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الكلمات التي تشير إلى المذكر تشمل المؤنث، كما أن الكلمات 
بصيغة المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح.

التعريف املصطلح
االحتاد الَقطري لُكرة الَقدم. االحتاد
االحتاد الدويل لُكرة الَقدم. الفيفا

االحتاد اآلسيوي لكرة القدم ُيرمز له بـ )AFC( أو )أي اف يس(. االحتاد اآلسيوي

الَلجنة الَتنفيذية لالحتاد الَقطري لُكرة الَقدم. اللجنة التنفيذية
النادي النادي الذي يكون مسجل كُعضو يف االحتاد.

الحئة اإلنضباط لالحتاد القطري لكرة القدم. الالحئة

قواعد الُسلوك امِلهين الصادرة من االحتاد. الحئة األخالق

نها االحتاد واملختصة بالفصل يف  اللجنة القضائي�ة اليت ُيَكوِّ
اإلستئن�افات ضد القرارات غري النهائي�ة الصادرة من جلنة 

اإلنضباط أو جلنة األخالق.
جلنة اإلستئن�اف

اللجنة القضائي�ة اليت يكونها االحتاد للنظر يف املخالفات 
بصفة إبت�دائي�ة. جلنة اإلنضباط

اللجنة الَقضائي�ة اليت ُيكونها االحتاد واملختصة بالَنظر 
بصفة إبت�دائي�ة يف مخالفات الحئة األخالق. جلنة األخالق

رى عليه املباريات، حسب تعريفه 
ُ

املسطح األريض الذي جُت
يف قوانني اللعبة. ميدان اللعب

املباراة اليت ُينظمها االحتاد أو أي شخص آخر يف قطر، أو 
ُيَنظمها أحد األندية التابعة لالحتاد، وُتقام بني ِفرق يتم 

اختي�ارها لهذه املناسبة. وال يكون للنتيجة أي تأثري إال على 
املباراة أو الدوري الَمعين.

املباراة الودية

الشخص الذي يتم تعيين�ه من ِقَبل اللجنة التنفيذية لقيادة 
العمل اإلداري يف االحتاد. األمني العام

التعريف املصطلح
مباراة بني فريقني ينتميان إىل احتادين مختلفني )ناديني، 

أو نادي ضد منتخب وطين، أو بني منتخبني وطنيني(. املباراة الدولية

قوانني اللعبة الصادرة عن املجلس التشريعي للرابطة 
الدولية لكرة القدم، املعروف بإسم )األيفاب( ويشار له 

.)IFAB( بالرمز
قوانني اللعبة

مراقب املباراة، ُمقيم احُلكام، احَلَكم واحُلكام الُمساعدون، 
احَلَكم الرابع، وأي شخص آخر ُيَعين�ه االحتاد لَتَحُمل 

مسؤولية تتعلق باملباراة.
مسؤولو املباريات

أي شخص باستثن�اء الالعبني، يؤدي أي نشاط َيتعلق بكرة 
القدم يف االحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر، بغض الَنظر عن 

َلقبه وعن نوع النشاط الذي ُيمارسه )إداري، أو ريايض أو أي 
نشاط آخر( وعن ُمدة النشاط، وعلى وجه التحديد ُيعَترب من 

املسؤولني ُكٍل من املديرين واملدربني وموظفي الدعم.

املسؤول الرسيم

هي املباراة اليت يتم َتنظيمها حتت إشراف االحتاد أو إدارة دوري 
جنوم قطر لكافة الِفرق أو األندية اليت َتقع حتت إدارتها، ويكون 
لنت�اجئها تأثري على حقوق الُمشاركة يف املسابقات األخرى ما لم 

َتُنص اللواحئ اخلاصة بها على ِخالف ذلك.

املباراة الرسمية

العب كرة القدم الذي يكون مسجاًل يف أي احتاد من 
االحتادات الُمعرتف بها من قبل الفيفا واالحتاد، كما يشمل 

العب كرة القدم القطري اجلنسية.
الالعب

الوقت بني وصول الفريقني إىل حدود امللعب )االستاد( 
وإطالق احلكم لصافرة بداية املباراة. قبل املباراة

الوقت بني صافرة نهاية املباراة ومغادرة الفريقني حلدود 
امللعب )االستاد(. بعد املباراة

اللجنة القطرية ملكافحة املنشطات اليت أنشأتها اللجنة 
األوملبي�ة القطرية للقيام بمهام مكافحة املنشطات، بإعتب�ارها 

.)QADC( جلنة مستقلة يف قطر، وُيشار إليها بالرمز

اللجنة القطرية 
ملكافحة املنشطات
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التعريف املصطلح
جلنة مستقلة ُمعين�ة من ِقبل اللجنة األوملبي�ة القطرية 

للنظر يف جميع القضايا الناشئة عن مخالفة القواعد اليت 
تضعها اللجنة القطرية ملكافحة املنشطات.

جلنة اإلنضباط 
ملكافحة املنشطات

النظام األسايس واللواحئ والُنظم والتعاميم والتوجيهات 
األخرى الصادرة من االحتاد و إدارة دوري جنوم قطر، وكذلك 

قوانني اللعبة.
اللواحئ

هو تعميم يصدره االحتاد يف بداية املوسم الريايض ويكون 
مختصًا بأعداد الالعبني ونظام التسجيل التعميم السنوي

هي املؤسسة اخلاصة اليت أنشأها االحتاد بموجب القانون 
رقم 21 لسنة 2006م، بشأن املؤسسات اخلاصة ذات النفع 

.)QSLM( العام، و يشار لها بـالرمز
مؤسسة دوري جنوم 

قطر

هي الوكالة الدولية املستقلة املعرتف بها من قبل الفيفا، 
و املختصة بمكافحة املنشطات يف مجال الرياضة واليت 

تم إنشاؤها بموجب إعالن لوزان عن املنشطات يف مجال 
الرياضة الصادر يف نوفمرب 1999م، وُيشار إليها بالرمز 

.)WADA(

الوكالة الدولية 
ملكافحة املنشطات

محكمة التحكيم الريايض يف مونرتيال ـ كندا، والُمعرتف بها 
.)CAS( من قبل الفيفا، وُتعرف بإسم محكمة كاس

محكمة التحكيم 
الريايض

 هي هيئ�ة التحكيم الريايض يف قطر واملعرتف بها من قبل  
.)QSAT( االحتاد القطري لكرة القدم و يرمز لها بـ

هيئ�ة قطر للتحكيم 
الريايض 

 هي اجلهة املختصة بالضوابط الرقابي�ة الالزمة لضمان 
 حسن األداء المايل لألندية الرياضية والرتكزي على

حماية الدائن .
جلنة الرقابة المالية

تعين أي دوري أو كأس أو مسابقة للفئات السني�ة التالية:  
حتت سن العشرون )20(، حتت سن السابعة عشر )17(، 

حتت سن اخلامسة عشر )15(، حتت سن الرابعة عشر 
)14(، حتت سن الثالثة عشر )13(.

مسابقات الفئات 
السني�ة

تمهيد

الئحة اإلنضباط  |  2022 - 2023 
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استنادًا إلى المادة )56( ـ )الفقرة2(، من النظام األساسي لالتحاد 
القطري لكرة القدم، وبعد االطالع على القوانين واللوائح الصادرة من 

االتحاد الدولي لكرة القدم، قررت اللجنة التنفيذية لالتحاد القطري لكرة 
القدم إصدار الئحة اإلنضباط التالية.

المادة )1(
األهداف والمبادئ

حتــدد هــذه الالحئــة األفعــال الــي تشــكل مخالفــة ألحــكام النظــام األســايس واللــواحئ 
ــوم  ــاد وإدارة دوري جن ــل االحت ــن قب ــادرة م ــات الص ــرارات والتوجيه ــم والق والتعامي
ــ�ات  ــام الهيئ ــكل ومه ــم هي ــا تنظ ــا، كم ــد مخالفته ــع  عن ــي توق ــات ال ــر، والعقوب قط
القضائيــ�ة املختصــة بالنظــر يف املخالفــات، واإلجــراءات الواجــب إتب�اعهــا أمــام هــذه 

اللجــان القضائيــ�ة. 

المادة )2(
نطاق التطبيق من حيث القانون

تســري هــذه الالحئــة علــى كافــة املباريــات واملســابقات الــي ينظمهــا االحتــاد أو إدارة   .1
ــا  ــا حيثم ــم تطبيقه ــا يت ــاد. كم ــة لالحت ــرى التابع ــ�ات األخ ــر أو الهيئ ــوم قط دوري جن
حــدث  أذى ألي مســؤول مــن املســؤولني عــن املباريــات، وبصفــة عامــة، ُتطبــق 
علــى كل مخالفــة لألهــداف واملبــادئ املنصــوص عليهــا يف النظــام األســايس لالحتــاد 
أو إدارة دوري جنــوم قطــر. كمــا ُتطبــق أيضــًا علــى أي انتهــاك للــواحئ االحتــاد أو إدارة  

دوري جنــوم قطــر، ممــا ال يقــع حتــت إختصــاص أي  هيئــ�ة رســمية أخــرى. 
ال تســري هــذه الالحئــة علــى منافســات دوري الهــواة يف قطــر، ودوري اجلامعــات   .2

ودوري املــدارس القطريــة، أو فئــات الرباعــم.
3. جيــوز للجنــة التنفيذيــة اســتثن�اء أي مبــاراة وديــة، أو أي مبــاراة للهــواة، أو أي 

منافســة ُينظمهــا االحتــاد مــن نطــاق تطبيــق هــذه الالحئــة.

المادة )3(
نطاق التطبيق من حيث األشخاص الطبيعيين واإلعتباريين

ختضع اجلهات التالية لهذه الالحئة: 
األندية.   .1

إدارة دوري جنوم قطر.  .2
3. أعضاء االحتاد اآلخرون.

املسؤولون الرسميون .  .4
الالعبون.  .5

مسؤولو املباريات.  .6
7. وكالء الالعبني الُمرخص لهم من ِقبل االحتاد. 

8. وكالء الالعبني األجانب املسجلني لدى االحتاد. 
ــأي  ــص ب ــا خيت ــر، فيم ــوم قط ــاد أو إدارة دوري جن ــل االحت ــن قب ــوض م ــخص مف أي  ش  .9
مبــاراة، أو مســابقة أو أي  مناســبة أخــرى ينظمهــا االحتــاد أو إدارة  دوري جنــوم قطــر.

10. اجلمهور.

المادة )4(
نطاق التطبيق من حيث الزمان

ُتطبــق هــذه الالحئــة علــى الوقائــع الــي حتــدث بعــد دخولهــا حــز التنفيــذ. كمــا 
تســري أيضــا علــى الوقائــع الســابقة إذا كانــت هــذه الالحئــة مؤاتيــ�ة بنفــس القــدر 
أو أكــر مالءمــة ملرتكــب املخالفــة، أو إذا كانــت الوقائــع مــا زالــت حتــت نظــر اللجــان 
ــا  ــراءات فإنه ــم اإلج ك

َ
ــي حت ــد ال ــا القواع ــة. أم ــذه الالحئ ــريان ه ــد س ــ�ة بع القضائي

ــة.  ــذه الالحئ ــاذ ه ــرد نف ــري بمج تس
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الباب األول 
القانون الموضوعي
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الفصل األول
)الجزء العام(

القسم األول
شروط توقيع العقوبات

الئحة اإلنضباط  |  2022 - 2023 



الئحة االنضباط  |  2022 - 2023 

17  |    |  16

القسم الثاني 
التدابير اإلنضباطية

المادة )5(
المسؤولية 

توقــع العقوبــة علــى املخالفــات بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت قــد ارتكبــت عمــدًا   .1
أو نتيجــة إهمــال، مــا لــم َيُنــص علــى خــالف ذلــك.

جيــوز وبصفــة إســتثن�ائي�ة اإللــزام بــأن ُتلعــب أي مبــاراة بــدون جمهــور أو علــى   .2
ــباب  ــدد ألس ــتاد( ُمح ــب )اس ــب يف ملع ــر اللع ــوز أن حيظ ــا جي ــدة، كم أرض محاي

تتعلــق بالســالمة، وذلــك دون اشــراط إرتــكاب مخالفــة.

المادة )6(
األفعال التي تصل إلى درجة الشروع

جيب توقيع العقوبة على األفعال الي تصل إىل درجة الشروع يف املخالفة.  .1
يف حــاالت الشــروع جيــوز للجنــة اإلنضبــاط ختفيــف العقوبــة لتكــون أقــل مــن   .2
العقوبــة املفروضــة علــى املخالفــة الفعليــة، حســب مــا تراه مناســبًا، علــى ان ال تقل 

ــادة )12(.  ــا يف الم ــوص عليه ــة املنص ــام للغرام ــد األدىن الع ــن احل ــة ع العقوب

المادة )7(
اإلشتراك

جيــب توقيــع العقوبــة علــى أي شــخص يشــارك عمــدًا يف إرتــكاب املخالفــة، ســواء   .1
كان ذلــك بالتحريــض أو التواطــؤ.

جيــب علــى اللجنــة القضائيــ�ة األخــذ يف اإلعتبــ�ار درجــة  املشــاركة يف املخالفــة مــن   .2
قبــل الشــخص املعــي ويجــوز لهــا ختفيــف العقوبــة تبعــًا لذلــك، مــع مراعــاة أال تقل 

العقوبــة عــن احلــد األدىن العــام للغرامــة املنصــوص عليهــا يف المــادة )12(.
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المادة )8( 
العقوبات التي توقع على األشخاص اإلعتباريين

علــى التاليــة  التأديبيـــــــة  العقوبــــــــات  مــن  أكثــــــر  أو  عقوبــــــة  توقيــع   جيــوز 
األشخاص اإلعتب�اريني: 

1. لفت النظر.
2. التحذير.
3. الغرامة.

4. إلغاء نتيجة املباراة.
5. خصم النقاط.

6. إعادة لعب  املباراة.
7. لعب مباراة بدون جمهور.

8. فرض حظر على اللعب يف ملعب )استاد( معني.
9. لعب مباراة على أرض محايدة.

10. إعتب�ار الفريق مهزوم.
11. سحب اجلائزة. 

12. املنع من تسجيل الالعبني.
13. اإلبعاد من املسابقة.

14. حجز املستحقات المالية من االحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر. 
15. الهبوط إىل درجة أدىن.

16. أي عقوبات أخرى منصوص عليها يف لواحئ االحتاد أو إدارة دوري جنوم  قطر.

المادة )9(
العقوبات التي ُتوقع على األشخاص الطبيعيين

علــى التاليــة  التأديبيــ�ة  العقوبــات  مــن  أكــر  أو  عقوبــة  توقيــع   جيــوز 
األشخاص الطبيعيني: 

1. لفت النظر.
2. التحذير. 
3. الغرامة.

4. سحب اجلائزة.
5. الطرد.

6.  اإليقاف لعدد من املباريات. أو اإليقاف ملدة زمني�ة .
7. املنع من دخول غرف تب�ديل املالبس و/ أو اجللوس على مقاعد البدالء.

8. املنع من دخول امللعب )االستاد(.
9. املنع من املشاركة يف أي نشاط له عالقة بكرة القدم.

10. إيقاف الرخيص ملدة يمكن أن تصل إىل اثي عشر)12( شهًرا.
11. الشطب )إلغاء التسجيل(. 

12.أي عقوبات أخرى منصوص عليها يف لواحئ االحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر. 

المادة )10(
لفت النظر 

هو عبارة عن تذكري يشري إىل مضمون المادة القانوني�ة الي تمت مخالفتها.

المادة )11(
التحذير 

هــو اإلخطــار الرســي املكتــوب الــذي يتــم إرســاله إىل ُمْرَتِكــب املخالفــة للتعبــري عــن 
اســتنكار تلــك املخالفــة مــع التهديــد بفــرض عقوبــة يف حالــة تكــرار املخالفــة.
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المادة )12(
الغرامة

1. يتم توقيع الغرامة بالريال القطري، ويجب دفعها بالعملة ذاتها. 
2. جيــب دفــع الغرامــة بإحــدى الطــرق املقبولــة للدفــع خــالل عشــرة )10( أيــام مــن 

تاريــخ اإلخطــار بالقــرار إال إذا تــم تقديــم طلــب إســتئن�اف. 
3. احلــد األدىن هــو مبلــغ ألــف )1,000( لاير قطــري. مــا عــدا الفئــات الســني�ة، يكــون 

احلــد األدىن بالنســبة لهــا مبلغ خمســمائة )500( لاير. 
ــى أي  ــة عل ــات املفروض ــن الغرام ــ�ة ع ــؤولية تضامني ــؤواًل مس ــاٍد مس ــرب كل ن 4. يعت
العبيــ�ه أو املســؤولني لديــه، وال تســقط هــذه املســؤولية التضامنيــ�ة إذا تــرك 

ــي.  ــادي املع ــخص الن ــك الش ذل
5. يف حالــة فشــل النــادي يف دفــع الغرامــة، حيــق لالحتــاد اقتطــاع تلــك الغرامــة مــن 

ــتحقاقات الماليــة للنــادي لــدى االحتــاد أو إدارة دوري جنــوم قطــر.  االس

المادة )13(
سحب الجوائز

1 . جيــب علــى الشــخص الــذي يصــدر ضــده أمــر بســحب اجلائــزة أن يعيــد معهــا أي 
فوائــد حصــل عليهــا، وخاصــة املبالــغ الماليــة واجلوائــز الرمزيــة مثــل امليداليــة، 
أو الــكأس وغريهــا. كمــا جيــوز احلرمــان مــن اجلائــزة والفوائــد املتعلقــة بهــا إذا لــم 

يتــم تســليمها. أو تطبيــق مــا ورد يف المادتــني )8( أو )9(
2 . خــالل املباريــات النهائيــ�ة ومباريــات الــدوري والــي يقــام بعدهــا مباشــرة مرإســم 

تتويــج يمنــع مــن الصعــود إىل منصــة التتويــج كٌل مــن:
 أ . الالعب الذي حصل على البطاقة احلمراء ألسباب إنضباطية.

ب . أي مــن أفــراد اجلهــاز الفــي أو اإلداري أو الطــي الذيــن تــم طردهــم خــالل 
املبــاراة. ويف حــال مخالفــة ذلــك تطبــق أحــكام املــواد رقــم) 9،8 (  مــن  الحئــة 

اإلنضبــاط علــى كٍلٍ مــن الالعــب والنــادي .

المادة )14(
اإلنذار )البطاقة الصفراء(

1. اإلنــذار بالبطاقــة الصفــراء هــو اإلنــذار الصــادر مــن احلكــم ألحــد الالعبــني 
)العــب أســايس أو احتي�اطــي( خــالل املبــاراة ملعاقبتــ�ه علــى إرتــكاب مخالفــة غــري 

ــة( . ــني اللعب ــن قوان ــم "12" م ــون رق ــة القان ــيمة )يــرىج مراجع جس
ــة  ــرد، )بطاق ــاراة إىل الط ــس املب ــالل نف ــه خ ــب نفس ــن لالع ــه إنذاري ــؤدي توجي 2. ي
ــة،  ــاراة التالي ــن املب ــايئ ع ــاف  التلق ــه  اإليق ــج عن ــا ينت ــرة(، كم ــري مباش ــراء غ حم

ــراء.  ــة حم ــا بطاق ــت عنهم ــن نتج ــن اللذي ــا اإلنذاري ــن بعده ــى م ويلغ
3. إذا حصــل الالعــب علــى أربعــة إنــذارات يف مباريــات مختلفــة يف نفــس املســابقة، 
ــع  ــذارات تتب ــابقة. )اإلن ــك املس ــس تل ــة يف نف ــاراة التالي ــن املب ــ�ًا ع ــف تلقائي يوق
ــادي آخــر خــالل نفــس املوســم( . جيــوز  ــه إىل ن ــطبه أو إنتقال ــة ش الالعــب يف حال
ــم أو  ــذا احُلك ــل به ــدم العم ــرار بع ــاذ ق ــتثن�ائي�ة إخت ــٍة إس ــة وبصف ــة التنفيذي للجن

ــابقة. ــدء املس ــل ب ــة قب ــابقات اخلاص ــض املس ــه يف بع تعديل
4. يــؤدي توجيــه إنذاريــن ألي فــرد مــن اجلهــاز الفــي أو اإلداري أو الطــي خــالل نفــس 
املبــاراة إىل الطــرد، )بطاقــة حمــراء غــري مباشــرة(، كمــا ينتــج عنــه  اإليقــاف  التلقــايئ 

عــن املبــاراة التاليــة، ويلغــى اإلنذاريــن اللذيــن نتجــت عنهمــا بطاقــة حمــراء. 
5. إذا حصــل أي مــن أفــراد اجلهــاز الفــي أو اإلداري أو الطــي علــى أربعــة إنــذارات يف 
ــة يف  ــاراة التالي ــن املب ــ�ًا ع ــه تلقائي ــم توقيف ــابقة، يت ــس املس ــة يف نف ــات مختلف مباري
نفــس تلــك املســابقة. ويجــوز للجنــة التنفيذيــة وبصفــٍة إســتثن�ائي�ة إختــاذ قــرار بعــدم 
ــابقة.   ــدء املس ــل ب ــة قب ــابقات اخلاص ــض املس ــه يف بع ــم أو تعديل ــذا احُلك ــل به العم

يف  الصــادرة  اإلنــذارات  كافــة  ملغية،تعتــرب  مبــاراة  أي  لعــب  إعــادة  تقــرر  إذا   .6
ــي  ــذارات ال ــرب اإلن ــاراة، تعت ــب املب ــادة لع ــرر إع ــم يتق ــاة. وإذا ل ــاراة ملغ ــك املب تل
تلقاهــا الفريــق املســؤول عــن ســبب  إلغــاء املباراة،هــي  فقــط الســارية املفعــول 
الصــادرة اإلنــذارات  كل  تعتــرب  مســؤواًل  الفريقــني  مــن  كل  كان  وإذا   ضــده. 

