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 وتعاريف مصطلحات
 الكلمات اليت تشري إىل املذكر تشمل املؤنث، كما أن الكلمات بصيغة املفرد تشمل اجلمع والعكس صحيح.

لح
َ
صط

ُ
عريف امل

َ
 الت

 .QFAيرمز له بـ  االتحاد القطري لكرة القدم

 هي الجهاز التنفيذي لالتحاد القطري لكرة القدم اللجنة التنفيذية لالتحاد

 .FIFAاالتحاد الدولي لكرة القدم ويرمز له بـ  الفيفا

 AFC .يرمز له بـ االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

 التحكيم الرياض يمحكمة 
عرف بإسم محكمة 

ُ
عترف بها من الفيفا، وت

ُ
محكمة التحكيم الرياض ي في لوزان ، وامل

 (CASكاس )

 هيئة قطر للتحكيم الرياض ي
هي هيئة التحكيم الرياض ي في قطر واملعترف بها من االتحاد القطري لكرة القدم و  

 (QSATيرمز لها بـ )

 لجنة الرقابة املالية
هي الجهة املختصة بالضوابط الرقابية الالزمة لضمان حسن األداء املالي لألندية  

 الرياضية والتركيز على حماية الدائن

 املسابقات

املسابقات الرسمية التي ينظمها االتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم 

طبًقا ألحكام قطر لفرق أندية الدرجة األولى والدرجة الثانية والفئات السنية، 

ْصُدر من حين آلخر.
َ
 املسابقات ذات الصلة والتي ت

الئحة أوضاع وانتقاالت 

 الالعبين
 .التي تصدر من حين آلخر أنظمة الفيفا الخاصة بأوضاع وانتقاالت الالعبين

 فرق الدرجة األولى
يعني فريق الدرجة األولى للنادي العضو والذي يحق له املشاركة في مسابقة دوري 

 QNBنجوم 

 الالعب األجنبي
هو الالعب الذي ال يحمل الجنسية القطرية وليس مسجال كالعب مقيم أو محلي 

 وفقا ألحكام اللوائح املطبقة.

 االتحاد الذي كان النادي السابُق تابًعا له. االتحاد السابق

 النادي الذي سينتقل منه الالعب. النادي السابق
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 الوسيط

هو شخص طبيعي يقوم بتمثيل الالعبين و/أو األندية سواء بمقابل مادي أو بدون 

مقابل وذلك للتفاوض من أجل إبرام عقد عمل أو يمثل األندية في التفاوض إلبرام 

 عقود إنتقال الالعبين. 

أجنبًيا وذلك طبقا للوائح العمل مع الوسطاء  يمكن أن يكون الوسيط إما محلًيا أو

 والصادرة من قبل االتحاد القطري لكرة القدم.

 هي وكالة، شركة أو أي جهة عمل تمارس أنشطة الوسطاء.  كيان وسيط

 على أساسها. الالعب املحلي
ً
 هو الالعب الذي يحمل الجنسية القطرية ومسجال

 الالعب املقيم
الجنسية القطرية، وليس مسجال كالعب أجنبي وفًقا  هو الالعب الذي ال يحمل

 لشروط وأحكام هذه اللوائح واملتطلبات التي يضعها االتحاد القطري لكرة القدم.

 قائمة املباراة 
قائمة أسماء الالعبين املشاركين منذ بداية املباراة باإلضافة إلى العبي االحتياط في 

 . قائمة الالعبين األساسيين واالحتياطيين للمباراة( ) املعنية كافة املباريات باملسابقات

ال كعضو في االتحاد القطري لكرة القدم النادي العضو  .النادي الذي يكون ُمَسجَّ

 هو الالعب الذي لم يبلغ سن الثامنة عشر عاًما القاصر

 االتحاد الذي يتبع له النادي الجديد. االتحاد الجديد

 الذي سينتقل اليه الالعب.النادي  النادي الجديد

 املباراة الرسمية

مة مثل بطوالت الدوريات الوطنية  تجري فياملباراة التي 
َّ
َنظ

ُ
إطار كرة القدم امل

والكؤوس الوطنية والبطوالت الدولية لألندية، وال تشمل البطوالت الودية أو 

 التجريبية.  

 بديل(-هي مشاركة الالعب في أي وقت من أوقات املباراة ) أساس ي   املشاركة الفعلية

مة
َّ
ظ
َ
ن
ُ
 كرة القدم امل

م تحت رعاية االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، أو 
َّ
َنظ

ُ
مباريات كرة القدم التي ت

 اإلتحادات القارية أو االتحادات الوطنية، أو تلك التي ُيَصرَّح بها من ِقَبِلهم.

 املحميةالفترة 

 تبدأ بعد سريان العقد إذا تم 
ً
فترة ثالثة مواسم كاملة أو ثالث سنوات، أيهما يأتي أوال

 أو فترة موسمين كاملين أو سنتين،  28توقيعه قبل بلوغ الالعب املحترف سن 
ً
عاما

 وتبدأ بعد سريان العقد إذا تم توقيعه بعد بلوغ الالعب املحترف سن 
ً
أيهما يأتي أوال

28 .
ً
 عاما

 دوري الدرجة الثانية
هو الدوري الذي ينظمه االتحاد القطري لكرة القدم وتشارك فيه فرق أندية الدرجة 

 الثانية لدى  االتحاد القطري لكرة القدم.
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ُضم ِفرق أندية الدرجة األولى ، وُيَعرف عنها في الالئحة بمسمى املسابقة. الرديفدوري 
َ
 ُمسابقة َرسمية ت

 QNBدوري نجوم 
هو الدوري الذي يشارك فيه الفريق األول في أندية الدرجة األولى وتنظمه مؤسسة 

 .QNB Stars Leagueدوري نجوم قطر ويرمز له بـ 

 مؤسسة دوري نجوم قطر
وغيرها من املسابقات املحلية التي  QNBهي املؤسسة التي تعنى بتنظيم دوري نجوم 

 .QSLMتسند إليها من قبل اإلتحاد ويرمز لها بـ 

 فترة التسجيل واالنتقاالت
( من هذه 6، 5الفترة التي يحددها االتحاد القطري لكرة القدم بمقتض ى املادة ) 

 الالئحة.

 نظم ولوائح االتحاد القطري لكرة القدم الخاصة بأوضاع وانتقاالت الالعبين. اللوائح 

 املوسم الرياض ي
على القرارات والتعاميم الصادرة من  يتم تحديد فترته )تاريخ بدايته ونهايته( بناءً 

 االتحاد القطري لكرة القدم.

 التعميم السنوي 
هو تعميم يصدره االتحاد القطري لكرة القدم في بداية املوسم الرياض ي بخصوص 

 عدد الالعبين ونظام التسجيل. 

 فريق الدرجة الثانية
 في اإلتحاد القطري 

ً
لكرة القدم ويحق له  الفريق األول لناد درجة ثانية يكون عضوا

 املشاركة في املسابقات التي ينظمها االتحاد القطري لكرة القدم.

 نظام اإلنتقال الدولي

(، وهو النظام املعمول به على الشبكة اإللكترونية بالتنسيق مع TMSيرمز له ب )

الفيفا من أجل تسهيل عمليات اإلنتقال الدولية لالعبين وتحسين مستوى الشفافية 

 وتبادل املعلومات. 
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 الفصل األول
 أحكام عامة

 
 (1املادة )

 نطاق تطبيق الالئحة 
ِزَمة والنظم لألحكام األسايس املرجع هي الالحئة هذه إن .1

ْ
 يف للمشاركة وأهليتهم القدم، كرة العيب بأوضاع اخلاصة الُمل

صة املسابقات أو دوري جنوم قطر  مؤسسة أو القدم لكرة القطري اإلحتاد ينظمها اليت الرسمية املسابقات  من الُمَرخَّ
 األعضاء األندية تنشأ بني اليت املنازعات وفض األعضاء، األندية بني وانتقالهم القدم، لكرة القطري اإلحتاد طرف

 هذه فإن ذلك، إىل باإلضافة. الزناع نشوب وقت القدم لكرة القطري اإلحتاد و/أو املسجلون سابقا لدى والالعبون
 .الناشئني الالعبني وتنشأة تدريب يف تستثمر  اليت األعضاء األندية لُمكافأة نظام وضع إىل تهدف الالحئة

مدربني وغريهم من ، من العيب كرة القدم  إليها واملنتسبنيكل األندية األعضاء  –بوجه خاص  – الالحئةهذه ب يلزتم .2
ِلني لدى اإلحتاد القطري لكرة القدم. أفراد  اجلهازين اإلداري والفين الُمَسجَّ

 

 (2املادة )
 نولالعبني: اهلواة واحملرتفاأوضاع  

ف الالعبون املشاركون يف  .1  إىل هواة ومحرتفني. كرة القدممسابقات ُيَصنَّ
ها بشكل فعلي جراء حملاليت يت املصاريف يفوقبمقابٍل مادي   معنٍي مع ناٍد  خطيالالعب املحرتف هو املرتبط بعقٍد  .2

 هاوًيا. الالعب ممارسته لعبة كرة القدم، وعدا ذلك يعترب 
 

 (3املادة )
 استعادة وضع اهلواية 

 على األقل من تاريخ 30إال بعد مرور ثالثني ) يعاد تسجيله كهاٍو جيوز ألي العب مسجل كمحرتف أن ال  .1
ً
خر آ( يوما

 كمحرتف. شارك فيهامباراة 

كمحرتف خالل  أخرىويف حال إعادة تسجيل الالعب مرة  . ياواله يةال يتم دفع أي تعويض عند استعادة وضع .2
 ( 30ثالثني )

