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6 أحكام عامة

١ أحكام عامة

لقد تم تعديل لوائح كأس العامل FIFA 2022™ هذه (“اللوائح”) لتعكس التعديالت اليت وافق عليها 
تعديالت  أكانت  أدناه سواء  التحديثات  كل  وّضحنا  وقد  أغسطس/آب2022،   11 مجلس FIFA يف 
تكميلية أو تمت اإلشارة إليها رصاحة عىل أنها تعديالت جديدة، أو حّلت محل نسخ سابقة من هذه 
اللوائح ويجوز لـ FIFA تعديل أو استكمال هذه اللوائح يف أي وقت شاء بما يف ذلك بإصدار نسخة 

معدلة منها أو إشهار تعميم دوري أو أي وثيقة أخرى تهدف إىل تعديلها أو استكماهلا.

FIFA كأس العالم  1
.1

املنصوص عليها يف نظامه  القدم  الدويل لكرة  العامل FIFA™ هو إحدى منافسات االتحاد  إن كأس 
األسايس. 

.2
ُتجرى بطولة كأس العامل FIFA™ كل أربع سنوات، وكقاعدة عامة، يمكن لكل اتحاد منتسب لالتحاد 

.™FIFA الدويل  لكرة القدم أن يشارك يف منافسة كأس العامل

.3
العامل  FIFA™ ٢٠٢٢™) عىل منافسة تمهيدية  العامل FIFA قطر ٢٠٢٢™ (كأس  تحتوي بطولة كأس 

وأخرى نهائية.

سُتلعب املنافسة النهائية بني 21 نوفمرب/ ترشين الثاين و18 ديسمرب/ كانون األول سنة ٢٠٢٢.

يتغرّي إىل:
سُتلعب املنافسة النهائية بني 20 نوفمرب/ترشين الثاين و18 ديسمرب/كانون األول سنة ٢٠٢٢ .

يتم  مل  اليت   ™٢٠٢٢  FIFA  العامل بكأس  املرتبطة  احلقوق  القدم عىل كل  لكرة  الدويل  االتحاد  يحافظ 
التنازل عنها بموجب هذه اللوائح، أو أي لوائح، أو توجيهات، أو قرارات أخرى عىل النحو املنصوص 
أو  التمهيدية  املنافسة  يف  مشارك  عضو  التحاد  اتفاقيات مخصصة  أي  يف  أو  اللوائح  هذه  يف  عليه 

النهائية، أو ألي اتحاد قاري.

.4
النهائية  املنافسة  يف  املشاركة  االتحادات  جميع  ومسؤوليات  وواجبات  حقوق  اللوائح  هذه  تنظم 
التوجيهية  التوجيهات والقرارات واملبادئ  اللوائح وجميع  العامل FIFA ٢٠٢٢™ (اللوائح)، فهذه  لكأس 
املشاركة واملعنية  ُملزمة جلميع األطراف  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  الصادرة عن  اإلدارية  والنرشات 

.™٢٠٢٢ FIFA بإعداد وتنظيم واستضافة كأس العامل

.5
يجب تطبيق النظام األسايس لالتحاد الدويل لكرة القدم ( FIFA) وجميع لوائحه املعمول بها، وإن 
أي إحالة يف هذه اللوائح إىل النظام األسايس لالتحاد الدويل لكرة القدم أو للوائحه ترجع عىل اإلصدار 

األخري والساري املفعول منها.
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.6
(باعتباره  اللوائح  هذه  عىل  القدم  لكرة  الدويل  لالتحاد  امللزمة  القرارات  أو  األحكام  بايق  تنطبق  قد 
ُموقعا عىل املدونة العاملية ملكافحة املنشطات)، ويجب أن تكون لكل هذه القواعد والقرارات املطبقة 
من قبل االتحاد الدويل لكرة القدم األسبقية عىل هذه اللوائح يف حالة حدوث أي تعارض، كما يجب 

عىل كل اتحاد عضو مشارك أن يلزتم بها. 



