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1MODERN LAW

رؤية	قانونية	حول	القانون	رقم	)10(	لسنة	2021 
بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا 

قطر 2022

المقدمة
كــرة	القــدم	فــي	طريقهــا	إلــى	قطــر	ولكــن	ســبقتها	

القوانيــن	المنّظمــة	لهــا
يترقبهــا	 والتــي	 القــدم	 لكــرة	 دوليــة	 بطولــة	 أهــم	
الجميــع	بشــدة	أصبحــت	قــاب	قوســين	أو	أدنــى.	كأس	
ــة	األعــرق	مــن	نوعهــا	ويتــم	بثهــا	 العالــم	هــي	البطول
لمليــارات	المشــاهدين	فــي	شــّتى	بقــاع	العالــم	كل	
	3.572 شــاهد	 فيفــا،	 ألرقــام	 )وفًقــا	 ســنوات	 أربــع	

العالــم	2018(. مليــار	شــخص	كأس	
فعاليــة	بهــذه	األهميــة	تســتلزم	ســن	عــدد	معّيــن	مــن	
القوانيــن	لحمايــة	مصالــح	أصحــاب	المصلحة	والمنتخبات	
والمورديــن	 والمقاوليــن	 البطولــة	 فــي	 المشــاركة	
وأصحــاب	الحقــوق	التجاريــة	المتعلقــة	بــكأس	العالــم.	
ومــن	هــذا	المنطلــق،	أصــدرت	دولــة	قطــر	القانــون	
رقــم	)10(	لســنة	2021	الــذي	يغطــي	مجــاالت	وتدابيــر	

اســتضافة	كأس	العالــم	2022.
♦		إجراءات	دخول	دولة	قطر	والخروج	منها	والعمل	
فيها	لكأس	العالم	وما	يرتبط	به	من	أنشطة؛

♦		اإلعفاءات	الضريبية
♦		األمن	والسالمة

♦		عمليات	البنوك	والنقد	األجنبي
♦		حقوق	الفيفا
♦		البث	واإلعالن

وفيمــا	يلــي	ســنتناول	أحــكام	القانــون	رقــم	2021/10	
بمزيــد	مــن	التفصيــل.
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الجمهــور	هــو	مــن	أهــم	عوامــل	نجــاح	كأس	العالــم	
2022.	وانطالًقــا	مــن	هــذه	الحقيقــة،	التزمــت	دولة	
قطــر	بمنــح	ســمات	دخــول	الدولــة	للرعايــا	األجانــب	
تبســيط	 ويجــب	 البطولــة.	 فــي	حضــور	 الراغبيــن	
بالدخــول	 للســماح	 اإلمــكان	 قــدر	 اإلجــراء	 هــذا	

ــة. ــى	الدول ــب	إل الســلس	لألجان
ُيســمح	للرعايــا	األجانــب	بالعمــل	كمتطوعيــن	لــدى	
الفيفــا	أو	اللجنــة	العليــا	دون	الحصــول	علــى	تصريــح	

عمل.
ولكــن،	وتنتهــي	مــدة	ســمات	الدخــول	الممنوحــة	
ــة،	 ــاراة	فــي	البطول ــام	مــن	آخــر	مب بعــد	خمســة	أي
والتــي	ســُتقام،	وفًقــا	للتقويــم	الرســمي	لــكأس	

ــم،	فــي	18	ديســمبر	2022. العال
فــي	 بهــا	 المعمــول	 العمــل	 قوانيــن	 ُتطبــق	 ال	
دولــة	قطــر	علــى	الفيفــا	والمنظمــات	التابعــة	لهــا	
لكــرة	 الوطنيــة	 واالتحــادات	 القاريــة	 واالتحــادات	
القــدم	واللجنــة	العليــا	ومــوردي	الســلع	ومقاولــي	
والمتعاقديــن	 الخدمــات	 ومقدمــي	 األشــغال	
معهــم	وشــركاء	الفيفــا	التجارييــن	وجهــات	البـــث	
الناقلــة	للفعاليــات	والرعايــا	األجانــب	المشــاركين	
فــي	كأس	العالــم،	وُتطبــق	عليهــم	فقــط	األحــكام	

الــواردة	فــي	عقــود	العمــل	الخاصــة	بهــم.

