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الباب األول
مصطلحات وتعاريف
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مصطلحات وتعاريف
ال ُمص َ
طلح
اإلتحاد
الفيفا
اإلتحاد األسيوي لكرة القدم
اللجنة التنفيذية
مسابقات الفئات السنية
لجنة المسابقات
إدارة تطوير كرة القدم

الت َعريف
اإلتحاد القَطري لكُرة القَدم .
اإلتحاد الدولي لكُرة القَدم .
يُرمز له بـ (أي اف سي) . AFC
ال َلجنة الت َنفيذية لإلتحاد ال َقطري لكُرة القَدم.
تعني بطولة دوري أو كأس أو أي مسابقة يقررها اإلتحاد للفئات السنية التالية :تحت سن الثامنة
عشر ( ،)18تحت سن السادسة عشر( ،)16تحت سن الخامسة عشر ( ،)15تحت سن الرابعة
عشر ( ،)14تحت سن الثالثة عشر (.)13
من لِجان اإلتحاد الدائِمة وال َمسؤولة عن التأكد من ُحسن ت َنظيم كافة ال ُمسابقات.
تُعنى بت َنظيم كافة ُمسابقات الفِئات السِنية.

إدارة شؤون الالعبين
والمسابقات

ضمن صالحية إدارة دوري نجوم قطر ،إضافةً إلى
تُعنى بت َنظيم كافة ُمسابقات كُرة القَدم التي ال ت َد ُخل ِ
ت َسجيل الالعبين في األندية.

إدارة المنتخبات
لجنة اإلنضباط

الوطنية.
تُعنى بت َنظيم وت َسيير األعمال ال ُمتعلقة ب ُمختلف ال ُمنتخبات َ
اللجنة القضائية التي يُكونها اإلتحاد للنظر في المخالفات بصفة إبتدائية.
ضد القرارات
من لِجان اإلتحاد القضائية ،يُشكلها اإلتحاد كلَجنة ُمستقلة تختص بالفصل في اإلستئنافات ِ
غير النهائية الصادرة من لَجنَتي اإلنضباط واألخالق.
من لِجان اإلتحاد الدائمة ،يُشكلها اإلتحاد ويمنحها صالحية ُمتابعة وإدارة كافة الشؤون ال ُمتعلقة بال ُحكام
ِوفقا ً إلستراتيجية اإلتحاد الت َطويرية.
يبدأ في شَهر يوليو مع َأول ُمباراة َرسمية ،و َينتهي في شَهر مايو مع أخِ ر ُمباراة َرسمية.
تعميم يصدره اإلتحاد بداية الموسم الرياضي ويختص بنظام تسجيل الالعبين.

لجنة اإلستئناف
لجنة الحكام
الموسم الرياضي
التعميم السنوي
التعاميم
اللوائح
النادي
المباراة الرسمية
المباراة الودية
قبل المباراة
بعد المباراة
الجهاز اإلداري
الجهاز الفني
الجهاز الطبي
اإليقافات الفنية
اإليقافات اإلنضباطية
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يُصدرها اإلتحاد وت َحتوي على تعديالت يتم إجراؤها خالل ال َموسم الرياضي على الالئحة بعد إصدارها
وفقا ً إلحتياجات العمل.
النظام األساسي واللوائح والنُظم والتعاميم والتوجيهات األخرى الصادرة من اإلتحاد و إدارة دوري نجوم
قطر ،وكذلك قوانين اللعبة.
النادي الذي يكون ُمسجالً كعُضو في اإلتحاد.
هي المباراة التي يتم ت َنظيمها تحت إشراف اإلتحاد أو إدارة دوري نجوم قطر لجميع الفِرق أو األندية
التي ت َقع تحت إدارتها ،ويكون لنتائجها تأثير على حقوق ال ُمشاركة في المسابقات األخرى ما لم تَنُص
اللوائح الخاصة بها على خِ الف ذلك.
المباراة التي يُنظمها اإلتحاد أو أي شخص أخر في قطر ،أو تُنَظمها أحد األندية التابعة لإلتحاد ،وتُقام
إختيارها لهذه المناسبة .ال يكون للنتيجة أي تأثير إال على المباراة أو الدوري ال َمعني.
بين فِرق يتم
ُ
الوقت بين وصول الفريقين حدود الملعب (اإلستاد) وصافرة بداية المباراة من الحكم.
الوقت بين صافرة نهاية المباراة من الحكم ومغادرة الفريقين لحدود الملعب(االستاد).
َيضُم األشخاص ال َمسؤولين عن كافة الشؤون اإلدارية لناديهم ال ُمتعلقة بأية ُمباراة في ال ُمسابقة.
يَضُم األشخاص ال َمسؤولين عن كافة الشؤون الفَنية لناديهم ال ُمتعلقة بأية ُمباراة في ال ُمسابقة.
َيضُم ال َمسؤولين الطِ بيين في األندية شَرط امتالكِهم ت َراخيص ُمزاولة مِن أسبيتار.
هي إيقافات تلقائة عن المباراة التالية في نفس الفئة والمسابقة ويستطيع المشاركة في مسابقة أو فئة أخرى
إذا حق له ذلك.
هي إيقاف الالعب في جميع المسابقات وال يحق له المشاركة في أي مسابقة إال إذا استنفذ العقوبة.

الباب الثاني
المســابقــات
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المادة ""1
يبدأ الموسم الرياضي  2021 – 2020يوم  2020/7/1وينتهي في .2021/6/30
أ) يقوم االتحاد القطري لكرة القدم بتنظيم وإقامة وإدارة البطوالت التالية:

 .1دوري الدرجة األولى للفئات السنية (تحت  16، 15 ،14 ،13و 18سنة).
 .2دوري الدرجة الثانية للفئات السنية (تحت  16، 15 ،14 ،13و 18سنة).
 .3كؤوس الفئات السنية (تحت  16، 15 ،14 ،13و 18سنة).
 .4مهرجانات البراعم للفئات (  10 ، 9 ، 8/ 7و  11سنة).

