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... تمھيد:ًأوال

First: Introduction

All Participating Associations Must Abide With باإلض افة ال ى الش روط المنص وص عليھ ا ف ي النظ ام
These Regulations As Well As The Statutes of  عل ى االتح ادات، األساسي التحاد غرب آسيا لك رة الق دم
"WAFF"

المش اركة ف ي بط والت االتح اد االلت زام والتقي د بم ا ورد
. في ھذه التعليمات
In case of any discrepancy in the وفي حال ة وج ود أي خ الف ف ي تفس ير النص وص يك ون
interpretations of texts, the text written in
.النص المكتوب باللغة العربية ھو المعتمد
Arabic shall prevail and is authoritative.

Second: Definitions ….
Federation
Host
association

West
Asian
Football
Federation "WAFF"
The
national
host
association

...  تعاريف:ً ثانيا
. اتحاد غرب آسيا لكرة القدم:

االتحاد

. االتحاد الوطني المستضيف للبطولة: اد

االتح
المستضيـف
Any
championship
or  البطول ة أو البط ـوالت الت ي ينظمھ ا: ة أو
البطول
championships for men .اتحاد غرب آسيا لكـرة القــدم للرجال
البطوالت

Championship
or
championships organized by "WAFF"
The statutes of "WAFF"
Statutes

 النظ ام األساس ي التح اد غ رب آس يا: ام
النظ
.لكرة القدم
األساسي
The local committee formed  اللجن ة المحلي ة الت ي يش كلھا االتح اد: ة
Organizing
اللجن
by the host association
committee
.المضيف
المنظمـة
Director of the The championship director  الم دير المس مى م ن قب ل االتح اد: مدير البطولة
championship is the one who shall have to
.المستضيف
Supervising
committee

Disciplinary
committee

Appeals
committee

be named by the host
association/federation.
The "WAFF" shall appoint
the supervising committee
of the championship which
consists of the "WAFF"
general
secretary,
championship
manager,
WSG representative, match
commissioner,
referee
assessor.
The committee which is
Composed of (3) three
members, headed by the
referee
assessor,
and
membership of the match
commissioners.
The committee Composed
of (3) three members,
headed by "WAFF" general
secretary and other two
members to be named
before the start of the
championship.

 اللجن ة المش رفة ھ ي الت ي يس ميھا: ة
اتحاد غرب آس يا وتض م ف ي عض ويتھا
، مـ ـدير البطول ة،األمين العام لالتح اد
، مراق ب البطول ة،WSG من دوب
.مقيم الحكام

اللجن
المشرفة

( ثالثة أعضاء3)  اللجنة المؤلفة من: اللجنة التأديبية
برئاسة مقيم الحكام وعضوية مراقبي
.البطولة

( ثالث ة أعض اء3)اللجن ة المؤلف ة م ن: ة
برئاسة األمين العام التح اد غ رب آس يا
.وعضوين يتم تسميتھما قبل البطولة

لجن
االستئناف

تعليمات
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ـركة  :ش ركة التس ويق  WSGالوكي ل The World sport Group
الشــ
الرس مي لتس ويق حق وق الرعاي ة "WSG" is the official sponsor
الراعية
for
the championships
واإلعالن للبطوالت التي ينظمھا اتح اد
"organized by the "WAFF

Sponsor

غرب آسيا لكرة القدم.

التلفزي
ون  :الھيئة التلفزيونية في الدول ة المض يفة
الت ي يعھ د إليھ ا مھم ة ت أمين التغطي ة
المستضيف
التلفزيونية وتوفير الش ارة الدولي ة لھ ذه
التغطي ة للھيئ ات التلفزيوني ة األخ رى
الحاص لة عل ى حق وق الب ث وف ق
الش روط الفني ة وبالتنس يق م ع ش ركة
التس ويق  ،وإع داد ملخص ات يومي ة
لفعالي ات البطول ة وتوفيرھ ا لھ ذه
الھيئ ات وت وفير الخ دمات الفني ة
المجانية أو المأجورة لمندوبيھا.
وق  :جمي ع الحق وق الخاص ة بالبطول ة
الحق
يملكھ ا اتح اد غ رب آس يا ،والقابل ة
التجارية
لالستثمار التجاري بما ف ي ذل ك حق وق
الرعاي ة واإلع الن والت رخيص
باس تخدام الش عارات والعالم ات
والمسميات الخاصة باتحاد غ رب آس يا
والبطول ة ،وحق وق الب ث اإلذاع ي
والتلفزي وني بمختل ف الوس ائل
واألس اليب ،والحق وق الس معية
والبص رية الفرعي ة األخ رى المتعلق ة
بالبطولة.

The host broadcaster at the
host country who shall
provide the international link
to the other right holders to
broadcasters as per the
terms of the "WSG" and to
provide
free
or
paid
technical services to the
reporters
of
these
broadcasters.

Host
broadcaster

All commercial rights of the
championship are owned by
"WAFF", including, and not
limited to all the rights of
commercial exploitation of
the
advertising
rights,
broadcast rights, competition
data, concession rights, film
rights, hospitality rights,
image rights, merchandising
rights, promotional rights,
sponsorship rights, travel
and tour rights, new media
rights, video rights and/or
commercial exploitation by
any other means.

Commercial
rights
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 البطولة:ً ثالثا

Third: The Championship
The Name

المسمى

3/1

The Seventh West Asian Football
Federation "WAFF" championship
for men
Official Sponsor
3/2
The "WAFF" and the "WSG" shall
have the right to add any name to
the above mentioned name of the
championship and all participants
shall be obliged to use the
accredited official name of the
championship.
Participation
3/3
The
participants
in
the
championship
shall
be
the
members of "WAFF" as well as
any other invited none members
of “WAFF” and affiliated with
"FIFA" and "AFC"
3/4
Participation shall only be allowed
to the "A" national team

" بطول ة اتح اد غ رب آس يا الس ابعة " للرج ال
لكرة القدم

الراعي الرسمي
2/3
يح ق التح اد غ رب آس يا والش ركة الراعي ة
،" إضافة أي اسم عل ى مس مى البطول ةWSG"
وعلى كافة األطراف المعنية االلتزام باس تخدام
.المسمى المعتمد
المشاركة في البطولة
3/3
،يشارك في البطول ة ال دول األعض اء باالتح اد
ك ذلك ال دول الت ي ت تم دعوتھ ا للمش اركة
بالبطول ة والمنتس بة لالتح ادين ال دولي
.واآلسيوي لكرة القدم
.المشاركة بالبطولة تكون بالمنتخب األول فقط

Withdrawal
3/5

3/5/1

3/5/2

3/5/3

3/5/4

1/3

4/3

االنسحاب
إ ّن االتحادات التي تؤك د مش اركتھا ث م تنس حب
-: يترتب عليھــــــا ما يلي،بعد ذلك

5/3

إذا انس حب اتح اد بع د تأكي د المش اركة وقب ل
إج راء القرع ة ي تم دف ع غرام ة مالي ة مق دارھا
 دوالر أمريك ي ( عش رة آالف10,000)
.دوالر

1/5/3

إذا ك ان االنس حاب بع د إج راء القرع ة وقب ل
 في تم دف ع غرام ة مالي ة،شھر من بداية البطولة
20,000) مقدراھــــ ـا عش رون أل ف دوالر
.(دوالر أمريكي

2/5/3

 يوم ا ً م ن30 إذا انس حب فري ق خ الل
موعـــــــد بدايـــــة البطولة فيتم دفع غرامـــــة
مالي ة مقدارھــــــ ـا أربع ون أل ف دوالر
.( دوالر أمريكي40,000)
If withdraw after the start date of إذا ك ان االنس حاب بع د ب دء البطول ة في تم دف ع
the championship, the withdrawn 60,000) غرام ة مق دارھا س تون أل ف دوالر
“FA” shall be subject to a penalty
.(دوالر أمريكي

3/5/3

Associations that confirm their
participation then withdraw for any
reason shall fulfill the following:
If
an
Member
Association
withdraws after confirming its
participation prior to the draw, the
withdrawn “FA” shall be subject to
a penalty of ten thousand US
dollars ($10000.00)
If withdraw after the draw and
before (1) one month of the
championship, the withdrawn “FA”
shall be subject to a penalty of
twenty thousand US dollars
($20.000)

If a team withdraws within 30 days
before the start date of the
championship, the withdrawn “FA”
shall be subject to a penalty of forty
thousand US dollars ($40000.00)

of sixty thousand
($60000.00)

US

dollars

4/5/3
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Protests
3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

االعتراضات
Subject to the following provisions,
protests are objections of any kind
to occurrences that have a direct
effect on the matches of the
Competition (state and marking of
the pitch, match equipment,
eligibility of players, stadium
installations, footballs, etc.) and
any matters related to breach of
these Regulations.
Any Protest shall be first submitted
in
writing
to
the
Match
Commissioner within two (2) hours
of the match final whistle signed by
the head of delegation concerned
team and accompanied by a fee of
US$ 500 (One hundred American
Dollars) non-refundable if the
protest rejected.
Protests against any incidents that
occur during the course of a match
shall be made to the referee by the
team captain immediately after the
disputed incident and before play
has been resumed.
However, the referee’s decisions
regarding match incidents during
the match are considered final.
Once the final Match of the
Competition has ended, any
protests described in this article
shall be disregarded.

Fourth: forming committees
4/1

The "WAFF" shall form A
specialized inspection committee
to conduct a field visit to the
countries interested in hosting one
of the "WAFF" championships to
check the available facilities and to
hold a coordinating meeting with
the authorized officers of the host
association so as to check on the
preparations and the capabilities
available
for
hosting
the
championship.

 ف إن االعتراض ات، حس ب الض وابط التالي ة
ھ ي احتجاج ات عل ى أي ن وع م ن األح داث
،ذات التأثير المباشر عل ى مباري ات المس ابقة
:وتتضمن
، مع دات المب اراة،حال ة وتخط يط الملع ب
، الك رات، منش آت الملع ب،أھلي ة الالعب ين
وأي ة أم ور أخ رى تتعل ق بخ رق لھ ذه
.التعليمات

6/3

يق دم االعت راض إل ى مراق ب البطول ة خ الل
ساعتين من انتھاء المب اراة موقع ا ً م ن رئ يس
 مرفق ا ً ب االعتراض رس م بقيم ة،الوفد المعني
( دوالر نقداً غير مستردة ف ي ح ال ت م500)
.رد االعتراض

7/3

االعتراضات عل ى أي ح وادث وقع ت خ الل
المب اراة يج ب أن توج ه مباش رة إل ى الحك م
عب ر ك ابتن المنتخ ب مباش رة بع د وق وع
.الحادثة وقبل استئناف اللعب

8/3

بجمي ع األح وال ف إن ق رارات الحك م ح ول
الوقائع المتصلة باللعب تعتبر قرارات نھائية

9/3

 أي،بمج رد انتھ اء المب اراة النھائي ة للمس ابقة
.اعتراضات مفصلة بھذه المادة سيتم تجاھلھا

10/3

 تشكيل اللجان:ً رابعا
لجنة تفتيش فني ة متخصص ة م ن اتح اد غ رب
آسيا لعمل زي ارة ميداني ة للبل دان الت ي ترغ ب
باستض افة إح دى بط والت اتح اد غ رب آس يا
للتع رف عل ى م دى ت وفر ش روط االستض افة
وعق د اجتم اع تنس يقي م ع المس ئولين
المفوض ين ف ي البل د المض يف للوق وف عل ى
.االستعدادات واإلمكانيات المتوفرة للبطولة

1/4
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Organizing Committee
4/2

4/2/1

4/2/2

4/2/3

اللجنة المنظمة
The host Association shall form an من مسؤوليات الدولة المستضيفة تشكيل لجن ة
2/4
organizing committee for the
:منظمة للبطولة تتولى االختصاصات التالية

championship
With the following responsibilities:
Organization of the Competition in
accordance
with
"WAFF"
regulations, and to take the
necessary decisions in relation to it.
Forming the sub-committees or
working groups to fulfill the
assigned duties as needed.

