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مدخل
التعريف بالمصطمحات
يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت المعنى المخصص ليا ما لم تدل القرينة عمى غير ذلك
االتحاد العربي

االتحاد العربي لكرة القدم

المجنة المنظمة

المجنة المنظمة لمبطولة

االتحاد الدولي

االتحاد الدولي لكرة القدم

االتحاد اآلسيوي

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

االتحاد االفريقي

االتحاد االفريقي لكرة القدم

األمانة العامة

األمانة العامة لالتحاد العربي لكرة القدم

االتحادات المشاركة

االتحادات الوطنية األعضاء المشاركة في البطولة

االتحاد المستضيف

االتحاد السعودي لكرة القدم

األهمية

أىمية الالعبين

البطولة

كأس العرب 2012

المنتخبات

المنتخبات الوطنية األولى التي تشارك في البطولة

المباريات

مباريات كأس العرب  2012التي ينظميا االتحاد العربي.

الشركة الممولة
التسميات

شركة وورد سبورت غروب الخاصة المحدودة
جميع التسميات التي يمكن إطالقيا لمربط بين الرعاة والبطولة

مثل الراعي الرسمي والراعي الكمي  ،والمشاركة في الرعاية ،

والمشروب الرسمي  ،والناقل الرسمي  ،وغير ذلك من المسميات

المتعارف عمييا في تسويق حقوق الرعاية واإلعالن لمتنظيمات

واألنشطة الرياضية.
الحقوق التجارية

جميع الحقوق القابمة لالستثمار التجاري المتعمقة بالبطولة مثل
حقوق الرعاية واإلعالن والبث التمفزيوني و الحقوق اإلعالمية ،
حقوق االمتياز  ،حقوق الترويج  ،وسواىا عمى امتداد الرقعة

الجغرافية.
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تابع  -مدخل
حقوق الرعاية واإلعالن

تعني جميع حقوق الرعاية لمبطولة بمختمف أشكاليا ومسمياتيا

وحقوق اإلعالن في المالعب التي تجري عمييا مباريات

البطولة ،وفي البرنامج الرسمي لمبطولة وفي مختمف وسائل
اإلعالم المرئية والمقروءة و المسموعة المقترن ة باسم البطولة
وعالماتيا  ،والترخيص باستخدام عالمات البطولة عمى

المنتجات ووسائل الخدمات واليدايا التذكارية لمترويج أو لمبيع

في األسواق .
حقوق البث

حقوق البث اإلذاعي والتمفزيوني الحي والمسجل واعادة البث
لمباريات البطولة والفعاليات المرافقة ليا عبر المراسالت

األرضية واألقمار الصناعية المشفرة وغير المشفرة وعبر شبكات

( الكيبل ) والدارات المفتوحة والمغمقة وشـبكة ( االنترنت )

وجميع وسائل النقل والبث اإلذاعي والتمفزيوني الحديثة بجميع

المغات .
فعاليات البطولة

مباريات البطولة والفعاليات األخرى المرافقة ليا

شارة البث الدولية

ىي شارة البث لمتغطية اإلذاعية و/أو التمفزيونية لمبطولة أو أي

المحطة األرضية

ىي المحطة األرضية لألقمار الصناعية في البمد المضيف

عالمات البطولة

جميع الشعارات والرموز والتمائم الخاصة بالبطولة والمعتمدة من

من فعاليتيا .
لمبطولة .

قبل االتحاد العربي لكرة القدم.
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المادة األولى
مسمى البطولة
المسمى

1:1

ينظم االتحاد العربي بطولة لمعام  2012يطمق عمييا مسمي ( كأس العرب

المنتخبات

2:1

تشارك في البطولة المنتخبات الوطنية العربية المتأىمة لمنيائيات التي أكدت

ردود

3:1

المشاركة

. ) 2012

مشاركتيا وىي :

" السعودية (المستضيف)  -اإلمارات  ،البحرين  ،السودان  ،العراق ،
فمسطين  ،الكويت  ،لبنان  ،ليبيا  ،مصر  ،المغرب  ،اليمن "

االتحادات

ترسل االتحادات في الموعد الذي تحدده األمانة العامة الوثائق التالية :

 1:3:1قائمة معتمدة بأسماء العبي المنتخب الوطني .
 2:3:1صورة شخصية لكل العب وإداري .

 3:3:1صورة جواز السفر لكل العب واداري.

 4:3:1رسم االشتراك وقدره  / 500 /خمسمائة دوالر .

 5:3:1تعيد االتحاد المشارك بااللتزام بالموائح التنظيمية .

5

المادة الثانية
المجنة المنظمة لمبطولة
تشكيل المجنة

1:2

1:1:2

تشكيل المجنة :
تشكل اللجنة المنظمة لمبطولة بقرار من سمو رئيس االتحاد بناء عمى اقتراح

رئيس لجنة المسابقات تضم أعضاء من لجان المسابقات والحكام والفنية واألمانة
العامة والشركة الممولة ومدير البطولة الذي يسميو االتحاد الوطني المستضيف.

2:1:2

تسمي كل من لجنتي االنضباط واالستئناف ممثالً ليا لمبت في

3:1:2

تسمي كل من المجنة اإلعالمية والمجنة الطبية ممثالً ليا في البطولة.

االعتراضات واالستئناف.

اختصاصات

2:2

مع مراعاة اختصاصات وصالحيات لجنة المسابقات باالتحاد العربي  ،فإن

المنظمة

1:2:2

رسم السياسة العامة لمبطولة واتخاذ الق اررات الالزمة لتنفيذىا لضمان نجاحيا

المجنة

2:2:2

المجنة المنظمة تتولي االختصاصات التالية :

تطبيق الموائح التنظيمية والمالية واإلعالمية الخاصة بالبطولة .