ب) يحق لالتحاد القطري لكرة القدم تقديم أو تأخير الموسم الرياضي ،ويحق له كذلك تنظيم أو إلغاء أي مسابقة أو
مهرجان رسمي أو دوري ،ويحق له تعديل نظام أي مسابقة رسمية ،كما يحق له تعديل التواريخ المحددة للمسابقات

والمهرجانات وتبديلها خالل الموسم الرياضي كلما دعت الحاجة أوالمصلحة العامة إلى ذلك طبقا لألنظمة الداخلية
لالتحاد مع مراعاة هذه النظم.

ت) في حالة القوة القاهرة التي تمنع من مواصلة مسابقات الفئات السنية والبراعم خالل الموسم الرياضي ،يحق لإلتحاد
طبقا لألنظمة الداخلية اتخاذ القرار المناسب حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ( اعتماد الجزء المكتمل من
المسابقات أو إرجاء استكمال المسابقات للموسم الذي يليه أو إلغاء جميع المسابقات أو أي خيار اخر يراه اإلتحاد
مناسب ).
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المادة “ "2دوري الدرجة األولى للفئات السنية (تحت  16 ،15 ،14 ،13و 18سنة)
 .1تلعب فرق أندية الدرجة األولى وعددها  10أندية للفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت  ،15تحت16
وتحت 18سنة) فيما بينها بنظام دوري من قسمين.

 .2قرعة دوري الدرجة األولى موحدة لجميع الفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت ،15تحت16وتحت18
سنة)

.3تقام مباريات دوري الدرجة األولى للفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت ،15تحت16وتحت 18سنة)
على مالعب الفريق المذكور أوال بالجدول أو على مالعب محايدة أو على أي مالعب يحددها اإلتحاد

القطري لكرة القدم.

.4في حالة تساوي فريقين أو أكثر بالنقاط بجدول الترتيب ،يتم تطبيق المادة  9من الئحة الفئات السنية وذلك
لكسر التعادل وإعداد الترتيب النهائي.

 .5في نهاية مباريات دوري كل فئة من الفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت ،15تحت16وتحت 18سنة)
يتوج الفريق الحاصل على المركز األول ببطولة دوري الدرجة األولى.

.6في نهاية مباريات جميع دوريات الفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت ،15تحت16وتحت 18سنة) ألندية
الدرجة األولى ،وبعد جمع نقاط الترتيب العام لكل ٍ
ناد بجميع فئاته السنية (تحت ،13تحت 14تحت،15
تحت16وتحت 18سنة) يهبط إلى الدرجة الثانية في الموسم الرياضي الذي يليه النادي الحاصل على
المركز األخير في الجدول الخاص بنقاط الترتيب العام للفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت،15
تحت16وتحت 18سنة) ألندية الدرجة األولى.
المادة " "3دوري الدرجة الثانية للفئات السنية (تحت  16 ،15 ،14 ،13و 18سنة)
.1تلعب فرق أندية الدرجة الثانية وعددها  7أندية للفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت ،15تحت16
وتحت 18سنة) فيما بينها بنظام دوري من ثالثة أقسام.

.2قرعة دوري الدرجة الثانية موحدة لجميع الفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت ،15تحت16وتحت 18سنة)

.3تقام مباريات دوري الدرجة الثانية للفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت ،15تحت16وتحت 18سنة) على
مالعب الفريق المذكور أوال بالجدول أو على مالعب محايدة أو على أي مالعب يحددها اإلتحاد القطري

لكرة القدم.

.4في حالة تساوي فريقين أو أكثر بالنقاط بجدول الترتيب ،يتم تطبيق المادة  9من الئحة الفئات السنية وذلك
لكسر التعادل وإعداد الترتيب النهائي.

.5في نهاية مباريات دوري كل فئة من الفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت ،15تحت16وتحت 18سنة)
يتوج الفريق الحاصل على المركز األول ببطولة دوري الدرجة الثانية.

.6في نهاية مباريات جميع دوريات الفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت ،15تحت16وتحت 18سنة)
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ألندية الدرجة الثانية ،وبعد جمع نقاط الترتيب العام لكل ٍ
ناد بجميع فئاته السنية (تحت ،13تحت،14

تحت ،15تحت16وتحت 18سنة) يصعد إلى الدرجة األولى في الموسم الرياضي الذي يليه النادي

الحاصل على المركز األول في الجدول الخاص بنقاط الترتيب العام للفئات السنية (تحت ،13تحت،14
تحت ،15تحت16وتحت 18سنة) ألندية الدرجة الثانية.
المادة “ "4كؤوس الفئات السنية (تحت  16 ،15 ،14 ،13و 18سنة)
. 1تنطلق مباريات مسابقة كؤوس الفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت ،15تحت16وتحت 18سنة) بعد
انتهاء القسم األول من دوري الدرجة الثانية وباإلعتماد على جدول ترتيب فرق الدرجة الثانية في نهاية القسم

األول.

.2يتم إجراء القرعة وإعداد جدول مباريات الكأس لكل فئة على حدة.
. 3تقام مباريات مسابقة كؤوس الفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت ،15تحت16وتحت 18سنة) على
مالعب الفريق المذكور أوال بالجدول أو على مالعب محايدة أو على أي مالعب يحددها اإلتحاد القطري

لكرة القدم.

