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

َ
التعريف

اإلحتاد
اإلحتاد َالقطري ُلكرة َالقدم .
الفيفا
اإلحتاد الدويل ُلكرة َالقدم .
مجلس اإلحتاد الدويل لكرة القدم
ُالمختص َبتعديل قوانني ُاللعبةُ ،ويرمز له بـ (ايفاب) .IFAB
اإلحتاد األسيوي لكرة القدم
ُيرمز له بـ (أي اف يس) . AFC
اللجنة القطرية ملكافحة املنشطات اليت أنشأتها اللجنة األوملبية القطرية
اللجنة القطرية ملكافحة ُالمنشطات للقيام بمهام مكافحة املنشطات ،بإعتبارها جلنة مستقلة ملكافحة املنشطات
يف قطرُ .ويشار إليها بالرمز "."QADC
َ
َ
والطب
بالصحة
مستشفى قطر للعظام ِ
اجلهة َالرسمية ُالمعتمدة للتصديق على كافة األمور ُالمتعلقة ِ
ِ
ُ
الريايض
الرياضية ،وتعرف بإسم (أسبيتار) .ASPETAR
َ
َ
اللجنة َالتنفيذية
اللجنة َالتنفيذية لإلحتاد َالقطري ُلكرة َالقدم.
الوكالة الدولية ُلمكافحة ُالمنشطات يشار لها بالرمز (.)WADA
من ِجلان اإلحتاد الدا ِئمة َ
والمسؤولة عن التأكد من ُحسن َتنظيم كافة
جلنة ُالمسابقات
ُ
المسابقات.
من جلان اإلحتاد َالقضائيةُ ،يشكلها اإلحتاد َكلجنة ُمستقلة وختتص َ
بالنظر
ِ
جلنة األخالق
بصفة إبتدائية يف مخالفات الحئة األخالق.
جلنة اإلنضباط
اللجنة القضائية اليت ُيكونها اإلحتاد للنظر يف املخالفات بصفة إبتدائية.
َ
من ِجلان اإلحتاد القضائيةُ ،يشكلها اإلحتاد كلجنة ُمستقلة ختتص بالفصل
َ
جلنة اإلستئنااف
يف اإلستئنافات ِضد القرارات غري النهائية الصادرة من جل َنيت اإلنضباط
واألخالق.
محكمة التحكيم الريايض يف لوزان ُ ،
والمعرتف بها من الفيفاُ ،وتعرف بإسم
محكمة التحكيم الريايض
محكمة كاس ()CAS
هي هيئة التحكيم الريايض يف قطر واملعرتف بها من االحتاد القطري لكرة
هيئاة قطر للتحكيم الريايض
القدم و يرمز لها بـ ()QSAT
هي اجل هة املختصة بالضوابط الرقابية الالزمة لضمان حسن األداء المايل
جلنة الرقابة المالية
لألندية الرياضية والرتكزي على حماية الدائن
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إدارة التحكيم
مسابقة دوري جنوم QNB

إدارة دوري جنوم قطر
إدارة املسابقة
جلنة تسيري املسابقة

من إدارت اإلحتاد الدائمةُ ،يشكلها اإلحتاد ويمنحها صالحية ُمتابعة وإدارة
ً
كافة الشؤون ُالمتعلقة ُ
باحلكام ِوفقا إلسرتاتيجية اإلحتاد َالتطويرية.
البطولة َالرسمية الرئيسية يف َدولة قطر ُ ،وي َعرف عنها يف الالحئة باملسابقة
أو . QSL
هي املؤسسة اخلاصة اليت أنشأها اإلحتاد بموجب القانون رقم  21لسنة
2006مُ .وتعرف بـ (.)QSLM
َ
هي جلنة شكلتها إدارة دوري جنوم قطر لإلشراف على املسابقة.
ً
مباشرة عن ُالمتابعة التنظيمية واإلدارية بكافة شؤون املسابقة.
املسؤولة

النظام األسايس واللواحئ ُ
والنظم والتعاميم والتوجيهات األخرى الصادرة من
اللواحئ
اإلحتاد وإدارة دوري جنوم قطر ،وكذلك قوانني اللعبة.
َ
ُيصدرها اإلحتاد وحتتوي على تعديالت يتم إجراؤها خالل َالموسم الريايض
التعاميم
ً
على الالحئة بعد إصدارها وفقا إلحتياجات العمل.
َت ُ
صدر عن إدارة دوري جنوم قطر  ،وتشمل جميع التعديالت احلاصلة على
تعاميم اإلدارة
َصعيد املسابقة.
ً
هو تعميم يصدره االحتاد يف بداية املوسم الريايض ويكون مختصا بأعداد
التعميم السنوي
الالعبني ونظام التسجيل
َ
هي املعايري اليت حتتوي على ُطرق استخدام عالمات املسابقة ُالتجارية
معايري إستخدام العالمات التجارية وشعارات َجميع ُالرعاة بما حيفظ احلقوق َالتسويقية َ
والرتويجية للجميع.
ِ
َ
حتتوي على كافة ُالمخالفات ألحكام ال ِنظام األسايس واللواحئ والتعاميم
َ
ً
والقرارات الصادرة عن اإلحتاد ب ُم َ
ختلف ِجلانه وإداراته ،وحتتوي أيضا على
ِ
الحئة اإلنضباط
َ َ
َ
القرارات التأديبية املناسبة لهذه املخالفات وعلى ألية تنظيم عملية جلنيت
اإلنضباط واإلستئناف التأديبيتني.
قواعد ُ
الحئة األخالق
السلوك ا ِملهين الصادرة من اإلحتاد.
َ
حتتوي على َجميع القواعد الدولية ُالم َلزمة جلميع َالرسميني َالمعنينيَ ،حيث
ُ
تقوم بتنظيم أوضاع الالعبني وحتدد ِأه ِل َيتهم للمشاركة يف جميع املسابقات
الحئة الفيفا ألوضاع وانتقاالت الالعبني الرسمية ُ
الكروية ُوسبل انتقالهم فيما بني األندية التابعة لإلحتادات َالمحلية
ُالم َنتسبة إىل الفيفا.
الحئة إنتقاالت الالعبني َالمحليني َتقوم َبتنظيم أوضاع الالعبني وإنتقاالتهم.
النادي
النادي الذي يكون ُمسجالً ُكعضو يف اإلحتاد.
اليت َ ِحيق لها ُالمشاركة يف ُمسابقات الدرجة األوىل
أندية الدرجة األوىل
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أندية الدرجة الثانياة
وسم الريايض
َالم ِ
ٌمسابقة دوري قطرغاز حتت  23عاما
املباراة َالرسمية
املشاركة الفعلية
املباراة الودية
قبل املباراة
بعد املباراة
النادي َ
اجلديد
السابق
النادي ِ
كيان وسيط
فرتتا التسجيل

اإلنتقال الدويل
ِنظام ِ
اإلجراءات التنظيمية
اإلجتماع الفين
املؤتمرات َ
الصحفية
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اليت َ ِحيق لها ُالمشاركة يف ُمسابقات الدرجة الثانية.
َ
َ
يبدأ يف شهر يوليو مع َأول ُمباراة َرسميةَ ،وينتهي يف شهر مايو مع ِآخر ُمباراة
َرسمية.
ُمسابقة َرسمية َت ُضم ِفرق أندية الدرجة األوىل حتت  23سنة
هي املباراة اليت يتم َتنظيمها حتت إشراف اإلحتاد أو إدارة دوري جنوم قطر
جلميع ِالفرق أو األندية اليت َتقع حتت إدارتها ،ويكون لنتاجئها تأثري على
حقوق ُالمشاركة يف املسابقات األخرى ما لم َت ُنص اللواحئ اخلاصة بها على
ِخالف ذلك.
هي مشاركة الالعب يف أي وقت من أوقات املباراة ( أسايس -بديل)
املباراة اليت ُينظمها اإلحتاد أو أي شخص آخر يف قطر ،أو ُت َنظمها أحد األندية
التابعة لإلحتادُ ،وتقام بني ِفرق يتم ُ
إختيارها لهذه املناسبة .ال يكون للنتيجة
أي تأثري إال على املباراة أو الدوري َالمعين.
الوقت بني وصول الفريقني حدود امللعب (اإلستاد) وصافرة بداية املباراة
من احلكم.
الوقت بني صافرة نهاية املباراة من احلكم ومغادرة الفريقني حلدود امللعب
(اإلستاد).
أخر ٍناد َينضم له الالعب.
أخر ٍناد َتركه الالعب َقبل اإلنتقال إىل ناديه َ
اجلديد.
هي وكالة ،شركة أو أي جهة عمل تمارس أنشطة الوسطاء
هما َالفرتتان الزمنيتان اللتان ُحيددهما اإلحتاد قبل ٍ
القادم
وسم ِ
كامل َللم ِ
عام ِ
ٌ
َ
ً
وسم ُومدتها
ِوفقا ملعايري الفيفا وشروطهَ ،حبيث تكون األوىل قبل ِبداية َالم ِ
اثنا عشر ( )12أسبوعا والثانية يف منتصفه ومدتها شهر واحد.
َ
ُيرمز له بـ ( ، )TMSوهو ال ِنظام َالمعمول به على الشبكة اإللكرتونية
بالتنسيق مع الفيفا من أجل َتسهيل َعمليات اإلنتقال الدولية وتأكيد
قانونيتها.
هي اإلجراءات اخلاصة باألندية لتوفري َجميع األمور ُالمتعلقة َبتنظيم
ُمباريات املسابقة.
َ
هو اإلجتماع الذي يتم َع ُقده قبل أي ُمباراة يف ُالمسابقة ُويشارك فيه
ُالمنظمون ُومدراء األندية ُالمشاركة.
هي اليت ُتعقد َقبل َوبعد ُمباريات ُالمسابقة واليت ُيشارك بها ُالمنظمون
ُوم َمثلو األندية من ُمدربني والعبني وإداريني.
4

