االحتاد العربي لكرة القدم
الئحة

بطولة العرب لكرة القدم النسائية

األمانة العامة الحتاد العربي لكرة القدم
جلنة الكرة النسائية
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مدخـل
التعريف بالمصطلحات تكون للكلمات والعبارات التاليـ حيممـا مـا وردت المعاـم المخصـ
لها ما لم تدل القريا علم غير ذلك -:
االتحاد العربي

:

االتحاد العربي لكرة القدم .

االتحاد الـدولي

:

االتحاد الدولي لكرة القدم .

األماا العام

االتحاد اآلسيوي

:
:

األماا العام لالتحاد العربي لكرة القدم .

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم .

االتحاد األفريقي

:

اللجا الماظم

:

اللجا الماظم للبطول .

االتحـادات

:

االتحادات الوطاي األعضاء في االتحاد العربي .

لجا التاظيم
االتح ــاد

:
:

االتحاد األفريقي لكرة القدم .
لجا التاظيم المحلي .

االتحاد الوطاي .

البطولـ

:

بطول العرب لكرة القدم الاسائي .

المباريات

:

بطول العرب لكرة القدم الاسائي التي ياظمها االتحاد العربي .

األهليـ

:

أهلي الالعبات .

األمانة العامة الحتاد العربي لكرة القدم
جلنة الكرة النسائية
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المادة األولم

المسمم  -االشتراك
المسمم

1:1

يــاظم االتحــاد العربــي بطولـ يطلـ عليهــا بطولـ العــرب لكـرة القــدم

االشتراك

2:1

يشارك في البطول الماتخب الوطاي لكل اتحاد .

الاسائي .

المادة المااي

الدعوة – ومائ االشتراك
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الدعوة

وومائ

االشتراك

توج ـ ــا األمااـ ـ ـ العامـ ـ ـ دعـ ـ ـوات االش ـ ــتراك ف ـ ــي البطولـ ـ ـ ل ـ ــم

االتحـادات ببــل شــهرين مــن موعـد بامـ البطولـ ويقــدم االتحــاد

الـوطاي طلـب المشـارك مرفقـا بـا وميقـ التـمام بالمشـارك والتـي
تشمل ما يلي :

1:2

وميق التمام باحترام الئح البطول والتقيد بما ورد بها .

2:2

تعه ــد خط ــي ب ــااللتمام ب ــالق اررات الت ــي يتخ ــذها االتح ــاد العرب ــي

2:2

رسم االشتراك ومقداره  / 222 /مائتان دوالر أمريكي .

اتيج ـ ـ مخالأـ ــات أو ااسـ ــحاب أو ج ـ ـراءات ااضـ ــباطي يترتـ ــب

عليها غرامات مالي .

المادة المالم

تشكيل اللجا
الماظم

1:2

1:1:2
2:1:2

مممل واحد عن لجا الحكام

3:1:2

مممل واحد من االتحاد الوطاي( مدي ار للبطول )

2:1:2

3:1:2
2:2

األمانة العامة الحتاد العربي لكرة القدم
جلنة الكرة النسائية

تشكل اللجا الماظم للبطول علم الاحو التالي :

رئيس لجا كرة القدم الاسائي أو من ياوب عاا

3:1:2

اختصاصات

اللجا الماظم

مممل/مممل واحد عن لجا كرة القدم الاسائي
مممالن اماان عن األماا العام

رئيسا

عضوا
عضوا

أعضاء

عضوا

رئـيس لجاـ الحكـام باالتحـاد الـوطاي أو مـن ياـوب عضوا

عاا.

تتولم اللجا الماظم االختصاصات التالي :
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اللجا

الماظم

1:2:2

تاظيم البطولـ طبقـا للـوائ المعتمـدة واتخـاذ القـ اررات الالممـ

2:2:2

تحديد األماكن والأترات الالمم إلبام المباريات .

2:2:2

بشأاها .

تاأي ــذ م ارس ــم جـ ـراء القرعـ ـ وتومي ــة الأ ــر المش ــارك ووض ــة

جدول المباريات .

3:2:2

التأك ــد م ــن التـ ـمام االتح ــاد الم ــاظم لاهائي ــات البطولـ ـ بجمي ــة

3:2:2

اعتماد المالعب التـي تقـام عليهـا المباريـات وتـدريبات الأـر

3:2:2

تاظـ ــيم م ارسـ ــم حألـ ــي االفتتـ ــاي والختـ ــام بالتاسـ ــي مـ ــة لجا ـ ـ

3:2:2

تسمي مراببي وحكام المباريات .

