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مصطلحات وتعاريف:
الكلمات التي تشير إلى املذكر تشمل املؤنث ،كما أن الكلمات بصيغة املفرد تشمل الجمع
والعكس صحيح.
ُ َ
املصطلح

االتحاد
الفيفا
االتحاد اآلسيوي
اللجنة التنفيذية
النادي
الالئحة
الئحة األخالق
لجنة االستئناف

لجنة االنضباط
لجنة األخالق
ميدان اللعب

َ
التعريف

ُ
َ
َ
االتحاد القطري لكرة القدم.
ُ
َ
االتحاد الدولي لكرة القدم.

االتحاد األسيوي لكرة القدم ُيرمز له بـ ( )AFCأو (أي اف
س ي) .
َ
ُ
َ
َ
َ
اللجنة التنفيذية لالتحاد القطري لكرة القدم.
النادي الذي يكون مسجل ُ
كعضو في االتحاد.
الئحة االنضباط لالتحاد القطري لكرة القدم.
قواعد ُ
السلوك ا ِملنهي الصادرة من االتحاد.
َ
اللجنة القضائية التي ُيك ِونها االتحاد واملختصة بالفصل
في االستئنافات ضد القرارات غير النهائية الصادرة من
لجنة االنضباط أو لجنة األخالق.
اللجنة القضائية التي ُيكونها االتحاد للنظر في املخالفات
بصفة إبتدائية.
َ
َ
اللجنة القضائية التي يكونها االتحاد واملختصة بالنظر
بصفة إبتدائية في مخالفات الئحة األخالق.
ُ
املسطح األرض ي الذي تجرى عليه املباريات ،حسب
تعريفه في قوانين اللعبة.
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املباراة الودية

األمين العام
املباراة الدولية
قوانين اللعبة

مسؤولو املباريات

املسؤول الرسمي

املباراة الرسمية

املباراة التي ُينظمها االتحاد أو أي شخص آخر في قطر ،أو
ُ
َ
ُينظمها أحد األندية التابعة لالتحاد ،وتقام بين ِفرق يتم
اختيارها لهذه املناسبة .ال يكون للنتيجة أي تأثير إال على
َ
املباراة أو الدوري املعني.
الشخص الذي يتم تعيينه من ِق َبل اللجنة التنفيذية
لقيادة العمل اإلداري في االتحاد.
مباراة بين فريقين ينتميان إلى اتحادين مختلفين (ناديين،
أو نادي ضد منتخب وطني ،أو بين منتخبين وطنيين).
قوانين اللعبة الصادرة عن املجلس التشريعي للرابطة
الدولية لكرة القدم ،املعروف باسم (األيفاب) ويشار له
بالرمز(.)IFAB
َ َ
ُ
ُ
والحكام
الحكم
الحكام،
مر اقب املباراةُ ،مقيم
َ َ
ُ
الحكم الرابع ،وأي شخص آخر ُي َعينه
املساعدون،
َ
االتحاد لت َح ُمل مسؤولية تتعلق باملباراة.
أي شخص باستثناء الالعبين ،يؤدي أي نشاط َيتعلق
بكرة القدم في االتحاد أو إدارة دوري نجوم قطر ،بغض
َ
َ
النظر عن لقبه وعن نوع النشاط الذي ُيمارسه (إداري،
أو رياض ي أو أي نشاط آخر) وعن ُمدة النشاط ،وعلى
ُ
ُ
َ
وجه الخصوص ُيعتبر من املسؤولين ك ٍل من املديرين
واملدربين وموظفي الدعم.
َ
هي املباراة التي يتم تنظيمها تحت إشراف االتحاد أو إدارة دوري
الفرق أو األندية التي َتقع تحت إدارتها ،ويكون
نجوم قطر لجميع ِ
ُ
لنتائجها تأثير على حقوق املشاركة في املسابقات األخرى ما لم
َُ
تنص اللوائح الخاصة بها على ِخالف ذلك.
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الالعب

قبل املباراة
بعد املباراة

ً
العب كرة القدم الذي يكون مسجال في أي اتحاد من
ُ
االتحادات املعترف بها من الفيفا واالتحاد ،كما يشمل
العب كرة القدم القطري الجنسية.
الوقت بين وصول الفريقين في حدود امللعب (اإلستاد)
وصافرة بداية املباراة من الحكم.
الوقت بين صافرة نهاية املباراة من الحكم ومغادرة
الفريقين لحدود امللعب (اإلستاد).

اللجنة القطرية ملكافحة املنشطات التي أنشأتها اللجنة
اللجنة القطرية ملكافحة األوملبية القطرية للقيام بمهام مكافحة املنشطات،
باعتبارها لجنة مستقلة ملكافحة املنشطات في قطر،
املنشطات
ُويشارإليها بالرمز(.)QADC
لجنة مستقلة ُمعينة من ِقبل اللجنة األوملبية القطرية
لجنة االنضباط ملكافحة
للنظر في جميع القضايا الناشئة عن مخالفة القواعد
املنشطات
التي تضعها اللجنة القطرية ملكافحة املنشطات.
ُ
النظام األساس ي واللوائح والنظم والتعاميم والتوجيهات
اللوائح

األخرى الصادرة من االتحاد و إدارة دوري نجوم قطر،
وكذلك قوانين اللعبة.

التعميم السنوي
مؤسسة دوري نجوم
قطر

هو تعميم يصدره االتحاد في بداية املوسم الرياض ي
ً
ويكون مختصا بأعداد الالعبين ونظام التسجيل
هي املؤسسة الخاصة التي أنشأها االتحاد بموجب
القانون رقم  21لسنة 2006م ،بشأن املؤسسات الخاصة
ذات النفع العام ،و يشارلها بـالرمز(.)QSLM
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هي الوكالة الدولية املستقلة املعترف بها من الفيفا،
املختصة بمكافحة املنشطات في مجال الرياضة والتي تم
الوكالة الدولية ملكافحة
إنشاؤها بموجب إعالن لوزان عن املنشطات في مجال
املنشطات
ُ
الرياضة الصادر في نوفمبر 1999م ،ويشار إليها بالرمز
(.)WADA
ُ
محكمة التحكيم الرياض ي في مونتريال ـ كندا ،واملعترف بها
محكمة التحكيم
ُ
من الفيفا ،وتعرف باسم محكمة كاس (.)CAS
الرياض ي
هيئة قطرللتحكيم
الرياض ي

هي هيئة التحكيم الرياض ي في قطر واملعترف بها من
االتحاد القطري لكرة القدم و يرمزلها بـ (.)QSAT
هي الجهة املختصة بالضوابط الرقابية الالزمة لضمان

لجنة الرقابة املالية

حسن األداء املالي لألندية الرياضية والتركيز على حماية
الدائن .

تعني أي دوري أو كأس أو مسابقة للفئات السنية التالية:
تحت سن التاسعة عشر ( ،)19تحت سن السابعة عشر
مسابقات الفئات السنية
( ،)17تحت سن الخامسة عشر ( ،)15تحت سن الرابعة
عشر( ،)14تحت سن الثالثة عشر(.)13
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متهيد:

استنا دا إىل الم دة ( )56ـ (الفقرة ،)2من النظ م األس يس لالحت د القطري لكرة القدم ،وبعد االطالع على القوانني
واللواحئ الص درة من االحت د الدويل لكرة القدم ،قررت اللجنة التنفيذية لالحت د القطري لكرة القدم إصدار الحئة
االنضب ط الت لية.
املادة ()1

األهداف واملبادئ

حتدد هذه الالحئة األفعال اليت تشكل مخالفة ألحكام النظام األسايس واللواحئ والتعاميم والقرارات والتوجيهات
الصادرة من االحتاد وإدارة دوري جنوم قطر ،والعقوبات اليت توقع عند مخالفتها ،كما تنظم هيكل ومهام الهيئات
القضائية املختصة بالنظر يف املخالفات ،واإلجراءات الواجب إتباعها أمام هذه اللجان القضائية.
املادة ()2

نطاق التطبيق من حيث القانون

 .1تسري هذه الالحئة على كل املباريات واملسابقات اليت ينظمها االحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر أو الهيئات
األخرى التابعة لالحتاد  .كما يتم تطبيقها حيثما حدث أذى ألي مسؤول من املسؤولني عن املباريات ،وبصفة
عامةُ ،تطبق على كل مخالفة لألهداف واملبادئ املنصوص عليها يف النظام األسايس لالحتاد أو إدارة دوري
ً
جنوم قطر .كما ُتطبق أيضا على أي انتهاك للواحئ االحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر ،مما ال يقع حتت اختصاص
أي هيئة رسمية أخرى.
 .2ال تسري هذه الالحئة على منافسات دوري الهواة يف قطر ،ودوري اجلامعات ودوري املدارس القطرية ،أو
فئات الرباعم.
 .3جيوز للجنة التنفيذية استثناء أي مباراة ودية ،أو أي مباراة للهواة ،أو أي منافسة ُينظمها االحتاد من نطاق
تطبيق هذه الالحئة.
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املادة ()3

نطاق التطبيق من حيث األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

ختضع اجلهات التالية لهذه الالحئة:
 .1األندية.
 .2إدارة دوري جنوم قطر.
 .3أعضاء االحتاد اآلخرون.
 .4املسؤولون الرسميون.
 .5الالعبون.
 .6مسؤولو املباريات.
 .7وكالء الالعبني ُالمرخص لهم من ِقبل االحتاد.
 .8وكالء الالعبني األجانب املسجلني لدى االحتاد.
 .9أي شخص مفوض من االحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر ،فيما خيتص بأي مباراة ،أو مسابقة أو أي مناسبة
أخرى ينظمها االحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر.
 .10اجلمهور.
املادة ()4

نطاق التطبيق من حيث الزمان

ُتطبق هذه الالحئة على الوقائع اليت حتدث بعد دخولها حزي التنفيذ .كما تسري أيضا على الوقائع السابقة إذا كانت
هذه الالحئة مواتية بنفس القدر أو أكرث مالءمة ملرتكب املخالفة ،أو إذا كانت الوقائع ما زالت حتت نظر اللجان
ح
القضائية بعد سريان هذه الالحئة .أما القواعد اليت حتكم اإلجراءات فتسري بمجرد نفاذ هذه الالحئة.
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الباب األول

القانون املوضوعي
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الفصل األول

(اجلزء العام)
القسم األول

شروط توقيع العقوبات
املادة ()5

املسؤولية

ً
 .1توقع العقوبة على املخالفات بصرف النظر عما إذا كانت قد ارتكبت عمدا أو نتيجة إهمال ،ما لم حي ُنص على
خالف ذلك.
 .2جيوز وبصفة استثنائية اإللزام بأن ُتلعب أي مباراة بدون جمهور أو على أرض محايدة ،كما جيوز أن حيظر اللعب
يف ملعب (إستاد) ُمحدد ألسباب تتعلق بالسالمة ،وذلك دون اشرتاط ارتكاب مخالفة.

املادة ()6

االفعال التي تصل إىل درجة الشروع

 .1جيب توقيع العقوبة على األفعال اليت تصل إىل درجة الشروع يف املخالفة.
 .2يف حاالت الشروع جيوز للجنة االنضباط ختفيف العقوبة لتكون أقل من العقوبة املفروضة على املخالفة
ً
الفعلية ،حسب ما تراه مناسبا ،ولكن جيب أال تقل العقوبة عن احلد األدىن العام للغرامة املنصوص عليه يف
المادة (.)12
املادة ()7

االشرتاك

ً
 .1جيب توقيع العقوبة على أي شخص يشارك عمدا يف ارتكاب املخالفة ،سواء كان ذلك بالتحريض أو التواطؤ.
 .2جيب على اللجنة القضائية األخذ يف االعتبار درجة املشاركة يف املخالفة من الشخص املعين ويجوز لها ختفيف
ً
العقوبة تبعا لذلك ،مع مراعاة أال تقل العقوبة عن احلد األدىن العام للغرامة املنصوص عليه يف المادة (.)12
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القسم الثاني

التدابري االنضباطية
املادة ()8

العقوبات التي توقع على األشخاص االعتباريني

يجوز توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات التأديبية التالية على األشخاص االعتباريين:
 .1لفت النظر.
 .2التحذير.
 .3الغرامة.
 .4إلغاء نتيجة املباراة
 .5خصم النقاط
 .6إعادة لعب املباراة
 .7لعب مباراة بدون جمهور
 .8فرض حظر على اللعب في ملعب (استاد) معين
 .9لعب مباراة على أرض محايدة
اعتبار الفريق مهزوم.
.10
سحب الجائزة.
.11
املنع من تسجيل الالعبين.
.12
اإلبعاد من املسابقة.
.13
حجز املستحقات املالية من االتحاد أو إدارة دوري نجوم قطر.
.14
الهبوط إلى درجة أدنى.
.15
أي عقوبات أخرى منصوص عليها في لوائح االتحاد أو إدارة دوري نجوم قطر.
.16
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املادة ()9

العقوبات التي توقع على األشخاص الطبيعيني

يجوز توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات التأديبية التالية على األشخاص الطبيعيين:
 .1لفت النظر.
 .2التحذير.
 .3الغرامة.
 .4سحب الجائزة.
 .5الطرد.
 .6اإليقاف لعدد من املباريات .أو اإليقاف ملدة زمنية .
 .7املنع من دخول غرف تبديل املالبس و /أو الجلوس على مقاعد البدالء.
 .8املنع من دخول امللعب (االستاد).
 .9املنع من املشاركة في أي نشاط له عالقة بكرة القدم.
 .10إيقاف الترخيص ملدة يجوز أن تصل إلى اثني عشر( )12شهرا.
 .11الشطب (إلغاء التسجيل).
 .12أي عقوبات أخرى منصوص عليها في لوائح االتحاد أو إدارة دوري نجوم قطر.
املادة ()10

لفت النظر

هو عبارة عن تذكري يشري إىل مضمون المادة القانونية اليت تمت مخالفتها.
املادة ()11
التحذير

هو اإلخطار الرسيم املكتوب الذي يتم إرساله إىل ُم ْر حت ِكب املخالفة للتعبري عن استنكار تلك املخالفة مع التهديد
بفرض عقوبة يف حالة تكرار املخالفة.
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املادة ()12

الغرامة

 .1يتم توقيع الغرامة بالريال القطري ،ويجب دفعها بنفس العملة.
 .2يجب دفع الغرامة بإحدى الطرق املقبولة للدفع خالل عشرة ( )10أيام من تاريخ اإلخطار
بالقرار إال إذا تم تقديم طلب استئناف.
 .3الحد األدنى هو مبلغ ألف ( )1,000ريال قطري .ما عدا الفئات السنية ،يكون الحد
األدنى بالنسبة لها مبلغ خمسمائة ( )500ريال.
ً
ناد مسؤوال مسؤولية تضامنية عن الغرامات املفروضة على أي واحد من
 .4يعتبر كل ٍ
الالعبين أو املسؤولين لديه ،وال تسقط هذه املسؤولية التضامنية إذا ترك ذلك الشخص
النادي املعني.
 .5في حالة فشل النادي في دفع الغرامة ،يحق لالتحاد اقتطاع تلك الغرامة من
االستحقاقات املالية للنادي لدى االتحاد أو إدارة دوري نجوم قطر.