.4تقام جميع مباريات مسابقة كؤوس الفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت ،15تحت16وتحت 18سنة)
بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
. 5في حالة انتهاء الوقت األصلي لجميع مباريات مسابقة كؤوس الفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت،15
تحت16وتحت 18سنة) بالتعادل ،يتم اللجوء مباشرة لركالت الترجيح لحسم النتيجة.

.6يشارك ناديين ( ) 2فقط بالمرحلة التمهيدية لمسابقة كؤوس الفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت،15
تحت16وتحت 18سنة) وهما الناديين الحاصلين على المركزين السادس والسابع في نهاية القسم األول من
دوري الدرجة الثانية حسب التالي:

رقم المباراة
1

الفريقان المتباريان
سادس الترتيب

سابع الترتيب

. 7تقام مباريات الدور الثمن النهائي لمسابقة كؤوس الفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت،15
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تحت16وتحت 18سنة) بنظام القرعة المطلقة على النحو التالي:
الفريقان المتباريان

رقم المباراة
2

فريق أ

فريق ب

3

فريق أ

فريق ب

4

فريق أ

فريق ب

5

فريق أ

فريق ب

6

فريق أ

فريق ب

7

فريق أ

فريق ب

8

فريق أ

فريق ب

9

فريق أ

فريق ب

.8تقام مباريات الدور الربع النهائي لمسابقة كؤوس الفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت،15
تحت16وتحت 18سنة) بنظام القرعة المطلقة بين الفائزين من المباريات من  2إلى  9على النحو التالي:
الفريقان المتباريان

رقم المباراة
10

الفائز من...

الفائز من...

11

الفائز من...

الفائز من...

12

الفائز من...

الفائز من...

13

الفائز من...

الفائز من...

. 9تقام مباريات الدور النصف النهائي لمسابقة كؤوس الفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت،15
تحت16وتحت 18سنة) بنظام القرعة المطلقة بين الفائزين من المباريات من 10إلى 13على النحو التالي:
الفريقان المتباريان

رقم المباراة
14

الفائز من...

الفائز من...

15

الفائز من...

الفائز من...

.10تقام مباراة الدور النهائي لمسابقة كؤوس الفئات السنية (تحت ،13تحت ،14تحت ،15تحت16وتحت18
سنة) بين الفائزين من المباراتين  14و :15
رقم المباراة
16
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الفريقان المتباريان
الفائز من 14

الفائز من 15

المادة " "5معايير تحديد الترتيب بمسابقة الدوري
المركز من األول إلى األخير في دوري الفئات السنية (تحت  ،13تحت  ،14تحت
لتحديد الترتيب العام لجميع ا
 ،15تحت  16وتحت  18سنة) ألندية الدرجتين األولى والثانية يتم تطبيق المعايير بالتسلسل التالي:
 .1مجموع النقاط في المواجهة أو المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية

 .2فارق األهداف المسجلة في مباراة أو مباريات الفرق المعنية (المواجهة المباشرة بين الفرق المعنية).
 .3فارق األهداف المسجلة بين الفرق المعنية في جميع المباريات.
 .4العدد األكبر لألهداف المسجلة للفريق في جميع مبارياته.
 .5أكبر عدد من الفوز في جميع مبارياته.
 .6إجراء القرعة.

المادة " "6مهرجانات البراعم فئة  8 / 7سنوات – مواليد 2013 / 2012
مهرجانات البراعم فئة  9سنوات – مواليد 2011
مهرجانات البراعم فئة  10سنوات – مواليد 2010
مهرجانات البراعم فئة  11سنة – مواليد 2009

يصد د د د د د دددر اإلتحاد القطري لكرة القدم الحقا تعميم لتحديد الئحة مفصد د د د د د ددلة لنظام وإجراءات مهرجانت البراعم

للموسم الرياضي .2021/ 2020

ل
ا
ئ
ح
ة

الباب الثالث
المباريات
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المادة " "7وقت المباراة

يتم تحديد وقت المباريات الرسمية كما يلي (على أن تكون فترة الراحة بين شوطي مباريات الفئات السنية ""15
خمسة عشر دقيقة من صافرة نهاية الشوط األول إلى صافرة انطالق الشوط الثاني):

.1تكون مدة مباريات فريق تحت  16سنة وفريق تحت  18سنة ( )90تسعون دقيقة مقسمة على شوطين كل
شوط مدته ( )45خمسة وأربعون دقيقة.

 .2تكون مدة مباريات فريق تحت  15سنة ( )80ثمانون دقيقة مقسمة على شوطين كل شوط مدته ()40
أربعون دقيقة.
.3تكون مدة مباريات فريق تحت  14سنة ( )70سبعون دقيقة مقسمة على شوطين كل شوط مدته ()35
خمس وثالثون دقيقة.
.4تكون مدة مباريات فريق تحت  13سنة ( )60ستون دقيقة مقسمة على شوطين كل شوط مدته ()30
ثالثون دقيقة.
المادة " "8عدد الالعبين وإجراءات مباريات الفئات السنية (تحت  16 ،15 ،14 ،13و 18سنة)
.1يتألف الفريق من ( )11أحد عشر العبا بما في ذلك حارس المرمى عند بداية المباراة ،وال يجوز أن يكون
عدد الالعبين أقل من ( )11أحد عشر العبا عند بداية المباراة وال يجوز أن يقل عدد الالعبين خالل المباراة

ويقدم
قل عدد الالعبين خالل المباراة عن( )7سبعة العبين ينهي الحكم المباراة ّ
عن( )7سبعة ،وفي حال ّ
تقري ار مفصال بهذا الشأن.
.2يجب أن اليزيد عدد الالعبين البدالء على دكة االحتياط عن ( )7سبعة العبين.
.3يجوز لكل فريق في مسابقات تحت  18سنة وتحت  16سنة استبدال ( )5خمسة العبين طوال المباراة.