8

FIFA لجنة تنظيم منافسات  2
.1

الدويل  االتحاد  قبل مجلس  املعينة من  التنظيمية)   FIFA جلنة)  FIFA منافسات تنظيم  ُتعترب جلنة 
لكرة القدم يه املسؤول عن تنظيم كأس االعامل  FIFA ٢٠٢٢™ وفقاً للنظام األسايس لالتحاد الدويل 

لكرة القدم وللوائح حوكمته.

.2
حاالت  مع  للتعامل  فرعية  جلنة  أو  مكتبا  ُتعني  أن  األمر،  اقتىض  إن  التنظيمية،   FIFA للجنة  يجوز 
الطوارئ، ويدخل أي قرار يتخذه املكتب أو تتخذه اللجنة الفرعية حزي التنفيذ عىل الفور، ولكن يجب 

أن يخضع لتأكيد اللجنة العامة يف اجتماعها التايل.

.3
ستتعامل جلنة FIFA التنظيمية خالل كأس العامل  FIFA ٢٠٢٢™ مع كل ما ال يقع ضمن مسؤولية 
أي هيئة أخرى بموجب رشوط هذه اللوائح، أو بموجب النظام األسايس لالتحاد الدويل لكرة القدم 

أو للوائح حوكمته.

.4
إن القرارات اليت تتخذها جلنة FIFA التنظيمية أو مكتبها أو جلنتها الفرعية ُتعترب نهائية وملزمة وغري 

قابلة لالستئناف.

3 الهيئات المنظمة األخرى
.1

املحلية)  التنظيم  (جلنة  ذ.م.م   2022 قطر  املحلية  التنظيم  جلنة  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  عنّي 
واالتحاد القطري لكرة القدم (QFA) مسؤوالن عن استضافة وإقامة املنافسة النهائية لكأس العامل 

.™٢٠٢٢ FIFA

.2
العامل  بكأس  يسمى  كيان مرشوع مشرتك  املحلية  التنظيم  وجلنة  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  شكّل 
FIFA قطر ٢٠٢٢ ذ.م.م (قطر 2022) من أجل تنفيذ مختلف املشاريع التشغيلية املتعلقة بكأس العامل  

.™٢٠٢٢ FIFA

.3
تعترب اللجنة العليا للمشاريع واإلرث (SC) مسؤولة عن بعض الُبىن التحتية وبايق املسائل التشغيلية 

.™٢٠٢٢ FIFA  املتعلقة بكأس العامل

أحكام عامة
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.4
العليا  واللجنة   ٢٠٢٢ وقطر  املحلية  التنظيم  وجلنة  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  كل من  يتواصل  قد 
للمشاريع واإلرث (يشار إليهم مجتمعني باسم »اهليئات التنظيمية األخرى«) مع االتحادات األعضاء 
املشاركة من حني آلخر بشأن املسائل املتعلقة بكأس العامل  FIFA ٢٠٢٢™ ، وبالرغم مما سبق ذكره، 
والتنافسية  التشغيلية  املسائل  جميع  يف  العليا  السلطة  هو  يبقى  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  فإن 
التنظيمية  اهليئات  من  مقدمة  تعليمات  أي  تعارضت  إذا  و   ،™٢٠٢٢  FIFA العامل   بكأس  املتعلقة 
األخرى أو كانت متعارضة أو غري متسقة مع تعليمات االتحاد الدويل لكرة القدم (بما يف ذلك جلنة 
االلزتام  تكون سيادية ويجب  أن  يجب  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  تعليمات  فإن  التنظيمية)،   FIFA

بها قبل كل يشء.

.5
لكرة  الدويل  االتحاد  يتخذه  قرار  الفوري ألي  التنفيذ  احلرص عىل  التنظيمية  اهليئات  بايق  يجب عىل 

القدم (بما يف ذلك جلنة FIFA التنظيمية أو هيئاتها القضائية).   