3:2:2

اعتم ـ ـ ــاد العقوب ـ ـ ــات الموبعـ ـ ـ ـ عل ـ ـ ــم الالعب ـ ـ ــات واإلداري ـ ـ ــين

3:2:2

الشروط الواردة في الئح االستضاف .
.

التاظيم والشرك الممول .
اعتماد اتائج المباريات .
الماصــو

عليهــا فــي الئح ـ البطولـ والالئحـ االاضــباطي

بااء علم تقارير الحكام .
12:2:2

حالـ طلبــات االعت ـرات واالســتئااف لــم اللجــان المختص ـ

11:2:2

اقل المباريات من ملعب لم آخر في الظروف االضط ارري

12:2:2

باالتحاد العربي لكرة القدم للبت فيها .

اتخـ ــاذ الق ـ ـ اررات اإلداري ـ ـ وتاأيـ ــذ ب ـ ـ اررات لجاتـ ــي االاضـ ــباط

واالستئااف .

12:2:2

تعويت فر بدال مـن الأـر الماسـحب بالتاسـي مـة األمااـ

13:2:2

تحديــد الشخصــيات والضــيوف الــذين ســيتم دعــوتهم لحضــور

13:2:2
األمانة العامة الحتاد العربي لكرة القدم
جلنة الكرة النسائية

العام لالتحاد العربي .

حأ ــل جـ ـراء القرعـ ـ وافتت ــاي أو خت ــام البطولـ ـ بالتاس ــي م ــة
لجا التاظيم والشرك .

تتخ ــذ اللجاـ ـ ب ارراته ــا باألغلبيـ ـ العاديـ ـ
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وف ــي ح ــال تع ــادل

اجتماعات
اللجا

2:2

األصوات يتم ترجي الجااب الذي صوت معا الرئيس .

اجتماعات اللجا

1:2:2

االجتماع الأاي الذي يسب البطول ب 23ساع

1:1:2:2

رؤساء وأداري ومدربي الأر المشارك

2:1:2:2

لجا التاظيم المحلي

2:2:2

االجتماع اليومي طلي أيام البطول

يعقد االجتماع بحضور كل من :

 2:1:2:2حكام البطول

المادة الرابع

مهام اللجا
العليا

1:3

اللجا المحلي العليا للبطول

يشـ ــكل االتحـ ــاد المـ ــاظم للبطول ـ ـ لجا ـ ـ ماظم ـ ـ محلي ـ ـ تتـ ــولم
االختصاصات التالي :

1:1:3

عداد التاظيمات اإلداريـ والماليـ واإلعالميـ واالمايـ وتسـمي

2:1:3

تأمين المالعب الاظامي مة تجهيماتها القااواي .

2:1:3
3:1:3

اللجان الأرعي المختص لهذه األعمال .

تــامين اإلبام ـ للوفــود بمعــدل  / 11 /غــرف ممدوج ـ لالعبــات
 / 3/ +غرف مأردة لإلداريين لكل وفد مشارك .

ترتيــب اســتقبال وتوديــة الوفــود وتقــديم كاف ـ التســهيالت الالمم ـ

بهذا الشأن .

المادة الخامس
األمانة العامة الحتاد العربي لكرة القدم
جلنة الكرة النسائية
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1:3

االلتمامات المترتب

علم األطراف المشارك في البطول

التمامات االتحاد المستضيف :

1:1:3

تش ــكيل لجاـ ـ

2:1:3

تســهيل مــا التأشــيرات لمــن يلــمم مــن المشــاركات ووفــود الأــر

2:1:3

تــأمين االســتقبال والــوداع فــي المطــار لجميــة الوفــود والأــر

3:1:3
3:1:3

ماظمـ ـ علي ــا ولج ــان معاواـ ـ له ــا لت ــوفير كافـ ـ

مستلممات التاظيم .

واللجا الماظم للبطول والحكام في البطول .
المشارك .

تــأمين المالعــب التــي ســتقام عليهــا المباريــات وتــدريبات الأــر

المشارك وأعضاء اللجان المشرف علم البطول .

تجهي ــم مرك ــم عالم ــي لتيطيـ ـ فعالي ــات البطولـ ـ يض ــم كافـ ـ

االحتياجات التي تتطلبا التيطي الصحأي والتلأميواي للبطول

كأجهمة الكمبيوتر والهاتف الدولي والأاكس وشبك االاترايت

3:1:3

وغير ذلك من وسائل االتصال.