.4يجوز لكل فريق في مسابقات تحت  13سنة ،تحت  14سنة وتحت  15سنة استبدال( )7سبعة العبين طوال
المباراة.

 .5مع مراعاة الفقرة  ، 1يجب على كل فريق في مسابقة الدوري فقط لفئة تحت  ،13القيام بتغيير إجباري بين

الشوطين لعدد ثالثة ( )3من الالعبين .في حالة عدم القيام بالتغيير اإلجباري ،تستكمل المباراة في كل األحوال
بإقامة الشوط الثاني و يعتبر الفريق المخالف خاس ار للمباراة بنتيجة (  ) 0 – 3ما لم تكن النتيجة الحاصلة بعد
نهاية المباراة أعلى من ذلك مع رفع تقرير مفصل في ذلك لتطبق اللوائح اإلنضباطية.

.6يجب تسليم قائمة بداية المباراة للحكام ومنسق المباراة قبل  30دقيقة من وقت بدء المباراة وفي حالة التأخير
تطبق اللوائح اإلنضباطية.
.7للمشاركة في أي مباراة رسمية وقبل بدايتها،على كل العب إبراز البطاقة التعريفية األصلية الصادرة من
االتحاد (ال تقبل الصورة) للحكم للتأكد منها ويحق إلداريي الفريقين الحضور والتأكد من بطاقات الالعبين

التعريفية.
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.8يشطب الالعب من استمارة المباراة إذا كان مسجال على االستمارة ولم يتواجد مع فريقه قبل انطالق المبا ارة
مباشرة.

 .9ال يمكن إضافة أي العب إلى قائمة بداية المباراة بعد بدايتها مباشرة.
 .10تقع على النادي المسؤولية الكاملة في حالة مغادرة العب مسجل بقائمة المباراة كالعب احتياطي الملعب.

 .11مع مراعاة الفقرة  4من المادة " "9يسجل على استمارة المباراة المدير الفني للفئات السنية ومدرب وإداري

الفريق المعني بالمباراة فقط ويشطب أي من الجهاز الفني أو اإلداري أو الطبي من استمارة المباراة إذا كان
مسجال على االستمارة ولم يتواجد مع فريقه قبل انطالق المباراة مباشرة.

.12مع مراعاة الفقرة  4من المادة " "9ال يمكن إضافة أي من الجهاز الفني أو اإلداري أو الطبي إلى قائمة

بداية المباراة بعد بدايتها مباشرة.

.13بعد بداية المباراة ال تسلم البطاقات التعريفية لالعبين والجهازين الفني واإلداري إال بعد نهاية المبا ارة وتسليم

التقارير.

 .14يمكن تعديل قائمة أسماء الالعبين للمباراة الرسمية ويمكن القيام بذلك بعد تقديم قائمة أسماء المبا ارة الرسمية

للحكام وقبل أن تعطى إشارة بداية المباراة من طرف حكم المباراة طبقا للتالي:
أ .في حالة عدم قدرة أحد الالعبين ( )11األحد عشر المسجلين بالقائمة الرسمية المشاركة في
المباراة يتم تبديله بالعب من قائمة البدالء قبل بداية المباراة وفي هذه الحالة ال يعتبر
هذا التعديل الخاص بالالعب األساسي استبداال.

ب .في حال عدم قدرة أحد العبي البدالء على المشاركة ،يتم استبداله بأحد الالعبين المسجلين
في االتحاد من قائمة النادي.

ج .في حال عدم قدرة أحد حارسي المرمى ،سواء كان أساسيا أو احتياطيا ،على المشاركة ،يتم
مسج ل في االتحاد من قائمة النادي.
استبداله بالعب آخر ّ
.15إدخال قائمة الالعبين المشاركين بالمباراة (قائمة بداية المباراة) في النظام اإللكتروني لإلتحاد( )COMETيجب
أن يتم بحد أقصى بنهاية المباراة.

 .16في جميع األحوال وخالل كافة المسابقات ،تقع المسؤولية حصريا واستثنائيا دائما على األندية للتأكد من اإللتزام
التام بجميع لوائح اإلتحاد القطري لكرة القدم التي تتعلق "على وجه التحديد" بأهلية الالعبين لإلنضمام
إلى قائمة المباريات واإللتزام بالسقف المحدد لعدد الالعبين المقيمين الذين يمكن ضمه للقائمة.

.17خالل المباريات النهائية ومباريات الدوري لجميع الفئات السنية والتي يقام بعدها مباش رة مراسم تتويج ،يمنع من
الصعود إلى منصة التتويج كال من:
أ – الالعب الذي حصل على بطاقة حمراء انضباطية خالل المباراة.

ب-أي من أفراد الجهاز الفني أو اإلداري أو الطبي الذين تم استبعادهم خالل المباراة.
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المـادة " "9عدد الجهاز الفني و اإلداري و الطبي

.1خالل مباريات الفئات السنية العدد األقصى ألفراد الجهاز الفني واإلداري والطبي الذي يحق له الجلوس على
دكه االحتياط هو ( )7سبعة وذلك على النحو التالي:
أ-عدد واحد ( )1جهاز إداري.

ب-عدد ستة ( )6جهاز فني وطبي.

.2خالل مهرجانات البراعم العدد األقصى ألفراد الجهاز الفني واإلداري والطبي الذي يحق له الجلوس على دكه
االحتياط هو ( )5خمسة وذلك على النحو التالي:
أ -عدد واحد ( )1جهاز إداري.