3:2:2

تشكيل المجان الفرعية المعاونة أو فرق العمل الستكمال جوانب العمل كمما

4:2:2

اعتماد المالعب التي تقام عمييا المباريات بعد التأكد من مطابقة الشروط الالزمة

لزم األمر ذلك .

5:2:2

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان سير المباريات بما في ذلك أماكن إقامة

6:2:2

تسمية حكام ومراقبي المباريات.

7:2:2
8:2:2
9:2:2

الوفود وممثمي االتحاد العربي من حكام ومراقبين ومشرفين ...إلخ .

تحديد المالعب ونقل المباريات من ممعب إلى آخر في الظروف االضط اررية .

تحديد موعد بدء المباريات  ،واعتماد نتائجىا.
اعتماد وتنفيذ مراسم إجراء حفل القرعة وتسكين المنتخبات في جدول
المباريات المعتمد وبرنامج الحفل الختامي.

 10:2:2اتخاذ الق اررات الالزمة حيال المباريات المؤجمة  ،والظروف القاىرة.

 11:2:2اختيار الكرة الرسمية والمواد الفنية المنصوص عمييا في لوائح االتحاد
الدولي لكرة القدم حسب االتفاق مع الشركة الممولة.

 12:2:2ق اررات المجنة المنظمة لألمور الفنية نيائية وال يسمح باالعتراض عمييا.
اجتماعات
المجنة

3:2

تعقد المجنة المنظمة اجتماعاتيا بصفة دورية  ،ويمكن لرئيس المجنة دعوة

األعضاء لعقد اجتماع أو أكثر في الظروف االضط اررية  ،وتتخذ المجنة
ق ارراتيا باألغمبية العادية  ،وفي حال تعادل األصوات يتم ترجيح الجانب

الذي صوت معو الرئيس .
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المادة الثالثة
تسجيل الالعبين
التسجيل

1:3

1:1:3

تسجيل الالعبين :
يحق لكل اتحاد مشارك في البطولة أن يسجل في قائمتو

 /23/ثالثة

وعشرين العباً بمن فييم  /3 /حراس مرمى ويجب إرساليا لألمانة العامة

لالتحاد العربي قبل عشرة أيام من موعد بدء البطولة  ،ويجوز تعويض أي
العب تعرض إلى إصابة خطيرة تقرىا المجنة الطبية لالتحاد العربي وذلك

2:1:3

بطاقات

الالعبين
تشكيل
الوفد

أهمية

الالعبين

قبل  /24/ساعة من موعد أول مباراة لمنتخبو كحد أقصى.

يجب أن تتضمن القائمة اسم الالعب ورقم القميص وتاريخ الميالد ورقم

جواز السفر ساري المفعول لمدة ستة أشير عمى األقل.

2:3

يجب أن يحتفظ الالعب برقم قميصو طيمة أيام البطولة.

3:3

تقوم المجنة المنظمة لمبطولة بإصدار بطاقات الالعبين لكل وفد مشارك في

4:3

يتألف وفد المنتخب المشارك في البطولة من (  33شخصاً ) ثالثة وثالثين

5:3

يجب أن يكون الالعب متمتعاً بجنسية بمده الذي سيمعب لو وحامالً جواز

6:3

يخضع كل الالعبين لق اررات االتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بأىمية

البطولة في ضوء إقرار أىمية الالعبين .

شخصاً (  23العباً "منيم  3حراس مرمى"  10 +إداريين وفنيين )
سفر ساري المفعول إلقرار األىمية .
الالعبين.

7:3

يقع عمى االتحاد المشارك مسئولية إشراك أي العب ال تنطبق عميو شروط
أىمية الالعبين الصادر من االتحاد الدولي وعميو تحمل ما يترتب عمى ذلك

من اإلجراءات االنضباطية.
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المادة الرابعة
نظام البطولة
الدور األول

1:4
1:1:4

تقام البطولة باثني عشر منتخباً و يحق لمجنة المسابقات باإلتحاد العربي تعويض أي
نقص واجراء أي تعديل عمى نظام البطولة إذا استوجب األمر ذلك.

توزع المنتخبات المشاركة عمى ثالثة مجموعات و يكون عمى رأس المجموعة (  )Aمنتخب

السعودية وعمى رأس المجموعتين (  )Bو ( )Cكل من منتخبي الدولتين الحاصمتين عمى

المركز األول والثاني عربيًا حسب تصنيف االتحاد الدولي الصادر في شير ابريل

2012

وتوزع باقي المنتخبات عمى ثالثة شرائح وذلك طبقاً لترتيبيم في تصنيف االتحاد الدولي

الصادر في شير ابريل  ، 2012ويتم توزيع المنتخبات في كل شريحة عمى المجموعات
الثالث بالقرعة.

 2:1:4تقام المباريات بطريقة الدوري من مرة واحدة ضمن كل مجموعة .
 3:1:4يتأىل األول من كل مجموعة وأفضل ثاني لكل المجموعات لمدور نصف النيائي.
الدور نصف
النهائي

والنهائي

2:4

تقام مباراتي الدور نصف النيائي بطريقة خروج المغموب من مباراة واحدة عمى النحو التالي :

أول المجموعة ( × )Aأفضل ٍ
ثان بالمجموعات

1:2:4

أول المجموعة ( × )Bأول المجموعة ()C

في حال كان أفضل ٍ
ثان بالمجموعات من المجموعة ( )Aتقام المباراتين وفق اآلتي :
أول المجموعة ( × )Aأول المجموعة ()C

2:2:4
3:2:4
ترتيب
المنتخبات
في
المجموعة

حاالت حسم
التعادل في
المجموعة

3:4

أول المجموعة ( × )Bثاني المجموعة ()A

تقام مباراة بين المنتخبين الخاسرين في الدور نصف النيائي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تقام المباراة النيائية بين الفائزين في مباراتي النصف نيائي لتحديد المركزين األول والثاني.

