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مصطلحات وتعاريف 
الكلمات التي تشير إلى المذكر تشمل المؤنث، كما أن الكلمات 

بصيغة المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح

التعريف املصطلح

.QFA يرمز له بـ االحتاد القطري لكرة 
القدم

هي اجلهاز التنفيذي لالحتاد القطري لكرة القدم اللجنة التنفيذية لالحتاد

.FIFA االحتاد الدويل لكرة القدم ويرمز له بـ الفيفا

.AFC يرمز له بـ االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم

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

محكمة التحكيم 
الريايض

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

هيئ�ة قطر للتحكيم 
الريايض

 هي اجلهة املختصة بالضوابط الرقابي�ة الالزمة لضمان حسن 
كفاءة األداء المايل لألندية الرياضية والرتكزي على حماية الدائن جلنة الرقابة المالية

املسابقات الرسمية اليت ينظمها االحتاد القطري لكرة القدم 
ومؤسسة دوري جنوم قطر لفرق أندية الدرجة األوىل والدرجة 
الثاني�ة والفئات السني�ة، طبقًا ألحكام املسابقات ذات الصلة 

واليت َتْصُدر من حني آلخر.

املسابقات

أنظمة الفيفا اخلاصة بأوضاع وإنتقاالت الالعبني اليت تصدر من 
حني آلخر.

الحئة أوضاع وإنتقاالت 
الالعبني

يعين فريق الدرجة األوىل للنادي العضو والذي حيق له املشاركة يف 
.QNB مسابقة دوري جنوم فرق الدرجة األوىل

هو الالعب الذي ال حيمل اجلنسية القطرية وليس مسجال 
كالعب مقيم أو محلي وفقا ألحكام اللواحئ املطبقة. الالعب األجنيب

االحتاد الذي كان النادي السابُق تابعًا له. االحتاد السابق

النادي الذي سينتقل منه الالعب. النادي السابق

التعريف املصطلح
هو شخص طبيعي يقوم بتمثي�ل الالعبني و/أو األندية سواء 

بمقابل مادي أو بدون مقابل وذلك للتفاوض من أجل إبرام عقد 
عمل أو يمثل األندية يف التفاوض إلبرام عقود إنتقال الالعبني. 

يمكن أن يكون الوسيط إما محليًا أو أجنبي�ًا وذلك طبقا للواحئ 
العمل مع الوسطاء والصادرة من قبل االحتاد القطري لكرة القدم.

الوسيط

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

هو الالعب الذي حيمل اجلنسية القطرية ومسجاًل على أساسها. الالعب املحلي
هو الالعب الذي ال حيمل اجلنسية القطرية، وليس مسجاًل 

كالعب أجنيب وفقًا لشروط وأحكام هذه اللواحئ واملتطلبات اليت 
يضعها االحتاد القطري لكرة القدم.

الالعب املقيم

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

الالعبني األساسيني واإلحتي�اطيني للمباراة(. 
قائمة املباراة 

اًل كعضو يف االحتاد القطري لكرة القدم. النادي الذي يكون ُمَسجَّ النادي العضو

هو الالعب الذي لم يبلغ سن الثامنة عشر عاًما. القاصر

االحتاد الذي يتبع له النادي اجلديد. االحتاد اجلديد

النادي الذي سينتقل إليه الالعب. النادي اجلديد
مة مثل بطوالت  املباراة اليت جتري يف إطار كرة القدم الُمَنظَّ
الدوريات الوطني�ة والكؤوس الوطني�ة والبطوالت الدولية 

لألندية، وال تشمل البطوالت الودية أو التجريبي�ة.  
املباراة الرسمية

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

م حتت رعاية االحتاد الدويل لكرة القدم  مباريات كرة القدم اليت ُتَنظَّ
)الفيفا(، أو االحتادات القارية أو االحتادات الوطني�ة، أو تلك اليت 

ح بها من ِقَبِلهم. ُيَصرَّ
مة كرة القدم الُمَنظَّ
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التعريف املصطلح
فرتة ثالثة مواسم كاملة أو ثالث سنوات، أيهما يأيت أواًل تب�دأ 

بعد سريان العقد إذا تم توقيعه قبل بلوغ الالعب املحرتف 
سن 28 عامًا أو فرتة موسمني كاملني أو سنتني، أيهما يأيت 

أواًل وتب�دأ بعد سريان العقد إذا تم توقيعه بعد بلوغ الالعب                                   
املحرتف  سن 28 عامًا. 

الفرتة املحمية

هو الدوري الذي ينظمه االحتاد القطري لكرة القدم وتشارك فيه 
فرق أندية الدرجة الثاني�ة لدى  االحتاد القطري لكرة القدم. دوري الدرجة الثاني�ة

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

هو الدوري الذي يشارك فيه الفريق األول يف أندية الدرجة األوىل 
وتنظمه مؤسسة دوري جنوم قطر ويرمز له 

.QNB Stars League بـ
QNB دوري جنوم

هي املؤسسة اليت تعىن بتنظيم دوري جنوم QNB وغريها من 
املسابقات املحلية اليت تسند إليها من قبل اإلحتاد ويرمز 

.QSLM لها بـ
مؤسسة دوري جنوم قطر

الفرتة اليت حيددها االحتاد القطري لكرة القدم بمقتىض المادة          
) 5، 6( من هذه الالحئة.

فرتة التسجيل 
واالنتقاالت

نظم ولواحئ االحتاد القطري لكرة القدم اخلاصة
اللواحئ  بأوضاع وانتقاالت الالعبني.

يتم حتديد فرتته )تاريخ بدايت�ه ونهايت�ه( بن�اًء على القرارات 
والتعاميم الصادرة من االحتاد القطري لكرة القدم. املوسم الريايض

هو تعميم يصدره االحتاد القطري لكرة القدم يف بداية املوسم 
الريايض خبصوص أعداد الالعبني ونظام التسجيل.  التعميم السنوي

الفريق األول لناد من الدرجة الثاني�ة يكون عضوًا يف اإلحتاد 
القطري لكرة القدم وحيق له املشاركة يف املسابقات اليت ينظمها 

االحتاد القطري لكرة القدم.
فريق الدرجة الثاني�ة

يرمز له ب )TMS(، وهو النظام املعمول به على الشبكة 
اإللكرتوني�ة بالتنسيق مع الفيفا من أجل تسهيل عمليات االنتقال 

الدولية لالعبني وحتسني مستوى الشفافية وتب�ادل املعلومات. 
نظام االنتقال الدويل

الفصل األول
أحكام عامة

الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين  |  2022 - 2023 
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المادة )1(
نطاق تطبيق الالئحة

اخلاصــة  الُمْلِزَمــة  والنظــم  لألحــكام  األســايس  املرجــع  هــي  الالحئــة  هــذه  إن   .1
ــي  ــمية ال ــابقات الرس ــاركة يف املس ــم للمش ــدم، وأهليته ــرة الق ــي ك ــاع الع بأوض
ينظمهــا االحتــاد القطــري لكــرة القــدم أو مؤسســة دوري جنــوم قطــر أو املســابقات 
صــة مــن طــرف االحتــاد القطــري لكــرة القــدم، وإنتقالهــم بــن األنديــة  الُمَرخَّ
األعضــاء، وفــض املنازعــات الــي تنشــأ بــن األنديــة األعضــاء والالعبــن و/
أو املســجلن ســابقًا لــدى االحتــاد القطــري لكــرة القــدم وقــت نشــوب الــزاع. 
ــة  ــأة األندي ــام لُمكاف ــع نظ ــدف إىل وض ــة ته ــذه الالحئ ــإن ه ــك، ف ــة إىل ذل باإلضاف

األعضــاء الــي تســتثمر يف تدريــب وتنشــأة الالعبــن الناشــئن.
ــا  ــبن إليه ــاء واملنتس ــة األعض ــاص – كل األندي ــه خ ــة – بوج ــذه الالحئ ــزم به يل  .2
ــي  ــن اإلداري والف ــراد اجلهازي ــن أف ــم م ــن وغريه ــدم، مدرب ــرة الق ــي ك ــن الع م

ــدم. ــرة الق ــري لك ــاد القط ــدى االحت ِلن ل ــجَّ الُمَس

المادة )2(
 أوضاع الالعبين: الهواة والمحترفون

ف الالعبون املشاركون ا يف مسابقات كرة القدم إىل هواة ومحرتفن. ُيَصنَّ  .1
الالعــب املحــرتف هــو املرتبــط بعقــٍد خطــي مــع نــاٍد معــٍن بمقابــٍل مــادي يفــوق   .2
املصاريــف الــي يتحملهــا بشــكل فعلــي جــراء ممارســته لعبــة كــرة القــدم، وعــدا 

ذلــك يعتــر الالعــب هاويــًا. 

المادة )3(
إستعادة وضع الهواية

ال جيــوز ألي العــب مســجل كمحــرتف أن يعــاد تســجيله كهــاٍو إال بعد مــرور ثالثن   .1
)30( يومــًا علــى األقــل مــن تاريــخ آخــر مبــاراة شــارك فيهــا كمحرتف.

ال يتــم دفــع أي تعويــض عنــد إســتعادة وضعيــة الهــاوي. ويف حــال إعــادة تســجيل   .2
الالعــب مــرة أخــرى كمحــرتف خــالل ثالثــن )30( يومــًا مــن إســتعادته وضعيــة 

ِطْبًقــا  التدريــب،  ناديــه اجلديــد أن يدفــع تعويضــًا عــن  فــإن علــى  الهــاوي، 
ــة. ــذه الالحئ ــواردة يف ه ــم ال ــكام والنظ لألح

المادة )4(
اإلعتزال 

نشــاِطِه  ممارســِة  عــن  التوقــِف  يف  الراغــِب  املحــرتِف  الالعــِب  علــى  يتعــُن   .1
ــاطه  ــاء نش ــب يف إنه ــاوي الراغ ــب اله ــده والالع ــدة عق ــاء م ــد إنته ــايض عن الري
الريــايض أن يظــل  ُمســجاًل لــدى االحتــاد القطــري لكــرة القــدم يف كشــوفات آخــر 

ــهرًا . ــن )30( ش ــرتة ثالث ــه لف ــاٍد ل ن
ــه يف  ــع نادي ــرة م ــر م ــب آلخ ــه الالع ــارك في ــذي ش ــوم ال ــرتة يف الي ــذه الف ــ�دأ ه تب  .2

مبــاراة رســمية.
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الفصل الثاني
قيد وإنتقاالت الالعبين 

وأعضاء الجهازين اإلداري 
والفني، وضم الالعبين 

لقائمة المباريات، وأهلية 
الالعبين 
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المادة )5(
 تسجيل الالعبين

ل الالعــب لــدى االحتــاد القطــري لكــرة القــدم بوضــع الالعــب  جيــب أن ُيَســجَّ  .1
الهــاوي أو املحــرتف حــى يتمكــن مــن اللعــب لــدى نــاٍد عضــو باالحتــاد، وفًقــا 

ألحــكام ونظــم هــذه الالحئــة.
2.  الالعبــون املســجلون هــم فقــط الالعبــون املؤهلــون للمشــاركة يف املســابقات 

الــي ينظمهــا االحتــاد القطــري لكــرة القــدم ومؤسســة دوري جنــوم قطــر . 
3.  بموجــب عمليــة  التســجيل، جيــب علــى الالعــب اإللــزام بلــواحئ ونظــم وقــرارات 
ــدم،  ــرة الق ــيوي لك ــاد اآلس ــا(، واالحت ــدم )الفيف ــرة الق ــدويل لك ــاد ال ــكام االحت وأح
)CAS(، لــوزان-  واالحتــاد القطــري لكــرة القــدم، ومحكمــة التحكيــم الريــايض 
سويســرا ، وهيئــ�ة قطــر للتحكيــم الريــايض، باإلضافــة إىل لــواحئ مؤسســة دوري 