مسؤوليات االتحادات األعضاء المشاركة  4
.1

االمتثال  عىل  املشاركة)  األعضاء  (االتحادات  النهائية  للمنافسة  املتأهلة  األعضاء  االتحادات  توافق 
واملسؤولون  واملديرون  واملدربون  (الالعبون  وفودها  أعضاء  من  عضو  كل  توافق  عىل  واحلرص 
العضو  واإلداريون واإلعالميون واملندوبون والضيوف وأي شخص آخر ذا مسؤولية ضمن االتحاد 
القدم  لكرة  الدويل  لالتحاد  األسايس  النظام  ومع  اللعبة،  قوانني  ومع  اللوائح  هذه  مع  املشارك) 
ومع لوائحه، خاصة اإلعالمية والتسويقية منها، وأن يتوافقوا مع قانون االتحاد الدويل لكرة القدم 
لوائح معداته،  إىل  باإلضافة  لألخالقيات  املنشطات، ومدونته  بمكافحة  املتعلقة  ولوائحه  االنضباطي 
وكذلك مع أي من تعميماته اإلدارية أو لوائحه أو إرشاداته أو توجيهاته أو قراراته الدورية طوال فرتة 

املنافسة النهائية وطوال مدة إقامتهم يف البلد املضيف.

كما يجب أن يوافق الالعبون وإداريو املنتخب عىل:

احرتام روح اللعب النظيف والالعنف وسلطة حكام املباراة أ . 

والترصف وفقا لذلك. ب . 

عدم تعاطي املنشطات كما هو محدد يف لوائح الفيفا ملكافحة املنشطات. ت . 

.2
تعترب االتحادات األعضاء املشاركة يف املنافسة النهائية متعهدة تلقائيا بما ييل:

وملبادئ  هلا  بعثتهم  أعضاء  من  عضو  كل  مراعاة  عىل  واحلرص  االعتبار  بعني  اللوائح  هذه  أخذ  أ . 
النظيف. اللعب 

أحكام عامة
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ورسائله  وتوجيهاته  وللوائحه  القدم  لكرة  الدويل  لالتحاد  األسايس  للنظام  واالمتثال  االلزتام  ب .  
املعممة وملبادئه التوجيهية ولقراراته وجلميع قوانينه السارية املفعول.

ت .  القبول واالمتثال جلميع التعليمات والقرارات اليت تتخذها هيئات االتحاد الدويل لكرة القدم أو 
يتخذها مسؤولوه بموجب أحكام هذه اللوائح.

منتخبهم  مشاركة  املقرر  النهائية  املنافسة  مباريات  جميع  يف  ممكن  منتخب  بأفضل  املشاركة  ث .  
فيها.

قبول جميع الرتتيبات املتعلقة باملنافسة النهائية اليت يجريها االتحاد الدويل لكرة القدم. ج . 

ح . ضمان توفري التأمني الكايف ضد جميع املخاطر، لتغطية أعضاء وفودهم وكل من ينوب عنهم يف 
القيام بمهامهم، بما يف ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص، التأمني ضد اإلصابات واحلوادث واألمراض 

والسفر، وذلك كله مع مراعاة قواعد ولوائح االتحاد الدويل لكرة القدم املتعلقة بهذا الشأن.

.3
كما يجب أن يكون كل اتحاد عضو مشارك مسؤوال عن:

سلوك أعضاء وفده. أ . 

البلد  يف  إقامتهم  أثناء  الوفد  أعضاء  يتكبدها  قد  اليت  العرضية  والنفقات  التكاليف  دفع  عن  ب .  
املضيف، أو يتكبدها أي شخص آخر يقوم بواجبات معينة بالنيابة عن االتحاد.

معينة  بواجبات  يقوم  آخر  وألي شخص  الوفد  يف  اإلقامة ألي عضو  تمديد  تكاليف  أي  دفع  ت .  
بالنيابة عن االتحاد، سواء قبل املنافسة النهائية أو بعدها.

ث .  طلب احلصول عىل التأشرية يف الوقت املناسب ووفًقا لإلجراءات املطلوبة.

وفًقا  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  ينظمها  اليت  اإلعالمية  والنشاطات  املؤتمرات  جميع  حضور  ج .  
للوائحه التسويقية واإلعالمية وملبادئه التوجيهية ومنشوراته التعميمية.

