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مدخل
التعريف بالمصطلحات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعنى المخصص لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك
االتحاد العربي

االتحاد العربي لكرة القدم

اللجنة المنظمة

اللجنة المنظمة للبطولة

االتحاد الدولي

االتحاد الدولي لكرة القدم

االتحاد اآلسيوي

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

االتحاد اإلفريقي

االتحاد اإلفريقي لكرة القدم

األمانة العامة

األمانة العامة لالتحاد العربي لكرة القدم

االتحادات المشاركة

االتحادات الوطنية األعضاء المشاركة في البطولة

االتحاد المستضيف

الجامعة التونسية لكرة القدم

األهلية

أهلية الالعبين

البطولة

كأس العرب تحت  71سنة (لمواليد  7991و ما فوق)

المنتخبات

المنتخبات الوطنية للناشئين التي تشارك في البطولة

المباريات

مباريا ااات ك ا ااأس العا اارب تح ا اات  71سا اانة الت ا ااي ينظمها ااا االتح ا اااد
العربي.

الشركة الممولة

شركة وورد سبورت غروب الخاصاة المحادودة المالكاة لحاق البا
التلفزيوني

التسميات

جميااا التسااميات التااي يمك ان إطالقهااا لل اربط بااين الرعاااة والبطولااة
مثاال ال ارعااي الرساامي وال ارعااي الكلااي ا والمشاااركة فااي الرعايااة ا
والمشروب الرسمي ا والناقل الرسمي ا وغير ذلاك مان المساميات

المتعااارع عليهااا فااي تسااويق حقااوق الرعايااة واإلعااالن للتنظيمااات
واألنشطة الرياضية.
الحقوق التجارية

جميااا الحقااوق القابلااة لالسااتثمار التجاااري المتعلقااة بالبطولااة مثاال
حقااوق الرعايااة واإلعااالن والب ا

التلفزيااوني والحقااوق اإلعالميااة ا

حقااوق االمتي اااز ا حقااوق الت ااروي ا وسا اواها علااى امت ااداد الرقع ااة

الجغرافية.
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تابع  -مدخل
حقوق الرعاية واإلعالن

تعنااي جميااا حقااوق الرعايااة للبطولااة بمختلااع أش اكالها ومساامياتها
وحقوق اإلعالن في المالعب التي تجري عليها مبارياات البطولاة

ا وف ااي البرن ااام الرس اامي للبطول ااة وف ااي مختل ااع وس ااائل اإلع ااالم

المقا ا ا ااروءة والمسا ا ا ااموعة المقترن ا ا ا اة باسا ا ا اام البطولا ا ا ااة وعالماتها ا ا ااا ا
والتاارخيص باسااتخدام عالمااات البطولااة علااى المنتجااات ووسااائل

الخدمات والهدايا التذكارية للتروي أو للبيا في األسواق .
حقوق البث التلفزيوني

لمباري ااات

حق ااوق البا ا التلفزي ااوني الح ااي والمس ااجل رواع ااادة البا ا
البطولة والفعاليات المرافقة لها عبر المراسالت األرضية واألقمار

الص ا ااناعية المش ا اافرة وغي ا اار المش ا اافرة وعب ا اار ش ا اابكات ( الكيب ا اال )
والاادارات المفتوحااة والمغلقااة وش اابكة ( االنترناات ) وجميااا وسااائل

النقل والب
فعاليات البطولة
شارة البث الدولية

التلفزيوني الحديثة بجميا اللغات .

مباريات البطولة والفعاليات األخرى المرافقة لها
للتغطياة اإلذاعيااة و/أو التلفزيونياة للبطولااة أو أي

هاي شاارة البا
من فعاليتها .

المحطة األرضية

ها اي المحط ااة األرض ااية لصقم ااار الص ااناعية ف ااي البل ااد المضااايع
للبطولة .

عالمات البطولة

جميا الشعارات والرموز والتمائم الخاصة بالبطولاة والمعتمادة مان
قبل االتحاد العربي لكرة القدم.
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المادة األولى
مسمى البطولة
المسمى

1:1

ياانظم االتحاااد العربااي بطولااة للعااام  2172يطلااق عليهااا مساامي ( كااأس العاارب

المنتخبات

2:1

تشااارك فااي البطولااة المنتخبااات الوطنيااة العربيااة المتأهلااة للنهائيااات التااي أكاادت

ردود

3:1

المشاركة

تحت  71سنة ) .
مشاركتها وهي :

" تا ااونس (المستضا اايع) ا الج ازئا اار ا السا ااعودية ا السا ااودان ا سا ااوريا االع ا اراق ا
عمان ا الكويت ا ليبيا ا المغرب ا موريتانيا ا اليمن "

االتحادات

ترسل االتحادات في الموعد الذي تحدده األمانة العامة الوثائق التالية :

 1:3:1قائما ا ا ا ااة معتما ا ا ا اادة بأسا ا ا ا ااماء العبا ا ا ا ااي المنتخا ا ا ا ااب الا ا ا ا ااوطني تحا ا ا ا اات  71سا ا ا ا اانة
لمواليد  7991و ما فوق .

 2:3:1صورة شخصية لكل العب رواداري .
 3:3:1صورة جواز السفر لكل العب رواداري.

 4:3:1رسم االشتراك وقدره  / 011 /خمسمائة دوالر .