تأمين الخدمات الطبي المجااي لجمية المشاركين في البطولـ

فم الملعب ومكان اإلبام مة تـأمين سـيارة اسـعاف ومستشـأي
الستقبال الحاالت اليير عادي .

3:1:3

تأمين صالتين الجتماعات الوفد .

3:1:3

توفير األمن الكافي في المالعب وأماكن بام الوفود .

3:1:3

توفير الكرات القااواي طبقا للمواصأات المعتمـدة مـن االتحـاد
الدولي الستخدامها في تدريبات الأر والمباريات .

 12:1:3تــوفير شــارة البــا الأضــائي لمباريــات البطول ـ وتمكــين البلــدان
المشــارك مــن الاقــل التليأميــواي مــة ح ـ تســوي البطول ـ بعــد

موافق اللجا الماظم

.

 11:1:3تسهيل حصـول االتحـادات المشـارك علـم تخأيضـات لتـذاكر
الس ــأر عل ــم خط ــوط الطيـ ـران المحليـ ـ مقاب ــل حص ــولها عل ــم

مســمم الاابــل الرســمي فــي البطول ـ مــة أحقيـ االتحــاد العربــي
األمانة العامة الحتاد العربي لكرة القدم
جلنة الكرة النسائية
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ما صأ الاابل الرسمي ألي شرك طيران أخرى.

 12:1:3اأقــات الســكن واإلعاش ـ فــي فاــد مااســب لوفــد الماتخابــات
المشارك لعدد ( )23شخصا بوابة 11غرفـ ممدوجـ  3غرفـا
مأـردة وكــذلك الســكن واإلعاشـ فـي فاــد مااســب غيــر الأاــد
المخص ـ

للأــر لممملــي االتحــاد العربــي مــن ( ماظمــين –

مـ ـراببين -حك ــام)بواب ــة غرفـ ـ مأ ــردة لك ــل م ــاهم 2+مش ــروبات
غيــر كحولي ـ تقــدم مــة الوجبــات  +غســيل المالبــس الرياضــي

لالعيب ــات والحك ــام وغس ــيل وك ــي مالب ــس اإلداري ــين ومممل ــي
االتحاد العربي بوابة بمي

وباطلون يوميا)

 12:1:3تأمين سيارات ألعضاء اللجا الماظم والحكام والضيوف

 13:1:3الاأقات المترب علم االجتماعات التاسيقي واجتماعات القرع
2:3

1:2:3

واجتماع لجان البطول ببل بدء البطول .

التمامات االتحادات الوطاي المشارك :

تمويـ ــد االتحـ ــاد العربـ ــي لك ـ ـرة القـ ــدم بق ـ ـوائم الالعبـ ــات وأسـ ــماء

أعضاء الوفد اإلداري والأاي المكون من ( )23شخصـا (21

العبـ  3 +مماايـ داريـين وفايــين) ضـمن المـدة التـي يحــددها
االتحاد العربي.

2:2:3

تمويــد االتحــاد العربــي بصــور مــن ج ـوامات الســأر والصــور

2:2:3

تموي ــد اللجاـ ـ العلي ــا ب ــأعالم ال ــدول والاش ــيد ال ــوطاي مس ــجال

3:2:3

تحمل اأقات العدد المائد ألعضاء وفده بعد التاسي مة اللجا

2:3

1:2:3
2:2:3
األمانة العامة الحتاد العربي لكرة القدم
جلنة الكرة النسائية

الشخصي وأربام الالعبات .
علم كاسيت و . CD

الماظم .

التمامات االتحاد العربي لكرة القدم :

تشكيل لجا ماظم للبطول طبقا لما هو محدد في الئح
البطول

تسـليم اللجاـ الماظمـ بـوائم بأسـماء وفــود الــدول المشــارك فــي
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البطول فور استالمها من االتحادات المشارك .

2:2:3

تسمي محكمات البطول

3:2:3

تســليم اللجاـ ـ الماظمـ ـ عل ــم االتح ــاد العرب ــي لكـ ـرة الق ــدم وعل ــم
البطولـ لرفعهمــا لــم جااــب أعــالم االتحــاد الــدولي علــم الدولـ

الماظم في المالعب التي تقام عليها المباريات

3:2:3

تعويضــات المحكمــات بوابــة ( )122مائ ـ دوالر أمريكــي لكــل

3:2:3

تعويضات ممملي االتحـاد العربـي بوابـة ( )122دوالر أمريكـي

3:2:3

تقــديم كــاس البطول ـ والميــداليات الذهبي ـ والأضــي والبروامي ـ

محكم عن كل يوم  +يوم ببل ويوم بعد البطول .
لكل شخ

عن كل يوم  +يوم ببل ويوم بعد البطول .