تنظ يم البطول ة طبق ا ً لل وائح المعتم دة م ن قب ل
اتح اد غ رب آس يا واتخ اذ الق رارات الالزم ة
.بشأنھا

1/2/4

تش كيل اللج ان الفرعي ة المعاون ة أو ف رق
العمل الستكمال جوانب العمل كلما لزم األمر
.ذلك
Select the playing and the training اختي ار المالع ب الت ي تق ام عليھ ا المباري ات
fields which shall be subject to the وت دريبات الف رق وتخض ع لموافق ة فري ق
approval
of
the
technical
.التفتيش الفني

2/2/4

3/2/4

inspection team

Supervising Committee
4/3

4/3/1
4/3/2

4/3/3

The "WAFF" shall name the
supervising committee of the
championship which is composed
of: the "WAFF" General secretary,
championship manager, WSG
representative,
the
match
commissioner and the referee
assessor. It's duties to deal with
the following:
To supervise the Technical, the
administrative and the media
matters.
To be in charge of the opening
and the closing ceremonies and
the distribution of the awards and
the prizes in coordination with the
organizing committee.
Issuing of accreditation cards for
the official delegation members,
committees members, the general
secretariat
staff,
match
commissioners, referee assessors
and the referees

Disciplinary Committee
4/4

The "WAFF" shall name the
disciplinary committee members,
which is headed by the “Referee
Assessor and include the match
commissioner. This committee shall
deal and
be responsible for the
following:

اللجنة المشرفة
3/4
يقوم اتحاد غرب اسيا بتسمية اللجن ة المش رفة
عل ى البطول ة الت ي تت ألف م ن األم ين الع ام
 من دوب، مـ ـدير البطول ة،التح اد غ رب آس يا
. مراق ب البطول ة ومق يم الحك ام،WSG
-:وتتولى المھام التالية

اإلش راف الفن ي واإلداري واإلعالم ي عل ى
.البطولة

1/3/4

ت ولي مراس م حف ل الخت ام وتوزي ع الج وائز
.بالتنسيق مع اللجنة المنظمة

2/3/4

إص دار بطاق ات االعتم اد )الھوي ات( للوف ود
الرس مية المش اركة ف ي البطول ة وأعض اء
اللجان وجھاز األمانة العامة ومراقب ي وحك ام
.البطولة

3/3/4

لجنة االنضباط
4/4
يقوم اتحاد غرب آس يا بتس مية أعض اء اللجن ة
التي يرأسھا مقيم الحكام وتضم في عض ويتھا
 حي ث تت ولى اللجن ة المھ ام،مراقب ي البطول ة
-:التالية

REGULATIONS

تعليمات

7th "WAFF" CHAMPIONSHIP
FOR MEN

بطولة اتحاد غرب آسيا السابعة بكرة القدم
للرجال

4/4/1

Any
reported
misconduct
by
commissioners or referees committed
by any officials or players.

4/4/2
4/4/3

The suspension of players and officials
The committee has the right to
suspend a player and prevent him
from taking part in the championship
matches, and in case further action
needed to be taken, the case shall be
reported
to
the
Supervising
Committee to be assessed.

Appeals committee
4/5

During the Technical Meeting the
"WAFF" shall name the members
of the Appeals Committee headed
by "WAFF" General Secretary, the
committee responsibility is to look
into and study any appeals
presented by teams and to take
the needed decision/s

General secretariat
4/6

The "WAFF" shall name the
general secretariat team who will
take
responsibility
of
the
administrative duties of the
championship's
supervising
committee, refereeing, preparing
for technical meetings and printing
its minutes of meetings, in addition
to other organizational aspects
concerning
the
supervising
committee
and
participating
teams.

أي س وء تص رف ق ام ب ه مس ؤول او الع ب
وت م اإلب الغ عن ه بأح د التق ارير الخاص ة
.بالمراقبين او الحكام
.حاالت توقيف الالعبين والمسؤولين
يحق للجنة أن توقف العبا ً ع ن االش تراك ف ي
 وف ي ح ال ارت أت اللجن ة،مباري ات البطول ة
 فيج ب رف ع األم ر إل ى،اتخ اذ عقوب ات أش د
.اللجنة المشرفة للنظر فيه

2/4/4
3/4/4

لجنة االستئناف
يق وم اتح اد غ رب آس يا لك رة الق دم خ الل
االجتم اع الفن ي للبطول ة بتس مية أعض اء
اللجنة التي يرأسھا األمين العام التحاد غ رب
.آسيا لكرة القدم
وتك ون مس ؤولياتھا النظ ر ف ي كاف ة
.االعتراضات المقدمة من الفرق

5/4

جھاز األمانة العامة
6/4
يقوم اتحاد غرب آس يا بتس مية من دوبي فري ق
األمان ة العام ة ال ذين س يتولون األعم ال
اإلداري ة الخاص ة باللجن ة المش رفة عل ى
 واإلع داد، وش ؤون التحك يم،البطول ة
 إضافة، وطبع محاضرھا،لالجتماعات الفنية
إل ى األم ور التنظيمي ة األخ رى الت ي تتعل ق
.باللجنة المشرفة والفــرق المشاركة

Championship Director
4/7

1/4/4

shall be named by the Organizing  ويك ون،ي تم تس ميته م ن قب ل اللجن ة المنظم ة
Committee and will be directly مس ئوال مباش راً ع ن أي ة أم ور إداري ة
responsible before "WAFF" for any
.وتنظيمية أمام اتحاد غرب آسيا
administrative and organizational
matters

مدير البطولة
7/4
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Fifth: registration of officials and
players and their eligibility
5/1

5/2

5/3
5/3/1

Each participating association shall
send a preliminary registration list
of a maximum 30 players,
including a minimum of (3) three
goalkeepers and (10) officials
including head of delegation, to the
General Secretariat of "WAFF"
(30)
days
prior
to
the
commencement
of
the
championship.
Participating teams are required to
register 20 players, including a
minimum of (3) three goalkeepers
and 10 officials out of the
preliminary list (article 5/1) at the
managers meeting to be held 24
hours before the commencement
of the championship.
The participating delegation shall
be composed of thirty (30)
persons as follows :
(10) Ten Officials as follows:
- The head of delegation
- Team Manager
- Media Officer / Translator
- Technical Manager
- Coach
- Assistant Coach
- Goalkeepers’ Coach
- Doctor/ Medical Officer
- Medic / masseuse
- Equipments Officer

 تسجيل اإلداريين والالعبين وأھليتھم:ً خامسا
يح ق لك ل اتح اد مش ارك بالبطول ة ان يس جل
( العب ا ً تتض من بح د30) ف ي قائمت ه األولي ة
( إداريين بم ا10) و،( حراس مرمى3) أدنى
 وترس ل ال ى مق ر األمان ة،ف يھم رئ يس الوف د
( يوم ا ً م ن انط الق30) العام ة لالتح اد قب ل
.البطولة

1/5

ي تم تحدي د القائم ة النھائي ة والمتض منة أس ماء
( ح راس3) ( العب ا ً تتض من بح د أدن ى20)
( إداري ين م ن ض من الالئح ة10) مرم ى و
( خ الل االجتم اع الفن ي1/5) ال واردة بالبن د
الذي يعقد لمدراء الفرق قبل ي وم م ن انط الق
.البطولة

2/5

(30) يت ألف الوف د المش ارك بالبطول ة م ن
-:شخصا ً وحسب التالي

3/5

،( للوف د اإلداري10) عش رة أش خاص
-:وحسب التالي

1/3/5

. رئيس الوفد. مدير الفريق. مترجم/ المنسق االعالمي. المدير الفني. مدرب. مساعد مدرب. مدرب حراس مرمى. طبيب. مدلك/  معالج. مسؤول المعدات-

5/3/2

(20) twenty players including a ( العب ا ً م ن ض منھم بح د أدن ى20) عش رون
minimum of (3) three goalkeepers
.( حراس مرمى3)

5/4

Only registered players appearing
in the official forms and those
holding the Passports of the
participating country as per FIFA
Regulations on the Status and
Transfer of Players, Annex 2
Article 1 Page 30 may participate.

تكون المشاركة بالالعبين المسجلين في
الكشوفات الرسمية والذين يحملون جوازات
سفر الدولة المشاركة حسب أنظمة االتحاد
الدولي المتعلقــــــــة بأحــــــوال وانتقاالت
1 ( المادة2 الالعــــــبين )الملحق رقم
.(30) صفحة

2/3/5
4/5

5/5
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In case the preliminary list
mentioned in article (5/1) is sent
after the registration deadline
which is 30 days before the start
date of the championship, a fine of
($5000) five thousand us dollars
will be imposed on the concerned
association.

Officials and players I.D
5/6

The "WAFF" shall issue in
coordination with the organizing
committee the accreditation cards,
which will be handed over by the
match commissioner to the team
manager
at
the
managers
meeting.

5/7

The accreditation cards of the
registered players will be checked
by the match commissioner as per
the lists issued by "WAFF", and in
accordance
with
the
data
presented
by
associations.
Accreditation Card is the only
document to prove the player's ID.

5/8

If the team's official fails to
present the player's ID card to the
match commissioner, the player
will not be allowed to participate in
the match, and the amount of five
hundred US Dollars ($500) fine
will be imposed on the association
to replace each lost ID card.

Sixth:
Draw
Procedures
Championship System
6/1

6/2

and

The Draw for the championship
will be held at the time and place
decided by WAFF in coordination
with the Organizing Committee.
Special regulations depending on
the number of participating teams
will be issued by WAFF according
to the
known
Asian and
International regulations.

في حال إرس ال القائم ة األولي ة ال واردة بالبن د
(30) ( بع د الت اريخ المح دد وھ و قب ل1/5)
 سيتم فرض غرام ة،يوما ً من انطالق البطولة
( خمس ة آالف دوالر5000$) مالية مق دارھا
.على االتحاد المعني

5/5

ھويات اإلداريين والالعبين
6/5
يص در اتح اد غ رب آس يا ھوي ات اإلداري ين
والالعب ين الم ؤھلين وي تم تس ليمھا م ن قب ل
مراقب البطولة لمدير الفريق خ الل االجتم اع
.الفني للبطولة

الھوي ات ھ ي الوثيق ة األساس ية إلثب ات
 ي تم التحق ق م ن ھوي ات.شخص ية الالع ب
الالعب ين الم درجين بقائم ة الفري ق م ن قب ل
مراق ب المب اراة طبق ا ً للق وائم الص ادرة ع ن
 ووفق البيان ات الت ي تق دمھا،اتحاد غرب آسيا
االتحادات استناداً إلى م ا ھ و وارد ف ي ج واز
الس فر باعتب ار أن الھوي ات ھ ي الوثيق ة
.األساسية إلثبات شخصية الالعب
إذا ل م يق دم مس ؤول الفري ق ھوي ات الالعب ين
لمراقب المباراة رغ م تس لمھا م ن قب ل اللجن ة
 فإن ه ل ن يس مح بمش اركة الالع ب،المش رفة
الذي لم تبرز ھويته للمراقب وس يغرم الفري ق
( مائ ة دوالر ع ن ك ل بطاق ة500) مبلـ ـغ
.مفقودة

7/5

8/5

 إجراءات القرعة ونظام البطولة-:ً سادسا
تج ري القرع ة ف ي المك ان والزم ان ال ذي
يح دده اتح اد غ رب آس يا بالتنس يق م ع اللجن ة
.المنظمة للبطولة
يق وم اتح اد غ رب آس يا لك رة الق دم باعتم اد
تعليم ات خاص ة لنظ ام البطول ة وفق ا ً لع دد
 وفقا ً لألنظمة المتع ارف،المنتخبات المشاركة
.ً عليھا آسيويا ً ودوليا

1/6

2/6

6/3

6/4

6/5

6/6

6/7

6/8

6/9
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All Matches shall be played in
accordance with the Laws of the
Game
laid
down
by
the
International Football Association
Board and published by FIFA.
Three points shall be awarded for
a win, one point for a draw, and
NONE for a loss
Each Match shall last ninety (90)
minutes, comprising two periods of
forty-five (45) minutes, with an
interval of fifteen (15) minutes in
between from the whistle ending
the first period to the whistle
starting the second period.
Only three (3) substitutes listed on
the Match Starting List may take
part in the Match. A player who
has been substituted out may take
no further part in the Match.
If there are fewer than seven (7)
players on the pitch from either
team during the match, the Match
shall be abandoned as per the
provisions of Article 7 of these
regulations
”
Matches
Abandonment”. In this case, the
organizing Committee (and if
required the WAFF Disciplinary
Committee) shall decide the result.
In accordance with the provisions
of these regulations, extra time is
to be played as a result of a draw
at the end of normal playing time, it
shall consist of two (2) periods of
fifteen (15) minutes each, with an
interval of five (5) minutes at the
end of normal playing time, but not
between the two periods of extra
time.
If the result is still a draw after the
two periods of extra time, penalty
kicks shall be taken to determine
the winner, in accordance with the
procedures described in the Laws
of the Game.