جنــوم قطــر، حيثمــا إنطبقــت. 
ال جيوز لالعب أن يكون ُمسجاًل مع أكرث من ناٍد يف نفس الوقت.  .4

جيــوز لالعــب أن يســجل مــع ثــالث أنديــة كَحــدٍّ أقــى يف املوســم الواحــد و خــالل   .5
هــذه الفــرتة جيــوز لالعــب أن يشــارك يف املباريــات الرســمية مشــاركة فعليــة يف أي 

وقــت مــن أوقــات املبــاراة   ِلناِدَيــْن إْثَنــْنِ فقــط.
وكإســتثن�اء للقاعــدة املذكــورة يف البنــ�د الســابق )5(، فإنــه إذا كان الالعــب ُمْنَتقــاًل   .6
بــن ناِدَيــْن ينتميــن إىل احتــادات لديهــا مواســم متداخلــة )علــى ســبي�ل املثــال: 
بدايــة موســم الصيــف أو اخلريــف يف مقابــل موســم الشــتاء أو الربيــع( ، فيجــوز 
عندئــٍذ أن يشــارك يف املباريــات الرســمية لنــاٍد ثالــث أثنــ�اء املوســم الُمشــاِر إليــه، 
ــة إىل  ــابقن. باإلضاف ــ�ه الس ــع ناديي ــده م ــروط تعاق ــًا بش ــون ملزم ــرط أن يك بش
ذلــك، جيــب عليــه اإللــزام بالبنــود والشــروط املتعلقــة بفــرتة التســجيل واحلــد 

األدىن ملــدة العقــد.
7. يف ظــل كافــة الظــروف، جيــب إيــالء اإلعتبــ�ار إىل الزاهــة الرياضيــة للمســابقات، 
الرســمية  املباريــات  وعلــى وجــه اخلصــوص، ال جيــوز لالعــب أن يشــرتك يف 

ــن . ــن نادي ــرث م ــة ألك ــاركة فعلي مش

8. يف جميــع األحــوال وخــالل كافــة املســابقات، تقــع املســؤولية حصرّيــًا واســتثن�ائّي�ًا 
دائمــًا علــى األنديــة للتأكــد مــن اإللــزام التــام جبميــع لــواحئ وتعاميــم ومتطلبــات 
االحتــاد القطــري لكــرة القــدم ومؤسســة دوري جنــوم قطــر الــي تتعلــق علــى وجــه 
نظــام  إنتقاالتهــم عــن طريــق  الالعبــن وشــروط  بأهليــة تســجيل  التحديــد 
)TMS(، ُتطبــق العقوبــات التأديبيــ�ة مــن قبــل الهيئــ�ات القضائيــ�ة باالحتــاد 

القطــري لكــرة القــدم حبــق كل مــن خيالــف مــا ُذكــر يف هــذه الفقــرة. 

المادة )6(
فترات اإلنتقاالت  

ــددة  ــنوية املح ــاالت الس ــرتيت اإلنتق ــدى ف ــ�اء إح ــن إال أثن ــال الالعب ــوز إنتق ال جي  .1
مــن قبــل االحتــاد القطــري لكــرة القــدم، ويعــي ذلــك فــرتة اإلنتقــال األوىل وفــرتة 

ــ�ة. ــال الثاني اإلنتق
كإستثن�اء من القاعدة املبين�ة يف البن�د السابق )1( فإنه: -    .2

ــاالت أن  ــرتة اإلنتق ــة ف ــل نهاي ــُده قب ــى عق ــذي إنته ــرتف ال ــب املح ــوز لالع جي أ. 
ل خــارج هــذه الفــرتة مــع األخــذ يف اإلعتبــ�ار مســألة الزاهــة الرياضيــة  ُيَســجَّ

للمســابقات.
ــرًا وبالــرتايض مــع النــادي  ب. جيــوز لالعــب املحــرتف الــذي أنهــى عقــده ُمبكِّ
ــو  ــا ه ــًا لم ــاالت، وفق ــرتة اإلنتق ــارج ف ــجل خ ــال أن يس ــرتة اإلنتق ــاء ف ــل إنته قب

ــة. ــذه الالحئ ــ�د وه ــذا البن ــه يف ه ــوص علي منص
ج. يف حالــة إنهــاء التعاقــد بــن النــادي والالعــب ألســباب عادلــة، يتــم إختــاذ 
ــراف،  ــوق األط ــى حق ــًا عل ــود وحفاظ ــخ العق ــادي فس ــة لتف ــراءات املؤقت اإلج

شــرط أن ال يكــون العقــد خاضعــًا إلختصــاص الفيفــا.
3. تبــ�دأ فــرتة التســجيل األوىل بعــد إنتهــاء املوســم الريــايض وتنتهــي عــادة قبــل 
بدايــة املوســم اجلديــد وال تتجــاوز هــذه الفــرتة مــدة إثنــ�ا عشــر )12( أســبوعًا. أمــا 
ــة  ــاوز أربع ــايض وال تتج ــم الري ــف املوس ــ�دأ يف منتص ــ�ة فتب ــجيل الثاني ــرتة التس ف
ــرتة  ــخ ف ــري تواري ــل أو تغي ــدم تعدي ــرة الق ــري لك ــاد القط ــق لالحت ــابيع. حي )4( أس

ــخ. ــذه التواري ــول ه ــن حل ــجيل إىل ح التس
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يقــوم االحتــاد القطــري لكــرة القــدم بإخطــار األنديــة بفــرتيت التســجيل لــكل موســم   .4
وأي تعديــل أو تغيــري ذي صلــة، إن ُوجــد.

مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك، ال جيــوز تســجيل الالعــب يف نــاٍد ُمَعــنَّ إال إذا تــم   .5
تقديــم طلــب رســي لالحتــاد القطــري لكــرة القــدم أثنــ�اء فــرتة التســجيل.

6.   تســري أحــكام هــذه المــادة علــى الالعبــن الهــواة املســجلن بكشــوفات االحتــاد 
القطــري لكــرة القــدم.

7. ال تنطبق البنود اخلاصة بفرتيت التسجيل على املسابقات الي يقتصر اإلشرتاك 
فيها على الهواة.  يقوم االحتاد القطري لكرة القدم بتحديد فرتيت تسجيل الالعبن 

يف هذه املسابقات، بشرط إيالء اإلعتب�ار للزاهة الرياضية للمسابقات املعني�ة 
وبإخطار األندية بفرتيت التسجيل. 

المادة )7(
 أ. أحكام ومبادئ تسجيل الالعبين ألندية الدرجة األولى :- 

تسجيل عدد ال يتجاوز )28 العب( ضمن كشف فئة أول رديف .  .1
تســجيل عــدد ال يتجــاوز خمــس العبــن أجانــب كحــد أقــى ضمــن قائمــة الـــــ   .2

ــايل:- ــو الت ــى النح ــف عل ــة أول ردي ــب لفئ )28( الع
أ. )3(  العبن أجانب.

ب. )1(  العب آسيوي.
ــاء     ــدول األعض ــن ال ــ�ة م ــة عربي ــية دول ــى جنس ــن حامل ــريب م ــب ع ج. )1(  الع

ــ�ة. ــدول العربي ــة ال جبامع
د. يســمح بمشــاركة الالعبــن املذكوريــن أعــاله يف قائمــة املبــاراة، علــى أال 

ــاراة. ــات املب ــن أوق ــت م ــرىم يف أي وق ــارس م ــز ح ــم مرك ــًا منه ــغل أي يش
ــن  ــاٍد ضم ــكل ن ــن ل ــن مقيم ــن  ) 6 ( العب ــتة العب ــاوز س ــدد ال يتج ــجيل ع 3. تس

قائمــة الـــــ )28( لفئــة أول رديــف .
ال جيــوز إعــادة قيــد الالعــب املقيــم )غــري مواليــد قطــر( وعمــره فــوق 28 ســنة إال   .4

بعــد موافقــة اللجنــة التنفيذيــة باالحتــاد.

5.  كل العــب ليــس مــن مواليــد دولــة قطــر ال جيــوز تســجيِله كالعــب ُمقيــم، وفقــًا 
ــاد ــة لالحت ــة التنفيذي ــة اللجن ــة، إال بموافق ــذه الالحئ ــكام ه ألح

ختضع كافة تسجيالت الالعبن للواحئ الرقابة المالية.  .6

ب. أحكام ومبادئ تسجيل الالعبين ألندية الدرجة الثانية: -

1.  تسجيل عدد ال يتجاوز )26 العب( ضمن كشف الفريق األول.
تســجيل عــدد ال يتجــاوز خمســة العبــن أجانــب كحــد أقــى ضمــن قائمــة الـــــ   .2

ــايل ــو الت ــى النح ــب عل )26( الع
أ. )3(  العبن أجانب.

ب. )1(  العب آسيوي.
ج.  )1( العــب عــريب مــن حاملــى جنســية دولــة عربيــ�ة مــن الــدول األعضــاء 

جبامعــة الــدول العربيــ�ة .
د.   يســمح بمشــاركة الالعبــن املذكوريــن أعــاله يف قائمــة املبــاراة، علــى أال 

يشــغل أيــًا منهــم مركــز حــارس مــرىم يف أي وقــت مــن أوقــات املبــاراة.

3. تســجيل عــدد ال يتجــاوز ســتة العبــن )6( العبــن مقيمــن مــن مواليــد قطــر ال 
تتجــاوز أعمارهــم عــن 28 ســنة.

ال جيــوز إعــادة قيــد الالعــب املقيــم )غــري مواليــد قطــر( وعمــره فــوق 28 ســنة إال   .4
بعــد موافقــة اللجنــة التنفيذيــة باالحتــاد.

كل العــب ليــس مــن مواليــد دولــة قطــر ال جيــوز تســجيِله كالعــب ُمقيــم، وفقــًا   .5
ــاد ــة لالحت ــة التنفيذي ــة اللجن ــة، إال بموافق ــذه الالحئ ــكام ه ألح

ختضع كافة تسجيالت الالعبن للواحئ جلنة الرقابة المالية.  .6
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المادة )8(
اجراءات وشروط تسجيل الالعبين ووثائق التسجيل

ــجيل  ــروط تس ــراءات وش ــة بإج ــار األندي ــدم بإخط ــرة الق ــري لك ــاد القط ــزم االحت يل
ــد. ــايض اجلدي ــم الري ــول املوس ــل حل ــجيلهم قب ــة لتس ــق املطلوب ــن والوثائ الالعب

المادة )9(
 طلب التسجيل

1. جيــب تقديــم طلــب تســجيل الالعــب املحــرتف علــى نمــوذج التســجيل الرســي 
واملعتمــد مــن قبــل االحتــاد القطــري لكــرة القــدم مرفقــًا بــه جميــع  الوثائــق 

واملســتن�دات. 
2. يتحمــل النــادي العضــو مســؤولية مطابقــة وصحة املســتن�دات املتعلقة بتســجيل 
اإلنضبــاط  للجنــة  ويجــوز  القــدم  لكــرة  القطــري  لالحتــاد  واملقدمــة  الالعــب 

ــ�د.  ــذا البن ــكام ه ــف أح ــن خيال ــق م ــ�ة حب ــراءات التأديبي ــاذ اإلج ــاد إخت باالحت

المادة )10(
 الفحص الطبي

ال جيــوز تســجيل أي العــب وضمــه لقائمــة املباريــات اخلاصــة بمســابقات فــرق   .1
أنديــة الدرجــة األوىل أو فــرق أنديــة الدرجــة الثانيــ�ة، إال إذا كان الئقــًا بنتيجــة 
الفحــص الطــي الــذي يتــم إجــراؤه بمستشــفى )ســبيت�ار(، بمــا يف ذلــك ختطيــط 
القلــب. ويجــب علــى كل العــٍب ُمْلــَزٌم باخلضــوع للفحــص الطــي وإجتيــ�ازه 
بنجــاح قبــل بدايــة املوســم الريــايض كل عــام، و كمــا جيــب أن يكــون الالعــب 
الئقــًا مــن الناحيتــن البدنيــ�ة والصحيــة، وذلــك بموجــب شــهادة طبيــ�ة تتضمــن 
الشــهادة  م هــذه  وُتَســلَّ الطــي.  الفحــص  بنتــ�اجئ  التفاصيــل اخلاصــة  جميــع 
لالحتــاد القطــري لكــرة القــدم مباشــرة بعــد إجــراء الفحــص الطــي، علــى أن حتمــل 