سارية املفعول.
7. جيــب عــدم إلغــاء اإلنــذارات الصــادرة يف املبــاراة الــي ُاعتــرب فيهــا أحــد الفريقــني 

مهزومــًا الحقــًا.
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8. ال ُيلغــى أي إنــذار آخــر تلقــاه الالعــب أثنــ�اء املبــاراة مــى تــم طــرده ببطاقــة حمــراء 
ــون  ــوارد يف القان ــف ال ــب التعري ــيمة حس ــة جس ــه مخالف ــة إرتكاب ــرة نتيج مباش

رقــم "12" مــن قوانــني اللعبــة.
ال يتــم ترحيــل اإلنــذارات الــي وجهــت خــالل مســابقة معينــ�ة إىل مســابقة أخــرى   .9
ــابقة.  ــس املس ــرى يف نف ــة إىل أخ ــن جول ــا م ــم ترحيله ــن يت ــر، ولك ــم آخ أو إىل موس
ويجــوز للجنــة التنفيذيــة وبصفــٍة إســتثن�ائي�ة التجــاوز عــن هــذا احلكــم يف بعــض 

املســابقات اخلاصــة قبــل بدئهــا.
10.جيــوز للجنــة التنفيذيــة إلغــاء اإلنــذارات الــي لــم تــؤِد إىل الطــرد يف أي مبــاراة مــن 
أجــل حتقيــق التــوازن بــني الفــرق الــي لــم تلعــب نفــس العــدد مــن املباريــات خالل 

اجلولــة األوىل مــن نفــس املســابقة، أو نتيجــة ألي ظــروف إســتثن�ائي�ة أخــرى.
11. ُتلغــى كل اإلنــذارات واإلنــذار الرابــع عنــد نهايــة كل مســابقة، وال جيــوز ترحيلهــا 

إىل مســابقة أخــرى أو إىل موســم آخــر.  
12. يف املبــاراة الفاصلــة، ال يتــم إلغــاء اإلنــذار الرابــع أو حــاالت الطــرد يف آخــر مبــاراة 
ــن  ــرد م ــني وأي ف ــن الالعب ــكاًل م ــ�ة ل ــة الثاني ــوم QNB ودوري  الدرج يف دوري جن
اجلهــاز الفــي أو اإلداري أو الطــي بعــد نهايــة مســابقة مــن املســابقات، وبالتــايل، 
يتــم إيقــاف أي منهــم حصــل علــى اإلنــذار الرابــع  أو حــاالت الطــرد  مــن اللعــب أو 

مــن التواجــد يف املبــاراة الفاصلــة.    
بهــذه األحــكام يف بعــض  العمــل  بعــدم  قــرار  التنفيذيــة إختــاذ  للجنــة  13. جيــوز 

املعينــ�ة. املســابقة  بدايــة  قبــل  اخلاصــة  املســابقات 

المادة )15(
الطرد

هــو أمــر صــادر مــن احلكــم  خــالل املبــاراة لشــخص ملغــادرة  ميــدان اللعــب واملنطقــة 
املحيطــة بــه ، بمــا يف ذلــك مقاعــد البــدالء. 

احلمــراء  البطاقــة  وُتعتــرب  احلمــراء،  البطاقــة  بإبــراز  لالعبــني  الطــرد  يكــون   .1
د يف  "مباشــرًة" إذا صــدرت كعقوبــة علــى إرتــكاب مخالفــة جســيمة كمــا هــو ُمَحدَّ
القانــون رقــم )12( مــن قوانــني اللعبــة، وُتعتــرب "غــري مباشــرة" إذا كانــت نتيجــة 

ــراء.  ــة الصف ــن بالبطاق ــي إنذاري تلق

ــه يف  ــذي خيلف ــخص ال ــات إىل الش ــدار التعليم ــرده إص ــم ط ــذي يت ــؤول ال ــق للمس 2. حي
ــب. ــري اللع ــل س ــور أو تعطي ــاج اجلمه ــدم إزع ــزام بع ــوب اإلل ــع وج ــدالء، م ــد الب مقاع

ــى  ــابقة ح ــس املس ــة يف نف ــاراة التالي ــن املب ــايئ م ــاف التلق ــرد إىل اإليق ــؤدي الط 3. ي
ــرب الفريــق فيهــا مهزومــًا، ويجــوز  لغيــت الحقــًا، أو اعُت

ُ
ــو تــم فرضــه يف مبــاراة أ ول

ــات.  ــن العقوب ــد م ــع املزي ــاط توقي ــة اإلنضب للجن
4. كقاعــدة عامــة، يتــم ترحيــل كل إيقــاف تلقــايئ ضــد أي العــب أو غــريه مــن جولــة 

إىل أخــرى يف نفــس املســابقة.
5. يتــم تنفيــذ اإليقــاف التلقــايئ يف نفــس املســابقة الــي إســتحق فيهــا اإليقــاف ، ويف 
حالــة إنتهــاء مباريــات املســابقة ُترحــل إىل  مســابقة أخــرى مؤهــل للمشــاركة فيهــا 

ــم. بنفس املوس
6. يف حالــة إنتهــاء مباريــات كافــة املســابقات املؤهــل للمشــاركة فيهــا الالعــب 
املوقــوف يف املوســم احلــايل، ُيرحــل اإليقــاف إىل أول مبــاراة رســمية يف مســابقات 

ــايل. ــم الت ــة املوس بداي
7. ُترحل اإليقافات الفني�ة واإلنضباطية من مسابقة إىل أخرى ومن موسم إىل آخر.

المادة )16(
اإليقاف عن المباريات

1. هــو املنــع مــن املشــاركة يف مبــاراة أو مســابقة يف املســتقبل، كمــا تشــمل هــذه 
ــب.  ــدان اللع ــرة بمي ــة مباش ــة املحيط ــاراة يف املنطق ــور املب ــن حض ــع م ــة املن العقوب
2. ينقســم اإليقــاف عــن املباريــات إىل قســمني، وهمــا اإليقــاف ألســباب فنيــ�ة 

إنضباطيــة:  ألســباب  واإليقــاف 
ــس  ــة يف نف ــاراة التالي ــن املب ــايئ ع ــاف التلق ــو اإليق ــ�ة ه ــباب فني ــاف ألس أ . اإليق
الفئــة أو املســابقة، ويجــوز ملــن يوقــع عليــه اإليقــاف املشــاركة يف أي مســابقة 
أو فئــة أخــرى يكــون مؤهــال للمشــاركة فيهــا. وهــو مــا ينتــج عــن حــاالت 
الطــرد بســبب بالبطاقــة احلمــراء املباشــرة أو نتيجــة تلقــي إنذاريــن بالبطاقــة 

الصفــراء كمــا يشــمل حــاالت اإلنــذار الرابــع يف املســابقة. 
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الشــهور،  أو  األيــام  عــدد  علــى  بنــ�اًء  يتــم  اإليقــاف  عقوبــة  تنفيــذ  كان  إذا   .11
مــدة خــالل  ــرى 

ُ
جُت الــي  واملســابقات  املباريــات  كل  علــى  العقوبــة   تطبــق 

سريان اإليقاف.
ــام التدريــب  ــى الالعــب الــذي يتــوىل مه ــة اإليقــاف املفروضــة عل 12. تســري عقوب

ــدرب.   ــب وكم ــ�ه كالع بصفتي
ــؤولية  ــات أي مس ــالث مباري ــن ث ــر م ــه ألك ــم إيقاف ــذي يت ــب ال ــوىل الالع 13. إذا ت
ـرًا أو مدربــًا، يســري اجلــزء املتبقــي مــن العقوبــة عليــه بصفتــه  أو أصبــح مدـي

ــات.  ــذ العقوب ــادم تنفي ــرة تق ــاة ف ــع مراع ــدة م اجلدي

المادة )17(
المنع من دخول غرف تبديل المالبس و/أو الجلوس في مقاعد البدالء

هــو حرمــان شــخص من حــق الدخــول إىل غرف تب�ديــل املالبــس وممراتهــا ومداخلها، 
و/أو املنطقــة املحيطــة مباشــرة بميــدان اللعــب، ويمنــع علــى وجــه اخلصــوص مــن 

اجللــوس علــى مقاعــد البــدالء قبــل املبــاراة أو أثن�ائها.

المادة )18(
المنع من دخول االستاد 

هو حرمان شخص من دخول ملعب )استاد( أو عدة مالعب )استادات(. 

المادة )19(
المنع من المشاركة في  أي نشاط له عالقة بكرة القدم

جيــوز منــع أي شــخص مــن املشــاركة يف أي نــوع مــن أنــواع األنشــطة املتعلقــة بكــرة 
القــدم يف قطــر ســواًء كان نشــاطًا إداريــًا أو رياضيــًا أو غــريه. 

ــاالت  ــباب و ح ــن أس ــاجت ع ــاف الن ــو اإليق ــة ه ــباب إنضباطي ــاف ألس ب . اإليق
مخالفــة للــي يشــري إليهــا التعريــف الــوارد يف الفقــرة )2ـ أ( أعــاله، وهــو ينتــج 
عــادة عــن األســباب الــي تــرد يف تقاريــر احلــكام ومســؤويل املباريــات،  وينتــج 
عنــه  اإليقــاف عــن كافــة املســابقات وال حيــق ملــن تعــرض للتوقيــف املشــاركة 

يف أي مســابقة إال إذا إســتنفذ العقوبــة.
ــ�ًا مــن الوصــول  ــا تلقائي 3. يعتــرب أي مســؤول يتــم إيقافــه وفقــًا للفقــرة )1( ممنوًع
ــع  ــق أو م ــي الفري ــع الع ــل م ــه التواص ــوز  ل ــا ال جي ــس، كم ــل املالب ــرف تب�دي إىل غ

ــرة.  ــري مباش ــرة أو غ ــورة مباش ــواء بص ــاراة س ــالل املب ــي خ ــاز الف اجله
4. يمكــن لقــرار  اإليقــاف عــن املباريــات أن يــأيت يف صورة إيقــاف عن عدد مــن املباريات، 
ــرين  ــع وعش ــن أرب ــاف ع ــاوز اإليق ــب أال يتج ــهور. ويج ــام أو الش ــدد باألي

ُ
ــدة حت أو مل

مبــاراة أو أربعــة وعشــرين شــهرًا، مــا لــم ينــص بوضــوح علــى خــالف ذلــك. 
إذا كان اإليقــاف مبنيــ�ًا علــى عــدد املباريــات، جيــب أال حيســب يف تنفيــذه إال   .5

املباريــات الــي ُلعبــت فعليــًا.
ــرب الفريــق مهزومــًا )بإســتثن�اء  ــًة، أو تــم إلغاؤهــا أو اعُت إذا لــم تلعــب املبــاراة كامل  .6
ــذه إال إذا كان  ــم تنفي ــد ت ــاف  ق ــرب  اإليق ــة(، ال ُيعت ــدم األهلي ــروط ع ــة ش مخالف
الفريــق الــذي ينتــي إليــه الالعــب املوقــوف غــري مســؤول عــن الوقائــع الــي أدت 

ــًا.  ــق مهزوم ــ�ار الفري ــا أو إعتب ــاراة، أو إلغائه ــال املب ــدم إكم إىل ع
7. ال يعتــرب اإليقــاف عــن املبــاراة قــد تــم تنفيــذه إذا اعتــرب فيهــا الفريــق مهزوًمــا الحقــًا 

بســبب مشــاركة العــب غــري مؤهــل للمشــاركة يف تلك املبــاراة. 
8. إذا تــم اجلمــع بــني عقوبــي اإليقــاف والغرامــة، جيــوز تمديــد فــرة اإليقــاف حــى 

يتــم ســداد كامــل الغرامــة. 
حيــق لالعــب املوقــوف )إنضباطيــًا( بعــد انقضــاء إيقافــه إســتئن�اف اللعــب يف أي   .9
فئــة أو مســابقة مؤهــل للمشــاركة فيهــا يف )بدايــة( اليــوم التــايل آلخــر يــوم إيقــاف 

أو  مبــاراة اإليقــاف .
املوقــوف الطــي  أو  اإلداري  أو  الفــي  اجلهــاز  مــن  فــرد  أو  مســؤول  ألي  حيــق   .10 

)إنضباطيــًا( بعــد إنقضــاء إيقافــه إســتئن�اف تواجــده يف أي فئــة أو مســابقة مؤهــل 
للمشــاركة فيهــا يف )بدايــة( اليــوم التــايل آلخــر يــوم إيقــاف أو  مبــاراة اإليقــاف .
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المادة )20(
المنع من تسجيل الالعبين

املنــع مــن تســجيل الالعبــني يعــي منــع أي نــاٍد مــن تســجيل أي العــب جديــد خــالل 
الفــرة املحــددة، و جيــب أال تقــل فــرة املنــع عــن ســتة )6( أشــهر وأال تزيــد عــن فــريت 

ــجيل متت�اليتني.  تس

المادة )21(
لعب المباراة بدون جمهور

يعي أن يفرض على ناٍد معني أن يلعب مباراة معين�ة وراء األبواب املغلقة.

المادة )22(
لعب مباراة على أرض محايدة 

اإللــزام بلعــب مبــاراة علــى أرض  محايــدة يعــي إلــزام نــاٍد بــأن يلعــب مبــاراة معينــ�ة 
يف ملعــب )اســتاد( آخــر بمــا ال يزيــد عــن خمــس )5( مباريــات. 

المادة )23(
المنع من اللعب في ملعب )استاد( معين

يعي حرمان ناٍد من احلق يف أن يلعب فريقه يف ملعب )استاد( محدد. 

المادة )24(
إلغاء نتيجة المباراة

يعي إعتب�ار النتيجة الي حتققت يف ميدان اللعب الغية وكأنها لم تكن. 

المادة )25(
الطرد من المسابقة

هو حرمان ناٍد من احلق يف املشاركة يف مسابقة حالية أو يف املستقبل.

المادة )26(
الهبوط إلى الدرجة األدنى

جيوز صدور قرار بهبوط أي ناٍد من األندية إىل درجة أدىن.

المادة )27(
خصم النقاط

ــة ــة احلالي ــًا يف البطول ــق فعلي ــا الفري ــل عليه ــي حص ــاط ال ــن النق ــم م ــوز اخلص  جي
أو املستقبلية. 

المادة )28(
إعتبار الفريق مهزومًا

ــة  ــاراة بنتيج ــر املب ــد خس ــًا، وق ــة مهزوم ــده عقوب ــدر ض ــذي تص ــق ال ــرب الفري 1. يعت
)3/صفــر(، )ويعتــرب خاســرًا بنتيجــة )5/صفــر( يف مســابقات كــرة الصــاالت( 
ــة  ــذه احلال ــك، ويف ه ــن ذل ــر م ــاراة أك ــة املب ــداف يف نهاي ــارق األه ــن ف ــم يك ــا ل م

ــب.  ــت يف امللع ــي حتقق ــة ال ــد النتيج ــرية ُتْعَتم األخ
ــت  ــي أرتكب ــات ال ــى املخالف ــاراة، تبق ــًا يف أي مب ــق مهزوم ــ�ار الفري ــرر إعتب إذا تق  .2

خــالل املبــاراة خاضعــة للعقوبــة. 

المادة )29(
إعادة لعب مباراة

جيــوز إعــادة لعــب املبــاراة إذا لــم ُتْلعــب أصــاًل، كمــا جيــوز صــدور قــرار بإكمــال املبــاراة 
مــن حيــث توقفــت إذا لــم ُتلعــب كاملــًة وذلــك يف حــال إذا كان عــدم لعبهــا أو توقفهــا 
ال يرجــع إىل القــوة القاهــرة، ولكــن بســبب ســلوك أحــد الفريقــني أو بســبب ســلوك 

ُيعتــرب النــادي مســؤواًل عنــه.
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القسم الثالث  
قواعد عامة

المادة )30(
تنفيذ القرارات 

1. تكــون األمانــة العامــة هــي الســلطة املفوضــة بتنفيــذ قــرارات اللجــان القضائيــ�ة، 
كمــا جيــوز لهــا أن ُتصــدر األمــر إلدارة دوري جنــوم قطــر أو األنديــة املعنيــ�ة بتنفيــذ 

أي قــرار.
2. مــن أجــل ضمــان تنفيــذ القــرارات، ُتعتــرب األنديــة مســؤولة بالتضامــن واإلنفــراد 
عــن الغرامــات ومصــادرة املنافــع الماليــة وتكاليــف اإلجــراءات )إن وجــدت( 
الــي تفــرض علــى الالعبــني واملســؤولني يف األنديــة. وال تســقط هــذه املســؤولية 

التضامنيــ�ة حــى ولــو تــرك الشــخص الُمعاقــب النــادي املعــي. 

المادة )31(
الجمع بين العقوبات

جيــوز اجلمــع بــني العقوبــات املنصــوص عليهــا يف الفصــل األول )اجلــزء العــام( 
والفصــل الثــاين )اجلــزء اخلــاص( مــن البــاب األول مــن هــذه الالحئــة مــا لــم ينــص 

ــك. ــالف ذل ــى خ ــة عل صراح

المادة )32(
اإليقاف الجزئي لتنفيذ العقوبات

للجنــة القضائيــ�ة الــي أصــدرت القــرار باإليقــاف عــن املباريــات، أو منــع الدخــول   .1
إىل غــرف تب�ديــل املالبــس و/أو اجللــوس يف مقاعــد البــدالء، أو املنــع من املشــاركة 
ــور،  ــدون جمه ــاراة ب ــب مب ــة بكــرة القــدم، أو اإللــزام بلع ــه عالق ــاط ل يف أي نش
واإللــزام بلعــب مبــاراة علــى أرض  محايــدة،  أو منــع اللعــب يف ملعــب )إســتاد( 

معــني، احلــق وقــف تنفيــذ العقوبــة جزئيــ�ًا. 
ال جيــوز اإليقــاف اجلــزيئ إال إذا كانــت مــدة العقوبــة ال تزيــد علــى ســت )6(   .2
مباريــات أو ال تزيــد عــن مــدة ســتة )6( أشــهر، إال إذا ســمحت الظــروف بذلــك، 

وخاصــة الســجل الســابق للشــخص املوقــوف. 



الئحة االنضباط  |  2022 - 2023 

31  |    |  30

القسم الرابع   
تحديد العقوبة

3. للجنــة القضائيــ�ة أن تقــرر اجلــزء الــذي تــرى إيقافــه مــن العقوبــة، ولكــن جيــب أال 
يزيــد اإليقــاف يف كافــة األحــوال عــن نصــف العقوبــة. 

للجنــة القضائيــ�ة أن تضــع الشــخص الــذي توقــف تنفيــذ العقوبــة يف حقــه   .4
)ســواًء كان طبيعيــًا أو إعتب�اريــًا( حتــت اإلختبــ�ار ملــدة تــراوح بــني ســتة )6( أشــهر 

وســنتني )2(. 
إذا إرتكــب الشــخص املســتفيد مــن فــرة اإلختبــ�ار أي مخالفــة أخــرى خــالل فــرة   .5
اإلختبــ�ار، ُيلغــى إيقــاف تنفيــذ العقوبــة تلقائيــ�ًا وُتنفــذ العقوبــة باإلضافــة إىل 

العقوبــة الــي تفــرض علــى املخالفــة اجلديــدة.  

المادة )33(
العقوبات الزمنية ـ حساب مدة العقوبة

ال ينقطــع حســاب مــدة العقوبــة بفــرات الراحــة أثنــ�اء أو  بــني املوإســم، إال إذا صــدر 
قــرار بذلــك مــن جلنــة اإلنضبــاط.

المادة )34(
النفاذ الفوري للعقوبات

1. تسري العقوبات والتدابري التأديبي�ة بمجرد اإلخطار بها، وذلك مع اإلستثن�اءات التالية: 
أ . تســري اإلنــذارات والطــرد واإليقــاف التلقــايئ مــن املبــاراة التاليــة بســبب 
تلقــي عــدة بطاقــات صفــراء أو بطاقــة حمــراء واحــدة فــورًا ودون احلاجــة 

ــا. ــار به لإلخط
ب . تنفــذ اإلجــراءات التأديبيــ�ة ذات الطابــع المــايل خــالل عشــرة )10( أيــام  مــن 

تاريــخ اإلخطــار بهــا، مــا لــم تقــرر اللجنــة القضائيــ�ة خــالف ذلــك.
2. تعتــرب األنديــة هــي املســؤولة عــن إســتالم نســخة مــن تقريــر املبــاراة مــن احلكــم 
بالعقوبــات  رســي  إخطــار  بمثابــة  املبــاراة  تقريــر  ويعتــرب  املبــاراة،  نهايــة   بعــد 

)اإلنــذارات، والطــرد، واإليقــاف  التلقــايئ مــن املباريــات(. 
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المادة )35(
القاعدة العامة

1. جيــوز للجنــة القضائيــ�ة الــي توقــع العقوبــة حتديــد نطاق ســريان العقوبــة ومدتها، 
ــن  ــب م ــأ املرتك ــة اخلط ــة ودرج ــة بالقضي ــل ذات الصل ــة العوام ــاة كاف ــع مراع م

مرتكــب املخالفــة عنــد توقيــع العقوبــة. 
2. جيــوز أن تقتصــر العقوبــة علــى مبــاراة واحــدة أو عــدة مباريــات أو مســابقات علــى 

ــه التحديد. وج
3. جيــوز أن تكــون العقوبــات علــى املخالفــات الــواردة يف الفصــل الثــاين مــن البــاب 
ــة  ــواحئ اخلاص ــض الل ــف يف بع ــو مختل ــى حن ــددة عل ــة مح ــذه الالحئ ــن ه األول م
ــود  ــة تس ــذه احلال ــر(، ويف ه ــس احلص ــال ولي ــبي�ل املث ــى س ــاالت عل ــرة الص )ك

ــة.   ــة اخلاص ــوص الالحئ نص
ــة  ــوز للجن ــات جي ــن املخالف ــة م ــددة ألي مخالف ــة مح ــود عقوب ــدم وج ــة ع 4. يف حال
ــري  ــات والتداب ــني العقوب ــن ب ــبة م ــا مناس ــي تراه ــة ال ــع العقوب ــ�ة أن توق القضائي

الــواردة يف المــادة )8( أو المــادة ) 9(. 