ب -عدد أربعة ( )4جهاز فني وطبي.

.3يجب اإللتزام بالمسمى الموجود على البطاقة بالنسبة للجهازين الفني واإلداري ويتم قبولهما بالمباريات حسب
البطاقة المناسبة للمباراة أو بكتاب رسمي صادر من اإلتحاد القطري لكرة القدم.

.4يسمح لرئيس قطاع الفئات السنية أو لنائب رئيس قطاع الفئات السنية أو لرئيس جهاز كرة القدم بالنادي
بالجلوس على دكة اإلحتياط مع إضافة اإلسم ووقت الحضور والمغادرة على قائمة الفريق بعد تقديم ما
يثبت ذلك (البطاقة التعريفية الصادرة من اإلتحاد) .يتم إصدار بطاقات تعريفية لهم وال يسمح لهم بأي
سلوك أو تصرف غير رياضي قبل وأثناء وبعد المباراة .واليحق للجهازين اإلداري والفني الدخول إلى

الملعب خالل وقت المباراة ،ويحق فقط ألفراد الجهاز الطبي الدخول إلى الملعب إذا سمح له الحكم كما
يحق لشخص واحد فقط من الجهاز الفني إعطاء إرشادات لالعبين خالل المباراة في ضمن حدود

المنطقة الفنية.

المادة " "10احتساب النقاط في مباريات الفئات السنية
يتم احتساب النقاط في أي مباراة أو مسابقة على النحو التالي:
أ )3(-ثالث نقاط تعطي للفريق الفائز.
ب-نقطة واحدة للفريقين المتعادلين.
ج-ال نقاط (صفر) للفريق الخاسر.

المادة " "11احتساب النقاط وقواعد الترتيب العام لدوريات الفئات السنية
.1طريقة إحتساب نقاط الترتيب العام لدوريات الفئات السنية بعد اكتمال جميع مباريات دوريات الفئات السنية
وفق الطريقة التالية:

أ -المركز األول:

عدد األندية 1 +

ب -المركز الثاني:

عدد األندية 1-

ج -المركز الثالث:

إلى آخره بنفس النظام

عدد األندية – 2

.2يتم احتساب نتائج الدوري فقط وال تحتسب نتائج المسابقات األخرى.
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.3تجمع نقاط الترتيب العام الممنوحة لكل فئة (من تحت  13سنة إلى تحت  18سنة) ثم يتم إعداد جدول عام
بنقاط الترتيب العام لكل نادي.

 .4في حالة التعادل على كل المراكز من األول إلى األخير بين ناديين أو أكثر في مجموع نقاط الترتيب العام
لدوريات الفئات السنية يتم تطبيق المعايير التالية تباعا:

أ– مجموع النقاط الفعلية لجميع دوريات الفئات السنية ( من تحت  13إلى تحت  18سنة ) بين
الناديين أو األندية المعنية خالل مسابقة الدوري.

ب -مجموع النقاط الفعلية في مباريات الناديين أو األندية المعنية "المواجهات المباشرة" خالل مسابقة
الدوري في كل الفئات السنية ( من تحت  13إلى تحت  18سنة ).

ج -فارق األهداف (المسجلة والمقبولة) في مباريات الناديين أو األندية المعنية "المواجهات المباشرة"
خالل مسابقة الدوري في كل الفئات السنية (من تحت  13سنة إلى تحت  18سنة).

د-فارق األهداف (المسجلة والمقبولة) في جميع دوريات الفئات السنية (من تحت  13سنة إلى تحت
 18سنة)
هد-العدد األكبر من األهداف المسجلة في جميع مباريات دوريات الفئات السنية (من تحت 13إلى
تحت 18سنة).
و-إجراء القرعة.

المادة " "12المشاركة واإلستعانة
.1يمنع اإلستعانة بالعب من فئات البراعم للعب مع الفئة األعلى في فئات البراعم.

.2يمنع اإلستعانة بالعب من فئة البراعم  11سنة للعب مع فئة تحت  13سنة خالل مباريات الدوري ويستثنى
مركز حارس المرمى حيث يمكن اإلستعانة بحارس مرمى من فئة البراعم  11سنة للمشاركة في مباريات

دوري تحت  13سنة بشرط مراعاة الفقرتين  7و  9و بش رط عدم مشاركته كالعب بأي حال من األحوال.

.3يجوز اإلستعانة بالعب من فئة البراعم  11سنة للعب مع فئة تحت  13سنة خالل مسابقة الكأس وخالل
مسابقة المربع الذهبي والفضي والبرونزي.

.4يجوز االستعانة بالعبين دون تحديد العدد للعب من الفئة األدنى إلى الفئة األعلى إنطالقا من الفئة تحت 13

سنة وصوال إلى فئة تحت  18سنة مباشرة مع مراعاة الفقرات " 5- 3- 2و "6وذلك حسب ما تقتضيه

مصلحة الالعب والنادي.

.5يجوز االستعانة بالعبي فئة تحت  18سنة دون تحديد العدد للعب مع فريق تحت  23سنة ومع الفريق األول
بشرط مراعاة ماجاء بلوائح مسابقات فريق تحت  23ومسابقات الفريق األول.

 .6يمنع اإلستعانة بالعبي فئة تحت  16سنة للعب مع فريق تحت  23سنة ومع الفريق األول.
.7العب الفئات السنية (من فئة تحت 13سنة إلى فئة تحت  16سنة) والعب البراعم فئة  11سنة الذي شارك
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فعليا في أي مباراة اليحق له المشاركة (التسجيل بالقائمة أو المشاركة الفعلية) في أي مباراة إال بعد مرور

يومين ( )2تبدأ من اليوم الموالي ليوم المباراة ويحق له المشاركة في اليوم الرابع من تاريخ آخر مباراة شارك

بها (مثال :إذا شارك الالعب بمباراة يوم الجمعة يحق له المشاركة في مباراة أخرى اعتبا ار من يوم اإلثنين).