 5:3:1تعهد االتحاد المشارك بااللتزام باللوائح التنظيمية .
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المادة الثانية
اللجنة المنظمة للبطولة
تشكيل اللجنة

1:2

1:1:2

تشااكل اللجنااة المنظمااة للبطولااة بقارار ماان ساامو رئاايس االتحاااد بناااء علااى اقتا ار رئاايس

لجنااة المسااابقات تضاام أعضاااء ماان لجااان المسااابقات والحكااام والفنيااة واألمانااة العامااة
والشركة الممولة ومدير البطولة الذي يسميه االتحاد الوطني المستضيع.

2:1:2

تساامي كاال ماان لجنتااي االنضااباط واالسااتئناع ممااثالل لهااا للباات فااي االعت ارضااات

3:1:2

تسمي اللجنة اإلعالمية ممثالل لها في البطولة.

اختصاصات

2:2

المنظمة

1:2:2

اللجنة

تشكيل اللجنة :

2:2:2

واالستئناع.

مااا م ارعاااة اختصاصااات وصااالحيات لجنااة المسااابقات باالتحاااد العربااي ا ف ا ن

اللجنة المنظمة تتولي االختصاصات التالية :

رسم السياسة العامة للبطولة واتخاذ الق اررات الالزمة لتنفيذها لضمان نجاحها
تطبيق اللوائح التنظيمية والمالية واإلعالمية الخاصة بالبطولة .

3:2:2

تشكيل اللجان الفرعية المعاونة أو فرق العمل الستكمال جوانب العمال كلماا لازم

4:2:2

اعتماد المالعب التي تقام عليها المباريات بعد التأكد من مطابقة الشروط الالزمة.

األمر ذلك .

5:2:2

اتخ اااذ اإلجا اراءات الالزم ااة لض اامان س ااير المباري ااات بم ااا ف ااي ذل ااك أم اااكن إقام ااة

2:2:2

تسمية حكام ومراقبي المباريات.

2:2:2
2:2:2
2:2:2

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

تحديد المالعب ونقل المباريات من ملعب إلى آخر في الظروع االضط اررية .

تحديد موعد بدء المباريات ا واعتماد نتائجها.
اعتماد وتنفيذ مراسم إجراء حفل القرعة وتسكين المنتخبات في جادول المبارياات
المعتمد وبرنام الحفل الختامي.

 1::2:2اتخاذ الق اررات الالزمة حيال المباريات المؤجلة ا والظروع القاهرة.

 11:2:2اختيار الكرة الرسامية والماواد الفنياة المنصاوص عليهاا فاي لاوائح االتحااد الادولي
لكرة القدم.

 12:2:2ق اررات اللجنة المنظمة لصمور الفنية نهائية وال يسمح باالعتراض عليها.
اجتماعات
اللجنة

3:2

تعقااد اللجن ااة المنظم ااة اجتماعاته ااا بص اافة دوريااة ا ويمك اان لاارئيس اللجن ااة دع ااوة

األعض اااء لعقاااد اجتم ااا أو أكثا اار ف ااي الظا ااروع االض ااط اررية ا وتتخاااذ اللجناااة
ق ارراتها باألغلبية العادية ا وفي حاال تعاادل األصاوات ياتم تارجيح الجاناب الاذي

صوت معه الرئيس أو من ينوب عنه .
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المادة الثالثة
تسجيل الالعبين
التسجيل

1:3

1:1:3

تسجيل الالعبين :
يح ااق لك اال اتح اااد مش ااارك ف ااي البطول ااة أن يس ااجل ف ااي قائمت ااه  /22/ثالث ااة

وعش ارين العب اال بماان فاايهم  /2/ح اراس مرمااى ويجااب إرسااالها لصمانااة العامااة

لالتحاد العربي قبل عشارة أياام مان موعاد بادء البطولاة ا ويجاوز تعاويض أي
العاب تعارض إلاى إصاابة خطيارة تقرهاا اللجناة الطبياة لالتحااد العرباي وذلاك

2:1:3

قبل  /22/ساعة من موعد أول مباراة لمنتخبه كحد أقصى.

يجااب أن تتضاامن القائمااة اساام الالعااب ورقاام القماايص وتاااريخ الماايالد ورقاام

جواز السفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على األقل.

2:3

يجب أن يحتفظ الالعب برقم قميصه طيلة أيام البطولة.

3:3

تقوم اللجنة المنظمة للبطولة ب صدار بطاقات الالعبين لكال وفاد مشاارك فاي

تشكيل

4:3

يتألع وفد المنتخب المشارك في البطولة من (  22شخصاال ) ثالثاة وثالثاين

أهليــــــــــــــــــــــــة

5:3

يجااب أن يكااون الالعااب متمتعاال بجنسااية بلااده الااذي ساايلعب لااه وحااامالل جاواز

بطاقات

الالعبين
الوفد

الالعبين

البطولة في ضوء إقرار أهلية الالعبين .

شخصال (  22العبال "منهم  2حراس مرمى"  71 +إداريين وفنيين )

ساافر ساااري المفعااول إلق ارار األهليااة ا مااا ضاارورة تطبيااق الشااروط الخاصااة

الص ااادرة م اان االتح اااد ال اادولي بم ااا ف ااي ذل ااك الفح ااص ب ااالرنين المغناطيس ااي
) )RMIلتحديد السن.
2:3

يخض ااا ك اال الالعب ااين لقا ا اررات االتح اااد ال اادولي لكا ارة الق اادم الخاص ااة بأهلي ااة

2:3

يقا على االتحاد المشارك مسئولية إشاراك أي العاب ال تنطباق علياه شاروط

الالعبين.

أهلية الالعبين الصادر من االتحاد الدولي وعليه تحمل ما يترتاب علاى ذلاك
من اإلجراءات االنضباطية.

