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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

.IFAB )مجلس االحتاد الدويل  الُمختص بَتعديل قوانني الُلعبة، وُيرمز له بـ )ايفاب
لكرة القدم

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

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

."QADC"  ملكافحة املنشطات يف قطر. وُيشار إليها بالرمز

اللجنة القطرية ملكافحة 
الُمنشطات  

اجِلهة الَرسمية الُمعَتمدة للَتصديق على كافة األمور الُمتعلقة 
.ASPETAR  )بالِصحة الرياضية، وُتعرف بإسم )سبيت�ار

مستشفى قطر للعظام 
والِطب الريايض

الَلجنة الَتنفيذية لإلحتاد الَقطري لُكرة الَقدم. الَلجنة الَتنفيذية

.)WADA( يشار لها بالرمز الوكالة الدولية لُمكافحة 
الُمنشطات

من جِلان االحتاد الداِئمة والَمسؤولة عن التأكد من ُحسن َتنظيم 
كافة الُمسابقات. جلنة الُمسابقات

من جِلان اإلحتاد الَقضائي�ة، ُيشكلها اإلحتاد كَلجنة ُمستقلة 
وختتص بالَنظر بصفة إبت�دائي�ة يف مخالفات الحئة األخالق. جلنة األخالق

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

من جِلان االحتاد القضائي�ة، ُيشكلها االحتاد كَلجنة ُمستقلة ختتص 
بالفصل يف اإلستئن�افات ِضد القرارات غري النهائي�ة الصادرة من 

جَلَنيت اإلنضباط واألخالق. 
جلنة اإلستئن�اف

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

محكمة التحكيم 
الريايض

التعريف املصطلح
هي هيئ�ة التحكيم الريايض يف قطر واملعرتف بها من قبل االحتاد 

.)QSAT(  القطري لكرة القدم ويرمز 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

من إدارت االحتاد الدائمة، ُيشكلها االحتاد ويمنحها صالحية 
ُمتابعة وإدارة كافة الشؤون الُمتعلقة باحُلكام ِوفقًا إلسرتاتيجية 

االحتاد الَتطويرية.
إدارة التحكيم

البطولة الَرسمية الرئيسية يف َدولة قطر ، وُيَعرف عنها يف الالحئة 
 . QSL  باملسابقة أو

مسابقة دوري جنوم 
QNB

هي املؤسسة اخلاصة اليت أنشأها االحتاد بموجب القانون رقم 21 
.)QSLM(  لسنة 2006م. وُتعرف بـ إدارة دوري جنوم قطر

هي جلنة َشكلتها إدارة دوري جنوم قطر لإلشراف على املسابقة. إدارة املسابقة

هي اللجنة املسؤولة مباشرًة عن الُمتابعة التنظيمية واإلدارية 
بكافة شؤون املسابقة. جلنة تسيري املسابقة

النظام األسايس واللواحئ والُنظم والتعاميم والتوجيهات األخرى 
الصادرة من االحتاد وإدارة دوري جنوم قطر، وكذلك قوانني اللعبة. اللواحئ

توي على تعديالت يتم إجراؤها خالل الَموسم 
َ

ُيصدرها االحتاد وحت
الريايض على الالحئة بعد إصدارها وفقًا إلحتي�اجات العمل.  التعاميم

َتصُدر عن إدارة دوري جنوم قطر ، وتشمل جميع التعديالت 
احلاصلة على َصعيد املسابقة. تعاميم اإلدارة

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

توي على ُطرق إستخدام عالمات املسابقة 
َ

هي املعايري اليت حت
الُتجارية وِشعارات جميع الُرعاة بما حيفظ احلقوق الَتسويقية 

والرَتويجية للجميع. 

معايري  إستخدام 
العالمات التجارية

توي على كافة الُمخالفات ألحكام الِنظام األسايس واللواحئ 
َ

حت
والتعاميم والقرارات الصادرة عن االحتاد ِبُمخَتلف جِلانه وإداراته، 

توي أيضًا على القرارات التأديبي�ة املناسبة لهذه املخالفات 
َ

وحت
وعلى آلية َتنظيم عمل جَلنيت اإلنضباط واإلستئن�اف التأديبيتني.

الحئة االنضباط
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التعريف املصطلح
قواعد الُسلوك امِلهين الصادرة من االحتاد. الحئة األخالق

توي على جميع القواعد الدولية الُملَزمة جلميع الَرسميني 
َ

حت
دد أِهِلَيتهم 

ُ
الَمعنيني، َحيث تقوم بتنظيم أوضاع الالعبني وحت

للمشاركة يف جميع املسابقات الرسمية الُكروية وُسبل إنتقالهم 
بني األندية التابعة لإلحتادات الَمحلية الُمنَتسبة إىل الفيفا.

الحئة الفيفا ألوضاع 
وانتقاالت الالعبني

َتقوم بَتنظيم أوضاع الالعبني وإنتقاالتهم. الحئة إنتقاالت الالعبني 
الَمحليني

النادي الذي يكون ُمسجاًل كُعضو يف االحتاد. النادي

ق لها الُمشاركة يف ُمسابقات الدرجة األوىل  اليت حََيِ أندية الدرجة األوىل

ق لها الُمشاركة يف ُمسابقات الدرجة الثاني�ة. اليت حََيِ أندية الدرجة الثاني�ة

يب�دأ يف َشهر يوليو مع أَول ُمباراة َرسمية، وَينتهي يف َشهر مايو مع 
آِخر ُمباراة َرسمية. الَموِسم الريايض

ُمسابقة َرسمية َتُضم ِفرق أندية الدرجة األوىل ، وُيَعرف عنها يف 
الالحئة بمسىم املسابقة. مسابقة دوري الرديف

هي املباراة اليت يتم َتنظيمها حتت إشراف االحتاد أو إدارة دوري 
جنوم قطر جلميع 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 الَرسمية

قائمة أسماء الالعبني املشاركني منذ بداية املباراة باإلضافة إىل 
العيب اإلحتي�اط يف كافة املباريات باملسابقات املعني�ة  )قائمة 

الالعبني األساسيني واالحتي�اطيني للمباراة( .
قائمة املباراة 

 هي مشاركة الالعب يف أي وقت من أوقات املباراة                                  
) أسايس -بديل( املشاركة الفعلية

املباراة اليت ُينظمها االحتاد أو أي شخص آخر يف قطر، أو ُتَنظمها أحد 
األندية التابعة لإلحتاد، وُتقام بني ِفرق يتم إختي�اُرها لهذه املناسبة. ال 

يكون للنتيجة أي تأثري إال على املباراة أو الدوري الَمعين.
املباراة الودية

الوقت بني وصول الفريقني حدود امللعب )اإلستاد( وصافرة 
بداية املباراة من احلكم. قبل املباراة

التعريف املصطلح
الوقت بني صافرة نهاية املباراة من احلكم ومغادرة الفريقني 

حلدود امللعب )اإلستاد(. بعد املباراة

أخر ناٍد َينضم له الالعب. النادي اجَلديد
بل اإلنتقال إىل ناديه اجَلديد.

َ
أخر ناٍد َتركه الالعب ق النادي الساِبق

هي وكالة، شركة أو أي جهة عمل تمارس أنشطة الوسطاء كيان وسيط
هما الَفرتتان الزمنيت�ان اللتان حُُيددهما االحتاد قبل عاٍم كاِمل 

للَموِسم القاِدم ِوفقًا ملعايري الفيفا وشروطه، حَبيث تكون األوىل 
بل ِبداية الَموِسم وُمدتها إثن�ا عشر )12( أسبوعًا والثاني�ة يف 

َ
ق

منتصفه ومدتها شهر واحد.

فرتتا التسجيل

ُيرمز له بـ )TMS( ، وهو الِنظام الَمعمول به على الَشبكة 
اإللكرتوني�ة بالتنسيق مع الفيفا من أجل َتسهيل َعمليات اإلنتقال 

الدولية وتأكيد قانونيتها.
ِنظام اإلنِتقال الدويل

هي اإلجراءات اخلاصة باألندية لتوفري َجميع األمور الُمتعلقة 
بَتنظيم ُمباريات املسابقة.  اإلجراءات التنظيمية

بل أي ُمباراة يف الُمسابقة وُيشارك 
َ

هو اإلجتماع الذي يتم َعقُده ق
فيه الُمنظمون وُمدراء األندية الُمشاركة. اإلجتماع الفين

بل وَبعد ُمباريات الُمسابقة واليت ُيشارك بها 
َ

هي اليت ُتعقد ق
الُمنظمون وممثلي األندية من ُمدربني والعبني وإداريني. املؤتمرات الَصحفية

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 اخُلصوص ُيعَترب من املسؤولني ُكٍل من 

املديرين واملدربني وموظفي الدعم.

املسؤولون

رتة الُمسابقة 
َ
هي الِبطاقات اليت ُتمَنح جَلميع الَرسميني طوال ف

َحيث َتسمح لهم بالتواجد يف األماكن الُمحددة عليها.
بطاقات الدخول 

الَرسمية
م احُلكام، احَلَكم واحُلكام الُمساعدون، احَلَكم  مراقب املباراة، ُمَقيِّ

الرابع، وأي شخص آخر ُيَعين�ه االحتاد لَتَحُمل مسؤولية تتعلق 
باملباراة.  

مسؤولو املباراة

َيُضم األشخاص الَمسؤولني عن كافة الشؤون اإلدارية لناديهم 
الُمتعلقة بأية ُمباراة يف الُمسابقة. اجِلهاز اإلداري
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التعريف املصطلح
َيُضم األشخاص الَمسؤولني عن كافة الشؤون الَفني�ة لناديهم 

الُمتعلقة بأية ُمباراة يف الُمسابقة. اجِلهاز الَفين

َيُضم الَمسؤولني الِطبيني يف األندية َشرط إمتالَكهم َتراخيص 
ُمزاولة املهنة ِمن سبيت�ار.  اجِلهاز الطيب

املسؤول عن ُمتابعة كافة شؤون األمن والسالمة يف الُمباراة اليت 
يتم َتعيين�ه لإلشراف عليها أمني�ًا. الُمنسق األمين

املسؤول عن ُمتابعة كافة شؤون إختي�ار الالعبني وأخذ الَعين�ات يف 
الُمباراة اليت َيتم إختي�ارها من ُمباريات الُمسابقة.