كافة المباريات يجب أن تلعب بما يتوافق مع
قوانين اللعبة الموضوعة من قبل مجلس اتحاد
.كرة القدم الدولي والمنشورة من قبل الفيفا

3/6

تم نح ث الث نق اط للفري ق الف ائز بالمب اراة
 وال،ونقطة واحدة لكل فريق في حالة التعادل
.شيئ للخاسر
 مقسمة إلى،مدة كل مباراة تسعون دقيقة
 مدة كل شوط خمسة وأربعون،شوطين
 تتخللھما استراحة مدتھا خمسة عشر،دقيقة
دقيقة من صافرة نھاية الشوط األول إلى
.صافرة بداية الشوط الثاني

4/6

( ثالثة بدالء على قائمة بدء3) يسمح فقط لـــ
.المباراة بالمشاركة في المباراة
الالعب المستبدل خارجا ً ال يمكن أن يشارك
.مرة أخرى في المباراة

6/6

( سبعة العبين من أي7) إذا تواجد أقل من
 فإن المباراة،من المنتخبين خالل المباراة
( من7) ستترك وحسب ضوابط المادة رقم
 وفي ھذه،"ھذه التعليمات "ترك المباريات
الحالة ستقرر اللجنة المشرفة )وإذا تطلب
.األمر اللجنة التأديبية( حول النتيجة

7/6

 يتم اللجوء،حسب ضوابط ھذه التعليمات
للعب وقت إضافي على إثر انتھاء الوقت
 وسيتكون الوقت،األصلي للمباراة بالتعادل
( مدة كل منھما2) اإلضافي من شوطين
( خمسة5)  مع استراحة مدتھا،( دقيقة15)
 وال،دقائق عند نھاية الوقت األصلي للمباراة
.يوجد استراحة بين شوطي الوقت اإلضافي

8/6

إذا استمرت نتيجة التعادل بعد انتھاء
 سيتم اللجوء للركالت،الشوطين اإلضافيين
 بما،الترجيحية من نقطة الجزاء لتحديد الفائز
يتماشى مع اإلجراءات الموضحة في قوانين
.اللعبة

9/6
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6/10

6/11

If the taking of kicks from the
penalty mark cannot be started or
completed because of weather
conditions or for other reasons
beyond control, the results shall be
decided by the drawing of lots by
the Referee in the presence of the
Match Commissioner and the two
(2) team captains.
Officiating in the championship are
the referees and assistant referees
registered in the last list issued by
"AFC"/FIFA.
The daily allowances of such
referees and assistant referees will
be the same as specified in the
"AFC" regulations in coordination
with “WAFF”
The match commissioners and
referee assessors are neutral.

Cautions and expulsions
6/12

6/13

6/14

6/15

A player who receives two (2)
cautions (yellow cards) during the
Competition shall automatically be
suspended from the Match
following the Match in which he
received the second caution.
A player who receives 1 red card
during the Competition shall
automatically be suspended from
the following Match and stays
suspended until the Disciplinary
Committee makes a decision
concerning his suspension.
All cautions after the first stage of
the championship are void, except
for any disciplinary penalties or
suspension due to a red card or
two yellow cards.
The suspended player and/or
official who have been sent off
during the championship shall
remain suspended from play until
his case has been decided by the
Disciplinary Committee.

إذا تعذر بدء أو استكمال الركالت الترجيحية
بسبب الظروف الجوية أو لسبب آخر خارج
نطاق السيطرة فإن النتيجة ستقرر عبر سحب
 وبحضور مراقب،القرعة من قبل الحكم
.المباراة وقائدي المنتخبين

10/6

ي دير مباري ات البطول ة الحك ام والحك ام
المس اعدون المس جلون عل ى آخ ر قائم ة
ص ادرة ع ن االتح ادين اآلس يوي وال دولي
ويتقاض ى ھ ؤالء الحك ام والحك ام المس اعدين
األتع اب المق ررة ف ي االتح اد اآلس يوي لك رة
القدم بالتنسيق مع اتحاد غرب آسيا ويج ب أن
يك ون مراقب ي المباري ات ومقيم ي الحك ام
.محايدين

11/6

اإلنذارات والطرد
12/6
الالعب الذي يتلقى إنذارين خ الل البطول ة أو
في نفس المباراة يوقف ع ن اللع ب تلقائي ا ً ف ي
المباراة التي تل ي تل ك الت ي تلق ى فيھ ا اإلن ذار
.الثاني
،الالعب ال ذي يحص ل عل ى البطاق ة الحم راء
يوق ف ع ن اللع ب تلقائي ا ً ف ي المب اراة التالي ة
ويبق ى موقوف ا ً ع ن اللع ب حت ى تأخ ذ اللجن ة
.التأديبية قراراً بشأنه

13/6

 وال،تس قط اإلن ذارات بع د نھاي ة ال دور األول
يش مل ذل ك العقوب ات التأديبي ة أو اإليق اف
لمب اراة واح دة بس بب الحص ول عل ى البطاق ة
.الحمراء أو اإلنذار الثاني

14/6

أو المدرب المط رود/أو االداري و/الالعب و
خ الل المس ابقة يج ب أن يبق ى موقوف ا ً حت ى
.ينظر بأمره من قبل لجنة االنضباط

15/6
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6/16

Each participating Association يتحم ل ك ل اتح اد مش ارك مس ؤولية مراقب ة
shall bear the responsibility of أو االيقاف ات الحاص لة بح ق/اإلن ذارات و
monitoring the cautions and/or
وض مان أھلي ة العبي ه،العبي ه وإدارييه
suspensions received by its
.أو المشتركين في المسابقة/المسجلين و
players and officials and to ensure
that all players registered and/or
fielded during the competition are
eligible to play.

Seventh: Championship Rules
Conditions of match
7/1

The matches may be played in
daylight or under floodlight
according to "FIFA" standards

7/2
7/2/1

Stadia Requirements:
The turf of the championship's
stadiums shall be natural with the
international standards approved
by "FIFA" , in addition to the
following :
The Stadia must be located in a
city which has an international
airport within a radius of one
hundred (100) kilometers and a
journey time of no more than sixty
(60) minutes between the Venue
of the Match and the international
airport.
The field of play must have the
following dimensions:

7/2/2

7/2/3

7/2/4

7/2/5

Length:
minimum
100m
~
maximum 110m
Width: minimum 64m ~ maximum
75m
The Stadium must be equipped
with a public address system
including a giant screen to
ensures the messages can be
delivered to the public areas
inside and outside the Stadia, and
shows the match results
Seated stadia with capacity
(10000) ten thousand with official
tribune and media tribune.

16/6

 قواعد البطولة-:ً سابعا
شروط المباراة
1/7
يج وز أن تق ام المب اراة ف ي النھ ار أو تح ت
األض واء الكاش فة طبق ا ً لمواص فات االتح اد
.الدولي
2/7
-:متطلبات المالعب
1/2/7
يج ب أن تك ون أرض ية مالع ب البطول ة م ن
النجي ل الطبيع ي وذات مواص فات عالمي ة
.معتمدة من االتحاد الدولي
يجب أن يتواج د االس تاد ف ي مدين ة لھ ا مط ار
( كيل ومتر ومس افة100) دولي وض من قط ر
( دقيقة فيما بين المطار60) زمنية ال تتجاوز
.ومكان إقامة المباريات

2/2/7

يج ب أن تك ون مقاس ات أرض الملع ب عل ى
:النحو التالي

3/2/7

 متر110 – 100 :الطول
 متر75 – 64 :العرض
يج ب أن يك ون االس تاد مجھ زاً بنظ ام ص وت
يتض من شاش ة عمالق ة لض مان إيص ال
الرس ائل لألم اكن العام ة داخ ل وخ ارج
. وإظھار نتيجة المباراة،االستاد

4/2/7

(10,000) م درجات ال تق ل س عتھا ع ن
عش رة آالف متف رج م ع منص ة رس مية
.ومنصة للصحفيين

5/2/7
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7/2/6

Health facilities, a meeting room مراف ق ص حية وقاع ات لالجتماع ات وص الة
and a press conference hall.
.لعقد المؤتمر الصحفي

6/2/7

7/2/7

Equipped rooms for
including hot water

7/2/7

7/2/8

Equipped Dressing rooms for both
teams (seats, lockers, W.C, hot
and cold water, a massage Table,
tactical white board with Marker
pin.)
Doping room equipped with: W.C
refrigerator , mineral water , chairs

7/2/9

7/2/10
7/2/11

7/2/12

7/2/13

referees غ رف مجھ زة باحتياج ات الحك ام بم ا فيھ ا

.توفير المياه الساخنة
غ رف مالب س للف ريقين مجھ زة بالمس تلزمات
، حمام ات، خ زائن،الخاص ة )مقاع د جانبي ة
 ل وح، س رير ت دليك،مي اه س اخنة وب اردة
.(ابيض

قاع ة مخصص ة لفح ص المنش طات مجھ زة
 مي اه معدني ة وكراس ي، ثالج ة،ب دورة مي اه
.الستراحة الالعبين
An emergency power generators مول دات كھربائي ة احتياطي ه لإلن اره ف ي ح ال
shall be available, in the event of a
.انقطاع التيار الكھربائي
power failure
A full-staffed medical room located
in close proximity to player’s
dressing room/field of play, fully
equipped with emergency medical
supplies and first aid facilities,
such
as:
oxygen,
masks,
defibrillator,
I/V
drip
sets,
emergency medicaments.
Doping control personnel:
- One (1) Doping Control Officer
- Four (4) Doping Control
Chaperones
- One (1) Security Officer
On-Pitch Medical Services:
– One (1) on-pitch Medical Officer
trained in Emergency
Medicine.
- Eight (8) trained stretcher bearers
in good physical condition.
- Two (2) Ambulances equipped
with emergency kits.

7/3

9/2/7

10/2/7

غرفة طبية مع الكادر الالزم في مك ان قري ب
، أرض الملع ب/ م ن غ رف تب ديل المالب س
ومجھزة بالمعدات الطبية الخاص ة ب الطوارئ
، األكس جين: مث ل،ومع دات اإلس عاف األول ي
، مع دات الخياط ة، جھ از الت نفس،األقنع ة
.عالجات الطوارئ

11/2/7

:طاقم فحص المنشطات
( واحد1)  مسؤول منشطات( مساعدين4)  مسؤول أمني واحد-

12/2/7

:الخدمات الطبية في أرض الملعب
 مسؤول طبي )طبيب( واحد مدرب على.حاالت الطوارئ
( ثمانية من حملة النقاالت بحالة جسدية8) .جيدة
 سياراتا إسعاف مجھزتان بمعدات الطوارئ-

13/2/7

Field changing
In case above requirements is not
available, the supervising committee
has the right to move the match to a
new
stadium
chosen
by
the
organizing committee where such
requirements is available , and such a
case the host country will bear all the
resulting costs for transfer of teams,
referees and officials.

8/2/7

تغيير الملعب
في حالة عدم توفر ھذه المواصفات فإن للجنة
المشرفة حق نقل المباراة إلقامتھا على ملع ب
آخ ر تخت اره اللجن ة المنظم ة وتت وفر في ه تل ك
 وف ي ھ ذه الحال ة تتحم ل الدول ة،المواص فات
المستض يفة جمي ع المص اريف المترتب ة عل ى
.انتقال الفريقين والحكام والمراقبين

3/7
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Training fields
7/4

The host country shall provide
standard training fields for visiting
teams.