للأر الأائمة بالمراكم المالا األولي في البطول .
المادة السادس

الالعبات واألهلي

الالعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 1:3لك ــل فريـ ـ مش ــارك ف ــي البطولـ ـ أن يس ــجل ف ــي بائمت ــا 22

العب في الأترة األولم بمـن فـيهم( )2لح ارسـ المرمـم علـم

األبل .

واألهلي

 2:3يلت ــمم ك ــل فريـ ـ بتق ــديم القائمـ ـ الاهائيـ ـ لالعب ــات ف ــي ح ــد
أبصــم  21العب ـ بمــن فــيهن مالم ـ لح ارس ـ المرمــم وذلــك
ببل بدء المباريات بـ ( )33ممان وأربعين ساع .

 2:3يجــوم للأري ـ اســتبدال بائم ـ الالعبــات فــي المباريــات التــي
يلعبها شريط أن تكـون أسـماؤهن بـد أرسـلت ضـمن القائمـ

األولم المكوا من 22العب .

 3:3يجب أن تتضـمن القائمـ اسـم الالعبـ وربـم القمـي
الميالد وربم جوام سأر ساري المأعول.

وتـاري

 3:3ترسل االتحادات القوائم الاهائي لـم األمااـ العامـ مـن اجـل
صدار بطابات الالعبات واإلداريين واإلداريات وذلك حتـم

الوب ــت المح ــدد إلجـ ـراء القرعـ ـ
األمانة العامة الحتاد العربي لكرة القدم
جلنة الكرة النسائية
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وف ــي حالـ ـ الت ــأخر ع ــن

الموع ــد المح ــدد لب ــدء البطولـ ـ بخمسـ ـ عش ــر يوم ــا يتحم ــل

االتحاد غ ارم بقيم  32دوالر عن كل العب .
 3:3الأري الذي يتأخر عن استكمال تعبئ بائم

العباتا حتـم

بداي البطول يدفة غرام بيمتها  322دوالر أمريكي .

أهلي الالعبات

 3:3يجب أن تتوفر في الالعب الشروط التالي لتقرير أهليتها:

 1:3:3أن تكون حامل لجاسي البلد المشارك في البطول .
 2:3:3أن يكون اسمها مطابقا لجوام سأرها الساري المأعول.

 2:3:3يــتم مبــات هويــات الالعبــات المــدرجات بقائم ـ الأــر مــن
بب ــل م ارب ــب أو محكمـ ـ المب ــاراة وفـ ـ البطاب ــات الص ــادرة

عن االتحاد العربي أو جوام السأر .

 3:3:3ذا لــم يقــدم مســئولي الأري ـ البطابــات لم اربــب أو محكم ـ
المب ــاراة رغ ــم تس ــليمها م ــن االتح ــاد العرب ــي يي ــرم الأريـ ـ

 122مائا دوالر أمريكي عن كل العب .

 3:3:3فــي حالـ عــدم وجــود بطابــات يــتم التأكــد مــن جـوام الســأر
باعتبــاره الوميق ـ الرســمي الوحيــدة إلمبــات الشخصــي ليــتم

التحق ـ ـ مـ ــن وجـ ــود اسـ ــم الالعب ـ ـ ضـ ــمن بائم ـ ـ الأري ـ ـ
تشكيل الوفد :

المعتمدة من االتحاد العربي..

 3:3يت ــألف وف ــد الأريـ ـ المش ــارك م ــن  23شخص ــا ( 21العبـ ـ
ضاف لم  3داريين وفايين) .
المادة السابع

تطبي بااون
اللعب

الالعبات

والبدالء

1:3

تجــرى مباريــات البطول ـ طبقــا لق ـوااين وأاظم ـ االتحــاد
الدولي للعب باستمااء ما ورد با ا

في هـذه الالئحـ

وال يتعارت مة القااون الدولي للعب .
2:3

األمانة العامة الحتاد العربي لكرة القدم
جلنة الكرة النسائية

بااون وأاظم البطول

ال يجوم استبدال أكمر من مالم العبـات ( بمـن فـيهن

حارس ـ ـ ـ المرمـ ـ ــم ) بـ ـ ــالأري الواحـ ـ ــد خـ ـ ــالل المبـ ـ ــاراة
9

وتمدي ــدها عل ــم أن تك ــون البديلـ ـ م ــن ب ــين الب ــدالء
العاشـ ـرة ال ــذين ت ــم تس ــجيلهن ف ــي كش ــف المب ــاراة بب ــل

تشكيل الأري

2:3

تاظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم

3:3

بدءها

يح لكل اتحاد مشترك تييير تشكيل فريقـا مـن مبـاراة

ألخــرى ش ـريط التقيــد بأســماء الالعبــات المعتمــدات

علـ ــم أاـ ــا ال يجـ ــوم فـ ــي مبـ ــاراة معـ ــادة ش ـ ـراك العب ـ ـ

ط ــردت ف ــي المب ــاراة األص ــلي أو كاا ــت موبوفـ ـ عا ــد

الاهائيات

1:3:3

جرائها .