يتم ترتيب كل منتخب في كل مجموعة حسب الحاالت التالية بالتسمسل :

 1:3:4أكبر عدد من النقاط في المجموعة.
 2:3:4فارق األىداف (ما لو مما عميو) في كل مباريات المجموعة.
 3:3:4أكبر عدد من األىداف المسجمة في كل مباريات المجموعة.
4:4

إذا استمر التعادل بين منتخبين أو أكثر حسب الحاالت المذكورة في المادة

المجوء لمتالي بالتسمسل لكسر حالة التعادل :

 3:4يتم

1:4:4

أكبر عدد من النقاط المحرزة في المجموعة بين المنتخبات المعنية.

2:4:4

فارق األىداف في المباريات بين المنتخبات المعنية (مالو مما عميو) في مباريات المجموعة.

 3:4:4أكبر عدد من األىداف المسجمة في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية.
 4:4:4الترتيب في نتائج المعب النظيف.
 5:4:4القرعة.
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تابع  -المادة الرابعة
نظام البطولة
أفضل ثاني
في
المجموعات

5:4

يتم اختيار أفضل منتخب ثاني في المجموعات بالتسمسل عمى النحو التالي :

1:5:4

أكبر عدد من النقاط المحرزة لكل منتخب ثاني في مجموعتو.

2:5:4

فارق األىداف (ما لو مما عميو) لكل منتخب ثاني في مجموعتو.

3:5:4

أكبر عدد من األىداف المسجمة لكل منتخب ثاني في مجموعتو.

 4:5:4الترتيب في نتائج المعب النظيف.
 5:5:4القرعة.
حاالت التعادل
في الدورين

نصف النهائي
والنهائي

6:4

في حالة تعادل منتخبين في إحدى مباريات الدورين نصف النيائي والنيائي حتى نياية المباراة
يمعب المنتخبان شوطين إضافيين مدة كل شوط  /15 /دقيقة  ،وفي حال استمرار التعادل يتم
المجوء إلى الركالت الترجيحية من عالمة الجزاء والى أن يفوز أحدىما.
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المادة الخامسة
قواعد البطولة
القواعد

1:5

تجري مباريات البطولة طبقاً لقوانين وأنظمة االتحاد الدولي لمعبو باستثناء ما ورد لو نص

2:5

ال يجوز استبدال أكثر من (  ) 3ثالثة العبين ( بمن فييم حارس المرمى ) بالمنتخب

في ىذه الالئحة وال يتعارض مع القانون الدولي .

الواحد خالل المباراة وتمديدىا  ،عمى أن يكون البديل من بين البدالء الـ(

 ) 12اثني

عشر المتواجدين عمى دكة البدالء.
3:5

ال يجوز تواجد أكثر من (  ) 8ثمانية فنيين واداريين عمى دكة البدالء وقت المباراة.

4:5

يحق لكل وفد مشارك تغيير تشكيل منتخبو من مباراة ألخرى شريطة التقيد بقائمة الالعبين
المعتمدة من المجنة المنظمة لمبطولة .

توقيف

الالعب

إلغاء

اإلنذار
شروط
إقامة

المباراة

5:5

يوقف الالعب في المباراة التالية لمنتخبو إذا :

1:5:5

حصل عمى إنذارين .

2:5:5

طرد من المباراة بغض النظر عما تقرره لجنة االنضباط من

انضباطية إضافية .

خالل ممثميا من إجراءات

6:5

يمغى الطرد اإلنذار الذي حصل عميو الالعب المطرود في نفس المباراة .

7:5

شروط إقامة المباريات :

1:7:5

توفر مرافق صحية وقاعات لالجتماعات ولعقد المؤتمر الصحفي .

2:7:5

توفر غرف مجيزة باحتياجات الحكام بما فييا توفير المياه الساخنة .

3:7:5

توفر غرف مالبس لممنتخبين أو المنتخبات األربعة في حالة إقامة مباراتين متتاليتين في
ممعب واحد مجيزة بالمستمزمات الخاصة (مقاعد جانبية – خزانات – حمامات مياه ساخنة
وباردة) ولوحات الستخدام المدرب .

4:7:5

قاعة مخصصة لفحص المنشطات مجيزة بـ(دورة مياه – ثالجة – مياه معدنية – كراسي
الستراحة الالعبين).

5:7:5
ممعب

المباراة

8:5

توفر مولدات كيربائية لإلنارة احتياطي لمطوارئ .
يحق لممنتخبات المشاركة أن تجري تدريباً واحداً مدتو  /60 /دقيقة عمى أرض الممعب

الذي تقام عميو المباريات وفقاً لحالة الطقس  ،وفي حال كانت أرضية الممعب من العشب
الصناعي فيسمح لكل منتخب التدريب عميو مرتين .
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تابع  -المادة الخامسة
قواعد البطولة
الممعب

9:5

الكرات

10:5

تعذر إقامة

11:5

إذا تعذر إقامة المباراة ألسباب اضط اررية ( ثموج  ،أمطار  ..انقطاع التيار الكيربائي )

توقف

12:5

إذا أوقفت المباراة قبل نياية الوقت األصمي أو الوقت اإلضافي ألسباب خارجة عن سيطرة

يجوز أن تقام المباريات في النيار أو تحت األضواء الكاشفة وعمى أرضية النجيل الطبيعي

أو الصناعي .والمباريات التي تمعب تحت األضواء الكاشفة تقام في المالعب الذي تتوافق
إضاءتيا مع متطمبات اإلضاءة المعتمدة من االتحاد الدولي.