املسؤولون
بطاقات الدخول َالرسمية
مسؤولو املباراة
اجلهاز اإلداري
ِ
اجلهاز َ
الفين
ِ
اجلهاز الطيب
ِ
ُالمنسق األمين
ُمنسق فحص تعاطي ُالمنشطات
عناصر ِحفظ ِالنظام
الناقل ال ِتلفزيوين َالرسيم
ممثلو ِ
الرعاة واملعنيون

التسميات

احلقوق التجارية
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أي شخص باستثناء الالعبني ،يؤدي أي نشاط َيتعلق بكرة القدم يف اإلحتاد أو
َ
إدارة دوري جنوم قطر  ،بغض َالنظر عن لقبه وعن نوع النشاط الذي ُيمارسه
(إداري ،أو ريايض أو أي نشاط آخر) وعن ُمدة النشاط ،وعلى وجه
ُ
اخلصوص ُي َعترب من املسؤولني ُك ٍل من املديرين واملدربني وموظفي الدعم.
َ
هي ِالبطاقات اليت ُت َمنح َجلميع َالرسميني طوال فرتة ُالمسابقة َحيث َتسمح
لهم بالتواجد يف األماكن ُالمحددة عليها.
واحلكام ُالمساعدونَ ،
احلكامَ ،
احل َكم ُ
مراقب املباراةُ ،م َق ِّيم ُ
احل َكم الرابع،
وأي شخص آخر ُي َعينه اإلحتاد َلت َح ُمل مسؤولية تتعلق باملباراة.
َي ُضم األشخاص َالمسؤولني عن كافة الشؤون اإلدارية لناديهم ُالمتعلقة بأية
ُمباراة يف ُالمسابقة.
َي ُضم األشخاص َالمسؤولني عن كافة الشؤون َالفنية لناديهم ُالمتعلقة بأية
ُمباراة يف ُالمسابقة.
َ
َ
امتالكهم َتراخيص ُمزاولة املهنة
الطبيني يف األندية شرط
َي ُضم َالمسؤولني ِ
ِمن أسبيتار.
املسؤول عن ُمتابعة كافة شؤون األمن والسالمة يف ُالمباراة اليت يتم َتعيينه
ً
لإلشراف عليها أمنيا.
املسؤول عن ُمتابعة كافة شؤون إختيار الالعبني وأخذ َالعينات يف ُالمباراة
اليت َيتم إختيارها من ُمباريات ُالمسابقة.
هم األشخاص الذين ُيقدمون َالدعم اللوجسيت ُلمنسق ُالمباراة من أجل
َتوفري األمن والسالمة َجلميع َالموجودين يف َملعب املباراة.
ناقل ال ِتلفزيوين َالرسيم ملباريات ُالمسابقة.
هم األشخاص الذين ُيمثلون ال ِ
الرعاة واملعنيون والشركاء الذي يتعاقد معهم اإلحتاد أو إدارة دوري جنوم
قطر لرعاية البطولة.
جميع التسميات اليت يمكن إطالقها للربط بني الرعاة والبطولة مثل الراعي
الرسيم ،الشريك /الرائد /البنك الرسيم /الناقل الرسيم وغري ذلك من
املسميات املتعارف عليها يف تسويق حقوق الرعاية واإلعالن يف البطوالت
الرياضية.
جميع احلقوق القابلة لإلستثمار التجاري املتعلقة بالبطولة مثل حقوق
الدعاية واإلعالن والتذاكر والبث التلفزيوين واإلنرتنت وحقوق اإلمتياز
والرتويج.
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حقوق الرعاية واإلعالم

حقوق البث التلفزيوين
شارة البث الدويل
عالمات البطولة
القاهرة
القوة ِ
َ
القاهرة
القوة غري ِ
املواد َالمحظورة
املرافق َّالرسمية
ِ
بطولة دوري أبطال آسيا
َّ
الشخص َ
الطبيعي
َّ
الشخص اإلعتبااري
األغلبياة َالبسيطة
إدارة َتطوير ُكرة القدم
إدارة شؤون الالعبني ُ
والمسابقات
إدارة ُالمنتخبات
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تعين جميع حقوق الرعاية للبطولة بمختلف أشكالها ومسمياتها وحقوق
اإلعالن يف امللعب الذي جتري فيه مباريات البطولة ويف الربنامج الرسيم
للبطولة ويف مختلف وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة املقرتنة باسم
البطولة وعالقاتها التجارية ،والرتخيص باستخدام عالمات البطولة على
املنتخبات والهدايا التذكارية للرتويج أو البيع يف األسواق.
حقوق البث التلفزيوين اليح واملسجل وإعادة البث ملباريات البطولة
والفعاليات املرافقة لها غري املحطات األرضية واألقمار الصناعية املشفرة
وغري املشفرة وعرب الشبكات (الكيبل) وشبكات اإلنرتنت وجميع وسائل
النقل والبث التلفزيوين احلديث جبميع اللغات.
هي شارة البث للتغطية اإلذاعية /التلفزيونية للبطولة أو فعالياتها.
جميع الشعارات والرموز والتمائم اخلاصة بالبطولة واملعتمدة من قبل
اإلحتاد القطرى لكرة القدم أو إدارة دورى جنوم قطر.
َتشمل أي َحدث طارئ َغري ُم َتوقع وخارج عن إرادة َ
اجلميع ويؤدي إىل إيقاف
أو َمنع أو َتعليق ٍأي من األنشطة التابعة ُللمسابقة.
َتشمل أي َحدث طارئ َغري ُم َتوقع َيتم بفعل فاعل ويؤدي إىل إيقاف أو َمنع
أو َتعليق ٍأي من األنشطة التابعة ُللمسابقة.
َتشمل ُكل املواد اليت ُيمنع على َ
اجلماهري إدخالها إىل ُالمدرجات أثناء
حضورها ٍأي من ُمباريات ُالمسابقة.
َتشمل ُكل املراكز اليت ُتقدم َخدمات أثناء إقامة ُمباريات ُالمسابقة.
هي البطولة َالرسمية األوىل لألندية َ
اآلسيويةُ ،ويرمز لها بـ (.)ACL
َ
هو الشخص الذي ُيمثل َن ُفسه.
َ
ُ
اجلهة اليت َينتيم إليها.
هو الشخص الذي يمثل ِ
َ
هي ال ِنسبة اليت َتزيد عن الــ ( )%50بعدد واحد على أقل َتقدير.
َ
السنية.
ُتعىن بتنظيم كافة ُمسابقات ِالفئات ِ
ُتعىن َبتنظيم كافة ُمسابقات ُكرة َالقدم اليت ال َت ُ
دخل ِضمن صالحية إدارة
ً
دوري جنوم قطر ،إضافة إىل َتسجيل الالعبني يف األندية.
ُتعىن َبتنظيم َوتسيري األعمال ُالمتعلقة ُبمختلف ُالمنتخبات َالوطنية.
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مبادئ عامة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إن مؤسسة دوري جنوم قطر هي المالك الرسيم للمسابقة.
تقوم مؤسسة دوري جنوم قطر بتنظيم املسابقة.
أية حقوق مرتبطة باملسابقة واليت لم يتم منحها بموجب هذه اللواحئ و\أو إتفاقيات محددة إىل أندية مشاركة،
تابعة لإلحتاد القطري لكرة القدم.
توضح هذه الالحئة كافة حقوق وواجبات األندية املشاركة يف املسابقة.
ُتلزم جميع املشاركني يف تنظيم وإقامة مباريات املسابقة َ
بالت ُّقيد بكافة ُنظم اإلحتاد ولواحئه وتعاميمه ويف
ِ
َ
ُّ
مقدمتها النظام األسايس إىل جانب التقيد بكافة قوانني وتعاميم وأحكام الفيفا واأليفاب ومحكمة كاس.
كل من خيالف أي بناد من بنود هذه الالحئة يتم إحالته مباشرة إىل ِجلان اإلحتاد القضائياة املختصة.
للجنة التنفيذية احلق دون غريها يف تفسري أي مادة من مواد الالحئة.
َتلغي هذه الالحئة جميع اللواحئ املشابهة السابقة اليت َصدرت موسم .2020-2019
ُتصبح الالحئة سارية املفعول بمجرد حصولها على موافقة اللجنة التنفيذية قبل انطالق موسم .2021-2020
ُتنشر الالحئ ة باللغتني العربياة واإلجنلزيية ويف حال اإلختالف بني النسختني يتم العمل بالنسخة العربياة.
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الفصل األول

إدارة املسابقة
املادة :1

املهام ُالمناطة بإدارة مسابقة دوري جنوم : QNB
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.