الرســوم	 كافــة	 مــن	 التاليــة	 الجهــات	 ُتعفــى	
والضرائــب	)دون	اإلخــالل	بحــدود	اإلعفــاء	الصــادر	

الماليــة(: وزيــر	 مــن	 قــرار	 بهــا	
♦		الفيفا	والمنظمات	التابعة	له

♦		االتحادات	القارية
♦		االتحادات	الوطنية	لكرة	القدم

♦		شركة	كأس	العالم	فيفا-قطر	2022	ذ.م.م
♦		اللجنة	العليا	والكيانات	التابعة	للفيفا

♦		المتعاقدين	مع	الفيفا
♦		موردي	السلع

ُمقدمي	الخدمات 	- ♦		مقاولي	األشغال	
♦		شركاء	الفيفا	التجاريين

♦		جهات	البث	الناقلة	للفعاليات
♦		األفراد	المعينين	أو	الموظفين	لدى	أي	من	

الجهات	المذكورة
♦		الرعايا	األجانب	المشاركين	في	األنشطة	

والمباريات	غيرها	من	الفعاليات	المعتمدة	أو	
الحاصلة	على	الموافقة	من	قبل	الفيفا	أو	

المصاحبة	لبطولة	كأس	العالم	2022

إجراءات دخول الدولة 
والخروج منها والعمل

اإلعفاءات الضريبية
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لرئيــس	اللجنــة	األمنيــة	)المشــّكلة	مــن	قبــل	رئيس	
ــا	رقــم	2	لســنة	2011(،	 ــة	العلي مجلــس	إدارة	اللجن
إصــدار	القــرارات	والتعليمــات	واإلرشــادات	الخاصــة	
باإلجــراءات	األمنيــة	الالزمــة	خــالل	الفتــرة	الزمنيــة	

للبطولــة.
يحــق	لرئيــس	اللجنــة	األمنيــة	التصــرف	فــي	بعــض	
األفعــال	المخالفــة	ألحــكام	القوانيــن	الســارية	فــي	
دولــة	قطــر	خــالل	الفتــرة	الزمنيــة	للبطولــة،	وبمــا	
ــات	الحكوميــة.	 يتفــق	وعقــد	االســتضافة	والضمان
فــي	 القبيــل	 هــذا	 مــن	 إجــراءات	 أي	 نشــر	 يجــب	
المخاطبيــن	 مــن	 كل	 إلعــالم	 اإلعــالم	 وســائل	

بأحكامهــا.
الطبيــة	 الجهــات	 كافــة	 تلتــزم	 بالمــادة	12،	 عمــاًل	
حــاالت	 باســتيعاب	 الحكوميــة	 وغيــر	 الحكوميــة	
الطــوارئ،	وتقديــم	المســاعدة	الطبيــة	للجمهــور	
والمشــاركين	فــي	األنشــطة	خــالل	الفتــرة	الزمنية	
للبطولــة،	وفقــًا	لإلجــراءات	التــي	تحددهــا	وزارة	

الصحــة	العامــة.
بعــد	 يتضــح	 لــم	 أعــاله،	 بالنقطــة	 يتعلــق	 وفيمــا	
بمــا	 الطبيــة	 المســاعدة	 هــذه	 تقديــم	 كيفيــة	
	2021/22 رقــم	 القانــون	 أحــكام	 مــع	 يتماشــى	
داخــل	قطــر،	 الصحيــة	 الرعايــة	 لخدمــات	 المنّظــم	
والتــي	تنــص	المــادة	8	منــه	علــى	»يكــون	التأميــن	
الصحــي	إلزامًيــا،	لضمــان	تقديــم	خدمــات	الرعايــة	

والزائريــن.« للوافديــن	 األساســية،	 الصحيــة	
ال	يوّضــح	القانــون	القطــري	رقــم	2021/10	مــا	إذا	
ــذي	 ــي	ال ــدى	الجمهــور	الدول كان	يجــب	أن	يكــون	ل