املادة ()13

سحب اجلوائز

 - 1جيب على الشخص الذي يصدر ضده أمر بسحب اجلائزة أن يعيد معها أي فوائد حصل عليها ،وخاصة املبالغ
المالية واألشياء الرمزية مثل امليدالية ،أو الكأس وغريها .كما جيوز احلرمان من اجلائزة والفوائد املتعلقة بها إذا لم
يتم تسليمها .أو تطبيق ماورد يف المادتني ( )8أو ()9
 – 2خالل املباريات النهائية ومباريات الدوري واليت يقام بعدها مباشرة مراسم تتويج يمنع من الصعود اىل منصة
التتويج كالً من:
أ – الالعب الذي حصل على البطاقة احلمراء إلسباب إنضباطية.
ب – أي من أفراد اجلهاز الفين أو اإلداري أو الطيب الذين تم طردهم خالل املباراة .ويف ح ل مخ لفة ذلك
تطبق أحك م املواد رقم(  ) 9،8من الحئة االنضب ط على ً
كال من الالعب والن دي .
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املادة ()14

االنذار (البطاقة الصفراء)

 .1االنذار بالبطاقة الصفراء هو اإلنذار الصادر من الحكم ألحد الالعبين (العب أساس ي أو
احتياطي) خالل املباراة ملعاقبته على ارتكاب مخالفة غير جسيمة (راجع القانون رقم
" "12من قوانين اللعبة)
 .2يؤدي توجيه إنذارين لالعب خالل نفس املباراة إلى الطرد( ،بطاقة حمراء غير مباشرة)،
كما ينتج عنه اإليقاف التلقائي عن املباراة التالية ،ويلغى اإلنذاران اللذان تنتج عنهما
بطاقة حمراء.
ً
 .3إذا حصل الالعب على أربعة إنذارات في مباريات مختلفة في نفس املسابقة ،يوقف تلقائيا
عن املباراة التالية في نفس تلك املسابقة( .اإلنذارات تتبع الالعب في حالة شطبه أو
وبصفة إستثنائية
انتقاله الى نادي آخر خالل نفس املوسم)  .يجوز للجنة التنفيذية
ٍ
اتخاذ قرار بعدم العمل بهذا ُ
الحكم أو تعديله في بعض املسابقات الخاصة قبل بدء
املسابقة.
 .4يؤدي توجيه إنذارين ألي من افراد الجهاز الفني اواإلداري أو الطبي خالل نفس املباراة إلى
الطرد( ،بطاقة حمراء غير مباشرة) ،كما ينتج عنه اإليقاف التلقائي عن املباراة التالية،
ويلغى اإلنذاران اللذان تنتج عنهما بطاقة حمراء.
 .5إذا حصل أي من افراد الجهاز الفني اواإلداري أو الطبي على أربعة إنذارات في مباريات
ً
مختلفة في نفس املسابقة ،يوقف تلقائيا عن املباراة التالية في نفس تلك املسابقة .يجوز
للجنة التنفيذية وبصفة إاستثنائية اتخاذ قرار بعدم العمل بهذا ُ
الحكم أو تعديله في
ٍ
بعض املسابقات الخاصة قبل بدء املسابقة.
ً
 .6إذا تقرر إعادة لعب أي مباراة ملغية ،يعتبر كل إنذار صادر في تلك املباراة ملغيا .وإذا لم
يتقرر إعادة لعب املباراة تعتبر اإلنذارات التي تلقاها الفريق املسؤول عن السبب في إلغاء
ً
املباراة فقط هي السارية املفعول ضده .إذا كان كل من الفريقين مسؤوال تعتبر كل
اإلنذارات سارية املفعول.
ُ
ً
ً
 .7يجب عدم إلغاء اإلنذارات الصادرة في املباراة التي أعتبر فيها أحد الفريقين مهزوما الحقا.
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 .8ال ُيلغى أي إنذار آخر تلقاه الالعب أثناء املباراة متى تم طرده ببطاقة حمراء مباشرة نتيجة
ارتكابه مخالفة جسيمة حسب التعريف الوارد في القانون رقم " "12من قوانين اللعبة.
 .9ال يتم ترحيل اإلنذارات التي وجهت خالل مسابقة معينة إلى مسابقة اخرى أو إلى موسم
آخر ،ولكن يتم ترحيلها من جولة إلى أخرى في نفس املسابقة .يجوز للجنة التنفيذية
وبصفة استثنائية التجاوز عن هذا الحكم في بعض املسابقات الخاصة قبل بدئها.
ٍ
تؤد إلى الطرد في أي مباراة من أجل تحقيق
 .10يجوز للجنة التنفيذية إلغاء اإلنذارات التي لم ِ
التوازن بين الفرق التي لم تلعب نفس العدد من املباريات خالل الجولة األولى من نفس
املسابقة  ،أو نتيجة ألي ظروف استثنائية أخرى.
ُ
 .11تلغى كل اإلنذارات واإلنذار الرابع عند نهاية كل مسابقة ،وال يجوز ترحيلها إلى مسابقة
أخرى أو إلى موسم آخر.
ومع ذلك ،ال يتم إلغاء اإلنذار الرابع في حالة وجود مباراة فاصلة لكل من ا لالعبين
.12
وأي من افراد الجهاز الفني اواإلداري أو الطبي بعد نهاية مسابقة من املسابقات ،وبالتالي،
يتم إيقاف أي منهم حاصل على اإلنذار الرابع من لعب أو التواجد في املباراة الفاصلة.
 .13يجوز للجنة التنفيذية اتخاذ قرار بعدم العمل بهذه األحكام في بعض املسابقات الخاصة
قبل بداية املسابقة املعينة.
املادة ()15

الطرد

هو أمر صادر من الحكم خالل املباراة لشخص ملغادرة ميدان اللعب واملنطقة املحيطة به  ،بما
في ذلك مقاعد البدالء.
ُ
ً
 .1يكون الطرد لالعبين بإبراز البطاقة الحمراء ،وتعتبر البطاقة الحمراء "مباشرة" إذا
صدرت كعقوبة على ارتكاب مخالفة جسيمة كما هو ُم َح َّدد في القانون رقم ( )12من
ُ
قوانين اللعبة ،وتعتبر "غير مباشرة" إذا كانت نتيجة تلقي إنذارين بالبطاقة الصفراء.
 .2يحق للمسؤول الذي يتم طرده إصدار التعليمات إلى الشخص الذي يخلفه في مقاعد
البدالء ،مع وجوب االلتزام بعدم إزعاج الجمهور أو تعطيل سير اللعب.
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 .3يؤدي الطرد إلى اإليقاف التلقائي من املباراة التالية في نفس املسابقة حتى ولو تم فرضه
ً ُ
ُ
ً
في مباراة ألغيت الحقا ،أو أعتبر الفريق فيها مهزوما ،ويجوز للجنة االنضباط توقيع املزيد
من العقوبات.
 .4كقاعدة عامة ،يتم ترحيل كل إيقاف تلقائي ضد أي العب أو غيره من جولة إلى أخرى في
نفس املسابقة.
 .5يتم تنفيذ اإليقاف التلقائي في نفس املسابقة التي استحق فيها اإليقاف  ،وفي حالة انتهاء
مباريات املسابقة ترحل الى مسابقة أخرى مؤهل للمشاركة فيها بنفس املوسم.
 .6في حالة انتهاء مباريات كافة املسابقات املؤهل للمشاركة فيها الالعب املوقوف في املوسم
الحالي ترحل الى اول مباراة رسمية في مسابقات بداية املوسم التالي.
 .7ترحل اإليقافات الفنية واإلنضباطية من مسابقة الى أخرى ومن موسم الى آخر.
املادة ()16

اإليقاف عن املباريات

 .1هو املنع من املشاركة يف مباراة أو مسابقة يف املستقبل ،كما تشمل هذه العقوبة املنع من حضور املباراة يف
املنطقة املحيطة مباشرة بميدان اللعب.
 .2ينقسم اإليقاف عن املباريات إىل قسمني ،وهما اإليقاف ألسباب فنية واإليقاف ألسباب انضباطية:
أ .اإليقاف ألسباب فنية هو اإليقاف التلقايئ عن املباراة التالية يف نفس الفئة أو املسابقة ،ويجوز ملن
يوقع عليه االيقاف املشاركة يف أي مسابقة أو فئة أخرى يكون مؤهال للمشاركة فيها .وهو ينتج عن
حاالت الطرد بسبب بالبطاقة احلمراء املباشرة أو نتيجة تلقي إنذارين بالبطاقة الصفراء كما يشمل
حاالت اإلنذار الرابع يف املسابقة.
ب .اإليقاف ألسباب انضباط ية هو اإليقاف الناجت عن غري احلاالت اليت يشري إليها التعريف الوارد يف
الفقرة (2ـ أ) أعاله ،وهو ينتج عادة عن االسباب اليت ترد عادة يف تقارير احلكام ومسئويل املباريات،
وهو يؤدي إىل اإليقاف عن جميع املسابقات وال حيق له املشاركة يف أي مسابقة إال إذا استنفذ العقوبة.
ً
ً
ً
ممنوعا تلقائيا من الوصول إىل غرف تبديل املالبس ،كما ال
 .3يعترب أي مسؤول يتم إيقافه وفقا للفقرة ()1
جيوز له االتصال مع العيب الفريق أو مع اجلهاز الفين خالل املباراة سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة.
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ُ
 .4يصدر اإليقاف عن املباريات يف صورة إيقاف عن عدد من املباريات ،أو ملدة حتدد باأليام أو الشهور .ويجب
ً
أال يتجاوز اإليقاف عدد أربع وعشرين مباراة أو أربعة وعشرين شهرا ،ما لم ينص صراحة على خالف
ذلك.
ً
ً
ُ
 .5إذا كان اإليقاف مبنيا على عدد املباريات ،جيب أال حيسب يف تنفيذه إال املباريات اليت لعبت فعليا.
ُ
ً
ً
 .6إذا لم تلعب املباراة كاملة ،أو تم إلغاؤها أو أعترب الفريق مهزوما (باستثناء مخالفة شروط عدم األهلية)،
ال ُيعترب اإليقاف قد تم تنفيذه إال إذا كان الفريق الذي ينتيم إليه الالعب املوقوف غري مسؤول عن الوقائع
ً
اليت أدت إىل عدم إكمال املباراة ،أو إلغائها أو اعتبار الفريق مهزوما.
ً
ً
مهزوما الحقا بسبب مشاركة العب غري
 .7ال يعترب اإليقاف عن املباراة قد تم تنفيذه إذا اعترب فيها الفريق
مؤهل للمشاركة يف تلك املباراة.
 .8إذا تم اجلمع بني عقوبيت اإليقاف والغرامة ،جيوز تمديد فرتة اإليقاف حىت سداد كامل الغرامة.
ً
 .9الالعب املوقوف ( انضباطيا ) بعد إنقضاء إيقافه يستطيع استئناف اللعب يف أي فئة أو مسابقة مؤهل
للمشاركة فيها يف ( بداية ) اليوم التايل آلخر يوم إيقاف أو مباراة اإليقاف .
ً
 .10أي مسؤول أو أي من افراد اجلهاز الفين اواإلداري أو الطيب املوقوف ( انضباطيا ) بعد إنقضاء إيقافه
يستطيع استئناف تواجده يف أي فئة أو مسا بقة مؤهل للمشاركة فيها يف ( بداية ) اليوم التايل آلخر يوم
إيقاف أو مباراة اإليقاف .
 .11إذا كان تنفيذ عقوبة اإليقاف يتم ً
بناء على عدد األيام أو الشهور تطبق العقوبة على كل املباريات
ُ
واملسابقات اليت ُترى خالل مدة سريان االيقاف.
 .12تسري عقوبة اإليقاف املفروضة على الالعب الذي يتوىل مهام التدريب بصفتيه كالعب وكمدرب.
ً
ً
 .13إذا توىل الالعب الذي يتم إيقافه ألكرث من ثالث مباريات أي مسؤولية أو صار مديرا أو مدربا ،يسري اجلزء
املتبقي من العقوبة عليه بصفته اجلديدة مع مراعاة فرتة تقادم تنفيذ العقوبات.
املادة ()17

املنع من دخول غرف تبديل املالبس و/أو اجللوس يف مقاعد البدالء

هو حرمان شخص من حق الدخول إىل غرف تبديل املالبس وممراتها ومداخلها ،و/أو املنطقة املحيطة مباشرة
بميدان اللعب ،ويمنع على وجه اخلصوص من اجللوس على مقاعد البدالء قبل املباراة أو أثنائها.
املادة )(18

املنع من دخول اإلستاد

هو حرمان شخص من دخول ملعب (إستاد) أو عدة مالعب (إستادات).
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املادة )(19

املنع من املشاركة يف أي نشاط له عالقة بكرة القدم

ً
جيوز منع أي شخص من املشاركة يف أي نوع من أنواع األنشطة املتعلقة بكرة القدم يف قطر سواء كان نشاطا إداريا
ً
أو رياضيا أو غريه.

املادة )(20

املنع من تسجيل الالعبني

املنع من تسجيل الالعبني يعين منع أي ٍناد من تسجيل أي العب جديد خالل الفرتة املحددة ،و جيب أال تقل فرتة
املنع عن ستة ( )6أشهر وأال تزيد عن فرتيت تسجيل متتاليتني.
املادة ()21

لعب املباراة بدون مجهور

يعين أن يفرض على ٍناد معني أن يلعب مباراة معينة وراء األبواب املغلقة.

املادة )(22

لعب مباراة على أرض حمايدة

االلزام بلعب مباراة على أرض محايدة يعين إلزام ٍناد بأن يلعب مباراة معينة يف ملعب (إستاد) آخر بما ال يزيد
عن خمس ( )5مباريات.
املادة ()23

املنع من اللعب يف ملعب (إستاد) معني

يعين حرمان ٍناد من احلق يف أن يلعب فريقه يف ملعب (إستاد) محدد.
املادة ()24

إلغاء نتيجة املباراة

يعين اعتبار النتيجة اليت حتققت يف ميدان اللعب كأن لم تكن.
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ً

املادة )(25

الطرد من املسابقة

هو حرمان ٍناد من احلق يف املشاركة يف مسابقة حالية أو يف املستقبل.
املادة ()26

اهلبوط إىل الدرجة األدنى

جيوز صدور قرار بهبوط أي ٍناد من األندية إىل درجة أدىن.
املادة ()27

خصم النقاط

ً
جيوز اخلصم من النقاط اليت حصل عليها الفريق فعليا يف البطولة احلالية أو املستقبلية.

املادة ()28

اعتبار الفريق مهزوما

ً
ً
 .1يعترب الفريق الذي تصدر ضده عقوبة باعتباره مهزوما ،قد خسر املباراة بنتيجة (/3صفر)( ،ويعترب خاسرا
بنتيجة (/5صفر) يف مسابقات كرة الصاالت) ما لم يكن فارق األهداف يف نهاية املباراة أكرث من ذلك ،ويف هذه
احلالة األخرية ُت ْع حتمد النتيجة اليت حتققت يف امللعب.
ً
 .2إذا تقرر اعتبار الفريق مهزوما يف أي مباراة ،تظل املخالفات اليت ارتكبت خالل املباراة خاضعة للعقوبة.
املادة ()29

إعادة لعب مباراة

ً
ْ
جيوز إعادة لعب املباراة إذا لم ُتلعب أصالً ،كما جيوز صدور قرار بإكمال املباراة من حيث توقفت إذا لم ُتلعب كاملة
إذا كان عدم لعبها أو توقفها ال يرجع إىل القوة القاهرة ،ولكن بسبب سلوك أحد الفريقني أو بسبب سلوك ُيعترب
النادي مسؤوالً عنه.
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القسم الثالث
املادة ()30

قواعد عامة

تنفيذ القرارات

 .1تكون األمانة العامة هي السلطة املفوضة بتنفيذ قرارات اللجان القضائية ،كما جيوز لها أن ُتصدر األمر إلدارة
دوري جنوم قطر أو األندية املعنية بتنفيذ أي قرار.
 .2من أجل ضمان تنفيذ القراراتُ ،تعترب األندية مسؤولة بالتضامن واالنفراد عن الغرامات ومصادرة املنافع
المالية وتكاليف اإلجراءات (إن وجدت) اليت تفرض على الالعبني واملسؤولني يف األندية .وال تسقط هذه
املسؤولية التضامنية حىت ولو ترك الشخص ُالمعاقب النادي املعين.

املادة )(31

اجلمع بني العقوبات

جيوز اجلمع بني العقوبات املنصوص عليها يف الفصل األول (اجلزء العام) والفصل الثاين (اجلزء اخلاص) من
الباب األول من هذه الالحئة ما لم ينص صراحة على خالف ذلك.