. 8في حالة طلب اإلستعانة بالعب فئة تحت  16سنة للعب مع فريق تحت  23سنة أو مع الفريق األول يجب
على النادي أن يطلب ترفيعه قبل ذلك لفئة تحت  18سنة.

. 9تعتبر المشاركة الفعلية بالنسبة لالعب (من البراعم فئة 11سنة إلى فئة تحت 16سنة) هي المشاركة في
المباراة في أي وقت من األوقات.
 . 10تعتبر المشاركة الفعلية بالنسبة لالعب فئة تحت  18سنة هي المشاركة باللعب ألكثر من شوط في المباراة.

.11العب فئة تحت  18سنة الذي شارك مع فئته أو مع الفريق األول أو فريق تحت  23سنة خالل شوط واحد
أو أقل من المباراة يحق له المشارك ة في المباراة القادمة وفق لما جاء بلوائح مسابقات الفريق األول ألندية
الدرجة األولى والثانية ومسابقات فريق تحت  23سنة.

.12العب فئة تحت  18سنة الذي شارك مع فئته أو مع الفريق األول بالدرجة األولى أو الثانية أو شارك مع
فريق تحت  23سنة مشاركة فعلية ،يحق له المش اركة في المباراة القادمة في أي فئة يحق له المشاركة بها
وذلك اعتبا ار من اليوم الثالث من تاريخ اخر مباراة شارك بها الالعب مشاركة فعلية (مثال :إذا شارك الالعب

فعليا بمباراة يوم الجمعة يحق له المشاركة في مباراة أخرى اعتبا ار من يوم األحد).

المادة ""13
في مسابقة كؤوس الفئات السنية فقط أي نادي يتعرض عدد ثالثة ( )3أو أكثر من العبيه لإليقاف عن طريق

أكاديمية التفوق الرياضي " أسباير" أو إدارة المنتخبات الوطنية يحق له تقديم طلب تأجيل مباراته لإلتحاد الذي
يقوم بالنظر في الموضوع ويصدر ق ارره بالموافقة أو الرفض ...وال تشمل هذه المادة:
أ -الالعبون الموقوفين بقرار من لجنة اإلنضباط.
ب -الالعبون الموقوفين بداعي اإلصابة.

ج -الالعبون المنضمين للمشروع األوربي.

المادة ""14
يحق لالتحاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك تغيير وقت أو مكان مباريات المسابقة (دوري-كأس )...وعلى االتحاد
إشعار أندية كرة القدم قبل فترة كافية من التاريخ المحدد.
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الباب الرابع
شؤون الالعبين
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المادة " "15الالعبون المواطنون والمقيمون

عند بداية كل موسم يحق لكل ٍ
ناد أن يسجل عددا من الالعبين ال يتجاوز مجموعهم حسب التالي:
 )30( .1ثالثون العبا لفريق تحت  18سنة.

 )25( .2خمس وعشرون العبا لفريق تحت  16سنة.

 )25( .3خمسة وعشرون العبا لفريق تحت  15سنة.
 )25(.4خمسة وعشرون العبا لفريق تحت  14سنة.

 )25( .5خمسة وعشرون العبا لفريق تحت  13سنة.
 )30( .6ثالثون العبا في كل فئة من فئات البراعم.

.7مع مراعاة الفقرات (من 1إلى )5يمكن للنادي تسجيل عدد إضافي من الالعبين في الفئات السنية (من تحت
 13إلى تحت  18سنة) في الحالتين التاليتين:

أ – تسجيل عدد من الالعبين يساوي عدد الالعبين الذين تم ضمهم للمشروع األوروبي لنفس الفئة مع
الحق بتجميد واإلحتفاظ ببطاقات الالعبين الزائدة عن النصاب القانوني وذلك خالل فترات التسجيل
المحددة في المادة .18

ب – تسجيل عدد من الالعبين يساوي عدد الالعبين الذين يتعرضون إلصابة وتكون فترة إيقافهم عن
المباريات ستة أشهر ميالدية على أقل تقديرو ذلك من خالل تقرير من مستشفى أسبيتار فقط ال
غير مع الحق بتجميد واإلحتفاظ ببطاقات الالعبين الزائدة عن النصاب القانوني وذلك خالل فترات
التسجيل المحددة في المادة .18

المادة " "16عدد الالعبين المقيمين
.1الفئات السنية (من تحت 13إلى تحت  16سنة) :يحق لكل ٍ
ناد تسجيل ثمانية( )8بكشف الفريق لدى اإلتحاد
ومشاركة " تسجيل بقائمة بداية المباراة "عدد سبعة ( )7من الالعبين المقيمين في كل فئة.
.2البراعم :يحق لكل ٍ
ناد تسجيل عدد ثمانية( )8من الالعبين المقيمين في كل فئة عمرية .مشاركة الالعبين

المقيمين مع فئات البراعم ستحدد الحقا في التعميم الخاص بالئحة البراعم.
 .3يحق لكل ٍ
ناد تسجيل و مشاركة خمسة( )5ومشاركة من الالعبين المقيمين لفئة تحت  18سنة .

المادة ""17
.1اعتبا ار من فئة البراعم  7سنوات ،يمكن ترفيع العب من فئة إلى أخرى طبقا ألداء الالعب على أن يتم دراسة
كل حالة على حدة والحصول على موافقة إدارة التطوير باالتحاد القطري لكرة القدم بناء على طلب النادي.

