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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
االتحادات
االتحاد

األمانة العامة لالتحاد العربي لكرة القدم.
االتحادات الوطنية األعضاء في االتحاد العربي.
االتحاد الوطني.

االتحاد المستضيف

االتحاد المصري لكرة القدم

النادي

النادي المشارك في البطولة.

األىمية

أىمية الالعبين.

البطولة

البطولة العربية لألندية

الشركة المسوقة
المباريات

شركة صمة الرياضية المحدودة.
مباريات البطولة التي ينظميا االتحاد العربي.
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التسميــــات
الحقوق التجارية

جميع الحقوق القابمة لالستثمار التجاري المتعمقة بالبطولة مثلل حقلوق الرعايلة وانعلالن والبلث
التمفزيوني والحقوق انعالمية  ،حقوق االمتياز  ،حقلوق التلروي ، ،وسلواىا عملى امتلداد الرقعلة

الجغرافية.
حقوق الرعاية
وانعالن

تعني جميع حقوق الرعاية لمبطولة بمختمف أشلكاليا ومسلمياتيا وحقلوق انعلالن فلي المالعل
الت للي تج للري عميي للا مباري للات البطول للة  ،وف للي البرن للام ،الرس للمي لمبطول للة وف للي مختمللف وس للائل

انعالم المقروءة والمسموعة المقترنة باسم البطولة وعالماتيلا  ،والتلرخيص باسلتخدام عالملات
البطولة عمى المنتجات ووسائل الخدمات واليدايا التذكارية لمتروي ،أو لمبيع في األسواق .

حقوق البث

حق للوق الب للث التمفزي للوني والرقم للي الح للي والمس للجل اواع للادة الب للث لمباري للات البطول للة والفعالي للات
المرافقة ليا عبر المراسالت األرضية واألقمار الصلناعية المشلفرة وغيلر المشلفرة وعبلر شلبكات

والرقمي

( الكيبل للل ل والل للدا رات المفتوحل للة والمغمقل للة وش ل للبكة ( االنترنل للت ل وجميل للع وسل للائل النقل للل والبل للث

التمفزيوني

التمفزيوني والرقمي الحديثة بجميع المغات.
فعاليات البطولة

أي حدث رسمي يجرى تنظيمو فيملا يتصلل بالمنافسلات ،ويشلمل ذللك دون الحصلر الملؤتمرات
الصحفية ،المآد

شارة البث
الدولية

والوالئم الرسمية.

ىي شارة البث لمتغطية انذاعية و/أو التمفزيونية لمبطولة أو أي من فعاليتيا.

المحطة األرضية ىي المحطة األرضية لألقمار الصناعية في البمد المضيف لمبطولة.
عالمات البطولة جميللع الشللعارات والرمللوز والتمللائم الخاصللة بالبطولللة والمعتمللدة مللن قبللل االتحللاد العربللي لك لرة
القدم.
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المادة األولى
البطل ل ل للولة
المسمى

1:1

يللنظم االتحللاد العربللي لك لرة القللدم سللنوياً بطولللة يطمللق عمييللا مسللمى البطولللة العربيللة

1:1

االتحل للاد العربل للي ىل للو المل للنظم والمسل للئول الوحيل للد البطولل للة والمالل للك لجميل للع حقوقيل للا

لألندية .

التجاريللة وص للاح

الحللق ف للي اس للتثمارىا ،وقللد م للني الح للق الحصللري لشللركة ص للمة

لدء
الرياضللية المحللدودة لتسللويق الحقللوق التجاريللة لمبطولللة لمللدة (6ل سللتة سللنوات بل ً
من الموسم  ، 2017/2016وليا مطمق الحرية في منحيا ألي طرف أخر تختاره

الراعي الرسمي

بالضوابط والشروط المحددة في عقد االتفاق بين الطرفين.
المشاركة

1:1

الحقوق

1:4:1

يشللارك فللي البطولللة أنديللة األنديللة المرشللحة مللن قبللل اتحاداتيللا الوطنيللة والحاصللمة
عمى إحدى المراكز التالية في ترتي

الموسم بحس

ما يمي :

 الحاصل عمى المركز األول في الدوري.

 أو الحاصل عمى المركز الثاني في الدوري.
 أو بطل الكأس.

 أو وصيف الكأس.
والواجبات
استحقاقات
المشاركة

1:4:1
1:1:4:1

1:1:4:1
الحد األقصى
لممشاركة

1:1

الئح للة البطول للة العربي للة لألندي للة تح للدد الحق للوق والواجب للات والمس للئوليات عمللى كافللة
األطراف المشاركة.
يشارك في نيائيات البطولة ( 12ل اثنا عشر نادياً وفق التالي :

(قارة اسيا :اربع اندية متأىمة لمنيائيات اليا حس التصنيف الدولي  +ناديين تأىال من التصفيات ل

(قللارة افريقيللا :خمللس انديللة مللن بينيللا نللاد مللن البمللد المستضلليف لمنيائيللات اليللا حس ل

التصنيف الدولي  +ناد تأىل من التصفيات ل.
لالتحللاد العربللي حللق التعللويض عللن أي نل ع
لاد أو أنديللة تعتللذر عللن عللدم المشللاركة،
واستكمال العدد قبل إجراء القرعة حس

الترتي

الدولي .

يش للترط أن ال يزي للد ع للدد األندي للة المش للاركة م للن ك للل اتح للاد ع للن ن للاديين تح للت أي
ظرف من الظروف.
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الدعوة
ووثائق االلتزام

1:1
1:1:1
1:1:1:1
1:1:1:1
1:1:1:1
4:1:1:1

توجو األمانة العامة دعوات االشتراك في البطولة إلى االتحادات األعضاء  ،ويقدم النادي
طم المشاركة في البطولة لالتحاد العربي من خالل اتحاده مرفقاً بو الوثائق التالية:

وثيقة االلتزام تشمل ما يمي -:
احترام الئحة البطولة والتقيد بما ورد فييا.
التقيللد بالتعميم للات الت للي يص للدرىا االتح للاد العرب للي لممش للاركة ف للي البطول للة والمتمشللية مللع العقللود
المبرمة مع الجيات والشركة المسوقة لتمك البطولة.
االلتزام بالمشلاركة الفعاللة فلي البطوللة  ،والعملل عملى كلل ملا ملن شلأنو علدم ارتكلا المخالفلات
ويمتزم كل ناد بمشاركة أفضل العبيو .
التعيد بتسديد رسلوم االشلتراك فلي البطوللة التلي ينظميلا االتحلاد العربلي والمحلددة فلي لوائحلو أو
حصللص تعللود لالتحللاد العربللي مللن مللداخيل المباريللات وغيرىللا ،ويقبللل بللأن تحسللم مللن عائداتللو
المالية ،إذا لم يسددىا مباشرة.