1

المادة الرابعة
نظام البطولة
الدور األول

1:4

تقااام البطولااة باااثني عشاار منتخب اال و يحااق للجنااة المسااابقات باإلتحاااد العربااي تعااويض أي

نقص رواجراء أي تعديل على نظام البطولة إذا استوجب األمر ذلك.
 1:1:4تق ااام مباري ااات ال اادور األول ض اامن ث ااال مجموع ااات ( )Aو ( )Bو ( )Cعل ااى أن تتا ا أرس
ت ااونس (المستض اايع) المجموع ااة ( )Aو منتخ ااب الس ااعودية الحاص اال عل ااى لق ااب البطول ااة
السابقة على رأس المجموعة ( )Bوالقرعة باين المنتخباات المشااركة لتحدياد رأس المجموعاة

( )Cا ويتم توزيا المنتخبات المتبقية على المجموعات الثال

بالقرعة.

 2:1:4تقام المباريات بطريقة الدوري من مرة واحدة ضمن كل مجموعة .
الدور نصف
النهائي

والنهائي

 3:1:4يتأهل األول من كل مجموعة وأفضل ثاني لكل المجموعات للدور نصع النهائي.
2:4

تقام مباراتي الدور نصع النهائي بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة على 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
أول المجموعة ( × )Bثاني المجموعة ()A

 2:2:4تقام مباراة بين المنتخبين الخاسرين في الدور نصع النهائي لتحديد المركزين الثال
ترتيب
المنتخبات
في
المجموعة

حاالت حسم

التعـــادل فـــي
المجموعة

والرابا.

 3:2:4تقام المباراة النهائية بين الفائزين في مباراتي النصع نهائي لتحديد المركزين األول والثاني.

3:4

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

 1:3:4أكبر عدد من النقاط في المجموعة.
 2:3:4فارق األهداع (ما له مما عليه) في كل مباريات المجموعة.
 3:3:4أكبر عدد من األهداع المسجلة في كل مباريات المجموعة.
4:4

إذا اس ااتمر التع ااادل ب ااين منتخب ااين أو أكث اار حس ااب الح اااالت الم ااذكورة ف ااي الم ااادة  2:2ي ااتم
اللجوء للتالي بالتسلسل لكسر حالة التعادل :

1:4:4

أكبر عدد من النقاط المحرزة في المجموعة بين المنتخبات المعنية.

2:4:4

فارق األهداع في المباريات بين المنتخبات المعنية (ماله مما عليه) في مباريات المجموعة.

 3:4:4أكبر عدد من األهداع المسجلة في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية.
 4:4:4الترتيب في نتائ اللعب النظيع.
 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 بالتسلسل على النحو التالي :

1:5:4

أكبر عدد من النقاط المحرزة لكل منتخب ثاني في مجموعته.

2:5:4

فارق األهداع (ما له مما عليه) لكل منتخب ثاني في مجموعته.

3:5:4

أكبر عدد من األهداع المسجلة لكل منتخب ثاني في مجموعته.

 4:5:4الترتيب في نتائ اللعب النظيع.
 5:5:4القرعة.
حاالت التعادل
في الدورين

نصف النهائي
والنهائي

2:4

في حالة تعادل منتخبين في إحدى مباريات الدورين نصع النهائي والنهائي حتى نهاية المباراة ا
يتم اللجوء إلى الركالت الترجيحية مباشرة دون وقت إضافي من عالمة الجزاء روالى أن يفوز
أحدهما.
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المادة الخامسة
قواعد البطولة
القواعد

1:5

تجري مباريات البطولة طبقال لقوانين وأنظمة االتحاد الدولي للعباه باساتثناء ماا ورد لاه ناص

2:5

ال يجااوز اسااتبدال أكثاار ماان (  ) 2ثالثااة العبااين ( بماان فاايهم حااارس المرمااى ) بالمنتخااب

في هذه الالئحة وال يتعارض ما القانون الدولي .

الواحااد خااالل المباااراة وتمدياادها ا علااى أن يكااون البااديل ماان بااين الباادالء الا ا(  ) 72اثنااي
عشر المتواجدين على دكة البدالء.

3:5
4:5

ال يجوز تواجد أكثر من (  ) 8ثمانية فنيين رواداريين على دكة البدالء وقت المباراة.

يحق لكل وفد مشارك تغيير تشكيل منتخبه من مباراة ألخرى شريطة التقيد بقائمة الالعبين
المعتمدة من اللجنة المنظمة للبطولة .

توقيف

الالعب

5:5

يوقع الالعب في المباراة التالية لمنتخبه إذا :

1:5:5

حصل على إنذارين .

2:5:5

طاارد ماان المباااراة بغااض النظاار عمااا تقاارره لجنااة االنضااباط ماان خااالل ممثلهااا ماان إجاراءات

انضباطية إضافية .

إلغــــــــــــــــا

2:5

يلغى الطرد اإلنذار الذي حصل عليه الالعب المطرود في نفس المباراة .

شروط

2:5

شروط إقامة المباريات :

اإلنذار

إقامة

المباراة

1:2:5

توفر مرافق صحية وقاعات لالجتماعات ولعقد المؤتمر الصحفي .

2:2:5

تااوفر غاارع مجه ازة باحتياجااات الحكااام بمااا فيهااا تااوفير المياااه الساااخنة ا باإلضااافة لغرفااة

3:2:5

توفر غرع مالبس للمنتخبين أو المنتخباات األربعاة فاي حالاة إقاماة مبااراتين متتااليتين فاي

أخرى لمراقب المباراة.