ً
 عن التدريب ي،هاوالمن استعادته وضعية  يوما

ً
ِطْبًقا  ،فإن على ناديه اجلديد أن يدفع تعويضا

 لألحكام والنظم الواردة يف هذه الالحئة.
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 (4املادة )
  االعتزال

 على الالعِب املحترِف الراغِب في التوقِف عن ممارسِة نشاِطِه الرياض ي عند انتهاء مدة عقده والالعب  .1
ُ
يتعين

 لدى االتحاد القطري لكرة القدم في كشوفات آخر ناٍد له الهاوي الراغب في إنهاء نشاطه 
ً
الرياض ي أن يظل ُمسجال

 .30لفترة ثالثين )
َ
 ( شهرا

 تبدأ هذه الفترة في اليوم الذي شارك فيه الالعب آلخر مرة مع ناديه في مباراة رسمية. .2
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 الفصل الثاني
اجلهازين اإلداري والفني، وضم الالعبني  أعضاءالالعبني و قيد وانتقاالت 

  الالعبني لقائمة املباريات، وأهلية

 
 

 (5املادة )
 نيتسجيل الالعب 
ل الالعب لدى االتحاد القطري لكرة القدم بوضع الالعب الهاوي أو املحترف حتى يتمكن من اللعب  .1 يجب أن ُيَسجَّ

ا ألحكام ونظم هذه 
ً
 الالئحة.لدى ناٍد عضو باالتحاد، وفق

الالعبون املسجلون هم فقط الالعبون املؤهلون للمشاركة في املسابقات التي ينظمها االتحاد القطري لكرة   .2

 القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر . 

بموجب عملية  التسجيل، يجب على الالعب االلتزام بلوائح ونظم وقرارات واحكام االتحاد الدولي لكرة القدم   .3

لوزان،  -(CASمحكمة التحكيم الرياض ي ) آلسيوي لكرة القدم، االتحاد القطري لكرة القدم،)الفيفا(، االتحاد ا

 لوائح مؤسسة دوري نجوم قطر، حيثما إنطبقت.  ،هيئة قطر للتحكيم الرياض ي،  سويسرا

 مع أكثر من ناٍد في نفس الوقت .4
ً
 .ال يجوز لالعب أن يكون ُمسجال

ٍ أقص ى في املوسم الواحد  .5
خالل هذه الفترة يجوز لالعب أن يشارك في و يجوز لالعب أن يسجل مع ثالث أندية كَحد 

ْيِن فقط   في أي وقت من أوقات املباراة املباريات الرسمية مشاركة فعلية 
َ
ن
ْ
 .ِلناِدَيْين اث

 بين ناِدَيْين ينتميين الى اتحادات (، فإنه إذا كان الال 5وكإستثناء للقاعدة املذكورة في البند السابق ) .6
ً
قال

َ
ت
ْ
عب ُمن

لديها مواسم متداخلة )على سبيل املثال: بداية موسم الصيف أو الخريف في مقابل موسم الشتاء أو الربيع( ، 

 بشروط
ً
شاِر إليه، بشرط أن يكون ملتزما

ُ
 فيجوز عندئٍذ أن يشارك في املباريات الرسمية لناٍد ثالث أثناء املوسم امل

باإلضافة الى ذلك، يجب عليه االلتزام بالبنود والشروط املتعلقة بفترة التسجيل  تعاقده مع نادييه السابقين.

 والحد األدنى ملدة العقد.

في ظل كافة الظروف، يجب إيالء الى اإلعتبار الى النزاهة الرياضية للمسابقات، وعلى وجه الخصوص، ال يجوز  .7

 ألكثر من ناديين مشاركة فعلية لرسمية لالعب أن يشترك في املباريات ا

 

 

 

 

 



8 
 

 (6املادة )
 االنتقاالت فرتات  
ال يجوز انتقال الالعبين إال أثناء إحدى فترتي االنتقاالت السنوية املحددة من قبل االتحاد القطري لكرة القدم،  .1

 ويعني ذلك فترة االنتقال األولى وفترة االنتقال الثانية.

   -فإنه: ( 1كإستثناء من القاعدة املبينة في البند السابق ) .2

ل خارج هذه الفترة مع األخذ في  .أ يجوز لالعب املحترف الذي انتهى عقُده قبل نهاية فترة االنتقاالت أن ُيَسجَّ

 االعتبار مسألة النزاهة الرياضية للمسابقات.

ًرا وبالتراض ي .ب ِ
 
االنتقال أن يسجل خارج  مع النادي قبل انتهاء فترة يجوز لالعب املحترف الذي أنهى عقده ُمبك

ا ملا هو منصوص عليه في هذا البند وهذه الالئحة.
ً
 فترة االنتقاالت، وفق

في حالة إنهاء التعاقد بين النادي والالعب ألسباب عادلة، يتم اتخاذ اإلجراءات املؤقتة لتفادي فسخ العقود  .ج

 على حقوق األطراف، شرط أن ال يك
ً
 إلختصاص الفيفا.وحفاظا

ً
 ون العقد خاضعا

تبدأ فترة التسجيل األولى بعد انتهاء املوسم الرياض ي وتنتهي عادة قبل بداية املوسم الجديد وال تتجاوز هذه الفترة  .3

. أما فترة التسجيل الثانية فتبدأ في منتصف املوسم الرياض ي وال تتجاوز أربعة )12مدة اثنا عشر )
ً
( 4( أسبوعا

 لالتحاد القطري لكرة القدم تعديل أو تغيير تواريخ فترة التسجيل إلى حين حلول هذه التواريخ.أسابيع. يحق 

يقوم االتحاد القطري لكرة القدم بإخطار األندية بفترتي التسجيل لكل موسم وأي تعديل أو تغيير ذي صلة، إن  .4

 ُوجد.

ن  .5 إال إذا تم تقديم طلب رسمي لالتحاد القطري ما لم ينص على خالف ذلك، ال يجوز تسجيل الالعب في ناٍد ُمَعيَّ

 لكرة القدم أثناء فترة التسجيل.

 تسري أحكام هذه املادة على الالعبين الهواة املسجلين بكشوفات االتحاد القطري لكرة القدم   .6
 

ال تنطبق البنود الخاصة بفترتي التسجيل على املسابقات التي يقتصر االشتراك فيها على الهواة.  يقوم االتحاد  .7

الرياضية القطري لكرة القدم بتحديد فترتي تسجيل الالعبين في هذه املسابقات، بشرط إيالء اإلعتبار للنزاهة 

 .للمسابقات املعنية وبإخطار األندية بفترتي التسجيل
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 (7املادة )
  -: ألندية الدرجة األوىلأحكام ومبادئ تسجيل الالعبني  .أ

 العب( ضمن كشف فئة أول رديف . 28تسجيل عدد ال يتجاوز ) .1

ــ  .2  -النحو التالي: علىرديف العب لفئة أول  (28)تسجيل عدد ال يتجاوز خمس العبين أجانب كحد أقص ى ضمن قائمة الـ

 .(  العبين أجانب3)    .أ

 .العب آسيوي  ( 1) .ب

 العربية.(  العب عربي من حاملى جنسية دولة عربية من الدول األعضاء بجامعة الدول 1)  .ج

 منهم مركز حارس مرمى في أي وقت من  .د
ً
يسمح بمشاركة الالعبين املذكورين أعاله في قائمة املباراة، على أال يشغل أيا

 أوقات املباراة.

 لفئة أول رديف . (28)قيمين لكل ناٍد ضمن قائمة الـــ ( العبين م 6تسجيل عدد ال يتجاوز )      .3

 سنة إال بعد موافقة اللجنة التنفيذية باالتحاد. 28 ال يجوز إعادة قيد الالعب املقيم )غير مواليد قطر( وعمره فوق  .4

ا ألحكام هذه الالئحة، إال   .5
ً
بموافقة اللجنة كل العب ليس من مواليد دولة قطر ال يجوز تسجيِله كالعب ُمقيم، وفق

 التنفيذية لالتحاد

 .تخضع كافة تسجيالت الالعبين للوائح الرقابة املالية .6

 - الثانية:ألندية الدرجة أحكام ومبادئ تسجيل الالعبني  .  .ب
 

 العب( ضمن كشف الفريق األول. 26تسجيل عدد ال يتجاوز )  .1

ــ  .2  العب على النحو التالي (26)تسجيل عدد ال يتجاوز خمس العبين أجانب كحد أقص ى ضمن قائمة الـ

 .(  العبين أجانب3)        .أ

 .(  العب آسيوي 1)   .ب

 .( العب عربي من حاملى جنسية دولة عربية من الدول األعضاء بجامعة الدول العربية 1)    .ج

 منهم مركز حارس مرمى في أي وقت من  أعاله فييسمح بمشاركة الالعبين املذكورين    .د
ً
قائمة املباراة، على أال يشغل أيا

 أوقات املباراة.

 سنة. 28( العبين مقيمين من مواليد قطر ال تتجاوز أعمارهم عن 6) ست العبينتسجيل عدد ال يتجاوز  .3
 اللجنة التنفيذية باالتحاد.سنة إال بعد موافقة  28ال يجوز إعادة قيد الالعب املقيم )غير مواليد قطر( وعمره فوق  .4

ا ألحكام هذه الالئحة، إال بموافقة اللجنة  .5
ً
كل العب ليس من مواليد دولة قطر ال يجوز تسجيِله كالعب ُمقيم، وفق

 التنفيذية لالتحاد

 .تخضع كافة تسجيالت الالعبين للوائح لجنة الرقابة املالية .6
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 (8املادة )
 اجراءات وشروط تسجيل الالعبني ووثائق التسجيل 

يلتزم االتحاد القطري لكرة القدم بإخطار األندية بإجراءات وشروط تسجيل الالعبين والوثائق املطلوبة لتسجيلهم 

 .قبل حلول املوسم الرياض ي الجديد

 

 (9املادة )
 طلب التسجيل 

يجب تقديم طلب تسجيل الالعب املحترف على نموذج التسجيل الرسمي واملعتمد من االتحاد القطري لكرة  -1

ا
ً
 به جميع الوثائق واملستندات.  القدم مرفق

يتحمل النادي العضو مسؤولية مطابقة وصحة املستندات املتعلقة بتسجيل الالعب واملقدمة لالتحاد  -2

نضباط باالتحاد اتخاذ االجراءات التأديبية بحق من يخالف أحكام هذا للجنة اال  ويجوز القطري لكرة القدم 

 البند. 