.4
إرسال  خالل  من  النهائية  املنافسة  يف  مشاركتها  تأكيد  املشاركة  األعضاء  االتحادات  كل  عىل  يجب 
نموذج املشاركة وكل الوثائق املطلوبة وفقا ملا ُيعلن عنه االتحاد الدويل لكرة القدم عرب نرشاته، كما 
يجب توقيعها حسب األصول وإرساهلا يف اآلجال املحددة، فااللزتام بالتوقيت عند تقديم هذه الوثائق 
لالتحاد الدويل لكرة القدم ُيعترب أمرا جوهريا،  وإن فشل أحد االتحادات األعضاء املشاركة يف االلزتام 
جلنة  عىل  يتعني  فإنه  الالزمة،  املستندات  لتقديم  الرسمية  املتطلبات  استيفاء  يف  أو  الزمنية  باحلدود 

FIFA التنظيمية اتخاذ قرار بشأنه.

.5
يجب عىل كل االتحادات األعضاء املشاركة تعويض – والدفاع – عن االتحاد الدويل لكرة القدم وعن 

أحكام عامة
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ووكالئهم  وممثليهم  وموظفيهم  ومديريهم  مسؤوليهم  وجميع  األخرى  املنظمة  اهليئات  بايق 
وجميع األشخاص املساعدين املستقلني وغري املؤذين ضد أي من املسؤوليات وااللزتامات واخلسائر 
القانونية  النفقات  ذلك  يف  (بما  والنفقات  والغرامات  واإلجراءات  واملطالبات  والعقوبات  واألرضار 
قبل  من  اللوائح  هلذه  االمتثال  عدم  من  إليهم  منسوب  أو  نائش  أمر  أي  عن  الناتجة  املنطقية) 
التابعة هلم أو من قبل أي  االتحادات األعضاء املشاركة أو من قبل أعضاء وفودهم أو الرشكات 

طرف ثالث متعاقد معهم.

الملغية  والمباريات  لعبها  يتم  لم  التي  والمباريات  االنسحاب   5
والمعوضة

.1
تتعهد جميع االتحادات األعضاء املشاركة بلعب جميع مبارياتها إىل غاية خروجها من منافسة كأس 

.™٢٠٢٢ FIFA العامل

.2
يتكبد كل اتحاد عضو مشارك ينسحب من بطولة كأس العامل FIFA قطر ٢٠٢٢™ بعد تبقي أكرث من 
30 يوما قبل انطالق املنافسة النهائية غرامة مالية تقدر بـ 250.000 فرنك سويرسي عىل األقل، 
تفرضها عليه جلنة االنضباط باالتحاد الدويل لكرة القدم، يف حني يتكبد كل اتحاد عضو مشارك 
ينسحب من بطولة كأس العامل FIFA ٢٠٢٢™ خالل آخر 30 يوما متبقية عىل انطالق املنافسة 
النهائية، أو أثناء املنافسة النهائية غرامة مالية تقدر بـ 500.000 فرنك سويرسي عىل األقل، تفرضها 

عليه جلنة االنضباط باالتحاد الدويل لكرة القدم.

سُيطالب كل اتحاد عضو مشارك ينسحب من بطولة كأس العامل FIFA ٢٠٢٢™ يف أي مرحلة من 
املراحل بتعويض أموال استعدادات منتخبه اليت حصل عليها من قبل االتحاد الدويل لكرة القدم.

.3
قد تفرض جلنة االنضباط باالتحاد الدويل لكرة القدم إجراءات تأديبية إضافية بعد النظر يف ظروف 
االنسحاب، وقد تصل هذه األخرية إىل حرمان االتحاد العضو املعين من منافسات االتحاد الدويل 
لكرة القدم القادمة، كما يمكن للجنة FIFA التنظيمية تغيري اتحاد عضو مشارك منسحب باتحاد 

عضو آخر.