المادة )36(
تكرار المخالفات

1. مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك، جيــوز  للجنــة القضائيــ�ة زيــادة العقوبــة بالقــدر 
الــذي تــراه مناســبًا يف حالــة تكــرار املخالفــة.

2. تعتــرب املخالفــة مكــررة إذا أرتكبــت مخالفــة أخــرى ذات طبيعــة مماثلــة يف خــالل 
أٍي مــن الفــرات التاليــة:

 أ. خــالل نفــس املســابقة إذا كانــت العقوبــة علــى تلــك املخالفــة هــي اإليقــاف 
ملبــاراة واحــدة.

 ب. خــالل املوســم احلــايل أو التــايل إذا كانــت العقوبــة علــى تلــك املخالفــة هــي 
اإليقــاف ملباراتــني.

 ج. خــالل عشــر ســنوات مــن املخالفــة الســابقة إذا كانــت املخالفــة لهــا عالقــة 
بالتالعــب بنتــ�اجئ املباريــات أو الفســاد.

 د. خالل ثالث سنوات من املخالفة السابقة يف كافة احلاالت األخرى.
ا ُمشدًدا للعقوبة.

ً
3. يعترب تكرار املخالفات ظرف

المادة )37(
المخالفات المتزامنة

ــة  ــوز للجن ــة، جي ــا بالغرام ــب عليه
َ

ــات ُمعاق ــدة مخالف ــخص ع ــب أي ش 1. إذا أرتك
ــر  ــة األك ــى املخالف ــ�اًء عل ــة الغرامــة بن ــ�اًء علــى ظــروف الواقعــة أن توقــع عقوب بن
ــد  ــن احل ــة م ــني يف المائ ــن خمس ــد ع ــبة ال تزي ــة بنس ــد العقوب ــورة، وأن تزي خط

ــة. ــى للعقوب األق
ــات ذات  ــدة عقوب ــع ع ــم توقي ــاله إذا ت ــرة )1( أع ــدأ يف الفق ــس املب ــق نف ــا ُيطب 2. كم
طبيعــة واحــدة علــى نفــس الشــخص  )اإليقــاف مــن املباريــات ملرتــني أو أكــر، 
املنــع مــن دخــول امللعــب )االســتاد( ملرتــني أو أكر...إلــخ( نتيجــة مخالفــة واحدة 

أو عــدة مخالفــات.
ــد  ــرة )1( أال تتقي ــا للفق ــة وفق ــة الغرام ــع عقوب ــي توق ــ�ة ال ــة القضائي ــوز للجن 3. جي

ــة. ــى للغرام ــد األعل باحل
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القسم الخامس    
مدة التقادم

المادة )38(
التقادم لرفع الشكاوى 

1. ال جيــوز رفــع الشــكاوى علــى املخالفــات الــي تقــع خــالل املبــاراة بعــد نهايــة 
ــد  ــرى بع ــات األخ ــى املخالف ــكاوى عل ــع الش ــوز رف ــة ال جي ــدة عام ــم، وكقاع املوس

مــرور خمــس )5( ســنوات.
2. ال جيوز رفع الشكاوى على املخالفات اخلاصة بعدم األهلية بعد نهاية املوسم. 

3. ال يسري التقادم على اإلتهام بالفساد أو التالعب بنت�اجئ املباريات.

المادة )39(
بداية مدة التقادم

يب�دأ سريان مدة التقادم على النحو التايل:
 أ. من اليوم الذي أرتكبت فيه املخالفة.

 ب. إذا كانــت املخالفــة متكــررة، تســري إعتبــ�ارًا مــن اليــوم الــذي أرتكبــت فيــه
آخر مخالفة. 

توقفــت الــذي  اليـــــــوم  مــن  تســري  معينــ�ة،  لفتـــــرة  املخالفــة  إســتمرت   ج. إذا 
فيه املخالفة.

المادة )40(
إنقطاع التقادم

تنقطــع مــدة التقــادم مــى بــدأت اللجنــة القضائيــ�ة الُمختصــة اإلجــراءات قبــل 
ــادم.  ــدة التق ــاء م إنته

المادة )41(
التقادم في حالة تنفيذ العقوبات

1. مدة تقادم تنفيذ العقوبات هي خمسة )5( سنوات. 
2. تب�دأ مدة التقادم من اليوم الذي يدخل فيه القرار حز التنفيذ. 

3. ال يسري التقادم على املخالفات الي تتعلق بالفساد والتالعب بنت�اجئ املباريات.
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القسم السادس    
األثر العالمي للعقوبات 

المادة )42(
سريان أثر العقوبات عالميًا 

1.  إذا حدثــت أي مخالفــة خطــرية وخاصــة – دون حصر– حاالت تعاطي املنشــطات 
ضــد  الســلوك  ســوء  أو  املراهنــات  أو  الفســاد  أو  املباريــات  بنتــ�اجئ  والتالعــب 
املســؤولني عــن املباريــات أو الزويــر أو الزييــف، أو مخالفــة القواعــد الــي حتكــم 
حــدود األعمــار، جيــب علــى االحتــاد أن يطلــب مــن الفيفــا ســريان أثــر العقوبــات 

الــي تفــرض نتيجــة لذلــك يف كافــة أحنــاء العالــم. 
اإلجــراءات  كافــة  الفيفــا  مــن  الصــادر  اإلنضبــاط  قانــون  نصــوص  تتضمــن   .2

عامليــًا.  العقوبــة  أثــر  ليســري  املطلوبــة  والشــروط 
ــر  ــريان أث ــرار س ــاذ ق ــا بإخت ــن جانبه ــوم م ــا أن تق ــ�ة للفيف ــ�ات القضائي ــوز للهيئ 3. جي
ــرارات.  ــك الق ــل تل ــك ملث ــب ذل ــم يطل ــاد ل ــفت أن االحت ــًا إذا إكتش ــة عاملي العقوب

 
المادة )43(

اإلخطار بالعقوبات دوليًا 

إذا تــم توقيــع أي عقوبــة مــن جانــب أي مــن اللجــان القضائيــ�ة لالحتــاد علــى أي 
شــخص يشــغل منصبــًا يف الفيفــا أو االحتــاد اآلســيوي، أو يف أي احتــاد مــن االحتــادات 
الدوليــة أو القاريــة أو اإلقليميــة، جيــب علــى االحتــاد إخطــار الفيفــا أو االحتــاد الــذي 

يتبــع لــه ذلــك الشــخص بتلــك العقوبــة.
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الفصل الثاني
)الجزء الخاص ـ  

المخالفات(

القسم ااألول
المبادئ العامة للسلوك
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المادة )44(
المبادئ العامة للسلوك

جيــب علــى كافــة األشــخاص املســجلني علــى قيــود األنديــة ســواء كانــوا )العبــني    .1
أو إداريــني  أو مدربــني( أو متعاقديــن أو متعاونيــني مع األنديــة وامللزمني بموجب 
هــذه الالحئــة إحــرام "قوانــني اللعبــة"، باإلضافــة إىل النظــام األســايس واللــواحئ 
والتعاميــم والقــرارات والتوجيهــات الصــادرة عــن االحتــاد أو إدارة دوري جنــوم 

قطــر، كمــا جيــب عليهــم اإللــزام بمبــادئ الــوالء والزناهــة والــروح الرياضيــة. 
مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك يف هــذا الفصــل، جيــوز توقيــع العقوبــة وفقــًا   .2

للمادتــني )8 و 9( مــن هــذه الالحئــة. 

القسم الثاني 
 مخالفات

قوانين اللعبة

الئحة اإلنضباط  |  2022 - 2023 
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المادة )45(
المخالفات غير الجسيمة )البطاقة الصفراء(

ــون  ــع القان ــة )راج ــات التالي ــن املخالف ــب أٍي م ــب إذا إرتك ــذار لالع ــه إن ــوز توجي جي
ــة(: ــذه الالحئ ــن ه ــادة )14( م ــة، والم ــني اللعب ــن قوان ــم "12" م رق

السلوك غري الريايض.  .1
اإلعراض باألقوال أو األفعال.  .2

3. تكرار مخالفة قوانني اللعبة.
تأخري إستئن�اف اللعب.  .4

ــة  ــقطة أو ركل ــرة مس ــب بك ــتئن�اف اللع ــد إس ــة عن ــافة املطلوب ــرام املس ــدم إح ع  .5
ــاس. ــة التم ــرة أو رمي ــة ح ــ�ة ، أو ركل ركني

تعمد الدخول أو معاودة الدخول أو مغادرة ميدان اللعب بدون إذن من احلكم.  .6
7. اإلصــرار علــى مخالفــة قانــون اللعبــة )ال يوجــد عــدد محــدد أو نــوع محــدد مــن 

ــات( . ــرار املخالف تك
 .)"Referee Revision Area"RRA( 8. دخول منطقة مراجعة احلكم

اإلفراط يف إستخدام إشارة " املراجعة" )شاشة التلفزيون(.  .9

المادة )46(
المخالفات الجسيمة )البطاقة الحمراء(

جيــب طــرد الالعــب مباشــرة إذا إرتكــب أٍي مــن املخالفــات التاليــة )راجــع القانــون 
رقــم "12" مــن قوانــني اللعبــة، والمــادة )15( مــن هــذه  الالحئــة(:

1. اللعب العنيف.
2. السلوك املشني.

3. البصق على املنافس أو أي  شخص آخر.
أو حرمانــه مــن فرصــة مؤكــدة  املنافــس مــن تســجيل هــدف،  الفريــق  4. منــع 
لتســجيل هــدف مــن خــالل تعمــد ملــس الكــرة باليــد )وال ينطبــق هــذا علــى 

املــرىم داخــل منطقــة جــزاء فريقــه(. حــارس 
ــرىم  ــو م ــه حن ــ�اء حترك ــدف أثن ــجيل ه ــدة لتس ــة مؤك ــن فرص ــس م ــان املناف 5. حرم

ــزاء. ــة ج ــرة أو  ركل ــة ح ــا بركل ــب عليه ــة معاق ــكاب مخالف ــب بإرت الالع
6. إستخدام ألفاظ  أو إشارات عدائي�ة، أو مهين�ة أو مسيئ�ة.

7. تلقي اإلنذار الثاين يف نفس املباراة )المادة "14" الفقرة "2"(. 
8. العض أو البصق على أي شخص.

. )Video Operation Room - "VOR"( دخول غرفة تشغيل الفيديو  .9
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المادة )47(
المخالفات ضد المنافسين أو أي شخص آخر من غير المسؤولين

ُيعاقــب أي شــخص نتيجــة ســوء الســلوك ضــد املنافــس أو أي  شــخص مــن غــري   .1
املســؤولني، بواحــدة أو أكــر مــن العقوبــات التاليــة: 

العقوبة املخالفة م

• اإليقاف ملباراة واحدة. حرمان املنافس من فرصة مؤكدة لتسجيل 
هدف )خاصًة إذا تعمد ملس الكرة باليد(. 1

• اإليقــاف لمــا ال يزيــد عــن ثالثــة )3(
مباريــات. 

خمســن  عــن   تزيــد  ال  الــي  الغرامــة   •
قطــري. لاير   )50,000( ألــف 

• يف حالــة التكــرار ُيضــاف إيقــاف ملبــاراة 
أخــرى، وُتضاعــف الغرامــة.

اللعب العنيف )خاصًة يف حالة 
إستخدام القوة املفرطة(. 2

 )8( ثمــان  عــن  يزيــد  ال  لمــا  اإليقــاف   •
مباريــات.

• الغرامــة الــي ال تزيــد عــن مائــة ألــف 
قطــري. لاير   )100,000(

ــاراة  ــاف ملب ــاف إيق ــرار ُيض ــة التك •  يف حال
ــة. ــف الغرام ــرى، وتضاع أخ

اللعب العنيف )بطريقة قاسية 
وعدواني�ة(. 3

 )4( أربــع  عــن  يزيــد  ال  لمــا  اإليقــاف   •
. ت يــا ر مبا

• الغرامــة الــي ال تزيــد عــن مائــة ألــف 
قطــري. لاير   )100,000(

• يف حالــة التكــرار ُيضــاف إيقــاف ملبــاراة 
أخــرى، وُتضاعــف الغرامــة.

السلوك الُمشن جتاه املنافس أو 
شخص من غري مسؤويل املباراة، 

بإستخدام القوة املفرطة يف غري حالة 
التن�افس على الكرة داخل ميدان اللعب 

أو خارجه.

4

 )8( ثمــان  عــن  يزيــد  ال  لمــا  اإليقــاف   •
مباريــات.

• الغرامــة الــي ال تزيــد عــن خمســن ألــف 
)50,000( لاير قطري.

• يف حالــة التكــرار ُيضــاف إيقــاف ملبــاراة 
أخــرى، وتضاعــف الغرامــة.

إفتعال العراك البدين أو التسبب يف 
الصراع. 5

القسم الثالث
اإلخالل بالنظام في 

المباريات والمسابقات 
واألنشطة الرسمية
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العقوبة املخالفة م
اإليقاف لما ال يزيد عن عشر )10(   •

مباريات.
غرامة ال تزيد عن خمسني ألف   •

)50,000( لاير قطري.
يف حالة التكرار، اإليقاف ملدة ستة )6(   •

أشهر ومضاعفة الغرامة.

محاولة اإلعتداء البدين على املنافس أو 
أي  شخص من غري مسؤويل املباراة 6

اإليقاف لما ال يزيد عن  عشر )10(   •
مباريات.

غرامة ال تزيد عن  مائيت ألف   •
)200,000( لاير قطري. 

يف حالة التكرار، اإليقاف ملدة سنة   •
ومضاعفة الغرامة.

اإلعتداء البدين على املنافس أو أي  
شخص آخر غري مسؤويل املباراة 

)الضرب باملرفق، أو اللكم، أو الركل ... 
إلخ(

7

اإليقاف لما ال يزيد عن عشر )10(   •
مباريات.

الغرامة اليت ال تزيد عن  مائيت ألف   •
)200,000( لاير قطري.

يف حالة التكرار، ُتضاعف العقوبة.  •

البصق على املنافس أو أي  شخص آخر 
من غري مسؤويل املباراة، أو إستخدام 

ألفاظ أو إصدار إشارات عدائي�ة أو 
مهين�ة أو مسيئ�ة.

8

العقوبة املخالفة م

اإليقاف ملباراة رسمية واحدة.  •
حرمان املنافس من فرصة مؤكدة 

لتسجيل هدف )خاصًة إذا تعمد ملس 
الكرة باليد( )فين(.

1

اإليقاف لما ال يزيد عن ثالث )3(   •
مباريات . أو اإليقاف لما اليزيد عن 

ثالثة أسابيع .
خرى 

ُ
يف حالة التكرار، ُتضاف مباراة أ  •

ملدة اإليقاف 

اللعب العنيف )خاصًة يف حالة 
إستخدام القوة املفرطة( )فين(. 2

العقوبة املخالفة م
اإليقاف لما ال يزيد عن ثمان )8(   •

مباريات.
الغرامة اليت ال تزيد عن عشرة آالف   •

)10،000( لاير قطري.
يف حالة التكرار ُيضاف إيقاف ملباراة   •

أخرى، وتضاعف الغرامة

اللعب العنيف )بطريقة قاسية 
وعدواني�ة(. 3

اإليقاف لما ال يزيد عن أربع )4(   •
مباريات. أو اإليقاف لما اليزيد عن 

أربعة أسابيع .
الغرامة اليت ال تزيد عن ثالثة آالف   •

)3،000( لاير. 
يف حالة التكرار، ُتضاف مباراة أخرى   •

ملدة اإليقاف.

السلوك الُمشني جتاه املنافس أو 
شخص من غري مسؤويل املباراة، 

بإستخدام القوة املفرطة يف غري حالة 
التن�افس على الكرة داخل ميدان اللعب 

أو خارجه )إنضباطي(.

4

اإليقاف لما ال يزيد عن ثمان )8(   •
مباريات. أو اإليقاف لما اليزيد عن 

ثماني�ة أسابيع .
الغرامة اليت ال تزيد عن ألفني )2000(   •

لاير.
يف حال التكرار، ُيضاف اإليقاف ملباراة   •

أخرى.

افتعال العراك البدين أو التسبب يف 
الصراع )إنضباطي(. 5

• اإليقاف لما ال يزيد عن عشر )10( 
مباريات. أو اإليقاف لما اليزيد عن 

عشرة أسابيع .
• الغرامة اليت ال تزيد عن ثالثة آالف 

)3،000( لاير.
• يف حالة التكرار، اإليقاف ملدة ستة )6( 

أشهر.

محاولة اإلعتداء البدين على املنافس أو 
الزميل  أو أي  شخص من غري مسؤويل 

املباراة )إنضباطي(
6

اإليقاف لما ال يزيد عن عشر )10(   •
مباريات. أو اإليقاف لما اليزيد عن 

عشرة أسابيع .
•  الغرامة اليت ال تقل عن ألفني )2.000( 

لاير قطري وال تزيد عن عشرة آالف 
)10،000( لاير قطري.

يف حالة التكرار، ُتضاعف العقوبة.  •

اإلعتداء البدين على املنافس أوالزميل 
أو أي  شخص آخر غري مسؤويل املباراة 

)الضرب باملرفق، أو اللكم، أو الركل ... 
إلخ( )إنضباطي(

7

2. جيــب توقيــع واحــدة أو أكــر مــن العقوبــات التاليــة يف حالــة وقــوع املخالفــات يف 
مباريــات الفئــات الســني�ة:
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العقوبة املخالفة م
•  اإليقاف لما ال يزيد عن عشر )10( 

مباريات. أو اإليقاف لما اليزيد عن 
عشرة أسابيع .

•  الغرامة اليت ال تقل عن ألفني )2.000( 
لاير قطري، والتزيد عن عشرة آالف 

)10,000( لاير قطري.
• يف حالة التكرار، اإليقاف ملدة ستة )6( 

أشهر.

البصق على املنافس أو أي  شخص آخر 
من غري مسؤويل املباراة، أو إستخدام 

ألفاظ أو إصدار إشارات عدائي�ة أو 
مهين�ة أو مسيئ�ة )إنضباطي(

8

العقوبة املخالفة م
•  اإليقاف لما ال يزيد عن أربعة أسابيع 

أو أربع مباريات.
الغرامة اليت ال تزيد عن مائة ألف   •

)100,000( لاير قطري.
يف حالة التكرار، تضاعف العقوبة.   •

السلوك غري الريايض جتاه أٍي من 
مسؤويل املباراة. 1

اإليقاف لما ال يزيد عن عشرة )10(   •
أسابيع أو عشر مباريات. 

الغرامة اليت ال تزيد عن مائيت ألف   •
)200,000( لاير قطري.

يف حالة التكرار، تضاعف العقوبة.   •

محاولة اإلعتداء البدين على مسؤويل 
املباراة  2

جيــب توقيــع واحــدة أو أكــر مــن العقوبــات التاليــة يف حالــة وقــوع املخالفــات يف   .2
مباريــات الفئــات الســني�ة:   

العقوبة املخالفة م
اإليقاف ملدة ال تزيد عن أربعة   •

وعشرين )24( مباراة.
الغرامة اليت ال تزيد عن ثالثمائة ألف   •

)300,000( لاير قطري.
يف حالة التكرار، إلغاء التسجيل   •

وُمضاعفة الغرامة.

اإلعتداء على مسؤول املباراة )الدفع 
باملرفق أو اللكم أو الركل...إلخ(. 3

اإليقاف ملدة ال تزيد عن أربعة   •
وعشرين أسبوع أو أربعة وعشرين  

)24( مباراة.
الغرامة اليت ال تزيد عن ثالثمائة ألف   •

)300,000( لاير قطري.
يف حالة التكرار، تضاعف العقوبة.  •

البصق على مسؤول مباراة أو إستخدام 
ألفاظ أو إصدار إشارات عدائي�ة أو 

مهين�ة أو مسيئ�ة ضده.
4

العقوبة املخالفة م

اإليقاف لما ال يزيد عن أربعة )4(   •
أسابيع أو أربع )4( مباريات.

الغرامة اليت ال تزيد عن خمسة آالف   •
)5.000( لاير قطري.

يف حالة التكرار، ُتضاعف العقوبة  •

السلوك غري الريايض جتاه أٍي من 
مسؤويل املباراة )إنضباطي(. 1

اإليقاف لما ال يزيد عن ثماني�ة )8(   •
أسابيع أو ثمان )8( مباريات. 

الغرامة اليت ال تزيد عن عشرة آالف   •
)10.000( لاير قطري.

يف حالة التكرار، اإليقاف ملدة ال تزيد   •
عن ستة )6( أشهر، ومضاعفة 

الغرامة.