تاظيم اهائيات البطول طبقا للقواعد التالي -:
ذا كـ ـ ــان عـ ـ ــدد الأـ ـ ــر (  ) 3خمس ـ ـ ـ فمـ ـ ــا دون تقـ ـ ــام
المباريات في مجموع واحدة بطريق الـدوري مـن مـرة

2:3:3

واحدة .

ذا كان عدد الأر ( )3ست أو أكمـر تقسـم الأـر لـم

مجمـ ــوعتين (أ) و(ب) بالقرع ـ ـ بحيـ ــا يكـ ــون الأري ـ ـ

الأــائم بالكــأس ألخــر بطول ـ علــم رأس المجموع ـ (أ)

وفريـ ـ البل ــد الم ــاظم عل ــم رأس المجموعـ ـ (ب) وتق ــام

المباريات حسب ما يلي :

 1:2:3:3ض ــمن ك ــل مجموعـ ـ بطريقـ ـ ال ــدوري م ــن مـ ـرة واح ــدة
لتحديد الأائمين بالمركمين األول والمااي .

 2:2:3:3يتقابل الأائم األول من المجموعـ (أ) مـة الأـائم المـااي
مـ ـ ــن المجموع ـ ـ ـ (ب) كمـ ـ ــا يتقابـ ـ ــل الأـ ـ ــائم األول مـ ـ ــن

المجموع ـ ـ (ب) مـ ــة الأـ ــائم المـ ــااي مـ ــن المجموع ـ ـ (أ)
بطريق خروج الميلوب من مرة واحدة .

 2:2:3:3يتقابــل الأريقــان الأــائمان فــي المبــاراتين المــذكورتين فــي
الأقـ ـرة (  ) 2:2:3:3فـ ــي مب ــاراة ختامي ـ ـ عل ــم كـ ــأس

البطول .
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3:3

يح ـ ـ لأري ـ ـ الدول ـ ـ المستضـ ــيأ اختيـ ــار اللعـ ــب فـ ــي

المب ــاراة األول ــم أو الماايـ ـ ف ــي جمي ــة أي ــام البطولـ ـ

وعلــم مادوبــا تحديــد ذلــك فــي اجتمــاع القرع ـ ووضــة

جدول المباريات وكذلك تحديد مواعيد بدء المباريات

احتساب الاقاط

حاالت التعادل

.

3:3

يــتم احتســاب الاقــاط فــي المباريــات التــي تقــام بطريق ـ

1:3:3

ياال الأري الأائم فـي المبـاراة مالمـ اقـاط والمتعـادل

2:3:3

يحدد ترتيب الأر طبقا لما ياالا كل فري من مجموع

3:3

تكـ ــون اإلج ـ ـراءات فـ ــي حـ ــاالت التعـ ــادل علـ ــم الاحـ ــو

1:3:3

ذا تع ــادل فريق ــان ف ــي المباري ــات الت ــي تج ــرى بطريقـ ـ

الدوري حسب ما يلي -:

اقط واحدة والخاسر ال شيء .

الاقاط.

التالي -:

خـ ــروج الميلـ ــوب مـ ــن م ـ ـرة واحـ ــدة يمـ ــدد الوبـ ــت ()22

دبيق ـ علــم شــوطين تواذا اســتمر التعــادل بعــد ااتهــاء
الوب ــت اإلض ــافي تطبـ ـ باع ــدة ضـ ـربات الت ــرجي م ــن
عالم ـ ض ـرب الج ـماء حســب مــا يحــدده بــااون اللعب ـ

لتحدي ــد الأريـ ـ الأ ــائم بالمب ــاراة بم ــا ف ــي ذل ــك المب ــاراة

2:3:3

الاهائي .

فــي حال ـ التعــادل بالاقــاط فــي المجموعـ يــتم احتســاب
ما يلي لتحديد المراكم.

 .1فار األهداف (مالا وما عليا) فـي كـل
مباريات المجموع .