 
 

 (10املادة ) 
 الفحص الطبي 

ال يجوز تسجيل أي العب وضمه لقائمة املباريات الخاصة بمسابقات فرق أندية الدرجة األولى أو فرق أندية  .1

بمستشفى سبيتار، بما في ذلك الدرجة الثانية، إال إذا كان الئقا بنتيجة الفحص الطبي الذي يتم إجراؤه 

َزٌم بالخضوع 
ْ
اح قبل بداية املوسم الرياض ي كل واجتيازه بنجللفحص الطبي تخطيط القلب. كل العٍب ُمل

 من الناحيتين البدنية والصحية، وذلك بموجب شهادة طبية تتضمن عام، ويجب 
ً
أن يكون الالعب الئقا

م هذه الشهادة لالتحاد القطري لكرة القدم مباشرة 
َّ
َسل

ُ
جميع التفاصيل الخاصة بنتائج الفحص الطبي. ت

 وختم الطبيب الذي قام بإجراء الفحص.  بعد اجراء الفحص الطبي، على أن تحمل توقيع

 في حالة انتهاء صالحية فترة الفحص الطبي سوف يتم إيقاف الالعب الى حين إحضار الفحص الطبي الجديد .2

ا  .3
ً
ال يتم تسجيل أي العب من الفئات السنية وضمه لقائمة املباريات الخاصة بجميع املسابقات إال إذا كان الئق

َزٌم يتم إجراؤه من قبل جهة طبية رسمية معتمدة بدولة قطر بنتيجة الفحص الطبي والذي
ْ
. كل العٍب ُمل

 واجتيازه بنجاح قبل بداية املوسم الرياض ي كل عام، ويجب للفحص الطبي بالخضوع 
ً
أن يكون الالعب الئقا

من الناحيتين البدنية والصحية، وذلك بموجب شهادة طبية تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بنتائج 

م هذه الشهادة لالتحاد القطري لكرة القدم مباشرة بعد إجراء الفحص الطبي، على أن  الفحص
َّ
َسل

ُ
الطبي . ت

 تحمل توقيع وختم الطبيب الذي قام بإجراء الفحص. 
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 (11املادة )
 وثيقة تسجيل الالعب 

ل فيها الالعب بوثيقة تسجيل تتضمن البيانات الخاصة  يقوم االتحاد القطري لكرة القدم بتزويد األندية التي ُيَسجَّ

ل فيه الالعب منذ املوسم الرياض ي الذي يصادف يوم ميالده  ِ
بالالعب. ويجب أن تشير وثيقة التسجيل إلى كل ناٍد ُسج 

د الالعب بين موسمين يجب أن تشير وثيقة التسجيل إلى النادي الذي (. وإذا صادف أن وقع يوم ميال 12الثاني عشر )

ل فيه الالعب أثناء املوسم الذي يلي يوم ميالده.  ِ
 ُسج 

 

 (12املادة )
 التسجيلتغيري صفة الالعب يف  

ل  -1  أن ُيَسجَّ
ً
 مقيما

ً
 أو العبا

ً
 أجنبيا

ً
ت االتحاد القطري لكرة القدم بصفته العبا ِ

 
ٍل في ِسِجال ال يجوز ألي العب ُمسجَّ

 تحت أي صفة أخرى بغض النظر عن املدة التي قضاها في دولة قطر. 

)فئة الناشئين فما إذا كان الالعب املسجل )ضمن قائمة بداية املباراة(  مع املنتخب القطري لكرة القدم    -2

فوق(، وفقا ألحكام ولوائح االتحاد الدولي لكرة القدم التي تحكم املسابقات الرسمية التي نظمها االتحاد 

م  ِ
د 
َ
ِل  لديه الالعب أن ُيق َسجَّ

ُ
اآلسيوي لكرة القدم و/ أو االتحاد الدولي لكرة القدم، فإنه يجب على النادي امل

 القطري لكرة القدم لتغيير صفته في التسجيل إلى العب محلي.طلًبا للجنة التنفيذية باالتحاد 

يجوز للجنة التنفيذية لالتحاد إلغاء تسجيل الالعب املسجل بصفة العب محلي أو مقيم إذا كان الالعب املعني  -3

لم يعد مستوٍف للمتطلبات ذات الصلة التي وضعها االتحاد. بناء على اللوائح املطبقة، وعلى وجه الخصوص، 

 في سجالت االتحاد تحت مسمى مختلف 7دد املنصوص عليه باملادة الع
ً
، يجوز أن يبقى الالعب املعني مسجال

يفي بالشروط في ذلك الوقت وفقا للوائح واملتطلبات التي وضعها االتحاد. الغاء التسجيل وعواقبه ال يعد 

 لالعب املعني إلنهاء عقد العمل مع النادي العضو املعني.
ً
 عادال

ً
  سببا

 فـــي  19فئـــة تحـــت  رديـــف إلـــى ول أال يجـــوز تنزيـــل الالعبـــين املســـجلين بفئـــة فريـــق  -4
ً
ــا ســـنة فـــي حـــال مشـــاركتهم فعليـ

 الرديف.ودوري  QNBاحدى مباريات دوري نجوم 

، فقـط مـن خـالل فتـرات االنتقـاالت والتسـجيل املنصـوص املـذكورة أعـالهالحالـة يسمح بتنزيل الالعبين في    -5

 .الصادرة من االتحاد القطري لكرة القدمعليها في التعاميم 
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 (13املادة )
 الالعبني شطب 

بناء على طلب خطي يقدمه النادي  –. ال يجوز شطب تسجيل الالعب املحلي و/أو املقيم خالل املوسم الرياض ي 1

 العضو  إال في الحاالت التالية:

 

 انتهاء مدة العقد بين النادي والالعب. أ. 

ا لألحكام والنظم ذات الصلة.ب. انتقال الالعب لناٍد آخر 
ً
 ِطْبق

الرقابة املالية  ج. إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراض ي مع ضرورة تزويد االتحاد القطري لكرة القدم ولجنة

بالنسخة األصلية من انهاء التعاقد. وفي حال إخالل أحد الطرفين بااللتزامات املنصوص عليها في العقد تجاه 

الطرف اآلخر، يجوز للجنة االنضباط باالتحاد القطري لكرة القدم تطبيق العقوبات واالجراءات التأديبية بحق من 

 إرتكب املخالفة.

 
 

 (14املادة )
 اجلهازين اإلداري والفني ووثائق التسجيل أعضاءت وشروط تسجيل اجراءا 

يتولى االتحاد القطري لكرة القدم إخطار األندية باالجراءات واألحكام ووثائق التسجيل املطلوبة لتسجيل  .1

أعضاء الجهازين اإلداري والفني قبل املوسم الرياض ي. ُيْسَمُح فقط ألعضاء الجهازين اإلداري والفني 

لين ب َسجَّ
ُ
قدم بطاقات امل

ُ
الدخول الى امللعب وَيِحقُّ لهم الجلوس الى جانب العبي االحتياط أثناء املباريات وت

 التسجيل للحكام عند الحاجة.

مدرب جديد،  وتسجيليجوز لألندية األعضاء استبدال املدرب )"املدرب السابق"( خالل املوسم الرياض ي  .2

اتفاق انهاء العقد بالتراض ي املبرم بينه وبين املدرب األخير بتقديم بشرط أن يقوم النادي وقبل تسجيل 

  التحاد القطري لكرة القدم. ااملدرب السابق الى 
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 (15املادة )
، كأس QNBجنوم دوري )ندية الدرجة األوىل ىل أقائمة املباريات، وأهلية الالعبني لالنضمام إلأحكام ومبادئ ضم الالعبني   -أوالً:

 الفاصلة( املباراة ،  "كأس السوبر" كأس الشيخ جاسم -الرديفدوري   األمري،كأس  قطر،
 

 ( العبين.5الحد األقص ى لالعبين األجانب هو خمسة )  .1
 

الدرجة األولى عن  إلى قائمة مباريات االنضمامينبغي أال يتجاوز عدد الالعبين املقيمين الذين يحق لهم  .2

ا لجميع األحكام الواردة في هذه وذلك في جميع املسابقات املشار إليها أعاله، ( العبين، 5خمسة )
ً
وفق

الالئحة ولوائح االتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر الخاصة باملسابقات، و/أو أي 

 أحكام أخرى تحكم هذه املسألة.
 