ز.

تنظيم املسابقة وإدارتها.
إعداد جدول املباريات اخلاص باملسابقة.
تعديل ٍأي من املواعيد أو أماكن إقامة املباريات أو أي أمر تنظييم آخر بما يتماىش مع املصلحة العامة.
رفع نتااجئ كافة مباريات املسابقة إىل جلنة اإلنضباط إلعتمادها.
حتويل أي مخالفة تتعلق باإلجراءات التنظيمية إىل جلنة اإلنضباط.
التنسيق مع األندية من أجل التأكد من حتقيق شروط اإلحتاد اآلسيوي اإلحرتافية سعيا إىل زيادة أو احلفاظ على
عدد املقاعد القطرية يف دوري األبطال أو من أجل اإللزتام بشروط أي مسابقة خارجية اخرى.
ُ
ختتار أعضاء جلنة تسيري املسابقة وحتدد مهامها من خالل لواحئها اخلاصة.
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الفصل الثاني

األندية املشاركة
الشروط
املادة :2

شروط املوافقة على إشرتاك فرق األندية يف املسابقة هي:
أ .جيب على األندية احلصول على الرتخيص ذو الصلة كما يقتضيه األمر للمشاركة يف املسابقة وفقا للواحئ
تراخيص األندية بمؤسسة دوري جنوم قطر ذات الصلة باإلضافة إىل االتفاقيات بني اإلحتاد القطري لكرة القدم
ومؤسسة دوري جنوم قطر و/أو األندية املعنياة.
ب .على جميع األندية التعهد بتطبيق جميع ما حتتويه هذه الالحئة.
ج .جيب على جميع األندية اإلثىن عشر حتقيق كافة املعايري اإلحرتافية املوضوعة من جانب اإلحتاد اآلسيوي واليت
تعترب ضرورية للمشاركة يف دوري األبطال أو الشروط اليت يتم وضعها للمشاركة يف أي بطولة خارجية أخرى.
د .جيب على جميع األندية التعهد بتقديم حساب مايل شامل من ُمدقق احلسابات املعتمد ،موضحة من خالله
األرباح واخلسائر واملزيانياة اخلاصة بشركة النادي لكرة القدم.
املوافقة على اإللزتام إلزتاما كليا بالعقود واإللزتامات املوقع عليها من
املشاركة إبداء
األندية
ه .جيب على جميع
ِ
ِ
ِ
جانب اإلحتاد بمختلف جلانه وإداراته واملتعلقة باملسابقة مع أي طرف من األطراف املعنياة.
و .جيب على جميع األندية توقيع إتفاقية املشاركة املجهزة من اإلحتاد القطري لكرة القدم.
الواجبات
املادة : 3

بعد حتقيق كافة شروط املشاركة يتوجب على األندية اإللزتام بالواجبات التالية:
ََ
املوقع عليها من جانب اإلحتاد بمختلف جلانه وإداراته املتعلقة باملسابقة مع أي
أ .اإللزتام بكافة العقود واإللزتامات
طرف من األطراف املعنياة.
ب .اإللزتام بكافة اللواحئ والنظم والتعاميم الصادرة عن اإلحتاد بمختلف جلانه وإداراته.
ج .اإللزتام بقوانني اللعبة الصادرة عن الفيفا.
د .اإللزتام بأي قرار يصدر عن اإلحتاد بمختلف جلانه وإداراته يف أي قضية إدارية أو تأديبياة وفقا للواحئ والنظم
املعتمدة.
ه .االعرتاف بهيئاة قطر للتحكيم الريايض  ،ومحكمة التحكيم الريايض الدولية ). (CAS
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َ
َ
َ
ألحد من أعضائها وتتعلق بالنظام
و .ت َبين فقرة تشريعية تنص على أن أية نزاعات تتطلب ت َدخل حتكييم أو ٍ
األسايس واللواحئ والتوجيهات والقرارات الصادرة من اإلحتاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري جنوم قطر
واإلحتاد األسيوي لكرة القدم والفيفا ،ختضع جميعها ُلسلطة هيئاة قطر للتحكيم الريايض منفصلة ،أو الكيان
القانوين بالفيفا أو اإلحتاد األسيوي لكرة القدم أو اإلحتاد القطري لكرة القدم ،مع حظر (منع) أية جلوء إىل املحاكم
القطرية.
ز .اإللزتام بإشراك أقوى تشكيلة لديه طوال املوسم واللعب جبدية بغض النظر عن نتااجئه وموقفه يف جدول
الرتتيب.
ح .اإللزتام بمبادئ اللعب النظيف املقررة محليا ودوليا وقاريا.
ط .اإللزتام بكافة التبعات الالحقة لتصرفات وسلوك أي من املنتسبني إىل النادي من العبني ومدربني وإداريني
وجماهري أو أي شخص طبيعي أو إعتبااري وفقا لما هو منصوص عليه يف اللواحئ املعنياة.
ي .إلزتام النادي املضيف بكافة حقوق األندية األخرى أثنااء تنظيم املباريات على أرضه جتاه الالعبني واجلهازين
الفين واإلداري إضافة إىل اجلماهري.
ك .يلزتم النادي املضيف والنادي الضيف بمراعاة النسبة املقررة ملقاعد اجلماهري املنتسبة لكال الناديني (%70
للنادي املضيف و  %30للنادي الضيف).
ل .اإللزتام بكافة البنود املرفقة يف إتفاقية املشاركة املوقعة بني األندية ومؤسسة دوري جنوم قطر
م .اإللزتام حبضور كافة اإلجتماعات واألنشطة واملؤتمرات والفعاليات ُالم َنظمة من جانب اإلحتاد بمختلف جلانه
وإداراته.
ن .اإللزتام بالتعاطي مع الوسائل اإلعالمية قبل وأثنااء وبعد أي مباراة يف املسابقة وفقا لما حتتويه اإلتفاقية املوقعة
بني النادي وإدارة دوري جنوم قطر.
س .إلزتام النادي املضيف بعدم السماح ألي شخص بالدخول إىل مختلف األماكن الرسمية يف امللعب إال وفقا
لبطاقات الدخول الصادرة عن إدارة دوري جنوم قطر.
ع .يلزتم مسؤولو األندية بتعليق تصاريح الدخول يف أي حدث ريايض ينظمه االحتاد أو مؤسسة دوري جنوم قطر  .يف
حالة فقدان التصاريح املشار إليها ،جيب على مسؤويل األندية االبالغ عن فقدانها .جيوز توقيع العقوبات على
مسؤويل األندية نتيجة عدم االلزتام بما ورد بهذا البناد.
ف .اإللزتام بتاأمني النظام الصويت لإلذاعة الداخلية يف إستاد املباراة.
ِّ
ص .اإللزتام بوضع الشاشة الرئيسية لإلستاد حتت تصرف إدارة املسابقة اليت من املمكن استخدامها ِل َبث اإلعالنات
التجارية أو ِل َب ٍّث ُمباشر للمباراة من دون إعادة أي لقطة من لقطاتها.
ق .اإللزتام بعدم اإلعالن عن نتااجئ أي مباريات أخرى عن طريق الشاشة أو اإلذاعة الداخلية.
ر .يتم إصدار بطاقات دخول امللعب لألندية وفقا للهيكل التنظييم اخلاص لشركة النادي باإلضافة إىل الرسميني
من اجلهازين الفين واإلداري وفقا لهذه الالحئة.
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احلقوق