محاولة اإلعتداء البدين على مسؤويل 
املباراة )إنضباطي(. 2

3. حتتفــظ اللجــان القضائيــ�ة باحلــق يف معاقبــة املخالفــات اخلطــرية الــي لــم ينتبــ�ه 
لهــا مســؤولو املباريــات وفقــًا للفقــرة الثانيــ�ة مــن المــادة )88 (. 

المادة )48(
المخالفات ضد مسؤولي المباريات

1.  ُيعاقــب أي شــخص نتيجــة ســوء الســلوك ضــد أٍي مــن املســؤولني الرســميني، 
بواحــدة أو أكــر مــن العقوبــات التاليــة: 
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العقوبة املخالفة م
اإليقاف لما ال يزيد عن عشرة أسابيع   •

أو عشرة مباريات.
الغرامة اليت ال تزيد عن عشرين ألف   •

)20.000( لاير قطري.
يف حالة التكرار، اإليقاف ملدة ال تزيد   •

عن ستة )6( أشهر ، ومضاعفة 
الغرامة.

البصق على مسؤول املباراة أو إستخدام 
ألفاظ أو إصدار إشارات عدائي�ة أو 

مهين�ة أو مسيئ�ة ضده )إنضباطي(.
3

اإليقاف لما ال يزيد عن سنة.  •
الغرامة اليت ال تقل عن ألفني )2.000(   •

لاير قطري، وال تزيد عن عشرين 
ألف  )20.000( لاير قطري.

يف  حالة التكرار، إلغاء التسجيل  ،   •
ومضاعفة الغرامة. 

اإلعتداء على مسؤول مباراة )الدفع 
باملرفق أو اللكم أو الركل...إلخ( 

)إنضباطي(.
4

ــ�ه  ــي ال ينتب ــرية ال ــات اخلط ــة املخالف ــق يف معاقب ــاط باحل ــة اإلنضب ــظ جلن 3. حتتف
لهــا مســؤولو املباريــات وفقــًا للفقــرة الثانيــ�ة مــن المــادة )88(. 

المادة )49(
مخالفات الجهاز اإلداري أو الفني

جيــوز توقيــع عقوبــة أو أكــر مــن العقوبــات التاليــة علــى أي مــدرب أو أي عضــو   .1
ــة  ــزام باملنطق ــدم اإلل ــة ع ــي  يف حال ــي أو الط ــاز اإلداري أو الف ــاء اجله ــن أعض م

ــايض. ــري ري ــلوك غ ــام بس ــم أو القي ــرار احلك ــى ق ــاج عل ــ�ة أو اإلحتج الفني
لفت النظر.   أ. 

 ب. اإليقاف لعدد من املباريات )إنضباطي( أو اإليقاف ملدة زمني�ة 
ــات  ــاالت الفئ ــف )50,000( ، )ويف ح ــني أل ــن خمس ــد ع ــي ال تزي ــة ال  ج. الغرام

ــري.  ــرة آالف )10.000( لاير قط ــن عش ــة ع ــد الغرام ــني�ة ال تزي الس
يف حالة التكرار، اإليقاف ملباراة أخرى، ومضاعفة الغرامة.   د. 

جيــب معاقبــة املخالفــات األخــرى الصــادرة مــن أي مــدرب أومــن أعضــاء اجلهــاز   .2
اإلداري أو الفــي أو الطــي وفقــًا ألحــكام المادتــني )47 و 48(.

المادة)50(
المشاجرات

ُيعاقب املشارك يف الُمشاجرة فعليًا قبل أو أثن�اء أو بعد املباراة بالتايل:  .1
اإليقاف لما ال يزيد عن عشر مباريات.   أ. 

 ب. الغرامــة بمــا ال يزيــد عــن خمســني ألــف )50.000( لاير قطــري. ويف حالــة 
الفئــات الســني�ة الغرامــة التزيــد عــن عشــرين ألــف )20.000( لاير قطــري .

ــة  ــجار أو حماي ــع الِش ــة من ــد دوره محاول ــم يتع ــخص ل ــاب أي ش ــع للعق ال خيض  .2
اآلخريــن أو الفصــل بــني املتورطــني يف مشــاجرة. 

المادة )51(
المعتدون المجهولون 

يف حالــة عــدم التمكــن مــن حتديــد مرتكــي املخالفــات يف حــاالت العنــف، جيــوز 
للجنــة القضائيــ�ة ُمعاقبــة النــادي الــذي ينتــي إليــه املعتــدون.

المادة )52(
مخالفات الفرق

جيــوز معاقبــة النــادي الــذي يفشــل فريقــه يف التصــرف علــى النحــو الصحيــح 
أدنــاه:  والعقوبــات  املخالفــات  جــدول  حســب 

العقوبة املخالفة م

الغرامة اليت ال تزيد عن خمسني ألف   •
)50.000( لاير قطري للفريق األول 

والدرجة الثاني�ة.
يف حالة الفئات السني�ة الغرامة اليت ال   •
تزيد عن عشرين ألف )20,000( لاير 

قطري. 
يف حالة التكرار، تضاعف الغرامة.  •

- جتاوز فرتة اإلحماء املحددة بالعد التن�ازيل للمباراة.
التأخر يف :

- تسليم قائمة بداية املباراة )تأكيدها( 
حسب العد التن�ازيل املحدد للمباراة.

- التواجد يف ممر الالعبني عند بداية املباراة.
- بالتواجد يف ميدان اللعب يف بداية املباراة.

 - يف الزنول إىل أرضية امللعب بعد إنتهاء فرتة 
     اإلسرتاحة بني الشوطني.

- إدخال قائمة بداية املباراة يف النظام اإللكرتوين.

1
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العقوبة املخالفة م
الغرامة اليت ال تزيد عن خمسني ألف   •

)50.000( لاير قطري للفريق األول 
والدرجة الثاني�ة.

يف حالة الفئات السني�ة الغرامة اليت ال   •
تزيد عن عشرين ألف )20,000( لاير 

قطري. 
يف حالة التكرار، تضاعف الغرامة.  •

مخالفة إجراءات تب�ديل الالعبني أثن�اء 
املباريات الرسمية. 2

احلرمان من اجلائزة.  • تعمد التأخري يف إستالم اجلائزة أو رفض 
إستالمها. 3

الغرامة اليت ال تزيد عن مائة ألف   •
)100.000( لاير قطري.

يف حالة التكرار، ُتضاعف الغرامة.  •
ال ُتطبق هذه العقوبات على الفئات   •

السني�ة. 

معاقبة الفريق خبمس )5( بطاقات 
صفراء مع حاليت طرد أو أكرث خالل 

املباراة. 
4

الغرامة اليت ال تزيد عن مائة ألف   •
)100.000( لاير قطري.

يف حالة الفئات السني�ة، الغرامة اليت   •
ال تزيد عن خمسني ألف )50.000( 

لاير قطري.
جيوز توقيع املزيد من العقوبات يف   •

حالة املخالفات اخلطرية وفقا للمادة 
)8( أو )9(.

إذا صدر تهديد أو مضايقة ملسؤول 
مباراة أو ألي  شخص آخر من عدة 

العبني أو مسؤولني من نفس الفريق. 
5

إعتب�ار الفريق مهزومًا مع الغرامة اليت   •
ال تزيد عن مائة ألف)100.000( لاير 

قطري. 
يف حالة الفئات السني�ة:   •

إعتب�ار الفريق مهزومًا مع الغرامة اليت   •
ال تزيد عن عشرين ألف )20.000( 

لاير قطري.

رفض تغيري مالبس الالعبني بعد إعطاء 
مهلة خمس عشرة )15( دقيقة من 

حكم املباراة.
6

المادة )53(
التحريض على الكراهية والعنف

1. جيــب معاقبــة أي العــب أو مســؤول حُيــرض اآلخريــن علنــًا علــى الكراهيــة أو 
العنــف باإليقــاف مــن املباريــات ملــدة ال تزيــد عــن 15 مبــاراة، وبالغرامــة الــي ال 
ــات  ــات الفئ ــة مخالف ــري، ويف حال ــف )20.000( لاير قط ــرين أل ــن  عش ــد ع تزي
الســني�ة، اإليقــاف ملــدة ال تزيــد عــن اثنــي عشــرة )12( مبــاراة، والغرامــة الــي ال 

ــري.  ــرة آالف )10,000( لاير قط ــن  عش ــد ع تزي
2. يف احلــاالت اخلطــرية، وال ســيما عندمــا ُترتكــب املخالفــة بإســتخدام وســائل 
اإلعــالم )مثــل الصحافــة أو اإلذاعــة أو التلفزيــون( أو إذا حــدث ذلــك يف يــوم 
ــد  ــي ال تزي ــة ال ــي الغرام ــة ه ــون العقوب ــب أن تك ــه، جي ــب أو حول ــاراة يف امللع املب

عــن ثمانــني ألــف )80.000( لاير قطــري. 

المادة )54(
إثارة الجمهور

ــب أي شــخص يثــري اجلمهــور خــالل مبــاراة، باإليقــاف لمــا ال يزيــد عــن ســت 
َ

ُيعاق
)6( مباريــات مــع الغرامــة الــي ال تزيــد عــن عشــرين ألــف )20.000( لاير قطــري.

المادة)55(
عدم األهلية

1. يف املباريــات الرســمية جيــب معاقبــة الفريــق بإعتبــ�اره مهزومــًا مــع الغرامــة الــي 
ال تزيــد عــن مائــة ألــف )100.000( لاير قطــري وذلــك يف احلــاالت التاليــة :

أ .  إذا قام بإدراج إسم العب يف قائمة أي مباراة غري مؤهل للمشاركة فيها. 
ب . إذا قام بمشاركة العب غري مدرج يف قائمة املباراة . 

ــق  ــرب الفري ــني ) أ  و  ب ( ُيعت ــة الفقرت ــد مخالف ــني�ة عن ــات الس ــة الفئ ج . يف حال
ــري. ــف )20.000( لاير قط ــرين أل ــن عش ــد ع ــي ال تزي ــة ال ــع الغرام ــًا م مهزوم



الئحة االنضباط  |  2022 - 2023 

55  |    |  54

2. يف املباريــات الوديــة جيــب معاقبــة الفريــق بإعتبــ�اره مهزومًا مــع الغرامة الــي ال تزيد 
عــن خمســة عشــر ألــف ) 15.000( لاير قطري وذلــك يف احلــاالت التالية :

مؤهــل غــري  مبــــــــاراة  أي  قائمـــــــة  يف  العــب  إســــــم  بــإدراج  قــام  إذا   .  أ 
للمشاركة فيها.

ب . إذا قام بمشاركة العب غري مدرج يف قائمة املباراة .
ُيعتــرب   ) ب  و   أ    ( الفقرتــني  مخالفــة  عنــد  الســني�ة  الفئــات  حالــة  يف   . ج    
ــة آالف )5.000( لاير  ــن خمس ــد ع ــي ال تزي ــة ال ــع الغرام ــًا م ــق مهزوم الفري

قطــري.

المادة )56(
إشراك العب بدون البطاقة التعريفية الصادرة من االتحاد أو برقم فانلة 
)قميص( مختلف يجب فرض غرامة ال تزيد عن مائة ألف )100.000( ريال 

قطري على النادي في حالة:

مــن  الصــادرة  األصليــة  التعريفيــة  البطاقــة  بــدون  العــب  مشــاركة  أو  إدَراج   أ. 
موقوفــًا. الالعــب  يكــون  أال  شــرط  االحتــاد، 

ــرين  ــن عش ــد ع ــة ال تزي ــادي غرام ــى الن ــرض عل ــني�ة، ُتف ــات الس ــة الفئ  ب. يف حال
ــًا. ــب موقوف ــون الالع ــرط أال يك ــري، ش ــف )20.000( لاير قط أل

 ج. جيــب فــرض غرامــة ال تزيــد عــن عشــرة آالف )10.000( لاير قطــري علــى النــادي 
عنــد تواجــد العــب يف أرض امللعــب برقــم فانلــة )قميــص( مختلــف عــن الرقــم 

املــدرج يف قائمــة بدايــة املباراةشــرط أال يكــون الالعــب موقوفــًا.
 د. يف حالــة الفئــات الســني�ة، ُتفــرض غرامــة ال تزيــد عــن ألفــني )2.000( لاير قطــري 
علــى النــادي عنــد تواجــد العــب يف أرض امللعــب برقــم فانيلــة )قميــص(  مختلف 

عــن الرقــم املــدرج يف قائمــة بدايــة املبــاراة شــرط أال يكــون الالعــب موقوفــًا.

المادة )57(
رفض مغادرة ميدان اللعب والتأخير في النزول ألرضية الملعب

أ . جيــوز معاقبــة الالعــب وفقــا للمــادة )9( إذا ورد يف تقريــر احلكــم أنــه رفــض مغادرة 
ميــدان اللعــب أو أي مــكان بنــ�اًء علــى أمــر احلكــم بعــد إعطائــه مهلــة ال تزيــد عــن 

خمــس عشــرة )15( دقيقــة مــن قبــل احلكــم. 
ب . جيــوز معاقبــة الالعــب وفقــا للمــادة )9( يف حالــة التأخــري يف  التواجد  يف ميــدان اللعب 
يف بدايــة املبــاراة أو قبــل بدايــة الشــوط الثــاين بتجــاوز فــرة الراحــة بعــد الشــوط األول 

بــني صافــرة نهايــة الشــوط األول إىل صافــرة بدايــة الشــوط الثــاين .

المادة )58(
المخالفات أثناء األنشطة الرسمية والمبادرات والفعاليات

ــة   ــركات األندي ــى ش ــاه عل ــدول أدن ــواردة يف اجل ــات ال ــن العقوب ــرض أٍي م ــوز ف 1. جي
الذيــن  الالعبــني  أو  الرســميني  املســؤولني  مــن  شــخص  أي  أو  القــدم  لكــرة 
يتغيبــون أو يت�أخــرون  بــدون عــذر معقــول عــن حضــور أي مؤتمــر صحفــي أو 
ــ�اء أو بعــد املبــاراة  أو أي  نشــاط  ــ�ة ســواء قبــل أو أثن مقابلــة صحفيــة  أو تلفزيوني

رســي ُيَنظمــه االحتــاد أو إدارة دوري جنــوم قطــر مــى ُطلــب منــه احلضــور.
ــة  ــركات األندي ــى ش ــاه عل ــدول أدن ــواردة يف اجل ــات ال ــن العقوب ــرض أي م ــوز ف 2. جي
لكــرة القــدم أو أي شــخص مــن املســؤولني الرســميني أو الالعبــني يف حــال عــدم 

ــاراة. ــد املب ــل وبع ــة قب ــة املختلط ــن املنطق ــروج م ــول واخل ــم يف الدخ الزامه
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العقوبة املخالفة م

لفت النظر التأخري 1

غرامة مالية حبد أقىص عشرة آالف 
)10.000( لاير قطري تكرار التأخري 2

غرامة مالية حبد أقىص عشرة آالف 
)10.000( لاير قطري الغياب غري املربر 3

إيقاف مباراة واحدة وغرامة مالية حبد 
أقىص عشرين ألف )20.000( لاير 

قطري
تكرار الغياب غري املربر 4

الغرامة اليت ال تتجاوز مبلغ عشرين 
ألف )20.000( لاير قطري عدم اإللزتام بالزي الرسيم 5

المادة )59(
عدم لعب المباراة أو اإلنسحاب منها وحاالت توقف المباريات

فيمــا عــدا حــاالت القــوة القاهــرة، إذا لــم ُتلعــب املبــاراة أصــاًل أو لــم ُتلعــب كاملــًة   .1
ــب 

َ
بســبب ســلوك الفريــق أو بســبب َتَصــرف ُيعَتــرب النــادي مســؤواًل عنــه، ُيعاق

النــادي بغرامــة ال تزيــد عــن مائــة ألــف )100.000( لاير قطــري، ويف حالــة الفئــات 
ــوز  ــا جي ــري، كم ــف لاير قط ــرين )20.000( أل ــن  عش ــة ع ــد الغرام ــني�ة ال تزي الس

إعتبــ�ار النــادي مهزومــًا أو إعــادة لعــب املبــاراة. 
ــلوك  ــبب س ــًا بس ــاراة مؤقت ــاف املب ــم  إيق ــرة، إذا ت ــوة القاه ــاالت الق ــدا ح ــا ع فيم  .2
الفريــق أو بســبب تصــرف يعتــرب النــادي مســؤواًل عنــه، يعاقــب النــادي بغرامــة 
ــن  ــة ع ــاوز الغرام ــى أال تتج ــري ، عل ــف )100,000( لاير قط ــة أل ــن  مائ ــد ع ال تزي

ــني�ة.  ــات الس ــة الفئ ــري يف حال ــف )20,000( لاير قط ــرين أل عش
3. يف احلــاالت اخلطــرية، جيــوز فــرض عقوبــات إضافيــة علــى النــادي املعــي وفقــًا 

ــادة )8(.    للم
إذا لــم ُتقــم املبــاراة ألســباب ُيعَتــرب النــادي مســؤواًل عنهــا مثــل تغيــب الفريــق أو   .4
بســبب نقصــان عــدد الالعبــني عــن العــدد  القانــوين وهــو ســبعة العبــني، وبعــد 
أن يقــوم حكــم املبــاراة بإعطــاء مهلــة إضافيــة مدتهــا خمــس عشــرة )15( دقيقــة 
ــب الفريــق بإعتبــ�اره مهزومــًا مــع الغرامــة الــي ال 

َ
بعــد وقــت بدايــة املبــاراة، ُيعاق

ــة  ــربرات معقول ــة وجــود م ــة ألــف )100.000( لاير قطــري. ويف حال تزيــد عــن مائ
جيــوز للجنــة اإلنضبــاط إصــدار قــرار بإعــادة لعــب املبــاراة. 

ــص  ــبب نق ــل بس ــم تكتم ــاراة أو ل ــم املب ــم ُتق ــني�ة إذا ل ــات الس ــابقات الفئ يف مس  .5
ــوين لبدايــة املبــاراة )11 العــب(، وبعــد أن يقــوم  عــدد الالعبــني عــن العــدد القان
حكــم املبــاراة بإعطــاء مهلــة إضافيــة مدتهــا خمــس عشــرة )15( دقيقــة بعــد 
وقــت بدايــة املبــاراة، ُيعاقــب الفريــق بإعتبــ�اره مهزومــًا مــع الغرامــة الماليــة 
الــي ال تزيــد عــن عشــرين ألــف )20.000( لاير قطــري. ويف حالــة وجــود مــربرات 

ــاراة. ــب املب ــادة لع ــرار بإع ــدار ق ــاط إص ــة اإلنضب ــوز للجن ــة جي معقول
ــل  ــا بَتحُم ــدم إكماله ــاراة أو ع ــاء أي مب ــبب يف إلغ ــذي يتس ــادي ال ــزام الن ــوز إل جي  .6

األضــرار الماليــة الــي يتحملهــا االحتــاد أو إدارة دوري النجــوم. 

العقوبة املخالفة م
لفت النظر التأخري 1

الغرامة اليت التزيد عن عشرة آالف 
)10.000( لاير قطري تكرار التأخري 2

الغرامة اليت التزيد عن عشرة آالف  
)10.000( لاير قطري الغياب غري املربر 3

إيقاف مباراة واحدة وغرامة التزيد عن 
عشرين ألف )20.000( لاير قطري تكرار الغياب غري املربر 4

الغرامة اليت ال تزيد عن عشرين ألف 
)20.000( لاير قطري عدم اإللزتام بالزي الرسيم 5

3. جيــوز فــرض أٍي مــن العقوبــات الــواردة يف اجلــدول أدنــاه علــى أي واحــد مــن 
املســؤولني الرســميني يتغيــب أو يت�أخــر بــدون مــربر معقــول عــن حضــور أي مؤتمر 
صحفــي أو نشــاط رســي ُيَنظمــه االحتــاد أو إدارة دوري جنــوم قطــر مــى ُطلــب منه 

احلضــور وذلــك يف مباريــات الفئــات الســني�ة:
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العقوبة املخالفة م
• احلرمان من الُمشاركة يف بقية 

املسابقة يف املوسم احلايل.
• غرامة مائة ألف )100.000( لاير 

قطري.
دوري أو كأس حتت سن عشرين )٢0( 1

• احلرمان من الُمشاركة يف بقية 
املسابقة يف املوسم احلايل.

• غرامة تسعني ألف )90.000( لاير 
قطري.

دوري أو كأس حتت سن السابعة عشر 
)17( 2

• احلرمان من املشاركة يف بقية املسابقة 
يف املوسم احلايل. 

• غرامة ثمانني ألف )80.000( لاير 
قطري.

دوري أو كأس حتت سن اخلامسة عشر 
)15( 3

• احلرمان من الُمشاركة يف بقية 
املسابقة يف املوسم احلايل.

• غرامة سبعني ألف )70.000( لاير 
قطري. 

دوري أو كأس حتت سن الرابعة عشر 
)14( 4

• احلرمان من الُمشاركة يف بقية 
املسابقة يف املوسم احلايل. 

• غرامة ستني ألف )60.000( لاير 
قطري.

دوري أو كأس حتت سن الثالثة عشر 
)13( 5

• غرامة عشرة آالف )10.000( لاير 
قطري. أي مباراة أخرى 6

3. تنطبق العقوبات التالية يف حالة الغياب التام يف مباريات الفئات السني�ة:

المادة )60(
اإلنسحاب

جيب على كل ناٍد اإللزام بعدم اإلنسحاب من أي مباراة رسمية.   .1
إذا إنســحب أي نــاٍد مــن أي مســابقة أو مبــاراة رســمية قبــل أو بعــد بدايتهــا جيــوز   .2

توقيــع أي مــن العقوبــات التاليــة عليــه:

العقوبة املخالفة م
• احلرمان من املشاركة يف بقية املسابقة 

يف املوسم احلايل.
• غرامة خمسمائة ألف )500.000( لاير 

قطري.
• الهبوط للدرجة األدىن. 