توفير عدد كاف من الكرات مخصصة لمتدريب والمباراة  ،ويجب أن تكون مطابقة

لمواصفات االتحاد الدولي وتسمم لممنتخب عند وصولو لمممعب  ،ويجب أن تكون الكرات
المخصصة لمتدريب من نوعية الكرات المستخدمة في المباراة.

المباراة

المباراة

ينتظر الحكم ميمة ( 45دقيقة)  ،ثم تستأنف المباراة كالمعتاد في حال تجاوز الظروف.

االتحاد الم ستضيف ( ظروف طبيعية أو انقطاع التيار الكيربائي )
يتم اتخاذ اإلجراءات التالية :

 1:12:5إعادة المباراة بكامل الوقت القانوني وذلك خالل (  ) 24ساعة من زمن إيقاف المباراة .
2:12:5

ال يحق لالعب الذي حصل عمى بطاقة حمراء في المباراة التي أوقفت  ،المعب في المباراة المعادة.

3:12:5

الالعبون الذين حصموا عمى بطاقة صفراء يترتب عمييا اإليقاف بسبب وجود بطاقة سابقة

4:12:5

في حالة إلغاء المباراة ألسباب تدخل الجميور أو حدوث شغب بين الالعبين يؤدي إلى عدم

 ،يتم تنفيذ عقوبة اإليقاف ويمنع الالعب من المشاركة في المباراة المعادة .
استكمال المباراة أو انسحاب

المنتخب  ،فإن عقوبات الالعبين بالبطاقة الحمراء

(الطرد ) تبقى سارية المفعول .
حاالت
الغياب
واإلنسحاب

13:5

في حالة الغياب أو االنسحاب يتم ما يمي :

 1:13:5في حالة عدم إقامة المباراة النسحاب أحد

المنتخبين بعدم الحضور إلى الممعب  ،فإن

المنتخب الذي حضر يعتبر فائ اًز بنتيجة (  / 3صفر )  ،والالعبون الموقع عمييم عقوبات
تبقى سارية المفعول .

 2:13:5في حالة غياب المنتخب وقت انطالق المباراة ينتظر الحكم مدة (

 15دقيقة ) ثم يعمن

إلغاء المباراة  ،ويعتبر المنتخب المنافس فائ اًز بنتيجة ( /3صفر) ويسجل ذلك في تقريره .

 3:13:5في حالة انسحاب المنتخب من الممعب قبل المباراة يعتبر المنتخب المنافس فائ اًز بنتيجة
(/3صفر).

 4:13:5في حالة انسحاب المنتخب بعد بداية المباراة يعتبر المنتخب المنافس فائ اًز بنتيجة
(/3صفر) ما لم تكن النتيجة أكبر من ذلك لصالح المنتخب غير المنسحب .

تعطيل المباراة

14:5

لمجنة المنظمة الحق في اتخاذ القرار المناسب حول تعطيل المباريات.
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تابع  -المادة الخامسة
قواعد البطولة
ألوان المالبس

15:5

يمنح المنتخب المذكور اسمو أوالً في جدول المباريات حق االحتفاظ بمون مالبسو األساسية.

ترقيم

16:5

تكون أسماء الالعبين وترقيم قمصانيم بخط واضح عمى ظير القميص بحيث يتيح

المالبس
صالحيات
المراقب

لممتفرج والمشاىد قراءتيا وفق تعميمات االتحاد الدولي عمى أن تكون األرقام من  1إلى

 23ويحتفظ أحد حراس المرمى بالرقم .1
17:5
1:17:5

يتولى مراقب المباراة الصالحيات التالية :
تثبيت العد التنازلي لبدء المباراة والتأكد من التزام المنتخبين بيا.

 2:17:5تدقيق بطاقات الالعبين أو جوازات سفرىم .
 3:17:5ترأس االجتماع الفني اليومي لممنتخبات المتبارية.

 4:17:5تدوين المالحظات الخاصة بسير المباراة وأية أحداث ترافقيا .

 5:17:5التنسيق مع الحكم حول وقائع المباراة قبل تسميميا لمجنة المنظمة .
6:17:5

تقديم تقرير المباراة فور انتيائيا إلى المجنة المنظمة .

 7:17:5حضور المؤتمر الصحفي لممباريات.
المؤتمر

الصحفي

18:5

يعقد المؤتمر الصحفي بعد انتياء المباراة بإشراف

ممثل المجنة اإلعالمية باالتحاد العربي

وبحضور مندوب الشركة الممولة ومدرب كل من المنتخبين المتبارين ( أو مساعد المدرب إذا

تعذر حضور المدرب ) ويجب أن يرافق المدرب األجنبي مترجم  ،ويبدأ المؤتمر بمدرب المنتخب
الخاسر وفي حالة التعادل يبدأ من عمى يمين ممثل المجنة اإلعالمية.

الكشف

19:5

عن

الكشف عن المنشطات المعتمدة من قبل االتحاد الدولي  ،وعمى المنتخبات تسييل ميمة

المنشطات
التحكيم

يتم الكشف عن المنشطات طبقاً لالئحة المعتمدة من االتحاد العربي والمتمشية مع الئحة
الفريق الطبي المكمف بيذه الميمة .

20:5

يتولى ممثل لجنة الحكام بالمجنة المنظمة ما يمي -:

 1:20:5التأكد من درجات ومستويات الحكام واجراء اختبارات المياقة البدنية المعتمدة دولياً واستبعاد
2:20:5
3:20:5
4:20:5

كل من ىو دون المستوى المطموب.

عقد دورة مكثفة لمحكام قبل بدء مباريات المسابقة لتوحيد أسموب التحكيم في المسابقة.

تسمية الحكام والحكام المساعدين لجميع مباريات البطولة من بين الحكام المسجمين في
آخر نشرة لالتحاد الدولي.

مراقبة الحكام ومتابعة أدائيم في مباريات البطولة وتقييم مستوياتيم الفنية .