.4
قد تؤدي كل مباراة مل ُتلعب أو تم إلغاؤها - باستثناء حاالت الظروف القاهرة املعرتف بها من قبل 
االتحاد الدويل لكرة القدم - إىل فرض إجراءات تأديبية ضد االتحاد العضو املشارك من قبل جلنة 

االنضباط باالتحاد الدويل لكرة القدم ووفقا ملدوناته.

أحكام عامة
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.5
قد يطالب االتحاد الدويل لكرة القدم من أي اتحاد عضو مشارك انسحب من مباراة أو أدى سلوكه 
إىل عدم لعبها أو إىل إلغائها تعويضا لصاحل االتحاد الدويل لكرة القدم أو لصاحل قطر 2022 أو لصاحل 
أي من االتحادات األعضاء املشاركة إذا تكبدت هذا األخرية نفقات بسبب هذا السلوك، وقد يأمر 
االتحاد الدويل لكرة القدم يف مثل هذه احلاالت االتحاَد املعين بدفع تعويض عن أي أرضار تكبدتها 
FIFA أو أي هيئة تنظيمية أو اتحاد عضو مشارك آخر، كما سيفقد االتحاد املعين حقه يف املطالبة بأي 

مكافأة مالية من االتحاد الدويل لكرة القدم..

.6
إذا انسحب اتحاد عضو مشارك، أو مل يتمكن من لعب مباراة أو تم إلغاء مباراته نتيجة ظروف قاهرة، 

فإنه يتوجب عىل االتحاد الدويل لكرة القدم اتخاذ اإلجراء الذي يراه مناسبا يف تقديره اخلاص.

.7
وباإلضافة ملا هو مذكور أعاله، تطبق املبادئ التالية يف حالة إلغاء مباراة بعد انطالقها نتيجة ظروف 

قاهرة: 

أ .  ُتستأنف املباراة من الدقيقة اليت توقف فيها اللعب وبنفس النتيجة وال ُتعاد من جديد، وُتستأنف 
من مكان توقف اللعب حلظة اإلعالن عن توقفه (بركلة حرة مثال، أو برمية تماس، أو بركلة مرمى، 
أو ركلة ركنية، أو بركلة من عالمة اجلزاء... إخل)، وإذا تم إيقاف املباراة أثناء لعب الكرة، فإنه يتوجب 

االستئناف بإسقاط الكرة يف املكان الذي تواجدت فيه حلظة إيقاف اللعب.

ب .  ُتستأنف املباراة بنفس الالعبني الذين كانوا متواجدين عىل أرضية امللعب عند إلغائها وبنفس 
البدالء الذين كانوا متاحني.

ت .  ال يجوز إضافة ُبدالء إضافيني إىل قائمة الالعبني املُستأنفني للعب.

ث .  ال يمكن للمنتخبات أن تزيد عن عدد التبديالت اليت كانت ُمستحقة قبل إلغاء املباراة.

ج .  ال يمكن استبدال الالعبني املطرودين يف املباراة امللغية. 

ح .  سيتم التعامل وفقا ملدونة االنضباط باالتحاد الدويل لكرة القدم مع أي إجراءات تأديبية ُفرضت 
قبل إلغاء املباراة.

خ .  ُيحدد االتحاد الدويل لكرة القدم موعد انطالق املباراة وتاريخها ومكانها وكل ما يتعلق بها.

أحكام عامة
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...اإلجراءات االنضباطية  ٢

االنضباطية المسائل   6
 .1

يتم التعامل مع االنتهاكات وفقا ملدونة االنضباط املعمول بها يف االتحاد الدويل لكرة القدم ووفقا 
جلميع التعاميم والتوجيهات ذات الصلة، واليت تتعهد االتحادات األعضاء املشاركة وأعضاء وفودها 

باالمتثال هلا.

 .2
 FIFA يمكن لالتحاد الدويل لكرة القدم أن يضع قواعدا وإجراءات تأديبية جديدة تخص كأس العامل
انطالق  األقل من  قبل شهر عىل  القواعد  بهذه  املشاركة  األعضاء  االتحادات  إعالم  ويجب   ،™٢٠٢٢

املباراة االفتتاحية للمنافسة النهائية.