املادة : 4

بعد حتقيق كافة شروط املشاركة ُيصبح من حق النادي احلصول على احلقوق التالية:
أ .إعالمه بأي تغيري أو تعديل أو إضافة أو حذف على قوانني اللعبة وذلك بعد أن َي َتبلغ به اإلحتاد رسميا من جانب
الفيفا.
بَ .م ُنحه فرصة الدفاع عن أي من ُمنتسبياه قبل أو بعد صدور أي عقوبة تأديبياة عليه وفقا لإلجراءات ُ
والم َهل
ٍ
القانونياة مع ُمراعاة اإلجراء يف مختلف اللجان القضائياة وصوال إىل محكمة التحكيم الريايض (.)CAS
ج .مراعاة عدم تعارض خوضه ملباريات املسابقة يف حالة تمثيله الكرة القطرية يف املسابقات اإلقليمية أو القارية أو
الدولية وفقا لما يرتئياه اإلحتاد مناسبا وذلك عرب مختلف جلانه وإداراته.
د .منحه حقوقه المادية كمشرتك يف املسابقة يف الوقت املناسب كي يقوم بتسديد كافة املستحقات املتوجبة عليه
وفقا للخطط املوضوعة ُ
والمتفق عليها سلفا.
كاف بمواعيد كافة اإلجتماعات واألنشطة واملؤتمرات وا لفعاليات ُالم َنظمة من جانب
وقت ٍ
ه .إعالمه رسميا وقبل ٍ
اإلحتاد بمختلف جلانه وإداراته.
َ
و .إستخدامه اإلذاعة الداخلية إىل ما قبل ( 30دقيقة) من بدء املباراة.
ز .يشارك بطل دوري جنوم  QNBيف بطولة دوري أبطال آسيا إذا حق له ذلك وفقا لشروط اإلحتاد األسيوي.
ح .يف حال فاز أي ٍناد يف بطولة دوري جنوم  QNBوكأس األمري حيق للفريق الذي حصل على املركز الثاين يف دوري جنوم
 QNBاملشاركة يف بطولة دوري أبطال آسيا إذا حق له ذلك وفقا لشروط اإلحتاد األسيوي ويكون ترشيح عدد
األندية طبقا لرتتيب دوري جنوم .QNB
ط .ال حيق ألي ناد املشاركة يف أكرث من بطولة خارجية.
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الفصل الثالث
املادة :5

نظام املسابقة

يتم لعب مباريات املسابقة وفقا لنظام الدوري من دورين حيث يلعب كل فريق مع ٍكل من الفرق األخرى مباراتني إثنتني
إحداهما كمضيف واألخرى كضيف بواقع اثنتاان وعشرون ( )22مباراة إجمالية.
املادة :6

وفقا لنظام الدوري يتم من ح ثالث نقاط يف حالة الفوز ونقطة واحدة يف حالة التعادل وال يتم احلصول على أي نقطة يف
حالة اخلسارة.
املادة :7

يتم حتديد ترتيب فرق األندية املشاركة يف املسابقة على ضوء إجمايل النقاط اليت حيصل عليها كل فريق مشارك يف جميع
مبارياته وفقا لما يلي:
أ .يفوز بمسابقة دوري جنوم  QNBالفريق الذي حيرز العدد األكرب من النقاط.
ب.

يهبط صاحب املركز  12يف مسابقة دوري جنوم  QNBاىل الدرجة الثانياة

ج.

يلعب الفريق صاحب املركز  11يف مسابقة دوري جنوم  QNBمباراة فاصلة مع صاحب املركز الثاين يف مسابقة دوري
الدرجة الثانياة وذلك لتحديد الفريق املشارك يف مسابقة دوري جنوم .QNB

د.

يف حال انتهت املباراة الفاصلة بالتعادل يتم اللجوء إىل الوقت اإلضايف مدته  30دقيقة مقسمة على شوطني ويف حال
استمر التعادل يتم اللجوء إىل ضربات اجلزاء الرتجيحية من عالمة اجلزاء

ه.

يف حالة حصول تعادل بمجموع النقاط بني فريقني أو أكرث أثنااء املنافسة على املركز األول يتم البدء تبااعا بتطبيق املعايري التالية:
 .1فارق األهداف ُالم َسجلة يف مباريات ِالف َرق املعنياة (املواجهات املباشرة ) مع عدم احتساب الهدف بهدفني خارج األرض.
 .2فارق األهداف يف جميع املباريات.
 .3العدد األكرب لألهداف ُالم َسجلة يف جميع املباريات.
 .4أكرب عدد مرات الفوز يف جميع مباريات املسابقة.
َ
 .5احلصول على أقل عدد من البطاقات ُالملونة احلمراء والصفراء ،حيث حتتسب البطاقة الصفراء بنقطة واحدة واحلمراء
املباشرة أو غري املباشرة بثاالث نقاط  ،يف حالة البطاقة احلمراء املباشرة بعد البطاقة الصفراء حيتسب اإلثناان بأربع نقاط.
 .6إجراء قرعة بني الفرق املتساوية.
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و.

يف حالة حصول التعادل بمجموع النقاط يف جميع احلاالت األخرى يتم البدء تبااعا بتطبيق املعايري التالية:
 .1فارق األهداف يف جميع املباريات.
 .2العدد األكرب لألهداف ُالم َسجلة يف جميع املباريات.
 .3فارق األهداف ُالم َسجلة يف مباريات ِالف َرق املعنياة (املواجهات املباشرة) مع عدم احتساب الهدف بهدفني
خارج األرض.
 .4أكرب عدد مرات الفوز يف جميع مباريات املسابقة.
َ
 .5احلصول على أقل عدد من البطاقات ُالملونة احلمراء والصفراء ،حيث حتتسب البطاقة الصفراء بنقطة
واحدة واحلمراء املباشرة أو غري املباشرة بثاالث نقاط ،يف حالة البطاقة احلمراء املباشرة بعد البطاقة الصفراء
حيتسب االثناان بأربع نقاط.
 .6إجراء قرعة بني الفرق املتساوية.
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الفصل الرابع

املادة :8

إجراءات تنظيم املباريات

يتم تطبيق جدول العد التنازيل التايل من جانب إدارة املسابقة يف كافة مباريات املسابقة.
األوقات قبل ركلة البداية

اإلجراءات

وصول املنسق العام
-120
إستكمال التدقيق األمين/فتح بوابات اإلستاد
وصول مراقب املباراة إىل ملعب املباراة
-90
وصول احلكام
وصول الفريقني
-90
تقديم الفريقني لقائمة البداية
قيام مراقب املباراة واحلكم الرابع بزيارة غرف الالعبني
تسليم قائمة الالعبني النهائية ملراقب املباراة موقعة من مدرب ومدير الفريق
-70
توزيع قائمة بدء املباراة
-65
رش امللعب إذا دعت احلاجة إىل ذلك
-60
إحماء الالعبني
-50
إنتهاء إحماء الالعبني وعودتهم إىل غرف املالبس
-15
يمكن رش امللعب إذا دعت احلاجة إىل ذلك
اإلعالن عن قائمة بدء املباراة
-14
التأكد من وجود األعالم وجامعي الكرات
دخول البدالء واإلداريني إىل دكة مقاعد البدالء
-7
قيام احلكام بفحص معدات الالعبني
-6
دخول جامعي الكرات بعلم اللعب النظيف و خلفهم ُالمنسق العام ُ
واحلكام والالعبني
-4
ً
بدء مراسم افتتاح املباراة شاملة اصطفاف الفريقني أمام املنصة الرئيسية ،مصافحة
الفريقني لبعضهم البعض ولطاقم التحكيم
-3
إلتقاط الصور للفريقني  ،قيام حكم املباراة بإجراء القرعة ُ ،
تبادل األعالم
بدء املباراة
صفر
يمكن رش امللعب إذا دعت احلاجة إىل ذلك
+50
تكون فرتة االسرتاحة ما بني الشوطني ملدة  15دقيقة فقط من صافرة نهاية الشوط األول لصافرة بداية الشوط الثاين
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املادة :9

إ ن إعداد قائمة املباراة من مسؤولية مراقب املباراة وذلك بعد استالمه قائمة كل فريق من اإلداري املختص.
املادة :10

ي تم التأكد من صحة األسماء من جانب احلكم الرابع بعد قيامه بزيارة ميدانياة لغرف تباديل مالبس الالعبني.
املادة :11

تشمل قائمة املباراة أسماء الالعبني األحد عشر األساسيني مع حتديد حارس املرىم وكابنت الفريق ،إضافة إىل أسماء
الالعبني البدالء واملدرب واإلداري ل كل فريق املسموح لهم باجللوس على دكة اإلحتيااط وأسماء حكام املباراة ومراقب
املباراة ومقيم احلكام واملنسق العام واملنسق اإلعاليم.