 1:1:1:1التعيد بتحملل الغ ارملات الماليلة جلراء علدم تنفيلذ االلت ازملات المترتبلة عميلو والمنصلوص عمييلا
في التعميمات التي يتم تعميميا من قبل االتحاد العربي قبل بدء أي بطولة لو ،والتي ىي ملن
صللميم العقللد مللع الشللركة المسللوقة ،وتسللديد الغ ارمللات فللي الميمللة المحللددة ليللا ،وتسللديد مللا قللد
يترت عمييا من إضافات نتيجة التأخير.
 1:1:1رسم االشتراك ومقداره  500دوالر أمريكي ،ويمكن حسمو من مستحقات النادي .
تس للديد كاف للة الغ ارم للات المالي للة الت للي ق للد تترتل ل عمي للو نتيج للة مخالف للات أو انس للحا أو
1:1:1
عقوبات تتعمق باننلذار وطلرد الالعبلين فلي مباريلات البطوللة وفلي حاللة علدم تسلديدىا
يحللق لالتحللاد العربللي حسللميا مللن مسللتحقات النللادي أو االتحللاد ويتحمللل النللادي تسللديد
الغرامات الموقعة عمى أعضائو (إداريون -العبون ...الخل.
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المادة الثانية
المجنة المنظمة
تشكيل المجنة

1:2

المنظمة

تشكل لجنة منظمة لمبطولة بقرار من رئيس االتحاد وباقتراح من رئيس لجنة المسلابقات ،
وي أرسلليا رئلليس لجنللة المسلابقات وتضللم فللي عضللويتيا عضللوين عللن لجنللة المسللابقات مللن
قارتي آسيا وأفريقيا واألمين العام وعضو من األمانة العامة لالتحاد وعضوين من الشركة
تتولى المجنة المنظمة االختصاصات التالية :

اختصاصات

2:2

المجنة

1:2:2

المنظمة

2:2:2

تنظيم البطولة طبقاً لموائي المعتمدة واتخاذ الق اررات الالزمة بشأنيا.

تشكيل المجان الفرعية المعاونة أو أندية العمل الستكمال جوان العمل كل ما لزم األمر ذلك.

3:2:2

اعتمللاد وتنفيللذ م ارسللم إج لراء القرعللة وتسللمية رؤسللاء المجموعللات وتوزيللع األنديللة وبرنللام ،الحفللل

4:2:2

اعتماد المالع التي تقام عمييا المباريات  ،وكرات البطولة .

5:2:2

المصادقة عمى تسمية حكام المباريات بعد تسميتيم من لجنة الحكام.

6:2:2

نقللل المباريللات مللن ممع ل إلللى آخللر فللي الظللروف االضللط اررية بالتنسلليق مللع االتحللادات والشللركة

الختامي وتحديد تواريخ ومواعيد المباريات بالتنسيق مع الشركة المسوقة.

المسوقة.

7:2:2

اتخاذ انجراءات الالزمة لضمان سير المباريات.

8:2:2
9:2:2

التعويض عن األندية المنسحبة أو المعتذرة طبقاً لمتصنيف المعتمد.

تعيين مراقبي ومنسقي جميع مباريات البطولة .

10:2:2

اعتماد الجوائز التشجيعية انضافية الخاصة بالبطولة ووضع تعميماتيا.

12:2:2

إحالة طمبات الطعون واالستئناف إلى لجنة االستئناف لمبت فييا وتعتبر ق اررات لجنة االستئناف نيائية.

13:2:2

اتخاذ الق اررات اندارية وتنفيذ ق اررات لجنتي االنضباط واالستئناف .

14:2:2

اتخاذ الق اررات الالزمة في األمور التي لم تتعرض ليا الئحة البطولة أو أنظمة االتحاد العربي أو الدولي.

11:2:2

15:2:2

إحالة المسائل ذات الصبغة االنضباطية التي ترد إلييا إلى لجنة االنضباط لمبت فييا

تحديللد الشخصلليات والضلليوف لحضللور حفللل إجلراء القرعللة وحفللل ختللام البطولللة بالتنسلليق
مع الشركة المسوقة .

اجتماعات المجنة

16:2:2

اختيار بمد النيائيات والبمد البديل نقامة النيائيات لألسبا القاى ةر والخارجة عن انرادة.

17:2:2

تحديد المختبرات التي يتم التعامل معيا في ما يخص فحص المنشطات.

18:2:2

الق اررات التي تتخذىا المجنة المنظمة نيائية وممزمة وغير قابمة لالستئناف.

3:2

تعقد المجنة المنظمة اجتماعاتيا بدعوة من الرئيس وبصفة يومية خالل البطولة .
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المادة الثالثة
الالعبون واألهمية
لكللل نللاد مشللارك فللي البطولللة الحللق فللي أن يسللجل فللي قائمتللو (33ل ثالثللة وثالثللين العبللا وبحللد
أقصى (4ل أربعة العبين غير مواطنين .حس التالي:

تسجيل الالعبين

1:3

حراس المرمي

1:1:3

تتضمن القائمة في كل األحوال بحد أدنى (  3ل ثالثة حراس مرمى.

الالعبون غير
المواطنين

2:1:3

يمكلن أن يللتم تسللجيل (4ل العبللين غيلر ملواطنين فللي القائمللة النيائيلة لممبللاراة عمللى أن يشللارك ثالثللة
منيم فقط داخل الممع .

معمومات
شخصية

2:3

المسئولية

3:3

الوثائق التكميمية

4:3

يجل ل أن تتض للمن القائم للة اس للم الالعل ل ورق للم القم لليص وص للورة م للن جل لواز الس للفر
سللاري المفعللول لمللدة سللتة أش للير عمللى األقللل ورقللم وصللورة شخصللية ،نصللدار
بطاقات الالعبين .
جميللع المعمومللات الصللادرة عللن النللادي والخاصللة بالعبللي النللادي تعتبللر مسللئولية
إدارية لمنادي واتحاده .
يقدم النادي الوثائق التكميمية التالية طبقاً لمبرنام ،الزمني الصلادر علن االتحلاد العربلي قبلل
بدء البطولة ما يمي :
قائمة معتمدة بأسماء العبي النادي المشارك  ،كما ىي في االتحاد الوطني .
صللورة م للن العق للد الموقللع ب للين الن للادي أو الالع ل أو كت للا رس للمي موقللع مللن االتحللاد
الوطني يثبت صحة إجراء العقد بين الطرفين ومدتو عند الطم .
الممف الطبي لكل الع  ،ويكون عمى مسئولية النادي .
صورة شخصية لمطاقم الفني واالداري .
ترسل األنديلة بواسلطة االتحلادات الوثلائق الالزملة نصلدار بطاقلات الالعبلين وانداريلين إللى
األمانة العامة حس التعاميم التي تصلدر بيلذا الخصلوص  ،وبعلد الموعلد المحلدد ملن قبلل
األمانة العامة لنياية فترة التسجيل يتم اعتماد ثالثة وعشرون العباً ملنيم ثالثلة حلراس مرملى
قبللل بللدء البطولللة بعش لرة ايللام ،ويجللوز تعللويض أي الع ل تعللرض إلللى إصللابة خطيلرة تقرىللا
المجنة الطبية لالتحاد العربي وذلك قبل  /24/ساعة من موعد أول مباراة لناديو كحلد أقصلى
من القائمة األولية.
وتثبت التواريخ بتاريخ الوصول بالفاكس لألمانة العامة أو بختم بريد مدينة الرياض .