QNB دوري جنوم 1

• احلرمان من املشاركة يف بقية املسابقة 
يف املوسم احلايل. 

• احلرمان من املشاركة يف مسابقة كأس 
قطر للموسم التايل )إذا كان مؤهاًل 

للمشاركة فيها(
• غرامة خمسمائة ألف )500.000( لاير 

قطري.

كأس قطر 2

• احلرمان من املشاركة يف بقية املسابقة 
يف املوسم احلايل.

• احلرمان من املشاركة يف املسابقة يف 
املوسم التايل.

• احلرمان من املشاركة يف مسابقة كأس 
األمري للموسم التايل )إذا كان مؤهاًل 

للمشاركة فيها(.
• غرامة خمسمائة ألف )500.000( لاير 

قطري.

كأس األمري 3

• إلغاء نت�اجئ املوسم احلايل.
• احلرمان من املشاركة يف أية مسابقة 

لالحتاد يف املوسم احلايل. 
• غرامة ثالثمائة ألف )300.000( لاير 

قطري.

دوري الرديف 4

العقوبة املخالفة م
• غرامة مائيت ألف )200.000( لاير 

قطري للفريق األول. 
• غرامة مائة ألف )100.000( لاير قطري 

للدرجة الثاني�ة.

أي مباراة رسمية يف أي مسابقة أخرى 
ينظمها االحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر 

بشأن الفريق األول أو الدرجة الثاني�ة.
5
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القسم الرابع
مسؤولية األندية

المادة )61(
مخالفة نظام مشاركة الالعبين خالل المباريات 

ــب النــادي بإعتبــ�اره مهزومــًا مــع الغرامــة الــي ال تزيــد عــن مائــة ألــف 
َ

1. ُيعاق
ــاركة  ــام املش ــة لنظ ــاراة ُمَخالف ــه يف أي مب ــدرت من ــري، إذا ص )100.000( لاير قط

املنصــوص عليــه يف لــواحئ االحتــاد بالنســبة للفئــات التاليــة:
 أ. مشاركة الالعبني املقيمني. 

 ب. مشاركة الالعبني األجانب. 
 ج. مشاركة العب أجني حبراسة املرىم يف أي وقت من املباراة. 

 د. مشاركة الالعبني الرديف.
 ه. مشاركة أو إدراج إسم العب يف قائمة البداية غري مؤهل للمشاركة يف املباراة.

2. يف حالــة الفئــات الســني�ة ُيعاقــب النــادي بإعتب�اره مهزومــًا مع الغرامــة الي ال تزيد 
عــن عشــرين ألــف )20.000( لاير قطــري، إذا وقعــت منــه يف أي مبــاراة مخالفــٌة 

لنظــاِم مشــاركِة الالعبــني املقيمــني املنصــوِص عليــه يف لــواحئ االحتــاد. 
3. يف حالــة الفئــات الســني�ة ُيعاقــب النــادي بإعتبــ�اره مهزومــًا مــع الغرامــة الــي 
ــاراة  ــه يف أي مب ــت من ــري، إذا وقع ــف )20.000( لاير قط ــرين أل ــن عش ــد ع ال تزي
الشــوطني  بــني  اإلجباريــة  )التب�ديــالت  الالعبــني  مشــاركِة  لنظــاِم  مخالفــٌة 

ملســابقة دوري حتــت 13 ســنة (. 

المادة )62(
تنظيم المباريات

الســلطات  بالتعــاون مــع  املباريــات اإللــزام  الــي تنظــم  1. جيــب علــى األنديــة 
املختصــة، كمــا جيــب عليهــا اإللــزام بإجــراءات الســالمة الــي تتطلبهــا الظــروف 

قبــل وأثنــ�اء وبعــد املباريــات، ويف حــاالت وقــوع احلــوادث.
ــواحئ  ــًا لل ــات طبق ــم املباري ــة بتنظي ــا اخلاص ــاء بإلزاماته ــة الوف ــى األندي ــب عل 2. جي

ــابقات. ــك املس ــة بتل ــارية اخلاص الس
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ــب بالغرامــة، ويف حالــة 
َ

3.  أي نــاٍد يفشــل يف تنفيــذ الزاماتــه وفقــًا لهــذه المــادة يعاق
املخالفــات اخلطــرية يتــم توقيــع عقوبــات إضافيــة وفقــا للمــادة )8(.

4. جيــوز إصــدار عقوبــات بنــ�اًء علــى نــص المــادة )5 الفقــرة 2( لألســباب الــي تتعلــق 
بالســالمة حــى يف حالــة عــدم إرتــكاب أي مخالفــة.

المادة )63(
المسؤولية عن تصرفات الجمهور

ــن  ــدر م ــرف َيص ــوء َتص ــن أي  س ــؤول ع ــو املس ــب األرض ه ــادي صاح ــرب الن 1. ُيعَت
أو رقابتــ�ه عليهــم،  النظــر عــن مناقشــة مســؤوليت�ه عنهــم  جماهــريه بصــرف 
ويجــوز ُمعاقبتــ�ه بالغرامــة بنــ�اًء علــى ظــروف احلــال، ويف حــاالت املخالفــات 

اخلطــرية، و جيــوز فــرض املزيــد مــن العقوبــات وفقــا للمــادة )8(.
2. يعتــرب النــادي الزائــر هــو املســؤول عــن أي ســوء تصــرف يصــدر عــن جمهــوره 
بصــرف النظــر عــن مناقشــة مســؤوليت�ه عنــه أو رقابتــ�ه عليــه، ويجــوز معاقبتــ�ه 
بالغرامــة بنــ�اًء علــى ظــروف احلــال، يف حــاالت االضطرابــات اخلطــرية،  جيــوز 

ــادة )8(.  ــا للم ــات وفق ــن العقوب ــد م ــرض املزي ف
3. يعتــرب اجلمهــور الُمتواجــد يف املنطقــة الُمخصصــة لُمشــجعي الفريــق الزائــر مــن 

جمهــور الفريــق الزائــر  إال إذا ثبــت العكــس.
4. يشمل سوء التصرف أي من التصرفات اآلتي�ة:

أ . اإلســاءة إىل كرامــة أي شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص بإصــدار أصــوات 
أو اإلتيــ�ان بتصرفــات تــدل علــى اإلحتقــار أو التفرقــة العنصريــة مــن ناحيــة 

العــرق أو اللــون أو اللغــة أو األصــل.
ب . أعمال الشغب باملدرجات

ج . إجتي�اح ميدان امللعب. 
د . إستعمال أي نوع من املفرقعات أو األلعاب النارية أو قنابل الدخان.

ه . إطالق أي مواد أو أشياء حارقة.
و . إطالق أي مقذوفات.

ز . العنف ضد األشخاص أو األشياء. 
 ح . عــرض أو إســتخدام أي شــعارات عرقيــة أو سياســية مســيئ�ة بــأي صــورة

من الصور. 
ط . إستعمال الصافرة أو أجهزة اللزر أو أي أجهزة إلكروني�ة ُمشابهة. 

ــة  ــة املخالف ــد .ويف حال ــام املعتم ــالل بالنظ ــات واإلخ ــزام بالتعليم ــدم اإلل ي . ع
جيــوز فــرض مزيــد مــن العقوبــات وفقــا للمــادة )8( .

ــب يف أرض  ــي تلع ــات ال ــني )1و2( املباري ــة يف الفقرت ــؤولية املوصوف ــمل املس 5. تش
محايــدة وخاصــة يف املســابقات النهائيــ�ة.

المادة )64(
اإللتزام بلوائح ترخيص األندية

ــواحئ ترخيــص األنديــة الصــادرة  ــ�ة ُمعاقبــة حــاالت مخالفــة ل جيــوز للجــان القضائي
ــادة )8(. ــا للم ــك وفق ــر وذل ــوم قط ــن إدارة دوري جن م

المادة )65(
إساءة إستخدام نظام اإلستقدام

1. ال يســمح بإســاءة إســتخدام نظــام اإلســتقدام بــني املخــدم واملوظــف بغــرض 
حتقيــق أي منفعــة.

ــب  ــفر لالع ــح س ــدار تصري ــض إص ــادة )9( إذا رف ــا للم ــخص وفق ــب أي ش 2. يعاق
يقــوم  أو  العمــل،  عالقــة  إنتهــاء  عنــد  معقولــة  مــربرات  دون  مســؤول  ألي  أو 
 بالتهديــد برفــض إصــدار تصريــح الســفر بغــرض التفــاوض علــى شــروط إنهــاء

عقد العمل.
3. ُيعتــرب كل نــاٍد هــو املســؤول أمــام االحتــاد عــن تصريــح ســفر أي العــب أو مســؤول 
ُمســجل لديــه حــى ولــو كان علــى غــري كفالتــه، ويف حالــة وجــود مخالفــة مــن 

ــادة )8(. ــا للم ــ�ه وفق ــوز معاقبت ــادي، جي ــب الن جان
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القسم الخامس  
العقود بين الالعبين
المحترفين واألندية 

المادة )66(
اإللتزامات األخرى

ــجلة يف  ــني املس ــار الالعب ــق ألعم ــص الدقي ــام بالفح ــة القي ــة األندي ــى كاف ــب عل جي
ــاد: ــدى االحت ــجيل ل ــد التس ــخصية عن ــم الش بطاقاته

1. حتمل مسؤولية تقديم أي معلومات غري صحيحة لدى التسجيل.
الشــخص  ذلــك  كان  إذا  النــادي  إدارة  يف  شــخص  أي  مشــاركة  عــدم  ضمــان   .2
ُمتهمــًا بإرتــكاب مخالفــة جُتعلــه غــري مناســب لشــغل منصــب )خاصــة تعاطــي 
أو  الزوير....إلــخ(  أو  املباريــات  بنتــ�اجئ  التالعــب  أو  الفســاد  أو  املنشــطات 
الســنوات يف  جنائيــ�ة  جريمــة  يف  إدانتــ�ه  تمــت  قــد  الشــخص  ذلــك  كان   إذا 

اخلمس األخرية.
3. يف حالة مخالفة أحكام هذه المادة، جيوز معاقبة النادي وفقا للمادة )8(.
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القسم السادس  
التصرف العدواني
والتفرقة العنصرية

المادة )67( 
العقود بين الالعبين المحترفين واألندية 

ــاوض مــع  ــرف بالتف ــام أي العــب مح ــة، إذا ق ــات التعاقدي ــالل باملطالب 1. دون اإلخ
نــاٍد آخــر أو توقيــع عقــد إضــايف مــع ناديــه باملخالفــة للمــواد ذات الصلــة مــن الحئــة 
ــدة أو  ــ�ه بواح ــب معاقبت ــاد، جي ــن االحت ــادرة م ــني الص ــاالت الالعب ــاع وانتق أوض

أكــر مــن العقوبــات التاليــة:
أ . غرامة مالية بمبلغ يتم تقديره بماهو مناسب ومتن�اسٍب مع قيمة العقد .

ب . اإليقاف ملدة ال تزيد عن ستة أشهر.
ج . يف حالة التكرار ُتضاعف العقوبات.  

2. دون اإلخــالل باملطالبــات التعاقديــة، إذا قــام أي نــادي بالتفــاوض أو توقيــع عقــد 
مــع العــب محــرف متعاقــد مــع نــادي آخــر أو توقيــع عقــد إضــايف مــع العبــه 
باملخالفــة للمــواد ذات الصلــة مــن الحئــة أوضــاع وإنتقــاالت الالعبــني الصــادرة 

ــة: ــات التالي ــن العقوب ــر م ــدة أو أك ــ�ه بواح ــب معاقبت ــاد جي ــن االحت م
مــع ومتن�اســٍب  مناســب  بماهــو  ـره  تقدـي يتــم  بمبلــغ  ماليــة  غرامــة    أ. 

قيمة العقد. 
 ب. اخلصم من النقاط أو إلغائها. 

 ج. املنع من تسجيل الالعبني.
 د. الهبوط إىل الدرجة األدىن. 

 ه. يف حالة التكرار، تضاعف العقوبات.  
آخــر  شــخص  أي  أو  باألنديــة  املســؤولني  مــن  شــخص  أي  أو  نــاٍد  أي  قــام  إذا   .3
بالتفــاوض أو توقيــع عقــد مــع العــب محــرف متعاقــد مــع نــاٍد آخــر إلغرائــه لــرك 
ناديــه باملخالفــة للمــادة ذات الصلــة مــن الحئــة أوضــاع وانتقــاالت الالعبــني 
مــن  )9  ،8( للمادتــني  وفقــًا  للعقوبــة  عرضــة  يكــون  االحتــاد،  مــن   الصــادرة 

هذه الالحئة. 
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القسم السابع   
إنتهاك الحرية الشخصية

المادة )68(
التصرف العدواني واللعب النظيف

1. يكــون عرضــة للعقوبــات أي شــخص يســتخدم إشــارات أو ألفــاظ عدوانيــ�ة ضــد 
الديــن أو األخــالق، أو خيالــف مبــادئ اللعــب النظيــف أو يصــدر منــه ســلوك غــري 

ريــايض بــأي صــورة مــن الصــور. 
2. جيــوز معاقبــة أي العــب يظهــر القميــص الداخلــي الــذي حيمــل أي  شــعار، أو 

رســالة، أو إعــالن أو صــورة. 

المادة )69(
التفرقة العنصرية

أي شــخص يــيء إىل كرامــة أي شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص بإســتعمال   .1
كلمــات أو أفعــال َتُنــم عــن اإلزدراء أو التميــز أو احلــط مــن الكرامــة بشــأن العــرق 
أو اللــون أو اللغــة أو الديــن أو األصــل جيــب إيقافــه لمــا ال يزيــد عــن خمــس )5( 
مباريــات، مــع الغرامــة الــي ال تزيــد عــن ثمانــني ألــف )80.000( لاير قطــري. وإذا 
كان ُمرتكــب املخالفــة أحــد املســؤولني جيــب أال تقــل الغرامــة عــن مائــة وعشــرين 

1( لاير قطــري.  ألــف )20,000
ــادي  ــس الن ــن نف ــني( م ــؤولني أو العب ــوا مس ــواء كان ــخاص )س ــدة أش ــام ع إذا ق  .2
ــوز  ــددة، جي ــرى مش ــروف أخ ــاك ظ ــت هن ــرة )1( أو إذا كان ــكام الفق ــة أح بمخالف

ــايل:  ــو الت ــى النح ــي عل ــق املع ــة الفري معاقب
أ - خصم ثالث )3( نقاط للمخالفة األوىل.

ب - خصم ست )6( نقاط للمخالفة الثاني�ة.
ج - جيــوز إصــدار قــرار بهبــوط النــادي إىل الدرجــة األدىن إذا صــدرت منــه املزيــد 

مــن املخالفــات.
ــري  ــق غ ــ�ار الفري ــوز إعتب ــاط، جي ــا نق ــب فيه ــي ال حتتس ــات ال ــة املباري د - يف حال

ــابقة. ــل للمس مؤه
3.  إذا قــام أنصــار أحــد الفــرق بمخالفــة أحــكام الفقــرة )1( أثنــ�اء املبــاراة، جيــوز فــرض 
غرامــة ال تقــل عــن مائــة ألــف )100.000( لاير قطــري علــى النــادي املعــي بصــرف 

النظــر عــن مســؤوليت�ه عــن ذلــك الســلوك، أو موقفــه مــن حيــث الرقابــة عليــه.  
4.  جيــوز توقيــع املزيــد مــن العقوبــات علــى املخالفــات اخلطــرية وفقــا للمــادة )8(. 
ــن  ــادة م ــذه الم ــن ه ــرة )1( م ــكام الفق ــف أح ــذي خيال ــور ال ــان اجلمه ــب حرم جي

ــل.  ــى األق ــنتني )2(عل ــدة س ــتادات( مل ــب )االس ــول إىل املالع الدخ
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القسم الثامن   
التزوير والتزييف

المادة )70(
التهديد

يعاقــب  جديــة  بتهديــدات  مبــاراة  مســؤول  أي  بتخويــف  يقــوم  شــخص  أي   أ . 
 بغرامــة ال تزيــد عــن خمســني ألــف )50.000( لاير قطــري مــع اإليقــاف لمــا ال يزيد

عن 3 مباريات.
ب . علــى الرغــم ممــا ورد يف المــادة )31( جيــب أن توقــع هــذه العقوبــات باإلضافــة 

ــرى. ــات األخ إىل العقوب

المادة)71(
اإلكراه

ــب كل مــن يســتخدم العنــف أو التهديــد للضغــط علــى أي مســؤول يف مبــاراة 
َ

ُيعاق أ . 
ــة  ــرف حُبري ــن التص ــة م ــأي طريق ــؤول ب ــك املس ــق ذل ــني أو ليعي ــرار مع ــاذ ق إلخت
بغرامــة ال تزيــد عــن خمســني ألــف )50.000( لاير قطــري مــع اإليقــاف لمــا ال 

ــات. ــن 3 مباري ــد ع يزي
ب . علــى الرغــم ممــا ورد يف المــادة )31( جيــب أن توقــع هــذه العقوبــات باإلضافــة 

ــرى.   ــات األخ إىل العقوب
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القسم التاسع   
األخالق والنزاهة

المادة )72(
التزوير والتزييف

كل مــن يقــوم بزويــر أي مســتن�د، أو تزييــف مســتن�دات أصليــة أو يســتخدم   .1
مســتن�دات مــزورة أو مزيفــة،  يف نشــاط لــه عالقــة بكــرة القــدم، بغــرض الغــش 
يعاقــب بالغرامــة الــي ال تقــل عــن خمســة وعشــرين ألــف )25.000( لاير قطــري 

ــري. ــف )100.000( لاير قط ــة أل ــن مائ ــد ع وال تزي
مباريــات  )6( لســت  باإليقــاف  ُيعاقــب  العبــًا،  املخـــــالفة  مرتكــب  كان  إذا   .2 

على األقل.
3. إذا كان مرتكــب املخالفــة أحــد املســؤولني ، أو وكيــاًل ألي العــب يعاقــب باحلرمان 
مــن اإلشــراك يف أي  نشــاط لــه عالقــة بكــرة القــدم ملــدة ال تقــل عــن أربعــة 

ــرين )24( شــهرًا. وعش
أحــد  إرتكبهــا  إذا   ،)1( البنــ�د  يف  املخالفــة  عــن  مســؤواًل  النــادي  إعتبــ�ار  جيــوز   .4
مســؤوليه أو العبيــ�ه. ويجــوز يف مثــل هــذه احلالــة معاقبــة النادي املعــي باحلرمان 

ــة.  ــة إىل الغرام ــني باإلضاف ــجيل الالعب ــن تس ــع م ــابقة و/أو  املن ــن املس م
إذا قــام أي نــاٍد بزييــف وثيقــة تســجيل أو بطاقــة هويــة أي العــب )علــى ســبي�ل   .5
ــر(،  ــوم قط ــاد أو إدارة دوري جن ــام االحت ــات أو أخت ــورة، أو البي�ان ــري الص ــال تغي املث
جيــوز أن توقــع عليــه عقوبــة احلرمــان مــن املســابقة و/أو  املنــع مــن تســجيل 
الالعبــني ملــدة ال تقــل عــن ســنة باإلضافــة إىل غرامــة ال تقــل عــن خمســني ألــف 

)50,000( لاير قطــري وال تزيــد عــن  مائــة ألــف )100,000( لاير قطــري.
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المادة )73(
الفساد

يكــون عرضــة للعقوبــات التاليــة كل مــن يعــرض أو يقــدم وعــدًا أو يمنــح أي مــزة   .1
غــري مــربرة ألي شــخص أو ألي موظــف مــن موظفــي االحتــاد أو مــن موظفــي 
مؤسســة دوري جنــوم قطــر  أو ألي نــاٍد أو ألي مســؤول يف مبــاراة أو ألي  العــب 
مــن أجــل حتقيــق منفعــة شــخصية لــه أو يقــوم بذلــك ني�ابــًة عــن أي طــرف آخــر يف 

ــاد: ــواحئ االحت ــة ل ــن ملخالف ــن املذكوري ــراء أٍي م ــة إلغ محاول
غرامة ال تقل عن مائة ألف )100.000( لاير قطري. أ . 

ــد  ــدة ال تزي ــدم مل ــرة الق ــة بك ــه عالق ــاط ل ــراك يف أي نش ــن اإلش ــان م ب . احلرم
عــن ســنتني.

ج . املنع من دخول املالعب )االستادات(.
ــب علــى التصــرف الــذي يتمثــل يف الســعي للحصــول علــى أي مــزة غــري مربرة 

َ
ُيعاق  .2

أو وعــد بهــا أو قبولهــا بنفــس العقوبــات الســابقة.
3. يف احلــاالت اخلطــرية أو يف حالــة تكــرار املخالفــة توقــع عقوبــة احلرمــان مــن 

املشــاركة يف أي نشــاط لــه عالقــة بكــرة القــدم مــدى احليــاة.
يف كافــة األحــوال تأمــر اللجنــة القضائيــ�ة بمصــادرة أي أمــوال متعلقــة بإرتــكاب   .4

املخالفــة وتســتخدم هــذه األمــوال يف تطويــر برامــج كــرة القــدم. 

المادة )74(
نزاهة المباريات والمسابقات

جيــب علــى كافــة األشــخاص امللزمــني بلــواحئ االحتــاد اإلبتعــاد عــن أي  تصــرف ُيفِســد 
أو قــد ُيفِســد نزاهــة املباريــات أو املســابقات، كمــا جيــب عليهــم التعــاون التــام مــع 

االحتــاد يف كافــة األوقــات باملســاهمة يف محاربــة مثــل هــذه التصرفــات.