 .3
أو  لوائح،  أو ألي  اللوائح،  انتهاك هلذه  القدم مع كل  لكرة  الدويل  باالتحاد  االنضباط  ستتعامل جلنة 
تعاميم، أو إرشادات، أو توجيهات، أو قرارات أخرى وفًقا لقانون FIFA االنضباطي، وال تخضع مثل 

هذه االنتهاكات لسلطة أي هيئة أخرى تابعة لالتحاد الدويل لكرة القدم.

النزاعات  7
.1

(باستثناء  بالتفاوض   ™٢٠٢٢ FIFA العامل بكأس  املتعلقة  الزناعات  اآلنية جلميع  التسوية  تتم  أن  يجب 
الزناعات اليت تندرج تحت املادة السادسة أعاله)

.2
ال يجوز لالتحادات األعضاء املشاركة وال ملمثليهم رفع الزناعات إىل املحاكم العادية، ويحق هلم رفعها 

لالختصاص القضايئ احلرصي لدى االتحاد الدويل لكرة القدم، وذلك امتثاال لنظامه األسايس.

.3
نفاذ  بعد  الوحيد  مالذهم  يكون  بأن  ويوافقوا  املمثلون  واألعضاء  املشاركة  األعضاء  االتحادات  ُتقر 
الريايض يف مدينة  التحكيم  جميع مراحل االستئناف داخل االتحاد الدويل لكرة القدم هو محكمة 
نهائية وملزمة ضدها، وتخضع مثل  قرارات  أو فرض  استبعادها  يتم  مل  ما  بسويرسا، وذلك  لوزان 

هذه اإلجراءات التحكيمية ملدونة محكمة التحكيم الريايض املتعلقة باملسائل التحكيمية.

االنضباطية اإلجراءات 
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االعتراضات  8
 .1

ُيقصد باالحتجاجات يف هذه اللوائح بأنها كل االعرتاضات املتعلقة باألحداث أو املسائل اليت هلا تأثري 
مبارش عىل املباريات، بما يف ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص: وضعية وعالمات أرضية امليدان وملحقات 

معدات املباريات وأهلية الالعبني ووضعية االستاد وكرات القدم.

 .2
ما مل تنص هذه املادة عىل خالف ذلك، فإنه يجب إرسال االحتجاج كتابيا إىل منسق االتحاد الدويل 
ومفصل  مكتوب  فوري  بتقرير  وإتباعه  املعنية  املباراة  نهاية  بعد  ساعتني  للمباراة خالل  القدم  لكرة 
القدم يف  لكرة  الدويل  االتحاد  كتابيا إىل مقر  إرساله  ليتم  االحتجاج األصيل،  لنسخة من  ومتضمن 

البلد املضيف يف غضون 24 ساعة من نهاية املباراة، وإال فإنه يتم تجاهله.

.3
الدويل  االتحاد  للمباريات كتابيا إىل مقر  املرشحني  الالعبني  بأهلية  املتعلقة  إرسال االعرتاضات  يجب 
لكرة القدم يف البلد املضيف يف موعد ال يتجاوز خمسة أيام قبل املباراة االفتتاحية للمنافسة النهائية، 

ويجب عىل جلنة االنضباط باالتحاد الدويل لكرة القدم التعامل معها.

.4
يجب عىل رئيس وفد املنتخب الذي يريد االحتجاج تقديم االعرتاضات املتعلقة بوضعية أرضية امليدان 
انطالق  قبل  كتابيا  احلكم  إىل  والكرات)  األعالم  وأعمدة  (كاملرامي  ملحقاته  أو  وعالماته  ومحيطه 
املباراة، وإذا أصبح سطح امللعب غري مناسب للعب أثناء املباراة، فإنه يتوجب عىل قائد املنتخب املُحتج 
رئيس وفد  املنافس، ويجب عىل  املنتخب  قائد  املباراة وبحضور  إىل حكم  الفور  اعرتاضه عىل  تقديم 
القدم للمباراة يف موعد ال  الدويل لكرة  تأكيد االحتجاج بمراسلة كتابية إىل منسق االتحاد  املنتخب 

يتجاوز ساعتني بعد انتهائها.