ملعب واحد مجهزة بالمستلزمات الخاصة (مقاعد جانبية – خزانات – حمامات مياه ساخنة
وباردة) ولوحات الستخدام المدرب .

4:2:5

قاعة مخصصة لفحص المنشاطات مجهازة ب ا(دورة ميااه – ثالجاة – ميااه معدنياة – ك ارساي
الستراحة الالعبين).

5:2:5
ملعب

المباراة

2:5

توفر مولدات كهربائية لإلنارة احتياطي للطوارئ .
يحااق للمنتخبااات المشاااركة أن تجااري تاادريبال واحاادال مدتااه  /11/دقيقااة علااى أرض الملعااب
الذي تقام عليه المباريات وفقال لحالة الطقس ا وفي حال كانت أرضية الملعاب مان العشاب

الصناعي فيسمح لكل منتخب التدريب عليه مرتين .
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تابع  -المادة الخامسة
قواعد البطولة
الملعب

2:5

الكرات

1::5

تعذر إقامة

11:5

إذا تعذر إقامة المباراة ألسباب اضط اررية ( ثلوج ا أمطار  ..انقطا التيار الكهربائي )

توقف

12:5

إذا أوقفت المباراة قبل نهاية الوقت األصلي أو الوقت اإلضافي ألسباب خارجة عن سيطرة

يجوز أن تقام المباريات في النهار أو تحت األضواء الكاشفة وعلى أرضية النجيل الطبيعي

أو الصناعي .والمباريات التي تلعب تحت األضواء الكاشفة تقام في المالعب الذي تتوافق
إضاءتها ما متطلبات اإلضاءة المعتمدة من االتحاد الدولي.

ت ااوفير ع اادد كا اااع م اان الكا ارات مخصصا ااة للت اادريب والمب اااراة ا ويج ااب أن تك ااون مطابق ااة
لمواصفات االتحاد الدولي وتسالم للمنتخاب عناد وصاوله للملعاب ا ويجاب أن تكاون الكارات

المخصصة للتدريب من نوعية الكرات المستخدمة في المباراة.
المباراة

المباراة

ينتظر الحكم مهلة ( 20دقيقة) ا ثم تستأنع المباراة كالمعتاد في حال تجاوز الظروع.

االتحاد المستضيع ( ظروع طبيعية أو انقطا التيار الكهربائي )
يتم اتخاذ اإلجراءات التالية :

 1:12:5إعادة المباراة بكامل الوقت القانوني وذلك خالل (  ) 22ساعة من زمن إيقاع المباراة .
2:12:5

ال يحق لالعب الذي حصل على بطاقة حمراء في المباراة التي أوقفت ا اللعب في المباراة المعادة.

 3:12:5الالعبون الذين حصلوا على بطاقة صفراء يترتب عليها اإليقاع بسبب وجود بطاقاة ساابقة
4:12:5

ا يتم تنفيذ عقوبة اإليقاع ويمنا الالعب من المشاركة في المباراة المعادة .

فااي حالااة إلغاااء المباااراة ألسااباب تاادخل الجمهااور أو حاادو شااغب بااين الالعبااين يااؤدي إلااى عاادم

اس ا ا ا ااتكمال المب ا ا ا اااراة أو انس ا ا ا ااحاب المنتخ ا ا ا ااب ا فا ا ا ا ا ن عقوب ا ا ا ااات الالعب ا ا ا ااين بالبطاق ا ا ا ااة الحما ا ا ا اراء
(الطرد ) تبقى سارية المفعول .

حاالت
الغياب
واالنسحاب

13:5

في حالة الغياب أو االنسحاب يتم ما يلي :

 1:13:5فااي حالااة عاادم إقامااة المباااراة النسااحاب أحااد المنتخبااين بعاادم الحضااور إلااى الملعااب ا ف ا ن
المنتخب الذي حضر يعتبر فائ الز بنتيجة (  / 2صفر ) ا والالعبون الموقا عليهم عقوبات
تبقى سارية المفعول .

 2:13:5فااي حالااة غياااب المنتخااب وقاات انطااالق المباااراة ينتظاار الحكاام ماادة (  15دقيقااة ) ثاام يعلاان
إلغاء المباراة ا ويعتبر المنتخب المنافس فائ الز بنتيجة ( /3صفر) ويسجل ذلك في تقريره .

 3:13:5فاي حالاة انساحاب المنتخاب مان الملعاب قباال المبااراة يعتبار المنتخاب المناافس فاائ الز بنتيجااة
(/3صفر).

 4:13:5فا ااي حالا ااة انسا ااحاب المنتخاااب بعاااد بدايا ااة المب اااراة يعتبا اار المنتخ ااب المنا ااافس فا ااائ الز بنتيجا ااة
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(/3صفر) ما لم تكن النتيجة أكبر من ذلك لصالح المنتخب غير المنسحب .
تعطيل المباراة

14:5

للجنة المنظمة الحق في اتخاذ القرار المناسب حول تعطيل المباريات.

15:5

بنا اااء علا ااى إحالاااة اللجناااة المنظماااة تقا ااوم لجنا ااة االنض ااباط باتخ ا ااذ العقوبا ااات وفقاااا لالئحا ااة
االنضباط الصادرة عن االتحاد العربي .
تابع  -المادة الخامسة
قواعد البطولة

ألوان

المالبس
ترقيم

المالبس
صالحيات
المراقب

12:5

يما اانح المنتخا ااب الما ااذكور اسا اامه أوالل فا ااي جا اادول المباريا ااات حا ااق االحتفا اااظ بلا ااون مالبسا ااه

12:5

يت اايح

األساسية.