ــص.  ــراء الفح ــام بإج ــذي ق ــب ال ــم الطبي ــع وخت توقي
ــب إىل  ــاف الالع ــم إيق ــوف يت ــي س ــص الط ــرتة الفح ــة ف ــاء صالحي ــة إنته يف حال  .2

ــد. ــي اجلدي ــص الط ــهادة الفح ــار  ش ــن إحض ح

3. ال يتــم تســجيل أي العــب مــن الفئــات الســني�ة وضمــه لقائمة املباريــات اخلاصة 
ــا بنتيجــة الفحــص الطــي والــذي يتــم إجــراؤه  جبميــع املســابقات إال إذا كان الئًق
مــن قبــل جهــة طبيــ�ة رســمية معتمــدة بدولــة قطــر. وكل العــٍب ُمْلــَزٌم باخلضــوع 
ــا  ــام، و كم ــايض كل ع ــم الري ــة املوس ــل بداي ــاح قب ــ�ازه بنج ــي وإجتي ــص الط للفح
جيــب أن يكــون الالعــب الئقــًا مــن الناحيتــن البدنيــ�ة والصحيــة، وذلــك بموجــب 
شــهادة طبيــ�ة تتضمــن جميــع التفاصيــل اخلاصــة بنتــ�اجئ الفحــص الطــي . 
م هــذه الشــهادة لالحتــاد القطــري لكــرة القــدم مباشــرة بعــد إجــراء الفحــص  وُتَســلَّ

الطــي، علــى أن حتمــل توقيــع وختــم الطبيــب الــذي قــام بإجــراء الفحــص. 

المادة )11(
وثيقة تسجيل الالعب

ل فيهــا الالعــب  يقــوم االحتــاد القطــري لكــرة القــدم بزويــد األنديــة الــي ُيَســجَّ
ــة  ــري وثيق ــب أن تش ــب. ويج ــة بالالع ــات اخلاص ــن البي�ان ــجيل تتضم ــة تس بوثيق
ل فيــه الالعــب منــذ املوســم الريــايض الــذي يصــادف يــوم  التســجيل إىل كل نــاٍد ُســجِّ
ميــالده الثــاين عشــر )12(. وإذا صــادف أن وقــع يــوم ميــالد الالعــب بــن موســمن 
ل فيــه الالعــب أثنــ�اء املوســم  جيــب أن تشــري وثيقــة التســجيل إىل النــادي الــذي ُســجِّ

الــذي يلــي يــوم ميــالده. 

المادة )12(
تغيير صفة الالعب في التسجيل

ت االحتــاد القطــري لكــرة القــدم بصفتــه  ٍل يف ِســِجالِّ 1. ال جيــوز ألي العــب ُمســجَّ
ل حتــت أي صفــة أخــرى بغــض النظــر عــن  العبــًا أجنبيــ�ًا أو العبــًا مقيمــًا أن ُيَســجَّ

ــر.  ــة قط ــا يف دول ــي قضاه ــدة ال امل
ــري  ــب القط ــع املنتخ ــاراة( م ــة املب ــة بداي ــن قائم ــجل )ضم ــب املس 2.  إذا كان الالع
ــوق(، وفقــا ألحــكام ولــواحئ االحتــاد الــدويل  ــئن فمــا ف ــدم )فئــة الناش لكــرة الق
لكــرة القــدم الــي حتكــم املســابقات الرســمية الــي ينظمهــا االحتــاد اآلســيوي لكــرة 
ِل  لديــه  القــدم و/ أو االحتــاد الــدويل لكــرة القــدم، فإنــه جيــب علــى النــادي الُمَســجَّ
ــا للجنــة التنفيذيــة باالحتــاد القطــري لكــرة القــدم لتغيــري  م طلًب ــدِّ الالعــب أن ُيَق

صفتــه يف التســجيل إىل العــب محلــي.
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المادة )14(
اجراءات وشروط تسجيل أعضاء الجهازين اإلداري والفني ووثائق 

التسجيل

يتــوىل االحتــاد القطــري لكــرة القــدم إخطــار األنديــة باالجــراءات واألحــكام ووثائــق   .1
التســجيل املطلوبــة لتســجيل أعضــاء اجلهازيــن اإلداري والفــي قبــل املوســم 
ــن  لن م ــجَّ ــي الُمَس ــن اإلداري والف ــاء اجلهازي ــط ألعض ــَمُح فق ــايض. وُيْس الري
ــقُّ لهــم واجللــوس إىل جانــب العــي اإلحتيــ�اط أثنــ�اء  بالدخــول إىل امللعــب وحَيِ

ــة. ــد احلاج ــكام عن ــجيل للح ــات التس ــدم بطاق ــات وُتق املباري
جيــوز لألنديــة األعضــاء إســتب�دال املــدرب )املــدرب الســابق( خــالل املوســم   .2
الريــايض وتســجيل مــدرب جديــد، بشــرط أن يقــوم النــادي وقبــل تســجيل 
ــدرب  ــن امل ــ�ه وب ــرم بين ــرتايض امل ــد بال ــاء العق ــاق إنه ــم إتف ــري بتقدي ــدرب األخ امل

الســابق إىل االحتــاد القطــري لكــرة القــدم.  

المادة )15(
أواًل:-  أحكام ومبادئ ضم الالعبين لقائمة المباريات، وأهلية الالعبين 

لإلنضمام إلى أندية الدرجة األولى )دوري نجوم QNB، كأس قطر، 
كأس األمير،  دوري الرديف- كأس الشيخ جاسم »كأس السوبر« ، 

المباراة الفاصلة(

1.  احلد األقى لالعبن األجانب هو خمسة )5( العبن.
ينبغــي أال يتجــاوز عــدد الالعبــن املقيمــن الذيــن حيــق لهــم اإلنضمــام إىل قائمــة   .2
ــابقات  ــع املس ــك يف جمي ــن، وذل ــة )5( العب ــن خمس ــة األوىل ع ــات الدرج مباري
املشــار إليهــا أعــاله، وفقــًا جلميــع  األحــكام الــواردة يف هــذه الالحئــة ولــواحئ االحتــاد 
القطــري لكــرة القــدم ومؤسســة دوري جنــوم قطــر اخلاصــة باملســابقات، و/أو أي 

أحــكام أخــرى حتكــم هــذه املســألة.
3. جيــوز اإلســتعانة بالعبــن مــن فئــة حتــت 20 ســنة للمشــاركة يف قائمــة مباريــات 
ــابقة دوري  ــة مس ــاء يف الحئ ــا ج ــاة م ــع مراع ــاله، م ــا أع ــار إليه ــة األوىل املش الدرج

ــات الســني�ة. ــابقات الفئ ــوم QNB والحئــة مس جن

3. جيــوز للجنــة التنفيذيــة لالحتــاد إلغــاء تســجيل الالعــب املســجل بصفــة العــب 
محلــي أو مقيــم إذا كان الالعــب املعــي لــم يعــد مســتوٍف للمتطلبــات ذات الصلــة 
الــي وضعهــا االحتــاد، بنــ�اء علــى اللــواحئ املطبقــة، وعلــى وجــه اخلصــوص، العــدد 
املنصــوص عليــه بالمــادة 7، جيــوز أن يبقــى الالعــب املعــي مســجاًل يف ســجالت 
االحتــاد حتــت مســى مختلــف يفــي بالشــروط يف ذلــك الوقــت وفقــًا للــواحئ 
واملتطلبــات الــي وضعهــا االحتــاد. كمــا أن إلغــاء التســجيل وعواقبــه ال يعــد ســبب�ًا 

عــاداًل لالعــب املعــي إلنهــاء عقــد العمــل مــع النــادي العضــو املعــي. 
ــت20   ــة حت ــف يف فئ ــق أول ردي ــة فري ــجلن بفئ ــن املس ــل الالعبيــــــ ــوز تنزي 4. ال جي
 QNB ســنة يف حــال مشــــــــاركتهم فعلـــــــــيًا يف إحــدى مباريــات دوري جنــوم 

الرديــف. ودوري 
ــرتات  ــالل ف ــن خ ــط م ــاله، فق ــورة أع ــة املذك ــن يف احلال ــل الالعب ــمح بتنزي 5.  يس
اإلنتقــاالت والتســجيل املنصــوص عليهــا يف التعاميــم الصــادرة مــن االحتــاد 

القطــري لكــرة القــدم.

المادة )13(
شطب الالعبين

1.ال جيــوز شــطب أو تســجيل الالعــب املحلــي و/أو املقيــم خــالل املوســم الريــايض– 
بنــ�اء علــى طلــب خطــي يقدمــه النــادي العضــو  إال يف احلــاالت التاليــة:

أ. إنتهاء مدة العقد بن النادي والالعب. 
ب. إنتقال الالعب لناٍد آخر ِطْبقًا لألحكام والنظم ذات الصلة.

ــري  ــاد القط ــد االحت ــرورة تزوي ــع ض ــرتايض م ــن بال ــن الطرف ــد ب ــاء التعاق ج. إنه
ــد.  ــاء التعاق ــن إنه ــة م ــخة األصلي ــة بالنس ــة المالي ــة الرقاب ــدم وجلن ــرة الق لك
ويف حــال إخــالل أحــد الطرفــن باإللزامــات املنصــوص عليهــا يف العقــد جتــاه 
الطــرف اآلخــر، جيــوز للجنــة اإلنضبــاط باالحتــاد القطــري لكــرة القــدم تطبيــق 

العقوبــات واإلجــراءات التأديبيــ�ة حبــق مــن إرتكــب املخالفــة.
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الفصل الثالث
عقود الالعبين المحترفين

واألندية 

 ثانيًا :- أحكام ومبادئ ضم الالعبين لقائمة المباريات، وأهلية الالعبين 
لإلنضمام إلى دوري الرديف  .

احلد األقى لالعبن األجانب هو خمسة )5( العبن.  .1
ينبغــي أال يتجــاوز عــدد الالعبــن املقيمــن الذيــن حيــق لهــم اإلنضمــام إىل قائمــة   .2

مباريــات دوري الرديــف عــن خمســة )5( العبــن  .
3.  جيــوز اإلســتعانة بالعبــن مــن فئــة حتــت 20 ســنة للمشــاركة يف قائمــة مباريــات 
دوري الرديــف ، مــع  مراعــاة مــا جــاء يف الحئــة مســابقة دوري الرديــف والحئــة 

ــني�ة . ــات الس ــابقات الفئ مس

ثالثُا: - أحكام ومبادئ ضم الالعبين لقائمة المباريات، وأهلية الالعبين 
لإلنضمام إلى أندية الدرجة الثانية )دوري الدرجة الثانية، كأس الدرجة 

الثانية ، كأس األمير ، المباراة الفاصلة ( .

احلد األقى لالعبن األجانب هو خمسة )5( العبن.  .1
ينبغــي أال يتجــاوز عــدد الالعبــن املقيمــن الذيــن حيــق لهــم اإلنضمــام إىل قائمــة   .2
مباريــات الدرجــة الثانيــ�ة عــن خمــس )5( العبــن، وذلــك يف جميــع املســابقات 

املشــار إليهــا أعــاله.
3.جيــوز اإلســتعانة بالعبــن مــن فئــة حتــت 20 ســنة للمشــاركة يف قائمــة مباريــات 
أنديــة الدرجــة الثانيــ�ة املشــار إليهــا أعــاله، مــع مراعــاة مــا جــاء يف الحئــة مســابقة 

دوري الدرجــة الثانيــ�ة والحئــة مســابقات الفئــات الســني�ة.