املادة :12

من املمكن تعديل قائمة أسماء الالعبني ألي مباراة من مباريات املسابقة بعد تقديم األسماء وقبل بدء املباراة وفقا لما يلي:
أ .يف حالة عدم قدرة أحد الالعبني األحد عشر املسجلني يف قائمة املباراة كأساسيني على املشاركة ألي سبب كان ،
جيوز إستباداله بأحد الالعبني البدالء وال جيوز إضافة إسم العب جديد إىل قائمة البدالء .وال جيوز بقاء الالعب
املستبادل على دكة االحتيااط.
ب .يف حالة عدم قدرة أحد الالعبني البدالء املشاركة ألي سبب كان  ،ال جيوز إستباداله بأحد الالعبني املسجلني يف قائمة
فريقه األساسية املعتمدة من اإلحتاد ُويكمل الفريق ناقصا على دكة البدالء.
ج .إذا كان الالعب الغري قادر على اللعب هو حارس املرىم األسايس أو االحتيااطيُ ،يستبادل حبارس آخر ضمن القائمة
املعتمدة من االحتاد.
د .ال يمكن إضافة أي العب بعد االنتهاء من تقديم القائمة النهائياة وذلك حسب الوقت املحدد يف العد التناازيل
للمباراة باستثنااء الالعب حارس املرىم .
املادة :13

بعد إنتهاء املباراة خبمس عشرة دقيقة يتم توزيع ملخص املباراة يشمل كافة أحداث املباراة العادية.

املادة :14

بما أنه حيق ألي العب مسجل يف كشوفات ناديه أن يلعب يف ذات الفرتة الزمنياة بمسابقيت دوري جنوم  QNBودوري
قطرغاز حتت  23عاما فإنه خيضع لما يلي:
أ .الالعب الذي يشارك شوطا واحدا أو أقل مع فريقه يف مسابقة دوري جنوم  QNBحيق له املشاركة يف مباراة فريقه
التالية بمسابقة دوري قطرغاز حتت  23عاما.
ب .إن الالعب الذي يشارك أكرث من شوط واحد مع فريقه يف مسابقة دوري جنوم  QNBال حيق له املشاركة يف مباراة
فريقه التالية بمسابقة دوري قطرغاز حتت  23عاما إال إذا كانت املدة الزمنياة الفاصلة بني املباراتني تصل إىل يومني
بما فيها يوم املباراة.

مثال -:إذا شارك العب يف مباراة يوم السبت فأن املباراة التالية املسموح له املشاركة فيها تكون يوم االثنني.
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املادة :15

من أجل إتاحة الفرصة أمام األندية لالستفادة من العيب الفئات السنياة (حتت  18سنة )  ،جيوز إشراكهم يف املباريات وفقا
لما يلي:
.1االستعانة بالعيب فئة حتت  18سنة يف مباريات كل بطوالت الفريق األول على أن يتم مراعاة شرط عدد الالعبني املقيمني
يف كل مباراة.
 .2مشاركة أي العب من فئة حتت  18سنة جيب أن ال تتعدى يف كل مسابقات الفريق األول ألندية الدرجة األوىل و
مسابقات حتت  23سنة ومسابقات الفئة اليت ينتيم إليها ست (  ) 6مشاركات فعلية خالل الشهر امليالدي الواحد.
 .3إذا شارك العب فئة حتت  18سنة مشاركة فعلية يف إحدى مباريات الفريق األول  ،جيب أن تفصل بني هذه املباراة و أي
مباراة أخرى يف أي فئة أخرى حيق له املشاركة فيها مدة يومني بما فيها يوم املباراة .
مثال - :إذا شارك الالعب يف مباراة يوم ا لسبت فإن املباراة التالية املسموح له باملشاركة فيها تكون يوم ا إلثنني.
.4
.5
.6

مشاركة العب الفئات السنياة (حتت  18سنة ) يف شوط واحد او أقل يف أي مباراة لفريقه ،ال تعترب مشاركة فعلية .
مشاركة العب الفئات السنياة (حتت  18سنة) يف أكرث من شوط يف أي مباراة لفريقه  ،تعترب مشاركة فعلية .
يف حال طلب االستعانة بالعب الفئات السنياة (حتت  16سنة) للمشاركة يف مسابقة الفريق األول  ،جيب تقديم طلب
لرفع الالعب لفئة حتت  18سنة.
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الفصل اخلامس

املادة :16
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

و.
ز.
ح.

الشروط الفنية للمسابقة

جيب أن ختضع جميع مباريات املسابقة إىل قوانني اللعبة الصادرة عن الفيفا.
يف حالة حدوث أي تعارض باملفهوم أو التفسري ألي بناد مع بنود قوانني اللعبة فإن النسخة اإلجنلزيية الصادرة عن
الفيفا ُتعترب فقط َالمرجعية َالرسمية.
يتاألف كل فريق من أحد عشر العبا أساسيا داخل أرض امللعب بما فيهم حارس املرىم.
من املمكن أن تبادأ املباراة يف حالة وجود سبعة العبني من كل فريق بما فيهم حارس املرىم.
يسمح لكل فريق بإجراء عدد ( )5تباديالت كحد أقيص خالل املباراة ،على أن تتم عملية التباديالت على
ثالث توقفات أثنااء سري املباراة  ،مع األخذ يف االعتباار بأن فرتة ما بني شوطي املباراة ال حتتسب ضمن
فرتات التوقف.
يسمح لكل نادي باستخدام تباديل إضايف عندما تصل املباراة إىل األشواط اإلضافية ( بغض النظر عن كون الفريق
قد استنفذ احلد األقىص من عدد التباديالت املسموح بها) .
جيب أن ال يتعدى عدد الالعبني البدالء املسجلني واملوجودين على دكة اإلحتيااط أكرث من ( )12العب كحد أقىص.
ال يسمح ألي العب باملشاركة يف أي مباراة من مباريات املسابقة قبل تقديمه للحكم بطاقة التسجيل الرسمية
اخلاصة به والصادرة عن اإلحتاد .

املادة :17

أ .الوقت األصلي للمباراة جيب أن يكون تسعون دقيقة مقسما إىل شوطني ،مدة كل واحد منهما خمسة وأربعون
دقيقة ،مع فرتة إسرتاحة فيما بني الشوطني األول والثاين مدتها خمسة عشر دقيقة (من الصافرة للصافرة) .
ب .جيب على الفريقني الدخول معا إىل أرض امللعب مباشرة بعد إنتهاء مدة اإلسرتاحة.
ُ
ج .الوقت اإلضايف للمباراة ،يف حالة اللجوء إليه ،جيب أن يكون ثالثون دقيقة مقسما إىل شوطني ُمدة ِّ
واحد
كل ٍ
منهما خمسة عشر دقيقة ،مع فرتة إسرتاحة بني الوقتني األصلي واإلضايف مدتها خمس دقائق دون أن يكون
هناك أي فرتة إسرتاحة بني شوطي الوقت اإلضايف.

املادة :18

جيب اإللزتام باملقاييس الدولية ألرضية امللعب وفقا للمعايري املنصوص عليها يف قوانني اللعبة.
املادة :19

جيب احلرص على جتهزي أرضية امللعب وفقا للمعايري اليت تضمن سالمة الالعبني خالل مباريات املسابقة.
املادة :20
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جيب عدم إقامة أي نشاط على أرضية امللعب قبل  48ساعة من إقامة املباراة وال ُحيتسب التدريب الرسيم إن ُوجد ،من
ضمن هذه األنشطة املمنوعة ُوتستثىن منها أيضا الفعاليات املصاحبة للمباراة.
املادة :21

كاف بالتأكد من حتقيق أرضية امللعب لكافة الشروط الواردة يف
بوقت ٍ
يقوم مراقب املباراة أو من ينوب عنه قبل املباراة ٍ
ُ
َ
قانون اللعبة ويف حالة التأكد من عدم حتقيق املطلوب يطلب من إدارة النادي املضيف إجراء التعديالت الالزمة .إذا لم
يستطع النادي ُالمضيف إجراء التعديالت يف الوقت املحدد قبل إنطالق املباراة يتم رفع تقرير باحلالة إىل جلنة اإلنضباط.
املادة :22

ع ملية رش أرضية امللعب بالماء وقص عشبه يف حالة احلاجة إىل ذلك جيب أن تتم بموافقة حكم املباراة ومراقب املباراة
وفقا للنظام ُالمعتمد من الفيفا على أن يتم اإللزتام عند عملية القص بطول العشب املرتاوح بني ( )20مليمرت إىل ()22
مليمرت.
املادة :23

لكل من جهازي الفريقني اإلداري والفين والالعبني البدالء وتكون الدكة على اجلهة ُاليسرى
جيب ختصيص دكة إحتيااط ٍ
للفريق ُالمضيف ُ
واليمىن للفريق الضيف ويف حالة إقامة املباراة على أرض محايدة ختصص ا ُليسرى للفريق املذكور أوال يف
جدول املباراة.