ــا	أم	ال. ــا	صحًي ــم	تأميًن ســيحضر	كأس	العال

)المعّرفــة	فــي	 الزمنيــة	للبطولــة،	 الفتــرة	 خــالل	
قبــل	 تبــدأ	 التــي	 »الفتــرة	 أنهــا	 علــى	 القانــون	
للبطولــة،	 االفتتاحيــة	 المبــاراة	 مــن	 أيــام	 عشــرة	
وتنتهــي	بعــد	خمســة	أيــام	مــن	تاريــخ	آخــر	مبــاراة	
لــن	تكــون	هنــاك	قيــود	علــى	 البطولــة.«(	 فــي	
شــراء	وبيــع	العملــة	القطريــة	والعمــالت	األجنبيــة.
وعــالوة	علــى	ذلــك،	ال	يجــوز	تقييــد	دخــول	وخــروج	
ــه	 ــة،	علــى	النحــو	المنصــوص	علي العمــالت	األجنبي
رقــم	 القطــري	 القانــون	 مــن	 	13 المــادة	 فــي	

.2021/10
يجــوز	تطبيــق	هــذه	األحــكام	قبــل	الفتــرة	الزمنيــة	
ــا	بعدهــا. ــة،	وبمــا	ال	يجــاوز	تســعين	يوًم للبطول

عمليات البنوك والنقد األمن والسالمة
األجنبي
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القانــون	 مــن	 	26 إلــى	 	14 مــن	 المــواد	 تحمــي	
ــة	قطــر.	 رقــم	2021/10	حقــوق	الفيفــا	داخــل	دول
حقــوق	الفيفــا	كبيــرة	وممتــدة	للغايــة،	لكــن	يمكــن	

تقســيمها	إلــى	ثــالث	فئــات:
♦		حقوق	الملكية	الفكرية

♦		الحقوق	التجارية	)شاملة	حقوق	اإلعالن(
♦		حقوق	متفرقة

فــي	 بدقــة	 موّضحــة	 الفكريــة	 الملكيــة	 حقــوق	
علــى	 	،2021/10 رقــم	 القانــون	 مــن	 	14 المــادة	

التالــي: النحــو	
♦		اسم	وشعار	وترنيمة	الفيفا.

وتســمياتها	 لألنشــطة	 الرســمية	 الفئــات	 	 	♦
رســمًيا	 المنظمــة	 والمباريــات	 )الفعاليــات	
المفــردات	 عــن	 عبــارة	 البطولــة(؛	وهــي	 فــي	
المرتبطــة	 أو	 القــدم	 كــرة	 فــي	 المســتخدمة	

القــدم. بكــرة	 مــا	 بطريقــة	
♦		الشــعارات	الخاصــة	باألنشــطة	التــي	تســتخدم	
مفــردات	ُمركبــة	أو	غيــر	ُمركبــة	تتعلــق	برســالة	
ذات	عالقــة	بكــرة	القــدم،	والمســجلة	كعالمــات	
فــي	 حمايتهــا	 وتأخــذ	 للفيفــا	 تابعــة	 تجاريــة	
ــة	المصنفــات	 ــن	المنظمــة	لحماي نطــاق	القواني

والعالمــات	التجاريــة	فــي	إقليــم	الدولــة.
والشــعارات	 الرياضيــة	 البطــوالت	 تعويــذات	 	 	♦
التعريــف	 ورمــوز	 اإلعالنيــة،	 واللوحــات	
باألنشــطة	 الخاصــة	 والشــعارات	 والتصاميــم	
ــات	التــي	طورهــا	الفيفــا	 والكــؤوس	والميدالي
التــي	 االنشــطة	 فــي	 الرســمي	 لالســتخدام	

الحصريــة. بحقوقهــا	 الفيفــا	 يتمتــع	

حقوق الفيفا

حقوق الملكية الفكرية

♦		األعمــال	الفنيــة	والموســيقية	واألدبيــة،	وغيرها	
ــة	 ــة	ذات	الصل ــكارات	الفكري مــن	األعمــال	واالبت