رابعًا : في جميع  األحوال وخالل كافة المسابقات المشار إليها 
أعاله ، تقع المسؤولية حصرّيًا وإستثنائّيًا دائمًا على األندية للتأكد من 
اإللتزام التام بجميع  لوائح وتعاميم ومتطلبات االتحاد القطري لكرة 

القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر التي تتعلق على وجه التحديد 
بأهلية الالعبين لإلنضمام إلى قائمة المباريات واإللتزام بالحد األقصى 

هم للقائمة. ُتطبق  لعدد الالعبين األجانب/المقيمين الذين يمكن َضمُّ
العقوبات التأديبية من قبل الهيئات القضائية باالتحاد القطري لكرة 

القدم بحق كل من يخالف ما ُذكر في هذه الفقرة. 
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المادة )16(
أحكام خاصة بعقود األندية والالعبين المحترفين

ــد  ــوذج »عق ــق نم ــرتف وف ــب املح ــو والالع ــادي العض ــن الن ــد ب ــرام العق ــم إب يت  .1
ــة  ــدم ومؤسس ــرة الق ــري لك ــاد القط ــل االحت ــن ِقَب ــدِّ م ــدم« الُمَع ــرة الق ــب ك الع

دوري جنــوم قطــر 
م  ــلَّ ــب وُتَس ــادي والالع ــن الن ــد ب ــن العق ــة م ــخ أصلي ــع )4( نس ــر أرب ــم حتري يت  .2
ــدم  ــرة الق ــري لك ــاد القط ــدى االحت ــخة ل ــوَدع نس ــرف، وُت ــكل ط ــدة ل ــخة واح نس

ونســخة أخــرى لــدى مؤسســة دوري جنــوم قطــر.
ــب أن  ــد، جي ــرام العق ــى إب ــاوض عل ــيط يف التف ــان وس ــيط/ كي ــرتك الوس 3. إذا إش
يتــم يذكــر إســمه يف هــذا العقــد إن وجــد كمــا جيــب أيضــًا أن يذكــر بالعقــد عــدم 

ــاوض.  ــيط يف التف ــان وس ــيط/ كي ــاركة الوس مش
إن أقــل مــدة للعقــد تتحــدد بــدءًا من تاريخــه الفعلي وحــى نهاية املوســم الريايض   .4
وتكــون أقــى مــدة للعقــد هــي خمــس ســنوات مــع مراعــاة اإلســتثن�اءات الــواردة 

يف هــذه الالحئــة.
ال جيوز لالعبن دون الثامنة عشر )18( عامًا توقيع العقد بصفة محرتفن.  .5

إذا رغــب نــاٍد ُمَعــنَّ يف إبــرام عقــد مــع العــب محــرتف ) أجنــي – محلــي (،  ضرورة    .6
مراعــاة مــا يلي :-

أ. الالعب المحترف المحلي 

ال جيــوز لالعــب املحــرتف املحلــي التفــاوض مــع نــادي آخــر إال يف حالــة احلصــول 
ــرض  ــب  ع ــي الالع ــم يتلق ــة ل ــايل، ويف حال ــه احل ــن نادي ــة م ــة خطي ــى موافق عل
ــم  ــايئ لتقدي ــد النه ــاء املوع ــد إنته ــايل  بع ــه احل ــع نادي ــرتاف م ــد اإلح ــد عق بتجدي
العــروض مــن قبــل مؤسســة دوري جنــوم قطــر فأنــه حيــق لالعــب التســجيل مــع 

نــاٍد جديــد.
ب.  الالعب المحترف األجنبي  

ــاٍد آخــر إال إذا كان عقــده مــع  ال جيــوز لالعــب املحــرتف األجنــي إبــرام عقــد مــع ن
ناديــه احلــايل قــد إنتهــى أو ســينتهي  يف خــالل   ســتة أشــهر 

ــلُّ  7.  جيــوز للجنــة اإلنضبــاط باالحتــاد القطــري لكــرة القــدم معاقبــة كل مــن خُيِ
بمضمــون الفقــرة )6( أعــاله، ويشــمل ذلــك األنديــة ومســؤويل األنديــة ووســطاء 
ــِد 

َ
ــب علــى تغيــري ناديــه الُمَتعاق ــوم بتحريــض الالع الالعبــن وأيُّ شــخص يق

ــاله. ــرة )6( أع ــكام الفق ــف أح ــا خيال ــه بم مع
ــى  ــول عل ــي و/أو احلص ــص الط ــ�ة الفح ــى إجيابي ــف عل ــد متوق ــريان العق 8. إن س
رخصــة العمــل، وال جيــوز للنــادي إبــرام عقــد عمــل و/ أو أي عقــد آخــر مــع الالعــب 
مــا لــم ُيْثِبــث هــذا األخــري إجتيــ�از الفحــص الطــي وبعــد إســتالم رخصــة العمــل 

ذات العالقــة، عنــد الضــرورة.
9. حيتفــظ النــادي بِســِجلٍّ لكافــة مســتحقاِت الالعــب الماليــة يف ســجل احلســابات 

اخلــاص بالنــادي.
10. خيضــع العقــد الــذي يوقــع بــن الالعــب والنــادي للــواحئ وأحــكام االحتــاد القطــري 
لكــرة القــدم ومؤسســة دوري جنــوم قطــر، ويجــب أن تصــادق عليــه املؤسســة 
حــى يعتــد بــه ويعتــر نافــذًا. وال حيــق بــأي حــال مــن األحــوال ألي العــب محــرتف 
توقيــع أكــرث مــن عقــد واحــد مــع أي نــادي يغطــي نفــس مــدة العالقــة التعاقديــة 
بينهمــا. إن مخالفــة أحــكام هــذه المــادة يعتــر مخالفــة جســيمة تســتوجب إحالــة 
األمــر إىل جلنــة اإلنضبــاط يف االحتــاد القطــري لكــرة القــدم إلختــاذ العقوبــات 
املناســبة حبــق األطــراف املخالفــن )النــادي والالعــب( حســب معطيــات كل 

حالــة علــى حــده .

المادة )17(
أحكام خاصة بعقود األندية والالعبين المحليين/ المقيمين 

تكــون األحــكام الــواردة يف الفصــل الثالــث مــن هــذه الالحئــة ســارية املفعــول مــا   .1
لــم َتُنــص األحــكام الــواردة يف  هــذه المــادة علــى خــالف ذلــك.

جيــوز لالعــب املحــرتف )الالعــب املحلــي أو املقيــم( إبــرام عقــد مــع نــاد آخــر وذلــك   .2
يف حالــة إنتهــاء عقــده مــع ناديــه احلــايل وتوفــر املتطلبــات األخــرى الــي وضعهــا 
االحتــاد/ مؤسســة دوري جنــوم قطــر، مــع اإللــزام بالتعاميــم الصــادرة مــن االحتــاد 

القطــري لكــرة القــدم ومؤسســة دوري جنــوم قطــر.
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تطبــق العقوبــات واإلجــراءات التأديبيــ�ة مــن قبــل جلنــة اإلنضبــاط باالحتــاد  ز. 
ــل بأحــكام المــادة 17، ويشــمل ذلــك  القطــري لكــرة القــدم حبــق كل مــن خُيِ
األنديــة ومســؤويل األنديــة ووســطاء الالعبــن وأيُّ شــخص يقــوم بتحريــض 
ــة ــذه الالحئ ــكام ه ــف أح ــا خيال ــه بم ــد مع ــه املتعاق ــادرة نادي ــى مغ ــب عل الالع

4. تسوية العقود:
ــريان  ــ�اء س ــن أثن ــاٍد مع ــب إىل ن ــال الالع ــة إنتق ــد أو يف حال ــدة العق ــاء م ــد إنته أ. عن
العقــد، جيــب علــى الالعــب وناديــه الســابق تســوية كافــة اإللزامــات )مثــاًل 
ــة  ــغ العالق ــديد املبال ــك( أو تس ــري ذل ــيارة وغ ــكن والس ــكان الس ــليم م ــادة تس إع
ــون عشــرة )10( أيــام قبــل إنتهــاء العقــد أو تاريــخ إبــرام عقــد اإلنتقــال  يف غض

ــن. ــن الطرف ــرم ب ــاق امل ــب اإلتف وحس
ــل  ب. ُتَطّبــق العقوبــات واإلجــراءات التأديبيــ�ة حبــق الالعــب والنــادي الــذي خُيِ

المــادة 4/17، . بأحــكام 

3. العقد اإلحرتايف األول:
يف حــال تــدرج العــب مــن الفئــات الســني�ة وأحقيتــ�ه يف إبــراِم عقــده اإلحــرتايف  أ. 
مــع  العقــد  هــذا  إبــراِم  يتــم  عامــًا   )18( عشــر  ثمانيــ�ة  بلوغــه  لــدى  األول 
النــادي الــذي ُســجل فيــه الالعــب عنــد أهليتــ�ه إلبــرام العقــد اإلحــرتايف األول 
ــنوات،  ــة )3( س ــن ثالث ــد ع ــدة العق ــل م ــب أال تق ــايل«(.  جي ــادي احل )»الن
ب. عنــد تعاقــد النــادي والالعــب يتفــق الطرفــان علــى راتــب )حســب التقييــم 
الصــادر مــن مؤسســة دوري جنــوم قطــر(، وإذا تعــذر اإلتفــاق جيــوز طلــب 
الوســاطة مــن االحتــاد القطــري لكــرة القــدم للتوصــل إىل إتفــاق علــى الراتــب 
) حســب التقييــم الصــادر مــن مؤسســة  دوري جنــوم قطــر( ُيــْريض الطرفــن 

قبــل إبــراِم العقــد. 
ــواء  ــم س ــف املوس ــًا  يف منتص ــرة )18( عام ــاين عش ــب ثم ــوغ الالع ــة بل ج. يف حال
كان قبــل أو بعــد إنتهــاء فــرتة التســجيل الثانيــ�ة، ال يعتــر الالعــب حــرًا حلــن 
ــل  ــن قب ــم م ــب التقيي ــى حس ــه عل ــاص ب ــل اخل ــرض العم ــادي ع ــم الن تقدي
مؤسســة دوري جنــوم قطــر، ويف حالــة لــم يقــدم لــه النــادي عــرض عمــل 
كالعــب محــرتف، عندهــا يصبــح حــرًا ويجــوز لــه اإلنتقــال إىل أي نــاد أخــر وإذا 

ــك.   ــس ذل ــ�ات عك ــه إثب ــادي ، علي ــرتض الن إع
إذا تعــذر اإلتفــاق بــن النــادي والالعــب علــى شــروط وأحــكام عقــد اإلحرتاف،  د. 
ــ�ًا  )حســب التقييــم الصــادر مــن مؤسســة  م لالعــب راتب رغــم أن النــادي قــدَّ
ــه   ــل بلوغ ــر قب ــاٍد آخ ــجيل يف أي ن ــب التس ــوز لالع ــر(، – ال جي ــوم قط دوري جن

عمــر الواحــد وعشــرين )21( عامــًا.
َظــر علــى األنديــِة ومســؤويل األنديــِة ووســطاء الالعبــن وأي شــخٍص  ه. حُيْ
حتريــِض الالعــِب الــذي لــم يبلــغ ثمانيــ�ة عشــر ة)18( عامــًا ولــم حيصــل 
مســبقًا علــى عــرض للتعاقــد مــن قبــل النــادي األصلــي، كمــا هــو منصــوص 

عليــه يف األحــكام املذكــورة أعــاله لإلنتقــال إىل نــاٍد آخــر.
َظــر علــى األنديــِة ومســؤويل األنديــِة ووســطاء الالعبــن وأي شــخٍص  حُيْ و. 
حتريــِض الالعــِب علــى تغيــري ناديــه املتعاقــِد معــه ومغــادرة النــادي األصلــي 
والدخــول يف مفاوضــاٍت مــع الالعــب بشــأن إبــرام عقــد االحــرتاف مــا دام 