تك ااون أس ااماء الالعب ااين وتا ارقيم قمص ااانهم بخ ااط واض ااح عل ااى ظه اار القم اايص بحيا ا

للمتفاارج والمشاااهد قراءتهااا وفااق تعليمااات االتحاااد الاادولي علااى أن تكااون األرقااام ماان  7إلااى
 22ويحتفظ أحد حراس المرمى بالرقم .7

12:5

يتولى مراقب المباراة الصالحيات التالية :

 1:12:5تدقيق بطاقات الالعبين أو جوازات سفرهم .
 2:12:5ترأس االجتما الفني اليومي للمنتخبات المتبارية.

 3:12:5تدوين المالحظات الخاصة بسير المباراة وأية أحدا

ترافقها .

 4:12:5التنسيق ما الحكم حول وقائا المباراة قبل تسليمها للجنة المنظمة .
 5:12:5تقديم تقرير المباراة فور انتهائها إلى اللجنة المنظمة .
 2:12:5حضور المؤتمر الصحفي للمباريات.
المؤتمر

الصحفي

12:5

يعقد المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المباراة ب شاراع ممثال اللجناة اإلعالمياة باالتحااد العرباي

وم اادرب ك اال م اان المنتخبا اين المتب ااارين ( أو مس اااعد الم اادرب إذا تع ااذر حض ااور الم اادرب )
ويجب أن يرافق المدرب األجنبي مترجم ا وأن يبدأ المؤتمر بمدرب الفريق المنهزم و يتبعاه

مدرب الفريق الفائز.
الكشف عن

01:5

المنشطات

مااا الئحااة الكشااع عاان المنشااطات المعتماادة ماان قباال االتحاااد الاادولي ا وعلااى المنتخبااات

و األعمار

التحكيم

يتم الكشع عن المنشطات و األعمار طبقال لالئحة المعتمدة من االتحااد العرباي والمتمشاية

تسهيل مهمة الفريق الطبي المكلع بهذه المهمة .

21:5

يتولى ممثل لجنة الحكام باللجنة المنظمة ما يلي -:

 1:21:5التأكد من درجات ومستويات الحكام رواجراء اختبارات اللياقة البدنية المعتمدة دوليال واستبعاد
كل من هو دون المستوى المطلوب.
2:21:5
3:21:5

عقد دورة مكثفة للحكام قبل بدء مباريات المسابقة لتوحيد أسلوب التحكيم في المسابقة.
تساامية الحكااام والحكااام المساااعدين لجميااا مباريااات البطولااة ماان بااين الحكااام المسااجلين فااي
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آخر الئحة لالتحاد الدولي.

 4:21:5مراقبة الحكام ومتابعة أدائهم في مباريات البطولة وتقييم مستوياتهم الفنية .

 5:21:5اتخاذ التوصيات والق اررات في االعتراضات الفنية حول التحكيم في مباريات البطولة .
 2:21:5عقد اجتما دوري خالل أيام البطولة لتقييم أداء الحكام.
2:21:5

يلتزم طاقم التحكيم بتقديم تقريره عن أحدا
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المباراة بعد انتهائها مباشرة إلى اللجنة المنظمة.

تابع  -المادة الخامسة
قواعد البطولة
مراسم
إقامة

المباراة

22:5

تشمل مراسم إقامة المباريات على ما يلي :

 1:22:5ترف ااا أع ااالم االتح ااادين العرب ااي وال اادولي والبطول ااة والدول ااة المستض اايفة ف ااي كاف ااة مالع ااب
البطولة طوال فترة إقامتها .كما يرفا علم كل منتخبين متقابلين في المباراة.

 2:22:5وصول مراقب المباراة والحكام إلى الملعب قبل ساعة وخمسة وأربعين دقيقة.
3:22:5

يقوم الحكام بتفقاد الملعاب وأدواتاه ا وخاصاة لوحاات أرقاام التباديل االلكترونياة والكارات قبال
موعد المبا ارة ا كما يقاوم الم ارقاب برفقاة الحكاام ال ارباا بزياارة غارع الالعباين عناد وصاولهم

للتدقيق على الوثائق.

 4:22:5وصول المنتخبين إلى الملعب قبل موعد المباراة بساعة ونصع على األقل .
 5:22:5يجرى الالعبون عملية اإلحماء بالملعب بعد الوصول إليه ب /21/أربعاين دقيقاة إذا كانات
حالته تسمح بذلك ا وفي هذه الحالة يستغل كل منتخب نصع الملعاب للتادريب ا وتساتمر

مدة اإلحماء (  ) 20خمس وعشرين دقيقة يعود بعدها المنتخبان إلى غرع المالبس .

 2:22:5دخااول االحتياااطيين والجهاااز الفنااي واإلداري للمنتخبااين إلااى الملعااب والجلااوس علااى مقاعااد
البدالء ا بحي

يكون المنتخب المذكور اسمه أوالل يسار المنصة.

 2:22:5قبال موعاد ركلاة البدايااة بخمساة عشارة دقيقااة يتجماا المنتخباان والحكااام فاي الممار الموصاال
2:22:5

للملعب ا ثم يجرى الحكام التفتيش النهائي على الالعبين .

دخول المنتخباين والحكاام إلاى الملعاب يتقادمهم منساق المبااراة وعلام اللعاب النظياع وعلام دولاة كال

منتخ ااب وج ااامعي الكا ارات ا ث اام الوق ااوع عل ااى خ ااط واح ااد ما اواز لخ ااط التم اااس المواج ااه للمقص ااورة

الرئيسااية للسااالم علااى ارعااي المباااراة والمساائولين وعاازع النشاايد الااوطني لكاال دولااة ا ويكااون وقااوع
العبي المنتخب المذكور اسمه أوالل في جادول المبارياات يساار المنصاة ا ثام يقاوم العباو المنتخاب

المذكور اسمه ثانيال في جدول المباريات بمصافحة الحكام والعبي المنتخب المناافس ا وياتم التقااط

الصور التذكارية وتحية الجماهير.
2:22:5

إجراء القرعة بين المنتخبين على نفس الخط .