بالحقــوق	المجــاورة.
♦		التســميات	واالبتــكارات	الفكريــة	األخــرى	التــي	
طورهــا	الفيفــا	لألنشــطة	التــي	يتمتــع	الفيفــا	

ــة. بحقوقهــا	الحصري
♦		أية	حقوق	تسويقية	وإعالنية	مملوكة	للفيفا.
ال	يجــوز،	دون	الحصــول	علــى	ترخيــص	مــن	الفيفــا،	
اســتخدام	أو	تســجيل	أو	إنتــاج	أو	إعــادة	إنتــاج	أو	
تقليــد	أو	تعديــل	أي	مــن	حقــوق	الملكيــة	الفكريــة	
للفيفــا،	بمــا	فــي	ذلــك	اســتيراد	أو	تصديــر	أو	بيــع	
أو	إعــادة	بيــع	أو	العــرض	للبيــع،	أو	توزيــع	المنتجــات	

أو	عــرض	حقــوق	الملكيــة	الفكريــة.
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	األفعــال	التاليــة	مصنفــة	علــى	أنهــا	منافســة	غيــر	
عادلــة	وبالتالــي	فهــي	محظــورة:

ــواع	النشــاط	التجــاري،	يمكــن	أن	 ــوع	مــن	أن ♦		أي	ن
يــؤدي	إلــى	االعتقــاد	الخاطــئ	بــأن	المنتجــات	أو	
الخدمات	التي	يتم	تسويقها	صادرة	أو	مصادق	
أو	موافــق	عليهــا	مــن	قبــل	الفيفــا	أو	اللجنــة	
العليــا،	بمــا	فــي	ذلـــك	أنشــطة	المشــاركة	فــي	
البيــع	والترويــج	للســلع	واألشــغال	والخدمــات.
ــة	ألغــراض	 ــام	ببعــض	األنشــطة	الجماهيري ♦		القي
ــأن	 تجاريــة،	بمــا	يــؤدي	إلــى	االعتقــاد	الخاطــئ	ب
اللجنــة	 أو	 بالفيفــا	 مرتبطــة	 األنشــطة	 هــذه	
مــن	 الموافقــة	 علــى	 حصلــت	 أنهــا	 أو	 العليــا،	

قبــل	أي	منهمــا.
♦		اســتخدام	التذاكــر	ألغــراض	الدعايــة	أو	إلقامــة	
اليانصيــب	والمســابقات	واأللعــاب	والرهانــات	
واإلجــراءات	اإلعالنيــة،	أو	إدراج	تكلفـــة	التذاكــر	
وخدمــات	 الســياحية	 الخدمــات	 قائمــة	 فــي	
اإلقامــة	وغيرهــا	مــن	الخدمــات،	دون	موافقــة	

كتابيــة	مــن	الفيفــا.
♦		عــرض	حــدث	عــام،	دون	ترخيــص	مــن	الفيفــا.	
عــرض	حــدث	عــام،	حســب	تعريفــه	الــوارد	فــي	
فيــه	 يتــم	 عــرض	 أي	 هــو	 	2021/10 القانــون	
ومشــاهدتها	 لعرضهــا	 البطولــة	 بــث	 تغطيــة	

فــي	أي	مــكان	عــام.
هــذه	األفعــال	المحظــورة	هــي	غايــة	فــي	األهمية	
ألن	الكثيريــن	ال	يدركــون	أنــه	ال	يمكنهــم	اســتخدام	
ــة	فــي	اتصاالتهــم	 كلمــات	وصــور	وإشــارات	معين
ذلــك.	 إلــى	 ومــا	 والتســويق	 والترويــج	 التجاريــة	
بالحبــس	 يخالــف	ذلــك	 القانــون	كل	مــن	 وعاقــب	
تزيــد	 ال	 التــي	 وبالغرامــة	 ســنة	 تجــاوز	 ال	 مــدة	
قطــري(،	 ريــال	 ألــف	 )خمســمائة	 	500,000 علــى	
ــن	عــام	 ــن.	ويجــوز	ألمي ــن	العقوبتي أو	بإحــدى	هاتي
اللجنــة	العليــا،	أو	مــن	ُيفوضــه،	الصلــح	فــي	الجرائــم	
ســالفة	الذكــر.	إذا	ارتكــب	شــخص	اعتبــاري	)شــركة(	