عقــده األول مــع ناديــه احلــايل ســاري املفعــول.
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الفصل الرابع
االنتقال الداخلي

لالعبين بين األندية 
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المادة )18(
أحكام عامة  

اإلنتقال الداخلي هو إنتقال الالعب من ناٍد عضو إىل ناٍد عضو آخر.   .1
جيــوز لالعــب أن ينتقــل مــن نــاٍد إىل نــاٍد آخــر بنــ�اء علــى موافقــة خطيــة وصرحيــة   .2
ل الالعــب مــن جديــد يف النــادي الــذي إنتقــل إليــه،  لالعــب. كمــا جيــب أن ُيَســجَّ
وفقــًا لألحــكام الــواردة يف لــواحئ االحتــاد القطــري لكــرة القــدم ومؤسســة دوري 

ــر . ــوم قط جن
3. إذا إنتقــل الالعــب مــن نــاٍد إىل نــاٍد آخــر مقابــل ســداد رســوم معينــ�ة، جيــب إرســال 
نســخة مــن العقــد إىل االحتــاد القطــري لكــرة القــدم ومؤسســة دوري جنــوم قطــر، 
مرفقــًا بــه كافــة وثائــق تســجيل الالعــب وتعاقــده مــع النــادي، ويجــب أن حيــدد 
عقــد اإلنتقــال مــا إذا كانــت الرســوم املعنيــ�ة تشــمل أو ال تشــمل التعويــض عــن 
التدريــب، وفقــًا لألحــكام الــواردة يف لــواحئ االحتــاد القطــري لكــرة القــدم ومؤسســة 

دوري جنــوم قطــر.
يكون إنتقال الالعب بموجب عقد نهايئ أو على سبي�ل اإلعارة محدد املدة .   .4

ــة  ــة واخلاص ــرف األندي ــن ط ــة م ــة املدفوع ــغ المالي ــة املبال ــجلٍّ لكاف ــُظ بس َتَف حُيْ  .5
ت احلســابي�ة للنــادي. بإنتقــال الالعــب يف الِســِجالَّ

المادة )19(
إعارة الالعبين )المحليين( 

ــاد  ــواحئ االحت ــواردة يف ل ــكام ال ــًا لألح ــن، وفق ــا املحرتف ــارة العبيه ــة إع ــوز لألندي جي  .1
ــد  ــارة إىل قواع ــع اإلع ــر، وختض ــوم قط ــة دوري جن ــدم ومؤسس ــرة الق ــري لك القط

ــة.  ــذه الالحئ ــا يف ه ــوص عليه ــن املنص ــال الالعب إنتق
يلــزم الناديــن املعــار منــه واملعــار إليــه الالعــب بنمــاذج عقــد اإلعــارة الصــادرة   .2
ــن  ــر ، ول ــوم قط ــة دوري جن ــدم ومؤسس ــرة الق ــري لك ــاد القط ــن االحت ــدة م واملعتم
ــأي  ــد  ب ــذف(  ، وال يعت ــة – ح ــارة ) إضاف ــود اإلع ــاذج عق ــل يف نم ــمح بالتعدي يس

ــرى  . ــارة  أخ ــات إع إتفاقي
3. بشكل عام، يكون احلد األدىن ملدة اإلعارة هو الفرتة املمتدة بن فرتيت التسجيل.

كمبــدأ عــام حيــق للنــادي إبــــــــــرام إتفاقيــة إعــــــــــارة مــع الالعــب ألكــرث مــن   .4
بــن جميــع   األطــراف املعنيــ�ة  مـــــوسم ريــايض واحــد يف حــال اإلتفــــــــــاق 

الالعــب(.  – )الناديــن 
ال جيــوز للنــادي املعــار إليــه الالعــب أن يقــوم بنقلــه إىل نــاٍد ثالــث دون احلصــول   .5
ــة  ــى وموافق ــه وعل ــام بإعارت ــذي ق ــادي ال ــن الن ــة م ــة صرحي ــة خطي ــى موافق عل

ــي. ــب املع الالع

المادة )20(
تنفيذ العقوبات واالجراءات التأديبية

 جيــب تطبيــق العقوبــات واإلجــراءات التأديبيــ�ة الصــادرة مــن )االحتــاد القطــري 
لكــرة القــدم - مؤسســة دوري جنــوم قطــر  - هيئــ�ة قطــر للتحكيــم الريــايض - اللجنة 
القطريــة ملكافحــة املنشــطات ( علــى الالعــب والــي لــم تكتمــل مــدة تنفيذهــا عنــد 

تســجيله بالنــادي اجلديــد. 

المادة )21(
قواعد خاصة بانتقال الالعبين المحليين /المقيمين

تســري األحــكام الــواردة يف هــذا الفصــل الرابــع يف حــدود مــا لــم يتــم النــص عليــه   .1
ــادة )21(. يف الم

اإلخطار بعدم جتديد العقد:  .2
جيــوز للنــادي تقديــم إخطــار خطــي لالعــب بعــدم رغبتــ�ه يف جتديــد العقــد  أ. 

احلــايل، قبــل ســتَة أشــهٍر مــن تاريــخ إنتهــاء العقــد. 
ــد  ــد العق ــ�ه يف جتدي ــدم رغبت ــادي بع ــي للن ــار خط ــم إخط ــب تقدي ــوز لالع ب. جي
احلــايل قبــل ســتَة أشــهٍر مــن تاريــخ إنتهــاء العقــد وبعــد حصولــه علــى إخطــار 
بعــدم رغبــة النــادي يف جتديــد عقــده احلــايل جيــوز لالعــب التفــاوض مــع نــادي 

جديــد. 
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ج. ال جيــوز ألي نــاٍد، أو مســؤول يف نــاد أو وســيط العبــن،ٍ أو أي شــخٍص آخــر 
حتريــَض الالعــِب علــى اإلنتقــال مــن ناديــه احلــايل إال يف حالــة  احلصــول علــى 

إخطــار خطــي بعــدم رغبــة النــادي يف جتديــد عقــده احلــايل .
يف جميــع األحــوال، إن إبــرام عقــد عمــل مــع نــاد جديــد يكــون خاضعــًا إىل  د. 
توافــر املتطلبــات ذات الصلــة املنصــوص عليهــا يف هــذه الالحئــة، وعلــى وجــه 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرى، وعل ــاالت األخ ــرة )2(. ويف احل ــادة 17 فق ــوص، الم اخلص
أحقيتــ�ه يف التفــاوض علــى عقــد عمــل جديــد، ال جيــوز لالعــب إبــرام عقــد 

ــاد آخــر.  عمــل مــع ن
باألحــكام  ــل  خُيِ التأديبيــ�ة حبــق كل طــرٍف  العقوبــات واإلجــراءات  تَطّبــق  ه. 

.2/21 المــادة  يف  الــواردة 

المادة )22(
تعويضات التدريب

يتعــن تســديد قيمــة التعويــض عــن التدريــب للنــادي الــذي قــام بت�دريــب وتطويــر 
الالعــب يف احلــاالت التاليــة:

عند توقيع الالعب أول عقد إحرتاف له مع ناٍد جديد.  .1
ــرين  ــة وعش ــه ثالث ــى إكمال ــًا ح ــرتف محلي ــب املح ــا الالع ــل فيه ــرة ينتق يف كل م  .2
)23( عامــًا. وينبغــي ســداد قيمــة التعويــض عــن التدريــب ســواء كان اإلنتقــال 
أثنــ�اء ســريان العقــد أو عنــد إنتهائــه. يذكــر أن األحــكام اخلاصــة بالتعويــض عــن 

التدريــب منصــوص عليهــا يف امللحــق 1 مــن هــذه الالحئــة.

المادة )23(
انتقال الالعب خارج الدولة

ــق لــواحئ أوضــاع وإنتقــاالت الالعبــــــــن التابعــة لالحتـــــاد الــــــــدويل لكــرة  ُتَطبَّ
القـــــــدم )الفيفــا( علــى اإلنتقــاالت الدوليــة لالعبــن بــن األنديـــــــــة الــي تنتــي 

إىل احتــادات مختلفــة.

الفصل الخامس
الحفاظ على استقرار 
العقود بين الالعبين 
المحترفين واألندية 

)احترام العقود(
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المادة )24(
التأخر في دفع المستحقات

ــرى  ــة األخ ــن واألندي ــاه الالعب ــة جت ــا المالي ــاء بإلزاماته ــة الوف ــى األندي ــب عل 1. جي
العبيهــا  مــع  املرمــة  العقــود  يف  عليهــا  املنصــوص  واألحــكام  للشــروط  وفقــًا 

املحرتفــن ويف عقــود اإلنتقــال.
2. جيــوز معاقبــة النــادي وفقــًا للفقــرة 4 أدنــاه يف حالــة تأخــره عــن ســداد املســتحقات 

أكــرث مــن 60 يومــًا دون أي أســاس تعاقــدي.
3. يعــد النــادي متأخــرًا يف الدفــع إذا قــام )الالعــب( بإخطــار النــادي كتابــة عــن 
طريــق )تســليم كتــاب باليــد – الريــد املســجل – الريــد اإللكــرتوين(  بالتقصــري 

ــة.  ــه المالي ــاء بإلزامات ــام للوف ــرة أي ــن عش ــل ع ــة ال تق ــاءه مهل وإعط
4. يف حالــة عــدم قيــام النــادي العضــو بالســداد خــالل املــدة الزمنيــ�ة املذكــورة 
باإلخطــار، يقــوم الالعــب بإخطــار النــادي كتابــة عــن طريــق )تســليم كتــاب باليد 
ــرة  ــتحقاته املتأخ ــوية مس ــرورة تس ــرتوين( بض ــد اإللك ــجل – الري ــد املس – الري
خــالل مــدة زمنيــ�ة ال تقــل عــن خمســة أيــام. وبعــد إنتهــاء املــدة الزمنيــ�ة املحــددة 
دون ســداد، وبنــ�اء علــى ظــروف كل حالــة علــى حــدة، يعتــر عقــد العمــل منتهــي 

ــة. ــواحئ املطبق ــًا لل ــب وفق ــادل ودون أي عواق ــبب ع ــة س نتيج
5. جيــوز للجنــة أوضــاع الالعبــن بالفيفــا، غرفــة فــض املنازعــات، القــايض املنفرد أو 

قــايض غرفــة فــض املنازعــات فــرض واحــدة أو أكــرث مــن العقوبــات التالية:
أ. التحذير

ب. لفت نظر
ج. الغرامة

ــي  ــدويل أو املحل ــتوى ال ــى املس ــواء عل ــدد س ــن ج ــجيل العب ــن تس ــان م د. احلرم
ــن. ــجيل متت�اليت ــرتيت تس ــى ف ــد أق حب

جيوز اجلمع بن العقوبات املنصوص عليها بالفقرة 5 من هذه المادة  .6
7. تعد تكرار املخالفة ظرفًا مشددًا لفرض عقوبات أشد على النادي املخالف.