ُمنسق فحص تعاطي 
الُمنشطات

هم األشخاص الذين ُيقدمون الَدعم اللوجسيت لُمنسق الُمباراة من 
أجل َتوفري األمن والسالمة جَلميع الَموجودين يف َملعب املباراة. عناصر ِحفظ الِنظام

هم األشخاص الذين ُيمثلون الناِقل الِتلفزيوين الَرسيم         
ملباريات الُمسابقة.

ممثلو الناِقل الِتلفزيوين 
الَرسيم

الرعاة واملعنيون والشركاء الذي يتعاقد معهم االحتاد أو إدارة دوري 
جنوم قطر لرعاية البطولة. الرعاة واملعنيون

جميع التسميات اليت يمكن إطالقها للربط بني الرعاة والبطولة 
مثل الراعي الرسيم، الشريك/ الرائد/ البنك الرسيم/ الناقل 

الرسيم وغري ذلك من املسميات املتعارف عليها يف تسويق حقوق 
الرعاية واإلعالن يف البطوالت الرياضية.

التسميات

جميع احلقوق القابلة لإلستثمار التجاري املتعلقة بالبطولة مثل 
حقوق الدعاية واإلعالن والتذاكر والبث التلفزيوين واإلنرتنت 

وحقوق اإلمتي�از والرتويج.
احلقوق التجارية

تعين جميع حقوق الرعاية للبطولة بمختلف أشكالها ومسمياتها 
وحقوق اإلعالن يف امللعب الذي جتري فيه مباريات البطولة ويف 
الربنامج الرسيم للبطولة ويف مختلف وسائل اإلعالم املقروءة 

واملسموعة املقرتنة باسم البطولة وعالقاتها التجارية، والرتخيص 
بإستخدام عالمات البطولة على املنتخبات والهدايا التذكارية 

للرتويج أو البيع يف األسواق.

حقوق الرعاية واإلعالم

حقوق البث التلفزيوين اليح واملسجل وإعادة البث ملباريات البطولة 
والفعاليات املرافقة لها غري املحطات األرضية واألقمار الصناعية 
املشفرة وغري املشفرة وعرب الشبكات )الكيب�ل( وشبكات اإلنرتنت 

وجميع وسائل النقل والبث التلفزيوين احلديث جبميع اللغات.
حقوق البث التلفزيوين

التعريف املصطلح
هي شارة البث للتغطية اإلذاعية/ التلفزيوني�ة                              

للبطولة أو فعالياتها. شارة البث الدويل

جميع الشعارات والرموز والتمائم اخلاصة بالبطولة واملعتمدة من 
قبل االحتاد القطرى لكرة القدم أو إدارة دورى جنوم قطر. عالمات البطولة

َتشمل أي َحدث طارئ َغري ُمَتوقع وخارج عن إرادة اجَلميع ويؤدي 
إىل إيقاف أو َمنع أو َتعليق أٍي من األنشطة التابعة للُمسابقة. القوة القاِهرة

َتشمل أي َحدث طارئ َغري ُمَتوقع َيتم بفعل فاعل ويؤدي إىل 
إيقاف أو َمنع أو َتعليق أٍي من األنشطة التابعة للُمسابقة. القوة َغري القاِهرة

َتشمل ُكل املواد اليت ُيمنع على اجَلماهري إدخالها إىل الُمدرجات 
أثن�اء حضورها أٍي من ُمباريات الُمسابقة. املواد الَمحظورة

َتشمــــــل ُكل املراكـــــز اليت ُتقدم َخدمات أثن�اء إقامة                
ُمباريات الُمسابقة.  سمية املراِفق الرَّ

هي البطولة الَرسمية األوىل لألندية اآلسَيوية،                                   
.)ACL( وُيرمز لها بـ بطولة دوري أبطال آسيا

هو الَشخص الذي ُيمثل َنفُسه. خص الَطبيعي الشَّ

هو الَشخص الذي ُيمثل اجِلهة اليت َينتيم إليها. خص اإلعتب�اري الشَّ

ل َتقدير.
َ

هي الِنسبة اليت َتزيد عن الــ )50%( بعدد واحد على أق األغلبي�ة الَبسيطة

ُتعىن بَتنظيم كافة ُمسابقات الِفئات الِسني�ة. إدارة َتطوير ُكرة القدم

ُتعــــىن بَتنظيم كافة ُمســـــابقات ُكرة الَقدم اليت ال َتدُخل ِضمن 
صالحية إدارة دوري جنــــــوم قطـــــــر، إضـــافًة إىل َتسجيل 

الالعبني يف األندية.

إدارة شؤون الالعبني 
والُمسابقات

ُتعىن بَتنظيم وَتسيري األعمال الُمتعلقة بُمختلف                   
الُمنتخبات الَوطني�ة. إدارة الُمنتخبات
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مبادئ عامة

إن مؤسسة دوري جنوم قطر هي المالك الرسيم للمسابقة.  •

تقوم مؤسسة دوري جنوم قطر بتنظيم املسابقة.  •

أي حقــوق مرتبطــة باملســابقة والــي لــم يتــم منحهــا بموجــب هــذه اللــواحئ  أو   •
إتفاقيــات محــددة إىل أنديــة مشــاركة، تابعــة لإلحتــاد القطــري لكــرة القــدم.

توضح هذه الالحئة كافة حقوق وواجبات األندية املشاركة يف املسابقة.  •

ــد بكافــة  ُتلــِزم جميــع املشــاركني يف تنظيــم وإقامــة مباريــات املســابقة بالَتقيُّ  •
ــب  ــايس إىل جان ــام األس ــا النظ ــه ويف مقدمته ــه وتعاميم ــاد ولواحئ ــم االحت ُنظ
ــة كاس. ــاب ومحكم ــا واأليف ــكام الفيف ــم وأح ــني وتعامي ــة قوان ــد بكاف الَتقيُّ

كل مــن خيالــف أي بنــ�د مــن بنــود هــذه الالحئــة يتــم إحالتــه مباشــرًة إىل جِِلــان   •
ــة. ــ�ة املختص ــاد القضائي االحت

للجنة التنفيذية احلق دون غريها يف تفسري أي مادة من مواد الالحئة.  •

َتلغــي هــذه الالحئــة جميــع اللــواحئ املشــابهة الســابقة الــي َصــدرت موســم   •
.2022-2021

ُتصبــح الالحئــة ســارية املفعــول بمجــرد حصولهــا علــى موافقــة اللجنــة   •
.2023-2022 موســم  إنطــالق  قبــل  التنفيذيــة 

بــني  اإلختــالف  حــال  ويف  واإلجنلزييــة  العربيــ�ة  باللغتــني  الالحئــة  ُتنشــر   •
العربيــ�ة. بالنســخة  العمــل  يتــم  النســختني 
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المادة )1(
 :QNB المهام الُمناطة بإدارة مسابقة دوري نجوم

أ. تنظيم املسابقة وإدارتها.
ب. إعداد جدول املباريات اخلاص باملسابقة.   

ج. تعديــل أٍي مــن املواعيــد أو أماكــن إقامــة املباريــات أو أي أمــر تنظيــي آخــر بمــا 
يتمــاىش مــع املصلحــة العامــة.

د. رفع نت�اجئ كافة مباريات املسابقة إىل جلنة اإلنضباط إلعتمادها.
ه. حتويل أي مخالفة تتعلق باإلجراءات التنظيمية إىل جلنة اإلنضباط.

ــيوي  ــاد اآلس ــروط االحت ــق ش ــن حتقي ــد م ــل التأك ــن أج ــة م ــع األندي ــيق م و. التنس
اإلحرتافيــة ســعيًا إىل زيــادة أو احلفــاظ علــى عــدد املقاعــد القطريــة يف دوري 

األبطــال أو مــن أجــل اإللــزام بشــروط أي مســابقة خارجيــة أخــرى.
دد مهامها من خالل لواحئها اخلاصة.

ُ
ز. ختتار أعضاء جلنة تسيري املسابقة وحت

 

الفصل الثاني
األندية المشاركة
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 الشروط:
المادة )2(

شروط الموافقة على إشتراك فرق األندية في المسابقة هي:

املســابقة وفقــًا  للمشــاركة يف  األنديــة احلصــول علــى ترخيــص  جيــب علــى  أ. 
للــواحئ تراخيــص األنديــة بمؤسســة دوري جنــوم قطــر ذات الصلــة باإلضافــة إىل 
ــر و/ ــوم قط ــة دوري جن ــدم ومؤسس ــرة الق ــري لك ــاد القط ــن االحت ــات ب االتفاقي
ــة  ــن للجن ــه يمك ــا فإن ــاٍد م ــص لن ــض الرتخي ــم رف ــال ت ــ�ة.  يف ح ــة املعني أو األندي
ــي  ــادي املع ــن الن ــب م ــى طل ــ�اًء عل ــدم، بن ــرة الق ــري لك ــاد القط ــة لالحت التنفيذي
يف  باملشــاركة  للنــادي  الســماح  مقبولــة  إســتثن�ائي�ة  أســباب  علــى  وإســتن�ادًا 
املســابقة. ويعتــر قــرار اللجنــة التنفيذيــة لالحتــاد القطــري لكــرة القــدم يف هــذه 

ــن. ــل للطع ــري قاب ــ�ًا وغ ــة نهائي احلال
ب. على جميع األندية التعهد بتطبيق كل ما حتتويه هذه اللواحئ.

ج. جيــب علــى جميــع األنديــة تقديــم حســاب مــايل شــامل مــن مدقــق احلســابات 
ــادي  ــركة الن ــة بش ــ�ة اخلاص ــائر واملزياني ــاح واخلس ــه األرب ــة في ــد، موضح املعتم

لكــرة القــدم.
ــًا  ــا كلي ــزام الزام ــى اإلل ــة عل ــداء املوافق ــاركة إب ــة املش ــع األندي ــى جمي ــب عل جي د. 
ــف  ــة بمختل ــاد / املؤسس ــب االحت ــن جان ــا م ــع عليه ــات املوق ــود واإللزام بالعق

ــ�ة. ــراف املعني ــن األط ــرف م ــع أي ط ــابقة م ــة باملس ــا واملتعلق ــا وإداراته جلانه
ه. جيــب علــى جميــع األنديــة توقيــع إتفاقيــة املشــاركة املجهــزة مــن قبــل االحتــاد 

ــر. ــوم قط ــة دوري جن ــدم و / أو مؤسس ــرة الق ــري لك القط

 الواجبات:  
المادة )3(

بعد تحقيق كافة شروط المشاركة يتوجب على األندية اإللتزام 
بالواجبات التالية:

ــع عليهــا مــن جانــب االحتــاد بمختلــف 
َ

اإللــزام بكافــة العقــود واإللزامــات املَوق أ. 
ــ�ة. ــراف املعني ــن األط ــرف م ــع أي ط ــابقة م ــة باملس ــه املتعلق ــه وإدارات جلان

ــف  ــاد بمختل ــن االحت ــادرة ع ــم الصــــ ــم والتعامي ــواحئ والنظ ــة الل ــزام بكاف ب. اإلل
جلانــه وإداراتــه.