Matches abandonment
7/5

7/5/1

7/5/2

7/5/3

مالعب التدريب
4/7
يج ب عل ى الدول ة المض يفة ت وفير مالع ب
مخصص ة لت دريب الف رق الزائ رة ومطابق ة
.للمواصفات
ترك المباريات
5/7
ف ي ح ال إيق اف الحك م للمب اراة قب ل نھاي ة أي
من شوطي المباراة أو أثناء أي شوط إض افي
بسبب الظروف القاھرة أو أي حوادث أخ رى
عل ى س بيل المث ال ال الحص ر ع دم مالئم ة
العشب للع ب أو بس بب س وء حال ة الطق س أو
( العب ين7)  تواجد أقل من،خلل في اإلضاءة
: فإنه يترتب اتخاذ اإلجراءات التالية،الخ

In the event the referee stopped
the match before the end of any
half or during the extra time due to
force majeure or any other
incidents for example but not
limited the pitch is not playable or
weather conditions or power
failure, fewer than (7) players for
reasons beyond control, the
following procedures must be
taken:
The
match
is
automatically ( دقيق ة30) تعلق المب اراة تلقائي ا ً لم دة ثالث ين
suspended for the duration of thirty لح ين تحس ن الظ روف بش كل ك اف قب ل
(30) minutes, unless the referee
اس تئناف المب اراة م ا ل م يق رر الحك م إمكاني ة
decides that the match can be
.استئناف المباراة قبل ھذه المدة
resumed
earlier,
to
allow
conditions to improve sufficiently to
restart the match.
At the discretion of the Match
Referee, another suspension of a
maximum of thirty (30) minutes
shall be allowed if in his opinion
this extra period of suspension will
allow the match to be resumed.
Otherwise, at the end of this
second thirty (30) minute period,
the Referee must declare the
match to have been abandoned.
If there are fewer than (7) players
on either of the teams during the
match due to sent off or injuries,
the referee will declare the match
to have been abandoned, and
depending on the match score at
the time of abandonment, victory
and the resultant (3) three points
will be awarded as well as the
score of (3-0), unless the score
was greater.

1/5/7

 دقيق ة أخ رى30 يس مح بتعلي ق المب اراة لم دة
وف ق م ا ي راه الحك م مالئم ا ً إذا رأى بأنھ ا
 وخالفا ً لذلك يج ب.ستسمح باستئناف المباراة
عل ى حك م المب اراة عن د نھاي ة فت رة التمدي د
 دقيق ة اإلع الن ع ن ت رك30 الثاني ة وق درھا
.المباراة

2/5/7

( س بعة العب ين7) ف ي ح ال تواج د أق ل م ن
عل ى أرض الملع ب ل دي أي م ن المنتخب ين
،خ الل المب اراة بس بب الط رد أو اإلص ابة
ً واعتم ادا،سيقوم الحكم ب إعالن ت رك المب اراة
 س يمنح الف وز،على نتيجة المباراة عند تركھ ا
.(0-3) للفريق اآلخر بنتيجة

3/5/7
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7/5/4

If through the fault of a team there (7) ف ي ح ال حض ر إل ى االس تاد أق ل م ن
are fewer than (7) players reported  س يقوم الحك م، العبين م ن أي م ن المنتخب ين
to the stadium before the match
 وم نح الف وز للفري ق،ب إعالن ت رك المب اراة
the referee will declare the match
.(0-3) اآلخر بنتيجة
to have been abandoned, victory
and the resultant (3) three points
will be awarded as well as the
score of (3-0).

4/5/7

7/5/5

In the case of an abandoned
match, the WAFF shall decide
within two (2) hours of the
Referee’s decision to abandon the
match whether the match result at
the time of abandonment is valid or
whether a replay shall be
organized, taking sporting and
organizational considerations into
account.

5/5/7

Cancellation of Matches
7/6

In case the match cannot
commence on time due to force
majeure, or any other incidents
such as, but not limited to, the field
is not fit for play, weather
conditions, floodlight failure, fewer
than (7) players for reasons
beyond control, etc. it must first be
delayed for a minimum of thirty
(30) minutes, unless the referee
decides that the match can
commence earlier, before a
decision to reschedule the match
is taken.

7/6/1

At the discretion of the Match
Referee, another delay of a
maximum of thirty (30) minutes
shall be allowed if in his opinion
this extra period of suspension will
allow the match to be commence.
Otherwise, at the end of this
second thirty (30) minute period,
the Referee must declare the
match to have been cancelled.

ف ي ح ال ت رك المب اراة يترت ب عل ى اتح اد
( س اعتين2) غ رب آس يا اتخ اذ ق رار خ الل
م ن ق رار الحك م بتعلي ق المب اراة ح ول م ا إذا
كان ت نتيج ة المب اراة عن د تعليقھ ا س ارية أو
يترت ب إع ادة إقام ة المب اراة م ع األخ ذ
بالجوان ب الرياض ية والتنظيمي ة بع ين
.االعتبار

إلغاء المباريات
6/7
ف ي ح ال ع دم ال تمكن م ن ب دء المب اراة ف ي
الموع د المح دد نتيج ة ألس باب الظ روف
القاھرة أو أي حوادث عرضية أخرى وتشمل
 حال ة،ب دون تحدي د ع دم جاھزي ة الملع ب
 تواج د أق ل م ن،الطق س وخل ل ف ي اإلض اءة
 فإن ه يج ب أوالً تعلي ق، ال خ..( العب ين7)
 دقيق ة عل ى األق ل م ا ل م30 المب اراة لم دة
يتخ ذ حك م المب اراة ق راراً بأن ه يمك ن ب دء
المباراة قب ل ذل ك وإال فإن ه يج ب اتخ اذ ق رار
.بتحديد موعد آخر إلقامة المباراة

 يس مح بت أخير المب اراة لم دة،اذا ارتأى الحك م
 دقيق ة أخ رى إذا ارت أى أن ھ ذه الفت رة30
 وخالف ا ً ل ذلك.اإلضافية ستسمح ببدء المب اراة
يج ب عل ى حك م المب اراة عن د نھاي ة فت رة
 دقيقة اإلع الن ع ن30 التمديد الثانية وقدرھا
.إلغاء المباراة

1/6/7
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7/6/2

In the case of a cancelled match,
the WAFF shall decide within two
(2) hours of the Referee’s decision
to cancel the match whether the
match can be rescheduled, taking
sporting
and
organizational
considerations into account, or
whether any other action and
decision is needed to continue
with the competition.

Outfit colors and numbering

ف ي ح ال إلغ اء المب اراة يترت ب عل ى اتح اد
( س اعتين2) غ رب آس يا اتخ اذ ق رار خ الل
من ق رار الحك م بإلغ اء المب اراة ح ول إمكاني ة
إعادة جدولة المباراة مع األخذ بع ين االعتب ار
 أو وج دت،الجوان ب الرياض ية والتنظيمي ة
الحاج ة ألي إج راء او ق رار آخ ر لالس تمرار
.بالمسابقة

2/6/7

ألوان المالبس وترقيمھا
7/7
ي تم تحدي د أل وان مالب س الف رق ف ي مباري ات
ال دور األول خ الل االجتم اع الفن ي التنس يقي
 على أن ي تم، الذي يسبق موعد إقامة البطولة
تحديد أل وان المالب س خ الل األدوار األخ رى
.في اجتماعات تخصص لھذه الغاية

7/7

Teams colors shall be specified at
the team managers meeting held
prior to the championship, where
the colors will be specified at other
rounds in special meetings for that
purpose.

7/7/1

The team whose name mentioned يمنح الفريق الذي يرد اسمه أوالً عل ى ج دول
first on the match schedule will be المباري ات ح ق االحتف اظ بل ون مالبس ه
granted the right to keep his
.األساسي
official outfit color.

1/7/7

7/7/2

Players names and numbering
must be clear on jersey's back
according to "FIFA" instructions,
throughout the Competition and
for each match to which he is
registered, each player shall wear
the number allocated to him on
the squad list , and each player
didn’t respect this procedure will
not participate in the match by a
decision
from
the
match
commissioner.

تكون أسماء الالعب ين وت رقيم قمص انھم بخ ط
واض ح عل ى ظھ ر القم يص وف ق تعليم ات
 ويج ب أن يح تفظ الالع ب،االتح اد ال دولي
،برقمه في جميع مباريات فريق ه ف ي البطول ة
ويمنع على كل العب ل م يحت رم ھ ذا اإلج راء
من المش اركة ف ي المب اراة بق رار م ن مراق ب
.المباراة

2/7/7

7/7/3

Player should show his number as إلزامية إظھار رقم الالعب المشارك
follows:
-:باالرتفاعات التالية
- On the back side (20cm –
(سم35 -20)  ظھر القميص35cm).
- On the front side –chest level- (سم15 -10) ( مقدمة القميص )مستوى الصدر( سم15 -10) ( السروال )أحد الساقين(10cm -15cm).
- On the shorts (10cm -15cm)

3/7/7
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Championship commissioner duties
7/8
7/8/1

7/8/2
7/8/3

7/8/4
7/8/5
7/8/6

Match commissioner duties are
specified as follows :
Heading the coordinating meeting
with the presence of participating
teams representatives and host
association and referees , WSG
representative , security officer
and stadium manager , and health
representatives
Checking
players
personal
documents and compare it to
players eligibility conditions
Checking of official stadiums
where the matches will be held
and check its readiness and
availability of safety and security
standards
Take notes of match and any
incidents with it.

:تحديد مھام مراقب المباراة كما يلي

8/7

يترأس االجتماع الفني بحضور ممثلي الفرق
المشاركة واالتحاد المضيف وطاقم الحكام
 ومسؤول األمن ومديرWSG وممثل شركة
.الملعب وممثلي الصحة

1/8/7

ت دقيق الوث ائق الشخص ية لالعب ين ومطابقتھ ا
.لشروط أھلية الالعبين

2/8/7

تفق د المالع ب الرس مية الت ي س تقام عليھ ا
المباريات والتأكد م ن ص الحيتھا وتجھيزاتھ ا
.وتوفر عوامل األمن والسالمة

3/8/7

ت دوين المالحظ ات الخاص ة بس ير المب اراة
.وأية أحداث ترافقھا
Coordinating with the referee التنس يق م ع الحك م ح ول وق ائع المب اراة قب ل
about the match data before send
.إرسالھا لألمانة العامة

4/8/7

it to general secretariat
sending the reports of match data تزويد األمانة العامة بالتقارير الخاصة بوق ائع
to
the
"WAFF"
General
.المباراة فور انتھائھا
Secretariate

7/9

The press conference will be held
after the match under supervision of
match
commissioner
with
the
attendance of WSG representative
and both team's head coaches or
coaches “if the head coach was
not able to attend”, and interpreter
for the foreign coach

7/10

Doping control will be carried out
according to the list approved by
"FIFA", and the teams must
facilitate the duty of the medical
team assigned for this mission.

Match protocol
7/11
7/11/1

مھام مراقب البطولة

يعق د الم ؤتمر الص حفي بع د انتھ اء المب اراة
بإش راف مراق ب المب اراة وبحض ور من دوب
 والم دير الفن ي لك ل م ن المنتخب ينWSG
المتب ارين أو الم درب )إذا تع ذر حض ور
الم دير الفن ي( وأن يراف ق الم درب األجنب ي
.مترجم
ي تم الكش ف ع ن المنش طات طبق ا ً لالئح ة
المعتم دة م ن االتح اد ال دولي وعل ى الف رق
تس ھيل مھم ة الفري ق الطب ي المكل ف بھ ذه
.المھمة

5/8/7
6/8/7
9/7

10/7

مراسم إقامة المباراة
Match protocol will be as follows:
11/7
تح دد مراس م إقام ة المب اراة عل ى النحـــ ـو
-:التالي
Both
teams
and
match وص ول الف ريقين ومراق ب المب اراة والحك ام
1/11/7
commissioner
and
referees قب ل موع د المب اراة بس اعة ونص ف عل ى
assessor and referees must arrive
.األقل
to the stadium before (90) ninety
minutes before the start of the
match.
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7/11/2

7/11/3

7/11/4

7/11/5

7/11/6

7/11/7

7/11/8

Referees must check the field and
accessories,
especially
substitution electronic display
boards and the balls before the
match commence, also the match
commissioner with one of the
referees will visit player’s dressing
rooms for documents check.
The players shall be entitled to a
warm up on the field of play before
(1) one hour of the match if the
pitch condition permits, and in that
case each team will use half pitch
for training , and the duration of
warm up will be (20) twenty
minutes.
During actual play, a maximum of
six (6) players from each team
may warm up at the same time but
without a ball (except for the
goalkeeper), behind the goal
closest to their substitutes’ bench
or in a space determined by the
Match Commissioner. The players
may be assisted by two (2) officials
from the team bench.
Team ‘A’ shall occupy the left hand
side bench as viewed from Fourth
Official Bench.
Up to a maximum of eleven (10)
Team
Officials
with
TM2
designation on Eligibility Cards and
a maximum of twelve (9) players
(substitutes or injured) are allowed
to sit on the team bench during the
Match, provided they are in
possession of the appropriate
eligibility and access card.
All persons on the bench must
wear kits that are contrasting with
the kit of the players and Referees
on the pitch.
(10) Ten minutes before the kick
off, teams and referees are
gathered at the stadium entrance,
and then the referees carry a final
inspection of the players.