المادة )75(
التأثير غير المشروع على نتائج المباريات )التالعب بنتائج المباريات(

أي  شخص يت�آمر مع آخرين للتالعب بنت�اجئ أي مباراة )بتقديم رشوة أو  .1

ــى  ــري عل ــوة( أو التأث ــذ رش ــعي ألخ ــوة أو الس ــتالم رش ــا أو بإس ــروع يف تقديمه     الش
ــى  ــول عل ــرض احلص ــة بغ ــالق الرياضي ــف األخ ال

ُ
ــة خت ــاراة بطريق ــة أي مب نتيج

ــن  ــع م ــنتني أو املن ــن س ــل ع ــدة ال تق ــاف مل ــب باإليق ــريه، ُيعاق ــه أو لغ ــزة لنفس م
املشــاركة يف أي  نشــاط لــه عالقــة بكــرة القــدم مــع الغرامــة الــي ال تقــل عــن 
ســتني ألــف )60.000( لاير قطــري، ويف احلــاالت اخلطــرية ُيعاقــب باملنــع مــن 

ــاة. ــدى احلي ــدم م ــرة الق ــة بك ــه عالق ــاط ل ــاركة يف أي  نش املش
غــري  بطريقــة  املبــاراة  نتيجــة  علــى  بالتأثــري  مســؤول  أي  أو  العــب  أي  قــام  إذا   .2
ــذي  ــادي ال ــى الن ــة عل ــرض غرام ــوز ف ــرة )1(، جي ــاء يف الفق ــا ج ــًا لم ــروعة وفق مش
ينتــي إليــه ذلــك الالعــب أو املســؤول، ويف حالــة املخالفــات اخلطــرية جيــوز 
وخصــم  األدىن  الدرجــة  إىل  والهبــوط  املنافســة  مــن  بالطــرد  العقوبــة  صــدور 

اجلوائــز. وســحب  النقــاط 
3. جيــب معاقبــة النــادي بالغرامــة وخصــم النقــاط أو اإلبعــاد مــن املســابقة أو 
الهبــوط إىل الدرجــة األدىن وســحب اجلوائــز إذا تالعــب بنتــ�اجئ أي مبــاراة بغــرض 

ــرى.  ــة أخ ــر أو أندي ــاٍد آخ ــة ن ــى درج ــري عل التأث
جيــب التبليــغ الفــوري والطوعــي لألمــني العــام لالحتــاد أو جلنــة األخــالق باالحتــاد   .4
ــب أو  ــق بالتالع ــرف يتعل ــأي تص ــة ب ــة أو املعرف ــكال املقارب ــن أش ــكل م ــن أي ش ع
ــا،  ــابقة أو نت�اجئه ــاراة أو املس ــرى املب ــب يف مج ــري املناس ــروع أو غ ــري املش ــري غ التأث

ويجــب التعامــل بمنتهــى الســرية مــع املعلومــات الــي تقــدم يف هــذا الشــأن. 

المادة )76(
المراهنات

ــري  ــرة أو غ ــة مباش ــرك بطريق ــادة )9( إذاإش ــا للم ــخص وفق ــة أي ش ــب معاقب جي  .1
مباشــرة يف أي مراهنــة أو أي  أنشــطة مشــابهة لهــا عالقــة باملباريــات أو غــري ذلــك 
ممــا لــه عالقــة بكــرة القــدم، أو يكــون لــه مصلحــة حاليــة مباشــرة أو غــري مباشــرة 
يف هــذه األنشــطة )ويشــمل ذلــك الســعي للمراهنــة أو تســهيل القيــام بهــا أو 

ــك(. ــل ذل ــر لفع ــخص آخ ــهيل ألي  ش ــعي أو التس ــروع يف الس الش
ــن  ــالغ ع ــاد اإلب ــى االحت ــب عل ــر جي ــة قط ــًا يف دول ــة قانون ــات ممنوع ــا أن املراهن بم  .2

ــة. ــلطات املختص ــه إىل الس ــل إىل علم ــي تص ــاالت ال احل
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المادة )77(
التصريحات العلنية

ــم  ــون لديه ــة أن يك ــذه الالحئ ــب ه ــني بموج ــخاص امللزم ــة األش ــى كاف ــب عل جي  .1
واألنديــة قطــر  جنــوم  دوري  وإدارة  لالحتــــــاد  واإلخــــــالص  بالــوالء   الشــعور 

التابعني لها.
تكشــف  الــي  الســرية  املعلومــات  كل  مــع  الســرية  بمنتهــى  التعامــل  جيــب   .2
لألشــخاص امللزمــني بموجــب هــذه الالحئــة عنــد أدائهــم لواجباتهــم جُتــاه االحتــاد 
أو إدارة دوري جنــوم قطــر أو األنديــة. ويبقــى هــذا اإللــزام بالســرية قائمــًا حى بعد 

ــادي. ــر أو الن ــوم قط ــاد أو إدارة دوري جن ــع االحت ــخص م ــك الش ــة ذل ــاء عالق إنته
3. جيــوز معاقبــة أي شــخص مــن األشــخاص امللزمــني بموجــب هــذه الالحئــة وفقــًا 

للمــادة )9( إذا قــام بإفشــاء أي معلومــات ســرية ألي جهــٍة أخــرى.
جيــوز معاقبــة أي شــخص وفقــًا للمــادة )9( إذا قــام بــاإلدالء بتصرحيــات أو تصويــر   .4
فيديوهــات علنيــ�ة تــيء إىل االحتــاد أو إدارة دوري جنــوم قطــر أو أي نــاٍد أو تتنــ�اىف 

مــع مصاحلهــم وذلــك عــرب  وســائل اإلعــالم أو وســائل التواصــل اإلجتماعــي.

القسم العاشر
اإلخالص واإللتزام بالسرية
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القسم
الحادي عشر
المنشـطـــات

المادة )78(
تعاطي المنشطات

ــًا تعاطــي أي منشــطات. تــم حتديــد املخالفــات يف مجــال تعاطــي  يمنــع منعــًا بات  .1
املنشــطات،  ملكافحــة  القطريــة  اللجنــة  لــواحئ  نصــوص  بموجــب  املنشــطات 
وُيعاقــب علــى تعاطــي املنشــطات وفقــًا للمــادة )9( مــن جانــب جلنــة اإلنضبــاط 

ــة املنشــطات. ــتئن�اف ملكافح ــة املنشــطات وجلنــة اإلس ملكافح
ملكافحــة  القطريــة  اللجنــة  مــن  كٍل  مــن  الصــادرة  بالقــرارات  االحتــاد  َيعــرف   .2
ــتئن�اف  ــة اإلس ــك جلن ــطات وكذل ــة املنش ــاط ملكافح ــة اإلنضب ــطات وجلن املنش

ملكافحــة املنشــطات يف كل مــا يتعلــق بكــرة القــدم. 
ــاط  ــة اإلنضب ــن جلن ــادرة م ــرارات الص ــد الق ــتئن�اف ض ــم اإلس ــم تقدي ــم يت 3. إذا ل
ملكافحــة املنشــطات يف مخالفــات لــواحئ املنشــطات يف املوعــد الُمحــدد، جيــب 
ــة  ــة الدولي ــا( والوكال ــدم )الفيف ــرة الق ــدويل لك ــاد ال ــا إىل االحت ــار به ــال إخط إرس
ملكافحــة املنشــطات )WADA(، كمــا جيــب اإلخطــار بالقــرارات الصــادرة مــن 
جلنــة اإلســتئن�اف ملكافحــة املنشــطات يف نفــس الوقــت إىل األطــراف املعنيــ�ة 

والفيفــا والوكالــة الدوليــة ملكافحــة املنشــطات. 
بمكافحــة  تتعلــق  قانونــًا  ملزمــة  عقوبــات  أي  تلقائيــ�ًا  االحتــاد  يتبــى  أن  جيــب   .4
املنشــطات يفرضهــا أي احتــاد ريــايض آخــر يف قطــر أو تصدرهــا جلنــة اإلنضبــاط 
جهــة  أي   أو  املنشــطات  ملكافحــة  اإلســتئن�اف  جلنــة  أو  املنشــطات  ملكافحــة 

حكوميــة أخــرى داخــل قطــر.
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القسم
الثاني عشر

عدم إحترام القرارات
وعدم اإللتزام 

بالتعاون

المادة )79(
عدم احترام قرارات الفيفا أو االتحاد اآلسيوي

جيــوز لــكٍل مــن الفيفــا واالحتــاد اآلســيوي الطلــب مــن االحتــاد تنفيــذ العقوبــات 
الصــادرة مــن أي منهمــا علــى أي شــخص ال يقــوم بدفــع أي  مبلــغ مــايل ألي شــخص 
ــه  ــر إلي ــدور األم ــم ص ــيوي، رغ ــاد اآلس ــا أو االحت ــاٍد( أو للفيف ــدرب أو ن ــب أو م )الع
بذلــك مــن قبــل أي  هيئــ�ة أو جلنــة أو  بموجــب إجــراء قانــوين لــدى الفيفــا أو االحتــاد 
اآلســيوي أو أي قــرار إســتئن�ايف الحــق صــادر محكمــة التحكيــم الريــايض )قــرار مــايل( 

أو أي قــرار غــري مــايل صــادر مــن أٍي تلــك اجلهــات املذكــورة.

المادة )80(
عدم إحترام قرارات االتحاد

جيــب توقيــع العقوبــات التاليــة علــى أي شــخص يمتنــع عــن تنفيــذ أي قــرار مــايل   .1
ــاد  ــاٍد( أو االحت ــدرب أو ن ــب أو  م ــخص )الع ــغ ألي ش ــع أي مبل ــايل أو دف ــري م أو غ
رغــم صــدور أمــر بذلــك مــن قبــل أي هيئــ�ة أو جلنــة أو بموجــب إجــراء قانــوين لــدى 

االحتــاد أو بقــرار مــن هيئــ�ة قطــر للتحكيــم الريــايض .
الغرامة الي ال تزيد عن مائة ألف )100.000( لاير قطري.  أ. 

 ب. حتديــد موعــد نهــايئ مــن جانــب جلنــة اإلنضبــاط  لدفــع املبلــغ الُمســتحق أو 
اإللــزام بالقــرار. 

 ج. )لألنديــة( لفــت النظــر واإلخطــار بأنــه يف حالــة عــدم اإللــزام بالقــرار خــالل 
قــرار  صــدور  أو  رصيدهــا  مــن  نقــاط  خصــم  ســيتم  فإنــه  النهــايئ  املوعــد 
بالهبــوط لدرجــة أدىن، كمــا جيــوز إصــدار قــرار باملنــع مــن تســجيل الالعبــني. 
إذا وقعــت عقوبــة اخلصــم مــن النقــاط جيــب أن يكــون اخلصــم متن�اســبًا مــع 

ــتحق. ــغ الُمس املبل
)لألشــخاص الطبيعيــني( لفــت النظــر، واإلخطــار بأنــه يف حالــة عــدم اإللزام   د. 
بالقــرار خــالل املوعــد النهــايئ، فإنــه جيــوز إصــدار أمــر باإليقــاف مــن املباريــات 

حــى يتــم اإلمتثــ�ال للقــرارات الماليــة وغــري الماليــة.
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املوعــد املعــي  الشــخص  أو  النــادي  جُتاهــل  إذا  العقوبــات  تطبيــق  جيــب   .2 
النهايئ املحدد.

3. ال جيــوز إســتئن�اف القــرارات الصــادرة مــن جلنــة اإلنضبــاط وفقــًا لهــذه المــادة إال 
إىل هيئــ�ة قطــر للتحكيــم الريــايض .

المادة)81(
عدم إحترام قرارات االتحاد السابق لالعب أو غيره

جيــب علــى االحتــاد تنفيــذ القــرارات الماليــة وغــري الماليــة الــي يتــم إصدارهــا حبــق  
ــوم  ــاد، )أو يق ــة لالحت ــة التابع ــن األندي ــاٍد م ــدى أي ن ــجل ل ــي مس ــخص طبيع أي ش
بتوقيــع عقــد إذا كان مدربــًا(، والصــادرة ضــد ذلــك الشــخص أو املــدرب مــن أي 
ــك  ــابق لذل ــاد الس ــة  لالحت ــات )DRC( تابع ــض منازع ــة ف ــم، أو غرف ــة حتكي محكم
الشــخص، والُمعــرف بهــا مــن الفيفــا، كمــا جيــب تنفيذهــا مــن جانــب االحتــاد 
ــاع ــا ألوض ــة الفيف ــن الحئ ــادة )12( م ــني )80 ( والم ــواردة يف المادت ــكام ال ــًا لألح  وفق

وإنتقال الالعبني.

المادة )82(
اإللتزام بالتعاون

جيــب علــى كافــة األشــخاص )اإلعتب�اريــني أو الطبيعيــني( امللزمــني بموجــب هذه   .1
ــتجابة  ــرارات واإلس ــذ كل الق ــه يف تنفي ــاد وجلان ــع االحت ــام م ــاون الت ــة التع الالحئ

للطلبــات الصــادرة منــه. 
حيــُق للجنــة اإلنضبــاط توقيــع العقوبــة وفقــا للمــادة )8( أو )9( علــى أي شــخص   .2
ال يتعــاون مــع االحتــاد وجلانــه دون أســباب مقبولــة مــع األخــذ يف اإلعتبــ�ار ســلوك 

ذلــك الشــخص.
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الباب الثاني
التنظيم واإلجراءات
الفصل األول - التنظيم

القسم األول
إختصاصات االتحاد

والفيفا
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القسم الثاني 
السلطات

المادة)83(
القاعدة العامة

يكــون كٍل مــن االحتــاد و إدارة دوري النجــوم، املســؤولني عــن تنفيــذ العقوبــات   .1
املفروضــة علــى املخالفــات الــي إرُتِكبــت يف دائــرة إختصاصهمــا يف املباريــات 
منهــا  طلــب  مــا  مــى  للفيفــا  جيــوز  منهمــا.  كٍل  ينظمهــا  الــي  واملســابقات 
كافــة يف  تأثــري  لهــا  ليكــون  فرضهــا  تــم  الــي  العقوبــات  تأثــري  توســيع   ذلــك 

أحناء العالم.
حتتفــظ اللجــان القضائيــ�ة للفيفــا باحلــق يف معاقبــة املخالفــات اخلطــرية للمبــادئ   .2
يف  فشــل  أو  املخالفــات  تلــك  مالحقــة  يف  االحتــاد  فشــل  إذا  للفيفــا  القانونيــ�ة 

محاكمتهــا وفقــًا للمبــادئ األساســية للقانــون.
3. جيــب علــى االحتــاد إخطــار اللجــان القضائيــ�ة للفيفــا بــأي إنتهــاكات خطــرية 

للفيفــا.  القانونيــ�ة  للمبــادئ 
ُيعتــرب االحتــاد هــو املســؤول عــن تنفيــذ العقوبــات املفروضــة مــن قبــل الفيفــا علــى   .4

املخالفــات الــي أرتكبــت يف دائــرة إختصــاص االحتــاد.

المادة )84(
المباريات الودية بين المنتخبات الوطنية

تقــع مســؤولية تنفيــذ أي إجــراء تأديــي يتــم إختــاذه يف املباريــات الوديــة بــني   .1
املنتخبــات الوطنيــ�ة الــي تنتــي إىل احتــادات مختلفــة علــى عاتــق االحتــاد الــذي 
ينتــي إليــه الالعــب املعاقــب، ومــع ذلــك جيــوز للجنــة اإلنضبــاط بالفيفــا الَتدخل 

ــرية. ــاالت اخلط ــب يف احل ــم املنص حبك
جيــب علــى االحتــاد إخطــار الفيفــا بالعقوبــات الــي يتــم توقيعهــا يف مثــل احلــاالت   .2

املشــار إليهــا الفقــرة )1( أعــاله. 
الصــادر اإلنضبــاط  قانــون  طريــق  عــن  العقوبــات  تنفيــذ  الفيفــا  يضمــن   .3 

من الفيفا. 

الئحة اإلنضباط  |  2022 - 2023 



الئحة االنضباط  |  2022 - 2023 

89  |    |  88

المادة )85(
الحكم

خيتص احَلَكم دون غريه بإختاذ القرارات التأديبي�ة أثن�اء املباريات.   .1
ُتعتــرب القــرارات الــي يتخذهــا احلكــم يف ميــدان اللعب نهائيــ�ة، وال جيــوز مراجعتها   .2

مــن ِقَبــل اللجــان القضائيــ�ة لالحتاد. 
3. جيــوز لِلجــان القضائيــ�ة فقــط، بعــد التوصيــة مــن قبــل جلنــة احلــكام،  أن تقــوم 
بمراجعــة العواقــب التأديبيــ�ة والقــرارات الفنيــ�ة للحــكام يف احلــاالت الــي يكــون 

فيهــا قــرار احلكــم منطويــًا علــى خطــأ واضــح.
4.  يف حــاالت اخلطــأ يف الهويــة، ال جيــوز إختــاذ اإلجــراءات التأديبيــ�ة وفقــًا لهــذه  

الالحئــة إال علــى الشــخص الــذي وقعــت منــه املخالفــة فعليــًا. 
ال جيــوز اإلحتجــاج علــى اإلنــذار أو الطــرد مــن ميــدان اللعــب إال إذا أخطــأ احلكــم   .5

يف هويــة الالعــب. 
جيوز للجان القضائي�ة ممارسة صالحياتها يف احلاالت املحددة التالية:   .6

ــؤولون ــا املس ــ�ه له ــم ينتب ــي ل ــرية ال ــات اخلط ــى املخالف ــات عل ــرض عقوب ف   أ. 
عن املباراة.

 ب. تمديد فرة اإليقاف التلقايئ من املباريات الناجُتة عن الطرد.
 ج. فرض عقوبات إضافية مثل الغرامة.

المادة )86(
اللجان القضائية

اللجان القضائي�ة لالحتاد هي: 
جلنة اإلنضباط.   •

جلنة اإلستئن�اف.  •
جلنة األخالق.  •

المادة )87(
هيئة قطر للتحكيم الرياضي

وفقــًا للنظــام األســايس لالحتــاد، جيــوز إســتئن�اف بعــض القــرارات الصــادرة مــن 
اللجــان القضائيــ�ة أمــام هيئــ�ة قطــر للتحكيــم الريــايض.
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المادة )88(
صالحيات لجنة اإلنضباط

ــة علــى أي مخالفــة  ــة بتوقيــع العقوب ــرب جلنــة اإلنضبــاط هــي اجلهــة الُمخول 1. ُتعَت
الصــادرة  والتوجيهــات  القــرارات  أو  والتعاميــم  واللــواحئ  األســايس  للنظــام 
أي إختصــاص  حتــت  تنــ�درج  ال  الــي  قطــر  جنــوم  دوري  إدارة  أو  االحتــاد   مــن 

هيئ�ة أخرى.
2. ُتعتــرب جلنــة اإلنضبــاط أيضــًا هــي اجلهــة املســؤولة عــن معاقبــة املخالفــات 
ــح  ــات، وتصحي ــن املباري ــميني ع ــؤولني الرس ــا املس ــ�ه له ــم ينتب ــي ل ــرية ال اخلط
اإليقــاف  مــدة  وتمديــد  للحــكام،  التأديبيــ�ة  القــرارات  يف  الواضحــة  األخطــاء 
مثــل  إضافيــة،  عقوبــات  أي  وفــرض  الطــرد،  نتيجــة  املباريــات  عــن  التلقــايئ 

 .)85 المــادة  مراجعــة  ـرىج  )ـي الغرامــة 

المادة )89(
تشكيل لجنة اإلنضباط

ــن  ــب م ــدد املناس ــع الع ــس م ــب للرئي ــس ونائ ــن رئي ــاط م ــة اإلنضب ــكل جلن تتش  .1
ــى  ــب عل ــنوات، ويج ــع س ــدة أرب ــة مل ــة التنفيذي ــم اللجن ــوم بتعيينه ــاء، تق األعض

ــ�ة. ــالت قانوني ــى مؤه ــاًل عل ــة حاص ــاء اللجن ــد أعض ــون أح ــل أن يك األق
ال جيــوز أن يكــون أٍي مــن الرئيــس أو نائــب الرئيــس أو أي عضــو مــن أعضــاء جلنــة   .2
اإلنضبــاط منتســبًا إىل االحتــاد أو إدارة دوري جنــوم قطــر أو أي نــاٍد مــن األنديــة 

ــ�اء شــغله ملنصبــه يف اللجنــة. أثن

القسم الثالث
لجنة اإلنضباط
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المادة )90(
صالحيات لجنة اإلستئناف

الُمقدمــة ضــد قــرارات  ختتــص جلنــة اإلســتئن�اف بالفصــل يف اإلســتئن�افات   .1
جلنــة اإلنضبــاط وجلنــة األخــالق الــي لــم تقــرر هــذه الالحئــة أو لــواحئ االحتــاد أنهــا 

ــرى.  ــ�ة أخ ــا إىل أي هيئ ــرر حتويله ــم تق ــ�ة أو ل نهائي
جيــوز للجنــة اإلســتئن�اف تأييــ�د أو تعديــل أو إلغــاء القــرار املســتأنف، ويجــوز لهــا   .2
ــه إىل  ــاء القــرار املســتأنف وإعادت ــراءات إلغ ــري يف اإلج ــة وجــود خطــأ جوه يف حال

اللجنــة املختصــة إلعــادة التقييــم.
3. تقــوم جلنــة اإلســتئن�اف بإعــادة فحــص القضيــة مــن اجلوانــب الواقعيــة ووجهــة 

النظــر القانونيــ�ة. 
إذا اكُتِشــَفت مخالفــات جديــدة أثنــ�اء ســري  إجــراءات اإلســتئن�اف، جيــوز إصــدار   .4

احلكــم فيهــا  يف ســياق نفــس اإلجــراءات. 