8. جيــوز إيقــاف تنفيــذ عقوبــة احلرمــان مــن التســجيل املنصــوص عليهــا يف الفقــرة 

)5 د(. و يف حالــة إيقــاف تنفيــذ عقوبــة احلرمــان مــن التســجيل، خيضــع النــادي 
املعاقــب لفــرتة إختبــ�ار تــرتاوح مــا بــن ســتة أشــهر حــى ســنتن مــن قبــل اجلهــات 

املختصــة واملذكــورة أعــاله بالفقــرة )5(  .
9. يف حالــة أن النــادي املســتفيد مــن قــرار إيقــاف تنفيــذ عقوبــة احلرمــان مــن 
التســجيل قــد إرتكــب مخالفــة أخــرى أثنــ�اء فــرتة اإلختبــ�ار املذكــورة بالفقــرة 
أعــاله، ُيلغــى قــرار إيقــاف التنفيــذ تلقائيــ�ًا وُتنفــذ عقوبــة احلرمــان مــن التســجيل 

باإلضافــة إىل العقوبــات اخلاصــة باملخالفــة اجلديــدة.
ــة  ــة يف حال ــري إضافي ــق تداب ــ�ة تطبي ــادة بإمكاني ــذه الم ــكام ه ــروط وأح ــل ش 10. ال خت

ــد. ــب واح ــن جان ــة م ــة التعاقدي ــاء العالق إنه
ــض  ــة ف ــا و/ أو غرف ــن بالفيف ــاع الالعب ــة أوض ــاص جلن ــاق إختص ــارج نط 11. يف خ
ــاط  ــة اإلنضب ــوز للجن ــن(، جي ــن واملقيم ــن املحلي ــة: لالعب ــات ) ملحوظ املنازع
باالحتــاد القطــري لكــرة القــدم تطبيــق املبــادئ املذكــورة أعــاله علــى النــادي العضو 

الــذي يت�أخــر يف دفــع املســتحقات أكــرث مــن ســتن يومــًا دون أســاس تعاقــدي.

المادة )25(
احترام العقود  

ال جيــوز إنهــاء العقــد بــن الالعــب املحــرتف والنــادي إال مــع إنتهــاء مــدة العقــد أو 
لــرتايض. با

المادة )26(
إنهاء العقد ألسباب عادلة )الالعبين المحليين / األجانب( 

1. جيــوز ِلــِكال الطرفــن إنهــاء العقــد بــدون تبعــات مــن أي نــوع )تعويضــات ماليــة أو 
عقوبــات رياضيــة( إذا كانــت هنــاك أســباب مشــروعة.

2. وفقــًا لــكل حالــة علــى حــدة، جيــوز لالعــب الــذي ال يقــع عقــده ضمــن إختصــاص 
جلــان الفيفــا أو هيئ�اتهــا أن ينهــي عقــد العمــل لســبب عــادل بنــ�اًء علــى مــا يلــي: 
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ــتحقاق(  ــخ االس ــن تاري ــهرين م ــل ش ــى األق ــو )عل ــادي العض ــزم الن ــم يل أ. إذا ل
بســداد مســتحقات الالعــب الماليــة )الــي تعــادل قيمــة شــهرين علــى األقــل 
مــن الراتــب الشــهري( وذلــك وفقــًا لعقــد العمــل املصــدق عليــه مــن االحتــاد أو 

مؤسســة دوري جنــوم قطــر.
ب. يقــوم الالعــب املعــي بإخطــار النــادي العضــو كتابــة بالتقصــري ويطالبــه 
ــليم  ــق ) تس ــن طري ــام ع ــرة أي ــن عش ــل ع ــ�ة ال تق ــدة زمني ــالل م ــداد خ بالس

كتــاب باليــد – الريــد املســجل – الريــد اإللكــرتوين ( .
ــورة  ــ�ة املذك ــدة الزمني ــالل امل ــداد خ ــو بالس ــادي العض ــام الن ــدم قي ــة ع ج.  يف حال
باإلخطــار، يقــوم الالعــب بإخطــار النــادي كتابــة )تســليم كتــاب باليــد – 
الريــد املســجل – الريــد اإللكــرتوين ( بضــرورة تســوية مســتحقاته املتأخــرة 
خــالل مــدة زمنيــ�ة ال تقــل عــن خمســة أيــام. وبعــد إنتهــاء املــدة الزمنيــ�ة 
ــد  ــر عق ــدة، يعت ــى ح ــة عل ــروف كل حال ــى ظ ــ�اء عل ــداد، وبن ــددة دون س املح

العمــل منتهيــًا لســبب عــادل ودون أي عواقــب وفقــًا للــواحئ املطبقــة.

المادة )27(
انهاء العقد ألسباب رياضية عادلة

إذا ثبــت خــالل أحــد املواســم الرياضيــة أن الالعــب املحــرتف قــد شــارك يف أقــل   .1
ــه  ــوز ل ــة جي ــذه احلال ــه، يف ه ــمية لنادي ــات الرس ــدد املباري ــايل ع ــن إجم ــن 10% م م

ــروع. ــايض مش ــبب ري ــتن�ادًا إىل س ــه إس ــاء مدت ــل إنته ــده قب ــاء عق إنه
مراعــاة ظــروف الالعــب عنــد تقييــم حالتــه ويتــم التحقــق مــن قبــل جلنــة أوضاع   .2

الالعبــن عــن وجــود أســباب رياضيــة مشــروعة لــكل حالــة علــى حــده.
دفــع  جيــوز  ولكــن  الرياضيــة  العقوبــات  ــق  ُتَطبَّ ال  احلــاالت  هــذه  مثــل  يف   .3
ــاس  ــذا األس ــى ه ــده عل ــاء عق ــرتف إنه ــب املح ــوز لالع ــة وال جي ــات مالي تعويض
إال خــالل اخلمســة عشــر )15( يومــًا الــي َتلــي آخــر مبــاراة رســمية لناديــه أثنــ�اء 

املوســم الريــايض.

المادة )28(
قيود إنهاء العقد أثناء الموسم الرياضي

ال جيوز إنهاء العقد من طرف واحد أثن�اء املوسم الريايض.

المادة )29(
تبعات إنهاء العقد دون سبب عادل

ق هذه األحكام يف حال إنهاء العقد دون سبب مشروع. ُتَطبَّ
يف جميــع  األحــوال يتعــن علــى الطــرف املخالــف دفــع التعويــض. وفقــًا لألحــكام   .1
املنصــوص عليهــا يف المــادة 22 وامللحــق 1 اخلــاص بتعويضــات التدريــب – إال إذا 
نــص العقــد علــى غــري ذلــك . يتعــن إحتســاب التعويــض املرتتــب علــى مخالفــة 
إنهــاء العقــد مــع األخــِذ يف اإلعتبــ�ار قانــون دولــة قطــر  وخصوصيــة الرياضــة 
لالعــب  املســتحقة  واحلوافــز  املكافــآت  مثــل  أخــرى  موضوعيــة  معايــري  وأي 
بموجــب عقــده احلــايل و/أو اجلديــد. وتعتــر املــدة املتبقيــة مــن عقــده احلــايل، 
حــى خمــِس ســنوات كحــد أقــى، واملصروفــات الــي دفعهــا أو حتملهــا النــادي 
دة خــالل مــدة العقــد( وإذا مــا تــم اإلخــالل بالعقــد تعتــر  الســابق )تكــون ُمَســدَّ

مــن ضمــن الفــرتة املحميــة.

ــتحق  ــض املس ــاب التعوي ــم حس ــ�ار ، يت ــاله يف اإلعتب ــورة أع ــادئ املذك ــع املب بوض  .2
ــي : ــا يل ــب كم لالع

أ. يف حــال أن الالعــب لــم يــرم عقــدًا جديــدًا بعــد إنهــاء عقــده الســابق، كقاعــدة 
عامــة، يكــون التعويــض مســاويًا للقيمــة املتبقيــة مــن العقــد الــذي تــم إنهــاءه 

قبــل أوانــه.
ــيتم  ــرار، س ــاذ الق ــت إخت ــول وق ــدًا حبل ــدًا جدي ــرم عق ــب أب ــال أن الالع ب. يف ح
خصــم قيمــة العقــد اجلديــد للفــرتة املســاوية للوقــت املتبقــي مــن العقــد 
الــذي تــم إنهــاءه قبــل أوانــه مــن القيمــة املتبقيــة للعقــد الــذي تــم إنهــاءه مبكــرًا 
)التعويــض املخفــف(. عــالوة علــى ذلــك، وخيضــع األمــر لإلنهــاء املبكــر 
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ــب  ــق لالع ــف، حي ــض املخف ــة إىل التعوي ــتحقة، باإلضاف ــغ املس ــد واملبال للعق
احلصــول علــى مبلــغ مســاوي لراتــب ثالثــة أشــهر  )التعويــض اإلضــايف(. يف 
حــال املالبســات الصارخــة، كمــا قــد يتــم زيــادة التعويــض اإلضــايف ليصــل إىل 
راتــب 6 أشــهر كحــد أقــى، وينبغــي أال يتعــدى إجمــايل التعويــض القيمــة 

املتبقيــة للعقــد الــذي تــم إنهــاءه قبــل أوانــه.
3. ال جيــوز منــح التعويــض الُمســتحق لطــرف ثالــث. وإذا تقــرر أن يدفــع الالعــب 
املحــرتف تعويضــًا فــإن مســؤولية ســداده تقــع علــى كل مــن الالعــب وناديــه 
اجلديــد معــًا. ويجــوز حتديــد مبلــغ التعويــض يف العقــد أو أن يتــم اإلتفــاق عليــه 

ــن. ــن الطرف ب
يمكــن  الــي  الرياضيــة  والعقوبــات  التعويــض  بســداد  اإللــزام  علــى  عــالوة   .4

: التاليــة  للمبــادئ  وفقــًا  الالعبــن  علــى  تطبيقهــا 
أ. جيــوز لالحتــاد القطــري لكــرة القــدم إحالــَة أي العــب ثبــت إخاللــه بالعقــد أثنــ�اء 
الفــرتة املحميــة إىل اجلهــات القضائيــ�ة لالحتــاد القطــري لكــرة القــدم الــي لهــا 
أحقيــة فــرض العقوبــات واإلجــراءات التأديبيــ�ة الــي يمكــن أن تكــون حصريــًا 
ــات  ــب يف املباري ــى اللع ــوٍد عل ــرَض قي ــٍة و/أو ف ــرَض غرام ــذاٍر أو ف ــَه إن توجي
الرســمية لفــرتة قــد تصــل ســتة )6( أشــهر. وتدخــل هــذه العقوبــات الرياضية 

حــز النفــاذ فــورًا بمجــرد إخطــار الالعــب بالقــرار. 
ــم  ــن املوس ــمية م ــاراة رس ــر مب ــن آخ ــا ب ــرتة م ــات يف الف ــل العقوب ــم تعطي ب. يت
وحــى أول مبــاراة رســمية مــن املوســم التــايل، ويف كلتــا احلالتــن تشــمل 

بطــوالت الكــؤوس الوطنيــ�ة والبطولــة الدوليــة لألنديــة.
ــباب  ــدون أس ــد ب ــرف واح ــن ط ــد م ــاء العق ــب بإنه ــام الالع ــت قي ــا إذا ثب ج. أم
مشــروعة أو أســباب رياضيــة مشــروعة بعــد الفــرتة املحميــة فــال يرتتــب علــى 

ــ�ة. ــات تأديبي ــرض أي عقوب ــك ف ذل
ــم  ــدم تقدي ــال ع ــة يف ح ــرتة املحمي ــارج الف ــ�ة خ ــراءات تأديبي ــق إج ــوز تطبي د. جي
إشــعار بإنهــاء العقــد خــالل األيــام اخلمســة عشــر )15( الــي تلــي آخــر مبــاراة 
ل بــه الالعــب. وعنــد جتديــد  رســمية يف املوســم الريــايض للنــادي الُمَســجَّ
ــدة  ــرتة م ــد ف ــم تمدي ــا يت ــرى عندم ــرة أخ ــ�دأ م ــة تب ــرتة املحمي ــإن الف ــد ف العق

ــابق. ــد الس العق

باإلضافــة إىل اإللــزام بســداد التعويــض، يمكــن فــرض عقوبــات رياضيــة علــى   .5
األنديــة األعضــاء وفقــًا للمبــادئ التاليــة:

ــد أو  ــه بالعق ــت إخالل ــاٍد ُيثب ــَة أي ن ــدم إحال ــرة الق ــري لك ــاد القط ــوز لالحت جي أ. 
التحريــض علــى اإلخــالل بالعقــد أثنــ�اء الفــرتة املحميــة إىل اجلهــات القضائي�ة 
لالحتــاد القطــري لكــرة القــدم الــي لهــا أحقيــة إيقــاع العقوبــات واإلجــراءات 
التأديبيــ�ة الــي يمكــن أن تكــون مثــل توجيه إنــذار أو فــرض غرامــة، أو خصم أو 
إلغــاء نقــاط، أو الهبــوط اىل الدرجــة األدىن أو حرمــان النــادي مــن تســجيل أي 
يَتْ تســجيل  ــرْتَ

َ
العبــن جــدد – محليــن أو دوليــن / أجانــب – ملــدة أقصاهــا ف

كاملتــن ومتت�اليتــن.
ــد  ــدد إال عن ــن ج ــجيل العب ــو تس ــادي العض ــوز للن ــرية، ال جي ــة األخ ب. يف احلال
بدايــة فــرتة التســجيل املقبلــة الــي تلــي إنتهــاء العقوبــة التأديبيــ�ة ذات الصلة. 
وعلــى وجــه التحديــد، قــد ال يســتفيد النــادي مــن اإلســتثن�اءات واإلجــراءات 
املنصــوص عليهــا يف البنــود 2، 3 و4 مــن المــادة )6( الــواردة يف هــذه الالحئــة، 

لتســجيل الالعبــن يف مرحلــة مبكــرة.
ــباب  ــدون أس ــده ب ــى عق ــادي أنه ل بالن ــجَّ ــرتف الُمَس ــب املح ــال أن الالع ج. يف ح
ض الالعــب علــى اإلخــالل بعقــده، إال يف  مشــروعة أو أن يكــون النــادي قــد َحــرَّ

حــال ثبــت عكــس ذلــك.
ــة  ــدم ومؤسس ــرة الق ــري لك ــاد القط ــم االحت ــواحئ ونظ ــه ل ــق علي ــخص تنطب كل ش  .6
ــالل  ــى اإلخ ــب عل ــض الالع ــو إىل حتري ــكل يدع ــرف بش ــر ويتص ــوم قط دوري جن
بالعقــد بينــ�ه وبــن النــادي بقصــد تســهيل إنتقــال ذلــك الالعــب قــد خيضــع 

للعقوبــات التأديبيــ�ة.
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الفصل السادس
تأثير الطرف الثالث على 
األندية وملكية حقوق 

الالعب االقتصادية
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المادة )30(
تأثير الطرف الثالث على األندية

ال جيــوز ألي نــاٍدي أن يدخــل يف عقــٍد يســمح لطــرٍف آخــر غــري معــي بشــكل مباشــر   .1
بهــذا العقــد، أو أي طــرف ثالــث آخــر، بإكتســاب القــدرة علــى الثأثــري – مــن خــالل 
التوظيــف أو األمــور املتعلقــة باإلنتقــال – يف إســتقاللية النــادي، أو سياســاته أو 

أداء فرقــه.
ُتَطبــق اإلجــراءات اإلنضباطيــة والعقوبــات التأديبيــ�ة علــى األنديــة الــي ال تلــزم   .2

بالقواعــد املنصــوص عليهــا يف هــذه المــادة.

المادة )31(
ملكية الطرف الثالث لحقوق الالعب االقتصادية

ال جيــوز لالعــب أو النــادي إبــرام إتفاقيــات مــع طــرف ثالــث تعطــي لــه حــق   .1
اإلشــرتاك يف التعويضــات املســتحقة واملرتبطــة بإنتقــال الالعــب يف املســتقبل من 

ــتقبل. نــاد إىل آخــر، أو ختويلــه أيــة حقــوق تتعلــق بإنتقــال أو تعويــض يف املس
يسري مفعول احلظر املذكور بالفقرة أعاله بدءًا من 2015/05/01.  .2

3. يف ضــوء الفقــرة 1، جيــوز إســتمرار العقــود املرمــة قبــل 2015/05/01 وحــى إنتهائهــا 
وال جيــوز تمديــد مــدة العقــد.

ال جيــوز ســريان العقــود املرمــة مــا بــن 2015/01/01 وحــى2015/04/30 أكــرث مــن   .4
ســنة واحــدة.

يف نهايــة شــهر أبريــل 2015، يتــم تســجيل جميــع  العقــود اخلاضعــة للفقــرة 1 مــن   .5
خــالل نظــام اإلنتقــال الــدويل )TMS(. جيــب علــى جميــع  األنديــة الــي أبرمــت مثــل 
هــذه االتفاقيــات أن تقــوم بتحميلها كاملة، وشــاملة جميع امللحقــات والتعديالت، 
مــن خــالل نظــام اإلنتقــال الــدويل، ويجــب حتديــد تفاصيــل الطــرف الثالــث املعــي 

إســم الالعــب بالكامــل وكذلــك مــدة العقــد.
جيــوز فــرض تدابــري إنضباطيــة علــى الالعبــن واألنديــة املخالفــن لإللزامــات   .6

املوضحــة يف هــذه المــادة.

الفصل السابع
ر/ حماية الالعبين الُقصَّ
التسجيل واإلبالغ عن 

ر في  الالعبين الُقصَّ
األكاديميات
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المادة )32(
ر حماية الالعبين الُقصَّ

ال يســمح باإلنتقــال دوليــًا ســوى لالعبــن الذيــن تفــوق أعمارهــم ثمانيــ�ة عشــر   .1
ــًا. )18( عام

ــدا الالعــب إىل البلــد الــي يقــع فيــه   يســتثىن مــن هــذه القاعــدة يف حــال إنتقــل وال
ــدم. ــرة الق ــة بك ــري متعلق ــباب غ ــد وألس ــادي اجلدي الن

إذا كان الالعــب يســكن علــى مســافة ال تتجــاوز خمســن )50( كيلــو مــرتًا مــن  أ . 
احلــدود الوطنيــ�ة للدولــة، ويقــع النــادي الــذي يرغــب الالعــُب التســجيَل فيه 
باالحتــاد املجــاور يف نطــاق مســافة خمســن )50( كيلــو مــرتًا أيضــًا، وال تتجــاوز 
ــرت.  ــو م ــة )100( كيل ــادي مائ ــي للن ــر الرئي ــب واملق ــكن الالع ــن س ــافة ب املس
ــب  ــده ويج ــًا يف بل ــل ُمقيم ــب أن يظ ــى الالع ــن عل ــة يتع ــذه احلال ــل ه ويف مث

ــْن املوافقــة صراحــة علــى هــذا الرتتيــب. علــى اإلحتاَدْيــن الَمْعِنيَّ
تنطبــق شــروط هــذه المــادة علــى كل العــب لــم يســجل يف نــاٍد مــن قبــل وليــس يف   .2

منطقتــه الــي يوجــد فيهــا النــادي الــذي يرغــب التســجيَل فيــه للمــرة األوىل.
3. كل عمليــة إنتقــال دويل، وفــق البنــ�د 1 مــن هــذه المــادة، وكل عمليــة تســجيل 
ُنهــا  أوىل، وفــق البنــ�د 2 مــن هــذه المــادة، ختضــع ملوافقــة اللجنــة الفرعيــة الــي ُتَعيِّ
الرغبــة يف  الغــرض. ويف حــال  الــدويل لهــذا  جلنــة أوضــاع الالعبــن باالحتــاد 
تســجيل الالعــب يتعــن علــى االحتــاد تقديــم طلــب املوافقــة، وُتْمَنــح الفرصــة 
لالحتــاد الســابق لَعــْرِض موقفــه. والبــد مــن احلصــول علــى موافقــة اللجنــة 
الفرعيــة قبــل التقــدم بــأي طلــب مــن االحتــاد للحصــول علــى شــهادة إنتقــال دويل 
ــق  و/أو التســجيل األول. ويف حــال عــدم اإللــزام بمقتضيــات هــذا البنــ�د ُتَطبِّ
ًقــا للعقوبــات 

ْ
اللجنــُة التأديبيــ�ُة حينئــ�ٍذ العقوبــاَت حبــق مــن إرتكــب املخالفــة، ِوف

ــدم.  ــرة الق ــدويل لك ــاد ال ــواحئ االحت ــا يف ل ــوص عليه ــ�ة املنص ــراءات التأديبي واإلج
ــم يتقــدم بطلــٍب للحصــول علــى موافقــة اللجنــة  وباإلضافــة إىل االحتــاد الــذي ل
ــق العقوبــات واإلجــراءات التأديبيــ�ة علــى االحتــاد الســابق إلصــداره  الفرعيــة، ُتَطبَّ
شــهادة إنتقــال دويل دون موافقــة اللجنــة الفرعيــة وعلــى األنديــة الــي توصلــت 

ــر. ــن الُقصَّ ــال الالعب ــص إنتق ــاق خي إىل إتف

إن إجــراءات طلــب احلصــول علــى موافقــة اللجنــة الفرعية للتســجيل للمــرة األوىل   .4
ــر ُمْدَرَجــة يف الحئــة أوضــاع وإنتقــاالت الالعبــن  واإلنتقــال الــدويل لالعبــن الُقصَّ
ــجيل  ــام  تس ــاء يف ) نظ ــا ج ــزام بم ــع اإلل ــدم م ــرة الق ــدويل لك ــاد ال ــة باالحت اخلاص

الالعبــن- التعاميــم واللــواحئ الصــادرة مــن االحتــاد القطــري لكــرة القــدم( .

المادة )33(
ر في األكاديميات التسجيل واإلبالغ عن الالعبين الُقصَّ

ــة أو  ــ�ة أو مالي ــط قانوني ــا رواب ــر وله ــة قط ــل يف دول ــي تعم ــات ال ــزم األكاديمي تل  .1
لن يف هــذه  ــر الُمَســجَّ حقيقيــة بالنــادي املعــي باإلبــالغ عــن الالعبــن الُقصَّ

األكاديميــات لــدى االحتــاد.
يتحقــق االحتــاد القطــري لكــرة القدم مــن أن جميــع األكاديميــات الي تعمــل يف دولة   .2

قطــر دون روابــط قانونيــ�ة أو ماليــة أو حقيقيــة بالنــادي املعــي تقــوم بمــا يلي:
أ . مؤسســة نــاٍد يشــارك يف املســابقات الوطنيــ�ة ذات العالقــة، واإلبــالغ عن جميع  

الالعبــن لــدى االحتــاد القطــري لكرة القــدم أو تســجيلهم يف النادي نفســه. 
لن يف األكاديميــات ألغــراض  ــر الُمَســجَّ ب . اإلبــالغ عــن جميــع الالعبــن الُقصَّ

التدريــب.
أســماء  يتضمــن  خــاص  بســجل  القــدم  لكــرة  القطــري  االحتــاد  حيتفــظ   .3
ــة  ــرف األندي ــن ط ــم م ــالغ عنه ــم اإلب ــن ت ــر الذي ــن الُقصَّ ــالد الالعب ــخ مي وتواري

ألكاديميــات. وا
مــن خــالل اإلبــالغ عــن الالعبــن، تتعهــد األكاديميــات والعبيهــا بممارســة   .4
ــادئ  ــز املب ــرتام وتعزي ــدم، وإح ــرة الق ــدويل لك ــاد ال ــواحئ االحت ــًا لل ــدم وفق ــرة الق ك

النظاميــة. املســابقات  يف  االخالقيــة 
التأديبيــ�ة  اللجنــة  ــق  ُتَطبِّ المــادة  هــذه  بمقتضيــات  اإللــزام  عــدم  حالــة  يف   .5
ــراءات  ــات واإلج ــا للعقوب ًق

ْ
ــة، ِوف ــب املخالف ــن ارتك ــق م ــة حب ــاَت الضروري العقوب

التأديبيــ�ة املنصــوص عليهــا يف لــواحئ االحتــاد الــدويل لكــرة القــدم.
ــر الذيــن ال  تســري المــادة )32( أيضــًا علــى اإلبــالغ عــن جميــع  الالعبــن الُقصَّ  .6