املادة :24

جي ب ختصيص منطقة فنياة أمام كل دكة إحتيااط وتكون املنطقتني الفنيتني على مسافة واحدة من منتصف امللعب.
املادة :25

جيب جتهزي دكة اإلحتيااط بستة عشر مقعدا مرحيا على األقل للجهازين اإلداري والفين والالعبني البدالء.
املادة :26

يكون دخول الفريقني إىل أرض امللعب خلف علم اللعب النظيف حيث يكون الفريق املضيف على اجلهة ُاليسرى
والفريق الضيف على اجلهة ُاليمىن.
املادة :27

ل لتميزي بني اجلهازين اإلداري والفين والالعبني البدالء عن الالعبني األساسيني وطاقم التحكيمَ ،ي َّ
تعني على أعضاء
اجلهازين والالعبني البدالء إرتداء ُ
السرتة الرياضية املختلفة من حيث األلوان عن أطقم مالبس األساسيني وطاقم
التحكيم والفريق املنافس.

املادة :28

ُي سمح للفريقني بإجراء عملية اإلحماء على أرضية امللعب قبل املباراة إذا كانت الظروف املناخية َتسمح بذلك بنااء على
تقديرات مراقب املباراة ومن املمكن للفريق عدم إجراء عملية اإلحماء إذا إرتأى جهازه الفين ذلك.
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املادة :29

ُحيدد لبدالء كل فريق أثنااء املباراة منطقة إحماء قريباة من دكة اإلحتيااط اخلاصة به دون إستخدام كرة بإستثنااء حارس
املرىم.

املادة :30

جيب أن جترى عملية اإلحماء بشكل فعلي وإال حيق للحكم الرابع إرجاع الالعبني إىل دكة البدالء.
املادة :31

حيق إلثنني من اجلهاز الفين ،كحد أقىص ،باإلشراف على عملية إحماء الالعبني.
املادة :32

يتم إستخدام كرات معتمدة جلميع مباريات املسابقة.
املادة :33

جيب أن حتقق الكرات املعتمدة املعايري املنصوص عليها يف قوانني اللعبة.
املادة :34

يتم حتديد عشر كرات لكل ملعب من املالعب ُالمعتمدة قبل إنطالق املسابقة.

املادة :35

كاف من الكرات ُالمعتمدة وذلك إلستخدامها يف مرحلة
يتم تزويد كل ٍناد مشارك يف املسابقة قبل بداية املوسم بعدد ٍ
التحضري التدريبياة.
املادة : 36

ال ُيسمح بإستخدام أي نوع من أنواع الكرات غري ُالمعتمدة سواء كان ذلك يف اإلحماء أو املباريات الرسمية للمسابقة.

املادة :37

جيب على كل ٍناد مشارك يف املسابقة حتديد إستاده الرسيم ثالثني يوما على األقل قبل إنطالق املسابقة على أن يكون
اإلستاد موافقا جلميع الشروط املوضوعة من جانب إدارة املسابقة لنيله اإلعتماد الضروري  ،ويف حالة عدم التحديد حيق
إلدارة املسابقة حتديد اإلستاد الذي تراه مناسبا.
املادة :38

تستلم إدارة املسابقة اإلستاد صبيحة املباراة يف الساعة الثامنة وذلك من أجل البدء بالتحضريات الالزمة.
املادة :39

الحئة مسابقة دوري جنوم  QNBللموسم الريايض 2021 /2020

19

جيب على كل ٍناد ِلعب املباريات اليت يستضيفها يف اإلستاد املعتمد إال يف احلاالت القاهرة حيث حتدد إدارة املسابقة
اإلستاد البديل.

الفصل السادس

األلوان

معدات الالعبني

املادة :40

على كل ناد أن خيتار اللون األسايس ملالبس فريقه إضافة إىل لون احتيااطي مختلف تماما عن اللون األسايس كما يمكنه أن
خيتار لونا ثالثا.
املادة :41

يلزتم النادي بارتداء طقم املالبس املعتمد باإلجتماع الفين طوال املباراة شرط أن تكون كافة قطعه من عالمة جتارية
واحدة.
املادة :42

يلزتم كل ٍناد بإحضار لونني أسايس وإحتيااطي إىل امللعب قبل أي مباراة له يف املسابقة.
املادة :43

ال جيوز تثبيت علم دولة قطر على قمصان أي ٍناد مشارك يف املسابقة.
املادة :44

ال جيوز أن يرتدي الالعب طقم مالبس مكون من أكرث من ثالثة ألوان وال ينطبق ذلك على األرقام وا ألحرف.
املادة :45

إذا تم استخدام ثالثة ألوان لطقم املالبس جيب أن يكون واحد منهم كلون رئييس واآلخرون ثانويني.
املادة :46

ُيسمح بلون رابع لزتيني األرقام واألحرف املطبوعة على أطقم املالبس دون أن يأخذ مساحة كبرية.

املادة :47

جيب أن يكون اللون األسايس هو اللون السائد يف الوجهني األمايم واخللفي.
املادة :48
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 -1جيب أن يكون إسم الالعب مكتوبا على الوجه اخللفي للقميص باللغة اإلجنلزيية فقط بلون مختلف عن اللون
املعتمد السم الفريق.
 -2جيوز لالعب أن يتناازل عن رقم قميص املباريات اخلاص به إىل أحد العيب فريقه والذي تم تسجيله أول مرة
ضمن صفوف الفريق بشرط أن يكون خالل فرتات االنتقاالت املعتمدة فقط.
املادة :49

املكان األنسب السم الالعب على الوجه اخللفي للقميص هو اجلزء األعلى ،ويتم تغيريه إىل اجلزء األسفل يف حال اإلتفاق
مع أحد الرعاة التسويقيني باستخدام اجلزء األعلى.

املادة :50

جيب أن يرتدي حارس املرىم األسايس واإلحتيااطي لكل فريق مالبسا بألوان موحدة ،على أن تكون مختلفة من حيث اللون
عن بقية العيب الفريقني وطاقم التحكيم.

املادة :51

جيب أن يرتدي كل العب غري مشرتك يف املباراة ُسرتة رياضية تكون بلون مختلف عن ألوان مالبس الفريقني وطاقم
التحكيم.
املادة :52

ال جيوز وضع شريط الصق على اجلوارب بلون مختلف عن اللون الذي يقوم الالصق بتغطيتاه.

األرقام

املادة :53

جيب أن يرتدي جميع الالعبني يف الفريق الواحد طقم مالبس بأرقام تتوافق مع األرقام اليت تم اختياارها لكل العب يف
كشوفات األندية األساسية املعتمدة من اإلحتاد لذات املوسم.
املادة :54

حيق للنادي منح رقم الالعب املشطوب لإلستغناء عنه أو لإلعارة إىل أي العب آخر.
املادة :55

جيب أن تكون األرقام ظاهرة بوضوح على الوجه اخللفي للقميص بإرتفاع ( 25,5سم) يف منطقة الوسط.
املادة :56

جيب أن تك ون ألوان األرقام متضادة مع ألوان طقم املالبس من أجل حتقيق رؤية واضحة من أي مسافة بعيدة أو عرب
شاشات التلفزة.
املادة :57

جيب أن تكون األرقام من لون واحد ويجوز إحاطته بلون إضايف للزيناة.
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املادة :58

جيب أن ختلو األرقام من أي مادة ترويجية ماعدا شعار النادي.
املادة :59

جيب أن تبادأ أرقام قمصان الفريق من رقم ( )1حىت رقم ( )99وال جيوز استخدام أي رقم أعلى من ذلك على أن ُحيجز الرقم
( )1ألحد حراس املرىم ُالمعتمدين يف كشوفات النادي األساسية.