 5:20:5اتخاذ التوصيات والق اررات في االعتراضات الفنية حول التحكيم في مباريات البطولة .
 6:20:5عقد اجتماع دوري خالل أيام البطولة لتقييم أداء الحكام
7:20:5

يمتزم طاقم التحكيم بتقديم تقريره عن أحداث المباراة بعد انتيائيا مباشرة إلى المجنة المنظم ة .
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تابع  -المادة الخامسة
قواعد البطولة
مراسم
إقامة

المباراة

21:5

تشمل مراسم إقامة المباريات عمى ما يمي :

1:21:5

ترفع أعالم االتحادين العربي والدولي والبطولة والدولة المستضيفة في كافة مالعب

2:21:5

وصول مراقب المباراة والحكام إلى الممعب قبل ساعة وخمسة وأربعين دقيقة.

3:21:5

يقوم الحكام بتفقد الممعب وأدواتو  ،وخاصة لوحات أرقام التبديل االلكترونية والكرات قبل

البطولة طوال فترة إقامتيا .كما يرفع عمم كل منتخبين متقابمين في المباراة.

موعد المباراة  ،كما يقوم المراقب برفقة أحد الحكام بزيارة غرف الالعبين عند وصوليم

لمتدقيق عمى الوثائق.

 4:21:5وصول المنتخبين إلى الممعب قبل موعد المباراة بساعة ونصف عمى األقل .
5:21:5

يجرى الالعبون عممية اإلحماء بالممعب بعد الوصول إليو إذا كانت حالتو تسمح بذلك ،
وفي ىذه الحالة يستغل كل

6:21:5

منتخب نصف الممعب لمتدريب  ،وتستمر مدة اإلحماء

(  ) 25خمس وعشرين دقيقة يعود بعدىا المنتخبان إلى غرف المالبس .

دخول االحتياطيين والجياز الفني واإلداري لممنتخبين إلى الممعب والجموس عمى مقاعد

البدالء  ،بحيث يكون المنتخب المذكور اسمو أوالً يسار المنصة.

 7:21:5قبل موعد ركمة البداية بخمسة عشرة دقيقة يتجمع المنتخبان والحكام في الممر الموصل
8:21:5

لمممعب  ،ثم يجرى الحكام التفتيش النيائي عمى الالعبين .

دخول المنتخبين والحكام إلى الممعب يتقدميم منسق المباراة وعمم المعب النظيف وعمم دولة كل
منتخب وجامعي الكرات  ،ثم الوقوف عمى خط واحد مواز لخط التماس المواجو لممقصورة

الرئيسية لمسالم عمى راعي المباراة والمسئولين وعزف النشيد الوطني لكل دولة  ،ويكون وقوف
العبي المنتخب المذكور اسمو أوالً في جدول المباريات يسار المنصة  ،ثم يقوم العبو المنتخب

المذكور اسمو ثانياً في جدول المباريات بمصافحة الحكام والعبي المنتخب المنافس  ،ويتم التقاط

الصور التذكارية وتحية الجماىير.
9:21:5

إجراء القرعة بين المنتخبين عمى نفس الخط .

 10:21:5يكون جموس راعي المباراة في الوسط  ،وعمى يمينو ممثل االتحاد العربي

 ،وممثل المجنة

المنظمة  ،ثم وفد المنتخب المشارك بحد أقصى ثالثة أشخاص  ،وعمى يساره يجمس وفد
المنتخب المشارك اآلخر  ،كما يخصص

المقصورة ( المنصة الرئيسية ) .

مكان لمراقب الم باراة في الصف األول من مقاعد

 11:21:5عند انتياء المباراة يجتمع العبو المنتخبين عند دائرة الوسط لتحية بعضيما البعض والجماىير.
 12:21:5أي أحداث لم يرد ذكرىا في قوانين ولوائح االتحاد الدولي سيتم
المنظمة.
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البت فييا بواسطة المجنة

المادة السادسة
االعتراض واالستئناف
االعتراض

1:6
1:1:6

يحق لكل وفد االعتراض وفق ما يمي :
يقدم االعتراض عمى المباراة وأحداثيا وعمى الالعبين المشاركين فييا إلى

المجنة المنظمة لمبطولة خالل ساعتين من انتياء المباراة وبتوقيع رئيس الوفد ،

ويرفق االعتراض برسم تأمين قدره  / 1000 /ألف دوالر أمريكي .
2:1:6

ال يجوز تقديم اعتراض عمى الق اررات التي يتخذىا الحكم في الممعب عمالً

3:1:6

تبت لجنة االنضباط من خالل ممثميا لمبطولة في االعتراض في اليوم التالي

باختصاصاتو.

لممباراة المعنية  ،وتعتمد المجنة في ق ارراتيا عمى دراستيا الموضوعية مستندة
في ذلك إلى تقرير الحكم وتقرير مراقب المباراة  .ويحق لمجنة الرجوع إلى
شريط المباراة لمتأكد من األحداث والوقائع التي ال تدخل في اختصاصات

الحكم  ،ويبمغ رئيس وفد المنتخب المعترض بقرار المجنة في نفس اليوم .
االستئناف

2:6
1:2:6

يحق لكل وفد استئناف الق اررات وفق ما يمي :
يقدم االستئناف عمى ق اررات المجنة المنظمة خالل (

 ) 4أربع ساعات من

استالم رئيس الوفد لمق اررات  ،ويرفق االستئناف برسم تأمين قدره  1000ألف

دوالر أمريكي .
2:2:6

تبت لجنة االستئناف فو اًر في األمر  ،وخالل فترة أقصاىا نياية اليوم السابق
ليوم المباراة القادمة لممنتخب المعنى باالستئناف .

