مـنـهـا  ،فـيـمـا تـرسـل شـهـادة االنـتـقـال الـدولـيـة ومـلـحـقـهـا
الـى االتـحـاد الـوطـنـي الـخـارجـي الـذي يـرغـب الالعـب فـي االنـتـقـال الـى أحـد أنـديـتـه .

الـمـادة :2- 8 – 2 – 2
يـوجـه االتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم نـسـخـة مـن شـهـادة االنـتـقـال الـمـؤقـت الـدولـيـة والـمـلـحـق
الـخـاص بـهـا الـى االتـحـاد الـدولـي لـكـرة الـقـدم .

الـمـادة :2- 8 – 2 – 2
يـسـتـحـدث االتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم سـجـال" خـاصـا" لـديـه بـشـهـادات االنـتـقـال الـمـؤقـت
الـدولـيـة الـتـي يـصـدرهـا  ،يـدون فـيـه اسـم الالعـب الـمـنـتـقـل مـعـارا" الـى خـارج لـبـنـان ،
وكـذلـك اسـم االتـحـاد الـوطـنـي ونـاديـه الـخـارجـي الـمـنـتـقـل اعـارة الـيـه  ،اضـافـة الـى تـحـديـد
بـدء مـدة االعـارة وتـاريـخ انـتـهـائـهـا .

الـمـادة :6- 8 – 2 – 2
لـدى انـتـهـاء مـدة اعـارة الالعـب الـمـحـددة فـي شـهـادة انـتـقـالـه الـمـؤقـت الـدولـيـة  ،يـعـيـد
االتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم قـيـد الالعـب الـمـنـتـهـيـة مـدة اعـارتـه عـلـى سـجـالت نـاديـه
الـمـحـلـي اللـبـنـانـي الـذي كـان مـسـجـال" لـديـه قـبـل انـتـقـالـه الـمـؤقـت الـى الـخـارج  ،وذلـك
بـصـورة آلـيـة ومـبـاشـرة .

الـمـادة :7- 8 – 2 – 2
لـيـس لالعـب الـمـنـتـقـل مـعـارا" الـى خـارج لـبـنـان الـحـق بـاالعـتـراض عـلـى اعـادة قـيـده مـع
نـاديـه الـمـحـلـي اللـبـنـانـي لـدى انـتـهـاء مـدة اعـارتـه الـى الـخـارج .
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الـمـادة :2- 8 – 2 – 2
الالعـب الـمـعـار الـذي يـعـود الـى نـاديـه االصـلـي فـي لـبـنـان آلـيـا" ومـبـاشـرة لـدى انـتـهـاء مـدة
اعـارتـه الـى الـخـارج  ،ال يـحق لـه اللـعـب مـع نـاديـه األصـلـي فـي اي بطـولـة رسـمـيـة فـي
لـبـنـان مـا لـم تـكـن مـدة اعـارتـه الـخـارجـيـة قـد انـتـهـت بـعـد  ،وذلـك قـبـل فـتـرة ال تـقـل عـن 72
سـاعـة مـن مـوعـد بـدء مـرحـلـة الذهاب مـن البـطـولـة  ،لـكـي يتـمـتـع بـاالهـلـيـة للـمـشـاركـة فـي
كـامـل الـبـطـولـة  ،او قـبـل  72سـاعـة مـن مـوعـد بـدء مـرحـلـة االيـاب للـبـطـولـة عـيـنـهـا  ،لـكـي
يتـمـتـع بـحـق الـمـشـاركـة فـي مـرحـلـة االيـاب مـنـهـا .

الـمـادة :9- 8 – 2 – 2
يـسـدد الـنـادي الـمـحـلـي اللـبـنـانـي الـى االتـحـاد مـبـلـغ مـلـيـون لـيـرة لـقـاء اعـادة قـيـد كـل العـب
كـان مـعـارا" الـى الـخـارج وتـم تـسـجـيـلـه مـن جـديـد عـلـى سـجـالتـه لـدى االتـحـاد.

الـمـادة :0- 8 – 2 – 2
الـمـادة :01- 8 – 2 – 2
يـمـكـن للـنـادي الـمـحـلـي اسـتـعـادة العـبـه الـمـعـار الـى الـخـارج قـبـل انـتـهـاء مـدة اعـارتـه ،
شـرط حـصـولـه عـلـى مـوافـقـة االتـحـاد الـوطـنـي الـخـارجـي عـلـى ذلـك .

المادة  – 9االتحادات الفرعية للمناطق
المادة :0-9
يتم انشاء خمسة اتحادات فرعية في المناطق وهي :
 - 1اتحاد الشمال :تشمل صالحيته الجغرافية أقضية  :طرابلس ،عكار ،البترون ،
الكورة ،زغرتا ،بشري والضنية.
 - 2اتحاد البقاع :تشمل صالحيته الجغرافية أقضية  :الهرمل  ،بعلبك  ،زحلة  ،البقاع
الغربي وراشيا.
 - 3اتحاد بيروت :تشمل صالحيته الجغرافية محافظة بيروت.
 - 4اتحاد جبل لبنان :تشمل صالحيته الجغرافية أقضية  :جبيل  ،كسروان ،المتن ،
بعبدا ،عاليه والشوف.
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 - 5اتحاد الجنوب :تشمل صالحيته الجغرافية أقضية :صور  -النبطية – مرجعيون
بنت جبيل  ،حاصبيا  ،جزين وصيدا.

المادة  :8-9يقر النظام االساسي لالتحادات الفرعية من قبل جمعياتها العمومية ويصادق عليها من
قبل اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناني لكرة القدم.

بيروت في  3ايلول 2113

األمين العام

الرئيس

جهاد الشحف

هاشم حيدر

49

