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الباب
التعريفات
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القانون: قانون مجلس أبوظبي الرياضي رقم)4( لسنة . 1
.2011

المجلس: مجلس أبوظبي الرياضي.. 2

الرئيس: رئيس مجلس اإلدارة.. 3

مجلس اإلدارة: أعضاء مجلس اإلدارة. . 4

األمين العام: أمين عام المجلس.. 5

ذات . 6 والمحلية  االتحادية  السلطات  المعنية:  الجهات 
الصلة.

االكاديمية : مؤسسة رياضية استثمارية خاصة مرخصة . 7
الالعبين   تدريب  الى  تهدف  ذات كيان قانوني مستقل 
على كرة القدم وذلك عبر توفير المرافق و البنية التحتية 
تدريب  بما في ذلك مراكز و مدارس  للتدريب  الضرورية 

كرة القدم و المعسكرات.

مجلس . 8 في  الفنية  الشؤون  إدارة  المختصة:  اإلدارة 
أبوظبي الرياضي.

الممثل القانوني : هو مدير أو رئيس مجلس اإلدارة أو . 9
العضو المنتدب بحسب األصول والذي يمثل األكاديمية 

قانونا في قضاياها و تعاقداتها.

اجتماعية . 10 مؤسسات  الرياضية:  والجمعيات  االندية 
وبدنيا  وثقافيا  رياضيا  االعضاء  تنمية  الى  تهدف  رياضية 

من خالل البرامج التي تقدمها.

العضو: هو كل فرد مرتبط تحت كيان األكاديمية لتقديم . 11
الخدمات او كل فرد مستفيد من الخدمات المقدمة في 

االكاديمية بناء على عقد مبرم بين الطرفين.

1المادة  
يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني الموضحة 

أمام كل منها مالم يقتض السياق خالف ذلك: -
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الباب
نطاق التطبيق 

وأهداف الالئحة
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الالئحـــة  أحـــكام  تســـري 
علـــى جميـــع االكاديميـــات 
الخاصـــة لأللعـــاب الرياضيـــة 
أبوظبـــي  إمـــارة  فـــي 
فـــي  الحـــق  وللمجلـــس 
ترخيـــص وتنظيـــم انشـــطة 
واإلشـــراف  القـــدم  كـــرة 
الشـــروط  حســـب  عليهـــا 
الموضوعـــه  والموصفـــات 
قانـــون  بموجـــب  وذلـــك 
رقـــم  المجلـــس  إنشـــاء 
وذلـــك   2011 لســـنة   )4(
الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق 

 . لمعنيـــة ا

2المادة  
نطاق تطبيق:

تهـــدف الالئحـــة إلـــى ضمـــان 
معاييـــر  مـــن  أدنـــى  حـــد 
الجـــودة الخاصـــة بممارســـة 
نشـــاط األلعـــاب الرياضيـــة  
مـــن  الفنـــي  واالشـــراف 
قبـــل المجلـــس علـــى مـــا 
ـــات  ـــذه األكاديمي ـــه ه تقدم
األعضـــاء  إلـــى  الرياضيـــة 
ـــارة  ـــي إم ـــا ف ـــجلين به المس

أبوظبـــي .

3المادة  
الهدف من الالئحة:
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الباب
إجراءات الترخيص
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تعبئة نموذج طلب الترخيص.. 1
صورة من بطاقة هوية المالك سارية المفعول.. 2
صورة من األسم تجاري.. 3
دراسة الجدوى للمشروع.. 4
بها . 5 لألرض موضح  او ملكية  المفعول  إيجار ساري  عقد 

نوع المنفعه )نشاط رياضي(.

اإلجراءات اإلدارية:	 
موافقات الجهات المعنية. . 1
والمرافـق . 2 المالعـب  توزيـع  إلبعـاد  توضيحـي  مخطـط 

.) ب   , أ   ( الصنفيـن  مـن  لألكاديميـات  الخدميـة 
األكاديميـة . 3 والشـهادات  والمسـتندات  العقـود  توفيـر 

اإلختصـاص. حسـب  المنشـأه  فـي  للعامليـن 
التدريبيـة . 4 عقـود عمـل مدربـي األكاديميـة و شـهاداتهم 

وفـق المـادة )10(البـاب الخامـس مـن هـذه الالئحـة. 
توفيـر طاقـم طبـي )طبيـب عـام بـدوام كامـل ، أخصائـي . 5