رد الرسوم

3:6

في حال قبول االعتراض أو االستئناف شكالً وموضوعاً يرد الرسم.
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المادة السابعة
الحقوق وااللتزامات
حقوق الشركة

1:7

بما أن االتحاد العربي ىو المالك لجميع الحقوق التجارية لمبطولة فقد منح امتياز

استثمارىا لمشركة الممولة بموجب عقد اتفاق بينيما  ،وىذه الحقوق ىي -:

الممولة

1:1:7

االمتياز الحصري لتسويق حقوق الرعاية واإلعالن التالية لمبطولة -:








مسميات راعي اسم البطولة Title Sponsor
الراعي المقدم لمبطولة Presenting Sponsor
الراعي الشامل الرسمي Overall Sponsor
الراعي الثانوي Co-Sponsor of Associate Sponsor
المزود الرسمي Official Supplier
المشروب الرسمي Official Drink
الناقل الرسمي Official Carrier

وغير ذلك من المسميات المتعارف عمييا في مجال الرعاية الرياضية.

2:1:7

الترخيص باستخدام عالمات البطولة في اإلعالن بجميع وسائمو المتاحة  ،وعمى

المنتجات ووسائل الخدمات واليدايا التذكارية لمترويج لمشركات الراعية أو منتجاتيا

استخدام عالمات

أو خدماتيا .

3:1:7

اإلعالن باسم البطولة وعالماتيا بمختمف أشكالو وبكافة الوسائل المتاحة في جميع

المواقع داخل أسوار المالعب التي تجرى عمييا مباريات البطولة  ،والذي يشتمل

البطولة

عمى سبيل المثال الموحات اإلعالنية الثابتة والمتحركة والرايات واألبراج اإلعالنية

والممصقات وسواىا.

4:1:7

عرض وبيع منتجات وخدمات رعاة البطولة في مختمف المواقع داخل أسوار

اإلعالن عمى المالبس

5:1:7

اإلعالن عمى تذاكر

حق اإلعالن عمى قمصان ممتقطي الكرات .

6:1:7

حق اإلعالن عمى تذاكر الدخول لمباريات البطولة شريطة تحمل الشركة

7:1:7

الترخيص باستخدام المسميات والعالمات الخاصة بالبطولة عمى المنتجات

8:1:7

اإلعالن في البرنامج الرسمي لمبطولة الذي تعده وتصدره عمى نفقتيا مع حق

المالعب التي تجري عمييا المباريات .

نفقات طباعة التذاكر .

الدخول

واليدايا التذكارية لمبيع في األسواق بمناسبة إقامة البطولة .

9:1:7

اإلعالن في المطبوعات األخرى التي يصدرىا االتحاد العربي بالتنسيق بين الطرفين.

وضع التصاميم لتمائم وعالمات خاصة بالبطولة واستخداميا في اإلعالن

والترويج  ،شريطة موافقة االتحاد العربي عمييا من حيث الشكل والمضمون.
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الحقوق وااللتزامات
 10:1:7إنتاج مواد سمعية وبصرية ومعموماتية الستخداميا في الدعاية والترويج
لمبطولة والتشجيع عمى رعايتيا واإلعالن فييا  ،وال يحق لمشركة

الممولة

تسويق ىذه المواد أو استخداميا لغير ىذه الغاية المحددة .
التزامات االتحاد

العربي

2:7
1:2:7

يمتزم االتحاد العربي بما يمي :
يضمن االتحاد بأن الشركة الممولة ىي المالك الوحيد لحقوق البث لفعاليات
البطولة المنصوص عمييا في العقد الموقع بين الطرفين وأن ليا مطمق الحرية

في منحيا لمجية التي تختارىا.
2:2:7

تزويد الشركة الممولة بجميع المعمومات والوثائق الخاصة بالبطولة وتمك التي

3:2:7

توفير أفضل الظروف الممكنة لمشركة الممولة ولمرعاة والمعمنين لمتعريف

تؤكد حصولوا عمى االمتياز الحصري لتسويق حقوقيا التجارية .

بشركاتيم ومنتجاتيم وخدماتيم ويحق لمرعاة حضور القرعة والمؤتمرات

الصحفية ومراسم توزيع الميداليات والكؤوس والمآدب والحفالت الخاصة

بالبطولة ويحضور مبارياتيا.
4:2:7

تعويضات المراقبين والحكام وممثميو المنتدبين لممباريات.

5:2:7

تقديم كأس البطولة والميداليات الذىبية لممنتخب الفائز بالبطولة والميداليات الفضية

لممنتخب الفائز بالمركز الثاني والميدالية البرونزية لممنتخب الفائز بالمركز الثالث
إضافة إلى الكؤوس والجوائز التقديرية األخرى وشيادات المشاركة.

التزامات
االتحاد

المستضيف:

3:7

يمتزم االتحاد المستضيف بما يمي :

1:3:7

تشكيل لجنة منظمة عميا محمية ولجان معاونة ليا لتوفير كافة مستمزمات التنظيم .

2:3:7

تسييل منح التأشيرات لمن يمزم من المشاركين في البطولة .

3:3:7

تأمين االستقبال والوداع في المطار لجميع الوفود والمنتخبات المشاركة.

4:3:7

تأمين حافمة كبيرة ألعضاء كل وفد وسيارة حديثة لكل رئيس وفد عند الوصول
وحتى المغادرة.

5:3:7

تأمين عدد  /7 /سيارات حديثة و /3 /باصات صغيرة لمحكام و ممثلي االتحاد

6:3:7

تأمين مرافق لممنتخبات المشاركة ووفد االتحاد العربي طيمة فترة إقامتيم.

7:3:7

تأمين مالعب تدريبات المنتخبات المشاركة  ،ووضع البرنامج الزمني لمتدريب.