أعمــال	تخالــف	هــذا	القانــون،	ُيفــرض	عليــه	رســوم	الحقوق التجارية واإلعالن
تصالــح	قدرهــا	10,000	)عشــرة	آالف	ريــال	قطــري(.	
ــال	 ــح	لألفــراد	هــي	)1,000(	ألــف	ري رســوم	التصال

قطــري.
مرتبطــة	 أعــاله	 المفصلــة	 الفيفــا	 حقــوق	 جميــع	
األنشــطة	 أماكــن	 فــي	 البطولــة	 أثنــاء	 باإلعــالن	
وبغيــة	 للرقابــة.	 الخاضعــة	 التجاريــة	 والمنطقــة	
التقييــم	الدقيــق	لمــدى	الحمايــة	الممنوحة	للفيفا،	

التاليــة: الثــالث	 التعريفــات	 إلــى	 النظــر	 علينــا	
♦		الفتــرة	الزمنيــة	للبطولــة:	الفتــرة	التــي	تبدأ	قبل	
عشــرة	أيــام	مــن	المبــاراة	االفتتاحيــة	للبطولــة،	
وتنتهــي	بعــد	خمســة	أيــام	مــن	تاريــخ	آخــر	مبــاراة	

فــي	البطولــة.
أو	 الهيــاكل	 أو	 المبانــي	 األنشــطة:	 أماكــن	 	 	♦
لممارســة	 المعتمــدة	 المناطــق	 أو	 المنشــآت	

األنشــطة.
♦		المنطقــة	التجاريــة	الخاضعــة	للرقابــة:	المنطقــة	
المالصقــة	للملعــب	أو	أي	مــن	أماكــن	األنشــطة	
	2 يتجــاوز	 ال	 بُقطــر	 الفيفــا	 يحددهــا	 التــي	
أو	 الملعــب	 منتصــف	 مــن	 تحســب	 كيلومتــر،	
أماكــن	األنشــطة	وتشــمل	المجــال	الجــوي	لهــا،	
والتــي	ُيحظــر	فيهــا	ممارســة	بعــض	األنشــطة	
التجاريــة	وغيرهمــا	مــن	األنشــطة،	خــالل	يــوم	

المبــاراة	واليــوم	الــذي	يســبقه.
بموجــب	المــادة	28	مــن	القانــون	رقــم	2021/10،	
ال	يجــوز	اإلعــالن	أو	الترويــج	بـــأي	طريقــة	أخــرى	فــي	
أماكــن	األنشــطة	أو	المنطقــة	التجاريــة	الخاضعــة	
للبطولــة	 الزمنيــة	 الفتــرة	 خــالل	 وذلــك	 للرقابــة،	
ــخ	إجــراء	 والفتــرة	التــي	تبــدأ	قبــل	يوميــن	مــن	تاري
للقرعــة	 النهائــي	 أو	 األولــي	 الســحب	 مراســم	
إجــراء	 لتاريــخ	االنتهــاء	مــن	 التالــي	 اليــوم	 وحتــى	

مراســم	الســحب،	إال	بموافقــة	مــن	الفيفــا.
وفــي	حالــة	مخالفــة	الحكــم	الســابق،	يكــون	للفيفــا	
تقديــم	طلــب	للجنــة	العليــا	إلزالــة	اإلعــالن	ومنــع	

الترويــج.
ومــن	قراءتنــا	المتعمقــة	للقانــون	أعــاله،	ننصــح	كل	
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الجهــات	التــي	ليســت	مــن	ضمــن	الرعــاة	الرســميين	
لــكأس	العالــم	2022	بالتالــي:

ال	تســتخدم	مصطلحــات	»الفيفــا	-	FIFA«	أو	 	.1
	»2022 	World	 Cup 	- 	2022 العالــم	 »كأس	
)بغــض	النظــر	عــن	ترتيــب	الكلمات(	وال	شــعارات	
المرتبطــة	 األخــرى	 المفــردات	 وال	 الفيفــا	
العالــم،	 وكأس	 	،2022 قطــر	 )مثــل	 بالبطولــة	
ومــا	إلــى	ذلــك(	وال	الشــعارات	المرتبطــة	بكأس	
ــم	)مــن	بيــن	أمــور	أخــرى	»انتظــر	اإلبهــار	-	 العال