 .2أكب ــر ع ــدد م ــن األه ــداف المس ــجل ف ــي
كل مباريات المجموع .

وفم حال استمرار التعادل يقة احتساب ما يلي:
األمانة العامة الحتاد العربي لكرة القدم
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 .1أكب ــر ع ــدد م ــن الاق ــاط المح ــرمة ف ــي مباري ــات
المجموع بين الأر المعيا .

 .2ف ــار األه ــداف ( مال ــا وم ــا علي ــا) لمباري ــات
المجموع بين الأر المعيا .

 .2أكبـ ــر عـ ــدد مـ ــن األهـ ــداف المسـ ــجل فـ ــي كـ ــل
مباريات المجموع بين الأر المعيا .

 .3احتس ــاب مس ــابق اللع ــب الاظي ــف ( البطاب ــات
الحمراء والصأراء)

شروط
بام

المباراة

 .3جراءا عملي القرع .

 1: 3:3شروط بام المباريات
2:3:3

يجوم أن تقام المباراة في الاهار أو تحت األضواء الكاشأ .

2:3:3

توفر غرف مجهمة باحتياجات المحكمات .

3:3:3

تـ ــوفر غـ ــرف مالبـ ــس للأ ـ ـريقين مجه ـ ـمة بالمسـ ــتلممات الخاص ـ ـ

ولوحات الستخدام المدربين.

3:3:3

توفر باع مخصص لأح

3:3:3

توفر مولدات كهربائي لإلاارة احتياطي للطوارئ.

3:3:3
الملعب

3:3

تعذر

12:3

الماشطات .

توفر التجهيمات الخاص بتمديدات الاقل التلأميواي .

يحـ ـ ـ للأ ـ ــر المش ـ ــارك أن تج ـ ــري ت ـ ــدريبا واح ـ ــدا عل ـ ــم أرت
الملعب الذي تقام عليا المباراة ببل يوم واحد من مبـاراة الأريـ

وفقــا لحال ـ الطقــس وتحــدد اللجا ـ الماظم ـ صــالحي التــدريب

من عدما .
بام

المباراة

علــم االتحــاد المستضــيف أن يــوفر (  ) 12عشــر ك ـرات علــم
األب ــل مخصصـ ـ للمب ــاراة ويج ــب أن تك ــون الكـ ـرات مطابقـ ـ

لمواص ــأات ب ــااون اللعبـ ـ ومعتم ــدة دولي ــا ألخ ــر بطولـ ـ ك ــأس

العالم
11:3

ذا أوبأـ ـ ــت المبـ ـ ــاراة ببـ ـ ــل اهاي ـ ـ ـ الوبـ ـ ــت األصـ ـ ــلي أو الوبـ ـ ــت

اإلضافي ألسباب خارج عن سيطرة االتحاد المضيف

األمانة العامة الحتاد العربي لكرة القدم
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( ظ ــروف طبيعيـ ـ أو ااقط ــاع التيـ ــار الكهرب ــائي ) ي ــتم اتخـ ــاذ
اإلجراءات التالي :

 1:12:3عـ ــادة المبـ ــاراة بكامـ ــل الوبـ ــت القـ ــااواي وذلـ ــك خـ ــالل ( ) 23
ساع من ممن يقاف المباراة

 2:12:3الالعبـ ـ الت ــي حص ــلت عل ــم بطابـ ـ حمـ ـراء ف ــي المب ــاراة الت ــي
أوبأت ال يح لها اللعب في المباراة المعادة .

 2:12:3الالعب التي حصلت علم بطاب صأراء يترتب عليها اإليقاف
لحص ـ ــولها عل ـ ــم بطابـ ـ ـ ص ـ ــأراء س ـ ــابق وتما ـ ــة الالعبـ ـ ـ م ـ ــن
المشارك في المباراة المعادة

 3:12:3ف ــي حالـ ـ لي ــاء المب ــاراة ألس ــباب ت ــدخل الجمه ــور أو ح ــدوا
شـ ــيب بـ ــين الالعبـ ــات يـ ــؤدي لـ ــم عـ ــدم اسـ ــتكمال المبـ ــاراة أو
ااسـحاب الأريـ

فـعن عقوبـات الالعبـات بالبطابـ الحمـراء (

الطرد ) تبقم ساري المأعول .

 3:12:3ف ــي حالـ ـ ع ــدم بامـ ـ المب ــاراة الاس ــحاب أح ــد الأـ ـريقين بع ــدم

الحضــور لــم الملعــب فــعن الأري ـ الــذي حضــر يعتبــر فــائ ام
باتيجـ ـ (  / 2ص ــأر ) والالعب ــات الموب ــة عل ــيهن عقوب ــات
تبقم ساري المأعول بالاسب للأري اليير الماسحب.