الفصل السابع

املسؤولون الرمسيون عن املباريات
طاقم التحكيم

املادة :60

يتم تعيني طاقم التحكيم لكل مباراة من جانب إدارة التحكيم.
املادة :61

يدير احلكام املحليون املعتمدون مباريات املسابقة ،ويجوز اإلستعانة حبكام من خارج دولة قطر إذا لزم األمر وال حيق ألي
ٍناد اإلعرتاض على تعيني أي حكم أو طلب تعيني حكم معني وبالتايل جيب عليه اإللزتام الزتاما كليا بقرارات إدارة
التحكيم.
املادة :62

يقوم احلكم بتقديم تقريره العام بعد نهاية كل مباراة إىل ٍكل من مراقب املباراة  ،إدارة التحكيم.وإداريي الفريقني
املتناافسني ويشمل ملخص املباراة.
املادة :63

يف حالة حصول أي أحداث إستثناائياة يقدم احلكم تقريره اخلاص حول املباراة إىل مراقب املباراة وإدارة التحكيم.وذلك يف
فرتة ال تتجاوز األربع والعشرين ساعة من نهاية املباراة ويشرح من خالله تفاصيل األحداث املرافقة للمباراة من دون أن
يتم إحتساب أي عطلة رسمية من ضمن هذه الفرتة.
املادة :64

يف حالة تعذر حضور حكم املباراة مللعب املباراة أو تعرضه ألي عارض يمنع استمراره من تأدية مهامه قبل انطالق املباراة
أو أثناائها ،يتم تباديله باحلكم الرابع ويف حالة إصابة احلكم الرابع بعد ذلك أو أحد احلكمني املساعدين يتم إلغاء املباراة
وتقوم إدارة املسابقة بتحديد موعد جديد لها .
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املادة :65

سبب كان ،ذلك بعد
يتمتع احلكم بالسلطة املطلقة من ناحية إيقاف املباراة أو إنهائها أو إلغائها أو عدم إقامتها ألي ٍ
التشاور مع مراقب املباراة ُومقيم احلكام ومدير املنشأة واملنسق األمين ،وعلى احلكم أن يقدم إىل ٍكل من مراقب املباراة
وإدارة التحكيم.تقريرا شامال عن األسباب املوجبة لإللغاء أو اإلنهاء أو عدم اإلقامة خالل فرتة ال تتجاوز األربع والعشرين
ساعة ،من دون أن يتم إحتساب أي عطلة رسمية من ضمن هذه الفرتة.

مراقب املباراة

املادة :66

يتم تعيني مراقب لكل مباراة من مباريات املسابقة من جانب إدارة املسابقة ،حيث يعترب هو ممثلها الرئييس يف املباراة
واملسؤول األول عن ُحسن سري املباراة تنظيميا وفقا للمعايري املوضوعة سلفا حيث يقدم تقريره الشامل عن املباراة إىل
إدارة املسابقة بعد أن يكون قد تلقى تقرير احلكم.
املادة :67

جيب أن يتم ختصيص مكان مناسب ملراقب املباراة َيسمح له برؤية شاملة للملعب والوصول دون عوائق إىل أي مكان قد
حتصل به أحداث إستثناائياة أثنااء سري املباراة.

املادة :68

راقب املباراة يف املكان املخصص له ،وذلك من أجل زيادة قدرته على متابعة كافة أحداث
جيب توفري شاشة تلفزيونياة ُلم ِ
املباراة وتفاصيلها.

املنسق العام
املادة :69

يتم تعيني ُم ِّنسق عام لكل مباراة من مباريات املسابقة يكون مسؤوال عن فريق عمل املباراة ُويدير اإلجتماع الفين.

مقيم احلكام

املادة :70

يتم تعيني ُم َق ِّيم للحكام من جانب إدارة التحكيم.يف كل مباراة من مباريات املسابقة ،تكون مهمته متابعة طاقم التحكيم
أثنااء قيادة املباراة وتدوين املالحظات اليت يراها وفقا خلربته التحكيمية اليت جيب أن يرفقها يف التقرير الذي يرفعه إىل إدارة
التحكيم.بعد إنتهاء املباراة.
املادة :71

ُ َخيصص ُلم َق ِّيم احلكام مكانا مناسبا ُي َمكنه من الرؤية الشاملة ألرض امللعب َويسمح له بالوصول للملعب من دون
عوائق يف حال إستدعى األمر نزوله إىل هناك.
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املادة :72

حيق ُلم َق ِّيم احلكام اإلستعانة بتسجيل املباراة بعد إنتهائها من أجل التأكد من احلاالت اليت سبق له أن دونها أثنااء سري
املباراة سواء كان ذلك بمشاهدته امليدانياة لما جيري أو باملتابعة عرب الشاشة التلفزيونياة.

املنسق األمني
املادة :73

يتم تعيني املنسق األمين للمباراة من جانب إدارة املسابقة ،تكون مهمته الرئيسية التأكد من دخول كل شخص إىل املكان
املحدد له على بطاقة دخوله إن كان من الرسميني أو من اجلماهري أو أي طرف آخر بالتعاون مع منظيم املباراة ،وبالتايل
سبب كان.
العمل من أجل خروجه من امللعب بسالمة ومن دون التعرض ألية مخاطر ألي ٍ
املادة :74

يقوم املنسق األمين بالتنسيق تنسيقا مباشرا وكامال مع قوات ِحفظ النظام الرسمية ُالم َكلفة بتاأمني سالمة املباراة.

املنسق اإلعالمي

املادة :75

يتم تعيني منسق إعاليم لكل مباراة من جانب إدارة املسابقة ،وذلك من أجل تطبيق كافة املعايري اإلعالمية اخلاصة
باملباراة واليت تشمل تأمني كافة التسهيالت لإلعالميني واملصورين الذين ُي َغطون أحداث املباراة سواء كان ذلك يف منصة
اإلعالميني أو خلف اللوحات اإلعالنياة يف أرض امللعب أو يف املنطقة ُالمختلطة أو يف قاعة املؤتمرات الصحفية ،وذلك
بالتنسيق والتعاون مع ُالمنسقني اإلعالميني اخلاصني بالناديني املتناافسني ويكون أيضا مسؤوال عن ِحفظ احلقوق
التجارية للشركاء التجاريني وتقديم التسهيالت لفريق عمل الناقل التلفزيوين الرسيم للمسابقة.

املنسق التسويقي
املادة :76

يتم تعيني منسق تسويقي لكل مباراة من جانب إدارة املسابقة وذلك من أجل تطبيق كافة املعايري التسويقية اخلاصة
باملباراة واليت تشمل كافة األمور التجارية يف املالعب  /من تشغيل اللوحات اإللكرتونياة  /اإلشراف على اللوحات
اإلعالنياة الثابتاة أو أي أمور جتارية لها عالقة بامللعب.
منسق فحص تعاطي املنشطات

املادة :77

يتم تعيني منسق فحص تعاطي املنشطات من جانب اللجنة القطرية ملكافحة املنشطات بالتنسيق مع إدارة املسابقة
وذلك إلجراء الفحوصات الالزمة وفقا جلدول تقديري يتم وضعه وتطبيقه بسرية تامة ومن دون اإلعالن املسبق عنه.
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املادة :78

يكون منسق فحص تعاطي املنشطات مسؤوال مسؤولية كاملة عن تأمني كافة مستلزمات إجراء فحص املنشطات
َ
لالعبني املختارين وفقا لآلليات ُالم َت َبعة وبالتايل يكون مسؤوال عن ُحسن سري أخذ العيناات وختزينها بالطريقة املناسبة
من أجل إرسالها إىل املخترب ُالمعتمد إلجراء الفحوصات عليها.
فريق عمل إدارة املسابقة

املادة :79

تقوم إدارة املسابقة بتعيني فريق عمل يضم أشخاصا من اإلدارة ومن النادي املضيف بقيادة املنسق العام تكون مهامه
مساعدة كافة املسؤولني على تنظيم املباراة وتقديم الدعم الالزم لهم على جميع املستويات وبالتايل التأكد من التطبيق
الكامل للواحئ املسابقة.
ويضم فريق العمل ٍكل من:
• مسؤول امللعب.
• مسؤول التسويق اجلماهريي.
• املسؤول المايل.
• مسؤول تذاكر اجلماهري.
• مسؤول نظم املعلومات.
• مسؤول جامعي الكرات.
• املذيع الداخلي.
• سكرتارية املباراة.
الرمسيون من اجلهازين اإلداري والفني لكل فريق

املادة :80

العدد األقىص ألفراد اجلهازين اإلداري والفين الذين حيق لهم اجللوس على دكة اإلحتيااط اخلاصة بكل فريق هو ()9
أفراد موزعني على الشكل التايل:
• إداري الفريق.
• املدرب أو املدير الفين.
• مساعد املدرب.
• مدرب حراس املرىم.
• مدرب اللياقة البدنياة.
• طبيب الفريق.
• اخصايئ العالج الطبيعي.
• املسؤول اإلعاليم.
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• املرتجم يف حالة احلاجة اليه (جيب أن تكون لديه بطاقة صادرة من اإلحتاد بصفته مرتجم).