ج. اإللزام بقوانن اللعبة الصادرة عن الفيفا.
ــة  ــه يف أي قضي ــه وإدارات ــف جلان ــاد بمختل ــن االحت ــدر ع ــرار يص ــأي ق ــزام ب اإلل د. 

إداريــة أو تأديبيــ�ة وفقــًا للــواحئ والنظــم املعتمــدة.
الريــايض  التحكيــم  ومحكمــة  الريــايض،  للتحكيــم  قطــر  بهيئــ�ة  اإلعــرتاف  ه. 

.)CAS(الدوليــة
كيــي أو 

َ
َتَبــي فقــرة تشــريعية تنــص علــى أن أي نزاعــات تتطلــب َتَدخــل حت و. 

ألحــٍد مــن أعضائهــا وتتعلــق بالنظــام األســايس واللــواحئ والتوجيهــات والقــرارات 
الصــادرة مــن االحتــاد القطــري لكــرة القــدم ومؤسســة دوري جنــوم قطــر  واالحتــاد 
ــم  ــر للتحكي ــ�ة قط ــلطة هيئ ــا لُس ــع جميعه ــا، ختض ــدم والفيف ــرة الق ــيوي لك األس
الريــايض منفصلــة، أو الكيــان القانــوين بالفيفــا أو االحتــاد األســيوي لكــرة القــدم 
أو االحتــاد القطــري لكــرة القــدم، مــع حظــر )منــع( أي جلــوء إىل املحاكــم القطريــة.
ــض  ــة بغ ــب جبدي ــم واللع ــوال املوس ــه ط ــكيلة لدي ــوى تش ــراك أق ــزام بإش اإلل ز. 

النظــر عــن نت�اجئــه وموقفــه يف جــدول الرتتيــب.
ح. اإللزام بمبادئ اللعب النظيف املقررة محليًا ودوليًا وقاريًا.

ط. اإللــزام بكافــة التبعــات الالحقــة لتصرفــات وســلوك أي مــن املنتســبن إىل 
النــادي مــن العبــن ومدربــن وإداريــن وجماهــري أو أي شــخص طبيعــي أو 

ــوص عليــه يف اللــواحئ املعنيــ�ة. إعتبــ�اري وفقــًا لمــا هــو منص
ــات  ــ�اء تنظيــم املباري ــة األخــرى أثن ــوق األندي ــة حق ــف بكاف ــادي املضي ــزام الن ي. إل

ــري. ــًة إىل اجلماه ــي واإلداري إضاف ــن الف ــن واجلهازي ــاه الالعب ــه جت ــى أرض عل
ك. يلــزم النــادي املضيــف والنــادي الضيف بمراعاة النســبة املقــررة ملقاعد اجلماهري 

املنتســبة لكال الناديــن )70% للنادي املضيــف و 30% للنادي الضيف(.
األنديــة  بــن  املوقعــة  املشــاركة  إتفاقيــة  يف  املرفقــة  البنــود  بكافــة  اإللــزام  ل. 

قطــر. جنــوم  دوري  ومؤسســة 
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والفعاليــات  واملؤتمــرات  واألنشــطة  اإلجتماعــات  كافــة  حبضــور  اإللــزام  م. 
وإداراتــه. جلانــه  بمختلــف  االحتــاد  جانــب  مــن  الُمَنظمــة 

اإللــزام بالتعاطــي مــع الوســائل اإلعالميــة قبــل وأثن�اء وبعــد أي مباراة يف املســابقة  ن. 
وفقــًا لمــا حتتويــه اإلتفاقيــة املوقعــة بــن النــادي وإدارة دوري جنــوم قطر.

س. إلــزام النــادي املضيــف بعــدم الســماح ألي شــخص بالدخــول إىل مختلــف 
األماكــن الرســمية يف امللعــب إال وفقــًا لبطاقــات الدخــول الصــادرة عــن إدارة 

دوري جنــوم قطــر.
يلــزم مســؤولو األنديــة بتعليــق تصاريــح الدخــول يف أي حــدث ريــايض ينظمــه  ع. 
االحتــاد أو مؤسســة دوري جنــوم قطــر . يف حالــة فقــدان التصاريــح املشــار إليهــا، 
ــات  ــع العقوب ــوز توقي ــا. ويج ــن فقدانه ــالغ ع ــة اإلب ــؤويل األندي ــى مس ــب عل جي

علــى مســؤويل األنديــة نتيجــة عــدم اإللــزام بمــا ورد بهــذا البنــ�د.

ف. اإللزام بت�أمن النظام الصويت لإلذاعة الداخلية يف إستاد املباراة.
ص. اإللــزام بوضــع الشاشــة الرئيســية لإلســتاد حتــت تصــرف إدارة املســابقة الــي 
مــن املمكــن إســتخدامها ِلَبــثِّ اإلعالنــات التجاريــة أو ِلَبــثٍّ ُمباشــر للمبــاراة مــن 

دون إعــادة أي لقطــة مــن لقطاتهــا.
ــة أو  ــق الشاش ــن طري ــرى ع ــات أخ ــ�اجئ أي مباري ــن نت ــالن ع ــدم اإلع ــزام بع ق. اإلل

ــة. ــة الداخلي اإلذاع
يتــم إصــدار بطاقــات دخــول امللعــب لألنديــة وفقــًا للهيــكل التنظيــي اخلــاص  ر. 
لشــركة النــادي باإلضافــة إىل الرســمين مــن اجلهازيــن الفــي واإلداري وفقــًا 

ــة. ــذه الالحئ له

 الحقوق: 
المادة )4(

بعــد تحقيــق كافــة شــروط المشــاركة ُيصبــح مــن حــق النــادي الحصــول 
علــى الحقــوق التاليــة:

إعالمــه بــأي تغيــري أو تعديــل أو إضافــة أو حــذف علــى قوانــن اللعبــة وذلــك بعــد  أ. 
أن َيَتبلــغ بــه االحتــاد رســميًا مــن جانــب الفيفــا.

ــة  ــدور أي عقوب ــد ص ــل أو بع ــبي�ه قب ــن ُمنتس ــن أٍي م ــاع ع ــة الدف ــه فرص ب. َمنُح
تأديبيــ�ة عليــه وفقــًا لإلجــراءات والُمَهــل القانونيــ�ة مــع ُمراعــاة اإلجــراء يف مختلف 

.)CAS( اللجــان القضائيــ�ة وصــواًل إىل محكمــة التحكيــم الريــايض
ج. مراعــاة عــدم تعــارض خوضــه ملباريــات املســابقة يف حالــة تمثيلــه الكــرة القطرية 
يف املســابقات اإلقليميــة أو القاريــة أو الدوليــة وفقــًا لمــا يرتئيــ�ه االحتــاد مناســبًا 

وذلــك عــر مختلــف جلانــه وإداراتــه.
منحــه حقوقــه الماديــة كمشــرتك يف املســابقة يف الوقــت املناســب كــي يقــوم  د. 
بتســديد كافــة املســتحقات املتوجبــة عليــه وفقــًا للخطــط املوضوعــة والُمتفــق 

ــلفًا. ــا س عليه
واألنشــطة  اإلجتماعــات  كافــة  بمواعيــد  كاٍف  وقــٍت  وقبــل  رســميًا  إعالمــه  ه. 
ــه. ــه وإدارات ــف جلان ــاد بمختل ــب االحت ــن جان ــة م ــات الُمَنظم ــرات والفعالي واملؤتم

بل )30 دقيقة( من بدء املباراة.
َ

إستخدامه اإلذاعة الداخلية إىل ما ق و. 
ــك  ــه ذل ــق ل ــيا إذا ح ــال آس ــة دوري أبط ــوم QNB يف بطول ــل دوري جن ــارك بط يش ز. 

ــيوي. ــاد اآلس ــروط االحت ــًا لش وفق
ح. يف حــال فــاز أي نــاٍد يف بطولــة دوري جنــوم QNB وكأس األمــري حيــق للفريــق الــذي 
حصــل علــى املركــز الثــاين يف دوري جنــوم QNB املشــاركة يف بطولــة دوري أبطــال 
ــدد  ــيح ع ــون ترش ــيوي ويك ــاد اآلس ــروط االحت ــًا لش ــك وفق ــه ذل ــق ل ــيا إذا ح آس

.QNB ــوم ــب دوري جن ــًا لرتتي ــة طبق األندي
ط. ال حيق ألي ناد املشاركة يف أكرث من بطولة خارجية.
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المادة )5(
ــب كل  ــث يلع ــن حي ــن دوري ــدوري م ــام ال ــًا لنظ ــابقة وفق ــات املس ــب مباري ــم لع يت
ــرى  ــف واألخ ــا كمضي ــن إحداهم ــن إثنت ــرى مبارات ــرق األخ ــن الف ــع كٍل م ــق م فري

كضيــف بواقــع اثنتــ�ان  وعشــرين )22(   مبــاراة إجماليــة. 

المادة )6(
وفقــًا لنظــام الــدوري يتــم منــح ثــالث نقــاط يف حالــة الفــوز ونقطــة واحــدة يف حالــة 

التعــادل وال يتــم احلصــول علــى أي نقطــة يف حالــة اخلســارة.