1:4:3
2:4:3

بطاقات
الالعبين

تشكيل الوفد

3:4:3
4:4:3
5:3

1:1

يتألف وفد النادي من (33ل ثالثة وثالثون شخصاً ذلك وتتضمن القائمة (23ل
العباً منيم ( 3ل حراس مرمى عمى األقل و (10ل من الطاقم االداري والفني.
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7:1
1:7:1
1:7:1
1:7:1
8:1

انتقال الالعب
الوطني

4:8:1

يج أن تتوفر في الالع الوطني الشروط التالية لتقرير أىميتو -:
أن يكون اسمو مسجالً في كشف النادي المعتمد من قبل اتحاده .
أن يكون اسمو مسجالً في كشف النادي المعتمد من االتحاد العربي.
أن يكون اسمو مطابقاً لجواز سفره الساري المفعول.
يج ل أن تتللوفر فللي الالع ل األجنبللي الشللروط التاليللة  ،إضللافة لمشللروط المحللددة فللي الالع ل الللوطني
لتقرير أىميتو -:
صللورة عللن وثيقللة االنتقللال الدوليللة المعتمللدة فللي حللال انتقالللو مللن اتحللاد آخللر إلللى
اتحاد ناديو الحالي المشارك في البطولة المطابقة لقوانين الفيفا.
صللورة مللن العقللد الموقللع بللين الالعل والنللادي ش لريطة أن ال تقللل مدتللو عللن (  6ل
سللتة أشللير فللي حالللة انعللارة وموسللم رياضللي كامللل عمللى األقللل فللي حالللة االنتقللال
النيائي أو كتا رسمي موقع من االتحاد الوطني تثبت ذلك.
تص للل جمي للع الوث للائق إل للى االتح للاد العرب للي م للن خ للالل االتح للاد ال للوطني ف للي فتل لرة
التسجيل لمبطولة وفي الوقت المحدد من قبل المجنة المنظمة.
عمللى الالع ل الللوطني المنتقللل مللن اتحللاد أجنبللي إلللى وطنللو أن يقللدم ضللمن فتللرة
التسللجيل صللورة مللن وثيقللة االنتقللال الدوليللة المعتمللدة طبق لاً لق لوانين الفيفللا وذلللك عللن
طريق االتحاد الوطني لناديو الحالي المشارك في البطولة .

إثبات
هويات
الالعبين

9:1

يللتم إثبللات ىويللات الالعبللين المللدرجين بقائمللة النللادي مللن قبللل م ارق ل المبللاراة طبق لاً
لمبطاقات والقوائم الصادرة عن االتحاد العربي  ،ووفلق البيانلات التلي يقلدميا النلادي
اسل للتناداً إلل للى مل للا ىل للو وارد فل للي ج ل لواز السل للفر باعتبل للار أن البطاقل للات ىل للي الوثيقل للة
األساسية نثبات شخصية الالع .

أهمية الالعب
الوطني
أهمية
الالعب
األجنبي

1:8:1
1:8:1
1:8:1

11:1
11:1

اواذا انتقل الالع من نادي إلى نادي أخر بعد التصفيات األولية ،فإنو يحق لو المشاركة
مع النادي الذي انتقل إليو في نيائيات البطولة في نفلس الموسلم شلريطة أن ال يكلون قلد
شللارك فعميلاً فللي المباريللات التللي لعبيللا نادي لو فللي البطولللة ،وال يعتبللر تسللجيل الالعل فللي
قائمة ناديو في المباراة مشاركة ما لم يمع فعمياً.

إذا لم يقدم مسئول النادي بطاقات الالعبلين لم ارقل المبلاراة رغلم تسلمميا ملن قبلل االتحلاد
العربي  ،يغرم النادي مبمغ (  200ل مائتي دوالر عن كل الع اليحمل بطاقة .

فللي حالللة عللدم وجللود البطاقللات فيللتم التأكللد باالعتمللاد عمللى ج لواز السللفر فقللط كوثيقللة
رسمية نثبات شخصية الالع  ،والتحقق ملن أىميتلو بالمشلاركة بوجلوده ضلمن القائملة
المعتمدة من االتحاد العربي فلي المبلاراة  ،وفلي ىلذه الحاللة يلتم التقلاط صلورة تجملع كلل
الع مع مراق المباراة أو الحكم .
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المادة الرابعة
نظام البطولة
ادوار البطولة

4

الدور األول

1:4

النصف نهائي

1:4

تقام البطولة حس

ما يمي:

يشارك في ىذا الدور (12ل ناديا وىي

الفيصمي األردني  ،العين االماراتي ،

الترجي التونسي  ،نصر حسين داي الجزائري  ،النصر السعودي  ،اليالل

السعودي  ،المريخ السوداني  ،نفط الوسط العراقي  ،العيد المبناني  ،الزمالك

المصري  ،األىمي المصري  ،اتحاد الفتي الرياضي المغربي
تقسم األندية الى ثالث مجموعات  ،وتمع

المباريات بنظام الدوي من مرة واحدة

ليتأىل أول كل مجموعة وأفضل ع
ثان من المجموعات لمنصف النيائي.
والنهائي

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

أول المجموعة (Aل × أفضل ع
ثان بالمجموعات
أول المجموعة (Bل × أول المجموعة (Cل

وفي حال كان أفضل ع
ثان بالمجموعات من المجموعة (Aل تقام المباراتين وفق
اآلتي :

أول المجموعة (Aل × أول المجموعة (Cل
أول المجموعة (Bل × ثاني المجموعة (Aل

تق للام المب للاراة النيائي للة ب للين الف للائزين ف للي مب للاراتي النصل لف ني للائي لتحدي للد المركل لزين األول
والثاني.

إجراءات القرعة

1:4

يراعى في إجراء قرعة البطولة ما يمي:

 عدم التقاء ناديين من دولة واحدة بالمجموعة .
 تشمل كل مجموعة ناديين من كل قارة.
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ترتيب األندية

1:4:4

في المجموعة

يتم ترتي




حــــاالت حســــم
التعــــــادل فــــــي

1:4:4

المجموعة

كل نادي في كل مجموعة حس

أكبر عدد من النقاط في المجموعة.

الحاالت التالية بالتسمسل:

فارق األىداف (ما لو مما عميول في كل مباريات المجموعة.

أكبر عدد من األىداف المسجمة في كل مباريات المجموعة.