.2ال يمكن تنزيل الالعب الذي تم ترفيعه بعد مشاركته فعليا في المباريات.
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المادة " "18تسجيل وشطب الالعبين
.1الفئات السنية -من تحت  13سنة إلى تحت  18سنة:
أ-الفترة األولى:

من  6إلى .2020/9/30

ب-الفترة الثانية:

من  10 / 25إلى .2020/11/11

ج-الفترة الثالثة:

من  13إلى .2020/12/30

د-الفترة الرابعة:

من  14إلى .2021/03/31

هد-في حالة إبعاد نهائي لالعب من المشروع األوروب ي في أي وقت من الموسم الرياضي
(اعتماد كتاب رسمي من أكاديمية التفوق الرياضي أسباير) ،يمكن للنادي إعادة تفعيل بطاقته

مع مراعاة ما جاء بالمادة .15
و-في حالة انتهاء فترة عالج الالعب من اإلصابة الطويلة والسماح له بكتاب رسمي من طرف
مستشفى أسبيتار بالمشاركة بالمباريات في أي وقت من الموسم الرياضي يمكن للنادي إعادة

تفعيل بطاقته مع مراعاة ما جاء بالمادة .15
.2فئات البراعم -من فئة  7سنوات حتى فئة  11سنة:

يجوز شطب وتسجيل العبين من فئة  7سنوات حتى فئة  11سنة طوال الموسم الرياضي .يفتح
اإلتحاد باب التسجيل لفئة البراعم  6سنوات اعتبا ار من  2021 – 1 – 1ويجوز شطب العبي فئة
البراعم  6سنوات اعتبا ار من .2021 – 1-31
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الباب الـخامس
الجوائز
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المادة " "19جوائز دوري الفئات السنية (تحت  16 ،15 ،14 ،13و 18سنة)

.1دوريات الدرجة األولى للفئات السنية

درع أو كأس البطولة وميداليات ذهبية ومكافأة مالية.

أ-المركدز األول:

ب-المركز الثاني:

الميداليات الفضية ومكافأة مالية.

ج-المركز الثالث:

الميداليات البرونزية ومكافأة مالية.

.2دوريات الدرجة الثانية للفئات السنية

درع أو كأس البطولة وميداليات ذهبية.

أ-المركدز األول:

ب-المركز الثاني:

الميداليات الفضية.

ج-المركز الثالث:

الميداليات البرونزية

المادة " "20جوائز كؤوس الفئات السنية (تحت  16 ،15 ،14 ،13و 18سنة)
 .1المركدز األول:

كأس أو درع البطولة وميداليات ذهبية ومكافأة مالية.

 .2المركز الثاني:

الميداليات الفضية ومكافأة مالية.

المادة " "21جائزة هداف دوري الفئات السنية ألندية الدرجة األولى
يرص د اإلتحاد جائزة (كأس ،درع أو ما يراه اإلتحاد مناسبا) ألفضل هداف بدوريات الفئات السنية ألندية الدرجة
األولى من فئة تحت  13سنة إلى فئة تحت  18سنة.

لتحديد ترتيب الهدافين ،يتم احتساب األهداف المسجلة بدوري الفئة المعنية فقط الغير وفي حالة تساوي العبين

أو أكثر في عدد األهداف المسجلة يتم تطبيق المعايير بالتسلسل التالي:
 .1الالعب الذي سجل أقل ركالت جزاء خالل مباريات الدوري.

 .2الالعب الذي تحص د ددل على مجموع درجات انضد د دباطية أقل خالل مباريات الدوري والتي يتم احتس د ددابها
كالتالي:

ل
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أ – لفت النظر والتحذير

 1درجة

ب – البطاقة الصفراء

 2درجة

ج – البطاقة الحمراء الفنية

 4درجات عن كل مباراة إيقاف

د – البطاقة الحمراء اإلنضباطية

 8درجات عن كل مباراة إيقاف

الباب السادس
الحكام
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المادة ""22

.1يدير الحكام المعتمدون المباريات الرسمية التي ينظمها االتحاد.

تم تعيينه أو استبعاد حكم معين من
 .2ال يحق لألندية تحديد حكم معين إلدارة المباريات أو طلب تغيير حكم ّ
إدارة مبارياتها.

المادة ""23

يقدم الحكم تقريره حول المباراة التي قام بإدارتها في فترة ال تتجاوز ( 24ساعة) أربع وعشرون ساعة من وقت
نهاية المباراة ويشرح فيه تفاصيل كل األحداث التي جرت في المباراة .ال تحتسب العطل الرسمية ضمن هذه

الفترة.

المادة ""24
تعرضه لإلصابة قبل المباراة أو أثنائها في المسابقات مع عدم
.1في حال تع ّذر حضور الحكم المعين للمباراة أو ّ

وجود حكم رابع فإن المساعد األول يكون الحكم االساسي والمساعد الثاني يكون المساعد األول وتدار المباراة

بحكمين فقط.

.2يجوز أن تدار مباريات الفئات السنية بحكمين فقط (الحكم األول وحكم مساعد)

.3في حالة تعذر حضور الحكم أو الحكام المعينون إلدارة مبارة ضمن مهرجانات البراعم يتفق الفريقان على
تكليف أحد المدربين بالقيام بذلك وفي حالة عدم اإلتفاق يقوم منسق المباراة بإجراء قرعة لتحديد الحكم.