املادة ()32

اإليقاف اجلزئي لتنفيذ العقوبات

 .1للجنة القضائية اليت أصدرت القرار باإليقاف عن املباريات ،أو منع الدخول إىل غرف تبديل املالبس و/أو
اجللوس يف مقاعد البدالء ،أو املنع من املشاركة يف أي نشاط له عالقة بكرة القدم ،أو االلزتام بلعب مباراة
بدون جمهور ،وااللزتام بلعب مباراة على أرض محايدة  ،أو منع اللعب يف ملعب (إستاد) معني ،جيوز لها
ً
وقف تنفيذ العقوبة جزئيا.
 .2ال جيوز اإليقاف اجلزيئ إال إذا كانت مدة العقوبة ال تزيد على ست ( )6مباريات أو ال تزيد عن مدة ستة ()6
أشهر ،وإال إذا سمحت بذلك الظروف ،وخاصة السجل السابق للشخص املوقوف.
 .3للجنة القضائية أن تقرر اجلزء الذي ترى إيقافه من العقوبة ،ولكن جيب أال يزيد اإليقاف يف جميع األحوال عن
نصف العقوبة.
ً
ً
(سواء كان طبيعيا أو اعتباريا) حتت
 .4للجنة القضائية أن تضع الشخص الذي توقف تنفيذ العقوبة يف حقه
االختبار ملدة ترتاوح بني ستة ( )6أشهر وسنتني (.)2
 .5إذا ارتكب الشخص املستفيد من فرتة االختبار أي مخالفة أخرى خالل فرتة االختبارُ ،يلغى إيقاف تنفيذ
ً
العقوبة تلقائيا ُوتنفذ العقوبة باإلضافة إىل العقوبة اليت تفرض على املخالفة اجلديدة.
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املادة ()33

العقوبات الزمنية ـ حساب مدة العقوبة

ال ينقطع حساب مدة العقوبة بفرتات الراحة أثناء أو بني املواسم ،إال إذا صدر قرار بذلك من جلنة االنضباط.
املادة ()34

النفاذ الفوري للعقوبات

 .1تسري العقوبات والتدابري التأديبية بمجرد اإلخطار بها ،وذلك مع االستثناءات التالية:
أ .تسري اإلنذارات والطرد واإليقاف التلقايئ من املباراة التالية بسبب تلقي عدة بطاقات صفراء أو بطاقة
ً
حمراء واحدة فورا ودون احلاجة لإلخطار بها.
ب .تنفذ اإلجراءات التأديبية ذات الطابع المايل خالل عشرة ( )10أيام من تاريخ اإلخطار بها ،ما لم تقرر
اللجنة القضائية خالف ذلك.
 .2تعترب األندية هي املسؤولة عن استالم نسخة من تقرير املباراة من احلكم بعد نهاية املباراة ،ويعترب تقرير
املباراة بمثابة إخطار رسيم بالعقوبات (اإلنذارات ،والطرد ،واإليقاف التلقايئ من املباريات).
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القسم الرابع

حتديد العقوبة

املادة ()35

القاعدة العامة

 .1جيوز للجنة القضائية اليت توقع العقوبة حتديد نطاق سريان العقوبة ومدتها ،مع مراعاة جميع العوامل ذات
الصلة بالقضية ودرجة اخلطأ من مرتكب املخالفة عند توقيع العقوبة.
 .2جيوز أن تقتصر العقوبة على مباراة واحدة أو عدة مباريات أو مسابقات على وجه التحديد.
 .3جيوز أن تكون العقوبات على املخالفات الواردة يف الفصل الثاين من الباب األول من هذه الالحئة محددة على
حنو مختلف يف بعض اللواحئ اخلاصة (كرة الصاالت على سبيل املثال وليس احلصر) ،ويف هذه احلالة تسود
نصوص الالحئة اخلاصة.
 .4يف حالة عدم وجود عقوبة محددة ألي مخالفة من املخالفات جيوز للجنة القضائية أن توقع العقوبة اليت
تراها مناسبة من بني العقوبات والتدابري الواردة يف المادة ( )8أو المادة ( .)9
املادة )(36

تكرار املخالفات

ً
 .1ما لم ينص على خالف ذلك ،للجنة القضائية زيادة العقوبة بالقدر الذي تراه مناسبا يف حالة تكرار املخالفة.
 .2تعترب املخالفة مكررة إذا ارتكبت مخالفة أخرى ذات طبيعة مماثلة يف خالل ٍأي من الفرتات التالية:
أ .خالل نفس املسابقة إذا كانت العقوبة على تلك املخالفة هي اإليقاف ملباراة واحدة.
ب .خالل املوسم احلايل أو التايل إذا كانت العقوبة على تلك املخالفة هي اإليقاف ملباراتني.
ج .خالل عشر سنوات من املخالفة السابقة إذا كانت املخالفة لها عالقة بالتالعب بنتاجئ املباريات أو الفساد.
د .خالل ثالث سنوات من املخالفة السابقة يف جميع احلاالت األخرى.
ً
ظرفا ُم ً
شددا للعقوبة.
 .3يعترب تكرار املخالفات
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املادة ()37

املخالفات املتزامنة

ُ ح
عاقب عليها بالغرامة ،جيوز للجنة ً
بناء على ظروف الواقعة أن توقع
 .1إذا أرتكب أي شخص عدة مخالفات م
عقوبة الغرامة ً
بناء على املخالفة األكرث خطورة ،وأن تزيد العقوبة بنسبة ال تزيد عن خمسني يف المائة من
احلد األقىص للعقوبة.
 .2كما ُيطبق نفس املبدأ يف الفقرة ( )1أعاله إذا تم توقيع عدة عقوبات ذات طبيعة واحدة على شخص
(اإليقاف من املباريات ملرتني أو أكرث ،املنع من دخول امللعب (اإلستاد) ملرتني أو أكرث...إلخ) نتيجة مخالفة
واحدة أو عدة مخالفات.
 .3جيوز للجنة القضائية اليت توقع عقوبة الغرامة وفقا للفقرة ( )1أال تتقيد باحلد األعلى للغرامة.
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القسم اخلامس
املادة ()38

مدة التقادم

التقادم لرفع الشكاوى

 .1ال جيوز رفع الشكاوى على املخالفات اليت تقع خالل املباراة بعد نهاية املوسم ،وكقاعدة عامة ال جيوز رفع
الشكاوى على املخالفات األخرى بعد مرور خمس ( )5سنوات.
 .2ال جيوز رفع الشكاوى على املخالفات اخلاصة بعدم األهلية بعد نهاية املوسم.
 .3ال يسري التقادم على االتهام بالفساد أو التالعب بنتاجئ املباريات.
املادة ()39

بداية مدة التقادم

يبدأ سريان مدة التقادم على النحو التايل:
أ .من اليوم الذي ارتكبت فيه املخالفة.
ب .إذا كانت املخالفة متكررة ،تسري اعتبارا من اليوم الذي ارتكبت فيه أخر مخالفة.
ج .اذا استمرت املخالفة لفرتة معينة ،تسري من اليوم الذي توقفت فيه املخالفة.
املادة ()40

انقطاع التقادم

تنقطع مدة التقادم مىت بدأت اللجنة القضائية ُالمختصة اإلجراءات قبل إنتهاء مدة التقادم.

املادة ()41

التقادم يف حالة تنفيذ العقوبات

 .1مدة تقادم تنفيذ العقوبات هي خمس ( )5سنوات.
 .2تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي يدخل فيه القرار حزي التنفيذ.
 .3ال يسري التقادم على املخالفات اليت تتعلق بالفساد والتالعب بنتاجئ املباريات.
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القسم السادس

األثر العاملي للعقوبات
املادة ()42

سريان أثر العقوبات عامليا

 .1إذا حدثت أي مخالفة خطرية وخاصة – دون حصر– حاالت تعاطي املنشطات والتالعب بنتاجئ املباريات أو
الفساد أو املراهنات أو سوء السلوك ضد املسؤولني عن املباريات أو الزتوير أو الزتييف ،أو مخالفة القواعد اليت
حتكم حدود األعمار ،جيب على االحتاد أن يطلب من الفيفا سريان أثر العقوبات اليت تفرض نتيجة لذلك يف
جميع أحناء العالم.
 .2تتضمن نصوص قانون االنضباط الصادر من الفيفا جميع اإلجراءات والشروط املطلوبة ليسري أثر العقوبة
ً
عامليا.
ً
 .3جيوز للهيئات القضائية للفيفا أن تقوم من جانبها باختاذ قرار سريان أثر العقوبة عامليا إذا اكتشفت أن االحتاد
لم يطلب ذلك ملثل تلك القرارات.
املادة ()43

اإلخطار بالعقوبات دوليا

ً
إذا تم توقيع أي عقوبة من جانب أي من اللجان القضائية لالحتاد على أي شخص يشغل منصبا يف الفيفا أو االحتاد
اآلسيوي ،أو يف أي احتاد من االحتادات الدولية أو القارية أو اإلقليمية ،جيب على االحتاد إخطار الفيفا أو االحتاد
الذي يتبع له ذلك الشخص بتلك العقوبة.
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الفصل الثاني

(اجلزء اخلاص ـ املخالفات)

25

القسم األول
املادة ()44

املبادئ العامة للسلوك

 .1جيب على جميع األشخاص املسجلني على قيود ا ألندية سواء كانوا (العبني  ,إداريني  ,مدربني) أو املتعاقدين
أو املتعاونني مع األندية وامللزمني بموجب هذه الالحئة احرتام "قوانني اللعبة" ،باإلضافة إىل النظام األسايس
واللواحئ والتعاميم والقرارات والتوجيهات الصادرة عن االحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر ،كما جيب عليهم االلزتام
بمبادئ الوالء والزناهة والروح الرياضية.
ً
 .2ما لم ينص على خالف ذلك يف هذا الفصل ،جيوز توقيع العقوبة وفقا للمادتني ( 8و  )9من هذه الالحئة.
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القسم الثاني

خمالفات قوانني اللعبة
املادة ()45

املخالفات غري اجلسيمة (البطاقة الصفراء)

أي من املخالفات التالية (راجع القانون رقم " "12من
يجوز توجيه إنذار لالعب إذا ارتكب ٍ
قوانين اللعبة ،واملادة ( )14من هذه الالئحة):
 .1السلوك غير الرياض ي.
 .2االعتراض باألقوال أو األفعال.
 .3تكرار مخالفة قوانين اللعبة.
 .4تأخير استئناف اللعب.
 .5عدم احترام املسافة املطلوبة عند استئناف اللعب بكرة مسقطة أو الركلة الركنية ،أو
الركلة الحرة أو رمية التماس.
 .6تعمد الدخول أو معاودة الدخول أو مغادرة ميدان اللعب بدون إذن من الحكم.
 .7اإلصرار على مخالفة قانون اللعبة (ال يوجد عدد محدد أو نوع محدد من تكرار
املخالفات) .
 .8دخول منطقة مراجعة الحكم ( ".(Referee Revision Area"RRA
 .9االفراط في استخدام إشارة " املراجعة" (شاشة التلفزيون).
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املادة ()46

املخالفات اجلسيمة (البطاقة احلمراء)

أي من املخالفات التالية (راجع القانون رقم " "12من
يجب طرد الالعب مباشرة إذا ارتكب ٍ
قوانين اللعبة ،واملادة ( )15من هذه الالئحة):
 .1اللعب العنيف.
 .2السلوك املشين.
 .3البصق على املنافس أو أي شخص آخر.
 .4منع الفريق املنافس من تسجيل هدف ،أو حرمانه من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف من
خالل تعمد ملس الكرة باليد (وال ينطبق هذا على حارس املرمى داخل منطقة جزاء
فريقه).
 .5حرمان املنافس من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف أثناء تحركه نحو مرمى الالعب بارتكاب
مخالفة معاقب عليها بركلة حرة أو ركلة جزاء.
 .6استخدام ألفاظ أو إشارات عدائية ،أو مهينة أو مسيئة.
 .7تلقي اإلنذار الثاني في نفس املباراة (املادة " "14الفقرة ".)"2
 .8العض أو البصق على أي شخص .
 .9دخول غرفة تشغيل الفيديو )".(Video Operation Room"VOR
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القسم الثالث

املادة()47

اإلخالل بالنظام يف املباريات واملسابقات واألنشطة الرمسية

املخالفات ضد املنافسني أو أي شخص آخر من غري املسؤولني

ُ .1يعاقب أي شخص نتيجة سوء السلوك ضد املنافس أو أي شخص من غير املسؤولين،
بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
م

1

املخالفة

حرمان املنافس من فرصة مؤكدة
ً
لتسجيل هدف (خاصة إذا تعمد
ملس الكرة باليد).
ً
اللعب العنيف (خاصة في حالة
استخدام القوة املفرطة).

2

اللعب العنيف (بطريقة قاسية
وعدوانية).
3

4

العقوبة

• اإليقاف ملباراة واحدة.
• االيقاف ملا ال يزيد عن ثالث ( )3مباريات.
• الغرامة التي ال تزيد عن مائة ألف
( )100,000ريال قطري.
• في حالة التكرار ُيضاف إيقاف ملباراة
ُ
أخرى ،وتضاعف الغرامة.
• اإليقاف ملا ال يزيد عن ثمان ( )8مباريات.
• الغرامة التي ال تزيد عن خمسين ألف
( )50,000ريال قطري.
• في حالة التكرار ُيضاف إيقاف ملباراة
أخرى ،وتضاعف الغرامة.

ُ
شخص
أو
املنافس
تجاه
شين
السلوك امل
• االيقاف ملا ال يزيد عن أربع ( )4مباريات.
من غيرمسؤولي املباراة ،باستخدام
• الغرامة التي ال تزيد عن مائة ألف
القوة املفرطة في غيرحالة التنافس على
( )100,000ريال قطري.
الكرة داخل ميدان اللعب أو خارجه.

• في حالة التكرار ُيضاف إيقاف ملباراة
ُ
أخرى ،وتضاعف الغرامة.
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افتعال العراك البدني أو التسبب
في الصراع.

• اإليقاف ملا ال يزيد عن ثمان ( )8مباريات.
• الغرامة التي ال تزيد عن خمسين ألف
( )50,000ريال قطري.
• في حالة التكرار ُيضاف إيقاف ملباراة
أخرى ،وتضاعف الغرامة.

محاولة االعتداء البدني على
املنافس أو أي شخص من غير
مسؤولي املباراة

• االيقاف ملا ال يزيد عن عشر ()10
مباريات.

5

6

• غرامة ال تزيد عن خمسين ألف
( )50,000ريال قطري.
• في حالة التكرار ،اإليقاف ملدة ستة ()6
أشهر ومضاعفة الغرامة.

7

االعتداء البدني على املنافس أو أي • اإليقاف ملا ال يزيد عن عشر ()10
شخص آخر غير مسؤولي املباراة
مباريات.
(الضرب باملرفق ،أو اللكم ،أو
• غرامة ال تزيد عن مائتي ألف
الركل  ...إلخ)
( )200,000ريال قطري.
• في حالة التكرار ،اإليقاف ملدة سنة
ومضاعفة الغرامة.

8

البصق على املنافس أو أي شخص • االيقاف ملا ال يزيد عن عشر ()10
آخر من غير مسؤولي املباراة ،أو
مباريات.
استخدام ألفاظ أو إصدار إشارات • الغرامة التي ال تزيد عن مائتي ألف
عدائية أو مهينة أو مسيئة.
( )200,000ريال قطري.
ُ
• في حالة التكرار ،تضاعف العقوبة.
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 .2جيب توقيع واحدة أو أكرث من العقوبات التالية يف حالة وقوع املخالفات يف مباريات الفئات السنية:
م

املخالفة

1
2

3

4

5

6

العقوبة

حرمان املنافس من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف
ً
• اإليقاف ملباراة رسمية واحدة.
(خاصة إذا تعمد ملس الكرة باليد) (فين).
ً
اللعب العنيف (خاصة يف حالة استخدام القوة • اإليقاف لما ال يزيد عن ثالث ( )3مباريات
 .او اإليقاف لما اليزيد عن ثالث أسابيع .
املفرطة) (فين).
ُ
ُ
• يف حالة التكرار ،تضاف مباراة أخرى ملدة
اإليقاف
• اإليقاف لما ال يزيد عن ثمان ()8
اللعب العنيف (بطريقة قاسية وعدوانية).
مباريات.
• الغرامة اليت ال تزيد عن عشرة آالف
( )10000لاير قطري.
• يف حالة التكرار ُيضاف إيقاف ملباراة أخرى،
وتضاعف الغرامة
السلوك ُالمشني ُتاه املنافس أو شخص من غري • االيقاف لما ال يزيد عن أربع ( )4مباريات.
او اإليقاف لما اليزيد عن أربع أسابيع .
مسؤويل املباراة ،باستخدام القوة املفرطة يف غري
حالة التنافس على الكرة داخل ميدان اللعب أو • الغرامة اليت ال تزيد عن ثالثة آالف ()3000
لاير.
خارجه (انضباطي).
• يف حالة التكرارُ ،تضاف مباراة أخرى ملدة
اإليقاف.
• اإليقاف لما ال يزيد عن ثمان ( )8مباريات.
افتعال العراك البدين أو التسبب يف الصراع
او اإليقاف لما اليزيد عن ثمانية أسابيع .
(انضباطي).
• الغرامة اليت ال تزيد عن ألفني ( )2000لاير.
• يف حال التكرارُ ،يضاف اإليقاف ملباراة
أخرى.
محاولة االعتداء البدين على املنافس أو الزميل أي • االيقاف لما ال يزيد عن عشر ()10
مباريات .او اإليقاف لما اليزيد عن عشرة
شخص من غري مسؤويل املباراة (انضباطي)
أسابيع .
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•
•
7

االعتداء البدين على املنافس أوالزميل أو أي
شخص آخر غري مسؤويل املباراة (الضرب باملرفق،
أو اللكم ،أو الركل  ...إلخ) (انضباطي)

8

البصق على املنافس أو أي شخص آخر من غري
مسؤويل املباراة ،أو استخدام ألفاظ أو إصدار
إشارات عدائية أو مهينة أو مسيئة (انضباطي)

•
•
•
•
•
•

الغرامة اليت ال تزيد عن ثالثة ألف ()3000
لاير.
يف حالة التكرار ،اإليقاف ملدة ستة ()6
أشهر.
االيقاف لما ال يزيد عن عشر ()10
مباريات .او اإليقاف لما اليزيد عن عشرة
أسابيع .
الغرامة اليت ال تقل عن ألفني ()2.000
لاير قطري وال تزيد عن عشرة آالف
( )10000لاير قطري.
يف حالة التكرارُ ،تضاعف العقوبة.
االيقاف لما ال يزيد عن عشر ()10
مباريات .او اإليقاف لما اليزيد عن عشرة
أسابيع .
الغرامة اليت ال تقل عن ألفني ()2.000
لاير قطري ،والتزيد عن عشرة آالف
( )10,000لاير قطري.
يف حالة التكرار ،اإليقاف ملدة ستة ()6
أشهر.
ً

 .3حتتفظ اللجان القضائية باحلق يف معاقبة املخالفات اخلطرية اليت لم ينتبه لها مسؤولو املباريات وفقا
للفقرة الثانية من المادة (.) 88

املادة ()48
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املخالفات ضد مسؤويل املباريات

ُ .1يعاقب أي شخص نتيجة سوء السلوك ضد ٍأي من املسؤولني الرسميني ،بواحدة أو أكرث من العقوبات التالية:
م

املخالفة

السلوك غري الريايض ُتاه ٍأي من
مسؤويل املباراة.
1

العقوبة

•
•
•
•

2

محاولة االعتداء البدين على مسؤويل
املباراة
االعتداء على مسؤول مباراة (الدفع
باملرفق أو اللكم أو الركل...إلخ).