المادة )7(
يتم تحديد ترتيب فرق األندية المشاركة في المسابقة على ضوء 

إجمالي النقاط التي يحصل عليها كل فريق مشارك في جميع مبارياته 
وفقًا لما يلي:

يفوز بمسابقة دوري جنوم QNB الفريق الذي حيرز العدد األكر من النقاط  أ. 
ب. يهبــط الفريقــان صاحبــا املركزيــن )احلــادي عشــر و الثــاين عشــر(  يف مســابقة 

دوري جنــوم QNB إىل الدرجــة الثانيــ�ة .
ج. يلعــب الفريــق صاحــب املركــز العاشــر يف مســابقة دوري جنــوم QNB مبــاراة 
فاصلــة مــع الفريــق صاحــب املركــز األول يف مســابقة دوري الدرجــة الثانيــ�ة 

.QNB وذلــك لتحديــد الفريــق املشــارك يف مســابقة دوري جنــوم
يف حــال إنتهــت املبــاراة الفاصلــة بالتعــادل يتــم اللجــوء إىل الوقــت اإلضــايف  د. 
ومدتــه 30 دقيقــة مقســمة علــى شــوطن ويف حــال إســتمر التعــادل يتــم اللجــوء 

ــزاء . ــة اجل ــن عالم ــركالت م إىل ال
ه. يف حالــة حصــول تعــادل بمجمــوع النقــاط بــن فريقــن أو أكــرث أثنــ�اء املنافســة 

علــى املركــز األول يتــم البــدء تب�اعــًا بتطبيــق  املعايــري التاليــة:

فارق األهداف الُمَسجلة يف مباريات الِفَرق املعني�ة )املواجهات املباشرة( .  .1
فارق األهداف يف جميع املباريات.  .2

3. العدد األكر لألهداف الُمَسجلة يف جميع  املباريات.
أكر عدد مرات الفوز يف جميع  مباريات املسابقة.  .4

تقام مباراة فاصلة.  .5
يف حالــة حصــول التعــادل بمجمــوع النقــاط يف جميــع  احلــاالت األخــرى يتــم  و. 

البــدء تب�اعــًا بتطبيــق املعايــري التاليــة:
فارق األهداف يف جميع  املباريات.  .1

العدد األكر لألهداف الُمَسجلة يف جميع  املباريات.  .2
3. فارق األهداف الُمَسجلة يف مباريات الِفَرق املعني�ة )املواجهات املباشرة( .

أكر عدد مرات الفوز يف جميع  مباريات املسابقة.  .4
احلصــول علــى أقــل عــدد مــن البطاقــات الُمَلونــة احلمــراء والصفــراء، حيــث   .5
حتتســب البطاقــة الصفــراء بنقطــة واحــدة واحلمــراء املباشــرة أو غري املباشــرة 
ــة البطاقــة احلمــراء املباشــرة بعــد البطاقــة الصفــراء  بثــ�الث نقــاط، ويف حال

حيتســب االثنــ�ان بأربــع نقــاط.
6. إجراء قرعة بن الفرق املتساوية.
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المادة )8(
يتم تطبيق جدول العد التنازلي التالي من جانب إدارة المسابقة في 

كافة مباريات المسابقة.

اإلجراءات األوقات قبل ركلة 
البداية

وصول املنسق العام
إستكمال التدقيق األمي/فتح بوابات اإلستاد -1 20

وصول مراقب املباراة إىل ملعب املباراة -90
وصول احلكام

وصول الفريقن
تقديم الفريقن لقائمة البداية

قيام مراقب املباراة واحلكم الرابع بزيارة غرف الالعبن
-90

تسليم قائمة الالعبن النهائي�ة ملراقب املباراة موقعة من مدرب 
ومدير الفريق و توزيع قائمة بدء املباراة -60

رش امللعب إذا دعت احلاجة إىل ذلك -55
إحماء الالعبن -50

إنتهاء إحماء الالعبن وعودتهم إىل غرف املالبس
يمكن رش امللعب إذا دعت احلاجة إىل ذلك -15

اإلعالن عن قائمة بدء املباراة
التأكد من وجود األعالم وجامعي الكرات -14

دخول البدالء واإلدارين إىل دكة مقاعد البدالء -7
قيام احلكام بفحص معدات الالعبن -6

دخول جامعي الكرات بعلم اللعب النظيف و خلفهم الُمنسق 
العام واحُلكام والالعبن -4

بدء مراسم افتت�اح املباراة شاملًة اصطفاف الفريقن أمام املنصة 
الرئيسية، مصافحة الفريقن لبعضهم البعض ولطاقم التحكيم 

، إلتقاط الصور للفريقن ، قيام حكم املباراة بإجراء القرعة                           
، تب�اُدل األعالم

-3

بدء املباراة صفر
يمكن رش امللعب إذا دعت احلاجة إىل ذلك +50

تكون فرتة اإلسرتاحة ما بن الشوطن ملدة 15 دقيقة فقط من صافرة نهاية الشوط األول 
لصافرة بداية الشوط الثاين

المادة )9(
إن إعــداد قائمــة املبــاراة مــن مســؤولية مراقــب املبــاراة وذلــك بعــد إســتالمه قائمــة 

كل فريــق مــن اإلداري املختــص.

المادة )10(
يتــم التأكــد مــن صحــة األســماء مــن جانــب احلكــم الرابــع بعــد قيامــه بزيــارة 

الالعبــن. مالبــس  تب�ديــل  لغــرف  ميدانيــ�ة 

المادة )11(
تشــمل قائمــة املبــاراة أســماء الالعبــن األحــد عشــر األساســين مــع حتديــد حــارس 
املــرىم وكابــن الفريــق، إضافــة إىل أســماء الالعبــن البــدالء واملــدرب واإلداري لــكل 
فريــق املســموح لهــم باجللــوس علــى دكــة اإلحتيــ�اط وأســماء حــكام املبــاراة ومراقــب 

املبــاراة ومقيــم احلــكام واملنســق العــام واملنســق اإلعــاليم.
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المادة )12(
من الممكن تعديل قائمة أسماء الالعبين ألي مباراة من مباريات 

المسابقة بعد تقديم األسماء وقبل بدء المباراة وفقًا لما يلي:

أ. يف حالــة عــدم قــدرة أحــد الالعبــن األحــد عشــر املســجلن يف قائمــة املبــاراة 
كأساســين علــى املشــاركة ألي ســبب كان ، جيــوز إســتب�داله بأحــد الالعبــن 
البــدالء وال جيــوز إضافــة إســم العــب جديــد إىل قائمــة البــدالء، كمــا جيــوز بقــاء 

الالعــب املســتب�دل علــى دكــة االحتيــ�اط ضمــن الالعبــن البــدالء .
ــوز  ــبب كان، ال جي ــاركة ألي س ــدالء املش ــن الب ــد الالعب ــدرة أح ــدم ق ــة ع ب. يف حال
إســتب�داله بأحــد الالعبــن املســجلن يف قائمــة فريقــه األساســية املعتمــدة مــن 

االحتــاد وُيكمــل الفريــق ناقصــًا علــى دكــة البــدالء.
ج. يمكــن إجــراء تعديــل بشــطب أو تغيــري أي العــب ضمــن قائمــة بدايــة املبــاراة بعد 
ــا يف  ــليمها أو تأكيده ــدد لتس ــت املح ــل الوق ــق قب ــل إداري الفري ــن قب ــا م تأكيده
النظــام االلكــرتوين )comet( واملوضــح يف العــد التنــ�ازيل للمبــاراة علــى أن يكــون 
ــن إداري أو  ــع م ــي موق ــاب خط ــب كت ــري( بموج ــطب / تغي ــل )ش ــب التعدي طل
ـر الفريــق قبــل موعــد إنطــالق املبــاراة متضمنــًا لتوقيــت طلــب التعديــل  مدـي
ــرى  ــرة أخ ــطوب م ــب املش ــجيل الالع ــادة تس ــن إع ــري ( ، وال يمك ــطب / تغي )ش

ضمــن قائمــة بدايــة املبــاراة .
أو  األســايس  املــرىم  حــارس  هــو  اللعــب  علــى  قــادر  الغــري  الالعــب  كان  إذا  د. 
االحتــاد. مــن  املعتمــدة  القائمــة  ضمــن  آخــر  حبــارس  ُيســتب�دل  االحتي�اطــي، 

ه. ال يمكــن إضافــة أي العــب بعــد اإلنتهــاء مــن تقديــم القائمــة النهائيــ�ة بإســتثن�اء 
الالعــب حــارس املــرىم.

المادة )13(
بعــد إنتهــاء املبــاراة خبمــس عشــرة دقيقــة يتــم توزيــع ملخــص املبــاراة والــذي يشــمل 

كافــة أحــداث املبــاراة العاديــة.

المادة )14(
بما أنه يحق ألي العب مسجل في كشوفات ناديه أن يلعب في ذات 

الفترة الزمنية بمســـابقتي دوري نجوم QNB ودوري الرديف  فإنه 
يخضع لما يلي:

أ. الالعــب الــذي يشــارك شــوطًا واحــدًا أو أقــل مــع فريقــه يف مســابقة دوري جنــوم 
ــف. ــابقة دوري الردي ــة بمس ــه التالي ــاراة فريق ــاركة يف مب ــه املش ــق ل QNB حي

ــابقة دوري  ــه يف مس ــع فريق ــد م ــوط واح ــن ش ــرث م ــارك أك ــذي يش ــب ال ب. الالع
جنــوم QNB ال حيــق لــه املشــاركة يف مبــاراة فريقــه التاليــة بمســابقة دوري الرديف 
ــا  ــا فيه ــن بم ــل إىل يوم ــن تص ــن املبارات ــة ب ــ�ة الفاصل ــدة الزمني ــت امل إال إذا كان

يــوم املبــاراة.
 مثال:- إذا شارك العب في مباراة يوم السبت فأن المباراة التالية 

المسموح له المشاركة فيها تكون يوم االثنين.

المادة )15(
من أجل إتاحة الفرصة أمام األندية لالستفادة من العبي الفئات السنية 

)تحت 20 سنة( ، يجوز إشراكهم في المباريات وفقا لما يلي:

ــق األول  ــوالت الفري ــات كل بط ــنة يف مباري ــت 20 س ــة حت ــي فئ ــتعانة بالع االس  .1
ــاراة. ــن يف كل مب ــن املقيم ــدد الالعب ــرط ع ــاة ش ــم مراع ــى أن يت عل

مشــاركة أي العــب مــن فئــة حتــت 20 ســنة جيــب أن ال تتعــدى يف كل مســابقات   .2
الفريــق األول ألنديــة الدرجــة األوىل والرديــف ومســابقات الفئــة الــي ينتــي 

ــد. ــالدي الواح ــهر املي ــالل الش ــة خ ــاركات فعلي ــتة )6( مش ــا س إليه
3. إذا شــارك العــب فئــة حتــت 20 ســنة مشــاركة فعليــة يف إحــدى مباريــات الفريــق 
األول، جيــب أن تفصــل بــن هــذه املبــاراة و أي مبــاراة أخــرى يف أي فئــة أخــرى حيــق 

لــه املشــاركة فيهــا مــدة يومــن بمــا فيهــا يــوم املبــاراة .
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الفصل الخامس
الشروط الفنية للمسابقة

مثال: - إذا شارك الالعب في مباراة يوم السبت فإن المباراة التالية 
المسموح له بالمشاركة فيها تكون يوم اإلثنين.