 3:12:3للجا ـ الماظم ـ الح ـ فــي اتخــاذ الق ـرار المااســب حــول تعطيــل
المباراة ذا وجدت أن وراء ذلك تعمدا من الأري المضيف

المادة الماما

المخالأات والعقوبات
األمانة العامة الحتاد العربي لكرة القدم
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الالعب
المطرودة

توبيف

الالعب

1:3

توبف الالعب اهائيا عن اللعب في المباراة التالي لأريقها .

2:3

توبف الالعب في المباراة التالي لأريقها ذا كاات بد :

-1حصلت علم ( )2اذار.

-2طـ ــردت مـ ــن المب ـ ــاراة بيـ ــت الاظـ ــر ع ـ ــن مـ ــا تقـ ــرره لجاـ ـ ـ
االاضباط من جراءات ااضباطي ضافي .

-2يليــي الطــرد اإلاــذار الــذي حصــلت عليــا الالعب ـ المطــرودة
2:3

الأري

المتأخر

في اأس المباراة.

فــي حال ـ غيــاب الأري ـ وبــت ااطــال المبــاراة تاتظــر المحكم ـ

مــدة( )13خمس ـ عشــر دبيق ـ مــم يعلــن المحكم ـ ليــاء المبــاراة
ويعتبر الأري فائ ام باتيج المباراة ( /2صأر) وتسـجل ذلـك فـي
تقريره ـ ــا دون اعتب ـ ــار العقوب ـ ــات التكميليـ ـ ـ الت ـ ــم تقره ـ ــا لجاـ ـ ـ

3:3

لياء
الاتائج

االاضباط

يوبف الأري من متابعـ االشـتراك بالبطولـ وتليـم كافـ اتائجـا
ويحل محلا من يليا بالترتيب في الحاالت التالي -:

 1:3:3ذا تخلف عن الحضور ألي مباراة بدون عذر .
 2:3:3ذا امتاة عن اللعب ومواصلتا في حدى المباريات .
 2:3:3ذا ااسحب من الملعب ببل ااتهاء الوبت القااواي للمباراة .
شراك العب
موبوف

3:3

األمانة العامة الحتاد العربي لكرة القدم
جلنة الكرة النسائية

الأري الذي يشرك العب موبوفـ فـي مبـاراة أو خـالف شـروط

أهلي الالعبات يعتبر خاس ار المباراة -2صأر.

14

المادة التاسع

االعترات واالستئااف
1:3
1:1:3

االعترات-:
يقدم االعترات علم المباراة وأحدامها واتيجتهـا وعلـم الالعبـين المشـاركين

فيها لم اللجا الماظم للبطول خالل ساعتين من ااتهاء المبـاراة وبتوبيـة
رئــيس الوفــد ويرف ـ االعت ـرات برســم تــأمين بــدرة  322/خمســمائ دوالر

أمريكي.
2:1:3

ال يجوم تقديم اعترات علم الق اررات التي يتخذها الحكم فم المعلب عمال

2:1:3

تبت اللجا الماظم للبطول في االعترات في اليوم التالي للمباراة المعيا

باختصاصاتا .

باالعترات طبقا للوائ االتحاد العربي ويبلغ رئيس وفد الأري المعترت

بقرار اللجا في اأس اليوم .
2:3
1:2:3

االستئااف
يقدم االستئااف علم ب اررات اللجا الماظمـ خـالل ( )3أربـة سـاعات

مـن اسـتالم رئـيس الوفـد للقـ اررات ويرفـ االسـتئااف برسـم تـأمين بــدرة
 1222ألف دوالر أمريكي

2:2:3

تبت لجا االستئااف فو ار في األمر وخـالل فتـرة أبصـاها اهايـ اليـوم

2:2:3

فـ ــي حـ ــال ببـ ــول االسـ ــتئااف شـ ــكال وموضـ ــوعا يـ ــرد رسـ ــوم االعت ـ ـرات

الساب ليوم المباراة القادم للأري المعاي باالستئااف .

واالستئااف

المادة العاشرة
اللون

1:12

ألوان المالبس وتربيمها

يمب ـ ــت ك ـ ــل وف ـ ــد الل ـ ــون األساس ـ ــي لمالب ـ ــس فريق ـ ــا والل ـ ــون
االحتيـ ـ ــاطي عاـ ـ ــد تمبيـ ـ ــت العباتـ ـ ــا فـ ـ ــي االجتمـ ـ ــاع الأاـ ـ ــي

ويصطحب كل فري مالبسا مـن اللـون االحتيـاطي فـي كـل

مب ــاراة ويج ــب أن يك ــون الل ــون االحتي ــاطي مخالأ ــا لل ــون
2:12
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األساسي .