إذا استمر التعادل بين ناديين أو أكثر حس

بالتسمسل لكسر حالة التعادل:


الحاالت المذكورة في المادة أعاله يتم المجلوء لمتلالي

أكبر عدد من النقاط المحرزة في المجموعة بين األندية المعنية.



فلارق األىلداف فللي المباريلات بلين األنديللة المعنيلة (مالللو مملا عميلول فللي مباريلات المجموعللة



أكبر عدد من األىداف المسجمة في مباريات المجموعة بين األندية المعنية.

(عدد األىداف المسجمة لو – عدد األىداف المسجمة عميول .

حاالت التعادل
بين ناديين

1:4



مجموعتين



مختمفتين أو أكثر

إسقاط اإلنذار

أثناء البطولة

إسقاط اإلنذار

بنهاية البطولة



أكبر عدد من النقاط المحرزة في المجموعة.



مختمفين في

حاالت التعادل
في الدورين
نصف النهائي
والنهائي



القرعة.

1:4

فارق األىداف في مباريات المجموعة.

عدد األىداف المسجمة في المجموعة.

القرعة.

في حالة تعادل ناديين بإحدى مباريات الدورين نصف النيائي والنيائي حتى نياية

المباراة يتم المجوء إلى شوطين إضافيين مدة خمسة عشر دقيقة لكل شوط وعند التعادل
يتم المجوء إلى الركالت الترجيحية من عالمة الجزاء مباشرة اوالى أن يفوز أحدىما.

7:4

يسقط اننذار الواحد فقط المسجل عمى أي الع تأىل ناديو إلى دور نصف النيائي.

9:4

يسللقط اننللذار المسللجل عمللى كللل الع ل مللع نيايللة البطولللة  ،أمللا الالع ل الحاصللل عمللى بطاقللة حم لراء فللي

التصفيات األولية أو مع نياية البطولة فيوقف آليا في أول مباراة يشارك فييا مع نادية بالتجمع أو في بطولة اخرى

مع مراعاة ق اررات لجنة االنضباط في نياية البطولة .
10:4

تسقط عقوبة انيقاف لمباراة واحدة بعد مرور سنة إذا لم يشارك الالع
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مع ناديو أو نادي آخر.

ادلبدة اخلبمست

1:1
مشاركة الالعبين

1:1

توقيف الالعب

1:1

شروط
إقامة
المباراة

4:1

قىاعد البطىلت

تجري مباريات البطولة طبقاً لما ورد في ىذه الالئحة.

ال يجل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوز اسل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للتبدال أكثل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للر مل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للن (  3ل ثالثل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة العبل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للين

( بمللن فللييم حللارس المرمللى ل بالنللادي الواحللد خللالل المبللاراة وتمديللدىا  ،عمللى
أن يكون البلديل ملن بلين البلدالء اللل( 12ل االثنلي عشلر اللذين تلم تسلجيميم فلي

1:1:1
1:1:1

1:1
1:1:1
1:1:1
1:1:1
4:1:1
1:1:1
1:1:1

كشف المباراة المعتمد من ثالثة وعشرون العباً قبل بدئيا .

يوقف الالع في المباراة التالية لناديو إذا-:
حصل عمى إنذارين .
ط للرد مل للن المبل للاراة بغ للض النظل للر عمل للا تقل للرره لجن للة االنضل للباط مل للن إجل لراءات
انضباطية إضافية .
ويمغي الطرد اننذار إذا كان حصل عميو الالع المطرود في نفس المباراة.
يجل للوز أن تقل للام المبل للاراة فل للي النيل للار أو تحل للت األض ل لواء الكاشل للفة لل لليال طبق ل لاً
لمواصفات االتحاد الدولي .
يج ل أن يت للوفر ف للي مالع ل االتح للاد المستض لليف سل لواء كان للت أرضلليتيا م للن
العش ل ل الطبيعل للي أو النجي ل لل الصل للناعي المواصل للفات العالميل للة المعتمل للدة مل للن
االتحاد الدولي إضافة إلى ما يمي:
مدرجات ال تقل سعتيا عن (  10000ل عشرة أالف متفرج مع منصة رسلمية
ومنصة لمصحفيين .
مرافق صحية وقاعات لالجتماعات وقاعة لعقد المؤتمر الصحفي .
غرف مجيزة باحتياجات الحكام بما فييا توفير المياه الباردة والساخنة .
غللرف مالبللس لمنللاديين مجي لزة بالمسللتمزمات الخاصللة (مقاعللد جانبيللة  ،خللزائن
حمامات ،مياه ساخنة وباردةل.
قاعلة مخصصلة لفحلص المنشلطات مجيلزة – ثالجلة  -ميلاه معدنيلة  ،ك ارسلي
الستراحة الالعبين.
مولدات كيربائية احتياطية لإلنارة.
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تغيير
الممعب

1:1

طرد الالعب

7:1

التدريب

8:1

فللي حالللة عللدم ت للوفر ىللذه المواصللفات فللإن لمجن للة المنظمللة حللق نقللل المبللاراة
نقامتيا عملى ممعل آخلر تتلوفر فيلو تملك المواصلفات وفلي ىلذه الحاللة يتحملل
االتحللاد المستضلليف جميللع المصللاريف المترتبللة عمللى انتقللال النللاديين والحكللام
والمراقبين .
ال يحللق لالعل الللذي نللال بطاقللة حملراء فللي المبللاراة الجمللوس فللي دكللو الالعبللين
االحتياطيين ويخضع لفحص المنشطات.

التدخين

9:1

يمنع التدخين في أرض الممع داخل السور الداخمي بما في ذلك المنطقة الفنية.
لر أو بعللد السللاعة 22.00
ال يمكللن إقامللة أي مبللاراة قبللل السللاعة 14.00ظيل اً
ليالً .
يج ل عمللى االتحللاد المستضلليف تللوفير مالع ل مخصصللو لمتللدريبات مطللابق
عشبيا لممع المباراة .

أوقات ال يسمح فيها
المعب

11:1

ممعب التدريب

11:1

تعذر إقامة

11:1

يحق لمنادي أن يجري تلدريباً واحلداً مدتلو  /60/دقيقلة عملى أرض الممعل اللذي تقلام
عميو المباراة قبل يوم واحد وفقاً لحاللة الطقلس ويمكلن لم ارقل المبلاراة إلغلاء التلدري إذا
كانت أرضلية الممعل ال تسلمي بلذلك  ،اواذا كانلت أرضلية الممعل ملن العشل الصلناعي
فيحق لمنادي التدري مرتين عميو.

إذا تعللذر إقامللة المبللاراة ألسللبا اضللط اررية ( ثمللوج  ،أمطللار ،انقطللاع التيللار الكيربللائي
وغيرىال تؤجل المباراة (24ل ساعة .