مشــاركة العــب الفئــات الســني�ة )حتــت 20 ســنة( يف شــوط واحــد أو أقــل يف أي   .4
ــة. ــاركة فعلي ــر مش ــه، ال تعت ــاراة لفريق مب

مشــاركة العــب الفئــات الســني�ة )حتــت 20 ســنة( يف أكــرث مــن شــوط يف أي مبــاراة   .5
لفريقــه، تعتــر مشــاركة فعليــة .

يف حــال طلــب اإلســتعانة بالعــب الفئــات الســني�ة )حتــت17 ســنة( للمشــاركة يف   .6
مســابقة الفريــق األول، جيــب تقديــم طلــب لرفــع الالعــب لفئــة حتــت 20 ســنة.
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المادة )16(
أ. جيب أن ختضع جميع مباريات املسابقة إىل قوانن اللعبة الصادرة عن الفيفا.

ــن  ــود قوان ــع بن ــ�د م ــري ألي بن ــوم أو التفس ــارض باملفه ــدوث أي تع ــة ح ب. يف حال
فقــط  ُتعتــر  الفيفــا  عــن  الصــــــــادرة  اإلجنلزييــة  النســــــــــخة  فــإن  اللعبــة 

الَرســمية. الَمرجعيــة 
ج. يت�ألــف كل فريــق مــن أحــد عشــر العبــًا أساســيًا داخــل أرض امللعــب بمــا فيهــم 

حــارس املــرىم.
ــا  ــق بم ــن كل فري ــن م ــبعة العب ــود س ــة وج ــاراة يف حال ــ�دأ املب ــن أن تب ــن املمك د. م

ــرىم. ــارس امل ــم ح فيه
ه. يســمح لــكل فريــق بإجــراء عــدد )5( تب�ديــالت كحــد أقــي خــالل املبــاراة، علــى 
أن تتــم عمليــة التب�ديــالت  علــى ثــالث توقفــات أثنــ�اء ســري املبــاراة، مــع األخــذ يف 

اإلعتبــ�ار بــأن فــرتة مــا بــن شــوطي املبــاراة ال حتتســب ضمــن فــرتات التوقــف.
و.  يســمح لــكل نــادي بإجــراء تب�ديــل إضــايف )تب�ديــل ســادس( وفرصــة تب�ديــل 
ــر  ــض النظ ــة )بغ ــواط اإلضافي ــاراة إىل األش ــل املب ــا تص ــدة، عندم ــة واح إضافي
ــموح  ــالت املس ــدد التب�دي ــن ع ــى م ــد األق ــتنفذ احل ــد إس ــق ق ــون الفري ــن ك ع
بهــا( ويف حالــة أن الفريــق لــم يقــم باإلســتعانة باحلــد األقــى مــن التب�ديــالت 

ــايف.  ــت اإلض ــ�اء الوق ــتخدامها أثن ــوز إس ، جي
ز. الســماح بتطبيــق نظــام إســرتاحة شــرب امليــاه )Cooling Break( وذلــك بإيقاف 
املبــاراة ملــدة دقيقــة واحــدة خــالل كل شــوط وذلــك يف الدقيقــة )30( والدقيقــة 

)75( بالتنســيق بــن حكــم ومراقــب املبــاراة.
ح. جيــب أال يتعــدى عــدد الالعبــن البــدالء املســجلن واملوجوديــن علــى دكــة 

اإلحتيــ�اط أكــرث مــن )12( العبــًا كحــد أقــى.
ط.ال يســمح ألي العــب باملشــاركة يف أي مبــاراة مــن مباريــات املســابقة قبــل 
ــاد . ــن االحت ــادرة ع ــه والص ــة ب ــمية اخلاص ــجيل الرس ــة التس ــم بطاق ــه للحك تقديم

المادة )17(
ــوطن،  ــمة إىل ش ــة مقس ــعن دقيق ــون تس ــب أن يك ــاراة جي ــي للمب ــت األصل الوق أ. 
مــدة كل واحــد منهمــا خمســة وأربعــن دقيقــة، مــع فــرتة إســرتاحة فيمــا بــن 
الشــوطن األول والثــاين مدتهــا خمســة عشــر دقيقــة )مــن الصافــرة للصافــرة( .
ــاء  ــد إنته ــرًة بع ــب مباش ــًا إىل أرض امللع ــول مع ــن الدخ ــى الفريقيـــــــ ــب عل ب. جي

ــرتاحة. ــدة اإلس م
ج. الوقــت اإلضــايف للمبــاراة، يف حالــة اللجــوء إليــه، جيــب أن يكــون ثالثــن دقيقــة 
مقســمة إىل شــوطن ُمــدُة كلِّ واحــٍد منهمــا خمســة عشــر دقيقــة، مــع فــرتة 
ــون  ــق دون أن يك ــس دقائ ــا خم ــايف مدته ــي واإلض ــن األصل ــن الوقت ــرتاحة ب إس

ــايف. ــت اإلض ــوطي الوق ــن ش ــرتاحة ب ــرتة إس ــاك أي ف هن

المادة )18(
جيــب اإللــزام باملقاييــس الدوليــة ألرضيــة امللعــب وفقــًا للمعايــري املنصــوص عليهــا 

يف قوانــن اللعبــة.

المادة )19(
جيــب احلــرص علــى جتهــزي أرضيــة امللعــب وفقــًا للمعايــري الــي تضمــن ســالمة 

الالعبــن خــالل مباريــات املســابقة. 

المادة )20(
يقــوم مراقــب املبــاراة أو مــن ينــوب عنــه قبــل املبــاراة بوقــٍت كاٍف بالتأكــد مــن حتقيــق 
أرضيــة امللعــب لكافــة الشــروط الــواردة يف قانــون اللعبــة ويف حالــة التأكــد مــن عــدم 
حتقيــق املطلــوب َيطُلــب مــن إدارة النــادي املضيــف إجــراء التعديــالت الالزمــة. إذا 
ــالق  ــل إنط ــدد قب ــت املح ــالت يف الوق ــراء التعدي ــف إج ــادي الُمضي ــتطع الن ــم يس ل

املبــاراة يتــم رفــع تقريــر باحلالــة إىل جلنــة اإلنضبــاط.
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المادة )21(
عمليــة رش أرضيــة امللعــب بالمــاء وقــص عشــبه يف حالــة احلاجــة إىل ذلــك جيــب أن 
تتــم بموافقــة حكــم املبــاراة ومراقــب املبــاراة وفقــًا للنظــام الُمعتمــد مــن قبــل الفيفــا 
علــى أن يتــم اإللــزام عنــد عمليــة القــص بطــول العشــب املــرتاوح بــن )20( مليمــرت 

إىل )22( مليمــرت.

المادة )22(
جيــب ختصيــص دكــة إحتيــ�اط لــكٍل مــن جهــازي الفريقــن اإلداري والفــي والالعبن 
ــق  ــى للفري ــف والُيم ــق الُمضي ــرى للفري ــة الُيس ــى اجله ــة عل ــون الدك ــدالء وتك الب
الضيــف ويف حالــة إقامــة املبــاراة علــى أرض محايــدة ختصــص الُيســرى للفريــق 

ــاراة. ــدول املب ــور أواًل يف ج املذك

المادة )23(
جيــب ختصيــص منطقــة فنيــ�ة أمــام كل دكــة إحتيــ�اط وتكــون املنطقتــن الفنيتــن 

علــى مســافة واحــدة مــن منتصــف امللعــب.

المادة )24(
جيــب جتهــزي دكــة اإلحتيــ�اط بســتة عشــر مقعــدًا مرحيــًا علــى األقــل للجهازيــن 

البــدالء. والالعبــن  والفــي  اإلداري 

المادة )25(
يكــون دخــول الفريقــن إىل أرض امللعــب خلــف علــم اللعــب النظيــف حيــث يكــون 

الفريــق املضيــف علــى اجلهــة الُيســرى والفريــق الضيــف علــى اجلهــة الُيمــى.

المادة )26(
للتميــزي بــن اجلهازيــن اإلداري والفــي والالعبــن البــدالء عــن الالعبن األساســين 
وطاقــم التحكيــم، َيتعــنَّ علــى أعضــاء اجلهازيــن والالعبــن البــدالء إرتــداء الُســرتة 
ــم  ــين وطاق ــس األساس ــم مالب ــن أطق ــوان ع ــث األل ــن حي ــة م ــة املختلف الرياضي

التحكيــم والفريــق املنافــس. 

المادة )27(
ُيســمح للفريقــن بإجــراء عمليــة اإلحمــاء علــى أرضيــة امللعــب قبــل املبــاراة إذا كانــت 
الظــروف املناخيــة َتســمح بذلــك بنــ�اًء علــى تقديــرات مراقــب املبــاراة، ومــن املمكــن 

للفريــق عــدم إجــراء عمليــة اإلحمــاء إذا إرتــأى جهــازه الفــي ذلــك.

المادة )28(
حُيــدد لبــدالء كل فريــق أثنــ�اء املبــاراة منطقــة إحمــاء قريبــ�ة مــن دكــة اإلحتيــ�اط 

اخلاصــة بــه دون إســتخدام كــرة بإســتثن�اء حــارس املــرىم.

المادة )29(
جيــب أن جتــرى عمليــة اإلحمــاء بشــكل فعلــي وإال حيــق للحكــم الرابــع إرجــاع الالعبن 

إىل دكــة البدالء.

المادة )30(
حيق إلثنن من اجلهاز الفي، كحد أقى، باإلشراف على عملية إحماء الالعبن.

المادة )31(
يتم إستخدام كرات معتمدة جلميع مباريات املسابقة.

المادة )32(
جيب أن حتقق الكرات املعتمدة املعايري املنصوص عليها يف قوانن اللعبة.

المادة )33(
يتم حتديد عشر كرات لكل ملعب من املالعب الُمعتمدة قبل إنطالق املسابقة.