مع  أعاله،الدرجة األولى املشار إليها مباريات قائمة سنة للمشاركة في  19يجوز االستعانة بالعبين من فئة تحت  .3

 السنية.الفئات  مسابقات ئحةوال  QNBنجوم  دورية ما جاء بالئحة مسابق مراعاة
 

 . الرديف إىل دوري  لالنضمام الالعبني وأهلية املباريات، لقائمة الالعبني ضم ومبادئ أحكام -ثانيًا : 
 

 العبين. (5الحد األقص ى لالعبين األجانب هو خمسة ) .1
 

 عن الرديفينبغي أال يتجاوز عدد الالعبين املقيمين الذين يحق لهم اإلنضمام إلى قائمة مباريات دوري  .2

 .( العبين  5خمسة )
 

مع  مراعاة ما جاء  ، دوري الرديفمباريات قائمة سنة للمشاركة في  19يجوز االستعانة بالعبين من فئة تحت   .3

 .الرديف والئحة مسابقات الفئات السنية  ة دوريبالئحة مسابق

 

إىل أندية الدرجة الثانية )دوري قائمة املباريات، وأهلية الالعبني لالنضمام لأحكام ومبادئ ضم الالعبني  -ثالثُا: 
 ( . ، كأس األمري ، املباراة الفاصلة الدرجة الثانية، كأس الدرجة الثانية

 

 ( العبين.5)الحد األقص ى لالعبين األجانب هو خمسة  .1
 

ينبغي أال يتجاوز عدد الالعبين املقيمين الذين يحق لهم اإلنضمام إلى قائمة مباريات الدرجة الثانية عن  .2

 وذلك في جميع املسابقات املشار إليها أعاله.( العبين، 5خمس )
 

 الثانية املشار إليها أعاله،أندية الدرجة مباريات قائمة سنة للمشاركة في  19يجوز االستعانة بالعبين من فئة تحت  .3

 السنية.ة دوري الدرجة الثانية والئحة مسابقات الفئات ما جاء بالئحة مسابق مع مراعاة
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ا دائًما على األندية املشار إليها أعاله  في جميع األحوال وخالل كافة املسابقات   رابعًا : ا واستثنائيًّ ، تقع املسؤولية حصريًّ

للتأكد من االلتزام التام بجميع لوائح وتعاميم ومتطلبات االتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم 

 قطر التي تتعلق على وجه التحديد بأهلية الالعبين لإلنضمام الى قائمة املباريات وااللتزام بالحد األقص ى لعدد

طبق العقوبات التأديبية من قبل الهيئات القضائية 
ُ
هم للقائمة. ت مُّ

َ
الالعبين األجانب/املقيمين الذين يمكن ض

كر في هذه الفقرة. 
ُ
 باالتحاد القطري لكرة القدم بحق كل من يخالف ما ذ
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 الفصل الثالث
 عقود الالعبني احملرتفني واألندية  

 
 (16املادة )

 أحكام خاصة بعقود األندية والالعبني احملرتفني
ِ من ِقَبل  .1

َعد 
ُ
يتم ابرام العقد بين النادي العضو والالعب املحترف وفق نموذج "عقد العب كرة القدم" امل

 االتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر 

وَدع نسخة ( نسخ أصلية من العقد بين النادي 4يتم تحرير أربع ) .2
ُ
م نسخة واحدة لكل طرف، وت

َّ
َسل

ُ
والالعب وت

 لدى االتحاد القطري لكرة القدم ونسخة أخرى لدى مؤسسة دوري نجوم قطر.

إذا اشترك الوسيط/ كيان وسيط في التفاوض على إبرام العقد يجب أن يذكر اسمه في هذا العقد إن وجد  .3

  كيان وسيط في التفاوض.كما يجب أيضا أن يذكر بالعقد عدم مشاركة الوسيط/ 

 من تاريخه الفعلي وحتى نهاية املوسم الرياض ي وتكون أقص ى مدة للعقد هي  .4
ً
إن أقل مدة للعقد تتحدد بدءا

 خمس سنوات مع مراعاة االستثناءات الواردة في هذه الالئحة.

 توقيع العقد بصفة محترفين.18ال يجوز لالعبين دون الثامنة عشر ) .5
ً
 ( عاما

ن في ابرام عقد مع العب محترف ) أجنبي  إذا رغب ناٍد  .6  -ضرورة  مراعاة ما يلي : محلي (  ،  –ُمَعيَّ

 الالعب احملرتف احمللي  .أ

يجوز لالعب املحترف املحلي التفاوض مع نادي آخر إال في حالة الحصول على موافقة خطية من ناديه ال   -

وفي حالة لم يتلقي الالعب  عرض بتجديد عقد االحتراف مع ناديه الحالي  بعد انتهاء املوعد النهائي  الحالي ،

 .لتقديم العروض من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر فأنه يحق لالعب التسجيل مع ناٍد جديد

   الالعب احملرتف األجنبي  .ب

قد انتهى أو ا كان عقده مع ناديه الحالي ال يجوز لالعب املحترف األجنبي ابرام عقد مع ناٍد آخر إال إذ -

  سينتهي  في خالل   ستة أشهر 

( أعاله، 6يجوز للجنة االنضباط باالتحاد القطري لكرة القدم معاقبة كل من ُيِخلُّ بمضمون الفقرة )  .7

وأيُّ شخص يقوم بتحريض الالعب على تغيير ناديه  ووسطاء الالعبين ويشمل ذلك األندية ومسؤولي األندية

ِد معه بما يخالف أحكام الفقرة )
َ
عاق

َ
ت
ُ
 ( أعاله.6امل

إن سريان العقد متوقف على إيجابية الفحص الطبي و/أو الحصول على رخصة العمل، وال يجوز للنادي  .8

ِبث هذا األخير ايجا
ْ
بية الفحص الطبي وبعد استالم إبرام عقد عمل و/ أو أي عقد آخر مع الالعب ما لم ُيث

 رخصة العمل ذات العالقة، عند الضرورة.

ٍ لجميع مستحقاِت الالعب املالية في سجل الحسابات الخاص بالنادي. .9
 يحتفظ النادي بِسِجل 
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حكام االتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري أح و للوائيخضع العقد الذي يوقع بين الالعب والنادي  .10

.تصادق عليه املؤسسة حتى يعتد به ويعتبر  نأيجب  قطر،نجوم 
َ
باي حال من األحوال ألي  قيح وال  نافذا

إن مخالفة  بينهما.من عقد واحد مع أي نادي يغطي نفس مدة العالقة التعاقدية  أكثر العب محترف توقيع 

إحالة األمر الى لجنة االنضباط في االتحاد القطري لكرة  تستوجبحكام هذه املادة يعتبر مخالفة جسيمة أ

حسب معطيات كل حالة على  والالعب( )الناديالقدم إلتخاذ العقوبات املناسبة بحق األطراف املخالفين 

 حده .

 

 (17املادة )
 احملليني/ املقيمني  أحكام خاصة بعقود األندية والالعبني

ص األحكام الواردة في  هذه هذه الالئحة سارية املفعول تكون األحكام الواردة في الفصل الثالث من  .1
ُ
ن
َ
ما لم ت

 املادة على خالف ذلك.

يجوز لالعب املحترف )الالعب املحلي أو املقيم( إبرام عقد مع ناد آخر وذلك في حالة انتهاء عقده مع ناديه  .2

تي وضعها االتحاد/ مؤسسة دوري نجوم قطر، مع اإللتزام بالتعاميم الحالي وتوافر املتطلبات األخرى ال

 الصادرة من االتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر.

 العقد االحترافي األول: .3

( 18في حال تدرج العب من الفئات السنية وأحقيته في إبراِم عقده االحترافي األول لدى بلوغه ثمانية عشر ) .أ

يتم إبراِم هذا العقد مع النادي الذي ُسجل فيه الالعب عند أهليته إلبرام العقد االحترافي األول  عاًما

 ( سنوات، 3مدة العقد عن ثالث ) يجب أال تقل)"النادي الحالي"(.  

الطرفان على راتب )حسب التقييم الصادر من مؤسسة دوري نجوم  يتفق والالعبعند تعاقد النادي  .ب

للتوصل الى إتفاق على وإذا تعذر االتفاق يجوز طلب الوساطة من االتحاد القطري لكرة القدم  (،قطر

 . العقدإبراِم راتب ) حسب التقييم الصادر من مؤسسة  دوري نجوم قطر( ُيْرض ي الطرفين قبل ال

دها يصبح ( عاًما ولم يقدم له النادي عرض عمل كالعب محترف، عن18في حالة بلوغ الالعب ثماني عشر ) .ج

 ويجوز له اإلنتقال إلى أي ناد أخر وإذا اعترض 
ً
 عليه  إثبات عكس ذلك  . النادي ،حرا

    أن الناديعلى شروط وأحكام عقد االحتراف، رغم  والالعبالنادي إذا تعذر االتفاق بين  .د
ً
م لالعب راتبا  قدَّ

ال يجوز لالعب التسجيل في أي ناٍد آخر قبل  – (،)حسب التقييم الصادر من مؤسسة دوري نجوم قطر

 .عاًما( 21واحد وعشرين )   بلوغه 

ر على  .ه
َ
ثمانية  الذي لم يبلغ الالعِب  األنديِة ومسؤولي األنديِة ووسطاء الالعبين وأي شخٍص تحريِض ُيْحظ

ا على عرض للتعاقد من قبل النادي 18عشر )
ً
كما هو منصوص عليه في  األصلي،( عاًما ولم يحصل مسبق

 اآلحكام املذكورة أعاله لإلنتقال الى ناٍد آخر.
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ر على  .و
َ
الالعِب على تغيير ناديه  األنديِة ومسؤولي األنديِة ووسطاء الالعبين وأي شخٍص تحريِض ُيْحظ

دام الدخوُل في مفاوضاٍت مع الالعب بشأن إبرام عقد االحتراف ما املتعاقِد معه ومغادرة النادي األصلي و 

 عقده األول مع ناديه الحالي ساري املفعول.