المباراة

وفللي حللال اسللتمرار نفللس الظللروف تنظللر المجنللة المنظمللة فللي إقامتيللا فللي مدينللة
أخللرى أو فللي موعللد آخللر  ،أو نقميللا إلللى ممع ل آخللر فللي نفللس البمللد المضلليف ،
عمى أن يتحمل االتحاد المضيف نفقات االنتقال وانقامة المترتبة عمى ذلك .
توفير
الكرات

11:1

إيقاف
المباراة
خارج
سيطرة
النادي

14:1
1:14:1
1:14:1
1:14:1

عمل للى االتحل للاد العربل للي أن يل للوفر(10ل عشل للر ك ل لرات عمل للى األقل للل مخصصل للة
لمتللدري  ،ويج ل أن تكللون الك لرات مطابقللة لمواصللفات االتحللاد الللدولي وتسللمم
لمنادي عند وصولو  ،ويج أن تكون الكلرات ملن نوعيلة الكلرة المسلتخدمة فلي
المباراة .
إذا أوقف للت المب للاراة قب للل نياي للة الوق للت األص للمي أو الوق للت انض للافي ألس للبا
خارجة عن السيطرة يقرىا حكم المباراة يتم اتخاذ انجراءات التالية :
إعادة المباراة بالوقت المتبقي وذلك خالل(24ل ساعة من زمن إيقاف المباراة
ال يحللق لالعبللين الللذين حصللموا عمللى بطاقللات حم لراء فللي المبللاراة التللي أوقفللت
المع في المباراة.
يحللق لالعب للون ال للذين حص للموا عم للى بطاقللة ص للفراء رغ للم وج للود بطاقللة ص للفراء
سابقة إكمال الوقت المتبقي لممباراة.
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انقطــاع التيــار
الكهربائي

11:1
1:11:1
1:11:1

تدخل
الجمهور

11:1

في حال انقطاع التيار الكيربائي عن ممع المباراة يتخذ الحكم انجراءات التالية:
ينتظللر الحكللم ميمللة  45دقيقللة (خمللس وأربعللين دقيقللة ل بانتظللار عللودة التيللار
الكيربائي ،وفي حال عودتو تستأنف المباراة كالمعتاد .
إذا لللم يرجللع التيللار الكيربللائي بعللد انتيللاء الميمللة تعللاد المبللاراة بالوقللت المتبقللي بعللد

 24ساعة ( أربع وعشرين ساعة ل.
في حالة إلغاء المبا ارة ألسبا

تدخل الجميور أو حدوث شغ

يؤدي إلى عدم استكمال المباراة أو انسحا

بين الالعبين

النادي  ،فإن عقوبات الالعبين

بالبطاقة الحمراء ( الطرد ل تبقى سارية المفعول .
كما يتحمل النادي ،الغرامة المالية حس نص المادة العاشرة من ىذه الالئحة
وأي عقوبات أخرى تصدرىا لجنة االنضباط.
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تعطيل
المباراة
غياب
النادي
حاالت الغياب
و االنسحاب

17:1
18:1

19:1
1:19:1
1:19:1

فل للي حل للال تعطيل للل المبل للاراة عمل للداً مل للن أحل للد النل للاديين تحيل للل المجنل للة المنظمل للة
الموضوع إلى لجنة االنضباط .
فللي حالللة غيللا النللادي وقللت انطللالق المبللاراة ينتظللر الحكللم مللدة (15ل خمسللة
عشرة دقيقة ثم يعمن إلغاء المباراة  ،ويعتبر النادي الغائ منسحباً .
وفللي ىللذه الحالللة يتحمللل النللادي المنسللح الغ ارمللة الماليللة حس ل نللص المللادة
التاسعة من ىذه الالئحة وأي عقوبات أخرى تصدرىا لجنة االنضباط.
تحللدد انجلراءات االنضللباطية لحللاالت الغيللا واالنسللحا التاليللة وفقلاً لمللا ورد
في المادة العاشرة من ىذه الالئحة:
في حالة غيا مندو النلادي علن حضلور االجتملاع التنسليقي نجلراء القرعلة
دون عذر مقبول أو تفويض لممثلل االتحلاد يعتبلر النلادي منسلحباً ملن البطوللة
وتوقع عميو غرامة مالية ويحق لالتحاد العربي تعويضو ع
بناد أخر.
إذا أعمن النادي المشارك في البطولة رسمياً انسحابو من البطولة قبل إجراء
القرعة وتحت أي عذر توقع عميو غرامة مالية حس

نص الفقرة 2:10

من المادة العاشرة  ،ويحق لمجنة االنضباط باالتحاد العربي اتخاذ أي قرار
انضباطي آخر بتحميل ىذا النادي أي خسائر مادية أخري نتجت عن ىذا
االنسحا ويتحمميا االتحاد الوطني ،ويحق لمجنة المنظمة تعويضو ع
بناد
1:19:1

4:19:1
1:19:1

آخر.
إذا أعمن النادي المشارك فلي البطوللة رسلمياً انسلحابو ملن البطوللة بعلد إجلراء
القرعة توقع عميو غرامة مالية حس نص المادة العاشرة من ىلذه الالئحلة وأي
عقوبات أخرى تصدرىا لجنة االنضباط.
إذا أعمن النادي المشارك في البطولة رسمياً انسلحابو ملن البطوللة بعلد بلدايتيا
توقللع عميللو غ ارمللة ماليللة حسل الللدور الللذي انسللح منللو بللنص المللادة العاش لرة
من ىذه الالئحة  ،وأي عقوبات أخرى تصدرىا لجنة االنضباط.
في حالة انسحا النلادي بعلد بدايلة المبلاراة يعتبلر النلادي منسلحباً ملن البطوللة
وتوقع عميو غ ارملة ماليلة حسل اللدور اللذي انسلح منلو بلنص الملادة العاشلرة
من ىذه الالئحة  ،وأي عقوبات أخرى تصدرىا لجنة االنضباط.
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ألوان المالبس
وترقيمها

11:1
1:11:1
1:11:1
1:11:1
4:11:1
1:11:1

الترتيبات اإلدارية
إلجراء المباريات

11:1
1:11:1
1:11:1
1:11:1
4:11:1

مهام مراقب المباراة

11:1
1:11:1
1:11:1
1:11:1
4:11:1
1:11:1
1:11:1
7:11:1

يج ل ان يللتم إخطللار األمانللة العامللة بللألوان الللزى الرسللمي واالحتيللاطي لمنللادي
ضمن وثائق المشاركة مع مراعاة ما يمي:
يم للني الن للادي الم للذكور اس للمو اوال ف للي ج للدول المباري للات ح للق االحتف للاظ بم للون
مالبسو األساسي في المباريات.
يج ل أن يك للون ت للرقيم قمص للان الالعب للين عم للى ظي للر القم لليص ،وفللي الناحي للة
األماميللة لمسللروال بخللط واضللي وفللق الئحللة معللدات الالعبللين الصللادرة عللن
االتحاد الدولي لكرة القدم.
يج كتابة اسم الالع أو المق عمى ظير القميص بشكل واضي.
يج أن يحتفظ الالع برقمو في جميع مباريات ناديو في البطولة.
تح للدد المجن للة المنظم للة الترتيب للات الالزم للة نجل لراء المباري للات وت للوفير الظ للروف
المالئمة لتنظيميا  ،وتمارس صالحياتيا في ذلك من خالل ما يمي -:
تعيين المراقبين والمنسقين ويج أن يكونوا الحكام من بمد محايد.
النادي المذكور اسمو أوال بجدول المباريات يكون جموسو يسار المنصة.
تزويلد الملراقبين والحكلام باالسلتمارات الالزمللة وكلذلك البيانلات التلي تتعملق بأوضللاع
الالعبين والجزاءات وأية تعميمات خاصة.
اتخللاذ انج لراءات الالزمللة لضللمان وصللول الم لراقبين وطللاقم التحكلليم إلللى البمللد
المستضيف بوقت كاف من موعد المباراة األولى.