المادة )34(
يتــم تزويــد كل نــاٍد مشــارك يف املســابقة قبــل بدايــة املوســم بعــدد كاٍف مــن الكــرات 

الُمعتمــدة وذلــك إلســتخدامها يف مرحلــة التحضــري التدريبيــ�ة.
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المادة )35(
ــك يف  ــواء كان ذل ــدة س ــري الُمعتم ــرات غ ــواع الك ــن أن ــوع م ــتخدام أي ن ــمح بإس ال ُيس

ــابقة. ــمية للمس ــات الرس ــاء أو املباري اإلحم

المادة )36(
جيــب علــى كل نــاٍد مشــارك يف املســابقة حتديــد إســتاده الرســي ثالثــن يومــًا علــى 
ــة الشــروط  ــع كاف ــتاد متوافقــًا م ــون اإلس ــابقة علــى أن يك األقــل قبــل إنطــالق املس
املوضوعــة مــن جانــب إدارة املســابقة للحصــول علــى اإلعتمــاد الضــروري ، ويف حالــة 

عــدم التحديــد حيــق إلدارة املســابقة حتديــد اإلســتاد الــذي تــراه مناســبًا.

المادة )37(
ــن  ــك م ــة وذل ــاعة الثامن ــاراة يف الس ــوم املب ــاح ي ــتاد صب ــابقة اإلس ــتلم إدارة املس تس

ــة. ــريات الالزم ــدء بالتحض ــل الب أج

الفصل السادس
معدات الالعبين
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 األلوان:
المادة )38(

ــي  ــون احتي�اط ــة إىل ل ــه إضاف ــس فريق ــايس ملالب ــون األس ــار الل ــاد أن خيت ــى كل ن عل
ــًا. ــًا ثالث ــار لون ــه أن خيت ــا يمكن ــايس كم ــون األس ــن الل ــًا ع ــف تمام مختل

المادة )39(
يلــزم النــادي بارتــداء طقــم املالبــس املعتمــد باإلجتمــاع الفــي طــوال املبــاراة شــرط 

أن تكــون كافــة قطعــه مــن عالمــة جتاريــة واحــدة.

المادة )40(
يلــزم كل نــاٍد بإحضــــــــار لونــن أســــــايس وإحتي�اطــي إىل امللعـــــــــب قبــل أي مبــاراة 

لــه يف املســابقة. 

المادة )41(
ال جيوز تثبيت علم دولة قطر على قمصان أي ناٍد مشارك يف املسابقة.

المادة )42(
ال جيــوز أن يرتــدي الالعــب طقــم مالبــس مكــون مــن أكــرث مــن ثالثــة ألــوان وال 

ينطبــق ذلــك علــى األرقــام واألحــرف.

المادة )43(
إذا تــم اســتخدام ثالثــة ألــوان لطقــم املالبــس جيــب أن يكــون واحــد منهــم لونــًا 

ثانويــن. واآلخريــن  رئيســيًا 

المادة )44(
ُيســمح بلــون رابــع لزيــن األرقــام واألحــرف املطبوعــة علــى أطقــم املالبــس دون أن 

يأخــذ مســاحة كبــرية.

المادة )45(
جيب أن يكون اللون األسايس هو اللون السائد يف الوجهن األمايم واخللفي.

المادة )46(
1. جيــب أن يكــون إســم الالعــب مكتوبــًا علــى الوجــه اخللفــي للقميــص باللغــة 

اإلجنلزييــة فقــط بلــون مختلــف عــن اللــون املعتمــد الســم الفريــق.
2. جيــوز لالعــب أن يتنــ�ازل عــن رقــم قميــص املباريــات اخلــاص بــه إىل أحــد العــي 
ــون  ــرط أن يك ــق بش ــوف الفري ــن صف ــرة ضم ــجيله أول م ــم تس ــذي ت ــه وال فريق

ــط. ــدة   فق ــاالت املعتم ــرتات اإلنتق ــالل ف خ

المادة )47(
املــكان األنســب الســم الالعــب علــى الوجــه اخللفــي للقميــص هــو اجلــزء األعلــى، 
ويتــم تغيــريه إىل اجلــزء األســفل يف حــال اإلتفــاق مــع أحــد الرعــاة التســويقين 

ــى. ــزء األعل ــتخدام اجل بإس

المادة )48(
ــوان  ــًا بأل ــق مالبس ــكل فري ــي ل ــايس واإلحتي�اط ــرىم األس ــارس امل ــدي ح ــب أن يرت جي
موحــدة، علــى أن تكــون مختلفــة مــن حيــث اللــون عــن بقيــة العــي الفريقــن 

وطاقــم التحكيــم.
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المادة )49(
جيــب أن يرتــدي كل العــب غــري مشــارك يف املبــاراة ُســرتة رياضيــة تكــون بلــون 

التحكيــم. وطاقــم  الفريقــن  مالبــس  ألــوان  عــن  مختلــف 

المادة )50(
ال جيــوز وضــع شــريط الصــق علــى اجلــوارب بلــون مختلــف عــن اللــون الــذي يقــوم 

الالصــق بتغطيتــ�ه.

 األرقام
المادة )51(

جيــب أن يرتــدي جميــع الالعبــن يف الفريــق الواحــد طقــم مالبــس بأرقــام تتوافــق مع 
األرقــام الــي تــم اختي�ارهــا لــكل العــب يف كشــوفات األنديــة األساســية املعتمــدة مــن 

االحتــاد لــذات املوســم.

المادة )52(
حيــق للنـــــــادي منــح رقــم الالعــب املشــطوب لإلســتغناء عنــه أو لإلعــارة إىل أي 

ــر. ــب آخ الع

المادة )53(
جيــب أن تكــون األرقــام ظاهــرة بوضــوح علــى الوجــه اخللفــي للقميــص بإرتفــاع 

)25,5 ســم( يف منطقــة الوســط.

المادة )54(
ــق  ــل حتقي ــن أج ــس م ــم املالب ــوان طق ــع أل ــادة م ــام متض ــوان األرق ــون أل ــب أن تك جي

ــزة. ــات التلف ــر شاش ــدة أو ع ــافة بعي ــن أي مس ــة م ــة واضح رؤي

المادة )55(
جيب أن تكون األرقام من لون واحد ويجوز إحاطتها بلون إضايف للزين�ة.

المادة )56(
جيب أن ختلو األرقام من أي مادة ترويجية ماعدا شعار النادي.

المادة )57(
يجب أن تحدد أرقام قمصان الفريق من رقم )1( حتى رقم )99( مع 

مراعاة ما يلي :-

أ.  ال جيوز إستخدام أي رقم أعلى من ذلك على أن حُيجز الرقم )1( ألحد 
    حراس املرىم الُمعتمدين يف كشوفات النادي األساسية.

ب. إلــزام الالعبــن املســـــــــجلن بفئــة أول رديــف باألرقـــــــــام اخلاصــة بهــم 
طــوال املوســم .
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الفصل السابع
المسؤولون الرسميون

عن المباريات
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 طاقم التحكيم 
المادة )58(

يتم تعين طاقم التحكيم لكل مباراة من جانب إدارة التحكيم.

المادة )59(
يديــر احلــكام املحليــون املعتمــدون مباريــات املســابقة، ويجــوز اإلســتعانة حبــكام من 
خــارج دولــة قطــر إذا لــزم األمــر وال حيــق ألي نــاٍد اإلعــرتاض علــى تعيــن أي حكــم أو 
ــًا بقــرارات  ــايل جيــب عليــه اإللــزام إلزامــًا كلي ــم معــن وبالتـــــــ طلــب تعيــن حكـــ

ــم. إدارة التحكي

المادة )60(
يقــوم احلكــم بتقديــم تقريــره العــام بعــد نهايــة كل مبــاراة إىل كٍل مــن مراقــب املبــاراة 

، وإدارة التحكيم.وإداريــي الفريقــن املتن�افســن ويشــمل ملخــص املبــاراة.

المادة )61(
يف حالــة حصــول أي أحــداث إســتثن�ائي�ة يقــدم احلكــم تقريــره اخلــاص حــول املبــاراة 
ــة  ــن نهاي ــاعة م ــرين س ــع والعش ــاوز األرب ــرتة ال تتج ــك يف ف ــم. وذل إىل إدارة التحكي
املبــاراة ويشــرح مــن خاللــه تفاصيــل األحــداث الــي صاحبــت  املبــاراة مــن دون أن 

يتــم إحتســاب أي عطلــة رســمية مــن ضمــن هــذه الفــرتة.

المادة )62(
ــع  ــارض يمن ــه ألي ع ــاراة أو تعرض ــب املب ــاراة مللع ــم املب ــور حك ــذر حض ــة تع يف حال
ــم  ــه باحلك ــم تب�ديل ــا، يت ــاراة أو أثن�ائه ــالق املب ــل انط ــه قب ــة مهام ــن تأدي ــتمراره م اس
الرابــع ويف حالــة إصابــة احلكــم الرابــع بعــد ذلــك أو أحــد احلكمــن املســاعدين يتــم 

ــا . ــد له ــد جدي ــد موع ــابقة بتحدي ــوم إدارة املس ــاراة وتق ــاء املب إلغ

المادة )63(
ــا  ــا أو إلغائه ــاراة أو إنهائه ــاف املب ــة إيق ــن ناحي ــة م ــلطة املطلق ــم بالس ــع احلك يتمت
ــم  ــاراة وُمقي ــب املب ــع مراق ــاور م ــد التش ــك بع ــبٍب كان، وذل ــا ألي س ــدم إقامته أو ع
احلــكام ومديــر املنشــأة واملنســق األمــي، وعلــى احلكــم أن يقــدم إىل إدارة التحكيــم 
تقريــرًا شــاماًل عــن األســباب املوجبــة لإللغــاء أو اإلنهــاء أو عــدم اإلقامــة خــالل فــرتة 
ال تتجــاوز األربــع والعشــرين ســاعة مــن نهايــة  املبــاراة  ويشــرح مــن خاللــه  تفاصيل 
األحــداث  الــي صاحبــت املبــاراة ، مــن دون أن يتــم إحتســاب أي عطلــة رســمية مــن 

ضمــن هــذه الفــرتة.

 مراقب المباراة
المادة )64(

يتــم تعيــن مراقــب لــكل مبــاراة مــن مباريــات املســابقة مــن جانــب إدارة املســابقة، 
حيــث يعتــر هــو ممثلهــا الرئيــي يف املبــاراة واملســؤول األول عــن ُحســن ســري املبــاراة 
تنظيميــًا وفقــًا للمعايــري املوضوعــة ســلفًا حيــث يقــدم تقريــره الشــامل عــن املبــاراة 

إىل إدارة املســابقة بعــد أن يكــون قــد تلقــى تقريــر احلكــم.