من قبل لجنة االنضباط باالتحاد القطري لكرة القدم بحق كل من  واالجراءات التأديبيةتطبق العقوبات  .ز

األندية ومسؤولي األندية ووسطاء الالعبين وأيُّ شخص يقوم ، ويشمل ذلك 17ُيِخل بأحكام املادة 

 ه املتعاقد معه بما يخالف أحكام هذه الالئحةالالعب على مغادرة ناديبتحريض 

 

 :. تسوية العقود4

أ. عند انتهاء مدة العقد أو في حالة انتقال الالعب إلى ناٍد معين أثناء سريان العقد، يجب على الالعب وناديه 

 اعادة تسليم مكان السكنالسابق تسوية كافة االلتزامات )
ً
السيارة وغير ذلك( أو تسديد املبالغ و  مثال

( أيام قبل انتهاء العقد أو تاريخ إبرام عقد االنتقال وحسب االتفاق املبرم بين 10غضون عشرة ) العالقة في

 الطرفين.

ق العقوبات ب.  ب 
َ
ط

ُ
 ، .17/4املادة بحق الالعب والنادي الذي ُيِخل بأحكام  واالجراءات التأديبيةت
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 الفصل الرابع
 اإلنتقال الداخلي لالعبني بني األندية  

 (18املادة )
 أحكام عامة  

 االنتقال الداخلي هو انتقال الالعب من ناٍد عضو إلى ناٍد عضو آخر.  .1

ل الالعب  .2 يجوز لالعب أن ينتقل من ناٍد إلى ناٍد آخر بناء على موافقة خطية وصريحة لالعب. يجب أن ُيَسجَّ

ا لألحكام الواردة في لوائح 
ً
االتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة من جديد في النادي الذي انتقل اليه، وفق

 دوري نجوم قطر .

ل سداد رسوم معينة، يجب ارسال نسخة من العقد الى االتحاد إذا انتقل الالعب من ناٍد إلى ناٍد آخر مقاب .3

ا به جميع وثائق تسجيل الالعب وتعاقده مع  ومؤسسة دوري نجوم قطر، القطري لكرة القدم
ً
مرفق

النادي. ويجب أن يحدد عقد االنتقال ما اذا كانت الرسوم املعنية تشمل أو ال تشمل التعويض عن 

ا لألحكام الوار 
ً
 قطر.االتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم دة في لوائح التدريب، وفق

 يكون انتقال الالعب بموجب عقد نهائي أو على سبيل اإلعارة محدد املدة .  .4

ت  .5
َّ
ٍ لكافة املبالغ املالية املدفوعة من طرف األندية والخاصة بانتقال الالعب في الِسِجال

 بسجل 
ُ
ظ

َ
ف
َ
ُيْحت

 الحسابية للنادي.

 (19املادة )
  )احملليني(إعارة الالعبني 

ا لألحكام الواردة في لوائح يجوز لألندية إعارة العبيها املحترفين، .1
ً
االتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة  وفق

 اإلعارة إلى قواعد انتقال الالعبين املنصوص عليها في هذه الالئحة.  ، وتخضعدوري نجوم قطر

بنماذج عقد اإلعارة الصادرة واملعتمدة من االتحاد القطري لكرة  إليه الالعب منه واملعار يلتزم الناديين املعار  .2

حذف(  ، وال يعتد   –ولن يسمح بالتعديل في نماذج عقود اإلعارة ) إضافة ، القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر 

 بأي اتفاقيات إعارة  أخرى  .

 بين فترتي التسجيل.الحد األدنى ملدة اإلعارة هو الفترة املمتدة بشكل عام، يكون   .3

كمبدأ عام يحق للنادي ابرام اتفاقية إعارة مع الالعب ألكثر من موسم رياض ي واحد في حال االتفاق بين  .4

 (.الالعب –جميع   األطراف املعنية )الناديين 

ن ال يجوز للنادي املعار إليه الالعب   أن يقوم بنقله إلى ناٍد ثالث دون الحصول على موافقة خطية صريحة م .5

 النادي الذي قام بإعارته وعلى وموافقة الالعب املعني.

يسمح لكل نادي من أندية الدرجة األولى والثانية إنهاء إعارة الالعبين بعد اتفـاق جميع األطــراف )الناديين  .6

 يجوز انهاء االتفاقية من طرف واحد . املعتمدة وال والالعب( خالل فترة االنتقاالت 
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 (20املادة )
 تنفيذ العقوبات واالجراءات التأديبية 
مؤسسة دوري نجوم  -القطري لكرة القدم  واالجراءات التأديبية الصادرة من )االتحادعقوبات تطبيق اليجب  

 قطر  

القطرية ملكافحة املنشطات ( على الالعب والتي لم تكتمل مدة  اللجنة - هيئة قطر للتحكيم الرياض ي

 . بالنادي الجديد تنفيذها عند تسجيله

 (21املادة )
 املقيمني/انتقال الالعبني احملليني بقواعد خاصة  

 (.21تسري األحكام الواردة في هذا الفصل الرابع في حدود ما لم يتم النص عليه في املادة ) .1

 االخطار بعدم تجديد العقد: .2

 أشهٍر من تاريخ  .أ
َ
يجوز للنادي تقديم إخطار خطي لالعب بعدم رغبته في تجديد العقد الحالي، قبل ستة

 انتهاء العقد. 

 أشهٍر من تاريخ  .ب
َ
يجوز لالعب تقديم إخطار خطي للنادي بعدم رغبته في تجديد العقد الحالي قبل ستة

يجوز لالعب التفاوض  على اخطار بعدم رغبة النادي في تجديد عقده الحاليحصوله  انتهاء العقد وبعد

 مع نادي جديد. 

 أو أي شخٍص آخر تحريَض الالعِب على االنتقال من العبين،ٍ أو وسيط ال يجوز ألي ناٍد، أو مسؤول في ناد .ج

 . إال في حالة  الحصول على اخطار خطي بعدم رغبة النادي في تجديد عقده الحالي ناديه الحالي

في جميع األحوال، إن إبرام عقد عمل مع ناد جديد يكون خاضعا الى توافر املتطلبات ذات الصلة  .د

(. وفي الحاالت األخرى، وعلى 2فقرة ) 17املنصوص عليها بهذه الالئحة، وعلى وجه الخصوص، املادة 

 م من أحقيته في التفاوض على عقد عمل جديد، ال يجوز لالعب إبرام عقد عمل مع ناد آخر. الرغ

ق العقوبات واالجراءات التأديبية بحق كل طرٍف ُيِخل باألحكام الواردة في املادة  .ه ب 
َ
 .21/2تط

 (22املادة )
 تعويضات التدريب 

 بتدريب وتطوير الالعب في الحاالت التالية:يتعين تسديد قيمة التعويض عن التدريب للنادي الذي قام 

 عند توقيع الالعب أول عقد احتراف له مع ناٍد جديد. .1

. وينبغي سداد قيمة 23في كل مرة ينتقل فيها الالعب املحترف محليا حتى إكماله ثالثة وعشرين ) .2
ً
( عاما

األحكام الخاصة بالتعويض التعويض عن التدريب سواء كان االنتقال أثناء سريان العقد أو عند انتهائه. 

 من هذه الالئحة. 1عن التدريب منصوص عليها في امللحق 
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 (23املادة )
 عب خارج الدولةانتقال الال 

ق لوائح أوضاع وانتقاالت الالعبين التابعة لالتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( على االنتقاالت الدولية  بَّ
َ
ط

ُ
ت

 اتحادات مختلفة.لالعبين بين األندية التي تنتمي إلى 
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 الفصل اخلامس
 احلفاظ على استقرار العقود بني الالعبني احملرتفني واألندية )احرتام العقود( 

 
 (24املادة )
 املستحقات دفعيف  التأخر

واألحكام املنصوص يجب على االندية الوفاء بالتزاماتها املالية تجاه الالعبين واألندية األخرى وفقا للشروط  .1

 عليها في العقود املبرمة مع العبيها املحترفين وفي عقود االنتقال.

 للفقرة  .2
ً
أي أساس  يوما دون  60 أدناه في حالة تأخره عن سداد املستحقات أكثر من 4يجوز معاقبة النادي وفقا

 تعاقدي.

البريد  –كتاب باليد  )تسليمطريق عن يعد النادي متأخرا في الدفع إذا قام )الالعب( بإخطار النادي كتابة  .3

 بالتقصير وإعطاءه مهلة ال تقل عن عشرة أيام للوفاء بالتزاماته املالية.   اإللكتروني(البريد  –املسجل 

في حالة عدم قيام النادي العضو بالسداد خالل املدة الزمنية املذكورة باإلخطار، يقوم الالعب بإخطار  .4

بضرورة تسوية مستحقاته  اإللكتروني(البريد  –البريد املسجل  –كتاب باليد  )تسليمالنادي كتابة عن طريق 

املتأخرة خالل مدة زمنية ال تقل عن خمسة أيام. بعد انتهاء املدة الزمنية املحددة دون سداد، وبناء على 

يعتبر عقد العمل منتهي نتيجة سبب عادل ودون أية عواقب وفقا للوائح  حدة،ظروف كل حالة على 

 .ملطبقةا

يجوز للجنة أوضاع الالعبين بالفيفا، غرفة فض املنازعات، القاض ي املنفرد أو قاض ي غرفة فض املنازعات  .5

 فرض واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

 التحذير .أ

 لفت نظر .ب

 الغرامة .ج

الحرمان من تسجيل العبين جدد سواء على املستوى الدولي أو املحلي بحد أقص ى فترتي تسجيل  .د

 ين.متتاليت

 من هذه املادة 5يجوز الجمع بين العقوبات املنصوص عليها بالفقرة  .6

 تعد تكرار املخالفة ظرفا مشددا لفرض عقوبات أشد على النادي املخالف. .7

د(.و في حالة إيقاف تنفيذ  5يجوز إيقاف تنفيذ عقوبة الحرمان من التسجيل املنصوص عليها في الفقرة ) .8

النادي املعاقب لفترة إختبار تتراوح ما بين ستة أشهر حتى سنتين من  عقوبة الحرمان من التسجيل، يخضع

 (  .5قبل الجهات املختصة واملذكورة أعاله بالفقرة )
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في حالة أن النادي املستفيد من قرار ايقاف تنفيذ عقوبة الحرمان من التسجيل قد ارتكب مخالفة أخرى  .9

نفذ عقوبة الحرمان من التسجيل اثناء فترة االختبار املذكورة بالفقرة أعاله، ُيلغ
ُ
ى قرار ايقاف التنفيذ تلقائيا وت

 باإلضافة الى العقوبات الخاصة باملخالفة الجديدة.