 1::22:5يك ااون جل ااوس ارع ااي المب اااراة ف ااي الوس ااط ا وعل ااى يمين ااه ممث اال االتح اااد العرب ااي ا وممث اال اللجن ااة
المنظم ااة ا ث اام وف ااد المنتخ ااب المش ااارك بح ااد أقص ااى ثالث ااة أش ااخاص ا وعل ااى يس اااره يجل ااس وف ااد
المنتخااب المش ااارك اآلخاار ا كم ااا يخصااص مك ااان لم ارق ااب المباااراة ف ااي الصااع األول م اان مقاع ااد

المقصورة ( المنصة الرئيسية ) .

 11:22:5عند انتهاء المباراة يجتما العبو المنتخبين عند دائرة الوسط لتحية بعضهما البعض والجماهير.
 12:22:5أي أح اادا

المنظمة.

ل اام ي اارد ذكره ااا ف ااي قا اوانين ولا اوائح االتح اااد ال اادولي س اايتم الب اات فيه ااا بواس ااطة اللجن ااة
14

 13:22:5تلتاازم كاال دولااة مشاااركة بتسااليم اللجنااة المنظمااة يااوم وصااول منتخبهااا علاام سااارية رساامي و النشاايد
الوطني للبلد.
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المادة السادسة
االعتراض واالستئناف
االعتراض

1:2
1:1:2

يحق لكل وفد االعتراض وفق ما يلي :
يق اادم االعتا اراض عل ااى المب اااراة وأح ااداثها وعل ااى الالعب ااين المش اااركين فيه ااا إل ااى

اللجنة المنظمة للبطولة خالل ساعتين من انتهاء المباراة وبتوقيا رئيس الوفد ا

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

ال يجااوز تقااديم اعت اراض علااى الق ا اررات التااي يتخااذها الحكاام فااي الملعااب عم االل

3:1:2

تبت لجنة االنضباط من خالل ممثلها للبطولة في االعتراض فاي الياوم التاالي

باختصاصاته.

للمباااراة المعنيااة ا وتعتمااد اللجنااة فااي ق ارراتهااا علااى د ارسااتها الموضااوعية مسااتندة
فااي ذلااك إلااى تقرياار الحكاام وتقرياار م ارقااب المباااراة  .ويحااق للجنااة الرجااو إلااى
ش اريط المب اااراة للتأكااد م اان األح اادا

والوقااائا الت ااي ال تاادخل ف ااي اختصاص ااات

الحكم ا ويبلغ رئيس وفد المنتخب المعترض بقرار اللجنة في نفس اليوم .
االستئناف

0:6
0:0:6

يحق لكل وفد استئناع الق اررات وفق ما يلي :
يقاادم االسااتئناع علااى ق ا اررات لجنااة االنضااباط خااالل (  ) 4أربااا ساااعات ماان
اساتالم رئاايس الوفاد للقا اررات ا ويرفاق االسااتئناع برسام تااأمين قادره  1000ألااع

دوالر أمريكي .
0:0:6

تبت لجنة االستئناع فاو الر فاي األمار ا وخاالل فتارة أقصااها نهاياة الياوم الساابق

ليوم المباراة القادمة للمنتخب المعنى باالستئناع .
رد الرسوم

3:6

في حال قبول االعتراض أو االستئناع شكالل وموضوعال يرد الرسم.
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المادة السابعة
الحقوق وااللتزامات
الحقوق و االلتزامات

7

حقوق الشركة الممولة

0:7

حقوق االتحاد

0:7

المستضيف

بما أن االتحاد العربي هو المالك لجميا الحقوق التجارية للبطولة فقاد مانح امتيااز

استثمارها كالتالي :
منح حقوق الب

التلفزيوني للمباريات للشركة بموجب اتفاق بينهما.

إلا ااى جانا ااب حصا ااول االتحا اااد المستضا اايع علا ااى المبلا ااغ الما ااالي المسا ااتحق لقا اااء

استضافة البطولة يحصل أيضا على ما يلي :

 1:2:2تسويق حقوق اإلعالن بكافة أشكاله شريطة أال يتعارض منت الشركة المعلنة ماا
منت أي من الشركات المتعاقدة ما الشركة الممولة لبطوالت االتحاد العربي.

 2:2:2اإلعالن على تذاكر المباريات ما مراعاة ما جاء في الفقرة السابقة .1:2:1
 3:2:2مداخيل المباريات من بيا تذاكر الدخول للمباريات و غيرها.

 4:2:2اسااتخدام شااعار البطولااة و التمااائم فااي اإلعااالن و التااروي ش اريطة موافقااة االتحاااد
العربي عليها من حي

التزامات

االتحاد العربي

3:2

1:3:2

الشكل و المضمون .

يلتزم االتحاد العربي بما يلي :
يضمن االتحاد بأن الشركة هي المالك الوحيد لحقوق الب

التلفزيوني لفعاليات

البطولة وأن لها مطلق الحرية في منحها للجهة التي تختارها.

 2:3:2تزويد الشركة الممولة بجمياا المعلوماات والوثاائق الخاصاة بالبطولاة وتلاك التاي
تؤكد حصولها على االمتياز الحصري للب

التلفزيوني.