المادة )65(
ــاملة  ــة ش ــه برؤي ــمح ل ــاراة َيس ــب املب ــب ملراق ــكان مناس ــص م ــم ختصي ــب أن يت جي
للملعــب والوصــول دون عوائــق إىل أي مــكان قــد حتصــل بــه أحــداث إســتثن�ائي�ة أثنــ�اء 

ســري املبــاراة.

المادة )66(
جيــب توفــري شاشــة تلفزيونيــ�ة لُمراِقــب املبــاراة يف املــكان املخصــص لــه، وذلــك مــن 

أجــل زيــادة قدرتــه علــى متابعــة كافــة أحــداث املبــاراة وتفاصيلهــا.
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 المنسق العام
المادة )67(

ــن  ــؤواًل ع ــون مس ــابقة يك ــات املس ــن مباري ــاراة م ــكل مب ــام ل ــق ع ــن ُمنسِّ ــم تعي يت
ــي. ــاع الف ــاراة وُيديــر اإلجتم ــل املب ــق عم فري

 مقيم الحكام
المادة )68(

ــات  ــن مباري ــاراة م ــم يف كل مب ــب إدارة التحكي ــن جان ــكام م ــم للح ــن ُمَقيِّ ــم تعي يت
املســابقة، تكــون مهمتــه متابعــة طاقــم التحكيــم أثنــ�اء قيــادة املبــاراة وتدويــن 
ــا يف التقريــر  ــب أن يرفقه ــي جي ــة ال ــه التحكيمي ــًا خلرت ــا وفق ــي يراه ــات ال املالحظ

الــذي يرفعــه إىل إدارة التحكيــم بعــد إنتهــاء املبــاراة. 

المادة )69(
ــم احلــكام مكانــًا مناســبًا ُيَمكنــه مــن الرؤيــة الشــاملة ألرض امللعــب  صــص لُمَقيِّ خُيَ
وَيســمح لــه بالوصــول للملعــب مــن دون عوائــق يف حــال إســتدعى األمــر نزولــه إىل 
ــه ، و  ــص ل ــكان املخص ــكام يف امل ــم احل ــ�ة ملقي ــة تلفزيوني ــري شاش ــب توف ــاك ويج هن
ــأول و  ــة أواًل ب ــاالت التحكيمي ــة باحل ــادة اخلاص ــة اإلع ــه متابع ــى ل ــى يتس ــك ح ذل

كتابــه تقريــره بــكل دقــة .

المادة )70(
ــم احلــكام اإلســتعانة بتســجيل املبــاراة بعــد إنتهائهــا مــن أجــل التأكــد مــن  حيــق لُمَقيِّ
ــاهدته  ــك بمش ــواء كان ذل ــاراة س ــري املب ــ�اء س ــا أثن ــه أن دونه ــبق ل ــي س ــاالت ال احل

ــ�ة. ــة التلفزيوني ــر الشاش ــة ع ــري أو باملتابع ــا جي ــ�ة لم امليداني

 المنسق األمني 
المادة )71(

يتــم تعيــن املنســق األمــي للمبــاراة مــن جانــب إدارة املســابقة، تكــون مهمتــه 
الرئيســية التأكــد مــن دخــول كل شــخص إىل املــكان املحــدد لــه علــى بطاقــة دخولــه 
إن كان مــن الرســمين أو مــن اجلماهــري أو أي طــرف آخــر بالتعــاون مــع منظــي 
املبــاراة، وبالتــايل العمــل مــن أجــل خروجــه مــن امللعــب بســالمة ومــن دون التعــرض 

ــبٍب كان. ــر ألي س ــة مخاط ألي

المادة )72(
يقــوم املنســق األمــي بالتنســيق تنســيقًا مباشــرًا وكامــاًل مــع قــوات ِحفــظ النظــام 

ــاراة.  ــة بت�أمــن ســالمة املب الرســمية الُمَكلف

 المنسق اإلعالمي
المادة )73(

يتــم  تعيــن منســق إعــاليم لــكل مبــاراة مــن جانــب إدارة املســابقة، وذلــك مــن 
أجــل تطبيــق كافــة املعايــري اإلعالميــة اخلاصــة باملبــاراة والــي تشــمل تأمــن كافــة 
التســهيالت لإلعالميــن واملصوريــن الذيــن ُيَغطــون أحــداث املبــاراة ســواًء كان 
ذلــك يف منصــة اإلعالميــن أو خلــف اللوحــات اإلعالنيــ�ة يف أرض امللعــب أو يف 
ــاون  ــيق والتع ــك بالتنس ــة، وذل ــرات الصحفي ــة املؤتم ــة أو يف قاع ــة الُمختلط املنطق
مــع الُمنســقن اإلعالميــن اخلاصــن بالناديــن املتن�افســن ويكــون أيضــًا مســؤواًل 
عــن ِحفــظ احلقــوق التجاريــة للشــركاء التجاريــن وتقديــم التســهيالت لفريــق 

ــابقة.  ــي للمس ــوين الرس ــل التلفزي ــل الناق عم
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ويضم فريق العمل كاًل من:

• مسؤول امللعب.
• مسؤول التسويق اجلماهريي.

• املسؤول المايل.
• مسؤول تذاكر اجلماهري. 

 الرسميون من الجهازين اإلداري والفني لكل فريق
المادة )78(

ــى  ــوس عل ــم اجلل ــق له ــن حي ــي الذي ــن اإلداري والف ــراد اجلهازي ــى ألف ــدد األق الع
ــايل: ــكل الت ــى الش ــن عل ــراد موزع ــو )٩( أف ــق ه ــكل فري ــة ب ــ�اط اخلاص ــة اإلحتي دك

• إداري الفريق.
• املدرب أو املدير الفي )إجباري ( .

• مساعد املدرب.
• مدرب حراس املرىم.

• مدرب اللياقة البدني�ة.

المادة )79(
حيــق لشــخص واحــد فقــط مــن اجلهازيــن اإلداري أو الفــي إعطــاء اإلرشــادات 
لالعبــن خــالل ســري املبــاراة وذلــك ضمــن حــدود املنطقــة الفنيــ�ة اخلاصــة بفريقــه.

المادة )80(
علــى جميــع  أفــراد اجلهازيــن اإلداري والفــي حمــل بطاقــات الدخــول الرســمية 
الصــادرة عــن إدارة دوري جنــوم قطــر وال جيــوز ألي شــخص ال حيمــل بطاقــة الدخــول 

ــ�اط. ــد االحتي ــى مقاع ــوس عل اجلل

 المنسق التسويقي
المادة )74(

ــب إدارة املســابقة وذلــك مــن  ــق تســويقي لــكل مبــاراة مــن جان ــن منس يتــم تعي
أجــل تطبيــق كافــة املعايــري التســويقية اخلاصــة باملبــاراة والــي تشــمل كافــة األمــور 
علــى  اإلشــراف   / اإللكرتونيــ�ة  اللوحــات  تشــغيل  مــن   / املالعــب  يف  التجاريــة 

اللوحــات اإلعالنيــ�ة الثابتــ�ة أو أي أمــور جتاريــة لهــا عالقــة بامللعــب.

 منسق فحص تعاطي المنشطات
المادة )75(

يتــم تعيــن منســق فحــص تعاطــي املنشــطات من جانــب اللجنــة القطريــة ملكافحة 
املنشــطات بالتنســيق مــع إدارة املســابقة وذلــك إلجــراء الفحوصــات الالزمــة وفقــًا 
ـري يتــم وضعــــــــه وتطبيقــه بســرية تامــة ومــن دون اإلعــالن  جلــــــــدول تقدـي

املســبق عنــه.

المادة )76(
ــن  ــن تأم ــة ع ــؤولية كامل ــؤواًل مس ــطات مس ــي املنش ــص تعاط ــق فح ــون منس يك
كافــة مســتلزمات إجــراء فحــص املنشــطات لالعبــن املختاريــن وفقــًا لآلليــات 
زينهــا بالطريقة 

َ
الُمَتَبعــة وبالتــايل يكــون مســؤواًل عــن ُحســن  ســري أخــذ العينــ�ات وخت

ــا. ــات عليه ــراء الفحوص ــد إلج ــر الُمعتم ــالها إىل املخت ــل إرس ــن أج ــبة م املناس

 فريق عمل إدارة المسابقة
المادة )77(

تقــوم إدارة املســابقة بتعيــن فريــق عمــل يضــم أشــخاصًا مــن اإلدارة ومــن النــادي 
املضيــف بقيــادة املنســق العــام تكــون مهامــه مســاعدة كافــة املســؤولن علــى تنظيــم 
ــن  ــد م ــايل التأك ــتويات وبالت ــع املس ــى جمي ــم عل ــالزم له ــم ال ــم الدع ــاراة وتقدي املب

التطبيــق الكامــل للــواحئ املســابقة.

• مسؤول نظم املعلومات.

• مسؤول جامعي الكرات.
• املذيع الداخلي.

• سكرتارية املباراة.

• طبيب الفريق )إجباري( .
• اختصايص العالج الطبيعي.

إليــه  احلاجــة  حالــة  يف  املرتجــم   •
)جيــب أن تكــون لديــه بطاقــة صــادرة 

مرتجــم(. بصفتــه  اإلحتــاد  مــن 
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المادة )81(
يقــوم كل نــاٍد قبــل بدايــة املوســم الريــايض بتســمية أعضــاء جهازيــه اإلداري والفــي 
حيــث يتــم إعتمادهــم جميعــًا ويتــم إدراجهــم يف ســجالت االحتــاد اخلاصــة بــكل نــاٍد 

مشــارك يف املســابقة ويتــم إصــدار بطاقــات الدخــول الرســمية اخلاصــة بهــم.

المادة )82(
جيــب  والفــي  اإلداري  اجلهازيــن  أفــراد  مــن  فــرد  أي  بتغيــري  نــاٍد  أي  قيــام  عنــد 
ــابقة مــن أجــل إلغــاء بطاقــة الُمســتغى عنــه وإصــدار بطاقــة  إعــالم إدارة املســـــــــ

البديــل. للشــخص 

المادة )83(
ــاد  ــب االحت ــن جان ــة م ــروط املوضوع ــق الش ــي ألي فري ــر يف املديــر الف ــب أن يتوف جي
األســيوي والــي تتمثــل يف حصولــه علــى الرخصــة )A( أو أن تكــون لديــه خــرة 
خمــس ســنوات علــى األقــل يف مجــال تدريــب الفــرق املحرتفــة الُمعَتمــدة مــن 

االحتــاد اآلســيوي. 