 ال تخل شروط وأحكام هذه املادة بإمكانية تطبيق تدابير إضافية في حالة إنهاء العالقة التعاقدية من جانب واحد. .10

بالفيفا و/ أو غرفة فض املنازعات ) ملحوظة: لالعبين املحليين في خارج نطاق اختصاص لجنة أوضاع الالعبين  .11

واملقيمين(، يجوز للجنة االنضباط باالتحاد القطري لكرة القدم تطبيق املبادئ املذكورة أعاله على النادي 

 .العضو الذي يتأخر في دفع املستحقات أكثر من ستين يوًما دون أساس تعاقدي

 

 

 (25) املادة 
   احرتام العقود 

 ال يجوز إنهاء العقد بين الالعب املحترف والنادي إال مع انتهاء مدة العقد أو بالتراض ي.

 
 

 (26املادة )
 احملليني / األجانب(  )الالعبنيعادلة إنهاء العقد ألسباب  
رياضية( إذا كانت هناك يجوز ِلِكال الطرفين إنهاء العقد بدون تبعات من أي نوع )تعويضات مالية أو عقوبات  -1

 أسباب مشروعة.

 لكل حالة على حدة  ، يجوز لالعب الذي ال يقع عقده ضمن اختصاص لجان الفيفا أو هيئاتها أن ينهي  -2
ً
وفقا

 عقد العمل لسبب عادل بناء على ما يلي:

الية )التي إذا لم يلتزم النادي العضو )على األقل شهرين من تاريخ االستحقاق( بسداد مستحقات الالعب امل .أ

تعادل قيمة على األقل شهرين من الراتب الشهري( وذلك وفقا لعقد العمل املصدق عليه من االتحاد أو 

 مؤسسة دوري نجوم قطر.

يقوم الالعب املعني بإخطار النادي العضو كتابة بالتقصير ويطالبه بالسداد خالل مدة زمنية ال تقل عن  .ب

 البريد اإللكتروني ( . –البريد املسجل  –عشرة أيام عن طريق ) تسليم كتاب باليد 

في حالة عدم قيام النادي العضو بالسداد خالل املدة الزمنية املذكورة باإلخطار، يقوم الالعب بإخطار  .ج

البريد اإللكتروني (  بضرورة تسوية مستحقاته  –البريد املسجل  –النادي كتابة)تسليم كتاب باليد 

عن خمسة أيام. بعد انتهاء املدة الزمنية املحددة دون سداد، وبناء على  املتأخرة خالل مدة زمنية ال تقل

 .ظروف كل حالة على حدة ، يعتبر عقد العمل منتهًيا لسبب عادل ودون أية عواقب وفقا للوائح املطبقة
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 (27املادة )
 عادلةانهاء العقد ألسباب رياضية  

من إجمالي عدد املباريات  %10املحترف قد شارك في أقل من إذا ثبت خالل أحد املواسم الرياضية أن الالعب  .1

 الى سبب رياض ي مشروع.
ً
 الرسمية لناديه، في هذه الحالة يجوز له إنهاء عقده قبل انتهاء مدته استنادا

مع مراعاة ظروف الالعب عند تقييم حالته ويتم التحقق من قبل لجنة أوضاع الالعبين عن وجود أسباب  .2

 .ل حالة على حدهرياضية مشروعة لك 

ق العقوبات الرياضية ولكن يجوز دفع تعويضات   .3 بَّ
َ
ط
ُ
يجوز لالعب املحترف  مالية وال في مثل هذه الحاالت ال ت

لي آخر مباراة رسمية لناديه أثناء املوسم 15إنهاء عقده على هذا األساس إال خالل الخمسة عشر )
َ
( يوًما التي ت

 .الرياض ي

 
 

 (28املادة )
 العقد أثناء املوسم الرياضينهاء إقيود  

 ال يجوز إنهاء العقد من طرف واحد أثناء املوسم الرياض ي.

 

 (29املادة )
 عادلنهاء العقد دون سبب إتبعات  

ق هذه األحكام في حال إنهاء العقد دون سبب مشروع. بَّ
َ
ط

ُ
 ت

ا لألحكام املنصوص  .1
ً
وامللحق  22عليها في املادة في جميع األحوال يتعين على الطرف املخالف دفع التعويض. وفق

إال إذا نص العقد على غير ذلك . يتعين احتساب التعويض املترتب على  –الخاص بتعويضات التدريب  1

 دولة قطر وخصوصية الرياضة وأي معايير موضوعية أخرى 
َ
مخالفة إنهاء العقد مع األخِذ في االعتباِر قانون

عقده الحالي و/أو الجديد . تعتبر املدة املتبقية من عقده الحالي، كاملكافآت والحوافز املستحقة لالعب بموجب 

دة خالل مدة  حتى خمِس سنواٍت كحد أقص ى، واملصروفات التي دفعها أو تحملها النادي السابق )تكون ُمَسدَّ

 العقد( وإذا ما تم االخالل بالعقد تعتبر من ضمن الفترة املحمية.

 

 عتبار ، يتم حساب التعويض املستحق لالعب كما يلي :بوضع املبادئ املذكورة أعاله في اإل  .2

  .أ
ً
 بعدفي حال أن الالعب لم يبرم عقدا

ً
  جديدا

ً
انهاء عقده السابق، كقاعدة عامة، يكون التعويض مساويا

 للقيمة املتبقية من العقد الذي تم إنهاءه قبل أوانه.

 بحلول وقت اتخاذ القرار،  .ب
ً
 جديدا

ً
سيتم خصم قيمة العقد الجديد للفترة في حال أن الالعب أبرم عقدا

املساوية للوقت املتبقي من العقد الذي تم إنهاءه قبل أوانه من القيمة املتبقية للعقد الذي تم إنهاءه 
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 على ذلك، ويخضع األمر لإلنهاء املبكر للعقد واملبالغ املستحقة، 
ً
 )التعويض املخفف(. عالوة

ً
مبكرا

)التعويض  لالعب الحصول على مبلغ مساوي لراتب ثالثة أشهر  باإلضافة إلى التعويض املخفف، يحق

أشهر كحد  6اإلضافي(. في حال املالبسات الصارخة، قد يتم زيادة التعويض اإلضافي ليصل إلى راتب 

 أقص ى. ينبغي أال يتعدى إجمالي التعويض القيمة املتبقية للعقد الذي تم إنهاءه قبل أوانه

ست .3
ُ
 فإن مسؤولية سداده تقع ال يجوز منح التعويض امل

ً
حق لطرف ثالث. وإذا تقرر أن يدفع الالعب املحترف تعويضا

. ويجوز تحديد مبلغ التعويض في العقد أو أن يتم االتفاق عليه بين الطرفين.
ً
 على كل من الالعب وناديه الجديد معا

 للمبادئ التالية :عالوة على اإللتزام بسداد التعويض والعقوبات الرياضية التي يمكن تطبيقها عل .4
ً
 ى الالعبين وفقا

 أي العب ثبت إخالله بالعقد أثناء الفترة املحمية إلى الجهات  .أ
َ
يجوز لالتحاد القطري لكرة القدم إحالة

القضائية لالتحاد القطري لكرة القدم التي لها أحقية فرض العقوبات واإلجراءات التأديبية التي يمكن أن 

 إنذاٍر أو 
َ
فرَض غرامٍة و/أو فرَض قيوٍد على اللعب في املباريات الرسمية لفترة قد تصل  تكون حصرًيا توجيه

 ( أشهر. وتدخل هذه العقوبات الرياضية حيز النفاذ فورًيا بمجرد إخطار الالعب بالقرار. 6ستة )

 

م يتم تعطيل العقوبات في الفترة ما بين آخر مباراة رسمية من املوسم وحتى أول مباراة رسمية من املوس .ب

 التالي. وفي كلتا الحالتين تشمل بطوالت الكؤوس الوطنية والبطولة الدولية لألندية.
 

أما إذا ثبت قيام الالعب بإنهاء العقد من طرف واحد بدون أسباب مشروعة أو أسباب رياضية مشروعة  .ج

 بعد الفترة املحمية فال يترتب على ذلك فرض أي عقوبات تأديبية.

 

تأديبية خارج الفترة املحمية في حال عدم تقديم إشعار بإنهاء العقد خالل األيام يجوز تطبيق إجراءات  .د

ل به الالعب. وعند 15الخمسة عشر ) َسجَّ
ُ
( التي تلي آخر مباراة رسمية في املوسم الرياض ي للنادي امل

 تجديد العقد فإن الفترة املحمية تبدأ مرة أخرى عندما يتم تمديد فترة مدة العقد السابق.
 