3

•
•
•
•
•

االيقاف لما ال يزيد عن أربعة
أسابيع أو أربع مباريات.
الغرامة اليت ال تزيد عن مائة ألف
( )100,000لاير قطري.
يف حالة التكرار ،تضاعف العقوبة.
اإليقاف لما ال يزيد عن عشرة ()10
أسابيع أو عشر مباريات.
الغرامة اليت ال تزيد عن مائيت ألف
( )200,000لاير قطري.
يف حالة التكرار ،تضاعف العقوبة.
اإليقاف ملدة ال تزيد عن أربع
وعشرون ( )24مباراة.
الغرامة اليت ال تزيد عن ثالثمائة
ألف ( )300,000لاير قطري.
يف حالة التكرار ،إلغاء التسجيل
ُومضاعفة الغرامة.

البصق على مسؤول مباراة أو
• االيقاف ملدة ال تزيد عن أربع
وعشرون ( )24اسبوع أو أربع
استخدام ألفاظ أو إصدار إشارات
4
وعشرون ( )24مباراة.
عدائية أو مهينة أو مسيئة ضده.
• الغرامة اليت ال تزيد عن ثالثمائة
ألف ( )300,000لاير قطري.
• يف حالة التكرار ،تضاعف العقوبة.
 .2جيب توقيع واحدة أو أكرث من العقوبات التالية يف حالة وقوع املخالفات يف مباريات الفئات السنية:
م

العقوبة

املخالفة
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السلوك غري الريايض ُتاه ٍأي من
مسؤويل املباراة (انضباطي).
1

محاولة االعتداء البدين على
مسؤويل املباراة (انضباطي).

2

•
•
•
•
•
•

االيقاف لما ال يزيد عن أربعة ()4
أسابيع أو أربع ( )4مباريات.
الغرامة اليت ال تزيد عن خمسة
آالف ( )5.000لاير قطري.
يف حالة التكرارُ ،تضاعف العقوبة
اإليقاف لما ال يزيد عن ثمانية ()8
أسابيع أو ثمان ( )8مباريات.
الغرامة اليت ال تزيد عن عشرة آالف
( )10.000لاير قطري.
يف حالة التكرار ،اإليقاف ملدة ال تزيد
عن ستة ( )6أشهر ،ومضاعفة
الغرامة.

البصق على مسؤول مباراة أو
• االيقاف لما ال يزيد عن عشر ()10
أسابيع أو عشرة ( )10مباريات.
استخدام ألفاظ أو إصدار إشارات
• الغرامة اليت ال تزيد عن عشرين
عدائية أو مهينة أو مسيئة ضده
ألف ( )20.000لاير قطري.
( 3انضباطي).
• يف حالة التكرار ،اإليقاف ملدة ال تزيد
عن ستة ( )6أشهر  ،ومضاعفة
الغرامة.
• اإليقاف لما ال يزيد عن سنة.
االعتداء على مسؤول مباراة
(الدفع باملرفق أو اللكم أو
• الغرامة اليت ال تقل عن ألفني
( )2.000لاير قطري ،وال تزيد عن
الركل...إلخ) (انضباطي).
4
عشرين ألف ( )20.000لاير قطري.
• يف حالة التكرار ،الغاء التسجيل ،
ومضاعفة الغرامة.
ً
 .3حتتفظ جلنة االنضباط باحلق يف معاقبة املخالفات اخلطرية اليت ال ينتبه لها مسئولو املباريات وفقا للفقرة
الثانية من المادة (.)88
املادة ()49

34

خمالفات اجلهاز اإلداري أو الفني

 .1جيوز توقيع عقوبة أو أكرث من العقوبات التالية على أي مدرب أو أي عضو من أعضاء اجلهاز اإلداري أو الفين
أو الطيب يف حالة عدم االلزتام باملنطقة الفنية أو االحتجاج على قرار احلكم أو القيام بسلوك غري ريايض.
أ .لفت النظر.
ب .اإليقاف لعدد من املباريات (إنضباطي) أو اإليقاف ملدة زمنية
ج .الغرامة اليت ال تزيد عن خمسني ألف (( ، )50,000ويف حاالت الفئات السنية ال تزيد الغرامة عن
عشرة آالف ( )10.000لاير قطري.
د .يف حالة التكرار ،اإليقاف ملباراة أخرى ،ومضاعفة الغرامة.
ً
 .2جيب معاقبة املخالفات األخرى الصادرة من أي مدرب أومن أعضاء اجلهاز اإلداري أو الفين أو الطيب وفقا
ألحكام المادتني ( 47و .)48
املادة()50

املشاجرات

ً
ُ .1يعاقب على االشرتاك يف ُالمشاجرة فعليا قبل أو أثناء أو بعد املباراة بالتايل:
أ -االيقاف لما ال يزيد عن عشرة مباريات.
ب -الغرامة ما ال يزيد عن خمسون ألف ( )50.000لاير قطري .ويف حالة الفئات السنية الغرامة التزيد
عن ( )20.000لاير قطري .
الشجار أو حماية اآلخرين أو الفصل بني املتورطني
 .2ال خيضع للعقاب أي شخص لم يتعدى دوره محاولة منع ِ
يف مشاجرة.

املادة ()51

املعتدون اجملهولون

يف حالة عدم التمكن من حتديد مرتكيب املخالفات يف حاالت العنف ،جيوز للجنة القضائية ُمعاقبة النادي الذي
ينتيم إليه املعتدون.

املادة ()52
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خمالفات الفرق

يجوز معاقبة النادي الذي يفشل فريقه في التصرف على النحو الصحيح حسب جدول
املخالفات والعقوبات أدناه:
العقوبة
املخالفة
م
• الغرامة التي ال تزيد عن خمسين
ألف ( )50.000ريال قطري للفريق
األول والدرجة الثانية.

التأخير في تسليم قائمة بداية املباراة
(تأكيدها) حسب العد التنازلي املحدد
للمباراة أو التواجد في ميدان اللعب في
بداية املباراة أو قبل بداية الشوط الثاني
1
بتجاوز فترة الراحة بعد الشوط األول بين
صافرة نهاية الشوط األول إلى صافرة بداية
الشوط الثاني .أو عدم إدخال قائمة بداية
املباراة في النظام اإللكتروني

• في حالة الفئات السنية الغرامة
التي ال تزيد عن عشرين ألف
( )20,000ريال قطري.
• في حالة التكرار ،تضاعف الغرامة.
• الغرامة التي ال تزيد عن خمسين ألف
( )50.000ريال قطري للفريق األول
والدرجة الثانية.

مخالفة إجراءات تبديل الالعبين اثناء
2
املباريات الرسمية.

• في حالة الفئات السنية الغرامة التي ال
تزيد عن عشرين ألف ( )20,000ريال
قطري.
• في حالة التكرار ،تضاعف الغرامة.

تعمد التأخير في استالم الجائزة أو رفض
3
استالمها.

• الحرمان من الجائزة.

معاقبة الفريق بخمس ( )5بطاقات صفراء
4
مع حالتي طرد أو أكثر خالل املباراة.

• الغرامة التي ال تزيد عن مائة ألف
( )100.000ريال قطري.
ُ
• في حالة التكرار ،تضاعف الغرامة.
ُ
• ال تطبق هذه العقوبات على
الفئات السنية.

 5إذا صدر تهديد أو مضايقة ملسؤول مباراة

• الغرامة التي ال تزيد عن مائة ألف
36

( )100.000ريال قطري.

أو ألي شخص آخر من عدة العبين أو
مسؤولين من نفس الفريق.

• في حالة الفئات السنية ،الغرامة
التي ال تزيد عن خمسين ألف
( )50.000ريال قطري.
• يجوز توقيع املزيد من العقوبات في
حالة املخالفات الخطيرة وفقا
للمادة ( )8أو (.)9
ً
• اعتبار الفريق مهزوما مع الغرامة
التي ال تزيد عن مائة
ألف( )100.000ريال قطري.

رفض تغيير مالبس الالعبين بعد إعطاء
 6مهلة خمس عشرة ( )15دقيقة من حكم
املباراة.

• في حالة الفئات السنية:
ً
• اعتبار الفريق مهزوما مع الغرامة
التي ال تزيد عن عشرين ألف
( )20.000ريال قطري.

املادة ()53

التحريض على الكراهية والعنف

ً
 .1جيب معاقبة أي العب أو مسؤول ُحيرض اآلخرين علنا على الكراهية أو العنف باإليقاف من املباريات ملدة ال
تزيد عن  15مباراة ،وبالغرامة اليت ال تزيد عن عشرين ألف ( )20.000لاير قطري ،ويف حالة مخالفات الفئات
السنية ،اإليقاف ملدة ال تزيد عن اثنيت عشرة ( )12مباراة ،والغرامة اليت ال تزيد عن عشرة آالف ( )10,000لاير
قطري.
ُ
 .2يف احلاالت اخلطرية ،وال سيما عندما ترتكب املخالفة باستخدام وسائل اإلعالم (مثل الصحافة أو اإلذاعة أو
التلفزيون) أو إذا حدث ذلك يف يوم املباراة يف امللعب أو حوله ،جيب أن تكون العقوبة هي الغرامة اليت ال تزيد عن
ثمانني ألف ( )80.000لاير قطري.

املادة ()54
37

إثارة اجلمهور

ح
ُيعاقب أي شخص يثري اجلمهور خالل مباراة ،باإليقاف لما ال يزيد عن ست ( )6مباريات مع الغرامة اليت ال تزيد
عن عشرين ألف ( )20.000لاير قطري.

املادة()55

عدم األهلية

ً
 .1في املباريات الرسمية يجب معاقبة الفريق باعتباره مهزوما مع الغرامة التي ال تزيد عن مائة
ألف ( )100.000ريال قطري وذلك في الحاالت التالية :
أ  -إذا قام بإدراج اسم العب في قائمة أي مباراة غير مؤهل للمشاركة فيها.
ب  -اذا قام بمشاركة العب غير مدرج في قائمة املباراة .
ً
ج  -في حالة الفئات السنية عند مخالفة الفقرتين ( أ و ب ) ُيعتبر الفريق مهزوما مع الغرامة
التي ال تزيد عن عشرين ألف ( )20.000ريال قطري.
ً
 .2في املباريات الودية يجب معاقبة الفريق باعتباره مهزوما مع الغرامة التي ال تزيد عن خمسة
عشر ألف (  )15.000ريال قطري وذلك في الحاالت التالية :
أ  -إذا قام بإدراج اسم العب في قائمة أي مباراة غير مؤهل للمشاركة فيها.
ب  -اذا قام بمشاركة العب غير مدرج في قائمة املباراة .
ً
ج  -في حالة الفئات السنية عند مخالفة الفقرتين ( أ و ب ) ُيعتبر الفريق مهزوما مع الغرامة
التي ال تزيد عن خمسة آالف ( )5.000ريال قطري.

املادة ()56
38

إشراك العب بدون البطاقة التعريفية الصادرة من االحتاد أو برقم فانلة خمتلف

جيب فرض غرامة ال تزيد عن مائة ألف ( )100.000ريال قطري على النادي يف حالة:

َ
أ .إد َراج أو مشاركة العب بدون البطاقة التعريفية األصلية الصادرة من االتحاد ،شريطة
ً
أال يكون الالعب موقوفا.
ُ
ب .في حالة الفئات السنية ،تفرض على النادي غرامة ال تزيد عن عشرين ألف ()20.000
ً
َ
ريال قطري ،شريطة أال يكون الالعب موقوفا.

ج .يجب فرض غرامة ال تزيد عن عشرة أالف ( )10.000ريال قطري على النادي عند تواجد
َ
العب في أرض امللعب برقم فانيلة مختلف عن الرقم املدرج في قائمة بداية املباراة شريطة
ً
أال يكون الالعب موقوفا.
ُ
د .في حالة الفئات السنية ،تفرض غرامة ال تزيد عن ألفين ( )2.000ريال قطري على النادي
عند تواجد العب في أرض امللعب برقم فانيلة مختلف عن الرقم املدرج في قائمة بداية
ً
َ
املباراة شريطة أال يكون الالعب موقوفا.
املادة ()57

رفض مغادرة ميدان اللعب والتأخري يف النزول ألرضية امللعب

أ -جيوز معاقبة الالعب وفقا للمادة ( )9إذا ورد يف تقرير احلكم أنه رفض مغادرة ميدان اللعب أو أي مكان ً
بناء
على أمر احلكم بعد إعطائه مهلة ال تزيد عن خمس عشرة ( )15دقيقة من قبل احلكم.

ب -جيوز معاقبة الالعب وفقا للمادة ( )9يف حالة التأخري يف التواجد يف ميدان اللعب يف بداية املباراة أو قبل بداية
الشوط الثاين بتجاوز فرتة الراحة بعد الشوط األول بني صافرة نهاية الشوط األول إىل صافرة بداية الشوط الثاين .
املادة ()58
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املخالفات أثناء األنشطة الرمسية واملبادرات والفعاليات
.1

.2

.3

أي من العقوبات الواردة في الجدول أدناه على شركات األندية لكرة القدم أو
يجوز فرض ٍ
أي شخص من املسؤولين الرسميين أو الالعبين الذي يتغيب أو يتأخر بدون عذر معقول
عن حضور أي مؤتمر صحفي أو مقابلة صحفية أو تلفزيونية سواء قبل أو أثناء أو بعد
ُ
املباراة أو أي نشاط رسمي ُي َنظمه االتحاد أو إدارة دوري نجوم قطر متى طلب منه
الحضور.
يجوز فرض أي من العقوبات الواردة في الجدول أدناه على شركات األندية لكرة القدم أو
أي شخص من املسؤولين الرسميين أو الالعبين في حال عدم التزامهم في الدخول والخروج
من املنطقة املختلطة قبل وبعد املباراة.
التأخير
املخالفة
م
لفت النظر
التأخير
1
الغرامة التي التزيد عن عشرة
تكرار التأخير
2
أالف ( )10.000ريال قطري
الغرامة التي التزيد عن عشرة
الغياب غير املبرر
3
أالف ( )10.000ريال قطري
إيقاف مباراة واحدة وغرامة
التزيد عن عشرين ألف
تكرار الغياب غير املبرر
4
( )20.000ريال قطري
الغرامة التي ال تزيد عن
عشرين ألف ( )20.000ريال
عدم االلتزام بالزي الرسمي
5
قطري
أي من العقوبات الواردة في الجدول أدناه على أي واحد من املسؤولين
يجوز فرض ٍ
الرسميين يتغيب أو يتأخر بدون مبرر معقول عن حضور أي مؤتمر صحفي أو نشاط
ُ
رسمي ُي َنظمه االتحاد أو إدارة دوري نجوم قطر متى طلب منه الحضور وذلك في مباريات
الفئات السنية

40

م
1

املخالفة

التأخير

التأخير

2

تكرار التأخير

3

الغياب غير املبرر

4

تكرار الغياب غير املبرر

5

عدم االلتزام بالزي الرسمي

لفت النظر
غرامة مالية بحد أقص ى
عشرة أالف ( )10.000ريال
قطري
غرامة مالية بحد أقص ى
عشرة أالف ( )10.000ريال
قطري
إيقاف مباراة واحدة
وغرامة مالية بحد أقص ى
عشرين ألف ()20.000
ريال قطري
الغرامة التي ال تتجاوز مبلغ
عشرين ألف ()20.000
ريال قطري

املادة ()59
41

عدم لعب املباراة أو االنسحاب منها وحاالت توقف املباريات

.1

.2
.3
.4

.5

.6

ً
فيما عدا حاالت القوة القاهرة ،إذا لم ُتلعب املباراة أصالً أو لم ُتلعب كاملة بسبب سلوك الفريق أو بسبب
ح
حت حصرف ُي حعترب النادي مسؤوالً عنهُ ،يعاقب النادي بغرامة ال تزيد عن مائة ألف ( )100.000لاير قطري ،ويف حالة
ً
الفئات السنية ال تزيد عن الغرامة عشرين ( )20.000ألف لاير قطري ،كما جيوز اعتبار النادي مهزوما أو إعادة
لعب املباراة.
ً
فيما عدا حاالت القوة القاهرة ،إذا تم إيقاف املباراة مؤقتا بسبب سلوك الفريق أو بسبب تصرف يعترب النادي
مسؤوالً عنه ،يعاقب النادي بغرامة ال تزيد عن مائة ألف ( )100,000لاير قطري  ،على أال تتجاوز الغرامة
عشرين ألف ( )20,000لاير قطري يف حالة الفئات السنية.
ً
يف احلاالت اخلطرية ،جيوز فرض عقوبات إضافية على النادي املعين وفقا للمادة (.)8
إذا لم ُتقام املباراة ألسباب ُي حعترب النادي مسؤوالً عنها مثل تغيب الفريق أو بسبب نقصان عدد الالعبني عن
العدد القانوين وهو سبعة العبني ،وبعد أن يقوم حكم املباراة بإعطاء مهلة إضافية مدتها خمس عشرة ()15
ً
ح
دقيقة بعد وقت بداية املباراةُ ،يعاقب الفريق باعتباره مهزوما مع الغرامة اليت ال تزيد عن مائة ألف ()100.000
لاير قطري .ويف حالة وجود مربرات معقولة جيوز للجنة االنضباط إصدار قرار بإعادة لعب املباراة.
يف مسابقات الفئات السنية إذا لم تقام املباراة أو لم تكتمل بسبب نقصان عدد الالعبني عن العدد القانوين
لبداية املباراة ( 11العب) ،وبعد أن يقوم حكم املباراة بإعطاء مهلة إضافية مدتها خمس عشرة ( )15دقيقة
ً
بعد وقت بداية املباراةُ ،يعاقب الفريق باعتباره مهزوما مع الغرامة المالية اليت ال تزيد عن عشرين ألف
( )20.000لاير قطري .ويف حالة وجود مربرات معقولة جيوز للجنة االنضباط إصدار قرار بإعادة لعب املباراة.
جيوز إلزام النادي الذي يتسبب يف إلغاء أي مباراة أو عدم إكمالها حبت ُ
حمل األضرار المالية اليت يتحملها االحتاد أو
إدارة دوري النجوم.