العربي لكرة القدم.
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الحقوق وااللتزامات
8:3:7

تحمل نفقات السكن واإلعاشة في فندق خمس نجوم معتمد من االتحاد العربي لوفود
المنتخبات المشاركة في البطولة بواقع (

 ) 11غرفة مزدوجة و(  ) 10غرف مفردة و

جناح واحد لرئيس الوفد (لعدد  /33 /شخصاً) وغرفة لمعالج الطبيعي  ،وتأمين السكن
لألعداد الزائدة عمى نفقة المنتخبات المشاركة ،

وكذلك السكن واإلعاشة في فندق خمس

نجوم غير المخصص لوفود المنتخبات المشاركة لممثمي االتحاد العربي من ( المنظمين -
مراقبين – حكام) بواقع غرفة مفردة لكل منيم +

 3مشروبات غير كحولية  +غسيل

المالبس الرياضية لالعبين وغسيل وكي مالبس اإلداريين والحكام وممثمي االتحاد العربي ،

عمى أن يكون موعد الوصول كالتالي :
 -المنظمون والمراقبون

قبل أربعة أيام من بدء البطولة.

 -الحكام

قبل ثالثة أيام من بدء البطولة.

 -المنتخبات المشاركة

قبل يومين من بدء البطولة.

عمى أن تكون المغادرة كالتالي :

9:3:7

 -المنتخب المشارك

بعد آخر مباراة يمعبيا بـ /48/ساعة

 -الحكام

بعد آخر مباراة تتم إدارتيا بـ  /48/ساعة

 -المنظمون والمراقبون

بعد  /48/ساعة من إقامة المباراة النيائية.

مطابق لمواصفات االتحاد الدولي في غرف
ة
تأمين مالعب المباريات عمى أن تكون

إعالمي مزودة بكل متطمبات االتصال العصري من أجيزة
ة
الالعبين والحكام ومراكز
كمبيوتر وخطوط انترنت وفاكسات وغيرىا ،وغرف لمكشف عمى المنشطات.

 10:3:7تجييز مركز إعالمي لتغطية فعاليات البطولة يضم كافة االحتياجات التي تتطمبو
التغطية الصحفية والتمفزيونية لمبطولة ،كأجيزة الكمبيوتر والياتف الدولي والفاكس
وشبكة االنترنت وغير ذلك من وسائل االتصال.

 11:3:7تأمين الخدمات الطبية المجانية لجميع المشاركين في البطولة .
 12:3:7تأمين صالة في كل فندق الجتماعات الوفود.
 13:3:7توفير األمن الكافي في المالعب والصاالت وأماكن إقامة الوفود .
 14:3:7السماح لكل منتخب بالتدريب مرة واحدة عمى الممعب الذي ستقام عمى أرضو

المباراة إذا كانت األرضية من الحشيش الطبيعي ما لم تكن ىناك أسباب تحول دون

ذلك  ،ومرتين إذا كانت من الحشيش الصناعي.

 15:3:7توفير عدد من التذاكر لالتحاد العربي يتم االتفاق عمييا مع االتحاد المستضيف.
 16:3:7منح كل منتخب مشارك في المباراة التذاكر المجانية التالية :
عدد  10تذاكر في المنصة

عدد  30تذكرة في الدرجة األولى
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الحقوق وااللتزامات
 17:3:7منح الشركة التذاكر المجانية التالية لكل مباراة من مباريات البطولة :
عدد  5تذاكر مقصورة.

عدد  10تذاكر في المنصة.

عدد  50تذكرة الدرجة أولى ممتاز.
عدد  100تذكرة في الدرجة األولى.
 18:3:7تأمين عمم المعب النظيف.
 19:3:7التعيد في حالة تغيير ممعب المباراة بعد موافقة االتحاد العربي بتحمل كامل
التكاليف والمصاريف المتعمقة باإلعالنات والنقل التمفزيوني وانتقال جميع

األطراف المشاركة في المباراة.

 20:3:7تسميم مالعب المباريات وكافة منشآتو إلى الشركة الممولة خال من أي وسيمة
من وسائل الدعاية واإلعالن وذلك قبل (  )48ساعة من موعد بدء البطولة

دون أية التزامات مالية عمى الشركة الممولة أو االتحاد العربي.
 21:3:7تقديم جميع المساعدات الممكنة

لمشركة الممولة

لتسييل ميمتيا في تسويق

واستثمار الحقوق التجارية (حقوق الرعاية واإلعالن والبث التمفزيوني ) لمبطولة بما
في ذلك تزويدىا بالمعمومات والصور وتسجيالت الفيديو والخطابات والوثائق التي

تحتاجيا ليذه الغاية.
 22:3:7توفير أفضل الظروف لمشركة الممولة ولمرعاة والمعمنين لمتعريف بشركاتيم ومنتجاتيا
وخدماتيا ،ويحق للرعاة الرئيسيين حضور القرعة والمؤتمرات الصحفية ومراسم توزيع
الميداليات والكؤوس والمآدب والحفالت الخاصة بالبطولة وبحضور مبارياتيا.
 23:3:7توفير تراخيص وتصاريح الدخول المجاني لممالعب التي تجري عمييا مباريات

البطولة لممثمي الشركة الممولة  -ومندوبي الييئات اإلذاعية والتمفزيونية الحاصمة
عمى حقوق البث والمكمفين بالتغطية اإلذاعية والتمفزيونية لمبطولة بناء عمى طمب

خطى من الشركة الممولة.

 24:3:7وضع المواقع الموجودة في المالعب من قاعات لممؤتمرات الصحفية  ،ومواقع

التعميق التمفزيوني واإلذاعي  ،وأماكن االستوديوىا ت التمفزيونية ونقاط البيع ومناطق
التخزين وغيرىا من المرافق تحت تصرف الشركة الممولة ألغراض دعائية.