 3:3:2تعويضات المراقبين والحكام وممثليه المنتدبين للمباريات.

 4:3:2تقديم كأس البطولة و 22ميدالية ذهبية للمنتخب الفائز بالبطولة و  22ميدالياة فضاية
للمنتخاب الفاائز باالمركز الثااني و 22ميدالياة برونزياة للمنتخاب الفاائز باالمركز الثالا

إضااافة إلااى الكااؤوس ماان بينهااا كااأس األمياار فيصاال باان فهااد للعااب النظيااع والج اوائز
التقديرية األخرى وشهادات المشاركة.
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المادة السابعة
الحقوق وااللتزامات
التزامات االتحاد
المستضيف

4:2

يلتزم االتحاد المستضيع بما يلي :

1:4:2

تشكيل لجنة منظمة عليا محلية ولجان معاونة لها لتوفير كافة مستلزمات التنظيم .

2:4:2

تسهيل منح التأشيرات لمن يلزم من المشاركين في البطولة .

3:4:2

تأمين االستقبال والودا في المطار لجميا الوفود والمنتخبات المشاركة.

4:4:2

تأمين حافلة كبيرة ألعضاء كل وفد وسيارة حديثة لكل رئيس وفد عند الوصول

5:4:2

تأمين عدد  /1/سيارات حديثة و /2/باصات صغيرة للحكام وممثلي االتحاد

وحتى المغادرة.

العربي لكرة القدم.

2:4:2

تأمين مرافق للمنتخبات المشاركة ووفد االتحاد العربي طيلة فترة إقامتهم.

2:4:2

تحمل تكاليع السكن واإلعاشة والمواصاالت الداخلياة واالساتقبال والتودياا لممثلاي

2:4:2

2:4:2

تأمين مالعب تدريبات المنتخبات المشاركة ا ووضا البرنام الزمني للتدريب.

االتحاد العربي ا ولممثل واحاد مان كال دولاة مشااركة فاي فنادق  0نجاوم لحضاور

ورشة العمل ومراسم إجراء قرعة البطولة في الموعد الذي يحدده االتحاد العربي.

تحمل نفقات السكن واإلعاشة في فندق أربعة نجوم معتمد من االتحاد العربي لوفود
المنتخبات المشاركة في البطولة بواقا (  ) 11غرفة مزدوجة و(  ) 10غرع مفردة و
جنا

واحد لرئيس الوفد لعدد ( )33شخصال ا وتأمين السكن لصعداد الزائدة على نفقة

المنتخبات المشاركة ا وكذلك السكن واإلعاشة في فندق خمس نجوم غير المخصص لوفود
المنتخبات المشاركة لممثلي االتحاد العربي من (المنظمين  -مراقبين – حكام) بواقا غرفة

مفردة لكل منهم  2 +مشروبات غير كحولية  +غسيل المالبس الرياضية لالعبين وغسيل
وكي مالبس اإلداريين والحكام وممثلي االتحاد العربي (بواقا  /3/قطعة يوميال) ا على 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.

على أن تكون المغادرة كالتالي :
 -المنتخب المشارك

بعد آخر مباراة يلعبها با /48/ساعة

 -الحكام

بعد آخر مباراة تتم إدارتها با  /48/ساعة

 -المنظمون والمراقبون

بعد  /48/ساعة من إقامة المباراة النهائية.

 1::4:2تأمين مالعب المباريات على أن تكون مطابقة لمواصفات االتحاد الدولي في غرع
الالعبين والحكام ومراكز إعالمية مزودة بكل متطلبات االتصال العصري من أجهزة

كمبيوتر وخطوط انترنت وفاكسات وغيرهاا وغرع للكشع على المنشطات.
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المادة السابعة
الحقوق وااللتزامات
 11:4:2تجهيااز مركااز إعالمااي لتغطيااة فعاليااات البطولااة يضاام كافااة االحتياجااات التااي تتطلبااه
التغطيااة الصااحفية والتلفزيونيااة للبطولااةا كااأجهزة الكمبيااوتر والهاااتع الاادولي والفاااكس

وشبكة االنترنت وغير ذلك من وسائل االتصال.

 12:4:2تا ااأمين الخا اادمات الطبيا ااة المجانيا ااة لجميا ااا المشا اااركين فا ااي البطولا ااة و تحديا ااد
المستشفى المعتمد للبطولة.

 13:4:2تأمين صالة في كل فندق الجتماعات الوفود وغرفة للعالج الطبيعي.
 14:4:2توفير األمن الكافي في المالعب والصاالت وأماكن إقامة الوفود .
 15:4:2السما

لكل منتخب بالتدريب مرة واحدة على الملعب الذي ستقام على أرضه

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

ذلك ا ومرتين إذا كانت من الحشيش الصناعي.

 12:4:2توفير عدد من التذاكر لالتحاد العربي يتم االتفاق عليها ما االتحاد المستضيع.
 12:4:2منح كل منتخب مشارك في المباراة التذاكر المجانية التالية :
عدد  71تذاكر في المنصة

عدد  21تذكرة في الدرجة األولى

 78:2:1منح الشركة الممولة التذاكر المجانية التالية لكل مباراة من مباريات البطولة :
عدد  0تذاكر مقصورة.

عدد  71تذاكر في المنصة.

 12:4:2تأمين علم اللعب النظيع.

 2::4:2تأمين أعالم الدول المشاركة والنشيد الوطني لكل دولة.