املادة ()60
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االنسحاب
.1
.2
.3

م

ً
كل شخص حيرض على االنسحاب من امللعب وتعطيل اللعب أو عدم إكمال املباراة يعاقب وفقا لما ورد بالمادة
(.)9
جيب على كل ٍناد االلزتام بعدم االنسحاب من أي مباراة رسمية.
إذا انسحب أي ٍناد من أي مباراة رسمية جيب حرمان فريقه من املشاركة يف بقية املسابقة ،كما جيوز توقيع ٍأي من
العقوبات التالية عليه
العقوبة

املخالفة

•احلرمان من املشاركة يف بقية املسابقة
يف املوسم احلايل.
•غرامة مبلغ خمسمائة ألف () 500.000
لاير قطري.
•الهبوط للدرجة األدىن .
•احلرمان من املشاركة يف بقية املسابقة
يف املوسم احلايل.
•احلرمان من املشاركة يف مسابقة كأس
ً
مؤهال
قطر للموسم التايل (إذا كان
للمشاركة فيها)
•غرامة مبلغ خمسمائة ألف () 500.000
لاير قطري.
•احلرمان من املشاركة يف بقية املسابقة
يف املوسم احلايل.
•احلرمان من املشاركة يف املسابقة يف
املوسم التايل.
•احلرمان من املشاركة يف مسابقة كأس
ً
مؤهال
قطر للموسم التايل (إذا كان
للمشاركة فيها).
•غرامة مبلغ خمسمائة ألف () 500.000
لاير قطري.
•إلغاء نتاجئ املوسم احلايل.
•احلرمان من املشاركة يف أية مسابقة

دوري جنوم QNB

1

2

3

4

كأس قطر

كأس األمري

دوري الرديف
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لالحتاد يف املوسم احلايل.
•غرامة مبلغ ثالثمائة ألف () 300.000
لاير قطري.
•غرامة مبلغ مائيت ألف ( )200.000لاير
قطري للفريق األول.
•غرامة مبلغ مائة ألف ( )100.000لاير
قطري للدرجة الثانية.

أي مباراة رسمية يف أي مسابقة
 5أخرى ُنظمها االحتاد أو إدارة دوري جنوم
قطر بشأن الفريق األول أو الدرجة الثانية.
.4

تنطبق العقوبات التالية يف حالة الغياب التام يف مباريات الفئات السنية:
م

املخالفة

•احلرمان من ُالمشاركة يف بقية املسابقة يف
املوسم احلايل.
•غرامة مائة ألف ( )100.000لاير قطري.
•احلرمان من ُالمشاركة يف بقية املسابقة يف
املوسم احلايل.
•غرامة تسعني ألف ( )90.000لاير قطري.
•احلرمان من املشاركة يف بقية املسابقة يف
املوسم احلايل.
•غرامة ثمانني ألف ( )80.000لاير قطري.
•احلرمان من ُالمشاركة يف بقية املسابقة يف
املوسم احلايل.
•غرامة سبعني ألف ( )70.000لاير قطري.
•احلرمان من ُالمشاركة يف بقية املسابقة يف
املوسم احلايل.
•غرامة ستني ألف ( )60.000لاير قطري.
•غرامة عشرة آالف ( )10.000لاير قطري.

1
دوري أو كأس حتت سن التاسعة عشر ()19
2
دوري أو كأس حتت سن السابعة عشر ()17
3
دوري أو كأس حتت سن اخلامسة عشر ()15
4
دوري أو كأس حتت سن الرابعة عشر ()14
5
دوري أو كأس حتت سن الثالثة عشر ()13
6

العقوبة

أي مباراة أخرى
القسم الرابع

مسؤولية األندية
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املادة ()61

خمالفة نظام مشاركة الالعبني خالل املباريات

ً
ح
ُ .1يعاقب النادي باعتباره مهزوما مع الغرامة اليت ال تزيد عن مائة ألف ( )100.000لاير قطري ،إذا صدرت منه يف
أي مباراة ُم حخالفة لنظام املشاركة املنصوص عليه يف لواحئ االحتاد بالنسبة للفئات التالية:
أ.

مشاركة الالعبني املقيمني.

ب .مشاركة الالعبني األجانب.
ج.

مشاركة العب أجنيب 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.

ً
 .2يف حالة الفئات السنية ُيعاقب النادي باعتباره مهزوما مع الغرامة اليت ال تزيد عن عشرين ألف ( )20.000لاير
ٌ
مخالفة ِ
املنصوص عليه يف لواحئ االحتاد.
مشاركة الالعبني املقيمني
لنظام
قطري ،إذا وقعت منه يف أي مباراة
ِ
ِ
ً
 .3يف حالة الفئات السنية ُيعاقب النادي باعتباره مهزوما مع الغرامة اليت ال تزيد عن عشرين ألف ( )20.000لاير
ٌ
مخالفة ِ
مشاركة الالعبني (التبديالت االجبارية بني الشوطني ملسابقة
لنظام
قطري ،إذا وقعت منه يف أي مباراة
ِ
دوري حتت  13سنة ).

املادة ()62

تنظيم املباريات

45

 .1جيب على األندية اليت تنظم املباريات االلزتام بالتعاون مع السلطات املختصة ،كما جيب عليها االلزتام
بإجراءات السالمة اليت تتطلبها الظروف قبل وأثناء وبعد املباريات ،ويف حاالت وقوع احلوادث.
ً
 .2جيب على األندية الوفاء بالزتاماتها اخلاصة بتنظيم املباريات طبقا للواحئ السارية اخلاصة بتلك املسابقات.
ح
ً
 .3أي ٍناد يفشل يف تنفيذ الزتاماته وفقا لهذه المادة يعاقب بالغرامة ،ويف حالة املخالفات اخلطرية يتم توقيع
عقوبات إضافية وفقا للمادة (.)8
 .4جيوز إصدار عقوبات ً
بناء على نص المادة ( 5الفقرة  )2لألسباب اليت تتعلق بالسالمة حىت يف حالة عدم
ارتكاب أي مخالفة.
املادة ()63

املسؤولية عن تصرفات اجلمهور

ُ .1ي حعترب النادي صاحب األرض هو املسؤول عن أي سوء حتصرف حيصدر من جماهريه بصرف النظر عن مناقشة
مسؤوليته عنه أو رقابته عليه ،ويجوز ُمعاقبته بالغرامة ً
بناء على ظروف احلال ،يف حاالت املخالفات اخلطرية،
جيوز فرض املزيد من العقوبات وفقا للمادة (.)8
 .2يعترب النادي الزائر هو املسؤول عن أي سوء تصرف يصدر عن جمهوره بصرف النظر عن مناقشة مسؤوليته عنه
أو رقابته عليه ،ويجوز معاقبته بالغرامة ً
بناء على ظروف احلال ،يف حاالت االضطرابات اخلطرية ،جيوز فرض
املزيد من العقوبات وفقا للمادة (.)8
 .3يعترب اجلمهور ُالمتواجد يف املنطقة ُالمخصصة ُلمشجعي الفريق الزائر من جمهور الفريق الزائر إال اذا ثبت
العكس.
 .4يشمل سوء التصرف أي من التصرفات اآلتية:
أ  -اإلساءة إىل كرامة أي شخص أو مجموعة من األشخاص بإصدار أصوات أو اإلتيان بتصرفات تدل على
االحتقار أو التفرقة العنصرية من ناحية العرق أو اللون أو اللغة أو األصل.
ب  -اعمال الشغب باملدرجات
ج  -اجتياح ميدان امللعب.
د -استعمال أي نوع من املفرقعات أو األلعاب النارية أو قنابل الدخان.
ه  -اطالق أي مواد أو أشياء حارقة.
و  -اطالق أي مقذوفات.
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ز  -العنف ضد األشخاص أو األشياء.
ح  -عرض أو استخدام أي شعارات عرقية أو سياسة مسيئة بأي صورة من الصور.
ط  -استعمال الصافرة أو أجهزة اللزير أو أي أجهزة إلكرتونية ُمشابهة.
ي  -عدم االلزتام بالتعليمات واإلخالل بالنظام املعتمد .ويف حالة املخالفة جيوز فرض مزيد من العقوبات
وفقا للمادة (. )8
 .5تشمل املسؤولية املوصوفة يف الفقرتني (1و )2املباريات اليت تلعب يف أرض محايدة وخاصة يف املسابقات النهائية.
املادة ()64

االلتزام بلوائح ترخيص األندية

جيوز للجان القضائية ُمعاقبة حاالت مخالفة لواحئ ترخيص األندية الصادرة من إدارة دوري جنوم قطر وذلك وفقا
للمادة (.)8

املادة ()65

إساءة استخدام نظام االستقدام

 .1ال يسمح بإساءة استخدام نظام االستقدام بني املخدم واملوظف بغرض حتقيق أي منفعة.
 .2يعاقب أي شخص وفقا للمادة ( )9إذا رفض إصدار تصريح سفر لالعب أو ألي مسؤول دون مربرات معقولة
عند انتهاء عالقة العمل ،أو يقوم بالتهديد برفض إصدار تصريح السفر بغرض التفاوض على شروط إنهاء عقد
العمل.
ُ .3يعترب كل ٍناد هو املسؤول أمام االحتاد عن تصريح سفر أي العب أو مسؤول ُمسجل لديه حىت ولو كان على غري
كفالته ،ويف حالة وجود مخالفة من جانب النادي ،جيوز معاقبته وفقا للمادة (.)8
.4
املادة ()66

االلتزامات األخرى
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جيب على جميع األندية القيام بالفحص الدقيق ألعمار الالعبني املسجلة يف بطاقاتهم الشخصية عند التسجيل
لدى االحتاد:
 .1حتمل مسؤولية تقديم أي معلومات غري صحيحة لدى التسجيل.
ً
 .2ضمان عدم مشاركة أي شخص يف إدارة النادي إذا كان ذلك الشخص ُمتهما بارتكاب مخالفة ُتعله غري
مناسب لشغل منصب (خاصة تعاطي املنشطات أو الفساد أو التالعب بنتاجئ املباريات أو الزتوير....إلخ) أو إذا
كان ذلك الشخص قد تمت إدانته يف جريمة جنائية يف السنوات اخلمس األخرية.
.3

يف حالة مخالفة أحكام هذه المادة ،جيوز معاقبة النادي وفقا للمادة (.)8
القسم اخلامس

املادة ()67

العقود بني الالعبني احملرتفني واألندية

العقود بني الالعبني احملرتفني واألندية

ناد آخر أو توقيع
 .1دون اإلخالل باملطالبات التعاقدية ،إذا قام أي العب محترف بالتفاوض مع ٍ
عقد إضافي مع ناديه باملخالفة للمواد ذات الصلة من الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين
الصادرة من االتحاد ،يجب معاقبته بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
ً
أ .غرامة مالية بمبلغ يتم تقديره بماهو مناسب ومتناسبا مع قيمة العقد .
ب .اإليقاف ملدة ال تزيد عن ستة أشهر.
ُ
ج .في حالة التكرار تضاعف العقوبات.

 .2دون اإلخالل باملطالبات التعاقدية ،إذا قام أي نادي بالتفاوض أو توقيع عقد مع العب
محترف متعاقد مع نادي آخر أو توقيع عقد إضافي مع العبه باملخالفة للمواد ذات الصلة من
الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين الصادرة من االتحاد يجب معاقبته بواحدة أو أكثر من
العقوبات التالية:
ً
أ -غرامة مالية بمبلغ يتم تقديره بماهو مناسب ومتناسبا مع قيمة العقد.
ب -الخصم من النقاط أو إلغاؤها.
ج -املنع من تسجيل الالعبين.
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د -الهبوط إلى الدرجة األدنى.
ه -في حالة التكرار ،تضاعف العقوبات.
ناد أو أي شخص من املسؤولين باألندية أو أي شخص آخر بالتفاوض أو توقيع
 .3إذا قام أي ٍ
ناد آخر إلغرائه لترك ناديه باملخالفة للمادة ذات الصلة
عقد مع العب محترف متعاقد مع ٍ
ً
من الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين الصادرة من االتحاد ،يكون عرضة للعقوبة وفقا
للمادتين ( )9 ،8من هذه الالئحة.

القسم السادس

التصرف العدواني والتفرقة العنصرية
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املادة ()68

التصرف العدواني واللعب النظيف

 .1يكون عرضة للعقوبات أي شخص يستخدم إشارات أو ألفاظ عدوانية ضد الدين أو األخالق ،أو خيالف
مبادئ اللعب النظيف أو يصدر منه سلوك غري ريايض بأي صورة من الصور.
 .2جيوز معاقبة أي العب يظهر القميص الداخلي الذي حيمل أي شعار ،أو رسالة ،أو اعالن أو صورة.
املادة ()69

التفرقة العنصرية

 .1أي شخص ييسء إىل كرامة أي شخص أو مجموعة من األشخاص باستعمال كلمات أو أفعال حت ُنم عن
االزدراء أو التميزي أو احلط من الكرامة بشأن العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو األصل جيب إيقافه لما ال
يزيد عن خمس ( ) 5مباريات ،مع الغرامة اليت ال تزيد عن ثمانني ألف ( )80.000لاير قطري .وإذا كان
ُمرتكب املخالفة أحد املسؤولني جيب أال تقل الغرامة عن مائة وعشرين ألف ( )120,000لاير قطري.
 .2إذا قام عدة أشخاص (سواء كانوا مسؤولني أو العبني) من نفس النادي بمخالفة أحكام الفقرة ( )1أو إذا
كانت هناك ظروف أخرى مشددة ،جيوز معاقبة الفريق املعين على النحو التايل:
أ -خصم ثالث ( )3نقاط للمخالفة األوىل.
خصم ست ( )6نقاط للمخالفة الثانية.
ب-
ج  -جيوز صدور قرار بهبوط النادي إىل الدرجة األدىن إذا صدرت منه املزيد من املخالفات.
د  -يف حالة املباريات اليت ال حتتسب فيها نقاط ،جيوز اعتبار الفريق غري مؤهل للمسابقة.
 .3إذا قام أنصار أحد الفرق بمخالفة أحكام الفقرة ( )1أثناء املباراة ،جيوز فرض غرامة ال تقل عن مائة ألف
( )100.000لاير قطري على النادي املعين بصرف النظر عن مسؤوليته عن ذلك السلوك ،أو موقفه من
حيث الرقابة عليه.
 .4جيوز توقيع املزيد من العقوبات على املخالفات اخلطرية وفقا للمادة (.)8
جيب حرمان اجلمهور الذي خيالف أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة من الدخول إىل املالعب
(ا إلستادات) ملدة سنتني ()2على األقل.
القسم السابع

انتهاك احلرية الشخصية
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املادة ()70
التهديد
أ-
ب-

أي شخص يقوم بتخويف أي مسؤول مباراة بتهديدات جدية يعاقب بغرامة ال تزيد عن خمسني ألف
( )50.000لاير قطري مع اإليقاف لما ال يزيد عن  3مباريات.
على الرغم مما ورد يف المادة ( )31جيب أن توقع هذه العقوبات باإلضافة إىل العقوبات األخرى.

املادة()71

اإلكراه

ح
أُ -يعاقب كل من يستخدم العنف أو التهديد للضغط على أي مسؤول يف مباراة الختاذ قرار معني أو ليعيق ذلك
املسؤول بأي طريقة من التصرف ُحبرية بغرامة ال تزيد عن خمسني ألف ( )50.000لاير قطري مع اإليقاف
لما ال يزيد عن  3مباريات.
ب -على الرغم مما ورد يف المادة ( )31جيب أن توقع هذه العقوبات باإلضافة إىل العقوبات األخرى.