المادة )84(
اللياقــة  جيــب أن يتوفــر يف كٍل مــن مســاعد املــدرب ومــدرب احلــراس ومــدرب 
البدنيــ�ة الشــروط املوضوعــة مــن جانــب االحتــاد اآلســيوي والــي تتمثــل يف حصــول 
ــل  ــيوي أو أن حيص ــاد اآلس ــن االحت ــدة م ــة )B( املعتم ــى الرخص ــم عل ــد منه كل واح

ــي . ــه التدري ــرته لعمل ــل مباش ــري قب ــاد القط ــن االحت ــة م ــى موافق عل

المادة )85(
جيــب علــى أي عضــو مــن أعضــاء اجلهــاز الطــي أن يكــون قــد حصــل قبــل التحاقــه 
رســميًا بالفريــق علــى إعتمــاد مستشــفى قطــر للعظــام والطــب الريايض )ســبيت�ار(.

الفصل الثامن
الالعبون
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المادة )86(
يتــم تطبيــق لـــــــــواحئ أوضــــــــاع إنتقــاالت الالعبــن املعتمــدة مــن االحتــاد القطــري 
ــة  ــجيلهم يف األندي ــع تس ــجلن أو الُمزم ــن الُمس ــة الالعبـــــ ــى كاف ــدم عل ــرة الق لك

ــابقة.  ــاركة باملس املش

المادة )87(
الــواردة يف إســتمارة  بي�انــات كل العــب علــى املعلـــــــــومات  جيــب أن حتـــــــــتوي 

الالعبــن. تســجيل 

الفصل التاسع
إيقاف المباريات
أو عدم إقامتها
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المادة )88(
ترجــع أسبــــــــــاب إيقــاف أو عــــــدم إقامــة أٍي مــن مباريــات املســابقة إلحــدى 

التاليــن: العاملــن 
1. القوة القاهرة.

2. القوة غري القاهرة.

المادة )89(
ــوم  ــرة تق ــوة قاه ــل ق ــابقة بفع ــات املس ــن مباري ــاراة م ــة أي مب ــدم إقام ــة ع يف حال  .1

ــبًا. ــراه مناس ــا ت ــًا لم ــاراة وفق ــد للمب ــد جدي ــد موع ــابقة بتحدي إدارة املس
يف حالــة إيقــاف أي مبــاراة مــن مباريــات املســابقة بفعــل قــوة قاهــرة تقــوم إدارة   .2

ــت ــث توقف ــن حي ــا م ــاراة إلكماله ــد للمب ــد جدي ــد موع ــابقة بتحدي املس
ــاراة يف  ــتكمل املب ــن )30( تس ــة الثالث ــل الدقيق ــاراة قب ــت املب ــال توقف يف ح أ . 

ــايل. ــوم الت الي
ــاراة  ــتكمل املب ــن )30( تس ــة الثالث ــد الدقيق ــاراة بع ــت املب ــال توقف ب . ويف ح

ــن. ــد يوم بع
ج. تســتكمل املبــاراة يف احلالتــن املذكورتــن أعــاله بنفــس تشــكيلة الالعبن يف 
قائمــة بدايــة املبــاراة  )الالعبــن األساســين واالحتي�اطيــن ( لــكال الفريقن 

املشــاركن يف املبــاراة قبــل توقفها.

المادة )90(
ــري  ــوة غ ــل ق ــابقة بفع ــات املس ــن مباري ــاراة م ــة أي مب ــدم إقام ــاف أو ع ــة إيق يف حال

ــت بهــا. قاهــرة تقــوم إدارة املســابقة بتحويــل احلالــة إىل جلنــة اإلنضبــاط للب

المادة )91(
يف حالــة إيقــاف أو عــدم إقامــة أي مبــاراة مــن مباريــات املســابقة بفعــل قــوة قاهــرة أو 
غــري قاهــرة يقــوم احلكــم بإعطــاء مــدة إنتظــار )30 دقيقــة( ويف حــال عــدم زوال تأثــري 
ــاراة أو أي  ــب املب ــع مراق ــاور م ــة بالتش ــة( إضافي ــاء )30 دقيق ــم إعط ــوة يت ــذه الق ه
مــن الرســمين املعنيــن باحلالــة ويف حالــة إســتمرار التأثــري  يقــوم احلكــم بإلغــاء أو 

إيقــاف املبــاراة ويقــدم تقريــرًا خاصــًا إىل إدارة املســابقة وجلنــة اإلنضبــاط.

المادة )92(
يف حــال عــدم إكمــال أي مبــاراة مــن مباريــات املســابقة ألي ســبب كان ، ال يتــم تنفيــذ 
أٍي مــن العقوبــات الصــادرة مســبقًا علــى أٍي مــن الالعبــن أو مــن أفــراد اجلهازيــن 
ــاراة  ــالل املب ــا خ ــول عليه ــم احلص ــراء يت ــراء أو صف ــة حم ــي، وأي بطاق اإلداري والف

غــري املســتكملة يتــم التعامــل معهــا وفقــًا لالحئــة اإلنضبــاط.
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الفصل العاشر
سلوك الالعبين

واإلجراءات التأديبية
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المادة )93(
يلــزم جميــع  الالعبــن بمبــادئ الــروح الرياضيــة واللعــب النظيــف، ويف حالــة عــدم 
ــع  ــل م ــة بالتعام ــة املختص ــي اجله ــاط ه ــة اإلنضب ــر جلن ــادئ ُتعت ــذه املب ــد به التقي

ســوء الســلوك.

المادة )94(
تطبــق جميــع عقوبــات اإليقــاف والغرامــات الماليــة علــى مــن ينــ�ال بطاقــة حمــراء 
أو صفـــــــــــراء خــالل أي مبــاراة مــن مباريــات املســـــــــــابقة وفقــًا لمــا تنــص عليــه 

الحئــة اإلنضبــاط.

المادة )95(
تتــم معاقبــة أٍي مــن الرســمين يف حالــة مخالفتــه أٍي مــن اللــواحئ والنظــم وفقــًا لمــا 

ورد بالحئــة اإلنضبــاط.

المادة )96(
َثــم  ومــن  حبقــه  صــادرة  عقوبــة  أي  علــى  اإلحتجــاج  الرســمين  مــن  ألٍي  حيــق 

اإلنضبــاط. بالحئــة  ورد  لمــا  وفقــًا  اإلســتئن�اف 

الفصل الحادي عشر
اإلنذارات والطرد
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المادة )97(
بشأن اإلنذارات والطرد يتم تطبيق املبادئ املذكورة بالحئة اإلنضباط. 

الفصل الثاني عشر
الحقوق التجارية

والنقل التلفزيوني
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المادة )98(
ــق  ــا يتعل ــر فيم ــوم قط ــاد وإدارة دوري جن ــن االحت ــادرة ع ــم الص ــواحئ والنظ ــق الل تطب
بكافــة احلقــوق التجاريــة وحقــوق النقــل التلفزيــوين وفقــًا لالتفاقيــات املوقعــة بــن 

الفصل الثالث عشرإدارة دوري جنــوم قطــر و بــن األطــراف املعنيــ�ة.
الجوائز
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المادة )99(
1. ُتمنح الفرق املتأهلة إىل نهايئ املسابقة اجلوائز التالية:       

أ. املركز األول: درع الدوري و 50 ميدالية ذهبي�ة باإلضافة إىل مكافأة مالية.
ب. املركز الثاين: 50 ميدالية فضية باإلضافة إىل مكافأة مالية.

ج. املركز الثالث: 50 ميدالية برونزية باإلضافة إىل مكافأة مالية.
2. خــالل املباريــات النهائيــ�ة ومباريــات الــدوري والــي يقــام بعدهــا مباشــرة مراســم 

تتويــج يمنــع مــن الصعــود إىل منصــة التتويــج كاًل مــن:
أ. الالعب الذي حصل على البطاقة احلمراء ال سباب إنضباطية.

ب. أي مــن أفــراد اجلهــاز الفــي أو اإلداري أو الطــي الذيــن تــم اســتبعادهم 
خــالل املبــاراة. ويف حــال مخالفــة    ذلــك تطبــق أحــكام املــواد رقــم)٩،8 (  مــن  

ــادي . ــب والن ــن الالع ــى كاًل م ــاط عل ــة االنضب الحئ

المادة )100(
جيــب علــى النــادي  الفائــز بمســابقة دوري جنــوم QNB مســؤواًل بالكامــل عــن ســالمة 
ــهرين  ــل ش ــابقة  قب ــه إىل إدارة املس ــد بإرجاع ــه ويتعه ــة علي ــدوري واملحافظ درع ال
مــن نهايــة النســخة الُمقبلــة للمســابقة أو عنــد الطلــب، ويف حالــة فقدانــه أو تلفــه 
ــه أو  ــف إصالح ــًة إىل تكالي ــاط إضاف ــة االنضب ــا جلن دده

ُ
ــة حت ــة مالي ــع غرام ــم دف يت

تعويضــه.

المادة )101(
أي مســائل غــري منصــــــــوص عليهــا يف هــذه اللــواحئ وحــاالت القــوة القاهــرة جيــب أن 
َتُبــت فيهــا اللجنــة التنـــــــــفيذية لالحتــاد القطــري لكــرة القــدم الــي تكــون القــرارات 
ــِدر  ــاد أن ُيْص ــق لالحتـــــــ ــواحئ حي ــذه الل ــة إىل ه ــ�ة. وباإلضاف ــا نهائي ــادرة عنه الصـــــــ
ــني�ة و/أو  ــات الس ــر الفئ ــس احلص ــال ولي ــبي�ل املث ــى س ــصُّ عل ُ َ

ــصلة خت ــواحئ منفـــ ل
كــرة قــدم الهــواة.

المادة )102(
بت�اريــخ 2022/06/26م،  التنفيذيــة  اللجنــة  ِقَبــل  تــم اعتمــاد هــذه الالحئــة مــن 
ويســري مفعولهــا مــن تاريخهــــــــــــا مــا لــم يتــم إلغاؤهــا أو تعــــــديلها مــن ِقَبــل 

التنفيذيــة. اللجنــة 
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