تحديد ميام مراق المباراة كما يمي :
تللرؤس االجتمللاع الفنللي بحضللور ممثمللي النللاديين واالتحللاد المضلليف وطللاقم
الحك للام وممث للل الش للركة ومس للئول األم للن وم للدير الممعل ل وممثم للي الص للحة
والحماية المدنية ويتضمن جدول األعمال الموضوعات التالية -:
الترحي بالحضور.
التلذكير بلأىم فقلرات الالئحلة الخاصلة بالمبللاراة وانجابلة عملى استفسللارات
الناديين حول ىذه الالئحة .
اعتماد قائمة كل نادي مع تدقيق الوثائق.
التأكيد عمى مراسم إقامة المباراة حس العد التنازلي.
التأكيد عمى مرافقة األمن لالعبين والحكام.
تحديد مقاعد الجموس لمناديين.
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8:11:1
9:11:1
11:11:1

التأكيد عمى حمل البطاقات التعريفية لالعبين وانداريين عمى دكة االحتياط.
عرض التعميمات الخاصة بالعالقة مع الحكام اواجراءات التحكيم.
التع ل للرف عم ل للى مالحظ ل للات الن ل للادي ال ازئ ل للر حي ل للال الس ل للفر وانقام ل للة وانعاش ل للة
والتنقالت الداخمية.
التأكيللد عمللى ضللرورة حضللور مللدر النللادي أو مسللاعده لممللؤتمر الصللحفي ،
وعمى الغرامة المالية في حال مخالفة ذلك .
تحديد الترتيبلات الخاصلة بموعلد بلدء المبلاراة والتأكيلد عملى وصلول النلاديين والحكلام قبلل
ساعة ونصف عمى األقل من ركمة البداية وتفاصيل العد التنازلي.
تدقيق الوثائق الشخصية لالعبين ومطابقتيا لشروط األىمية .

14:11:1
11:11:1

تدوين المالحظات الخاصة بسير المباراة وأية أحداث ترافقيا .
التنسيق مع الحكم حول وقائع المباراة قبل إرساليا لسكرتارية البطولة.

11:11:1

تزويد سكرتارية البطولة بالتقارير الخاصة بوقائع المباراة فور انتيائيلا بالفلاكس
والبريد االلكتروني (  E. mailل .
حضور المؤتمر الصحفي.

المؤتمر
الصحفي

11:1

الكشف عن
المنشطات

14:1

يعقد المؤتمر الصحفي بعد انتياء المباراة بإشراف مراق المباراة وبحضور
من للدو الش للركة المس للوقة وم للدر ك للل م للن الن للاديين ا لمتب للارين أو مس للاعد
الم للدر إذا تع للذر حض للور الم للدر وأن ي ارف للق الم للدر األجنب للي مت للرجم
لمنادي .
يللتم الكشللف عللن المنشللطات طبق ل اً لالئحللة المعت مللدة مللن االتحللاد العربللي
والمتمشل للية مل للع الئحل للة الكشل للف عل للن المنشل للطات المعت مل للدة مل للن االتحل للاد
الللدولي و( WADAل وعمللى األند يللة تسللييل مي مللة النللادي الطبللي المكمللف
بيذه الميمة .

تابع
مهام مراقب المباراة

11:11:1
11:11:1
11:11:1

17:11:1
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مراسم إقامة
المباراة

11:1
قبل بداية المباراة

تحدد مراسم إقامة المباراة وفق العد التنازلي التالي -:
إجراءات المباراة

2.00

وصول منسق المباراة وافتتاح انستاد

1.30

وصول مراق

المباراة

1.30

وصول الحكام وقياميم بتفقد الممع

1.30

وصول األندية وتسميميما قائمة التشكيمة النيائية قيام مراق

وأدواتو  ،وخاصة لوحات أرقام التبديل االلكترونية والكرات

قبل موعد المباراة كما يقوم المراق برفقة أحد الحكام وممثل النادي األخر بزيارة غرف الالعبين.

المباراة والحكم الرابع

بزيارة الناديين في غرفة تغيير المالبس
1.10

يتم استيفاء قائمة المباراة بأسماء الالعبين األساسيين واالحتياطين وتوقيعيما من

1.05

توزيع قائمة المباراة

0.50

فترة إحماء حراس المرمى

0.45

فترة إحماء الالعبين إذا كانت حالتو تسمي بذلك  ،وفي ىذه الحالة يستغل كل نادي

مدير ومدر النادي وتسمم لمراق

نصف الممع

المباراة

لمتدري .

0.20

انتياء فترة انحماء وعودة الناديين الى غرفة تغيير المالبس

0.15

إذاعة تشكيمة الناديين

0.15

التأكد من وجود األطفال واألعالم داخل الممر المؤدي الى أرضية الممع

0.07

تواجد االحتياطيين وأعضاء الجياز الفني عمى مقاعد البدالء بحيث ال يزيد عدد
االداريين والفنيين عن  10اشخاص .

0.07

تواجد الالعبين داخل الممر المؤدي الى أرضية الممع

0.06

يقوم الحكام بتدقيق من معدات الالعبين في الممر.

0.04

دخول األطفال حاممين شعار الفيفا المع

إستعداداً لمدخول.

النظيف  ،مراق

أو منسق المباراة،

الحكام والناديين
0.03

اصطفاف الالعبين عمى أرضية الممع

والوقوف عمى خط واحد مواز لخط التماس

المواجو لممقصورة الرئيسية لمسالم عمى راعي المباراة والمسئولين ولتحية الجماىير  ،يتم
التقاط الصور التذكارية ثم يقوم العبو النادي الضيف بمصافحة العبي النادي
المستضيف والحكام ويتم إجراء القرعة بين الناديين عمى نفس الخط.