   
المادة )91(

تشكيل لجنة اإلستئناف

1. تتشــكل جلنــة اإلســتئن�اف مــن رئيــس ونائــب للرئيــس مــع العــدد املناســب مــن 
األعضــاء، تقــوم بتعيينهــم اللجنــة التنفيذيــة ملــدة أربــع ســنوات. 

ــب رئيــس جلنــة اإلســتئن�اف حاصــاًل علــى  جيــب أن يكــون كٍل مــن رئيــس ونائ  .2
مؤهــالت قانونيــ�ة. 

جلنــة  أعضــاء  مــن  عضــو  أي  أو  الرئيــس  نائــب  أو  الرئيــس  مــن  ألي  جيــوز  ال   .3
االســتئن�اف أن يكــون منتســبًا إىل أي مــن الهيئــ�ات األخــرى التابعــة لالحتــاد أو 

إدارة دوري النجــوم أو أي نــاٍد مــن األنديــة أثنــ�اء شــغله ملنصبــه يف اللجنــة.

القسم الرابع
لجنة اإلستئناف
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المادة )92(
صالحيات لجنة األخالق    

ُتعتــرب جلنــة األخــالق هــي اجلهــة املخولــة بتوقيــع العقوبــة علــى املخالفــات الــواردة 
يف القســم التاســع مــن الفصــل الثــاين مــن البــاب األول مــن هــذه الالحئــة ومخالفــات 
للنظــام  الحئــة األخــالق )الســلوك املهــي( الصــادرة مــن االحتــاد، وأي مخالفــة 
األســايس واللــواحئ والتوجيهــات والتعاميــم أو القــرارات الصــادرة مــن االحتــاد أو إدارة 

دوري جنــوم قطــر الــي ال تنــ�درج حتــت إختصــاص أي هيئــ�ة أخــرى.

المادة )93(
تشكيل لجنة األخالق

ــن  ــروري م ــدد الض ــع الع ــس م ــب للرئي ــس ونائ ــن رئي ــالق م ــة األخ ــكل جلن تتش  .1
ــى  ــب عل ــنوات، ويج ــع س ــدة أرب ــة مل ــة التنفيذي ــم اللجن ــوم بتعيينه ــاء، تق األعض

ــ�ة. ــالت قانوني ــى مؤه ــاًل عل ــة حاص ــاء اللجن ــد أعض ــون أح ــل أن يك األق
ال جيــوز أن يكــون أٍي مــن الرئيــس أو نائــب الرئيــس أو أي عضــو مــن أعضــاء جلنــة   .2
األخــالق ُمنتســبًا إىل االحتــاد أو إدارة دوري جنــوم قطــر أو أي نــاٍد مــن األنديــة أثنــ�اء 

شــغله ملنصبــه يف اللجنــة. 

القسم الخامس
لجنة األخالق باالتحاد
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القسم السادس
القواعد المشتركة

للجان القضائية

المادة )94(
اإلقالة أو اإلستقالة

اللجــان  أعضــاء  مــن  عضــو  أي  عضويــة  إســقاط  التنفيذيــة  للجنــة  حيــق   .1
ــن  ــم م ــكل دائ ــه بش ــع منع ــه مان ــدث ل ــه أوح ــام بمهام ــض القي ــ�ة إذا رف القضائي
القيــام بواجباتــه، أو تغيــب عــن أربعــة إجتماعــات متت�اليــة، أو ســتة إجتماعــات 

ُمنفصلــة، خــالل نفــس العــام دون عــذر مقبــول.
ــة  ــوم اللجن ــه، وتق ــل إقالت ــه قب ــح موقف ــي لتوضي ــو الَمع ــتدعاء العض ــب إس جي  .2

ــة.  ــر اللجن ــن عم ــة م ــدة املتبقي ــل للم ــو بدي ــني عض ــة بتعي التنفيذي
ــة  ــة التنفيذي ــى اللجن ــب عل ــة، جي ــاء اللجن ــن أعض ــو م ــتقالة أي عض ــة إس 3. يف حال

تعيــني عضــو بديــل للمــدة املتبقيــة مــن عمــر اللجنــة. 

المادة )95(
اإلجتماعات

ُتعتــرب إجتماعــات اللجــان القضائيــ�ة صحيحــة مــى حضرهــا مــا ال يقــل عــن ثالثــة   .1
)3( أعضــاء بشــرط أن يكــون بينهــم الرئيــس أو نائبــ�ه، وَتعِقــد اللجــان القضائيــ�ة 

إجتماعاتهــا مــى مــا دعــت احلاجــة. 
جيــوز للجــان القضائيــ�ة اإلســتعانة باخلــرباء اخلارجيــني أو املستشــارين لتقديــم   .2
تقاريــر أو آراء بصفــة إستشــارية، دون أن يكــون لهــم احلــق يف التصويــت، ويجــب 
احلصــول علــى املوافقــة املســبقة مــن رئيــس االحتــاد أو األمــني العــام علــى 

املصاريــف اخلاصــة باخلــرباء واملستشــارين. 
3. يتحمــل كل طــرف مــن أطــراف اخلصومــة تكاليــف اخلــرباء أو املستشــارين 

اخلاصــني بــه.
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المادة )99(
تضارب المصالح

جيــب علــى كل عضــو مــن أعضــاء اللجــان القضائيــ�ة عــدم املشــاركة يف أي جلســة   .1
بشــأن مســألة تتوفــر فيهــا أســباب جديــة جُتعــل حيــاده محــاًل للتســاؤل، ويشــمل 

ذلــك بصفــة خاصــة )مــن بــني احلــاالت األخــرى( أيــًا مــن احلــاالت التاليــة:
إذا كان العضــــــو املعي لديه مصــــلحة مبــــــاشرة يف نــــــتاجئ اخلصومة   أ. 

محل املناقشة.
  ب. إذا كان لديــه إرتبــ�اط أو صلــة قرابــة )مثــل الــزوج ـ الوالــد أو  الوالــدة ـ اجلــد ـ 
العــم ـ العمــة ـ األبنــ�اء ـ أبنــ�اء الــزوج ـ األحفــاد ـ والــدة أو والــد الــزوج ـ زوج 
اإلبنــ�ة أو زوجــة اإلبــن إخــوة الــزوج ـ أو أزواج أٍي مــن املذكوريــن(، بمــا يف ذلــك 
ــة  ــه عالق ــخص مع ــك إذا كان للش ــالف ذل ــدم أو خ ــرى بال ــة أخ ــة قراب أي صل

ــرة.  ــرية املباش ــة األس ــبيهة بالعالق ش
 ج.  إذا سبق له التعامل مع نفس اخلصومة يف ظروف مختلفة.

إذا كان هناك عداء مع أي  طرف من أطراف اخلصومة.   د. 
جيــب علــى العضــو الــذي يمتنــع عــن املشــاركة يف اجللســة بنــ�اًء علــى أي مــن   .2

األســباب املذكــورة أعــاله إخطــار الرئيــس بذلــك علــى الفــور. 
ــو  ــتقاللية أي عض ــق بإس ــا يتعل ــراض فيم ــم أي إع ــ�ة تقدي ــراف املعني ــوز لألط 3. جي

مــن أعضــاء اللجنــة. 
4. يف حــال وجــود أي شــك أو نــزاع، جيــب علــى الرئيــس أو نائبــ�ه إختــاذ القــرار بشــأن 

مشــاركة العضــو املعــي بعــد إعطــاء ذلــك العضــو الفرصــة لتوضيــح موقفــه. 
ــس أو  ــن الرئي ــرار م ــدر ق ــو ص ــارك فيهــا أي  عض ــي يش ــراءات ال 5. تعتــرب كل اإلج

ــة. ــة وباطل ــاركته الغي ــدم مش ــ�ه بع نائب

المادة )96(
األغلبية

تتخــذ اللجنــة القضائيــ�ة قراراتهــا بأغلبيــ�ة أصــوات األعضــاء احلاضريــن، ويجــب 
علــى كل عضــو مــن األعضــاء احلاضريــن اإلدالء بصوتــه، ويكــون لــكل عضــو صــوت 

واحــد، ويف حالــة تعــادل األصــوات يرجــح اجلانــب الــذي فيــه الرئيــس. 

المادة )97(
سكرتارية اللجنة

يوفــر األمــني العــام لالحتــاد للجــان القضائيــ�ة قاعــة إجتماعــات، وســكرترًيا واحــًدا   .1
أو أكــر، وكل مــا يلــزم مــن املوظفــني واملعــدات يف املقــر الرئيــي لالحتــاد.

ــر  ــجيل محاض ــوم بتس ــل اإلداري، ويق ــن العم ــؤواًل ع ــة مس ــكرتري اللجن ــون س يك  .2
ــت.  ــق التصوي ــه ح ــون ل ــرارات دون أن يك ــودة الق ــداد مس ــات وإع اجللس

3. يكون السكرتري مسؤواًل عن حفظ امللفات والعناية باألرشيف. 
جيــب تســجيل محاضــر اجللســات يف ســجل خــاص وأن يوقــع عليهــا رئيــس   .4

والســكرتري.  القضائيــ�ة  اللجنــة 

المادة )98(
اإلستقاللية

ــاء  ــى أعض ــب عل ــتقالل، ويج ــكل إس ــا ب ــاد قراراته ــ�ة لالحت ــان القضائي ــذ اللج 1. تتخ
اللجــان - علــى وجــه اخلصــوص - عــدم قبــول أي تعليمــات مــن أي جهــة أخــرى 

مهمــا كانــت.
2. يمنــع منعــًا باتــًا حضــور أي عضــو مــن أعضــاء الهيئــ�ات األخــرى التابعــة لالحتــاد 
يف غرفــة اإلجتمــاع خــالل مــداوالت اللجــان القضائيــ�ة، وال جيــوز احلضــور إال 

ــور.  ــميًا للحض ــتدعاؤه رس ــم إس ــذي يت ــخص ال للش
ــايس  ــام األس ــًا للنظ ــم وفق ــاذ قراراته ــ�ة إخت ــان القضائي ــاء اللج ــى أعض ــب عل 3. جي

ــاد. ــن االحت ــادرة م ــواحئ الص ــاد والل لالحت
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المادة)100(
اإللتزام بالسرية

1. يلــزم أعضــاء اللجــان القضائيــ�ة بمبــادئ الســرية، ويجــب عليهــم ضمــان ســرية 
ــق أو  ــت حقائ ــواء كان ــم س ــالل أداء واجباته ــم خ ــف له ــي ُتكَش ــات ال كل املعلوم

ــذة. ــرارات الُمتخ ــداوالت أو الق ــات امل ــة، أو محتوي ــة بالقضي ــق متعلق وثائ
2. ال جيوز الكشف عن محتويات أي قرار إال بعد إعالنه رسميًا إىل اجلهة املعني�ة. 

المادة)101(
اإلعفاء من المسؤولية

فيمــا عــدا حــاالت اإلهمــال اجَلســيم أو ســوء القصــد، ال يعتــرب أي عضــو مــن أعضــاء 
اللجــان القضائيــ�ة أو إدارة االحتــاد، مســؤواًل عــن أي  أفعــال أو عــن أي وجــه مــن 

أوجــه التقصــري لهــا صلــة بــأي إجــراء تأديــي. 

الئحة اإلنضباط  |  2022 - 2023 
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الباب الثاني
التنظيم واإلجراءات

الفصل الثاني - اإلجراءات

القسم األول 
القواعد العامة

الئحة اإلنضباط  |  2022 - 2023 
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المادة )102(
حدود المدة الزمنية

1. يبــ�دأ حســاب املــدة الزمنيــ�ة الُمحــددة مــن اليــوم الــذي يتــم فيــه اإلخطــار بالوثيقة 
الصلة.  ذات 

ــة  ــال الوثيق ــخ إرس ــن تاري ــ�ارًا م ــُتويف إعتب ــد أس ــ�ة ق ــدة الزمني ــزام بامل ــرب اإلل 2. ُيعت
ــع  ــد م ــليمها بالي ــت تس ــن وق ــاد أو م ــام لالحت ــني الع ــس لألم ــة بالفاك ذات الصل
ــة  ــن املهل ــري م ــوم األخ ــاوز الي ــد ال يتج ــتالم يف موع ــع باإلس ــى توقي ــول عل احلص
املحــددة. ال حتســب أي مــن اإلجــازات والعطــالت الرســمية مــن ضمــن حســاب 

ــ�ة ــدة الزمني امل
3. تمتــد املــدة إىل يــوم العمــل التــايل إذا إنتهــت يف أي يــوم مــن أيــام اجلمعــة أو 

قطــر. يف  الرســمية  العطــالت  أو  الســبت 
4. يفقــد الشــخص الــذي ال يراعــي املــدة الزمنيــ�ة املحــددة حقــه يف اإلجــراء املطلــوب 

الوفــاء بــه يف خاللهــا.
5. جيــوز لرئيــس اللجنــة أن يزيــد املــدة الــي ســبق لــه حتديدهــا، إذا ُطلــب منــه ذلــك، 

ولكــن جيــب عــدم زيــادة أي مــدة محــددة بموجــب هــذه الالحئــة. 

المادة )103(
الحق في الترافع 

ــفهيًا   ــ�ًا أو أو َش ــم ِكتابي ــم مرافعاته ــة لتقدي ــة الفرص ــراف القضي ــاء أط ــب إعط 1. جي
قبــل إختــاذ أي قــرار.

2. حيق ألي طرف يف اخلصومة على وجه اخلصوص ما يلي: 
 أ. اإلطالع على ملف الدعوى.

 ب. تقديم البي�انات أو التقارير املكتوبة.
 ج. طلب تقديم األدلة الثبوتي�ة.

 د. املشاركة يف تقديم األدلة الثبوتي�ة.
 ه. احلصول على القرار الُمسبب. 

3. جيــوز للجنــة يف بعــض الظــروف اإلســتثن�ائي�ة فــرض قيــود علــى اجللســات، 
 مثــل ضــرورة املحافظــة علــى الســرية أو إذا دعــت احلاجــة إىل تســيري اإلجــراء

بالصورة الُمثلى. 

المادة )104( 
التمثيل والمساعدة القانونية 

حيق لكل طرف توكيل ُمحايم ُمسجل من داخل دولة قطر أو خارجها.  .1
جيب على الوكيل إبراز وكالته القانوني�ة.  .2

3. جيــوز حضــور الوكيــل إذا لــم ُيطَلــب مــن الطــرف املعــي احلضــور شــخصيًا أمــام 
اللجنــة القضائيــ�ة. 

لألطراف كامل احلرية يف إختي�ار من يمثلهم قانونًا.   .4

المادة )105(
أنواع البيانات

ــة،  ــراءات اإلنضباطي ــات واإلج ــالل التحقيق ــة خ ــواع األدل ــف أن ــم ُمختل ــوز تقدي جي
ــان.  ــة أي إنس ــاس بكرام ــدم املس ــريطة ع ش

1. ال جيوز ُقبول أي دليل ليس له صلة مباشرة بإثب�ات الوقائع ذات الصلة. 
ــكام  ــكام، احل ــوص )تقاريــر احل ــه اخلص ــى وج ــة عل ــة مقبول ــة التالي ــرب األدل 2. ُتعت
املســاعدين، مراقــي املباريــات، مراقــي احلــكام، الســجالت الرســمية، اإلقــرارات 
ــجيالت  ــرباء والتس ــة وآراء اخل ــة المادي ــهود واألدل ــراف والش ــن األط ــادرة م الص

ــو(.  ــ�ة أو الفيدي الصوتي
3. جيوز للجان القضائي�ة طلب املزيد من األدلة يف أي وقت. 
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المادة )106(
تقييم البيانات

َتملك اللجنة القضائي�ة الُسلطة الَتقديرية الُمطلقة يف تقييم البي�انات.   .1
األطــراف  مواقــف  اإلعتبــ�ار  يف  األخــذ  اخلصــوص  وجــه  علــى  للجنــة  جيــوز   .2
خــالل اإلجــراءات، وخصوصــًا الطريقــة الــي يتعــاون بهــا كل طــرف مــع اللجنــة 

اللجنــة.  وســكرتارية 
املطروحــة األدلــة  علــى  بنــ�اًء  املناســب  القــرار  إختــاذ  لألعضــاء  جيــوز   .3 

واإلقتن�اع الشخيص.

المادة )107(
تقارير مسؤولو المباريات

أنهــا املباريــات  عــن  املســؤولني  تقاريــر  يف  الــواردة  الوقائــع  يف  يفــرض   .1 
ُمطابقة للواقع. 

جيوز تقديم الدليل على عدم دقة محتويات هذه التقارير.   .2
3. إذا كان هنــاك أي إختــالف يف التقاريــر الــواردة مــن مختلــف املســؤولني عــن 
املبــاراة وليســت هنــاك أي وســيلة حلــل هــذه االختالفــات، ُيعتــرب لتقريــر احلكــم 
ــب  ــون لتقريــر مراق ــب، ويك ــدان اللع ــت يف مي ــي وقع ــداث ال ــأن األح ــة بش حجي

ــب.  ــدان اللع ــارج مي ــت خ ــي وقع ــداث ال ــأن األح ــة بش ــاراة احلجي املب

المادة )108(
الشهود

1. جيــب علــى كل الُمنتســبني لالحتــاد اإلمتثــ�ال ألي طلــب حضــور مــى ُطِلــب مــن 
أي واحــد منهــم احلضــور كشــاهد، وَيجــوز ُمعاقبــة أي شــخص َيمَتِنــع عــن 

االســتجابة لطلــب احلضــور وفقــًا لهــذه الالحئــة. 
ــرَبر للحضــور  2. جيــوز للجنــة القضائيــ�ة إعطــاء اإلعتبــ�ار الواجــب ألي رفــض غــري ُم
ــن أطــراف اخلصومــة أو ممــن  ــرف م ــب أي ط ــم أدلــة مــن جان أمامهــا أو لتقدي

ــاهد.  ــن أي ش ــه أو م ُيمثل

3. جيــب علــى أي شــخص ُيدعــى للشــهادة أمــام اللجــان القضائيــ�ة قــول احلقيقــة 
واإلجابــة بالصــدق علــى األســئلة الــي توجــه إليــه. 

4. جيــوز للجنــة القضائيــ�ة أن تأخــذ بشــهادة الشــاهد كلهــا أو ببعضهــا، كمــا جيــوز لهــا 
رفضهــا إذا رأت أنهــا ليســت لهــا صلــة بالوقائــع. 

المادة )109(
عبء اإلثبات

يقع عبء اإلثب�ات فيما يتعلق باملخالفات اإلنضباطية على عاتق االحتاد. 

المادة)110(
لغة اإلجراءات

أمــام  والشــفهية  الكتابيــ�ة  اإلجــراءات  كافــة  يف  العربيــ�ة  اللغــة  ُتســتخدم   .1
والقــرارات أمامهــا  الُمقدمــة  التقاريــر  يف  ُتســتخدم  كمــا  القضائيــ�ة،   الِلجــان 

الصادرة عنها. 
جيــب علــى أي طــرف َيرغــب يف إســتخدام لغــة أخــرى يف املرافعــات أن َيطُلــب   .2
ــ�ة  ــة القضائي ــوز للجن ــم، وَيج ــات ُمرج ــى خدم ــول عل ــب احلص ــت املناس يف الوق

ــة.  ــذه احلال ــبًا يف ه ــراه مناس ــذي ت ــرار ال ــذ الق ــة أن تتخ الُمختص

المادة )111(
اإلعالن بالقرارات والمستندات

جيب إعالن القرارات الصادرة من اللجنة إىل كل أطراف اخلصومة.   .1
جيــوز توجيــه كافــة اإلعالنــات )بمــا يف ذلــك القــرارات وغريهــا مــن الُمســتن�دات(   .2
اخلاصــة بالالعبــني واملســؤولني إىل أنديتهــم إذا لــم يتوفــر للجنــة القضائيــ�ة 
عنــوان الشــخص املعــي، ويجــب علــى النــادي يف مثــل هــذه احلالــة توصيــل 
املســتن�دات إىل األشــخاص املوجهــة إليهــم، وُتعَتــرب اإلعالنــات والوثائــق الــي 
الشــخص إىل  صحيــح  بشــكل  إبالغهــا  تــم  قــد  األنديــة  طريــق  عــن   ُتَســلم 

املوجهة إليه. 
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الربيــد  أو  الفاكــس  طريــق  عــن  ُترَســل  الــي  والُمســتن�دات  القــرارات  ُتعَتــرب   .3
شــروط إســتوفت  قــد  التوقيــع  مقابــل  باليــد  تســليمها  يتــم  أو   اإللكــروين 

النفاذ قانونًا. 

المادة )112(
التكاليف والمصروفات

1. يتحمل االحتاد تكاليف اإلجراءات أمام اللجان القضائي�ة. 
ــؤول،  ــرف املس ــف إىل الط ــن التعس ــة ع ــون ناجُت ــي تك ــف ال ــل التكالي ــب حتمي 2. جي

ــة.  ــة اخلصوم ــن نتيج ــر ع ــض النظ بغ
3. جيــب أن يتحمــل كل طــرف التكاليــف اخلاصــة بــه، بمــا يف ذلــك تكاليــف الشــهود 

واملمثلــني واملرجمــني واملستشــارين القانونيــني واخلــرباء التابعــني لــه. 