 وخاص ة،يق وم الحك ام بتفق د الملع ب وأدوات ه
لوح ات أرق ام التب ديل االلكتروني ة والك رات
قب ل موع د المب اراة كم ا يق وم المراق ب برفق ة
أح د الحك ام بزي ارة غ رف الالعب ين للت دقيق
.على الوثائق

2/11/7

يجرى الالعبون عملي ة اإلحم اء بالملع ب قب ل
ساعة من ب دء المب اراة إذا كان ت حالت ه تس مح
 وف ي ھ ذه الحال ة يس تغل ك ل فري ق،ب ذلك
نصف الملعب للت دريب وتس تمر م دة اإلحم اء
( عشرون دقيقة يعود بعدھا الفريقان إلى20)
.غرف المالبس

3/11/7

( س تة6) أثناء سير اللعب يس مح لع دد أقص اه
العب ين م ن ك ل منتخ ب باإلحم اء ب دون ك رة
)باس تثناء ح ارس المرم ى( خل ف المرم ى
األق رب لدك ة ب دالئھم أو ف ي المك ان المح دد
.من قبل مراقب المباراة
يمك ن الثن ين م ن الجھ از المتواج د عل ى دك ة
.البدالء مرافقة الالعبين

4/11/7

المنتخ ب ال ذي ي رد اس مه أوال عل ى ج دول
المباري ات س يجلس إل ى يس ار دك ة الحك م
.الرابع
( من أعض اء الجھ از10) يسمح لعدد أقصاه
الفني واإلداري المسجلين ومن حملة الھويات
الخاص ة بدك ة الب دالء ب الجلوس عل ى الدك ة
( م ن الالعب ين9)  اضافة ال ى،خالل المباراة
 عل ى أن يرت دوا الھوي ات الخاص ة، االحتياط
.بھم

5/11/7

يتوجب على كافة االشخاص المتواجدين على
دكة البدالء ارتداء ألوان مغايرة لتلك الخاصة
.بالالعبين والحكام في أرض الملعب

7/11/7

قب ل موع د ركل ة البداي ة بعش رة دق ائق يتجم ع
 ث م،الفريق ان والحك ام ف ي م دخل الملع ب
.يجرى الحكام التفتيش النھائي على الالعبين

8/11/7
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7/11/9

Entry of teams and referees to the
field preceded by the match
coordinator and both countries
flags and fair play flag, and after
lineup parallel to touchline in front
of the main tribune, The national
anthems of the two countries must
be played.
After that Team (B) moves
towards Team (A), shake hands
with the referees then taking
photos. At the end of the match,
The players assemble in the
center circle, to shake hands and
wave to the spectators.

Seating protocol
7/12

"WAFF" will determine with the
host association the seating
protocol in the matches and
number of invitations cards, where
"WAFF" and the sponsors and the
organizing committee will form
team to supervise seating protocol
in the tribune especially in the
opening match and final match.

Tickets & Invitations
At least (5) five invitation cards
7/13
shall be set aside for each
participating delegation in the
match in the VIP tribune, and up
to (10) ten tickets in best category
or equal, (20) twenty tickets in 1st
category.
Also to ensure the fixed number of
tickets and invitations in the
hosting agreement.

Eighth: Obligations and Rights
West Asian football federation obligations

Administrative obligations
8/1

دخول الف ريقين والحك ام إل ى الملع ب يتق دمھم
منس ق المب اراة وأع الم ال دولتين وعل م اللع ب
 وعند الوقوف على خ ط واح د م واز،النظيف
لخط التماس المواجه للمقصورة الرئيس ية ي تم
 ثم يقوم العب و،عزف النشيد الوطني للدولتين
(A) ( بمص افحة العب ي الفري قB) الفري ق
 ث م التق اط الص ور التذكاري ة وعن د،والحك ام
نھاي ة المب اراة يق ف الالعب ون وس ط الملع ب
.للمصافحة ولتحية الجماھير

9/11/7

مراسم الجلوس
12/7
يح دد اتح اد غ رب آس يا م ع االتح اد المض يف
مراسم الجلوس ف ي المباري ات وع دد بطاق ات
 حي ث يش كل اتح اد غ رب آس يا،ال دعوة
والشركة الراعية واللجنة المنظمة فريق عمل
مش ترك لإلش راف عل ى مراس م الجل وس ف ي
المنصة خاص ة ف ي مب اراة االفتت اح والمب اراة
.النھائية
التذاكر و بطاقات الدعوة
13/7
يخصص لكل وفد يش ارك فريق ه ف ي المب اراة
عل ى األق ل خمس ة بطاق ات دع وة ف ي منص ة
 وعش ر ت ذاكر ف ي الدرج ة،كب ار ال زوار
 وعش رين ت ذكرة ف ي،الممتازة أو م ا يعادلھ ا
 كم ا يخص ص التح اد غ رب،الدرج ة األول ى
اسيا والشركة الراعي ة بطاق ات دع وة وت ذاكر
.وفقا ً لما جاء في اتفاقية االستضافة

 االلتزامات والحقوق-:ً ثامنا
االلتزامات المترتبة على اتحاد غرب آسيا لكرة القدم

االلتزامات اإلدارية
To
Provide
the
organizing (تزوي د اللجن ة المنظم ة )االتح اد المستض يف
1/8
committee (host association) with
.بلوائح البطولة وشروط استضافتھا
the regulations and hosting terms
and conditions.
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8/2

8/3

Selection
of
referees
and
assistant referees in coordination
with AFC and in accordance with
the championship's system and
the "WAFF" statutes.
The
match
commissioners,
referee assessors and referees
must arrive (48) hours before the
championship commence and
depart (24) hours after it is over.
Referees whose countries teams
qualified to the semi final must
depart within (24) hours of the first
round matches end
Preparing of the opening and
closing ceremonies program in
coordination with the organizing
committee and W.S.G

Financial obligations
8/4

8/5
8/5/1
8/5/2
8/5/3

8/8

إع داد برن امج حف ل افتت اح واختت ام البطول ة
.WSG بالتنسيق مع اللجنة المنظمة وشركة

3/8

االلتزامات المالية
4/8
تحم ل نفق ات الس فر والمخصص ات اليومي ة
 والحك ام،  مقي يم الحك ام، لمراقب ي المباري ات
المكلفين بادارة مباريات البطولة ووفق النظ ام
.اآلسيوي

(30.000.00) thirty thousand U.S ( دوالر للفري ق الح ائز عل ى30,000)
dollars for the runners-up
.المركز الثاني
(20.000.00) twenty thousand U.S ( دوالر للفري ق الح ائز عل ى20,000)
dollars to be divided between the
.المركز الثالث
other two teams qualified to the
semi final.

Administrative and organizational obligations

8/7

2/8

Travel cost and daily allowances
of the match commissioners,
referee assessors and the
appointed referees as per the
"AFC" allowances system.
"WAFF" awards the following :يمنح اتحاد غرب آسيا الجوائز المالية التالية
financial prize money
(50.000) fifty thousand U.S dollars ( دوالر للفري ق الح ائز عل ى50,000)
for the winner
.المركز األول في البطولة

Host Association obligations
8/6

تسمية الحكام والحكام المساعدين للبطول ة م ن
خ الل التنس يق م ع االتح اد اآلس يوي لك رة
 وبم ا ال يختل ف م ع نظ ام البطول ة،الق دم
 عل ى أي يص ل،والنظ ام األساس ي لالتح اد
 س اعة م ن48 مراقب ي وحك ام البطول ة قب ل
 س اعة م ن24  والمغ ادرة بع د،ب دء البطول ة
 علما ً بأن الحك ام ال ذين تأھل ت،انتھاء البطولة
منتخبات دولھم إلى ال دور قب ل النھ ائي عل يھم
 ساعة من انتھ اء مباري ات24 المغادرة خالل
.الدور األول

Signing the hosting agreement of
the championship and its annexes
between "WAFF" and the host
association.
Comply with "WAFF” statutes and
championship's
regulations
specified in this document.
To pay all "FIFA" and "AFC"
levies.

5/8
1/5/8
2/5/8
3/5/8

االلتزامات المترتبة على االتحاد المستضيف
التزامات إدارية وتنظيمية
6/8
التوقي ع عل ى اتفاقي ة االستض افة الخاص ة
بالبطول ة وملحقاتھ ا ب ين اتح اد غ رب آس يا
.واالتحاد الوطني المستضيف
التقيد بنظام اتحاد غرب آس يا والئح ة البطول ة
وااللتزامات المنصوص عليھا في ھذه الوثيقة

7/8

االلتزام ب دفع كاف ة الرس وم الدولي ة واآلس يوية
المق ررة عل ى المباري ات وف ق النظ ام ال ذي
.يعمل به االتحادين الدولي واآلسيوي

8/8
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8/9

8/10

8/11

8/12
8/13

8/13/1
8/13/2
8/13/3

WSG التعاون مع اتحاد غ رب آس يا وش ركة
ف ي ك ل م ا يتعل ق باس تثمار الحق وق التجاري ة
.للبطولة

9/8

 كام ل الص الحية،يك ون لالتح اد المستض يف
للقي ام بالمھ ام الت ي تتطلبھ ا استض افة البطول ة
وتنظيمھ ا والتنس يق لھ ذه الغاي ة م ع اإلدارات
الوطنية المختصة لضمان حسن س ير فعالي ات
.البطولة ونجاحھا

10/8

يتوجب على االتحاد المستضيف توفير ما
 لوفود المنتخبات، على نفقته الخاصة،يلي
المشاركة ابتداء من تاريخ الوصول الرسمي
المحدد من قبل اتحاد غرب آسيا وحتى اليوم
( بعد المباراة األخيرة ألي من االتحادات1)
 إضافة إلى تأمين ما سبق لوفد،المشاركة
اتحاد غرب آسيا منذ تاريخ وصولھم وحتى
:اليوم التالي بعد المسابقة
 متضمنة إجراءات المستشفى،المعالجة الطبية
لإلصابات وحاالت الطوارئ المتعلقة
 والحاصلة خالل اإلقامة في البلد،بالمباراة
 حيث يجب أن تغطي المعالجة،المستضيف
العناية الطبية األساسية األولية كما ھو مبين
:أدناه
 العيادات الخارجية العالجية(ً العمليات الجراحية الصغرى )الخياطة مثال الفحص الشعاعي معالجة حاالت الطوارئ-

11/8

ض مان ت أمين إقام ة الوف ود ف ي فن ادق خمس ة
. نجوم
Ensure the availability of rooms to تأمين الغ رف لك ل فري ق مش ارك عل ى النح و
each participating team as
:التالي

12/8

جناح عادي لرئيس كل وفد

1/13/8

( غرف مفردة للوفد الفني واإلداري9)
.( غرف مزدوجة بحد أقصى10)

2/13/8
3/13/8

Cooperation with "WAFF" and
"WSG" by all means in relations to
investments of championship's
commercial rights
The host association shall have
full authority to do the necessary
duties that is needed to hosting
the
championship
and
to
coordinate for this purpose with all
concerned
national
administrations to ensure the
championship' and it's events
every success
The host Association must
provide, at its own cost, the
following to the Participating
Member Associations from the
official arrival date to be
determined by WAFF until one (1)
day
after
the
Participating
Member Association’s last Match
in the Competition and to the
WAFF Delegation from the
moment they arrive to the Venue
until one (1) day after the
Competition:
Medical
treatment,
including
hospital facilities for injuries and
emergencies related to the Match,
occurring during their stay in the
host country. The treatment must
cover basic/primary medical care
as listed below:
- Outpatient treatment
- Minor surgeries (suturing, etc.)
- Radiological Investigation
- Emergency Treatment
ensure accommodation for the
delegations in a 5 star hotels.

follows:
Junior
suit
for
head
of
delegations.
(9) Nine single rooms for officials.
Maximum of (10) ten twin rooms
for players.