.5
يجب أن ُيعلم قائد املنتخب حكَم املباراة فورا وبحضور قائد املنتخب املنافس وقبل استئناف اللعب 
بأي احتجاج ُمتنازع عليه بخصوص أي حادث وقع أثناء املباراة، ويجب عىل رئيس وفد املنتخب تأكيد 
االحتجاج بمراسلة كتابية إىل منسق االتحاد الدويل لكرة القدم للمباراة يف موعد ال يتجاوز ساعتني 

انتهائها. بعد 

.6
قابلة  نهائية وغري  فقراراته  باللعب،  املتعلقة  احلقائق  احلكم بخصوص  قرارات  االحتجاج عىل  يجوز  ال 

لالستئناف، ما مل ينص قانون االنضباط باالتحاد الدويل لكرة القدم عىل خالف ذلك.

االنضباطية اإلجراءات 
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.7
العضو  االتحاد  ضد  تأديبية  إجراءات  تفرض  أن  القدم  لكرة  الدويل  باالتحاد  االنضباط  للجنة  يجوز 

املشارك إذا كان احتجاجه غري مسؤول، أو ال أساس له.
.8

املنصوص عليها يف  الشكلية  الرشوط  اليت مل تستوف  االحتجاجات  الطرف عن  املختصة  اجلهة  تغض 
النهائية  املباراة  انتهاء  بمجرد  املادة  هذه  يف  املوصوفة  االحتجاجات  كل  تجاهل  ويتم  اللوائح،  هذه 
لكأس  العامل FIFA ٢٠٢٢™، وعىل الرغم من كل ما سبق، تظل جلنة االنضباط باالتحاد الدويل لكرة 
القدم يه صاحبة االختصاص يف مقاضاة أي انتهاك تأدييب، وذلك بحكم مكانتها املنصوص عليها يف 

مدونة االنضباط باالتحاد الدويل لكرة القدم.

.9
لالستثناءات  مراعاته  مع  تقديمه  يتم  احتجاج  أي  بشأن  قراراته  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  يصدر 

املنصوص عليها يف هذه اللوائح أو يف نظامه األسايس أو يف أي لوائح أخرى تخصه.

9 البطاقات الصفراء والحمراء
.1

قبل  ملعاينته  امليدان  أرضية  إىل  دخوله  من  ابتداء  انضباطية  إجراءات  اتخاذ  بصالحية  احلكم  يتمتع 
انطالق املباراة إىل مغادرته له بعد انتهائها (بما يف ذلك اثناء الركالت من عالمة اجلزاء)، فإذا ارتكب 
العب أو أحد إداريي املنتخب مخالفة تستحق الطرد قبيل دخوله ألرضية امللعب وقبل انطالق املباراة، 
فإن للحكام صالحية منعه من املشاركة فيها (راجع قانون اللعبة، القانون 1٢.3)، ويرفع احلكم تقريره 

عن كل حادث أو سوء ترصف.

.2
ال يتم اعتبار - وال نقل - البطاقات الصفراء والتوقيفات املعلقة املتحصل عليها يف املنافسة التمهيدية 
إىل املنافسة النهائية، بينما يتم اعتبار ونقل البطاقات احلمراء والتوقيفات املتحصل عليها يف املنافسة 

التمهيدية إىل املنافسة النهائية.

.3
ُتلىغ البطاقات الصفراء الفردية يف املنافسة النهائية بعد لعب مباراة ربع النهايئ.

.4
إذا تلقى أحد العيب أو إداريي املنتخب إنذارين خالل مباراتني مختلفتني، فإنه يحرم تلقائيا من املباراة 

ملنتخبه. التالية 

االنضباطية اإلجراءات 
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.5
إذا تم طرد العب أو إداري ببطاقة حمراء مبارشة أو غري مبارشة، فإنه يحرم تلقائيا من املباراة التالية 

ملنتخبه، كما قد ُتفرض عليه عقوبات أخرى يف حالة احلصول عىل البطاقة احلمراء املبارشة.