0.00
نياية المباراة

بداية المباراة.
عند نياية المباراة يقف الالعبون وسط الممع لممصافحة وتحية الجماىير.
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مراسم الجموس

11:1
1:11:1

1:11:1
تذاكر المبا ارة

11:1

يحدد االتحاد العربي مع االتحاد المستضليف والشلركة المسلوقة م ارسلم الجملوس
في المباريات عمى النحو التالي :
يكللون جمللوس ارعللي المبللاراة فللي الوسللط  ،وعمللى يمينللو ممثللل االتحللاد العربللي
ورئليس وفلد أحللد النلاديين أو ملن يمثمللو  ،يميلو أعضلاء المجنللة التنفيذيلة وم ارقل
المباراة  ،وعمى يسار ارعي المباراة رئليس الشلركة المسلوقة ورئليس وفلد النلادي
اآلخ للر أو م للن يمثم للو  ،يمي للو كب للار المس للئولين المحمي للين  ،كم للا يخص للص ف للي
المنصة مقاعد في المنطقة المحددة لالتحاد العربي وضيوفو .
يش للكل االتح للاد العرب للي واالتح للاد المستض لليف والش للركة المس للوقة ن للادي عملللل
مشترك لإلشراف عمى مراسم الجموس في المنصة بالمباراة الختامية لمبطولة.
تخص ل للص م ل للداخيل ت ل للذاكر المباري ل للات لمش ل للركة المس ل للوقة ماع ل للدا المقص ل للورة
الرئيسية.
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ادلبدة السبدست
االعرتاض واالستئنبف
االعتراض

1:1

يقدم االعتراض عمى المباراة وأحداثيا أو عمى أىمية الالعبين المشاركين فييا إلى
االتحاد العربي حس

1:1:1

التالي:

يقدم االعتراض عمى المباراة وأحداثيا وعمى الالعبين المشاركين فييا إلى المجنة
المنظمة خالل ساعتين من انتياء المباراة وبتوقيع رئيس الوفد  ،ويرفق
االعتراض برسم تأمين قدره  /1000/ألف دوالر أمريكي .

1:1:1

ال يجوز تقديم اعتراض عمى الق اررات التي يتخذىا الحكم في الممع

عمالً

باختصاصاتو .
1:1:1

تبت المجنة في االعتراض باليوم التالي لممباراة المعنية  ،وتعتمد المجنة في
ق ارراتيا عمى دراستيا الموضوعية مستندة في ذلك إلى تقرير الحكم وتقرير مراق
المباراة  ،ويحق لمجنة الرجوع إلى شريط المباراة لمتأكد من األحداث والوقائع التي
ال تدخل في اختصاصات الحكم  ،ويبمغ رئيس وفد النادي المعترض بقرار المجنة
في نفس اليوم

االستئناف

1:1

يحق لكل ع
ناد االستئناف عمى الق اررات الصادرة من لجنة االنضباط وفق
انجراءات التالية :

1:1:1

يقدم االستئناف عمى ق اررات المجنة المنظمة خالل أربع ساعات من استالم رئيس
الوفد لمق اررات  ،ويرفق االستئناف برسم تأمين قدره  /1000/ألف دوالر أمريكي .

1:1:1

تبت المجنة فو اًر في األمر  ،وخالل فترة أقصاىا نياية اليوم السابق ليوم المباراة
القادمة لمنادي المعني باالستئناف .

رد الرسوم

1:1

في حال قبول االعتراض أو االستئناف شكالً وموضوعاً يرد الرسم .
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التزامات
االتحاد
المستضيف

1:7
1:1:7
1:1:7
1:1:7
4:1:7
1:1:7
1:1:7
7:1:7
8:1:7

ادلبدة السببعت
االلتزامبث واحلقىق
باعتبل للار أن االتحل للاد العربل للي يممل للك جميل للع الحقل للوق التجاريل للة لمبطولل للة ،ومل للني امتيل للاز
استثمارىا لمشركة المسوقة  ،فتحدد االلتزامات التالية عمى جميع األطراف:
تسلميم مالعل المبلاراة والتلدري إللى منلدوبي الشلركة المسلوقة خلال ملن أي شلكل
مللن أشللكال انعللالن قبللل موعللد البطولللة ب ل  72سللاعة  ،ودون أيللة الت ازمللات ماليللة
أو دفع أي رسوم.
علدم القيللام بللأي نشلاط أو اسللتخدام أي وسلليمة مللن وسلائل الدعايللة وانعللالن سلواء
لمتروي ،أو التوعية دون موافقة خطية من الشركة المسوقة .
تس للييل ميم للة من للدوبي القنل لوات الناقم للة ف للي إجل لراء المق للاءات التمفزيوني للة ف للي كاف للة
المواقع وأداء عمميم في التغطية انعالمية وانعالنية .
ضللمان سللالمة غللرف الحكللام والنللادي ال ازئللر مللع وجللو وجللود أقفللال بيللا ،وتحمللل
نتائ ،األضرار التي قد تحصل بيا .
تحمل األضرار المالية جراء وقوع أحداث شغ يتسب بيا الجميور.
تأمين مرافق لكل نادي ومرافق آخر لمحكام والمشرفين طيمة فترة إقامتيم .
اس للتقبال وتودي للع وف للد ك للل ن للادي والمجن للة المنظم للة والحك للام والمش للرفين والش للركة
المسللوقة فللي المطللار أو عمللى الحللدود البريللة وتللوفير الحمايللة األمنيللة خللالل فت لرة
إقامتيم .
رفع عمم االتحاد الدولي واالتحاد القاري واالتحلاد العربلي والبطوللة وبملدي النلاديين
المتقابمين .
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تابع التزامات
االتحادالمستضيف

9:1:7
11:1:7
11:1:7

التزامات
عامة لجميع
األندية المشاركة

1:7
1:1:7

1:1:7
1:1:7
4:1:7

تأمين تأشيرات الدخول الالزمة لجميع المشاركين في المباراة ملن المجنلة المنظملة
وحكام اواداريين والعبين وضيوف وممثمي االتحاد العربي بالمجان .

االمتناع عن بث المباراة مباشرةً عمى الشاشة االلكترونية في الممع .
عدم السماح ببث المباريلات ملن قبلل أيلة محطلة تمفزيلون أرضلية أو فضلائية دون
موافقللة خطيللة مللن قبللل الشللركة المسللوقة ويتحمللل االتحللاد المستضلليف األض لرار
المالية التي تحددىا الشركة المسوقة.
تمتزم األندية بما يمي -:
الوصل للول إلل للى البمل للد المستضل لليف قبل للل بل للدء البطولل للة بل ل ل  48سل للاعة عمل للى األقل للل
والمغللادرة خللالل  48سللاعة بعللد آخللر مبللاراة يمعبيللا ،مللع إخطللار االمانللة العامللة
بموعللد الوصللول قبللل عشلرة أيللام عمللى األقللل  ،وأن يتحمللل النللادي المشللارك وحللده
مسئولية ترتي حجوزات السفر.
وضللع شللعار البطولللة عمللى قمصللان العبيللو عنللد الكتللف األيمللن ,وشللعار المع ل
النظيل للف عنل للد الكتل للف األيسل للر طبق ل لاً لمتعميمل للات الصل للادرة عل للن المجنل للة المنظمل للة
لمبطولة.
السماح فقط بإعالن واحد عمى صدر فنيمة المباريات بمقاس  20سم ×  10سم.
تسل للييل ميمل للة الشل للركة المسل للوقة فل للي إنتل للاج م ل لواد سل للمعية وبص ل لرية ومعموماتيل للة
السللتخداميا فللي الدعايللة والتللروي ،لمبطولللة ،وتمتللزم الشللركة المسللوقة بعللدم تسللويق
ىذه المواد أو استخداميا لغير ىذه الغاية .
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التزامات