املادة ()72

القسم الثامن
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التزوير والتزييف

 .1كل من يقوم بزتوير أي مستند ،أو تزييف مستندات أصلية أو يستخدم مستندات مزورة أو مزيفة ،يف نشاط له
عالقة بكرة القدم ،بغرض الغش يعاقب بالغرامة اليت ال تقل عن خمسة وعشرين ألف ( )25.000لاير قطري
وال تزيد عن مائة ألف ( )100.000لاير قطري.
ً
 .2إذا كان مرتكب املخالفة العباُ ،يعاقب باإليقاف لست ( )6مباريات على األقل.
 .3اذا كان مرتكب املخالفة أحد املسؤولني  ،أو وكيالً ألي العب يعاقب باحلرمان من االشرتاك يف أي نشاط له
ً
عالقة بكرة القدم ملدة ال تقل عن أربعة وعشرين ( )24شهرا.
 .4جيوز اعتبار النادي مسؤوالً عن املخالفة يف البند ( ،)1إذا ارتكبها أحد مسؤوليه أو العبيه .ويجوز يف مثل هذه
احلالة معاقبة النادي املعين باحلرمان من املسابقة و/أو املنع من تسجيل الالعبني باإلضافة إىل الغرامة.
 .5إذا قام أي ٍناد بزتييف وثيقة تسجيل أو بطاقة هوية أي العب (على سبيل املثال تغيري الصورة ،أو البيانات أو
أختام االحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر) ،جيوز أن توقع عليه عقوبة احلرمان من املسابقة و/أو املنع من تسجيل
الالعبني ملدة ال تقل عن سنة باإلضافة إىل غرامة ال تقل عن خمسني ألف ( )50,000لاير قطري وال تزيد عن
مائة ألف ( )100,000لاير قطري.

الفصل السابع

االخالق والنزاهة
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املادة ()73

الفساد

ً
 .1يكون عرضة للعقوبات التالية كل من يعرض أو يقدم وعدا أو يمنح أي مزية غري مربرة ألي شخص أو ألي
موظف من موظفي االحتاد أو من موظفي مؤسسة دوري جنوم قطر أو ألي ٍناد أو ألي مسؤول يف مباراة أو ألي
ً
العب من أجل حتقيق منفعة شخصية له أو يقوم بذلك نيابة عن أي طرف آخر يف محاولة إلغراء ٍأي من
املذكورين ملخالفة لواحئ االحتاد:
أ .غرامة ال تقل عن مائة ألف ( )100.000لاير قطري.
ب .احلرمان من االشرتاك يف أي نشاط له عالقة بكرة القدم ملدة ال تزيد عن سنتني.
ج .املنع من دخول املالعب (االستادات).
ح
ُ .2يعاقب على التصرف الذي يتمثل يف السعي للحصول على أي مزية غري مربرة أو وعد بها أو قبولها بنفس
العقوبات السابقة.
 .3يف احلاالت اخلطرية أو يف حالة تكرار املخالفة توقع عقوبة احلرمان من املشاركة يف أي نشاط له عالقة بكرة
القدم مدى احلياة.
 .4يف جميع األحوال تأمر اللجنة القضائية بمصادرة أي أموال متعلقة بارتكاب املخالفة وتستخدم هذه األموال يف
تطوير برامج كرة القدم.
املادة ()74

نزاهة املباريات واملسابقات

فسد نزاهة املباريات أو
فسد أو قد ُي ِ
جيب على جميع األشخاص امللزمني بلواحئ االحتاد االبتعاد عن أي تصرف ُي ِ
املسابقات ،كما جيب عليهم التعاون التام مع االحتاد يف جميع األوقات باملساهمة يف محاربة مثل هذه التصرفات.

املادة ()75

التأثري غري املشروع على نتائج املباريات (التالعب بنتائج املباريات)
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 .1أي شخص يتآمر مع آخرين للتالعب بنتاجئ أي مباراة (بتقديم رشوة أو الشروع يف تقديمها أو باستالم رشوة أو
ُ
السعي ألخذ رشوة) أو التأثري على نتيجة أي مباراة بطريقة ختالف األخالق الرياضية بغرض احلصول على مزية
لنفسه أو لغريهُ ،يعاقب باإليقاف ملدة ال تقل عن سنتني أو املنع من املشاركة يف أي نشاط له عالقة بكرة القدم
مع الغرامة اليت ال تقل عن ستني ألف ( )60.000لاير قطري ،ويف احلاالت اخلطرية ُيعاقب باملنع من املشاركة يف
أي نشاط له عالقة بكرة القدم مدى احلياة.
 .2إذا قام أي العب أو أي مسؤول بالتأثري على نتيجة املباراة بطريقة غري مشروعة وفقاً لما جاء يف الفقرة ( ،)1جيوز
فرض غرامة على النادي الذي ينتيم إليه ذلك الالعب أو املسؤول ،ويف حالة املخالفات اخلطرية جيوز صدور
العقوبة بالطرد من املنافسة والهبوط إىل الدرجة األدىن وخصم النقاط وسحب اجلوائز.
 .3جيب معاقبة النادي بالغرامة وخصم النقاط أو اإلبعاد من املسابقة أو الهبوط إىل الدرجة األدىن وسحب اجلوائز
إذا تالعب بنتاجئ أي مباراة بغرض التأثري على درجة ٍناد آخر أو أندية أخرى.
 .4جيب التبليغ الفوري والطوعي لألمني العام لالحتاد أو جلنة األخالق باالحتاد عن أي شكل من أشكال املقاربة أو
املعرفة بأي تصرف يتعلق بالتالعب أو التأثري غري املشروع أو غري املناسب يف مجرى املباراة أو املسابقة أو نتاجئها،
ويجب التعامل بمنتهى السرية مع املعلومات اليت تقدم يف هذا الشأن.
املادة ()76

املراهنات

 .1جيب معاقبة أي شخص وفقا للمادة ( )9إذا اشرتك بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف أي مراهنة أو أي
أنشطة مشابهة لها عالقة باملباريات أو غري ذلك مما له عالقة بكرة القدم ،أو يكون له مصلحة حالية
مباشرة أو غري مباشرة يف هذه األنشطة (ويشمل ذلك السعي للمراهنة أو تسهيل القيام بها أو الشروع يف
السعي أو التسهيل ألي شخص آخر لفعل ذلك).
ً
 .2بما أن املراهنات ممنوعة قانونا يف دولة قطر جيب على االحتاد اإلبالغ عن احلاالت اليت تصل إىل علمه إىل
السلطات املختصة.

اإلخالص وااللتزام بالسرية
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املادة ()77

التصرحيات العلنية

 .1جيب على جميع األشخاص امللزمني بموجب هذه الالحئة أن يكون لديهم الشعور بالوالء واإلخالص لالحتاد
وإدارة دوري جنوم قطر واألندية التابعني لها.
 .2جيب التعامل بمنتهى السرية مع كل املعلومات السرية اليت تكشف لألشخاص امللزمني بموجب هذه
الالحئة عند أدائهم لواجباتهم ُتاه االحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر أو األندية .ويظل هذا االلزتام بالسرية
ً
قائما حىت بعد انتهاء عالقة ذلك الشخص مع االحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر أو النادي.
ً
 .3جيوز معاقبة أي شخص من األشخاص امللزمني بموجب هذه الالحئة وفقا للمادة ( )9إذا قام بإفشاء أي
جهة أخرى.
معلومات سرية ألي ٍ
ً
 .4جيوز معاقبة أي شخص وفقا للمادة ( )9إذا قام باإلدالء بتصرحيات أو تصوير فيديوهات علنية تيسء اىل
االحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر أو أي ٍناد أو تتناىف مع مصاحلهم وذلك عرب وسائل اإلعالم أو وسائل
التواصل االجتماعي.

القسم العاشر
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املادة ()78

املنشـطـــــــــــــات

تعاطي املنشطات

ً ً
 .1يمنع منعا باتا تعاطي أي منشطات .تم حتديد املخالفات يف مجال تعاطي املنشطات بموجب نصوص لواحئ اللجنة
ً
القطرية ملكافحة املنشطاتُ ،ويعاقب على تعاطي املنشطات وفقا للمادة ( )9من جانب جلنة االنضباط ملكافحة
املنشطات وجلنة االستئناف ملكافحة املنشطات.
 .2حيعرتف االحتاد بالقرارات الصادرة من ٍكل من اللجنة القطرية ملكافحة املنشطات وجلنة االنضباط ملكافحة
املنشطات وكذلك جلنة االستئناف ملكافحة املنشطات يف كل ما يتعلق بكرة القدم.
 .3إذا لم يتم تقديم االستئناف ضد القرارات الصادرة من جلنة االنضباط ملكافحة املنشطات يف مخالفات لواحئ
املنشطات يف املوعد ُالمحدد ،جيب إرسال إخطار بها إىل االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) والوكالة الدولية
ملكافحة املنشطات ( ،)WADAكما جيب اإلخطار بالقرارات الصادرة من جلنة االستئناف ملكافحة املنشطات يف
نفس الوقت إىل األطراف املعنية والفيفا والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات.
ً
ً
 .4جيب أن يتبىن االحتاد تلقائيا أي عقوبات ملزمة قانونا تتعلق بمكافحة املنشطات يفرضها أي احتاد ريايض آخر يف
قطر أو تصدرها جلنة االنضباط ملكافحة املنشطات أو جلنة االستئناف ملكافحة املنشطات أو أي جهة حكومية
أخرى داخل قطر.

القسم احلادي عشر
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عدم احرتام القرارات وعدم االلتزام بالتعاون
املادة ()79

عدم احرتام قرارات الفيفا أو االحتاد اآلسيوي

لكل من الفيفا واالحتاد اآلسيوي الطلب من االحتاد تنفيذ العقوبات الصادرة من أي منهما على أي شخص ال
جيوز ٍ
يقوم بدفع أي مبلغ مايل ألي شخص (العب أو مدرب أو ٍناد) أو للفيفا أو االحتاد اآلسيوي ،رغم صدور األمر إليه
بذلك من أي هيئة أو جلنة أو بموجب إجراء قانوين لدى الفيفا أو االحتاد اآلسيوي أو أي قرار استئنايف الحق
صادر محكمة التحكيم الريايض (قرار مايل) أو أي قرار غري مايل صادر من ٍأي من تلك اجلهات املذكورة.
املادة ()80

عدم احرتام قرارات االحتاد

 .1جيب توقيع العقوبات التالية على أي شخص يمتنع عن تنفيذ أي قرار مايل أو غري مايل أو دفع أي مبلغ ألي
شخص (العب أو مدرب أو ٍناد) أو االحتاد رغم صدور أمر بذلك من أي هيئة أو جلنة أو بموجب إجراء قانوين
لدى االحتاد أو بقرار من هيئة قطر للتحكيم الريايض .
أ.

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

ب.

حتديد موعد نهايئ من جانب جلنة االنضباط لدفع املبلغ ُالمستحق أو االلزتام بالقرار.

ج.

(لألندية) لفت النظر واإلخطار بأنه يف حالة عدم االلزتام بالقرار خالل املوعد النهايئ فإنه سيتم خصم
نقاط منها أو صدور قرار بالهبوط لدرجة أدىن ،كما جيوز إصدار قرار باملنع من تسجيل الالعبني .إذا
ً
وقعت عقوبة اخلصم من النقاط جيب أن يكون اخلصم متناسبا مع املبلغ ُالمستحق.

د.

(لألشخاص الطبيعيني) لفت النظر ،واإلخطار بأنه يف حالة عدم االلزتام بالقرار خالل املوعد النهايئ،
فإنه جيوز إصدار أمر باإليقاف من املباريات حىت يتم االمتثال للقرارات المالية وغري المالية.

 .2جيب تطبيق العقوبات إذا ُتاهل النادي أو الشخص املعين املوعد النهايئ املحدد.
ً
 .3ال جيوز استئناف القرارات الصادرة من جلنة االنضباط وفقا لهذه المادة إال إىل هيئة قطر للتحكيم الريايض
املادة()81
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عدم احرتام قرارات االحتاد السابق لالعب أو غريه

جيب على االحتاد تنفيذ القرارات المالية وغري المالية اليت يتم توقيعها على أي شخص طبيعي مسجل لدى أي ٍناد
ً
من األندية التابعة لالحتاد( ،أو يقوم بتوقيع عقد إذا كان مدربا) ،والصادرة ضد ذلك الشخص أو املدرب من أي
محكمة حتكيم ،أو غرفة فض منازعات ( )DRCتابعة لالحتاد السابق لذلك الشخصُ ،
والمعرتف بها من الفيفا،
جيب تنفيذها من جانب االحتاد وفقاً لألحكام الواردة يف المادتني ( ) 80والمادة ( )12من الحئة الفيفا ألوضاع
وانتقال الالعبني.
املادة ()82

االلتزام بالتعاون
.1

.2

جيب على جميع األشخاص (االعتباريني أو الطبيعيني) امللزمني بموجب هذه الالحئة التعاون التام مع االحتاد
وجلانه يف تنفيذ كل القرارات واالستجابة للطلبات الصادرة منه.
للجنة االنضباط توقيع العقوبة وفقا للمادة ( )8أو ( )9على أي شخص ال يتعاون مع االحتاد وجلانه دون
أسباب مقبولة مع األخذ يف االعتبار سلوك ذلك الشخص.
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املادة()83

اختصاصات االحتاد والفيفا

القاعدة العامة

 .1يكون ٍكل من االحتاد و إدارة دوري النجوم ،هما املسؤوالن عن تنفيذ العقوبات املفروضة على املخالفات اليت
ا ُرت ِكبت يف دائرة اختصاصهما يف املباريات واملسابقات اليت ينظمها ٍكل منهما .جيوز للفيفا مىت ما طلب منه ذلك
توسيع تأثري العقوبات اليت تم فرضها ليكون لها تأثري يف جميع أحناء العالم.
 .2حتتفظ اللجان القضائية للفيفا باحلق يف معاقبة املخالفات اخلطرية للمبادئ القانونية للفيفا إذا فشل االحتاد يف
ً
مالحقة تلك املخالفات أو فشل يف محاكمتها وفقا للمبادئ األساسية للقانون.
 .3جيب على االحتاد إخطار اللجان القضائية للفيفا بأي انتهاكات خطرية للمبادئ القانونية للفيفا.
ُ .4يعترب االحتاد هو املسؤول عن تنفيذ العقوبات املفروضة من قبل الفيفا على املخالفات اليت ارتكبت يف دائرة
اختصاص االحتاد.
املادة ()84

املباريات الودية بني املنتخبات الوطنية

 .1تقع مسؤولية تنفيذ أي إجراء تأدييب يتم اختاذه يف املباريات الودية بني املنتخبات الوطنية اليت تنتيم إىل احتادات
مختلفة على عاتق االحتاد الذي ينتيم إليه الالعب املعاقب ،ومع ذلك جيوز للجنة االنضباط بالفيفا حالتدخل
حبكم املنصب يف احلاالت اخلطرية.
 .2جيب على االحتاد إخطار الفيفا بالعقوبات اليت يتم توقيعها يف مثل احلاالت املشار إليها الفقرة ( )1أعاله.
 .3يضمن الفيفا تنفيذ العقوبات عن طريق قانون االنضباط الصادر من الفيفا.
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املادة ()85

السلطات

احلكم

.1
.2
.3
.4
.5
.6

خيتص ح
احل حكم دون غريه باختاذ القرارات التأديبية أثناء املباريات.
ُتعترب القرارات اليت يتخذها احلكم يف ميدان اللعب نهائية ،وال جيوز مراجعتها من ِق حبل اللجان القضائية
لالحتاد.
جيوز ل ِلجان القضائية فقط ،بعد التوصية من قبل جلنة احلكام ،أن تقوم بمراجعة العواقب التأديبية
ً
والقرارات الفنية للحكام يف احلاالت اليت يكون فيها قرار احلكم منطويا على خطأ واضح.
ً
يف حاالت اخلطأ يف الهوية ،ال جيوز اختاذ اإلجراءات التأديبية وفقا لهذه الالحئة إال على الشخص الذي
ً
وقعت منه املخالفة فعليا.
ال جيوز االحتجاج على اإلنذار أو الطرد من ميدان اللعب إال إذا أخطأ احلكم يف هوية الالعب.
جيوز للجان القضائية ممارسة صالحياتها يف احلاالت املحددة التالية:
أ .فرض عقوبات على املخالفات اخلطرية اليت لم ينتبه لها املسؤولون عن املباراة.
ب .تمديد فرتة اإليقاف التلقايئ من املباريات الناُتة عن الطرد.
ج .فرض عقوبات إضافية مثل الغرامة.