 21:4:2التعهد في حالة تغيير ملعب المباراة بعد موافقة االتحاد العربي بتحمل كامل
التكاليع والمصاريع المتعلقة باإلعالنات والنقل التلفزيوني وانتقال جميا

األطراع المشاركة في المباراة.

 22:4:2عدم اإلعالن عن المشروبات الكحولية و السجائر و كافة المنتجات التي
تتنافى ما قيم و مبادئ الدين الحنيع.

 23:4:2تقديم جميا المساعدات الممكنة للشركة الممولة
واستثمار حقوق الب

لتسهيل مهمتها في تسويق

التلفزيوني للبطولة بما في ذلك تزويدها بالمعلومات والصور

وتسجيالت الفيديو والخطابات والوثائق التي تحتاجها لهذه الغاية.
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المادة السابعة
الحقوق واال لتزامات
 24:4:2توفير أفضل الظروع للشركة و للرعاة والمعلنين للتعريع بشركاتهم ومنتجاتها
وخدماتهاا ويحق للرعاة الرئيسيين حضور القرعة والمؤتمرات الصحفية ومراسم توزيا

الميداليات والكؤوس والمآدب والحفالت الخاصة بالبطولة وبحضور مبارياتها.

 25:4:2توفير تراخيص وتصاريح الدخول المجاني للمالعب التي تجري عليها مباريات
البطولة لممثلي الشركة الممولة  -ومندوبي الهيئات اإلذاعية والتلفزيونية الحاصلة
على حقوق الب

والمكلفين بالتغطية اإلذاعية والتلفزيونية للبطولة بناء على طلب

خطى من الشركة الممولة.

22:4:2
التزامات االتحادات
المشاركة

5:2

1:5:2
2:5:2

إشعار االتحاد اإلفريقي بمواعيد البطولة و أسماء الدول حسب الفترة القانونية التي
حددها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

تلتزم االتحادات المشاركة بما يلي -:
االلت ا ازام بالعا اادد المحا اادد لكا اال وفا ااد ما اان الوفا ااود المشا اااركة و يتحما اال المنتخا ااب
المشارك نفقات األعداد الزائدة بالتنسيق ما االتحاد المستضيع.

اتخاذ الترتيبات المبكرة للحجز بالطائرة (ذهاب وعودة) بما يتمشى ما

التعليمات الواردة في الئحة البطولة و تحمل مسئولية أي تأخير.

3:5:2

الوصول قبل  /28/ساعة من بدء البطولة والمغادرة بعد آخر مباراة يلعبها با

4:5:2

التنسيق ما االتحاد المستضيع بخصوص الحصول على تأشيرات الدخول

 /28/ساعة.

للوفد وموافاته قبل موعد الوصول بوقت كاع ال يقل عن عشرة أيام وتزويد
األمانة العامة لالتحاد العربي بصورة من هذه المخاطبات بين الطرفين

5:5:2

للمتابعة.

تزويد األمانة العامة لالتحاد العربي بصور جماعية لالعبي المنتخب ونبذه
عن انجازاته ومشاركاته لالستفادة منها في التروي للبطولة حصريال من طرع

الشركة الممولة.
التزامــــــات الشــــــركة
الممولة

6:2

تلتا اازم الشا ااركة صا اااحبة حقا ااوق الب ا ا

التلفزيا ااوني فا ااي البطولا ااة بتا ااوفير جميا ااا

اإلمكانيا ااات الماديا ااة والبش ا ارية والفنيا ااة والمعا اادات الالزما ااة للتغطيا ااة التلفزيونيا ااة
للمباري ااات ف ااي الجمهوري ااة التونس ااية والحص ااول عل ااى التااراخيص الالزم ااة ل ااذلك
بالتنسيق ما التلفزيون الرسمي المحلي والجهات األخرى المعنية.
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المادة الثامنة
الغرامات
الغرامات

2

تطبق الغرامات التالية على المنتخبات المشاركة في حال :

1:2

عدم إرسال القوائم في الوقت المحدد من قبل األمانة العامة.

2:2

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

 400000دوالر
 21.111دوالر

4:2

انسحاب أي منتخب من أي مباراة من مباراتي النصع نهائي.

 01.111دوالر

انسحاب أي منتخب من المباراة النهائية.

 11.111دوالر

3:2
5:2
2:2

7:8

عدم حضور المؤتمر الصحفي بعد كل مباراة.
يجوز فرض أية عقوبات أخرى من قبل لجنة االنضباط
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 1000دوالر

 211دوالر

المادة التاسعة
أحكام عامة
أحكام عامة

1:2

تحدد اللجنة المنظمة بالتنسيق ما اللجنة العلياا م ارسام حفلاي االفتتاا والختاام

2:2

يعااود للجنااة المنظمااة حااق تفسااير ماواد هااذه الالئحااة ا ويمكاان لهااا الرجااو إلااى

3:2

تعتباار الالئحااة االنضااباطية المعتماادة ماان االتحاااد العربااي لكارة القاادم جاازلء ماان
الئحاااة البطولا ااة وتطباااق أحكامهاااا علا ااى المخالفا ااات وماااا يترتا ااب عليهاااا مااان

في البطولة .

لوائح االتحاد الدولي فيما لم يرد به نص في هذه الالئحة .

إج اراءات انضااباطية إال مااا ورد فااي هااذه الالئحااة ماان غ ارمااات ا ويمكاان لهااا
الرجو إلى لوائح االتحاد الدولي فيما لم يرد به نص في الالئحة.

4:2

يعود لالتحاد العربي حق تعديل هذه الالئحة .

يبدأ سرين هذه االئحة من تاريخ
الموافق
بتاريخ
صادر في

واهلل ولي التوفيق...
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