املادة :81

حيق لشخص واحد فقط من اجلهازين اإلداري أو الفين إعطاء اإلرشادات لالعبني خالل سري املباراة وذلك ضمن حدود
املنطقة الفنياة اخلاصة بفريقه.
املادة :82

على جميع أفراد اجلهازين اإلداري والفين حمل بطاقات الدخول الرسمية الصادرة عن إدارة دوري جنوم قطر وال جيوز ألي
شخص ال حيمل بطاقة الدخول اجللوس على مقاعد االحتيااط.
املادة :83

يقوم كل ٍناد قبل بداية املوسم الريايض بتسمية أعضاء جهازيه اإلداري والفين حيث يتم إعتمادهم جميعا ويتم إدراجهم
يف سجالت اإلحتاد اخلاصة بكل ٍناد مشارك يف املسابقة ويتم إصدار بطاقات الدخول الرسمية اخلاصة بهم.
املادة :84

عند قيام أي ٍناد بتغيري أي فرد من أفراد اجلهازين اإلداري والفين جيب إعالم إدارة املسابقة من أجل إلغاء بطاقة ُالمستغىن
عنه وإصدار بطاقة للشخص البديل.

املادة :85

جيب أن يتوفر يف املدير الفين ألي فريق الشروط املوضوعة من جانب اإلحتاد األسيوي واليت تتمثل يف حصوله على
الرخصة (أ) أو أن تكون لديه خربة خمس سنوات على األقل يف مجال تدريب الفرق املحرتفة ُم َعتمدة من اإلحتاد
اآلسيوي.
املادة :86

جيب أن يتوفر يف ٍكل من مساعد املدرب ومدرب احلراس ومدرب اللياقة البدنياة الشروط املوضوعة من جانب اإلحتاد
اآلسيوي واليت تتمثل يف حصول كل واحد منهم على الرخصة (ب) معتمدة من االحتاد اآلسيوي أو أن حيصل على موافقة
من اإلحتاد القطري قبل مباشرته لعمله التدرييب .
املادة :87

جيب على أي عضو من أعضاء اجلهاز الطيب أن يكون قد حصل قبل التحاقه رسميا بالفريق على إعتماد مستشفى قطر
للعظام والطب الريايض (أسبيتاار).
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الفصل الثامن
الالعبون

املادة :88

يتم تطبيق لواحئ أوضاع انتقاالت الالعبني املعتمدة من اإلحتاد القطري لكرة القدم على كافة الالعبني ُالمسجلني أو
ُالمزمع تسجيلهم يف األندية املشاركة باملسابقة.

املادة 89

جيب أن حتتوي بياانات كل العب على املعلومات الواردة يف استمارة تسجيل الالعبني.
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الفصل التاسع

املادة 90

إيقاف املباريات أو عدم إقامتها

ترجع أسباب إيقاف أو عدم إقامة ٍأي من مباريات املسابقة إلحدى العاملني التاليني:
 .1القوة القاهرة.
 .2القوة غري القاهرة.

املادة 91

• يف حالة عدم إقامة أي مباراة من مباريات املسابقة بفعل قوة قاهرة تقوم إدارة املسابقة بتحديد موعد جديد
للمباراة وفقا لما تراه مناسبا.
• يف حالة إيقاف أي مباراة من مباريات املسابقة بفعل قوة قاهرة تقوم إدارة املسابقة بتحديد موعد جديد للمباراة
إلكمالها من حيث توقفت.
 يف حال توقفت املباراة قبل الدقيقة الثالثني ( )30تعاد املباراة يف اليوم التايل.
 ويف حال توقفت املباراة بعد الدقيقة الثالثني ( )30تعاد املباراة بعد يومني.

املادة 92

يف حالة إيقاف أو عدم إقامة أي مباراة من مباريات املسابقة بفعل قوة غري قاهرة تقوم إدارة املسابقة بتحويل احلالة إىل
جلنة اإلنضباط للبت بها.
املادة 93

يف حالة إيقاف أو عدم إقامة أي مباراة من مباريات املسابقة بفعل قوة قاهرة أو غري قاهرة يقوم احلكم بإعطاء مدة إنتظار
( 30دقيقة) ويف حال عدم زوال تأثري هذه القوة يتم إعطاء ( 30دقيقة) إضافية بالتشاور مع مراقب املباراة أو أي من
الرسميني املعنيني باحلالة ويف حالة إستمرار التأثري يقوم احلكم بإلغاء أو إيقاف املباراة ويقدم تقريرا خاصا إىل إدارة
املسابقة وجلنة اإلنضباط.
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املادة 94

يف حال عدم إكمال أي مباراة من مباريات املسابقة ألي سبب كان  ،ال يتم تنفيذ ٍأي من العقوبات الصادرة مسبقا على ٍأي
من الالعبني أو من أفراد اجلهازيني اإلداري والفين ،وأي بطاقة حمراء أو صفراء يتم نيلها خالل املباراة غري املستكملة يتم
التعامل معها وفقا لالحئة اإلنضباط.

الفصل العاشر
سلوك الالعبني واإلجراءات التأديبية
املادة 95

يلزتم جميع الالعبني بمبادئ الروح الرياضية واللعب النظيف ،ويف حالة عدم التقيد بهذه املبادئ ُتعترب جلنة اإلنضباط
هي اجلهة املختصة بالتعامل مع سوء السلوك.

املادة 96

تطبق جميع عقوبات اإليقاف والغرامات المالية على من يناال بطاقة حمراء أو صفراء خالل أي مباراة من مباريات
املسابقة وفقا لما تنص عليه الحئة اإلنضباط.
املادة 97

تتم معاقبة ٍأي من الرسميني يف حالة مخالفته ٍأي من اللواحئ والنظم وفقا لما ورد بالحئة اإلنضباط.
املادة 98

ألي من الرسميني اإلحتجاج على أي عقوبة صادرة حبقه ومن َثم اإلستئنااف وفقا لما ورد بالحئة اإلنضباط.
حيق ٍ
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الفصل احلادي عشر
االنذارات والطرد

املادة 99

بشأن اإلنذارات والطرد يتم تطبيق املبادئ املذكورة بالحئة اإلنضباط.
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الفصل الثاني عشر
احلقوق التجارية والنقل التلفزيوني
املادة 100

تطبق اللواحئ والنظم الصادرة عن االحتاد وإدارة دوري جنوم قطر فيما يتعلق بكافة احلقوق التجارية وحقوق النقل
التلفزيوين وفقا لالتفاقيات املوقعة بني إدارة دوري جنوم قطر و بني األطراف املعنياة.
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الفصل الثالث عشر
اجلوائز

املادة 101

ُ .1تمنح الفرق املتأهلة إىل نهايئ املسابقة اجلوائز التالية:
• املركز األول :درع الدوري و  50ميدالية ذهبياة باإلضافة إىل مكافأة مالية.
• املركز الثاين 50 :ميدالية فضية باإلضافة إىل مكافأة مالية.
• املركز الثالث 50 :ميدالية برونزية باإلضافة إىل مكافأة مالية

 - 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 ال سباب انضباطية.
ب – أي من أفراد اجلهاز الفين أو اإلداري أو الطيب الذين تم استبعادهم خالل املباراة .ويف حال
مخالفة ذلك تطبق أحكام املواد رقم(  ) 8،9من الحئة االنضباط على كال من الالعب والنادي .
املادة 102

يكون النادي الذي يفوز بدوري جنوم  QNBمسؤوال بالكامل عن سالمة درع الدوري واملحافظة عليه ويتعهد بإرجاعه إىل
إدارة املسابقة قبل شهرين من نهاية النسخة ُالمقبلة للمسابقة أو عند الطلب ،ويف حالة فقدانه أو تلفه يتم دفع غرامة
ُ
مالية حتددها جلنة االنضباط إضافة إىل تكاليف إصالحه أو تعويضه.

املادة 103

مسائل أخرى غري منصوص عليها
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أي مسائل غري منصوص عليها يف هذه اللواحئ وحاالت القوة القاهرة جيب أن َت ُبت فيها اللجنة التنفيذية لالحتاد القطري
َ
لكرة القدم اليت تكون القرارات الصادرة عنها نهائياة .وباإلضافة إىل هذه اللواحئ حيق لالحتاد أن ُي ْص ِدر لواحئ منفصلة ُخت ُّص
على سبيال املثال وليس احلصر الفئات السنياة و/أو كرة قدم الهواة.
املادة 104

تم اعتماد هذه الالحئة من ِق َبل اللجنة التنفيذية بتااريخ 2020/09/01م ،-ويسري مفعولها من تاريخها ما لم يتم إلغاؤها
أو تعديلها من ِق َبل اللجنة التنفيذية.
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