13/8
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8/13/4
8/14

8/15

8/15/1

8/15/2

8/15/3

8/15/4
8/15/5
8/15/6

8/16

8/17

( واحدة للعالج الطبيعي والمعدات1) غرفة

4/13/8

تخصيص غرف مفردة لكل م ن ممثل ي اتح اد
 أعض اء اللجن ة المش رفة عل ى،غ رب آس يا
 وف د االمان ة العام ة التح اد غ رب،البطول ة
 مقيمي الحك ام والحك ام ولك ل، المراقبين،اسيا
م ن أعض اء فري ق العم ل المكل ف بإع داد
 ولك ل م ن،الدراس ة الفني ة ع ن البطول ة
الشخص يات الت ي ي تم االتف اق عل ى دعوتھ ا
.لحضور البطولة من قبل اتحاد غرب آسيا

14/8

ت أمين المواص الت الداخلي ة المناس بة لممثل ي
االتحاد والحكام والفرق المشاركة عل ى النح و
:التالي

15/8

( راك ب م ع س يارة50) ب اص كبي ر س عة
صغيرة لكل فريق مشارك

1/15/8

.( راكب للحكام25) باص صغير سعة

2/15/8

س يارتان ص غيرتان للجن ة المش رفة عل ى
. البطولة

3/15/8

س يارتان ص غيرتان لألمان ة العام ة التح اد
.غرب آسيا
Match
.سيارة صغيرة لمراقبي المباريات

4/15/8

العدد الكافي من السيارات الص غيرة لض يوف
البطول ة توض ع تح ت تص رف األمان ة العام ة
.وحسب الحاجة

6/15/8

ت أمين ص الة اجتماع ات واح دة عل ى األق ل
الجتماعات مدراء الف رق م ع الالعب ين ط وال
فت رة البطول ة إض افة ال ى قاع ة االجتماع ات
الفني ة للجن ة المش رفة م ع رؤس اء وم دراء
.الفرق المشاركة
تأمين مقر لألمانة العام ة ف ي فن دق إقام ة وف د
اتح اد غ رب آس يا مجھ ز بجمي ع الخ دمات
واألجھ زة المكتبي ة الالزم ة لعم ل من دوبي
االتح اد وأعض اء اللج ان اإلداري ة واللجن ة
المش رفة عل ى البطول ة بم ا ف ي ذل ك أجھ زة
الكمبيوتر واآلالت الطابع ة وأجھ زة التص وير
وأجھ زة الف اكس وخط وط الھاتـ ـف المحلي ة
.والدولية

16/8

(1) Room for physiotherapy and
equipment.
To reserve single rooms to
"WAFF"
representatives,
supervising committee members,
WAFF general secretariat staff,
match commissioners, referee
assessors, referees and to all of
the official working team assigned
to prepare the technical study
about the championship, and to
all dignitaries invited by "WAFF".
To provide Internal transportation
to teams, officials, referees and
"WAFF"
representatives
as
follows:
(1) bus with capacity of (50)
persons, and 1 sedan car for each
participating team
(1) van with capacity of (25)
persons, and 1 sedan car for
referees
(2)
sedan
cars
for
the
championship
supervising
committee
(2) sedan cars for "WAFF"
general secretariat
(1) sedan car for
commissioners
Enough number of sedan cars for
the guests to be made available
for the full use of general
secretariat as needed.
One (1) meeting room at least, for
teams for the duration of the
championship, in addition one
meeting room for the technical
meeting and to be used by the
supervising committee.
Headquarters for the general
secretariat in the same hotel of
"WAFF" delegation equipped with
all services and office facilities
necessary for the duties and
administrative members and the
supervising committee including
P.C,
printers,
photocopy
machines, fax and international
and local telephone lines.

5/15/8

17/8

REGULATIONS

تعليمات

7th "WAFF" CHAMPIONSHIP
FOR MEN

بطولة اتحاد غرب آسيا السابعة بكرة القدم
للرجال

8/18

Ensure
the
availability
of ت أمين االتص االت الس لكية والالس لكية
communications for participants.
.للمشاركين في البطولة بيسر وسھولة

18/8

8/19

Use the approved championship's اس تخدام ش عار البطول ة وكاف ة عالماتھ ا عل ى
logo and its marks on the النحو المعتمد من قبل اتح اد غ رب آس يا عل ى
championship's
papers
and
أوراق ومظ اريف المراس الت الخاص ة
correspondences.

19/8

To provide One (1) room,
equipped with (2) televisions (2)
DVDs, magnetic board in the
referee’s hotel to be under the
disposal of the referee assessor.
To extend Invitations for opening
and closing ceremonies and
matches to an adequate number
of diplomats of participating
countries in a good time. The
number of invitees to be agreed
upon according to availabilities.
To
Coordinate
with
the
supervising committee to set up
the program and activities to be
held during the championship.
To Ensure the availability of
media center to facilitate the
duties of existing media
To provide the "WAFF" secretariat
with number of invitations to the
matches to be used as needed

20/8

8/20

8/21

8/22

8/23

8/24

Commercial rights obligations
Whereas the 'WAFF' has agreed to grant
WSG on an exclusive basis the Commercial
Rights to sponsorship and advertising for its
championships by any means and the
license to use "WAFF" signs and logos,
Therefore, the host and organizing
committee must abide with the following :
8/25
To respect the sponsorship and
advertising rights
8/25/1

Cooperation and coordinating with
"WSG" to allow it of good easy
investment of sponsorship and
advertising rights and license to
use signs and logos of the
championship.

.بالبطولة
ت أمين قاع ة مجھ زة بجھ ازي تلفزي ون
 وس بورة لوح ة ملع بDVD وجھ ازي
،مغناطيس ية وذل ك ف ي فن دق إقام ة الحك ام
.وتكون تحت تصرف مشرف التحكيم

توجي ه ال دعوات لحفل ي االفتت اح والخت ام
والمباري ات ألعض اء الس لك الدبلوماس ي
للبلدان المشاركة في البطولة وذلك قبل موع د
المناس بة بوق ت ك اف ولع دد ي تم االتف اق علي ه
.حسب اإلمكانيات المتوفرة

21/8

التنس يق م ع اللجن ة المش رفة لوض ع البرن امج
.واألنشطة التي تقام خالل البطولة

22/8

تأمين مركز إعالمي لتسھيل مھام اإلعالمي ين
.المتواجدين لتنظيم فعاليات البطولة

23/8

24/8
ت أمين ع دد م ن ال دعوات لحض ور المباري ات
ويتفق عليه م ع أعض اء اللجن ة المش رفة عل ى
.البطولة
االلتزامات الخاصة بالحقوق التجارية
 االمتي ازWSG حيث أن اتحاد غرب آسيا قد منح ش ركة
الحص ري الس تثمار حق وق الرعاي ة واإلع الن لبطوالت ه
بمختلف أش كالھا والت رخيص باس تخدام عالم ات وش عارات
 ل ذا ف إن عل ى.اتح اد غ رب آس يا والبط والت الت ي ينظمھ ا
الجھة المضيفة واللجنة المنظمة ألي من البط والت االتح اد
:االلتزام بما يلي
25/8
االلتزام ات الخاص ة بحق وق الرعاي ة
:واإلعالن
1/25/8
 لتمكينھ اWSG التعاون والتنسيق مع ش ركة
م ن حس ن اس تثمار حق وق الرعاي ة واإلع الن
والت رخيص باس تخدام العالم ات والش عارات
.الخاصة بالبطولة
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8/25/2

The
stadiums
where
the إخ الء المالع ب الت ي تج ري عليھ ا مباري ات
championship matches will be البطول ة م ن كاف ة أش كال اإلع الن ف ي جمي ع
played shall be free and clear from
المواقع داخل أس وار المالع ب قب ل ثالث ة أي ام
all advertising in all sites inside the
stadium vicinity (3) days at least .على األقل من التاريخ المحدد لبداية البطولة
before the starting date of the
championship.

2/25/8

8/25/3

The company shall be granted السماح للش ركة دون س واھا بوض ع إعالناتھ ا
exclusively free access to the playing ف ي مختل ف المواق ع داخ ل أس وار المالع ب
field to install their advertisements
دون أن تكون ھناك أية إعاقة لرؤيتھا من قبل
in different sites at the stadiums
.الجمھور أو الكاميرات التلفزيونية
without any and ensuring that no
objects or people or T.V cameras
obscure the view of perimeter
signs or other Advertising Rights.

3/25/8

8/25/4

Allow the company to fully تمك ين الش ركة دون س واھا م ن ع رض وبي ع
exercise their exclusive rights of منتج ات وخ دمات الرع اة الرئيس ين للبطول ة
franchise,
display,
sampling,
ف ي مواق ع ي تم التنس يق بش أنھا ب ين الجھ ة
demonstration and sale of their
.المضيفة والشركة
products and services of the
championship main sponsors in
sites to be coordinated between
the host and the company

4/25/8

8/25/5

Any and all form of advertising and
sell of any products or services
competitive to the championship
main sponsor's products or
services the licensees of the
exclusive rights to their products or
service is strictly prohibited inside
the stadium , on the conditions
these sponsors make available
what is needed of their products or
services similar to championship if
it is necessary , taking into
consideration healthy and safety
components

عدم عرض أي إعالن ات ف ي المالع ب وع دم
بي ع أي منتج ات او خ دمات ف ي المالع ب
منافسة لمنتج ات أو خ دمات الرع اة الرئيس ين
للبطول ة الحاص لين عل ى حق وق حص رية
 ش ريطة أن ي وفر،لمنتج اتھم او خ دماتھم
ھ ؤالء الرع اة م ا يل زم م ن منتج اتھم أو
خ دماتھم المماثل ة للبطول ة إذا دع ت الحاج ة
. مع مراعاة عناصر الصحة والسالمة،لذلك

5/25/8

8/25/6

Avoid printing any advertisements
or marks of companies or products
or services belong to the
championship main sponsor's on
any of the printings issued by the
host on the occasion of the
championship like newsletters,
posters, matches schedules…

ع دم طب ع أي ة إعالن ات أو عالم ات لش ركات
أو منتج ات أو خ دمات منافس ة لتل ك الت ي
تخص الرعاة الرئيس ين للبطول ة عل ى أي م ن
المطبوع ات الت ي تص درھا الجھ ة المض يفة
بمناس بة إقام ة البطول ة مث ل النش رات
.والملصقات وجداول المباريات وغيرھا

6/25/8
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8/25/7

8/25/8

8/25/9

8/25/10

Avoid
any
commercial
advertisements on the electronic
results board in the stadiums,
and the
set up of the
championship's logo as it is
agreed between the association
and the company when showing
the results or championship
information.
Best endeavors to arrange visas
and hotel bookings where
required
for
company
representatives and reasonable
numbers of Licensees’ personnel
and their guests, and to the
championship main sponsor's
representatives , and media of
non participating countries if the
wish to cover the championship
Facilitate entry of the company's
representatives
and
the
championship main sponsor's
representatives , and grant them
the
necessary
number
of
accreditations for this, and allow
them to install the advertising
material or any relating materials
in all sites of the stadiums, and
prepare the designated places to
be coordinated with the host to
fulfill their products/services of
the championship main sponsor's
within the (3) days prior to the
championship start and during,
and (2) days after of all
advertisements and products
Facilitate the company in entering
the products, materials, and
necessary
machines
for
advertising in the stadiums even
to exploit or sell the products of
the championship main sponsor's
to the host country and to the
stadiums where the championship
matches will be held according to
the rules and regulations in force
at the host country.