المادة )113(
إيقاف اإلجراءات 

جيوز إيقاف اإلجراءات يف أٍي من احلاالت التالية: 
1. إذا توصل الطرفان إىل اتفاق.
2. إعالن إفالس أحد األطراف.

3. إذا لم يكن لها أساس من الصحة. 

القسم الثاني
اإلجراءات أمام
اللجان القضائية

الئحة اإلنضباط  |  2022 - 2023 



الئحة االنضباط  |  2022 - 2023 

111  |    |  110

المادة)114(
بدء اإلجراءات

حُبكــم  التأديبيــ�ة  املخالفــات  يف  اإلجــراءات  تتخــذ  أن  القضائيــ�ة  للجنــة  جيــوز   .1
الطلــب.  علــى  بنــ�اًء  أو  املنصــب 

جيــوز للجنــة اإلنضبــاط أو جلنــة األخــالق أن تتخــذ اإلجــراءات ِبنــ�اًء علــى أٍي مــن   .2
األســباب التاليــة: 

على أساس التقارير الرسمية.  أ. 
 ب. إذا تم تقديم إحتجاج.

 ج. املخالفات الُمَبلغ عنها والي تقع ضمن هذه الالحئة.
بنــ�اًء علــى طلــب اللجنــة الَتنفيذيــة لالحتــاد أو رئيــس االحتــاد أو األمــني   د. 

العام لالحتاد.
 ه. على أساس الوثائق الواردة من السلطات العامة.

إذا تم رفع شكوى.   و. 
3. جيــوز ألي شــخص وألي هيئــ�ة َتقديــم تقريــر أو شــكوى عــن أي ســلوك ُيــرى أنــه 
ــاط أو  ــة اإلنضب ــر إىل جلن ــوم قط ــواحئ إدارة دوري جن ــاد أو ل ــواحئ االحت ــع ل ــ�اىف م يتن
ــى  ــب عل ــًة، ويج ــكاوى كتاب ــدم الش ــب أن تق ــام، جي ــني الع ــالق أو األم ــة األخ جلن
جلنــة أو  اإلنضبــاط  جلنــة  إىل  يتلقاهــا  الــي  الشــكاوى  إحالــة  العــام   األمــني 

األخالق الُمخَتصة. 
جيــب علــى املســؤولني الرســميني عــن املباريــات َتقديــم تقاريــر عــن كل املخالفات   .4

الــي وصلــت إىل علمهــم.

المادة )115(
التحقيق

الُمباشــر لرئيــس اللجنــة املختصــة، ويجــوز  1. جُيــري التحقيــق حتــت اإلشــراف 
لــه إســناد التحقيــق لنائــب الرئيــس أو ألي عضــو أو أكــر مــن أعضــاء اللجنــة أو 

اللجنــة.  لســكرتارية 

2. جيــوز للجنــة يف احلــاالت الُمعقــدة طلــب تدخــل أي جهــة أخــرى يف التحقيــق، 
ويجــب احلصــول علــى املوافقــة الُمســبقة مــن الســكرتري العــام علــى التكاليــف 

ــة. ــذه احلال ــل ه ــة يف مث المالي
3. جُيــرى التحقيــق مــع األطــراف والشــهود وإجــراءات فحــص الُمســتن�دات وكل 

ــفاهيًة.   ــون ش ــوز أن تك ــا جي ــ�ًا كم ــة كتابي ــة بالقضي ــرى الُمتصل ــري األخ التداب

المادة )116(
التعاون من قبل األطراف

جيــب علــى كافــة األطــراف التعــاون إلثبــ�ات الوقائــع، ويجــب علــى وجــه اخلصوص   .1
اإلمتثــ�ال لطلبــات اللجــان القضائيــ�ة للحصــول علــى املعلومــات .

ــا  ــن صحته ــد م ــراف للتأك ــن األط ــواردة م ــص التقاريــر ال ــكرتارية فح ــوز للس جي  .2
ــرورة.  ــت الض ــا دع كلم

3. جيــوز للجنــة القضائيــ�ة الُمختصــة توقيــع الغرامــة علــى أي طــرف ال يتعــاون معهــا 
ــذاره.  بعد إن

ــف  ــتخدام املل ــة بإس ــأن أي قضي ــرار بش ــل إىل الق ــ�ة التوص ــان القضائي ــوز للج جي  .4
الــذي يف حوزتهــا إذا فشــل األطــراف يف التعــاون معهــا، خصوصــًا حــاالت جُتاهــل 

ــا.  ــوص عليه ــ�ة الَمنص ــل الزمني الُمَه

المادة )117(
كتابة اإلجراءات 

1. كقاعــدة عامــة، ال َتعِقــد اللجــان القضائيــ�ة جلســات للمرافعــة، وتتخــذ قراراتهــا 
بنــ�اًء علــى امللفــات الُمقدمــة لهــا. 

جلســة  لعقــد  الالزمــة  الرتيبــ�ات  إختــاذ  الُمختصــة  القضائيــ�ة  للهيئــ�ة  جيــوز   .2
بقــرار منهــا. أو  بنــ�اًء علــى طلــب اخلصــوم  للمرافعــة 

3. جيب أن تكون املرافعات سرية. 
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المادة)118(
المداوالت وإتخاذ القرارات دون إجتماع

جيــوز للجــان القضائيــ�ة بصفــة إســتثن�ائي�ة ويف حــاالت الضــرورة إجــراء املــداوالت   .1
وإختــاذ القــرارات بعــد إجــراء املناقشــات عــرب الهاتــف أو عــرب دائــرة تلفزيونيــ�ة 

ــة. ــرى مماثل ــيلة أخ ــرب التمريــر أو أي وس ــة أو ع ُمغلق
يف هذه احلالة، ليس هناك حاجة لعقد جلسة مرافعات.   .2

3. يقوم السكرتري بتسجيل املحضر يف هذه احلاالت كأنها جلسات عادية.

المادة )119(
القرارات

جيب تنفيذ القرارات بمجرد إخطار األطراف املعني�ة بها.   .1
يلــي مــا  القــرار  يتضمــن  أن  جيــب   ،1 20 المــادة  بنــص  اإلخــالل  عــدم  مــع   .2 

وإال كان باطال: 
أسماء أعضاء اللجنة.  أ. 

أسماء اخلصوم.  ب. 
 ج.  ملخص للوقائع.

أسباب القرار.  د. 
 ه.  املواد القانوني�ة الي ُبي عليها القرار.

 و.  نص القرار.
إخطار اخلصوم بالطريقة الي ُيَقَدم بها اإلستئن�اف.   ز. 

 ح. توقيع رئيس اللجنة والسكرتري. 
3. جيب إرسال نسخة من القرارات إىل األمني العام. 

تعتــرب قــرارات جلنــة اإلســتئن�اف نهائيــ�ة وال جيــوز إســتئن�افها إال أمــام هيئــ�ة قطــر   .4
للتحكيــم الريــايض وفقــًا لألحــكام ذات الصلــة يف النظــام األســايس لالحتــاد.

ُتعتــرب قــرارات جلنــة اإلنضبــاط وجلنــة األخــالق الُمختصــة نهائيــ�ة وال جيــوز   .5
الُمحــددة لتقديــم اإلســتئن�افات.  املــدة  إســتئن�افها بعــد فــوات 

المادة )120(
إصدار القرارات بدون حيثيات

1. جيــوز للجــان القضائيــ�ة إصــدار قراراتهــا دون اصــدار حيثي�اتــه وتكتفــي فقــط 
بمنطــوق القــرار. ويف ذات الوقــت، جيــب إبــالغ األطــراف بأحقيتهــم خــالل 10 
القــرار أن يطالبــوا كتابــة باحلصــول علــى  أيــام مــن تاريــخ إســتالم منطــوق 
 حيثيــ�ات القــرار، ويف حالــة عــدم تقديــم الطلــب، يعتــرب القــرار نهائيــ�ا وملزمــا وغــري

قابل لإلستئن�اف.
ــه  ــامال حيثي�ات ــرار ش ــل الق ــرار، ُيرس ــ�ات الق ــراف حيثي ــد األط ــب أح ــة طل 2. يف حال
إســتالم عقــب  إســتئن�اف  لتقديــم  الزمنيــ�ة  املــدة  تطبيــق  يتــم   لألطــراف. 

القرار حبيثي�اته.

المادة )121(
نشر القرارات

حيــق إلدارة االحتــاد نشــر القــرارات الصــادرة عــن اللجــان القضائيــ�ة دون موافقــة   .1
ــراف اخلصومــة، مــى رأت ذلــك مناســبًا. أط

ــادرة  ــرر، بمب ــاد أن تق ــوز إلدارة االحت ــرية، جي ــات س ــى معلوم ــرار عل ــوى الق إذا احت  .2
منهــا أو بنــ�اء علــى طلــب أحــد أطــراف اخلصومــة، أن تصــدر نســخة مــن القــرار 

ــماء.  ــارة إىل األس دون إش
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المادة )122 (
إعالن اإلحتجاجات

حيق لألندية تقديم اإلحتجاجات.   .1
ــلم  ــب أن يس ــًا، ويج ــون مكتوب ــام وأن يك ــني الع ــاج إىل األم ــه اإلحتج ــب توجي جي  .2
باليــد إىل مراقــب أو منســق املبــاراة خــالل ســاعتني )2( مــن نهايــة املبــاراة املعنيــ�ة، 
ويجــب تقديــم أســباب اإلحتجــاج إىل األمــني العــام خــالل اثنــني وســبعني )72( 

ســاعة مــن نهايــة املبــاراة املعنيــ�ة. 
الزمنيــ�ة  املهلــة  تقصــري  ويجــوز  لإلحتجــاج،  الزمنيــ�ة  املهلــة  تمديــد  جيــوز  ال   .3
املنافســة.   ســري  ُحســن  أجــل  مــن  األخــرى  املســابقات  بعــض  يف  لإلحتجــاج 

جيب توقيع اإلحتجاج من جانب النادي.   .4
عنــد تقديــم أســباب اإلحتجــاج إىل األمــني العــام جيــب تســديد رســومه البالغــة   .5

ــاج. ــول اإلحتج ــم قب ــَرد إال إذا  ت ــري، وال ُتس ــة آالف )3.000( لاير قط ثالث
ُيقــدم اإلحتجــاج يف مباريــات الفئــات الســني�ة خــالل 24 ســاعة مــن نهايــة املبــاراة.   .6

أو بنهايــة الــدوام الرســي بــأول  يــوم دوام بعــد العطلــة الرســمية .

المادة )123(
عدم قبول اإلحتجاجات

ال جيوز تقديم اإلحتجاجات ضد القرارات امليداني�ة للحكم. 

القسم الثالث  
اإلحتجاجات
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القسم الرابع   
اإلستئنافات

المادة )124(
القرارات القابلة لإلستئناف 

جلنــة  أو  اإلنضبــاط  جلنــة  مــن  صــادر  قــرار  أي  ضــد  اإلســتئن�اف  تقديــم  جيــوز 
إحــدى هــي  التأديبيــ�ة  العقوبــة  كانــت  إذا  إال  اإلســتئن�اف  جلنــة  لــدى   األخــالق 

العقوبات التالية: 
لفت  النظر.  أ. 

 ب. التحذير.
 ج. اإليقاف الذي ال يزيد عن ثالث مباريات.

الغرامة الي ال تزيد عن خمسني ألف )50.000( لاير قطري.   د. 
أو الفيفــا  أو  االحتــاد  قــرارات  إحــرام  عــدم  بســبب  الصــادرة  القــرارات    ه. 

االحتاد اآلسيوي. 

المادة )125(
الحق في اإلستئناف

ــًا يف  ــخص كان طرف ــن أي ش ــتئن�اف م ــة اإلس ــام جلن ــتئن�اف أم ــم اإلس ــوز تقدي جي  .1
ــربر  ــ�ة ُت ــة قانوني ــه مصلح ــون ل ــرط أن تك ــاط، بش ــة اإلنضب ــام جلن ــة أم اخلصوم

ــه.  ــرار أو إلغائ ــل الق ــب تعدي طل
جيــوز لألنديــة إســتئن�اف القــرارات الصــادرة بمعاقبــة الالعبــني أو املســؤولني   .2

التابعــني لهــا، بشــرط وجــود اتفــاق مكتــوب بينهــا وبــني الشــخص املعــي.

المادة )126(
المدة المحددة لإلستئناف

ــالل  ــام خ ــني الع ــباب إىل األم ــفوعًا باألس ــًا ومش ــتئن�اف مكتوب ــم اإلس ــب تقدي 1. جي
عشــرة )10( أيــام مــن تاريــخ اإلعــالن بالقــرار.

2. ُيعترب اإلستئن�اف مرفوًضا إذا لم يستوف هذه الشروط.
3. جيــوز للجنــة اإلنضبــاط – يف احلــاالت العاجلــة – تقصــري مــدة اإلســتئن�اف بمــا ال 

يقــل عــن ثالثــة )3( أيــام مــن تاريــخ اإلعــالن عــن القــرار. 
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المادة )127(
وجوب أن يكون اإلستئناف كتابيًا

1. جيــب علــى الُمســتأنف تقديــم إســتئن�افه ِكتابيــ�ًا إىل األمــني العــام وتســليمه باليــد 
واحلصــول علــى التوقيــع باإلســتالم أو عــن طريــق الفاكــس. 

2. جيــب أن يشــتمل اإلســتئن�اف علــى أســباب اإلســتئن�اف واألدلــة الــي يســتن�د 
إليهــا، وأن يتــم توقيعــه مــن ِقبــل املســتأنف أو ممثلــه. 

المادة )128(
رسوم اإلستئناف

رســوم  لالحتــاد  يدفــع  أن  إســتئن�اف  تقديــم  يف  يرغــب  شــخص  أي  علــى  جيــب   .1
قطــري.  لاير   )5.000( آالف  خمســة  مبلــغ  لالســرداد  قابلــة  غــري  إســتئن�اف 

اعُتــرَب  وإال  لإلســتئن�اف  املحــددة  املــدة  خــالل  اإلســتئن�اف  رســوم  دفــع  جيــب   .2
مقبــول. غــري  اإلســتئن�اف 

المادة )129(
وقف التنفيذ

1. ال يؤدي اإلستئن�اف إىل إيقاف سريان القرار، إال القرار الصادر بالغرامة. 
ــرار   ــدور ق ــني ص ــتأنف إىل ح ــرار املس ــذ الق ــاف تنفي ــب إيق ــتأنف طل ــوز للمس 2. جي

جلنــة اإلســتئن�اف. 
مــع تقديمــه  يتــم  وأن  مســبب�ًا  التنفيــذ  وقــف  طلــب  يكــون  أن  جيــب   .3 

طلب اإلستئن�اف.
لــه ُقــِدم  إذا  القــرار  تنفيــذ  وقــف  يقــرر  أن  اإلســتئن�اف  جلنــة  لرئيــس  جيــوز   .4 

طلب مسبب. 

القسم الخامس
اإلجراءات الخاصة

الئحة اإلنضباط  |  2022 - 2023 
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المادة )130(
تصحيح القرارات

ــة يف  ــرى واضح ــاء أخ ــة أو أي أخط ــاء مادي ــح أي أخط ــ�ة تصحي ــة القضائي ــوز للجن جي
ــت.  ــرار يف أي وق الق

المادة )131(
التماس إعادة النظر

جيــوز للجنــة القضائيــ�ة الُمختصــة أن تقــرر إعــادة القضيــة للمرافعــة بعــد صــدور   .1
ــى  ــاد، إذا إدع ــة أو االحت ــراف اخلصوم ــن أط ــرف م ــب أي ط ــى طل ــ�اًء عل ــرار بن الق
أن لديــه وقائــع جديــدة وجوهريــة أو أدلــة جديــدة لــم يتمكــن مــن تقديمهــا قبــل 

صــدور القــرار رغــم بذلــه العنايــة الواجبــة.
ــرة )10(  ــالل عش ــام خ ــني الع ــر إىل األم ــادة النظ ــاس إع ــب التم ــم طل ــب تقدي جي  .2
أيــام مــن إكتشــاف أســباب االلتمــاس، بشــرط أال تزيــد املــدة عــن ســنة مــن 

ــرار.  ــريان الق ــخ س تاري
3. يقــوم األمــني العــام بتحويــل طلــب التمــاس إعــادة النظــر  إىل اللجنــة القضائيــ�ة 

الُمختصــة الــي اختــذت القــرار الُمَقــدم خبصوصــه الطلــب. 

المادة )132(
التدابير المؤقتة

لرئيــس جلنــة اإلنضبــاط، و يف حالــة غيابــه جيــوز لنائبــ�ه، و لرئيــس جلنــة األخــالق   .1
املختصــة، أو نائبــ�ه يف حالــة غيابــه، إصــدار أمــر بالتدابــري املؤقتــة الالزمــة يف حالــة 
ــرر ال  ــب ض ــايض أو لتجن ــلوك الري ــاط يف الس ــى اإلنضب ــاظ عل ــوارئ أو للحف الط
يمكــن إصالحــه أو ألســباب تتعلــق بالســالمة أو األمــن، ويجــوز للرئيــس ويف حالة 
غيابــه جيــوز لنائبــ�ه أن يتخــذ قــراره بنــ�اًء علــى األدلــة الُمتاحــة يف ذلــك الوقــت، وال 

يكــون ُملزمــًا بعقــد جلســة إســتماع للخصــوم. 

ــذه  ــم ه ــوز خص ــًا، ويج ــني )30( يوم ــا ثالث ــدة أقصاه ــة مل ــري املؤقت ــري التداب تس  .2
املــدة مــن العقوبــة التأديبيــ�ة النهائيــ�ة، ولرئيــس جلنــة اإلنضبــاط، و يف حالــة 
ــه،   ــة غياب ــ�ه يف حال ــ�ه، ولرئيــس جلنــة األخــالق املختصــة أو نائب ــه جيــوز لنائب غياب
أن يمــدد صالحيــة التدابــري املؤقتــة بصفــة إســتثن�ائي�ة ملــدة ال تزيــد عــن عشــرين 

)20( يومــًا.
3. جيــوز تقديــم اإلســتئن�اف ضــد التدابــري املؤقتــة الصــادرة عــن رئيــس  جلنــة 
اإلنضبــاط أو نائبــ�ه يف حالــة غيابــه أو الصــادرة مــن رئيــس جلنــة األخــالق أو نائبــ�ه 
ــة،  ــًا لهــذه الالحئ ــدى جلنــة اإلســتئن�اف وفق ــتئن�افها ل ــوز إس ــه، جي ــة غياب يف حال
ولكــن جيــب أن يتــم ذلــك يف خــالل يومــني )2( مــن تاريــخ اإلخطــار بالتدابــري 
الُمقــدم ضدهــا اإلســتئن�اف وبــدون رســوم إســتئن�اف . و لرئيــس جلنة اإلســتئن�اف 
ويف حالــة غيابــه جيــوز لنائبــ�ه أن يفصــل يف هــذه اإلســتئن�افات منفــردًا وتكــون مثــل 

هــذه القــرارات نهائيــ�ة وغــري قابلــة للطعــن فيهــا. 



الئحة االنضباط  |  2022 - 2023 

123  |    |  122

الباب الختامي

المادة )133(
نطاق سريان الالئحة ـ حاالت اإلغفال ـ الُعرف.

صراحــًة أحكامهــا  تن�اولتهــا  الــي  املواضيــع  كل  علــى  الالحئــة  هــذه  تســري   .1 
أو ضمنًا. 

يف حالــة عــدم وجــود نــص يف هــذه الالحئــة ملعاجلــة أي حالــة مــن احلــاالت،   .2
جيــوز للجــان القضائيــ�ة أن تتخــذ قرارهــا وفقــًا آلراء الفقهــاء أو القواعــد العرفيــة 
ــرار  ــذ الق ــة أن تتخ ــوز للجن ــرف، جي ــه والع ــاب الفق ــدم، و يف غي ــرة الق ــة ك لرياض

ــة. ــد العدال ــًا لقواع ــبًا وفق ــراه مناس ــذي ت ال

المادة )134 (
الحق في إصدار قواعد تأديبية محددة 

ــابقة،  ــأي مس ــة ب ــددة خاص ــ�ة مح ــد تأديبي ــدار قواع ــة إص ــة التنفيذي ــوز للجن 1.  جي
ــددة.  ــرى مح ــائل أخ ــم أي مس ــواحئ تنظ ــدار أي ل ــا إص ــوز له ــا جي كم

2. كذلــك جيــوز لالحتــاد القطــري لكــرة القــدم وجلانــه املختصــة إختــاذ القــرارات 
وقــت أي  يف  والتعاميــم   املســابقات  لــواحئ  تطبيــق  مخالفــة  حيــال   التأديبيــ�ة 

من األوقات .

المادة )135(
اللغات الرسمية

تكون اللغات الرسمية لهذه الالحئة هي اللغتني العربي�ة واالجنلزية.   .1
ــة  ــر باللغ ــ�ة واآلخ ــة العربي ــا باللغ ــني أحدهم ــني نص ــارض ب ــود أي تع ــال وج يف ح  .2

ــريب.  ــص الع ــود الن ــة يس اإلجنلزي
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المادة )136(
اعتماد الالئحة وسريانها

تلغي هذه الالحئة لواحئ اإلنضباط السابقة.  .1
2.  تــم اعتمــاد هــذه الالحئــة مــن ِقَبــل اللجنــة التنفيذيــة بت�اريــخ 2022/06/26م 
ويســري مفعولهــا مــن تاريــخ إصدارهــا مــا لــم يتــم إلغاؤهــا أو تعديلهــا مــن ِقَبــل 

ــة.  ــة التنفيذي اللجن
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