املادة ()86

اللجان القضائية

اللجان القضائية لالحتاد هي:
• جلنة االنضباط.
• جلنة االستئناف.
• جلنة األخالق.
املادة ()87

هيئة قطر للتحكيم الرياضي

ً
وفقا للنظام األسايس لالحتاد ،جيوز استئناف بعض القرارات الصادرة من اللجان القضائية أمام هيئة قطر
للتحكيم الريايض.
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املادة ()88

جلنة االنضباط

صالحيات جلنة االنضباط

ُ .1ت حعترب جلنة االنضباط هي اجلهة ُالمخولة بتوقيع العقوبة على أي مخالفة للنظام األسايس واللواحئ والتعاميم أو
القرارات والتوجيهات الصادرة من االحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر اليت ال تندرج حتت اختصاص أي هيئة
أخرى.
ً
ُ .2تعترب جلنة االنضباط أيضا هي اجلهة املسؤولة عن معاقبة املخالفات اخلطرية اليت لم ينتبه لها املسؤولون
الرسميون عن املباريات ،وتصحيح األخطاء الواضحة يف القرارات التأديبية للحكام ،وتمديد مدة اإليقاف التلقايئ
عن املباريات نتيجة الطرد ،وفرض أي عقوبات إضافية ،مثل الغرامة (راجع المادة .)85
املادة ()89

تشكيل جلنة االنضباط

 .1تتشكل جلنة االنضباط من رئيس ونائب للرئيس مع العدد املناسب من األعضاء ،تقوم بتعيينهم اللجنة
التنفيذية ملدة أربع سنوات ،ويجب على األقل أن يكون أحد أعضاء اللجنة حاصالً على مؤهالت قانونية.
ً
 .2ال جيوز أن يكون ٍأي من الرئيس أو نائب الرئيس أو أي عضو من أعضاء جلنة االنضباط منتسبا إىل االحتاد أو إدارة
دوري جنوم قطر أو أي ٍناد من األندية أثناء شغله ملنصبه يف اللجنة.
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القسم الرابع

املادة ()90

جلنة االستئناف

صالحيات جلنة االستئناف

.1
.2
.3
.4

ختتص جلنة االستئناف بالفصل يف االستئنافات ُالمقدمة ضد قرارات جلنة االنضباط وجلنة األخالق اليت لم
تقرر هذه الالحئة أو لواحئ االحتاد أنها نهائية أو لم تقرر حتويلها إىل أي هيئة أخرى.
جيوز للجنة االستئناف تأييد أو تعديل أو إلغاء القرار املستأنف ،ويجوز لها يف حالة وجود خطأ جوهري يف
اإلجراءات إلغاء القرار املستأنف وإعادته إىل ا للجنة املختصة إلعادة التقييم.
تقوم جلنة االستئناف بإعادة فحص القضية من اجلوانب الواقعية ووجهة النظر القانونية.
إذا ا ُكت ِش حفت مخالفات جديدة أثناء سري إجراءات االستئناف ،جيوز إصدار احلكم فيها يف سياق نفس
اإلجراءات.

املادة ()91

تشكيل جلنة االستئناف

 .1تتشكل جلنة االستئناف من رئيس ونائب للرئيس مع العدد املناسب من األعضاء ،تقوم بتعيينهم اللجنة
التنفيذية ملدة أربع سنوات.
ً
 .2جيب أن يكون ٍكل من رئيس ونائب رئيس جلنة االستئناف حاصال على مؤهالت قانونية.
ً
 .3ال جيوز ألي من الرئيس أو نائب الرئيس أو أي عضو من أعضاء جلنة االستئناف أن يكون منتسبا إىل أي من
الهيئات األخرى التابعة لالحتاد أو إدارة دوري النجوم أو أي ٍناد من األندية أثناء شغله ملنصبه يف اللجنة.
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القسم اخلامس

املادة ()92

جلنة األخالق باالحتاد

صالحيات جلنة األخالق

ُتعترب جلنة األخالق هي اجلهة املخولة بتوقيع العقوبة على املخالفات الواردة يف القسم التاسع من الفصل الثاين
من الباب األول من هذه الالحئة ومخالفات الحئة األخالق (السلوك املهين) الصادرة من االحتاد ،أي مخالفة
للنظام األسايس واللواحئ والتوجيهات والتعاميم أو القرارات الصادرة من االحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر اليت ال
تندرج حتت اختصاص أي هيئة أخرى.

املادة ()93

تشكيل جلنة األخالق

 .1تتشكل جلنة األخالق من رئيس ونائب للرئيس مع العدد الضروري من األعضاء ،تقوم بتعيينهم اللجنة
التنفيذية ملدة أربع سنوات ،ويجب على األقل أن يكون أحد أعضاء اللجنة حاصالً على مؤهالت قانونية.
ً
 .2ال جيوز أن يكون ٍأي من الرئيس أو نائب الرئيس أو أي عضو من أعضاء جلنة األخالق ُمنتسبا إىل االحتاد أو إدارة
دوري النجوم أو أي ٍناد من األندية أثناء شغله ملنصبه يف اللجنة.
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القسم السادس

القواعد املشرتكة للجان القضائية
املادة ()94

االقالة أو االستقالة

 .1حيق للجنة التنفيذية إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء اللجان القضائية إذا رفض القيام بمهامه أوحدت له
مانع منعه بشكل دائم من القيام بواجباته ،أو تغيب عن أربعة اجتماعات متتالية ،أو ستة اجتماعات ُمنفصلة،
خالل نفس العام دون عذر مقبول.
 .2جيب استدعاء العضو حالمعين لتوضيح موقفه قبل إقالته ،وتقوم اللجنة التنفيذية بتعيني عضو بديل للمدة
املتبقية من عمر اللجنة.
 .3يف حالة استقالة أي عضو من أعضاء اللجنة ،جيب على اللجنة التنفيذية تعيني عضو بديل للمدة املتبقية من
عمر اللجنة.
املادة ()95

االجتماعات

ُ .1تعترب اجتماعات اللجان القضائية صحيحة مىت حضرها ما ال يقل عن ثالثة ( )3أعضاء بشرط أن يكون بينهم
ح
عقد اللجان القضائية اجتماعاتها مىت ما دعت احلاجة.
الرئيس أو نائبه ،وت ِ
 .2جيوز للجان القضائية االستعانة باخلرباء اخلارجيني أو املستشارين لتقديم تقارير أو آراء بصفة استشارية ،دون
أن يكون لهم احلق يف التصويت ،ويجب احلصول على املوافقة املسبقة من رئيس االحتاد أو األمني العام على
املصاريف اخلاصة باخلرباء واملستشارين.
 .3يتحمل كل طرف من أطراف اخلصومة تكاليف اخلرباء أو املستشارين اخلاصني به.
املادة ()96

األغلبية

تتخذ اللجنة القضائية قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين ،ويجب على كل عضو من األعضاء احلاضرين
اإلدالء بصوته ،ويكون لكل عضو صوت واحد ،ويف حالة تعادل األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.
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املادة ()97

سكرتارية اللجنة
.1

.2

.3
.4

وسكرتريا ً
ً
واحدا أو أكرث ،وكل ما يلزم من
يوفر األمني العام لالحتاد للجان القضائية قاعة اجتماعات،
املوظفني واملعدات يف املقر الرئييس لالحتاد.
يكون سكرتري اللجنة مسؤوالً عن العمل اإلداري ،ويقوم بتسجيل محاضر اجللسات وإعداد مسودة القرارات
دون أن يكون له حق التصويت.
يكون السكرتري مسؤوالً عن حفظ امللفات والعناية باألرشيف.
جيب تسجيل محاضر اجللسات يف سجل خاص وأن يوقع عليها رئيس اللجنة القضائية والسكرتري.

املادة ()98

االستقاللية
.1

.2

.3

تتخذ اللجان القضائية لالحتاد قراراتها بكل استقالل  ،ويجب على أعضاء اللجان على وجه اخلصوص عدم
قبول أي تعليمات من أي جهة أخرى مهما كانت.
ً ً
يمنع منعا باتا حضور أي عضو من أعضاء الهيئات األخرى التابعة لالحتاد يف غرفة االجتماع خالل مداوالت
ً
اللجان القضائية ،وال جيوز احلضور إال للشخص الذي يتم استدعاؤه رسميا للحضور.
ً
جيب على أعضاء اللجان القضائية اختاذ قراراتهم وفقا للنظام األسايس لالحتاد واللواحئ الصادرة من االحتاد.

املادة ()99

تضارب املصاحل

 .1جيب على كل عضو من أعضاء اللجان القضائية عدم املشاركة يف أي جلسة بشأن مسألة تتوفر فيها أسباب
ً
جدية ُتعل حياده محالً للتساؤل ،ويشمل ذلك بصفة خاصة (من بني احلاالت األخرى) أيا من احلاالت
التالية:
أ .إذا كان العضو املعين لديه مصلحة مباشرة يف نتاجئ اخلصومة محل املناقشة.
ب .إذا كان لديه ارتباط أو صلة قرابة (مثل الزوج ـ الوالد أو الوالدة ـ اجلد ـ العم ـ العمة ـ األبناء ـ أبناء
الزوج ـ األحفاد ـ والدة أو والد الزوج ـ زوج االبنة أو زوجة االبن إخوة الزوج ـ أو أزواج ٍأي من املذكورين،
بما يف ذلك أي صلة قرابة أخرى بالدم أو خالف ذلك إذا كان للشخص معه عالقة شبيهة بالعالقة
األسرية املباشرة.
ج .إذا سبق له التعامل مع نفس اخلصومة يف ظروف مختلفة.
د .إذا كان هناك عداء مع أي طرف من أطراف اخلصومة.
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 .2جيب على العضو الذي يمتنع عن املشاركة يف اجللسة ً
بناء على أي من األسباب املذكورة أعاله إخطار الرئيس
بذلك على الفور.
 .3جيوز لألطراف املعنية تقديم أي اعرتاض فيما يتعلق باستقاللية أي عضو من أعضاء اللجنة.
 .4يف حال وجود أي شك أو نزاع ،جيب على الرئيس أو نائبه اختاذ القرار بشأن مشاركة العضو املعين بعد إعطاء
ذلك العضو الفرصة لتوضيح موقفه.
 .5تعترب كل اإلجراءات اليت يشارك فيها أي عضو صدر قرار من الرئيس أو نائبه بعدم مشاركته الغية وباطلة.
املادة()100

االلتزام بالسرية

ح
 .1يلزتم أعضاء اللجان القضائية بمبادئ السرية ،ويجب عليهم ضمان سرية كل املعلومات اليت ُتكشف لهم خالل
أداء واجباتهم سواء كانت حقائق أو وثائق متعلقة بالقضية ،أو محتويات املداوالت أو القرارات ُالمتخذة.
ً
 .2ال جيوز الكشف عن محتويات أي قرار إال بعد اعالنه رسميا إىل اجلهة املعنية.
املادة()101

اإلعفاء من املسؤولية

فيما عدا حاالت اإلهمال ح
اجلسيم أو سوء القصد ،ال يعترب أي عضو من أعضاء اللجان القضائية أو إدارة االحتاد،
مسؤوالً عن أي أفعال أو عن أي وجه من أوجه التقصري لها صلة بأي إجراء تأدييب.
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الفصل الثاني
اإلجراءات
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القسم األول

املادة ()102

القواعد العامة

حدود املدة الزمنية

 .1يبدأ حساب املدة الزمنية ُالمحددة من اليوم الذي يتم فيه اإلخطار بالوثيقة ذات الصلة.
ُ .2يعترب االلزتام باملدة الزمنية قد ُ
أستويف اعتبارا من تاريخ إرسال الوثيقة ذات الصلة بالفاكس لألمني العام
لالحتاد أو من وقت تسليمها باليد مع ا حلصول على توقيع باالستالم يف موعد ال يتجاوز اليوم األخري من املهلة
املحددة .ال حتسب أي من اإلجازات والعطالت الرسمية من ضمن حساب املدة الزمنية
 .3تمتد املدة إىل يوم العمل التايل إذا انتهت يف أي يوم من أيام اجلمعة أو السبت أو العطالت الرسمية يف قطر.
 .4يفقد الشخص الذي ال يراعي املدة الزمنية املحددة حقه يف اإلجراء املطلوب الوفاء به يف خاللها.
 .5جيوز لرئيس اللجنة أن يزيد املدة اليت سبق له حتديدها ،إذا ُطلب منه ذلك ،ولكن جيب عدم زيادة أي مدة
محددة بموجب هذه الالحئة.

املادة ()103

احلق يف الرتافع

ً ح ً
 .1جيب إعطاء أطراف القضية الفرصة لتقديم مرافعاتهم ِكتابيا أو شفويا قبل اختاذ أي قرار.
 .2حيق ألي طرف يف اخلصومة على وجه اخلصوص ما يلي:
أ .االطالع على ملف الدعوى.
ب .تقديم البيانات أو التقارير املكتوبة.
ج .طلب تقديم األدلة الثبوتية.
د .املشاركة يف تقديم األدلة الثبوتية.
ه .احلصول على القرار ُالمسبب.
 .3جيوز للجنة يف بعض الظروف االستثنائية فرض قيود على اجللسات ،مثل ضرورة املحافظة على السرية أو
إذا دعت احلاجة إىل تسيري اإلجراء بالصورة ُالمثلى.
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املادة ()104

التمثيل واملساعدة القانونية

 .1حيق لكل طرف توكيل ُمحايم ُمسجل من داخل دولة قطر أو خارجها.
 .2جيب على الوكيل إبراز وكالته القانونية.
ً
ح
 .3جيوز حضور الوكيل إذا لم ُيطلب من الطرف املعين احلضور شخصيا أمام اللجنة القضائية.
ً
 .4لألطراف كامل احلرية يف اختيار من يمثلهم قانونا.

املادة ()105

أنواع البيانات

جيوز تقديم ُمختلف أنواع األدلة خالل التحقيق ت واإلجراءات االنضب طية ،شريطة عدم املس س بكرامة أي إنس ن.

 .1ال جيوز ُقبول أي دليل ليس له صلة مباشرة بإثبات الوقائع ذات الصلة.
ُ .2تعترب األدلة التالية مقبولة على وجه اخلصوص (تقارير احلكام ،احلكام املساعدين ،مراقيب املباريات ،مراقيب
احلكام ،السجالت الرسمية ،اإلقرارات الصادرة من األطراف والشهود واألدلة المادية وآراء اخلرباء
والتسجيالت الصوتية أو الفيديو).
 .3جيوز للجان القضائية طلب املزيد من األدلة يف أي وقت.

املادة ()106

تقييم البيانات

 .1حتملك اللجنة القضائية ُ
السلطة حالتقديرية ُالمطلقة يف تقييم البيانات.
ً
 .2جيوز للجنة على وجه اخلصوص األخذ يف االعتبار مواقف األطراف خالل اإلجراءات ،وخصوصا الطريقة اليت
يتعاون بها كل طرف مع اللجنة وسكرتارية اللجنة.
 .3جيوز لألعضاء اختاذ القرار املناسب ً
بناء على األدلة املطروحة واالقتناع الشخيص.
املادة ()107

تقارير مسؤولو املباريات

 .1يفرتض يف الوقائع الواردة يف تقارير املسؤولني عن املباريات أنها ُمطابقة للواقع.
 .2جيوز تقديم الدليل على عدم دقة محتويات هذه التقارير.
 .3إذا كان هناك أي اختالف يف التقارير الواردة من مختلف املسؤولني عن املباراة وليست هناك أي وسيلة حلل
هذه االختالفاتُ ،يعترب لتقرير احلكم حجية بشأن األحداث اليت وقعت يف ميدان اللعب ،ويكون لتقرير مراقب
املباراة احلجية بشأن األحداث اليت وقعت خارج ميدان اللعب.
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املادة ()108

الشهود
.1
.2
.3
.4

جيب على كل ُالمنتسبني لالحت د االمتثا ل ألي طلب حضور مىت ُط ِلب من أي واحد منهم احلضور كش هدَ ،ويجوز ُمع قبة أي
ً
شخص َي َمت ِنع عن االستج بة لطلب احلضور وفق لهذه الالحئة.
جيوز للجنة القض ئياة إعط ء االعتبا ر الواجب ألي رفض غري ُم ََبر للحضور أم مه أو لتقديم أدلة من ج نب أي طرف من أطراف
اخلصومة أو ممن ُيمثله أو من أي ش هد.
جيب على أي شخص ُيدعى للشه دة أم م اللج ن القض ئياة قول احلقيقة واإلج بة ب لصدق على األسئلة اليت توجه إليه.
جيوز للجنة القض ئياة أن تأخذ بشه دة الش هد كله أو ببعضه  ،كم جيوز له رفضه إذا رأت أنه ليست له صلة ب لوق ئع.