المادة ""25
يتمتع الحكم بالسلطة المطلقة إليقاف المباراة أو إنهائها أو إلغائها بسبب العوامل الخارجية أو أحوال الطقس أو

تدخل الجمهور أو ألي سبب من األسباب يراها ملزمة ويكون ذلك بالتشاور مع منسق المباراة أو مراقب الحكام
َ
في مباريات الفئات السنية وبالتشاور مع المشرف الفني ومراقب الحكام ومنسق المباراة في مهرجانات البراعم،

وعلى الحكم أن يقدم تقري ار شامال خالل فترة ال تتجاوز ( )24أربعة وعشرون ساعة من إيقاف أو إلغاء المباراة.
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الباب السابع
أحكام نهائية
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المادة ""26
يجب على جميع األجهزة الفنية العاملة بقطاع الفئات السنية والبراعم اإللتزام بمهامهم التدريبية حسب الدرجة
الوظيفية المعينون عليها مع مراعاة النقاط التالية:

 .1اليجوز ألي مدرب من الفئات السنية أو البراعم أن ينتقل للعمل مع الجهاز الفني للفريق األول باستثناء

الحاالت الطارئة وبعد موافقة اإلتحاد القطري لكرة القدم .في حال رغب النادي في اإلبقاء على المدرب
ضمن الجهاز الفني للفريق األول يجب عليه تغيير درجته الوظيفية.

.2يمكن لمدرب فئات السنية أن ينتقل من فئة إلى أخرى من الفئات السنية بعد موافقة اإلتحاد القطري لكرة

القدم.

.3يمكن لمدرب براعم أن ينتقل من فئة إلى أخرى من البراعم بعد موافقة اإلتحاد القطري لكرة القدم.

.4اليجوز ألي مدرب فئات سنية أن ينتقل لتدريب أحد فرق البراعم إال بعد موافقة اإلتحاد القطري لكرة

القدم وبعد تغيير الدرجة الوظيفية.

.5ال يجوز ألي مدرب براعم أن ينتقل لتدريب أحد فرق الفئات السنية إال بعد موافقة اإلتحاد القطري لكرة

القدم وبعد تغيير الدرجة الوظيفية.

.6النادي الذي ال يلتزم بما جاء في الفقرات  1و 4و 5تطبق عليه الئحة اإلنضباط.

المادة ""27
يجب على جميع األجهزة الفنية العاملة بقطاع الفئات السنية والبراعم اإللتزام بالتعاميم الصادرة من اإلتحاد
الخاصة بحضور اإلجتماعات والحضور والمشاركة في ورشات العمل " النظرية والعملية" التي تهدف إلى
إثراء معلومات المدربين وتبادل األراء واإلطالع على اخر مستجدات التدريب .كل مدرب يتغيب أو ال

يشارك بدون أسباب مقنعة تطبق عليه الئحة اإلنضباط.

المادة ""28
نظ ار ألهمية استقرار األجهزة الفنية الخاصة بالفئات السنية:
.1لن يسمح بإنهاء خدمات األجهزة الفنية لقطاع الفئات السنية والبراعم خالل الموسم الرياضي.

.2بعد اعتماد إدارة التطوير باإلتحاد القطري لكرة القدم الجهاز الفني للفئات السنية في بداية الموسم ،ال
يمكن للنادي تغيير التكليف حتى نهاية الموسم الرياضي إال بعد موافقة اإلتحاد على ذلك وال يمكن للنادي
الحصول على أكثر من بطاقتين ( )2لنفس المهمة التدريبية خالل الموسم الرياضي مهما كانت األسباب.

 .3يتوجب على األندية اتخاذ قرار استمرار مدربي الفئات السنية من عدمه في نهاية الموسم الرياضي وفق
الية تقييم المدربين من طرف المدير الفني للنادي أو من ينوب عنه وفق المعتمد لدى إدارة التطوير ووفق
الخطة اإلستراتيجية للنادي.
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.4في حال عدم التزام نادي بالبنود الواردة أعاله ،يتم اتخاذ اإلجراءات التالية:

أ – لن تتم الموافقة على أي طلبات تعيين على نفس الدرجة الوظيفية حتى بداية الموسم الذي يليه.

ب – لن يتم إصدار بطاقة دخول مالعب ألي مدرب جديد يقع تكليفه من قبل النادي لنفس الفئة.
ج – لن يتم إصدار بطاقات لمدربي الفئات السنية للنادي المخالف.
د – يتم اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة تجاه النادي المخالف.

المادة ""29
يحدد اإلتحاد القطري لكرة القدم التاريخ األقصى المسموح به النطالق تدريبات الفئات السنية باألندية في بداية
الموسم الرياضي وفي حالة التأخير عن الموعد المحدد يتم تطبيق الئحة اإلنضباط.

المادة ""30

يحدد اإلتحاد القطري لكرة القدم التاريخ األقصى المسموح به للعودة من اإلجازات السنوية للمدربين في بداية
الموسم الرياضي وفي حالة التأخير عن الموعد المحدد يتم تطبيق الئحة اإلنضباط.

المادة ""31
تطبق قوانين اإلتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في كل المسابقات التي ينظمها اإلتحاد باإلضافة إلى اللوائح التنفيذية
والق اررات الصادرة عن اإلتحاد في هذا الشأن.

المادة " "32
يحق للجنة التنفيذية وحدها تفسير أي مادة في هذه الالئحة.

المادة ""33
تلغي هذه الالئحة جميع اللوائح والنظم السابقة الصادرة من قبل اإلتحاد في الموسم الرياضي .2020/2019

المادة ""34
تم اعتماد هذه الالئحة من قبل اللجنة التنفيذية بتاريخ  2020\9\1ويسري مفعولها بأثر فوري وتظل سارية المفعول
ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها من قبل اللجنة التنفيذية.
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