	Expect«(؛ Amazing
ــة،	مثــل	شــعار	 ــة	كعالمــات	تجاري الصــور	المحمي 	.2
الفائــز	 وكأس	 والتعويــذة	 	2022 العالــم	 كأس	

بــكأس	العالــم.
إال	 الفــرق،	 أو	 الالعبيــن	 صــور	 تســتخدم	 ال	 	.3
النحــو	 علــى	 محميــة	 صورهــم	 ألن	 بتصريــح،	
الواجــب	قانوًنــا؛	ومــع	ذلك،	ال	ُيحظر	االســتخدام	
)المناســب(	لعلــم	الــدول	المشــاركة	فــي	كأس	

العالــم.
ال	ُتعتبــر	الصــور	الرياضيــة	العامــة،	حتــى	صــور	 	.4
أنهــا	 طالمــا	 للقانــون	 مخالفــة	 القــدم،	 كــرة	

العالــم. بــكأس	 رســمًيا	 مرتبطــة	 ليســت	
تهــدف	هــذه	الحقــوق	هــذه	إلــى	حمايــة	الفيفــا	
يســمى	 ممــا	 والرعــاة	 الرســميين	 وشــركائها	
المســمى	 هــو	 هــذا	 الكمينــي«.	 »التســويق	
)ولكــن	 الشــركات/األفراد	 لممارســات	 األشــهر	
عــادًة	مــا	تكــون	الشــركات(	التــي	تزعــم	أنهــا	علــى	
ارتبــاط	مباشــر	أو	غيــر	مباشــر	بحــدث	معيــن،	بغــرض	
اكتســاب	الشــهرة	واالعتــراف	والفوائــد	الناشــئة	
عــن	االرتبــاط	بحــدث	مــن	هــذا	القبيــل،	ولكنــه	فــي	

الواقــع	ليــس	شــريًكا	أو	راعًيــا	»رســمًيا«	للحــدث	
المذكــور.

ومنهــا	 المرموقــة،	 الرياضيــة	 األحــداث	 تســتأثر	
مــن	 المالييــن	 وانتبــاه	 باهتمــام	 العالــم،	 كأس	
أنحــاء	 جميــع	 فــي	 والمتفرجيــن	 المشــاهدين	
العالــم،	وبالتالــي	فهــي	فرصــة	ممتــازة	للتســويق	
واإلعــالن.	تدفــع	بعــض	العالمــات	التجارية	الماليين	
لتصبــح	راعًيــا	/	شــريًكا	رســمًيا	وبالتالــي	االرتبــاط	
بالحــدث.	ولكــن،	عندمــا	تصبــح	شــركة	مــا	راعًيــا	/	
شــريًكا	رســمًيا	فهــي	بذلــك	تقطــع	هــذه	الفرصــة	
عــن	العالمــات	التجاريــة	األخــرى،	فــي	بعــض	الحاالت	
ألســباب	تتعلق	بالحصرية	)على	ســبيل	المثال،	إذا	
كانــت	أديــداس	شــريًكا	للفيفــا	فــي	كأس	العالــم	
2022،	فــال	يمكــن	أيًضــا	أن	تصبــح	نايكــي	شــريًكا	
ــا	رســمًيا	فــي	نفــس	الحــدث(.	ومــع	ذلــك،	 أو	راعًي
التجاريــة	 العالمــات	 ترغــب	 أخــرى،	ال	 حــاالت	 فــي	
فــي	إنفــاق	رســوم	الرعايــة	وتلجــأ	إلــى	اســتخدام	
اســتراتيجيات	بديلــة،	وبعضهــا	ناجــح	للغايــة	فــي	