يمـ ــا الأري ـ ـ المستضـ ــيف للبطول ـ ـ ح ـ ـ االحتأـ ــاظ بلـ ــون
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تشابا اللون

2:12

مالبسا في المباريات التي يلعبها .

فــي حال ـ تشــابا أل ـوان الأ ـريقين المتقــابلين أو وجــود التبــاس

الاظر أو لضرورة الاقل التلأميواي يترتب علم أحد الأريقين

عن طري القرع تييير مالبسا وف ما يلي -:

 1:2:12يجرى القرع

مممل اللجاـ الماظمـ علـم البطولـ ذا تبـين

ذلك ببل الحضور لم الملعب .

 2:2:12يجــرى القرع ـ الم اربــب الرســمي وفــي حال ـ غيابــا تجريهــا
األلوان والتربيم

3:12

اإلعالن

3:12

المحكم ذا ظهر ذلك ببل اللعب مباشرة .

تكون أسـماء الالعبـات وتـربيم بمصـااهن بخـط واضـ علـم
بحــا يتـي للمتأـرج والمشــاهد براءتهـا وفـ

ظهـر القمـي

تعليمات االتحاد الدولي ويجب أن تحـتأظ الالعبـ بربمهـا
في جمية مباريات فريقها في البطول .

ال يج ـ ــوم اس ـ ــتخدام أي ع ـ ــالن ( ش ـ ــهار ) تج ـ ــاري عل ـ ــم
مالبــس الالعبــات ال بعــد اعتمــاده مــن ببــل اللجاـ الماظمـ

للبطول .

المادة الحادي عشرة
التمامات

االتحاد العربي

الشئون المالي

1:11

يتكأل االتحاد العربي لكرة القدم بما يلي -:

1:1:11

اأقات السأر ذهابا توايابا والمخصصـات اليوميـ لمممليـا (

2:1:11

ض ـ ــاف ل ـ ــم

لجا ماظم – لجا محكمات )

اأق ـ ــات الس ـ ــأر ذهاب ـ ــا تواياب ـ ــا للمحكم ـ ــات

تعويضاتهن

بوابــة (  ) 122مائ ـ دوالر أمريكــي يوميــا أو مــا يعادلهــا

بعملـ بابلـ للتحويـل عـن كـل يـوم مـن أيـام البطولـ وحتـم
2:1:11
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يومين ببل وبعد اهاي البطول .

تق ــديم ك ــأس البطولـ ـ والمي ــداليات للأ ــر الأ ــائمة ب ــالمراكم
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التمامات
االتحادات
التمامات

المالم األولم في اهائيات البطول .

2:11

تتحم ــل االتح ــادات المش ــترك اأق ــات الس ــأر ذهاب ــا تواياب ــا

2:11

يتحمل االتحاد المضيف ما يلي -:

ألعضاء وفودها في األدوار التمهيدي واهائيات البطول

االتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد 1:2:11

تك ــاليف االستض ــاف ف ــي فا ــاد مااس ــب ومؤهلـ ـ لمممل ــي

2:2:11

تكـ ــاليف االستضـ ــاف فـ ــي فاـ ــاد مؤهل ـ ـ ومااسـ ــب للوفـ ــود

المستضيف

االتحاد العربي والمحكمات.

المشترك علم ال تميد المدة عن يـومين ببـل بـدء البطولـ

ويومين بعد ااتهاء أخر مباراة يلعبها الأري .

2:2:11

ت ـ ــأمين المواص ـ ــالت الداخليـ ـ ـ المااس ـ ــب لمممل ـ ــي االتح ـ ــاد

3:2:11

توفير الرعاي الصحي والعالج الطبي .

3:2:11

العربي والمحكمات والمراببين والعبات الأر توادارييها .
توفير األمن في مكان بام الوفود
المادة المااي عشرة

مراسم حألي االفتتاي والختام
المراسم

1:12

تحدد األماا العام مراسم حألـي االفتتـاي والختـام وتبلـغ بـا

اللجا ـ الماظم ـ والأــر المشــارك فــي االجتمــاع الــذي يعقــد

لما ــدوبات الأ ــر المش ــارك إلجـ ـراء القرعـ ـ ووض ــة ج ــدول
المباريات .
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