ــَغ عنهــم فيهــا. ــَرون مــن مواطــي الــدول الــي يرغبــون أن ُيْبَل ُيْعَت
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الفصل الثامن
تسريح الالعبين
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المادة )34(
تسريح الالعبين

يتعــن علــى جميــع  األنديــة تســريح الالعبــن للمشــاركة يف املباريــات الــي   .1
ينظمهــا االحتــاد القطــري لكــرة القــدم، بنــ�اء علــى طلب االحتــاد. وخيضــع الالعبن 

ــدم. ــرة الق ــري لك ــاد القط ــا االحت ــي حيدده ــريح ال ــد التس ــكام وقواع إىل أح
ــري  ــاد القط ــا االحت ــرى ينظمه ــة أخ ــاركة يف أي مقابل ــرح املش ــب املس ــق لالع ال حي  .2
ــري  ــاد القط ــن االحت ــة م ــة صرحي ــة خطي ــى موافق ــول عل ــدم دون احلص ــرة الق لك

ــدم.  ــرة الق لك
3. حيــق للنــادي الُمْلــَزم بتســريح العــٍب للمشــاركة يف إحــدى مباريــاِت االحتــاد 
ــذا  ــري ه ــلفًا. وال يس ــه س َدت ل ــدِّ ــاراة ُح ــِل مب ــَب تأجي ــدم طل ــرة الق ــري لك القط
ــة  ــة األوىل أو الدرج ــات الدرج ــاركة يف مباري ــاركة املش ــة للمش ــى األندي ــق عل احل
الثانيــ�ة أو مباريــات دوري الرديــف، إذا كان طلــُب التأجيــل املذكــور خيــص العبــًا 
حيــق لــه املشــاركة يف مباريــات فئــة الناشــئن وُمطاَلــب منــه املشــاركة يف إحــدى 
فــرق االحتــاد القطــري لكــرة القــدم لهــذه الفئــة. ويف جميــع  احلــاالت ينبغــي 
علــى النــادي املعــي تقديــم طلــب خطــي بهــذا الشــأن لالحتــاد القطــري لكــرة 
ــب يف  ــذ الطل ــم أخ ــن يت ــه ل ــريح وإال فإن ــب التس ــي طل ــد تلق ــرة عن ــدم مباش الق

االعتبــ�ار.
عنــد تســريح الالعبــن الذيــن حيملــون جنســيات غــري اجلنســية القطريــة،   .4
يتعــن اإللــزام بمعايــري التســريح ذات الصلــة / لــواحئ االحتــاد الــدويل لكــرة 
القــدم )الفيفــا( و/أو لــواحئ االحتــادات القاريــة ذات العالقــة، إن وجــدت. وال 
ــون  ــن حيمل ــن الذي ــريح الالعب ــد تس ــات عن ــل املباري ــب تأجي ــة طل ــق لألندي حي

جنســيات غــري اجلنســية القطريــة. 

الفصل التاسع
تسوية النزاعات
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المادة )35(
هيئة قطر للتحكيم الرياضي

1.  يكــون لهيئــ�ة قطــر للتحكيــم الريــايض الصالحيــة الكاملــة يف النظــر يف املنازعــات 
املرتبطــة بهــذه الالحئــة مــا لــم تكــن هــذه الصالحيــة مــن إختصــاص االحتــاد 
القطــري لكــرة القــدم، أو أي هيئــ�ة مختصــة أخــرى تابعــة لالحتــاد القطــري لكــرة 

ــدم. ــرة الق ــري لك ــاد القط ــة لالحت ــ�ة تابع ــ�ة قضائي ــدم، أو هيئ الق
يتــم حتديــد اإلختصاصــات واإلجــراءات اخلاصــة بهــذه الهيئ�ات/املحاكــم، إن   .2

ُوِجــدت، يف اللــواحئ ذات الصلــة الــي حتكــم هــذه الهيئ�ات/املحاكــم.
ــوية أي  ــط يف تس ــدم التوس ــرة الق ــري لك ــاد القط ــق لالحت ــاالت، حي ــع  احل 3. يف جمي

ــواحئ. ــذه الل ــة به ــات مرتبط منازع
ــوز  ــدم، ال جي ــرة الق ــري لك ــاد القط ــواحئ االحت ــك يف ل ــالف ذل ــى خ ــص عل ــم ين ــا ل م  .4
ســماع الدعــوى املرتبطــة بهــذه اللــواحئ بعــد مــرور عامــن علــى الواقعــة الــي 

ــزاع. ــارت ال أث

الفصل العاشر
أحكام ختامية
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المادة )36(
الئحة الرقابة المالية

ختضــع كافــة املســائل الماليــة الناجتــة عــن عقــود الالعبــن – املدربــن وغريهــم ممــن 
تنطبــق عليهــم أحــكام هــذه الالحئــة للضوابــط واألحــكام الــواردة يف الحئــة جلنــة 

الرقابــة الماليــة.

المادة )37(
مسائل أخرى غير منصوص عليها

إن أي مســائل غــري منصــوص عليهــا يف هــذه الالحئــة وحــاالت القــوة القاهــرة جيــب 
ــرارات  ــون الق ــدم وتك ــرة الق ــري لك ــاد القط ــة لالحت ــة التنفيذي ــا اللجن ــت فيه أن َتُب
ــواحئ  ــِدر ل ــاد أن ُيْص ــق لالحت ــواحئ حي ــذه الل ــة إىل ه ــ�ة. وباالضاف ــا نهائي ــادرة عنه الص
ــصُّ علــى ســبي�ل املثــال وليــس احلصــر الفئــات الســني�ة و/أو كــرة قــدم  ُ َ

منفصلــة خت
ــواة. اله

المادة )38(
التنفيذ 

تــم إعتمــاد هــذه الالحئــة مــن ِقَبــل اللجنــة التنفيذيــة بت�اريــخ 2022/06/26 ويســري 
مفعولهــا مــن تاريخــه مــا لــم يتــم إلغاؤهــا أو تعديلهــا مــن ِقَبــل اللجنــة التنفيذيــة.

الفصل: ملحق 1 
)تعويضات التدريب(
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المادة )1(
الهدف

ــر  ــاين عش ــن الث ــن س ــم ب ــرتاوح أعماره ــن ت ــن الذي ــل الالعب ــب وتأهي ــم تدري 1 . يت
)12( و ســن الثالــث والعشــرين )23( عامــًا، وُيســتحق ســداد تعويــض التدريب 
ــب  ــرتة التدري ــن ف ــك ع ــرين )23( وذل ــث والعش ــر الثال ــى عم ــب ح ــن الالع ع

ــرين )21(.  ــد والعش ــن الواح ــى س ــدة ح الُمَتكب
بدفــع  اإللــزام  خــرق  دون  التدريــب  عــن  التعويــض  مســتحقات  دفــع  يتــم   .  2

بالعقــد. اإلخــالل  عــن  التعويــض 

المادة )2(
دفع تعويضات التدريب

ُيْسَتَحقُّ التعويض عن التدريب يف حالتن اثنتن:  .1
أن يكون الالعب مسجاًل ألول مرة كالعب محرتف. أ . 

ب . أن ينتقــل الالعــب املحــرتف بــن األنديــة )ســواء أثنــ�اء ســريان عقــده أو 
عنــد نهايــة العقــد( قبــل نهايــة املوســم الريــايض الــذي يصــادف يــوم ميــالده 

الثالــث والعشــرين )23(.
ال ُيْسَتَحقُّ التعويض عن التدريب يف حالتن:  .2

إذا أنهــى النــادي الســابق عقــد الالعــب بــدون ســبب مشــروع )دون املســاس  أ . 
ــابقة(.  ــة الس ــوق األندي حبق

ب . إذا إستعاد الالعب املحرتف صفة الهاوي عند إنتقاله.

المادة )3(
المسؤولية عن دفع تعويضات التدريب

عنــد تســجيل الالعــب املحــرتف ألول مــرة، جيــب علــى النــادي اجلديــد دفــع قيمــة   .1
اًل فيهــا مــن قبــل  تعويضــات التدريــب جلميــع األنديــة الــي كان الالعــب ُمَســجَّ
)بنــ�اًء علــى الســجل الريــايض لالعــب( والــي ســاهمت يف تدريبــ�ه منــذ ميــالده 
ــجيل  ــخ التس ــن تاري ــًا م ــن )30( يوم ــون ثالث ــك يف غض ــر )12(، وذل ــاين عش الث
التدريــب  عــن  التعويضــات  قيمــة  َتَســب  ْ ُ

وحت املحــرتف.  الالعــب  بصفــة 
بالتن�اســب، علــى أســاس فــرتة تدريــب الالعــب يف النــادي أو األنديــة الســابقة. 
ويف حالــة اإلنتقــاالت الالحقــة لالعــب املحــرتف، يكــون التعويــض عــن التدريــب 
ــب  ــرتة التدري ــاس ف ــى أس ــابقًا عل ــه س ل في ــجِّ ــذي ُس ــادي ال ــط للن ــَتَحّقًا فق ُمْس
اًل  الفعليــة. ولغــرض التوضيــح، يف حالــة إنتقــال الحــق لالعــب مــن نــاٍد كان ُمَســجَّ
ل ألول مــرة بصفــة املحــرتف عنــد نهايــة عقــده  فيــه بصفــة هــاٍو – قبــل أن ُيَســجَّ
األول – يتعــن ســداد التعويــض عــن التدريــب لهــذا النــادي علــى أســاس فــرتات 
التدريــب كاملــة، وليــس فــرتِة تدريبــ�ه بصفــة املحــرتف فحســب، وفقــًا لهــذه 

ــواحئ.  الل
يف احلــاالت املذكــورة أعــاله، يكــون آخــر موعد لســداد قيمــة التعويض عــن التدريب   .2

ثالثــن )30( يومــًا مــن تاريــخ تســجيل الالعب املحــرتف يف النــادي اجلديد.

المادة )4(
تكاليف التدريب

ــالد  ــخ مي ــن تاري ــع ب ــي تق ــة ال ــم الرياضي ــب للمواس ــِة التدري ــُة َتكلف ــغ قيَم تبل  .1
الالعــب الثــاين عشــر )12( واخلامــس عشــر )15( مبلــغ خمســة وعشــرين ألــف 

ــل. ــايض الكام ــم الري ــري للموس )25,000( لاير قط
ــالد  ــخ مي ــن تاري ــع ب ــي تق ــة ال ــم الرياضي ــب للمواس ــِة التدري ــُة َتكلف ــغ قيَم تبل  .2
الالعــب الســادس عشــر )16( والواحــد وعشــرين )21( مبلــغ خمســن ألــف 

)50,000( لاير قطــري للموســم الريــايض الكامــل. 
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المادة )5(
إجراءات تأديبية

القــدم فــرض اإلجــراءات  لكــرة  الــدويل  التابعــة لالحتــاد  التأديبيــ�ة  جيــوز للجنــة 
اإلنضباطيــة والعقوبــات التأديبيــ�ة علــى األنديــة والالعبــن الذيــن ال يلزمــون 

بالقواعــد املنصــوص عليهــا يف هــذا امللحــق.

المادة )6(
قيود دفع تعويضات التدريب لألندية القطرية

بموجــب هــذه اللــواحئ، َيِتــمُّ ســداُد قيمــة التعويــض عــن التدريــب بــن األنديــة 
قــًا لهــذه اللــواحئ – 

ْ
)القطريــة( فقــط. ولغــرض التوضيــح، ال ُيْعَتــَر النــادي – ِوف

ُمْلَزمــًا بتســديد قيمــة التعويــض عــن التدريــب لنــاٍد ال ينتــي لالحتــاد القطــري لكــرة 
ــواحئ. ــذه الل ــب ه ــاد، بموج ــي لالحت ــاٍد ال ينت ــُض ألي ن ــقُّ التعوي ــدم، وال حَيِ الق
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