 

 للمبادئ التالية: .5
ً
 باإلضافة إلى اإللتزام بسداد التعويض يمكن فرض عقوبات رياضية على األندية األعضاء وفقا

 

 أي ناٍد ُيثبت إخالله بالعقد أو التحريض على اإلخالل بالعقد أثناء  .أ
َ
يجوز لالتحاد القطري لكرة القدم إحالة

لكرة القدم التي لها أحقية إيقاع العقوبات الفترة املحمية إلى الجهات القضائية لالتحاد القطري 

واإلجراءات التأديبية التي يمكن أن تكون توجيه انذار أو فرض غرامة، خصم أو إلغاء نقاط، الهبوط الى 

ملدة أقصاها  –محليين أو دوليين / أجانب  –الدرجة األدنى أو حرمان النادي من تسجيل أي العبين جدد 

ْي تسجيل كاملتين و 
َ
َرت
ْ
ت
َ
 متتاليتين.ف

في الحالة األخيرة، ال يجوز للنادي العضو تسجيل العبين جدد إال عند بداية فترة التسجيل املقبلة التي تلي  .ب

انتهاء العقوبة التأديبية ذات الصلة. وعلى وجه التحديد، قد ال يستفيد النادي من اإلستثناءات 
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( الواردة في هذه الالئحة، لتسجيل الالعبين في 6من املادة ) 4و 3، 2واإلجراءات املنصوص عليها في البنود 

 مرحلة مبكرة.
 

ل بالنادي أنهى عقده بدون أسباب مشروعة أو أن يكون النادي قد  .ج َسجَّ
ُ
في حال أن الالعب املحترف امل

 َحرَّض الالعب على اإلخالل بعقده، إال في حال ثبت عكس ذلك.

ة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر ويتصرف بشكل كل شخص تنطبق عليه لوائح ونظم االتحاد القطري لكر  .6

النادي بقصد تسهيل انتقال ذلك الالعب قد يخضع  بينه وبينيدعو إلى تحريض الالعب على اإلخالل بالعقد 

 للعقوبات التأديبية.
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 سالفصل الساد

 وملكية حقوق الالعب االقتصادية ثالث على األنديةالطرف التأثري  

 (30املادة )
 تأثري الطرف الثالث على األندية 

ال يجوز ألي ناٍدي أن يدخل في عقٍد يسمح لطرٍف آخر غير معني بشكل مباشر بهذا العقد، أو أي طرف ثالث  .1

في استقاللية  –من خالل التوظيف أو األمور املتعلقة باإلنتقال  –آخر، باكتساب القدرة على الثأثير 

 فرقه.النادي، أو سياساته أو أداء 

بق اإلجراءات االنضباطية والعقوبات التأديبية على األندية التي ال تلتزم بالقواعد املنصوص عليها في  .2
َ
ط

ُ
ت

 هذه املادة.

 
 (31)املادة 
 االقتصادية الالعب حلقوق الثالث الطرف ملكية
التعويضات ال يجوز لالعب أو النادي إبرام اتفاقيات مع طرف ثالث تعطي له الحق في االشتراك في  .1

املستحقة واملرتبطة بانتقال الالعب في املستقبل من ناد الى اخر، أو تخويله أية حقوق تتعلق بانتقال أو 

 تعويض في املستقبل.

 .01/05/2015يسري مفعول الحظر املذكور بالفقرة أعاله بدًءا من  .2

ائها وال يجوز تمديد مدة وحتى انته 01/05/2015، يجوز استمرار العقود املبرمة قبل 1في ضوء الفقرة  .3

 العقد.

 أكثر من سنة واحدة. 30/04/2015وحتى 01/01/2015ال يجوز سريان العقود املبرمة ما بين  .4

من خالل نظام االنتقال الدولي  1، يتم تسجيل جميع العقود الخاضعة للفقرة 2015في نهاية شهر أبريل  .5

(TMSيجب على جميع األندية التي أبرمت مثل هذا االت .) فاقيات أن تقوم بتحميلها كاملة، شاملة جميع

اسم  امللحقات والتعديالت.  من خالل نظام االنتقال الدولي، يجب تحديد تفاصيل الطرف الثالث املعني

 الالعب بالكامل وكذلك مدة العقد.

 املادة.يجوز فرض تدابير انضباطية على الالعبين واألندية املخالفين لاللتزامات املوضحة في هذه  .6
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 الفصل السابع

ر يف األ
َّ
ص

ُ
ر/التسجيل واإلبالغ عن الالعبني الق

َّ
ص

ُ
 كادميياتمحاية الالعبني الق

 (32املادة )
ر 

َّ
ص

ُ
 محاية الالعبني الق

 سوى لالعبين الذين تفوق أعمارهم ثمانية عشر ) .1
ً
 ( عاًما.18ال يسمح باالنتقال دوليا

ستثنى من هذه القاعدة في حال انتقل 
ُ
والدا الالعب إلى البلد التي يقع فيه النادي الجديد وألسباب غير ت

 متعلقة بكرة القدم.

( كيلو متًرا من الحدود الوطنية للدولة، ويقع 50إذا كان الالعب يسكن على مسافة ال تتجاوز خمسين ) .أ

لو متًرا ( كي50النادي الذي يرغب الالعُب التسجيَل فيه باالتحاد املجاور في نطاق مسافة خمسين )

( كيلو متر. وفي مثل هذه 100أيًضا. ال تتجاوز املسافة بين سكن الالعب واملقر الرئيس ي للنادي مائة )

ْين املوافقة صراحة على  ْعِنيَّ
َ
الحالة يتعين على الالعب أن يظل ُمقيًما في بلده ويجب على اإلتحاَدْين امل

 هذا الترتيب.

 

يسجل في ناٍد من قبل وليس في منطقته التي يوجد فيها النادي  تنطبق شروط هذه املادة على كل العب لم .2

 الذي يرغب التسجيَل فيه للمرة األولى.

من هذه املادة،  2من هذه املادة، وكل عملية تسجيل أولى، وفق البند  1كل عملية انتقال دولي، وفق البند  .3

ُنها لجنة أوضاع الالعبي ِ
َعي 

ُ
ن باالتحاد الدولي لهذا الغرض. وفي حال تخضع ملوافقة اللجنة الفرعية التي ت

ح الفرصة لالتحاد السابق 
َ
ْمن

ُ
الرغبة في تسجيل الالعب يتعين على االتحاد تقديم طلب املوافقة، وت

لَعْرِض موقفه. والبد من الحصول على موافقة اللجنة الفرعية قبل التقدم بأي طلب من االتحاد 

ق للحصول على شهادة انتقال دولي و/أو التسج ِ
ب 
َ
ط
ُ
يل األول. وفي حال عدم اإللتزام بمقتضيات هذا البند ت

ا للعقوبات واالجراءات التأديبية 
ً
ق
ْ
 بحق من أرتكب املخالفة، ِوف

َ
 حينئٍذ العقوبات

ُ
 التأديبية

ُ
اللجنة

املنصوص عليها في لوائح االتحاد الدولي لكرة القدم. وباالضافة إلى االتحاد الذي لم يتقدم بطلٍب 

ق العقوبات واالجراءات التأديبية على االتحاد السابق للحصول ع بَّ
َ
ط

ُ
لى موافقة اللجنة الفرعية، ت

إلصداره شهادة انتقال دولي دون موافقة اللجنة الفرعية وعلى األندية التي توصلت إلى اتفاق يخص 

ر. صَّ
ُ
 انتقال الالعبين الق

للمرة األولى واالنتقال الدولي لالعبين إن إجراءات طلب الحصول على موافقة اللجنة الفرعية للتسجيل  .4

ر ُمْدَرَجة في الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين الخاصة باالتحاد الدولي لكرة القدم مع اإللتزام بما  صَّ
ُ
الق

 التعاميم واللوائح الصادرة من االتحاد القطري لكرة القدم( . -) نظام  تسجيل الالعبينجاء في 
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 (33املادة )
ر يف األكادمييات 

َّ
ص

ُ
 التسجيل واإلبالغ عن الالعبني الق

تلتزم األكاديميات التي تعمل في دولة قطر ولها روابط قانونية أو مالية أو حقيقية بالنادي املعني باإلبالغ  .1

لين في هذه األكاديميات لدى اإلتحاد. َسجَّ
ُ
ر امل صَّ

ُ
 عن الالعبين الق

أن جميع األكاديميات التي تعمل في دولة قطر دون روابط قانونية  يتحقق اإلتحاد القطري لكرة القدم من .2

 أو مالية أو حقيقية بالنادي املعني تقوم بما يلي:

مؤسسة ناٍد يشارك في املسابقات الوطنية ذات العالقة، واإلبالغ عن جميع الالعبين لدى اإلتحاد  .أ

 القطري لكرة القدم أو تسجيلهم في النادي نفسه. 

لين في األكاديميات ألغراض التدريب.اإلبالغ عن ج .ب َسجَّ
ُ
ر امل صَّ

ُ
 ميع الالعبين الق

 

ر الذين تم  .3 صَّ
ُ
يحتفظ اإلتحاد القطري لكرة القدم بسجل خاص يتضمن أسماء وتواريخ ميالد الالعبين الق

 اإلبالغ عنهم من طرف األندية واألكاديميات.

 للوائح االتحاد من خالل اإلبالغ عن الالعبين، تتعهد األكاديميات  .4
ً
والالعبون بممارسة كرة القدم وفقا

 الدولي لكرة القدم، واحترام وتعزيز املبادئ االخالقية في املسابقات النظامية.