اإليهــام	بأنهــا	مرتبطــة	بالحــدث.
أمــا	فيمــا	يخــص	تحديــد	مواقــع	ومحتــوى	اإلعالنــات	
الخاصــة	بالفيفــا	وشــركاء	الفيفــا	التجارييــن،	فتخضع	
هــذه	المواقــع	والمحتــوى	لموافقــة	اللجنــة	العليــا.	
يشــّكل	ذلــك	اســتثناء	مــن	أحــكام	القانــون	رقــم	
2012/1	)بشــأن	اإلعالن	في	قطر(	والقانون	رقم	
بموجــب	 العربيــة(.	 اللغــة	 )بشــأن	حمايــة	 	2019/7
ــزر	)أحــد	 هــذا	االســتثناء،	سُيســمح	لشــركة	بدوياي
علــى	 	،)2022 العالــم	 لــكأس	 الرســميين	 الرعــاة	
ــة،	 ــال،	باإلعــالن	عــن	منتجاتهــا	الكحولي ســبيل	المث
وهــو	مــا	كان	مرفوًضــا	ســابًقا	بموجــب	المــادة	5	

مــن	القانــون	رقــم	2012/1.
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فــي	هــذه	الفئــة،	نتنــاول	بعــض	الحقــوق	المعينــة	
الممنوحــة	للفيفــا،	مثــل	الحــق	المنفــرد	والحصــري	

إلصــدار	وبيــع	وتوزيــع	تذاكــر	البطولــة.
وتجــدر	اإلشــارة	إلــى	أنــه	ال	يجــوز	ألي	حامــل	تذاكــر	
بيــع	التذاكــر	أو	إعــادة	بيعهــا	أو	إعــادة	توزيعهــا	أو	
تبادلهــا	دون	ترخيــص	مــن	الفيفــا	أو	مــن	ُيفوضــه.	
بالغرامــة	 الحكــم	 هــذا	 يخالــف	 مــن	 كل	 يعاقــب	
التــي	ال	تزيــد	علــى	)250,000(	مائتيــن	وخمســين	
ألــف	ريــال.	وتتعــدد	العقوبــة	بتعــدد	التذاكــر	محــل	

المخالفــة.
يجــوز	ألميــن	عــام	اللجنــة	العليــا،	أو	مــن	ُيفوضــه،	
الصلــح	فــي	الجرائــم	ســالفة	الذكــر.	تتــراوح	قيمــة	
التذكــرة	 قيمــة	 أضعــاف	 ثالثــة	 مــن	 الغرامــات	
الواحــدة	لــكل	تذكــرة	إلــى	عشــرين	ضعــف	قيمــة	
التذكــرة	الواحــدة	لــكل	تذكــرة.	تتوقــف	العقوبــة	
النهائيــة	علــى	عــدد	التذاكــر	التــي	كان	المخالــف	
يبيعهــا	أو	يعيــد	بيعهــا	ومــا	إلــى	ذلــك،	ومــا	إذا	كان	

المخالــف	شــخًصا	اعتبارًيــا	أو	فــرًدا.
اســتثناًء	مــن	القانــون	رقــم	2016/13،	يجــوز	للفيفا	
الشــخصية	 البيانــات	 معالجــة	 ُيفوضــه،	 مــن	 أو	
الذيــن	 فيهــا،	 والمقيميــن	 الدولــة	 لمواطنــي	
يقومــون	بشــراء	التذاكــر،	بمــا	فــي	ذلــك	تســجيل	
تلــك	 واســتخدام	 وتحديــد	 وتخزيــن	 وتنظيــم	
موافقــة	 علــى	 الحصــول	 دون	 وذلــك	 البيانــات،	
اللجنــة	 وُتحــدد	 المختصــة.	 الــوزارة	 مــن	 مســبقة	
األمنيــة	الجهــات	التــي	يجــوز	لهــا	االســتفادة	مــن	

البيانــات. تلــك	
لــه	وشــركائه	 التابعــة	 يجــوز	للفيفــا	والمنظمــات	
الســلع	 وُمــوّردي	 معــه	 والمتعاقديــن	 التجارييــن	
وُمقاولــي	األشــغال	وُمقدمــي	الخدمــات	وجهــات	
ــث	الناقلــة	للفعاليــات،	تأســيس	شــركات	فــي	 البـ
الدولــة	بــرأس	مــال	أجنبــي	بنســبة	)100%(،	وذلــك	
فــي	المجــاالت	المرتبطــة	باألنشــطة	وفــي	حــدود	
الضمانــات	الحكوميــة.	وتنتهــي	الشــركة	التــي	يتــم	