 25:3:7ضمان توفير مستمزمات النقل التمفزيوني والبث المباشر لممباراة دون تحمل
االتحاد المستضيف أي تكاليف مالية.
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التزامات االتحادات

الوطنية المشاركة :

4:7

تمتزم االتحادات المشاركة بما يمي -:

1:4:7

االلتزام بالعدد المحدد لكل وفد من الوفود المشاركة و يتحمل

2:4:7

اتخاذ الترتيبات المبكرة لمحجز بالطائرة (ذىاب وعودة) بما يتمشى مع

3:4:7

الوصول قبل  /48 /ساعة من بدء البطولة والمغادرة بعد آخر مباراة يمعبيا

4:4:7

التنسيق مع االتحاد المستضيف بخصوص الحصول عمى تأشيرات الدخول

المشارك نفقات األعداد الزائدة بالتنسيق مع االتحاد المستضيف.
التعميمات الواردة في الئحة البطولة.

خالل  /48/ساعة.

لموفد وموافا تو قبل موعد الوصول بوقت كاف ال يقل عن عشرة أيام وتزويد
األمانة العامة لالتحاد العربي بصورة من ىذه المخاطبات

بين الطرفين

تزويد األمانة العامة لالتحاد العربي بصور جماعية لالعبي

المنتخب ونبذه

لممتابعة.
5:4:7

المنتخب

عن انجازاتو ومشاركاتو لالستفادة منيا في الترويج لمبطولة حصرياً من طرف

الشركة الممولة.
6:4:7

تأمين عمم الدولة بمقاس ( 150سم ×  100سم) والنشيد الوطني.

7:4:7

االلتزام بكافة ما ورد في ىذه الالئحة  ،بما في ذلك عدم وضع أي إعالنات
مباشرة أو غير مباشرة في المالبس الرسمية أو التدريب وغيرىا إال بموافقة

كتابية من المجنة المنظمة والشركة الممولة.
التزامات الشركة

الممولة

5:7
1:5:7

تمتزم الشركة الممولة صاحبة الحقوق في البطولة بما يمي :
توفير جميع اإلمكانيات المادية والبشرية والفنية والمعدات الالزمة لمتغطية

التمفزيونية لممباريات في المممكة العربية السعودية والحصول عمى التراخيص
الالزمة لذلك بالتنسيق مع التمفزيون الرسمي المحمي والجيات األخرى المعنية.
2:5:7

عدم السماح باستغالل االمتياز الممنوح لمشركة الممولة في أي شيء يخالف
تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف

 ،أو يتعارض مع القيم األخالقية الحميدة

السائدة في الدول العربية أو مع أنظمة وقوانين

المممكة العربية السعودية أو

االتحاد الدولي لممباريات أو أىداف االتحاد العربي.
3:5:7

عدم السماح باإلعالن عن أي مشروبات كحولية أو سجائر ميما كانت

مواصفاتيا.
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المادة الثامنة
جوائز البطولة
جوائز البطولة :

1:8

تقدم الجوائز المالية لمبطولة عمى النحو التالي :

1:1:8

يتحمل االتحاد العربي تكاليف تذاكر السفر لممنتخبات المشاركة.
يحصل كل منتخب يخرج من دور المجموعات عمى مبمغ
 /200.000/مائتين ألف دوالر أمريكي.

3:1:8

يحصل المنتخب الحاصل عمى المركز الرابع عمى مبمغ
 /250.000/مائتان وخمسين ألف دوالر أمريكي.
يحصل المنتخب الحاصل عمى المركز الثالث عمى مبمغ
 /300.000/ثالثمائة ألف دوالر أمريكي.
يحصل المنتخب الحاصل عمى المركز الثاني عمى مبمغ
 /600.000/ستمائة ألف دوالر أمريكي.
يحصل المنتخب الحاصل عمى المركز األول عمى مبمغ
 /1.000.000/مميون دوالر أمريكي.

2:1:8

4:1:8
5:1:8
6:1:8
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المادة التاسعة
الغرامات
الغرامات

9

تطبق الغرامات التالية عمى المنتخبات المشاركة في حال :

1:9

عدم إرسال القوائم في الوقت المحدد من قبل األمانة العامة.

 5000دوالر

2:9

انسحاب أي منتخب بعد إجراء القرعة.
انسحاب أي منتخب من أي مباراة من مباريات الدور األول.

 100.000دوالر
 100.000دوالر

4:9

انسحاب أي منتخب من أي مباراة من مباراتي النصف نيائي.

 150.000دوالر

انسحاب أي منتخب من المباراة النيائية.

 200.000دوالر

3:9
5:9
6:9

عدم حضور المؤتمر الصحفي بعد كل مباراة.

7:9

أية غرامات أخرى تقرىا لجنة االنضباط
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 500دوالر

المادة العاشرة
أحكام عامة
أحكام عامة

1:10

تحدد المجنة المنظمة بالتنسيق مع المجنة العميا مراسم حفمي االفتتاح والختام
في البطولة .

2:10

يعود لمجنة المنظمة حق تفسير مواد ىذه الالئحة  ،ويمكن ليا الرجوع إلى
لوائح االتحاد الدولي فيما لم يرد بو نص في ىذه الالئحة .

3:10

تعتبر الالئحة االنضباطية المعتمدة من االتحاد العربي لكرة القدم جزًء من
الئحة البطولة وتطبق أحكاميا عمى المخالفات وما يترتب عمييا من

إجراءات انضباطية إال ما ورد في ىذه الالئحة من غرامات  ،ويمكن ليا
الرجوع إلى لوائح االتحاد الدولي فيما لم يرد بو نص في الالئحة.

4:10

يعود لالتحاد العربي حق تعديل ىذه الالئحة .

واهلل ولي التوفيق...
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