املادة ()109

عبء اإلثبات

يقع عبء اإلثبات فيما يتعلق باملخالفات االنضباطية على عاتق االحتاد.
املادة()110

لغة اإلجراءات

ُ .1تستخدم اللغة العربية يف جميع اإلجراءات الكتابية والشفوية أمام ال ِلجان القضائية ،كما ُتستخدم يف التقارير
ُالمقدمة أمامها والقرارات الصادرة عنها.
 .2جيب على أي طرف حيرغب يف استخدام لغة أخرى يف املرافعات أن حي ُ
طلب يف الوقت املناسب احلصول على
ً
خدمات ُمرتجم ،حويجوز للجنة القضائية ُالمختصة أن تتخذ القرار الذي تراه مناسبا يف هذه احلالة.
املادة ()111

االعالن بالقرارات واملستندات

 .1جيب اعالن القرارات الصادرة من اللجنة إىل كل أطراف اخلصومة.
 .2جيوز توجيه حجميع االعالنات (بما يف ذلك القرارات وغريها من ُالمستندات) اخلاصة بالالعبني واملسؤولني إىل
أنديتهم إذا لم يتوفر للجنة القضائية عنوان الشخص املعين ،ويجب على النادي يف مثل هذه احلالة توصيل
املستندات إىل األشخاص املوجهة إليهمُ ،وت حعترب االعالنات والوثائق اليت ُت حسلم عن طريق األندية قد تم إبالغها
بشكل صحيح إىل الشخص املوجهة إليه.
ُ .3ت حعترب القرارات ُ
والمستندات اليت ُت حرسل عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكرتوين أو يتم تسليمها باليد مقابل
ً
التوقيع قد استوفت شروط النفاذ قانونا.
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املادة ()112

التكاليف واملصروفات

 .1يتحمل االحتاد تكاليف اإلجراءات أمام اللجان القضائية.
 .2جيب حتميل التكاليف اليت تكون ناُتة عن التعسف إىل الطرف املسؤول ،بغض النظر عن نتيجة اخلصومة.
 .3جيب أن يتحمل كل طرف التكاليف اخلاصة به ،بما يف ذلك تكاليف الشهود واملمثلني واملرتجمني واملستشارين
القانونيني واخلرباء التابعني له.
املادة ()113

إيقاف اإلجراءات

جيوز إيقاف اإلجراءات يف ٍأي من احلاالت التالية:
 .1إذا توصل الطرفان إىل اتفاق.
 .2اعالن إفالس أحد األطراف.
 .3إذا لم يكن لها أساس من الصحة.
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القسم الثاني

اإلجراءات أمام اللجان القضائية
املادة()114

بدء اإلجراءات

 .1جيوز للجنة القضائية أن تتخذ اإلجراءات يف املخالفات التأديبية ُحبكم املنصب أو ً
بناء على الطلب.
 .2جيوز للجنة االنضباط أو جلنة األخالق أن تتخذ اإلجراءات ُب ً
ناء على ٍأي من األسباب التالية:
أ .على أساس التقارير الرسمية.
ب .إذا تم تقديم احتجاج.
ج .املخالفات ُالم حبلغ عنها واليت تقع ضمن هذه الالحئة.
دً .
بناء على طلب اللجنة حالتنفيذية لالحتاد أو رئيس االحتاد أو األمني العام لالحتاد.
ه .على أساس الوثائق الواردة من السلطات العامة.
و .إذا تم رفع شكوى.
 .3جيوز ألي شخص وألي هيئة حتقديم تقرير أو شكوى عن أي سلوك ُيرى أنه يتناىف مع لواحئ االحتاد أو لواحئ إدارة
ً
دوري جنوم قطر إىل جلنة االنضباط أو جلنة األخالق أو األمني العام ،جيب أن تقدم الشكاوى كتابة ،ويجب
على األمني العام إحالة الشكاوى اليت يتلقاها إىل جلنة االنضباط أو جلنة األخالق ُالم ح
ختصة.
 .4جيب على املسؤولني الرسميني عن املباريات حتقديم تقارير عن كل املخالفات اليت وصلت إىل علمهم.
املادة ()115

التحقيق

ُ .1جيري التحقيق حتت اإلشراف ُالمباشر لرئيس اللجنة املختصة ،ويجوز له إسناد التحقيق لنائب الرئيس أو ألي
واحد أو أكرث من أعضاء اللجنة أو لسكرتارية اللجنة.
 .2جيوز للجنة يف احلاالت ُالمعقدة طلب تدخل أي جهة أخرى يف التحقيق ،ويجب احلصول على املوافقة ُالمسبقة
من السكرتري العام على التكاليف المالية يف مثل هذه احلالة.
ً
ُ .3جيرى التحقيق مع األطراف والشهود وإجراءات فحص ُالمستندات وكل التدابري األخرى ُالمتصلة بالقضية كتابيا
ً
كما جيوز أن تكون شفاهية.
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املادة ()116

التعاون من قبل األطراف

 .1جيب على جميع األطراف التعاون إلثبات الوقائع ،ويجب على وجه اخلصوص االمتثال لطلبات اللجان
القضائية للحصول على املعلومات .
 .2جيوز للسكرتارية فحص التقارير الواردة من األطراف للتأكد من صحتها كلما دعت الضرورة.
 .3جيوز للجنة القضائية ُالمختصة توقيع الغرامة على أي طرف ال يتعاون معها بعد إنذاره.
 .4جيوز للجان القضائية التوصل إىل القرار بشأن أي قضية باستخدام امللف الذي يف حوزتها إذا فشل األطراف يف
ً
التعاون معها ،خصوصا حاالت ُتاهل ُالم حهل الزمنية حالمنصوص عليها.
املادة ()117

كتابة اإلجراءات

ح
عقد اللجان القضائية جلسات للمرافعة ،وتتخذ قراراتها ً
بناء على امللفات ُالمقدمة لها.
 .1كقاعدة عامة ،ال ت ِ
 .2جيوز للهيئة القضائية ُالمختصة اختاذ الرتتيبات الالزمة لعقد جلسة للمرافعة ً
بناء على طلب اخلصوم أو بقرار
منها.
 .3جيب أن تكون املرافعات سرية.
املادة()118

املداوالت وإختاذ القرارات دون اجتماع

 .1جيوز للجان القضائية بصفة استثنائية ويف حاالت الضرورة إجراء املداوالت واختاذ القرارات بعد إجراء
املناقشات عرب الهاتف أو عرب دائرة تلفزيونية ُمغلقة أو عرب التمرير أو أي وسيلة أخرى مماثلة.
 .2يف هذه احلالة ،ليس هناك حاجة لعقد جلسة مرافعات.
 .3يقوم السكرتري بتسجيل املحضر يف هذه احلاالت كأنها جلسات عادية.
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املادة ()119

القرارات

 .1جيب تنفيذ القرارات بمجرد إخطار األطراف املعنية بها.
 .2مع عدم اإلخالل بنص المادة  ،120جيب أن يتضمن القرار ما يلي وإال كان باطال:
أ .أسماء أعضاء اللجنة.
ب .أسماء اخلصوم.
ج .ملخص للوقائع.
د .أسباب القرار.
ه .املواد القانونية اليت ُبين عليها القرار.
و .نص القرار.
ز .إخطار اخلصوم بالطريقة اليت ُي حق حدم بها االستئناف.
ح .توقيع رئيس اللجنة والسكرتري.
 .3جيب إرسال نسخة من القرارات إىل األمني العام.
ً
 .4تعترب قرارات جلنة االستئناف نهائية وال جيوز استئنافها إال أمام هيئة قطر للتحكيم الريايض وفقا لألحكام
ذات الصلة يف النظام األسايس لالحتاد.
ُ .5تعترب قرارات جلنة االنضباط وجلنة األخالق ُالمختصة نهائية وال جيوز استئنافها بعد فوات املدة ُالمحددة
لتقديم االستئنافات.
املادة ()120

إصدار القرارات بدون حيثيات

 -1جيوز للجان القضائية إصدار قراراتها دون اصدار حيثياته وتكتفي فقط بمنطوق القرار .ويف ذات الوقت ،جيب
إبالغ األطراف بأحقيتهم خالل  10أيام من تاريخ استالم منطوق القرار أن يطالبوا كتابة باحلصول على حيثيات
القرار ،ويف حالة عدم تقديم الطلب ،يعترب القرار نهائيا وملزما وغري قابل لالستئناف.
 .2يف حالة طلب أحد األطراف حيثيات القرارُ ،يرسل القرار شامال حيثياته لألطراف .يتم تطبيق املدة الزمنية
لتقديم استئناف عقب استالم القرار حبيثياته.
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املادة ()121

نشر القرارات

 .1حيق إلدارة االحتاد نشر القرارات الصادرة عن اللجان القضائية دون موافقة أطراف اخلصومة ،مىت رأت ذلك
ً
مناسبا.
 .2إذا احتوى القرار على معلومات سرية ،جيوز إلدارة االحتاد أن تقرر ،بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد أطراف
اخلصومة ،أن تصدر نسخة من القرار دون إشارة إىل األسماء.

القسم الثالث
املادة () 122

االحتجاجات

اعالن االحتجاجات

 .1حيق لألندية تقديم االحتجاجات.
ً
 .2جيب توجيه االحتجاج إىل األمني العام وأن يكون مكتوبا ،ويجب أن يسلم باليد إىل مراقب املباراة خالل
ساعتني ( )2من نهاية املباراة املعنية ،ويجب تقديم أسباب االحتجاج إىل األمني العام خالل اثنني
وسبعني ( )72ساعة من نهاية املباراة املعنية.
 .3ال جيوز تمديد املهلة الزمنية لالحتجاج ،ويجوز تقصري املهلة الزمنية لالحتجاج يف بعض املسابقات األخرى
من أجل ُحسن سري املنافسة.
 .4جيب توقيع االحتجاج من جانب النادي.
 .5عند تقديم أسباب االحتجاج إىل األمني العام جيب تسديد رسوم االحتجاج البالغة ثالثة آالف ()3.000
لاير قطري ،وال ُت ح
سرتد إال إذا تم قبول االحتجاج.
ُ .6يقدم االحتجاج يف مباريات الفئات السنية خالل  24ساعة من نهاية املباراة .أو بنهاية الدوام الرسيم بأول
يوم دوام بعد العطلة الرسمية .
املادة ()123

عدم قبول االحتجاجات

ال جيوز تقديم االحتجاجات ضد القرارات امليدانية للحكم.
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القسم الرابع
املادة ()124

االستئنافات

القرارات القابلة لالستئناف

جيوز تقديم االستئناف ضد أي قرار صادر من جلنة االنضباط أو جلنة األخالق لدى جلنة االستئناف إال إذا كانت
العقوبة التأديبية هي إحدى العقوبات التالية:
أ .لفت النظر.
ب .التحذير.
ج .اإليقاف الذي ال يزيد عن ثالث مباريات.
د .الغرامة اليت ال تزيد عن خمسني ألف ( )50.000لاير قطري.
ه .القرارات الصادرة بسبب عدم احرتام قرارات االحتاد أو الفيفا أو االحتاد اآلسيوي.
املادة ()125

احلق يف االستئناف

ً
 .1جيوز تقديم االستئناف أمام جلنة االستئناف من أي شخص كان طرفا يف اخلصومة أمام جلنة االنضباط،
بشرط أن تكون له مصلحة قانونية ُتربر طلب تعديل القرار أو إلغائه.
 .2جيوز لألندية استئناف القرارات الصادرة بمعاقبة الالعبني أو املسؤولني التابعني لها ،بشرط وجود إتفاق
مكتوب بينها وبني الشخص املعين.

املادة ()126

املدة احملددة لالستئناف

ً
ً
 .1جيب تقديم االستئناف مكتوبا ومشفوعا بأسباب االستئناف إىل األمني العام خالل عشرة ( )10أيام من
تاريخ االعالن بالقرار.
ً
ُ .2يعترب االستئناف مرفوضا إذا لم يستوف هذه الشروط.
 .3جيوز للجنة االنضباط – يف احلاالت العاجلة – تقصري مدة االستئناف بما ال يقل عن ثالثة ( )3أيام من
تاريخ االعالن عن القرار.
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املادة ()127

وجوب أن يكون االستئناف كتابيا

ً
 .1جيب على ُالمستأنف تقديم استئنافه ِكتابيا إىل األمني العام وتسليمه باليد واحلصول على التوقيع
باالستالم أو عن طريق الفاكس.
 .2جيب أن يشتمل االستئناف على أسباب االستئناف واألدلة اليت يستند إليها ،وأن يتم توقيعه من ِقبل
املستأنف أو ممثله.

املادة ()128

رسوم االستئناف

 .1جيب على أي شخص يرغب يف تقديم استئناف أن يدفع لالحتاد رسوم استئناف غري قابلة لالسرتداد مبلغ
خمسة آالف ( )5.000لاير قطري.
ُ
 .2جيب دفع رسوم االستئناف خالل املدة املحددة لالستئناف وإال أ ُعترب االستئناف غري مقبول.
املادة ()129

وقف التنفيذ

 .1ال يؤدي االستئناف إىل إيقاف سريان القرار ،إال القرار الصادر بالغرامة.
 .2جيوز للمستأنف طلب إيقاف تنفيذ القرار املستأنف إىل حني صدور قرار جلنة االستئناف.
ً
 .3جيب أن يكون طلب وقف التنفيذ مسببا وأن يتم تقديمه مع طلب االستئناف.
 .4جيوز لرئيس جلنة االستئناف أن يقرر وقف تنفيذ القرار إذا ُق ِدم له طلب مسبب.
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القسم اخلامس

املادة ()130

اإلجراءات اخلاصة

تصحيح القرارات

جيوز للجنة القضائية تصحيح أي أخطاء مادية أو أي أخطاء أخرى واضحة يف القرار يف أي وقت.
املادة ()131

التماس إعادة النظر

 .1جيوز للجنة القضائية ُالمختصة أن تقرر إعادة القضية للمرافعة بعد صدور القرار ً
بناء على طلب أي طرف
من أطراف اخلصومة أو االحتاد ،إذا ادعى أن لديه وقائع جديدة وجوهرية أو أدلة جديدة لم يتمكن من
تقديمها قبل صدور القرار رغم بذله العناية الواجبة.
 .2جيب تقديم طلب التماس إعادة النظر إىل األمني العام خالل عشرة ( )10أيام من اكتشاف أسباب
االلتماس ،بشرط أال تزيد املدة عن سنة من تاريخ سريان القرار.
 .3يقوم األمني العام بتحويل طلب التماس إعادة النظر إىل اللجنة القضائية ُالمختصة اليت اختذت القرار
ُالم حقدم خبصوصه الطلب.

املادة ()132

التدابري املؤقتة

 .1لرئيس جلنة االنضباط ،و يف حالة غيابه جيوز لنائبه ،و لرئيس جلنة األخالق املختصة ،أو نائبه يف حالة
غيابه ،إصدار أمر بالتدابري املؤقتة الالزمة يف حالة الطوارئ أو للحفاظ على االنضباط يف السلوك الريايض
أو لتجنب ضرر ال يمكن إصالحه أو ألسباب تتعلق بالسالمة أو األمن ،ويجوز للرئيس ويف حالة غيابه جيوز
ً
لنائبه أن يتخذ قراره ً
بناء على األدلة ُالمتاحة يف ذلك الوقت ،وال يكون ُملزما بعقد جلسة استماع للخصوم.
ً
 .2تسري التدابري املؤقتة ملدة أقصاها ثالثني ( )30يوما ،ويجوز خصم هذه املدة من العقوبة التأديبية النهائية،
ولرئيس جلنة االنضباط ،و يف حالة غيابه جيوز لنائبه ،ولرئيس جلنة األخالق املختصة أو نائبه يف حالة
ً
غيابه ،أن يمدد صالحية التدابري املؤقتة بصفة استثنائية ملدة ال تزيد عن عشرين ( )20يوما.
 .3جيوز تقديم االستئناف ضد التدابري املؤقتة الصادرة عن رئيس جلنة االنضباط أو نائبه يف حالة غيابه أو
ً
الصادرة من رئيس جلنة األخالق أو نائبه يف حالة غيابه ،جيوز استئنافها لدى جلنة االستئناف وفقا لهذه
الالحئة ،ولكن جيب أن يتم ذلك يف خالل يومني ( )2من تاريخ اإلخطار بالتدابري ُالمقدم ضدها االستئناف
وبدون رسوم استئناف  .لرئيس جلنة االستئناف ويف حالة غيابه جيوز لنائبه أن يفصل يف هذه االستئنافات
ً
منفردا وتكون مثل هذه القرارات نهائية وغري قابلة للطعن فيها.
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املادة ()133

الباب اخلتامي
ُ

نطاق سريان الالئحة ـ حاالت اإلغفال ـ العرف.

ً
ً
 .1تسري هذه الالحئة على كل املواضيع اليت تناولتها أحكامها صراحة أو ضمنا.
 .2يف حالة عدم وجود نص يف هذه الالحئة ملعاجلة أي حالة من احلاالت ،جيوز للجان القضائية أن تتخذ
ً
قرارها وفقا آلراء الفقهاء أو القواعد العرفية لرياضة كرة القدم ،و يف غياب الفقه والعرف ،جيوز للجنة أن
ً ً
تتخذ القرار الذي تراه مناسبا وفقا لقواعد العدالة.

املادة () 134

احلق يف إصدار قواعد تأديبية حمددة

 - 1جيوز للجنة التنفيذية إصدار قواعد تأديبية محددة خاصة بأي مسابقة ،كما جيوز لها إصدار أي لواحئ تنظم أي
مسائل أخرى محددة.
 - 2كذلك جيوز لالحتاد القطري لكرة القدم وجلانه املختصة إختاذ القرارات التأديبية حيال مخالفة تطبيق لواحئ
املسابقات والتعاميم يف أي وقت من األوقات .
املادة ()135

اللغات الرمسية

 .1تكون اللغات الرسمية لهذه الالحئة هي اللغتني العربية واالجنلزيية.
 .2يف حال وجود أي تعارض بني نصني أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلجنلزيية يسود النص العريب.
املادة ()136

اعتماد الالئحة وسريانها

 .1تلغي هذه الالئحة لوائح االنضباط السابقة.
 .2تم اعتماد هذه الالئحة من ِق َبل اللجنة التنفيذية بتاريخ 2021/07/01م ،ويسري مفعولها
من تاريخ إصدارها ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها من ِق َبل اللجنة التنفيذية.
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