1:7

االتحاد

1:1:7

العربي

يمتزم االتحاد العربي بما يمي:

نفقللات انقامللة الكاممللة لألنديللة المشللاركة مللع ثللالث وجبللات ومشللرو وميللاه

الش للر ف للي فن للادق خم للس نج للوم  ،لع للدد  33شخصل لاً  ،عم للى أن يك للون ع للدد

الغ للرف (10ل غ للرف مف للردة و (12ل غ للرف مزدوج للة ،وغس لليل وكللي المالب للس
الرياضللية لالعبللين بواقللع اربللع قطللع يوميللا وغرف لة خاصللة بالمسللاج لكللل نل ع
لاد +
صالة تتسع ل  35شخص لكل ع
ناد.
1:1:7
1:1:7

توفير حافمة وسيارة لوفد النادي.

نفقللات انقامللة الكاممللة مللع ثللالث وجبللات ومشللرو وميللاه الشللر لمجنللة المنظمللة
والحكام والمشرفين مع ثالث قطع غسيل وكي يوميا في فندق خمس نجوم من يلوم
وصوليم إلى يوم المغادرة مع توفير المواصالت الداخمية.

4:1:7
جوائز البطولة

1:7

توفير مياه الشلر واللثم ،فلي مالعل

التلدريبات والمباريلات وغلرف مالبلس الحكلام

والالعبين
يحصللل النللادي الحللائز عمللى المركللز األول عمللى كللأس البطولللة والميللداليات الذىبيللة
والجائزة المالية المحددة في المادة الثامنة ،كما يحصل النادي الحلائز عملى المركلز

الثاني عمى الميداليات الفضية والجائزة المالية المحددة في المادة الثامنة.
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ادلبدة الثبمنت

مستحقبث األنديت ادلشبركت

يف البطىلت العربيت لألنديت ببلدوالر األمريكي
1:1:8

يحصل كل ناد مشارك من خارج البمد المستضيف عمى مبمغ وقدره ( 25.000ل دوالر لتحمل

نفقات السفر.

مكافآت أدوار البطولة :
1:1:8

1:1:8
4:1:8
1:1:8

-الدور األول -:

يحصل كل ناد يخرج من ىذا الدور عمى مبمغ وقدره (100.000ل دوالر .

الدور نصف النيائي-:يحصل كل ناد يخرج من ىذا الدور عمى مبمغ وقدره (200.000ل دوالر .
المركز الثاني -:يحصل النادي عمى مبمغ وقدره (600.000ل دوالر
-المركز األول -:

يحصل النادي عمى مبمل للغ وقل ل ل للدره ( 2.500.000ل دوالر .
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ادلبدة التبسعت

األمىر االنضببطيت
1:9

كل األمور االنضباطية يتم التعامل معيا وفقاً لالئحة االنضباط الخاصة

باالتحاد العرب ي لكرة القدم وما تصدره المجنة المنظمة لمبطولة من ق اررات في
ىذا الخصوص ،وما تتخذه لجنة االنضباط من عقوبات إضافية .

1:9
1:9

يج

عمى كل أعضاء وفد النادي المشارك االلتزام التام بقوانين كرة القدم

ولوائي االتحاد العربي التنظيمية ،لوائي وأنظمة الكشف عمى المنشطات.
عمى الالعبين احترام األنظمة والموائي التي تحكم المعدات الرياضية ،وغيرىا
من توجييات االتحاد العربي ،وعدم االعتراض عمى ق اررات الحكام داخل
الممع .
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ادلبدة العبشرة
الغرامات

11

الغرامبث

إضافة إلى الغرامات الموضحة في الئحة االنضباط ،تطبق الغرامات التالية اضافة
الى أي اضرار تمحق باالتحاد العربي لكرة القدم امام الغير عمى األندية المشاركة في

حال :
1:11
1:11
1:11
4:11
1:11
1:11

عل للدم إرسل للال الق ل لوائم فل للي الوقل للت المحل للدد مل للن قبل للل األمانل للة

 5000دوالر

العامة.

انسحاب أي ٍ
ناد من البطولة بعد إعالن مشاركته قبل إجراء القرعة.

انسحا أي ع
ناد من البطولة بعد إجراء القرعة.
انسحا أي ع
ناد من أي مباراة من مباريات الدور األول.
انسحا أي ع
ناد من أي مباراة من مباراتي النصف نيائي.
انسحا أي ع
ناد من المباراة النيائية.

 50.000دوالر
 100.000دوالر
 100.000دوالر
 200.000دوالر
 300.000دوالر

7:11

عدم حضور المؤتمر الصحفي بعد كل مباراة.

 5000دوالر

8:11

عدم االلتزام بكتابة أسماء الالعبين.

 3000دوالر

9:11

عدم وضلع شلعار البطوللة عملى قمصلان العبيلو عنلد الكتلف

 5000دوالر

11:11
11:11
11:11
11:11

األيمن ،وشعار المع النظيف عند الكتف األيسر.
عل للدم إرسل للال موعل للد الوصل للول لمبمل للد المستضل لليف حس ل ل الم ل للدة
المحللددة فللي الالئحللة ويعتمللد التللاريخ فللي النسللخة المرسللمة لألمانللة
العامة.
التأخير في تسجيل كل الع في فترة التسجيل

 500دوالر

عدم االلتزام بوقت إقامة المباراة حس العد التنازلي.

 5000دوالر

عدم حضور الالع بعد اختياره لممقابمة التمفزيونية

 2000دوالر
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 2000دوالر

األحكام
العامة

1:11
1:11
1:11
4:11

ادلبدة احلبديت عشر
أحكبم عبمت
يعود لمجنة المنظمة حق تفسير مواد ىذه الالئحلة  ،ويمكلن ليلا الرجلوع إللى الملوائي
الفنية الدولية فيما لم يرد بو نص في ىذه الالئحة
يعود لالتحلاد العربلي حلق تعلديل ىلذه الالئحلة  ،اواذا جلرى ىلذا التعلديل أثنلاء البطوللة فيطبلق
اعتبا اًر من البطولة الثانية .
تدخل ىذه الالئحة حيز التنفيذ بعد مصادقة المجنة التنفيذية عمييا .
تطب للق الالئح للة االنض للباطية الخاص للة باالتح للاد العرب للي عم للى المخالف للات الت للي تح للدث ف للي
البطولة.
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