حقوق متفرقة

تأسيســها	بموجــب	هــذا	الحكــم	بمضــي	تســعين	
يوًمــا	مــن	تاريــخ	انتهــاء	الفتــرة	الزمنيــة	للبطولــة،	
مــا	لــم	تكــن	قــد	وفقــت	أوضاعهــا	وفًقــا	ألحــكام	

ــة	قطــر.	 القوانيــن	الســارية	فــي	دول
إجــراءات	 إنهــاء	 مــدة	 تمديــد	 الــوزراء	 لمجلــس	
العليــا. اللجنــة	 اقتــراح	 علــى	 بنــاًء	 التصفيــة	

يتــم	 التــي	 المنتجــات	 جميــع	 وبيــع	 توزيــع	 يجــوز	
لــه	 التابعــة	 والمنظمــات	 الفيفــا	 مــن	 تســويقها	
ــوّردي	 ــن	معــه	وُم وشــركائه	التجارييــن	والمتعاقدي
ــي	األشــغال	وُمقدمــي	الخدمــات	 الســلع	وُمقاول
التجاريــة	 والمنطقــة	 األنشــطة	 أماكــن	 فــي	

للرقابــة. الخاضعــة	
للجمهــور	 بالســماح	 وأخيــًرا،	دولــة	قطــر	ملتزمــة	
الحاضــر	لــكأس	العالــم	بالتنقــل	المجانــي	بوســائل	
التــي	 والحافــالت	 القطــارات	 طريــق	 عــن	 النــق	

الغــرض. ُتعينهــا	الدولــة	لهــذا	
علــى	الرغــم	مــن	عــدم	إدراجــه	فــي	القانــون	رقــم	
2021/10،	نود	أيًضا	أن	نسلط	الضوء	على	التدابير	
المعتمــدة	بموجــب	القــرار	الــوزاري	القطــري	رقــم	
األقصــى	ألســعار	 الحــد	 تعييــن	 2021/46	بشــأن	
تأجيــر	الغــرف	الفندقيــة	ومــا	ُيماثلهــا	مــن	األماكــن	
خــالل	فتــرة	اســتضافة	بطولــة	كأس	العالــم	فيفــا	

قطــر	2022.
تحــدد	الالئحــة	أعــاله	الحــد	األقصــى	ألســعار	تأجيــر	
80%	مــن	الغــرف	الفندقيــة	فــي	دولــة	قطــر	خــالل	
الفتــرة	مــن	1	نوفمبــر	إلــى	21	ديســمبر	2022.

وهــذا	مــن	أحــد	التدابيــر	الهامــة	للغايــة	للحيلولــة	
دون	تضّخــم	أســعار	الفنــادق	خــالل	كأس	العالــم،	
وقــد	يمتــد	فــي	النهايــة	ليشــمل	قطاعــات	أخــرى	
مــن	االقتصــاد	لضمــان	حصــول	الجمهــور	القــادم	
تجربــة	 أفضــل	 علــى	 العالــم	 كأس	 لمشــاهدة	

ممكنــة.
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لــم	ُتــركل	ضربــة	بدايــة	كأس	العالــم	2022	بعــد،	
وعلــى	الرغــم	مــن	ذلــك	يتضــح	جلًيــا	أن	القوانيــن	
واللوائــح	قــد	ُســنت	بالفعــل.	ويتيــح	ذلــك	الفرصــة	
لجميــع	القطاعــات	االقتصاديــة	ألخذ	اســتعداداتهم	

الخاتمة

للبطولــة	المبهــرة	المنتظــرة	والتــي	ســيكون	لهــا	
مزايــا	طويلــة	األمــد	فــي	دولــة	قطــر،	وعلى	األرجح	
ســتعيد	تشــكيل	صــورة	الشــرق	األوســط	لألجيــال	

الحاليــة	والقادمــة.
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