 الضرورية بحق من أرتكب  .5
َ
ق اللجنة التأديبية العقوبات ِ

ب 
َ
ط
ُ
في حالة عدم اإللتزام بمقتضيات هذه املادة ت

ا للعقوبات واالجر 
ً
ق
ْ
 اءات التأديبية املنصوص عليها في لوائح االتحاد الدولي لكرة القدم.املخالفة، ِوف

َبرون من مواطني الدول التي 32تسري املادة ) .6
َ
ر الذين ال ُيْعت صَّ

ُ
( أيًضا على اإلبالغ عن جميع الالعبين الق

 عنهم فيها
َ
غ
َ
 .يرغبون أن ُيْبل
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 الفصل الثامن
 الالعبني تسريح

 (34املادة )
 الالعبني تسريح 

يتعين على جميع األندية تسريح الالعبين للمشاركة في املباريات التي ينظمها االتحاد القطري لكرة القدم،  .1

بناء على طلب االتحاد. يخضع الالعبون إلى أحكام وقواعد التسريح التي يحددها االتحاد القطري لكرة 

 القدم.

ينظمها االتحاد القطري لكرة القدم دون الحصول على ال يحق لالعب املسرح املشاركة في أي مقابلة أخرى  .2

 موافقة خطية صريحة من االتحاد القطري لكرة القدم. 

َزم بتسريح العٍب للمشاركة في إحدى مبارياِت االتحاد القطري لكرة القدم طلَب تأجيِل  .3
ْ
ل
ُ
يحق للنادي امل

ا. وال يسري هذا الحق على األندية للمشا
ً
َدت له سلف ِ

ركة في مباريات الدرجة األولى أو الدرجة مباراة ُحد 

إذا كان طلُب التأجيل املذكور يخص العًبا يحق له املشاركة في مباريات  الرديف،دوري الثانية أو مباريات 

ب منه املشاركة في احدى فرق االتحاد القطري لكرة القدم لهذه الفئة. في جميع 
َ
فئة الناشئين وُمطال

الحاالت ينبغي على النادي املعني تقديم طلب خطي بهذا الشأن لالتحاد القطري لكرة القدم مباشرة عند 

 لقي طلب التسريح وإال فلن يتم أخذ الطلب في االعتبار.ت

عند تسريح الالعبين الذين يحملون جنسيات غير الجنسية القطرية، يتعين االلتزام بمعايير التسريح ذات  .4

الصلة / لوائح االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( و/أو لوائح اإلتحادات القارية ذات العالقة، إن 

ألندية طلب تأجيل املباريات عند تسريح الالعبين الذين يحملون جنسيات غير الجنسية وجدت. وال يحق ل

 القطرية. 
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 الفصل التاسع
 تسوية النزاعات

 (35املادة )
 الرياضي هيئة قطر للتحكيم

يكون لهيئة قطر للتحكيم الرياض ي الصالحية الكاملة في النظر في املنازعات املرتبطة بهذه الالئحة ما لم   .1

تكن هذه الصالحية من اختصاص االتحاد القطري لكرة القدم أو هيئة مختصة أخرى تابعة لالتحاد 

 القطري لكرة القدم أو هيئة قضائية تابعة لالتحاد القطري لكرة القدم.

حديد االختصاصات واإلجراءات الخاصة بهذه الهيئات/املحاكم، إن ُوِجدت، في اللوائح ذات الصلة يتم ت .2

 التي تحكم هذه الهيئات/املحاكم.

 في جميع الحاالت، يحق لالتحاد القطري لكرة القدم التوسط في تسوية أي منازعات مرتبطة بهذه اللوائح. .3

قطري لكرة القدم، ال يجوز سماع الدعوى املرتبطة بهذه ما لم ينص على خالف ذلك في لوائح االتحاد ال .4

 اللوائح بعد مرور عامين على الواقعة التي أثارت النزاع.
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 الفصل العاشر
 أحكام ختامية

 

 

 (36املادة )
 الئحة الرقابة املالية

تنطبق عليهم احكام هذه الالئحة املدربين وغيرهم ممن  –تخضع كافة املسائل املالية الناتجة عن عقود الالعبين 

 للضوابط واألحكام الواردة في الئحة لجنة الرقابة املالية.

 

 (37املادة )
 مسائل أخرى غري منصوص عليها 

ُبت فيها اللجنة التنفيذية 
َ
إن أية مسائل غير منصوص عليها في هذه الالئحة وحاالت القوة القاهرة يجب أن ت

ون القرارات الصادرة عنها نهائية. وباالضافة إلى هذه اللوائح يحق لالتحاد أن لالتحاد القطري لكرة القدم وتك

صُّ على سبيل املثال وليس الحصر الفئات السنية و/أو كرة قدم الهواة. لوائح منفصلةُيْصِدر 
ُ
خ
َ
 ت

 

 (38املادة )
  التنفيذ 

ويسري مفعولها من تاريخه ما لم يتم  01/07/2021ِقَبل اللجنة التنفيذية بتاريخ  من الالئحة تم إعتماد هذه

 إلغاؤها أو تعديلها من ِقَبل اللجنة التنفيذية.
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 )تعويضات التدريب( 1الفصل: ملحق 
 (1املادة )

 اهلدف 

( 23( وسن الثالث والعشرين )12يتم تدريب وتأهيل الالعبين الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثاني عشر ) .1

( وذلك عن فترة 23عاًما، وُيستحق سداد تعويض التدريب عن الالعب حتى عمر الثالث والعشرين )

كبدة حتى عمر الواحد والعشرين )
َ
ت
ُ
 (. 21التدريب امل

 عن التدريب دون خرق االلتزام بدفع التعويض عن االخالل بالعقد.يتم دفع مستحقات التعويض  .2
 

 (2املادة )

 دفع تعويضات التدريب
َحقُّ التعويض عن التدريب في حالتين اثنتين: .1

َ
 ُيْست

 ألول مرة كالعب محترف. .أ
ً
 أن يكون الالعب مسجال

العقد( قبل نهاية املوسم  أن ينتقل الالعب املحترف بين األندية )سواء أثناء سريان عقده أو عند نهاية .ب

 (.23الرياض ي الذي يصادف يوم ميالده الثالث والعشرين )

َحقُّ التعويض عن التدريب في حالتين: .2
َ
 ال ُيْست

 إذا أنهى النادي السابق عقد الالعب بدون سبب مشروع )دون املساس بحقوق األندية السابقة(.  .أ

 .إذا استعاد الالعب املحترف صفة الهاوي عند انتقاله .ب

 (3املادة )
 املسؤولية عن دفع تعويضات التدريب

عند تسجيل الالعب املحترف ألول مرة، يجب على النادي الجديد دفع قيمة تعويضات التدريب لجميع األندية التي  .1

 فيها من قبل )بناًء على السجل الرياض ي لالعب( والتي ساهمت في تدريبه منذ ميالده الثاني 
ً
ال كان الالعب ُمَسجَّ

َسب قيمة 30(، وذلك في غضون ثالثين )12) عشر 
َ
ْحت

ُ
 من تاريخ التسجيل بصفة الالعب املحترف. وت

ً
( يوما

التعويضات عن التدريب بالتناسب، على أساس فترة تدريب الالعب في النادي أو األندية السابقة. وفي حالة 

 
ًّ
َحق

َ
ا االنتقاالت الالحقة لالعب املحترف، يكون التعويض عن التدريب ُمْست

ً
ل فيه سابق ِ

ا فقط للنادي الذي ُسج 

 فيه بصفة 
ً
ال على أساس فترة التدريب الفعلية. ولغرض التوضيح، في حالة انتقاٍل الحٍق لالعب من ناٍد كان ُمَسجَّ

ل ألول مرة بصفة املحترف عند نهاية عقده األول  –هاٍو  يتعين سداد التعويض عن التدريب لهذا  – قبل أن ُيَسجَّ

ا لهذه اللوائح. 
ً
 النادي على أساس فترات التدريب كاملة، وليس فترِة تدريبه بصفة املحترف فحسب، وفق

( يوًما من تاريخ تسجيل 30في الحاالت املذكورة أعاله، يكون آخر موعد لسداد قيمة التعويض عن التدريب ثالثون ) .2

 دي الجديد.الالعب املحترف في النا
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 (4املادة )
 تكاليف التدريب 

كلفِة التدريب للمواسم الرياضية التي تقع بين تاريخ ميالد الالعب الثاني عشر ) .1
َ
 ت
ُ
( والخامس 12تبلغ قيَمة

 ( ريال قطري للموسم الرياض ي الكامل.25,000( مبلغ خمسة وعشرين ألف )15عشر )

كلفِة التدريب للمواسم  .2
َ
 ت

ُ
( 16الرياضية التي تقع بين تاريخ ميالد الالعب السادس عشر )تبلغ قيَمة

 ( ريال قطري للموسم الرياض ي الكامل. 50,000خمسين ألف ) ( مبلغ21والواحد وعشرين )

 

 (5املادة )
 إجراءات تأديبية 

تأديبية يجوز للجنة التأديبية التابعة لالتحاد الدولي لكرة القدم فرض اإلجراءات االنضباطية والعقوبات ال

 على األندية والالعبين الذين ال يلتزمون بالقواعد املنصوص عليها في هذا امللحق.

 

 (6املادة )
 قيود دفع تعويضات التدريب لألندية القطرية

بموجب هذه اللوائح، َيِتمُّ سداُد قيمة التعويض عن التدريب بين األندية )القطرية( فقط. ولغرض التوضيح، 

َبر النادي
َ
ا لهذه اللوائح  – ال ُيْعت

ً
ق
ْ
َزًما بتسديد قيمة التعويض عن التدريب لناٍد ال ينتمي لالتحاد  –ِوف

ْ
ُمل

 .القطري لكرة القدم، وال َيِحقُّ التعويُض ألي ناٍد ال ينتمي لالتحاد، بموجب هذه اللوائح

 

 

 