عدم عرض أية إعالنات تجارية على لوح ات
 وع رض،النت ائج االلكتروني ة ف ي المالع ب
ش عار البطول ة عليھ ا عل ى النح و ال ذي ي تم
االتف اق علي ه ب ين االتح اد والش ركة عن د
.عرض النتائج أو المعلومات عن البطولة

7/25/8

المساعدة في تأمين تأشيرات الدخول للبلد
المضيف لمندوبي الشركة وممثلي الرعاة
 وكذلك اإلعالمين من،الرئيسين للبطولة
غير الدول المشاركة إذا رغبوا بتغطية
.البطولة

8/25/8

تسھيل دخول مندوبي الشركة وممثلي الرعاة
إلى جميع المواقع في المالعب ومنحھم
 وتمكينھم من تركيب،البطاقات الالزمة لذلك
اللوحات اإلعالنية في جميع المواقع في
المالعب وتجھيز األماكن التي يتم التنسيق
بشأنھا مع الجھة المضيفة لبيع وعرض
المنتجات والخدمات الخاصة بالرعاة
 وذلك خالل األيام الثالثة،الرئيسين للبطولة
،التي تسبق تاريخ بداية البطولة وأثناءھا
ولمدة يومين بعد انتھائھا من اإلعالنات
.والمنتجات والمعروضات

9/25/8

تسھيل مھمة الشركة في إدخال المنتجات
والمواد واألجھزة الالزمة لإلعالن في
المالعب سوا ًء لعرض أو بيع المنتجات
الخاصة بالرعاة الرئيسين للبطولة إلى البلد
المضيف وإلى المالعب التي تجري عليھا
مباريات البطولة وفقا ً للقوانين واألنظمة
.النافذة في البلد المضيف

10/25/8
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8/25/11

Use of signs and special names استخدام العالمات والمسميات الخاصة
within the championship and its بالبطولة ورعاتھا الرئيسين المتفق عليھا بين
main sponsors agreed between
االتحاد والشركة في اإلعالن عن البطولة
the association and the company
.وفي جميع المطبوعات المتعلقة بھا
in championship advertising and
its all printings.

11/25/8

8/25/12

Invite
the
company دعوة الشركة وممثلي الرعاة الرئيسين
representatives
and
the للبطولة للحفالت واألنشطة التي تنظمھا
championship main sponsor's to
.الجھة المضيفة بمناسبة البطولة
the ceremonies and activities
organized by the host on the
occasion of the championship.

12/25/8

8/25/13

The company will supply the host ستقوم الشركة بتزويد االتحاد المضيف
association with the championship
.بتذاكر دخول المباريات الخاصة بالبطولة
match's tickets.

13/25/8

8/25/14

Book seats for the championship
main sponsor's in each stadium
and in every match of the
championship according to article
(3/7) of the rights agreement of
the marketing company signed
with the association and the
number
to
be
designated
according to the contract.

تخصيص مقاعد للرعاة الرسمين للبطولة
في كل ملعب وفي كل مباراة من مباريات
( من7/3)  وحسب ما ورد في البند،البطولة
اتفاقية الحقوق الخاصة بشركة التسويق
 على أن يكون عددھا،والموقعة مع االتحاد
.بحسب العقد

14/25/8

8/25/15

Provide assistance to WSG تقديم المساعدة للشركة وللرعاة الرئيسين
and/or its licensees to exploit the الستثمار الحقوق الممنوحة لھم من قبل
commercial rights granted to them
.االتحاد والشركة بحرية وأمان
by the federation and the
company smoothly.

15/25/8

8/25/16

The company will print out the
official media manual on its own
cost which will allow to invest in
advertising for the benefit of
sponsors and advertisers in the
championship, on the condition
that the federation will provide for
the company all the necessary
information and photos for the
manual which is subject to the
federation approval regarding
form and content before issued.

تتولى الشركة طباعة ال ُكتيب اإلعالمي
الرسمي لكل بطولة على نفقتھا التي يمكنھا
استثماره باإلعالن فيه لصالح الرعاة
والمعلنين في البطولة على أن يوفر االتحاد
للشركة جميع المعلومات والصور الالزمة
للكتيب الذي يخضع لموافقة االتحاد من
.حيث الشكل والمضمون قبل إصداره

16/25/8
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8/25/17

8/25/18
8/25/19

8/26
8/26/1

8/26/2

Transmission
of
the
tape
(championship
introduction)
approved by "WAFF" to each
championship which is prepared
by the marketing company and
includes the names and signs of
the championship main sponsor's
before the start of each half of
championship's matches directly
and before the accompanied
events.
The company has the right to
advertise on the ball boys shirts

بث شريط )مقدمة البطولة( المعتمد من قبل
اتحاد غرب آسيا لكل بطولة والذي تعده
شركة التسويق ويتضمن أسماء وعالمات
الرعاة الرئيسين للبطولة قبل بدء كل شوط
من أشواط مباريات تلك البطولة مباشرة
.وكذلك قبل الفعاليات المرافقة لھا

17/25/8

يحق للشركة اإلعالن على قمصان صبية
.جمع الكرات
Provide
protection
for
the توفير الحماية للشركة لممارسة الحقوق
company to exploit the rights
.الممنوحة لھا من قبل االتحاد

18/25/8

granted by the federation.
Radio and TV broadcast rights:
The right to promote the
broadcasting rights granted by
"WAFF" for Asian marketing
company includes the right to
license the transmission of the
federation's championships to any
commission / net / radio or T.V ,
private or governmental such live
signal and/or recordings and/or
part thereof by any and all forms
of
television
and/or
radio,
including, all forms of terrestrial,
cable and satellite television,
IPTV, broadband (fixed and/or
wireless), Internet and Interactive
Television on a world-wide basis.
And /or any media now existing or
as may be developed in the
future.
The company has the right in
specifying
the
commissions
allowed to enter her teams for
radio and T.V coverage to the
stadiums
where
the
championship's matches will be
played
except
teams
and
technical staff of the host
television which has the full
authority in entering his team and
technical staff to provide the radio
and T.V coverage necessary for
the championship.

19/25/8

:الحقوق الخاصة بالبث اإلذاعي والتلفزيوني
يشمل امتياز تسويق حقوق البث الذي يمنحه
اتحاد غرب آسيا لشركة التسويق األسيوية
حق الترخيص ببث بطوالت االتحاد ألي
ھيئة أو شبكة أو قناة إذاعية أو تلفزيونية
خاصة أو حكومية بصورة كلية أو جزئية
بصورة حية ومباشرة أو مسجلة أو إعادة
بثھا بمختلف وسائل النقل والبث األرضية
والفضائية وفي الدارات المغلقة والمفتوحة
وشبكـات )الكيبل واالنترنت( وكل ما يمكن
تطويره من وسائل وتقنيات النقل والبث
.اإلذاعي والتلفزيوني

26/8
1/26/8

يكون للشركة الحق في تحديد الجھات التي
يمكن لھا إدخال فرق للتغطية اإلذاعية
والتلفزيونية الخاصة بھا للمالعب التي
تجري عليھا مباريات البطولة باستثناء فرق
وفنيي التلفزيون المضيف الذي يكون له
مطلق الصالحية في إدخال فرقه وفنييه
لتوفير التغطية اإلذاعية والتلفزيونية الالزمة
.للبطولة

2/26/8
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8/26/3

8/26/3/1

8/26/3/2

8/26/3/3

8/27/3/4

8/26/3/5

8/27
8/27/1

8/27/2

The host association will name to
any of "WAFF" championships the
host T.V
and
ensure
its
commitment in cooperation and
coordination with the company
according to the following:Provide comprehensive coverage
to all the championship's matches
and
accompanied
events
according
to
international
standards.
Provide
the
broadcasting
international signal for this
coverage in the land station for
satellites in host country to
distribute it to the parties that the
company agreed with it.
Coordination and cooperation with
the company to provide the best
and wider coverage and radio and
T.V
transmission
for
the
championship's matches and
accompanied events
To broadcast on its local network
live and direct the opening and
final ceremonies and the opening
and final matches as well as the
semi final matches. Also to
broadcast the matches played by
the national teams of the host
country.
Sign an annex to the hosting
agreement
between
"WAFF"
represented by the company and
the host T.V and the host
association, especially for T.V
coverage of the championship
specify
the
host
T.V
commitments.
Ensure media center where it is
available :A hall for press conferences and
seminars, and a room at the
stadiums
where
the
championship's matches will be
played for conferences.
Hall for media seminar organized
by the association during the
championship.

يسمي االتحاد المضيف ألي من بطوالت
اتحاد غرب آسيا التلفزيون المضيف
ويضمن التزامه بالتعاون والتنسيق مع
-:الشركــــــــــة وفقا ً لما يلي

3/26/8

توفير تغطية شاملة لجميع مباريات البطولة
.والفعاليات المرافقة لھا وفقا ً للمعايير الدولية

1/3/26/8

توفير شارة البث الدولية لھذه التغطية في
المحطة األرضية لألقمار الصناعية في البلد
المضيف لتوزيعھا على الجھات التي اتفقت
.معھا الشركة

2/3/26/8

التنسيق والتعاون مع الشركة لتوفير أفضل
وأوسع تغطية وبث إذاعي وتلفزيوني
.لمباريات البطولة والفعاليات المرافقة لھا

3/3/26/8

أن يبث على شبكته المحلية بصورة حية
ومباشرة حفلي االفتتاح والختام والمباراتين
األولى والنھائية ومباريات الدور قبل
 إضافة إلى المباريات التي تشارك،النھائي
.فيھا الفرق الوطنية للبلد المضيف

4/3/26/8

توقيع ملحق لعقد استضافة بين كل من اتحاد
غرب آسيا ممثالً بالشركة والتلفزيون
المضيف واالتحاد المضيف خاص بالتغطية
التلفزيونية للبطولة يحدد التزامات التلفزيون
.المضيف

5/3/26/8

-:تأمين مركز إعالمي يتوفر فيه ما يلي

27/8

صالة لعقد المؤتمرات والندوات الصحفية
وتوفير صالة في كل من المالعب التي
ستقام عليھا مباريات البطولة للمؤتمرات
.التي ستعقد عقب كل مباراة

1/27/8

صالة للندوة اإلعالمية التي ينظمھا االتحاد
.أثناء البطولة

2/27/8
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8/27/3
8/27/4

8/28

8/29

8/30

8/31

A hall for matches broadcasting.
Necessary equipments for media
representatives: Fax machines,
local & international telephone
lines, computers, and photocopy
machines.
Facilitate the job of media men
like journalists, photographers,
sport
commentators,
and
representatives of radio and T.V
commissions
licensed
and
granted the broadcasting rights
and news agencies…, and
provide the needed assistance
and services.
Provide adequate number of
commentary
positions
fully
equipped in each stadium where
the matches of the championship
will be played, and to be under
disposal of radio and T.V
commissions
commentators
licensed
to
broadcast
the
championship's matches.
Organize
wide
national
advertising campaign using all the
possible media to promote the
championship. And accompanied
activities, and to start at before (3)
months at least prior to the start of
the championship.
The organizing committee will
bear all the fines imposed on
"WAFF" as a result of breaching
the specified commitments in the
article regarding “commercial
rights obligations” and its articles.