طبيعي(. عـالج 
توفير وثائق التأمين لالعبين و االجهزة اإلدارية والفنية.. 6
قائمـة بأدوات التدريـب المتوفرة فعليا وفـق المادة)12(. 7

البـاب الخامس مـن هذه الالئحة.
برنامـج التدريـب الفني لمختلف الفئات العمرية من 6 الى . 8

18 سـنة متماشـيًا مـع خصائـص كل فئـة عمريـة ويتضمـن 
 ، ، المـكان  )أسـم المـدرب ومؤهالتـه ، أوقـات البرنامـج 

إبـالغ المجلـس فـي حـال أي تغييـر علـى البرنامـج( .
لألكاديميـات . 9 داخلـي  إداري  و  تشـغيلي  نظـام   توفيـر 

الخاصـة يحـدد شـروط القبول و تسـجيل األعضـاء و قواعد 
المسـتهدفة   العمريـة  والفئـات  االنضبـاط  و  السـلوك 
مـن  االطـراف  مختلـف  واجبـات  و  حقـوق  الـى  اضافـة 

المجلـس. قبـل  مـن  إعتمادهـا  يتـم  أن  علـى  األعضـاء 
االلتـزام بإشـترطات وإجـراءت التصنيـف المعتمـد مـن قبل . 10

المجلس.

االشتراطات

4المادة  
إجراءات طلب ترخيص أكاديمية ألعاب رياضية	 
مستندات فتح طلب ترخيص أكاديمية ألعاب رياضية:	 
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الباب
الشروط و المعايير 

التنظيمية
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إشتراطات  الصحة والسالمة المهنية:	 
موافقة الدفاع المدني.. 1
صنـــدوف اإلســـعافات األوليـــة مـــزود باألدويـــة . 2

والمســـتلزمات الطبيـــة الضروريـــة يناســـب حجـــم 
وعـــدد أعضـــاء األكاديميـــة .

حصـــول جميـــع طاقـــم المدربيـــن فـــي المركـــز علـــى . 3
رخصـــة اإلســـعافات األوليـــة.

تنســـيق المنشـــأة الرياضيـــة  مـــع مستشـــفى أو . 4
ـــة فـــي  ـــن المنشـــأه الرياضي ـــب ع مركـــز طـــوارئ قري

حـــال حـــدوث أيـــة اصابـــات داخـــل المنشـــأة .
ـــب عـــام فـــي أوقـــات ممارســـة النشـــاط . 5 ـــر طبي توفي

ـــة. الرياضـــي فـــي االكاديمي
تأميـــن ظـــروف األمـــن و الســـالمة للناشـــئين و . 6

الشـــباب قبـــل و أثنـــاء ممارســـة النشـــاط و حتـــى 
مغادرتهـــم األكاديميـــة.

يجب توفير االشتراطات الفنية التالية:	 
قاعـــة اســـتقبال و ادارة مجهـــزة بوســـائل األتصـــال . 1

لألكاديميـــات مـــن الصنفيـــن ) أ , ب (.  
ـــوي . 2 ـــة للمالعـــب و تحت ـــس محاذي ـــل مالب غـــرف تبدي

علـــى جميـــع المرافـــق الخدميـــة ويرتبـــط عددهـــا 
بطاقـــة اســـتيعاب األكاديميـــة.

ـــارة صالحـــة . 3 ملعـــب عشـــب صناعـــي أو طبيعـــي و ان
ـــروط  ـــة  للش ـــي و مطابق ـــاط الرياض ـــة النش لممارس

ـــة. الدولي

5المادة  
االشتراطات
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يجب توفير الخدمات الطبية التالية:	 
عيادة طبية مجهزة لألكاديميات من الصنفين )أ , ب ( . 1

مرخصة من الجهات المعنية. 
توفير طاقم طبي ) طبيب عام ، أخصائي عالج طبيعي( . 2

بعقد دائم أو مؤقت.

يتوجب على االكاديميات الخاصة اإللتزام بتطبيق السياسات 
والتشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي .

يجب على األكاديمية اإللتزام بما يلي:	 
التابعــة . 1 المنشــآت والمرافــق  بالتدخيــن داخــل  الســماح  عــدم 

لألكاديميــة الرياضيــة مــع وضــع تحذيــرات إرشــادية بالمنــع بمــكان 
ــارز داخــل المنشــأة. ب

عــدم بيــع أو ترويــج المــواد أو المكمــالت الغذائيــة دون الحصــول . 2
علــى موافقــة الجهــات المعنية.

عدم التعامل مع المصابين إال لألشخاص المصرح لهم بذلك.. 3
ــر . 4 ــة أو العقاقي ــع األدوي ــداول أو بي عــدم الســماح بإســتخدام أو ت

البنائيــة، أو المنشــطات أوالمــواد المحظــورة طبقــًا للكــود الصادر 
عــن الوكالــة الدوليــة لمكافحــة المنشــطات الرياضيــة. 

تنفيــذ تعليمــات األمــن و الســالمة و الصحــة التــي تصــدر مــن . 5
الجهــات المختصــة.

ــة واألعضــاء بهــذه الالئحــة طــوال . 6 ــزام االكاديمي التأكــد مــن إلت
ــرة ســريانها. فت

8المادة  

7المادة  

األعمال المحظورة:

الشؤون المالية:

6المادة  
العالج و التغطية الطبية:
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الباب
الشروط والمعايير 

الفنية
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المدربون

الالعبون

أدوات التدريب

رخص المدربينالفئة

المستوى األول6 – 14سنة

المستوى الثاني15 – 18سنة

األدواتعدد الكراتالفئة

بمعدل كرة واحدة 6 – 11سنة
ٌأقماع- عالمات - حواجز مختلفة االرتفاع لكل العب

،أطواق، ساللم، أهداف متنقلة صغيرة 
الحجم وأخرى ذات المقاسات المتعددة 

دوليا، قمصان تدريب مختلفة األلوان. بمعدل كرة واحدة 12 – 18سنة
لكل العب

عدد المدربينعدد الالعبين الفئة

اليقل عن مدرب واحد12 العب 6 – 11سنة

اليقل عن مدرب واحد12 العب 12 – 18سنة

توفير مدربين حسب المعايير التالية:	 

توزيع أعداد الالعبين حسب الفئات العمرية التالية:	 

يجب توفير عدد مناسب من الكرات و األدوات التدريبية كالتالي:	 

11المادة  

10المادة  

9المادة  
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الباب
الرقابة والمخالفات
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الرقابة:

على  والرقابة  االشراف  على  الحق  للمجلس 
لألندية  والفني  واالداري  المالي  األداء 
وذلــك  ــارة  االمـ فــي  الرياضية  والجمعيات 
يخص  فيما  المعنية   الجهات  مع  بالتنسيق 
مراقبة أكاديميات كرة القدم الخاصة للتحقق 
والشروط  االحكام  كافة  بتنفيذ  قيامها  من 

المنصوص عليها في هذه الالئحة.

لفت نظر.1. 
توجيه اإلنذار  الكتابي.2. 
خفض مستوى التصنيف.3. 
طلب تعليق أو إلغاء لترخيص األكاديمية من 4. 

الجهات المعنية اذا تم انشاؤها او باشرت 
نشاطها بالمخالفة ألحكام هذه الالئحة.

تقارير 	  بعد االطالع على  للمجلس  يجوز 
التالية  التفتيش فرض إحدى العقوبات 
الخاصة  القدم  كــرة  أكاديميات  على 

نتيجة اإلخالل بهذه الالئحة:

13المادة  

أنواع المخالفات:

12المادة  
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الباب
األحكام العامة
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تقارير . 1 من  بنسخ  المجلس  موافاة  المعنية  الجهات  تتولى 
التفتيش التخاذ اإلجراءات  والعقوبات الالزمة .

يختص المجلس بتفسير أحكام و نصوص الئحة الشروط وهو . 2
المرجع للفصل في الحاالت التي لم يرد لها نص.

يجدد الترخيص سنويا.. 3
تعتبر اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس أبوظبي الرياضي . 4

وال  نص  بشأنها  يرد  لم  فيما  الشروط   لالئحة  مكماًل  جزءًا 
يتعارض مع أحكامها.

يتم العمل بهذه الالئحة فورًا بعد إعتماد رئيس مجلس أبوظبي 
الرياضي.

مجلس أبوظبي الرياضي

14المادة  

15المادة  
تنفيذ بنود الالئحة:
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