.قاعة لعرض المباريات
: االجھزة الالزمة لعمل االعالميين من
أجھزة فاكس وخطوط ھاتف محلية ودولية
اجھزة كمبيوتر وأجھزة نسخ وتصوير
.مستندات

3/27/8
4/27/8

تسھيل مھام رجال اإلعالم من صحفيين
ومصورين ومعلقين رياضيين ومندوبي
ھيئات اإلذاعة والتلفزيون الحاصلة على
 وتقديم،  الخ...حقوق البث ووكاالت األنباء
.المساعدات والخدمات التي يحتاجونھا

28/8

توفير عدد مناسب من مواقع التعليق كاملة
التجھيز في كل ملعب من المالعب التي
تجري عليھا مباريات البطولة ووضعھا
تحت تصرف معلقي ھيئات اإلذاعة
والتلفزيون المرخص لھا بنقل مباريات
.البطولة

29/8

تنظيم حملة دعائية وطنية واسعة تستخدم
فيھا جميع وسائل اإلعالم الممكنة لإلعالن
عن مختلف فعاليات البطولة واألنشطة
 على أن تبدأ ھذه الحملة قبل،المرافقة لھا
موعد بدء البطولة بما ال يقل عن ثالثة
.أشھر
تتحمل اللجنة المنظمة الغرامات التي توقع
على اتحاد غرب آسيا نتيجة مخالفة
االلتزامات المحددة في الفقرة الخاصة
()بااللتزامات الخاصة بالحقوق التجارية
.وبنودھا

30/8

8/32

Media obligations: it is the duty of  وتتمثل في مھام:االلتزامات اإلعالمية
the media representative of the مندوب الجھة اإلعالمية في اللجنة المشرفة
supervising committee of the
-:على البطولة وھي
championship, which is:-

8/32/1

Participating in supervising the
preparing and issuing of the daily
newsletter of the championship in
case issued by the organizing
committee,
whether
issued
separately or annexed to one of

المشاركة في اإلشراف على إعداد وإصدار
النشرة اليومية للبطولة في حال إصدارھا من
قبل اللجنة المنظمة سواء كانت ھذه النشرة
منفصلة أو ملحقة بإحدى الصحف المحلية
والتي تصدر يوميا ً على أن تكون متميزة من

31/8

32/8

1/32/8
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8/32/2

8/32/3

8/32/4

8/32/5

8/32/6
8/32/7

8/32/8

the local daily newspaper, on the
condition to be distinguished by
shape, contents and widely
published. In that case, it is a
must to mention that this
newsletter has been issued by the
media committee and mentioning
the names of the officials and the
editors involved in the issue of
this newsletter, also it must
contain
the
logo
of
the
championship in full.
To coordinate in advance with the
organizing committee to ensure
the best and the most successful
media
coverage
for
the
championship.
Supervising
all
the
press
conferences which will take place
during the championship.
To publish the information of the
"WAFF" and its championships.

 واسعة االنتشار،حيث الشكل والمضمون
وفي ھذه الحالة يجب أن يذكر فيھا أنھا
تصدر بإشراف اللجنة اإلعالمية بالبطولة مع
،ذكر أسماء المسئولين عنھا والمحررين فيھا
ًكما يجب وضع شعار البطولة عليھا كامال
.دون حذف أي جزء منه

التنسيق المسبق مع اللجنة المنظمة لتوفير
.أفضل وأنجح تغطية إعالمية ممكنة للبطولة

2/32/8

اإلشراف على إدارة كافة المؤتمرات
.الصحفية التي ستعقد أثناء البطولة

3/32/8

إبراز المعلومات المتعلقة باتحاد غرب آسيا
والبطوالت التي ينظمھا لنشرھا في كافة
.وسائل اإلعالم
اإلعداد واإلشراف على الندوة اإلعالمية التي
تعقد خالل البطولة لبحث أحد المواضيع
المتعلقة بتطوير كرة القدم في منطقة غرب
.آسيا

4/32/8

Preparing and the supervision of
the media seminar to be held
during the championship to
discuss one of the issues related
to the development of football in
west Asia zone.
Facilitate the media job assigned تسھيل مھمة اإلعالميين المكلفين بتغطية
to cover the championship
.البطولة
To strengthening the relations العمل على توثيق العالقات والصالت الجيدة
between the media staff who are بين اإلعالميين المتواجدين لتغطية فعاليات
available
to
cover
the
.البطولة
championships events.
Prepare a report about the إعداد تقرير إعالمي عن البطولة بعد
championship after it is over.
.انتھائھا

Ninth: Participating Teams Obligations

5/32/8

6/32/8
7/32/8

8/32/8

 االلتزمات المترتبة على الفرق المشاركة-:ً تاسعا
التزامات

Administrative, organizational, and financial
: إدارية وتنظيمية ومالية
obligations
9/1
To comply with the Laws of the االمتثال لقوانين اللعبة كما ھي موضوعة من
Game laid down by the IFAB and قبل مجلس اتحاد كرة القدم الدولي ومنشورة
published by FIFA.

.من قبل الفيفا

1/9

9/2

9/3
9/4

9/5
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To
accept
that
all
the
administrative, disciplinary and
refereeing matters connected with
the Competition shall be settled
by WAFF in compliance with
these
Regulations
or
the
decisions of relevant WAFF
Committee(s).
To observe the principles of Fair
Play.
To be
responsible for the
behavior of their players, officials,
other
delegation
members,
supporters and any person
carrying out duties on their behalf
throughout the Competition, from
their arrival in the host country
until their departure.
Any player or official or member
of
delegation
reported
for
indiscipline or violent conduct
anywhere in the stadium, the field
of play, the changing rooms, at
the Training Sites and in the
hotels shall be dealt with by the
relevant
Committees
in
accordance
with
these
Regulations.

، التأديبية،القبول بأن كافة األمور اإلدارية
والتحكيمية المتصلة بالمسابقة سيتم الفصل
فيھا من قبل اتحاد غرب آسيا بما يتماشى مع
 لجان اتحاد/ ھذه التعليمات أو قرارات لجنة
.غرب آسيا المعنية

2/9

.االلتزام بمبادئ اللعب النظيف

3/9

 الجھاز الفني،المسؤولية عن سلوك الالعبين
، أعضاء الوفد اآلخرين،واالداري
 وأي شخص آخر يقوم بمھام،المشجعين
بالنيابة عنھم خالل المسابقة منذ لحظة
الوصول إلى البلد المستضيف وحتى
.مغادرتھم

4/9

أي العب أو إداري أو عضو من الوفد يبلغ
عنه بعدم االنضباط أو ارتكاب سلوك عنيف
 غرف تبديل، أرض الملعب،في االستاد
 والفنادق سيتم، مواقع التدريب،المالبس
التعامل معه عبر اللجان المعنية بما يتماشى
.مع ھذه التعليمات

5/9

9/6

To abide with the specified
number of the official delegation
(20 players and 10 officials).
"WAFF" will not bear any extra
expenses for any extra member
or extended duration of stay after
the concerned team finishes its
participation.

االلتزام بالعدد المحدد للوفد الرسمي وھو
 إداريين ( حيث لن يتحمل10 + ً  العبا20)
اتحاد غرب آسيا نفقات اإلقامة للعدد الزائد
عن العدد المقرر او في حال تمديد االقامة
.بعد انتھاء مشاركة المنتخب المعني

6/9

9/7

Confirming the text of article (3/4)
regarding the participation of the
"A" national team only in the
championship, but, if proved, that
the
participating
association
fielded any other team, the
concerned team will be deprived
from all prize money as per the
regulations.

( حول4/3) التأكيد على ما جاء في البند
،مشاركة المنتخب األول فقط في البطولة
وإذا ثبت عدم المشاركة بالمنتخب األول
سيحرم المنتخب من كافة الجوائز المالية
.المقررة بھذه التعليمات

7/9
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Coordination with the organizing
committee regarding the meeting
room on the match day for the
coach to meet with players
Coordination with the organizing
committee
regarding
the
delegation entry visas in a good
time prior to arrival date
Coordination with the organizing
committee about the extra
number of each delegation,
especially matters related to hotel
booking and entry visas etc…
where the participating team will
bear all extra costs for extra
members.
provide the general secretariat of
"WAFF" (2) months before the
start of the championship at least
with a draft about the participating
team and it's group photo, as well
as the country's flag and the
national anthem and other
booklets for the team.
To arrange early booking (home
and away) to and from the host
country as per the regulations of
the championship which specify
that the team shall arrive two days
before
the
start
of
the
championship and depart one day
after its last match.
Coordination with the protocol
committee of the supervising
committee
regarding
the
programme for exchanging gifts.

9/8

9/9

9/10

9/11

9/12

9/13

9/14

To abide with the countdown of the
match specially marching in to the
field of play to kick-off the match,
failing to do this will result on
imposing the following disciplinary:

التنسيق مع اللجنة المنظمة بخصوص موعد
تجھيز صالة االجتماعات يوم المباراة
.الجتماع المدرب مع الالعبين

8/9

التنسيق مع اللجنة المنظمة بخصوص
الحصول على تأشيرات الدخول للوفد وذلك
ٍ قبل موعد الوصول بوقت كا
.ف

9/9

التنسيق مع اللجنة المنظمة حول العدد الزائد
عن الحد األقصى لعدد أفراد الوفد وال سيما
فيما يتعلق بتأمين الحجز في الفندق
 وتتحمل،وتأشيرات الدخول وما شابه ذلك
الفرق المشاركة كافة النفقات المترتبة على
.ھؤالء

10/9

تزويد األمانة العامة قبل شھرين من بدء
البطولة على األقل بنبذة عن الفريق المشارك
 إضافة إلى ملصقات،وصور جماعية له
وعلم الدولة والنشيد الوطني وغير ذلك من
.وسائل التعريف بالفريق

11/9

تحمل نفقات السفر من والى البلد
 واتخاذ الترتيبات المبكرة للحجز،المستضيف
بالطائرة )ذھاب وإياب( بما يتماشى مع
التعليمات الواردة في الئحة البطولة التي
48 تنص على حق الفريق في الوصول قبل
 ساعة من آخر24 ساعة والمغادرة بعد
.مباراة له في البطولة
التنسيق مع لجنة المراسم باللجنة المشرفة
.بشأن برامج تبادل الھدايا التذكارية

12/9

التقيد بالعد التنازلي للمباراة خاصة دخول
الالعبين إلى أرض الملعب حتى ال يتعرض
-:الفريق للعقوبات التالية

14/9

Financial fines as following :
-:غرامة مالية على النحو التالي
(USD 300) three hundred us  دوالر )ثالثمائة دوالر أمريكي( عن300 dollars for delay for the first time
.التأخير للمرة األولى
- (USD 500) three hundred us  دوالر )خمسمائة دوالر أمريكي( عن500 dollars for delay for the second
.التأخير للمرة الثانية
time
- (USD 1000) three hundred us  دوالر )ألف دوالر أمريكي( عن التأخير1000 dollars for delay for the third time
.للمرة الثالثة
-

13/9
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9/15

6/16

After that the financial fine will be
doubled on each delay
It is obligatory that the Head
Coach or the coach of the team to
attend
the
official
press
conferences before and during the
championship. Any team's Head
Coach or coach does not attend
without acceptable excuse, his
team will be subjected to the
following actions:
Financial fines as following :
- (USD 300) three hundred us
dollars for not showing for the first
time
- (USD 500) three hundred us
dollars for not showing for the
second time
- (USD 1000) three hundred us
dollars for not showing for the
third time
All fines will be deducted directly
from its financial stipends (if any).

 وتتضاعف الغرامة المالية بعد ذلك عند كل.تأخير

وجوب حضور المدير الفني او مدرب
المنتخب المؤتمرات الصحفية الرسمية التي
 وفي حالة،ستعقد قبل وخالل البطولة
االمتناع دون عذر مقنع سيتعرض فريقه
-:للعقوبات التالية

15/9

:غرامة مالية على النحو التالي
 دوالر )ثالثمائة دوالر أمريكي( عن300 .عدم الحضور للمرة األولى
 دوالر )خمسمائة دوالر أمريكي( عن500 .عدم الحضور للمرة الثانية
 دوالر )الف دوالر أمريكي( عن عدم1000 .الحضور للمرة الثالثة
جميع الغرامات المترتبة على المنتخبات
المشاركة سيتم خصمھا مباشرة من
.المستحقات المالية إن وجدت

16/9

Tenth: matters not provided for in these  عن د ورود حال ة ال تغطيھ ا ھ ذه الالئح ة-: ًعاش را
Regulations, will be referred to the
statutes of “WAFF” also the rights
agreement signed between “WAFF” and
WSG.

فيتم الرجوع إلى النظام األساسي التحاد غرب آس يا
وك ذلك اتفاقي ة الحق وق الموقع ة م ا ب ين االتح اد
.والشركة الراعية