.6
القادمة  الرسمية  املباراة  إىل   ™٢٠٢٢  FIFA العامل  كأس  خالل  تنفيذه  يمكن  ال  تعليق  كل  سينتقل 

املمثل. للمنتخب 

االنضباطية اإلجراءات 
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٣ شكل املنافسة

عدد المنتخبات  10
.1

املنتخبات  القدم) عدد  الدويل لكرة  التنفيذية (استبدلت مؤخرا بمجلس االتحاد   FIFA حددت جلنة
املشاركة يف املنافسة النهائية لكأس العامل FIFA ٢٠٢٢™ بـ 3٢ منتخبا، أي املنتخب املمثل لالتحاد العضو 

املضيف، قطر، واملنتخبات الـ 31 األخرى املتأهلة من املنافسة التمهيدية.

.2
مع  القرعة،  وسحب  فرز  خالل  من  النهائية  للمنافسة  مجموعات  التنظيمية   FIFA جلنة  تشكل 
النهايئ يف دولة قطر  السحب  إجراء  املقرر  الرياضية واجلغرافية قدر اإلمكان، ومن  العوامل  مراعاة 

سنة ٢٠٢٢: وسيتم اإلعالن عن مزيد من التفاصيل بهذا اخلصوص يف منشور عام.

.3
تعترب قرارات جلنة FIFA التنظيمية بشأن تشكيل املجموعات ومدة املنافسة النهائية قطعية وإلزامية، 

ويجوز للجنة FIFA التنظيمية أن تغيري املجموعات إذا حدثت أي انسحابات.

.4
أيار ٢٠15 تخصيص العدد التايل من  التنفيذية لالتحاد الدويل لكرة القدم يف 3٠ مايو/  قررت اللجنة 

مقاعد كأس العامل FIFA ٢٠٢٢™ لصاحل االتحادات القارية:

عدد املقاعد ية    االتحادات القار
4.5 االتحاد اآلسيوي لكرة القدم  

5 االتحاد اإلفريقي لكرة القدم  
3.5 اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم (كونكاكاف) 
4.5 اتحاد أمريكا اجلنوبية لكرة القدم  
٠.5 اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم  
13 االتحاد األورويب لكرة القدم  

1 البلد املضيف (قطر)  

مرحلة المجموعات واإلقصاء المباشر  11
.1

النهايئ ثم  النهايئ ثم نصف  ربع  الـ 16، ثم  يليها دور  النهائية بمرحلة املجموعات ثم  املنافسة  ُتلعب 
مباراة املركز الثالث وأخريا املباراة النهائية.

املنافسة شكل 
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.2
من  منها  كل  يتكون  مجموعات  ثماين  إىل  النهائية  املنافسة  يف  املشاركة   3٢ الـ  املنتخبات  ستقسم 

أربعة منتخبات.

.3
املأل يف  أمام  املنتخبات إىل مجموعات من خالل فرز وسحب قرعة  التنظيمية   FIFA ستقّسم جلنة
الرياضية واجلغرافية قدر  العوامل  ٢٠٢٢، مع مراعاة  اليت ستقام يف دولة قطر سنة  النهائية  القرعة 

اإلمكان، وسُيصنف منتخب البلد املضيف قطر يف اخلانة أ1.

وستوزع منتخبات املجموعات الثمانية كما ييل:

املجموعة  د املجموعة  ج  املجموعة  ب  املجموعة  أ 

    أ1                            ب1           ج1                       د1
    أ٢                            ب٢           ج٢         د٢
     أ3                            ب3           ج3         د3
    أ4                            ب4           ج4         د4

املجموعة  ح املجموعة  ز  املجموعة  و  املجموعة  ه 

    ه1                            و1           ز1                       ح1
    ه٢                            و٢           ز٢         ح٢
     ه3                            و3           ز3         ح3
    ه4                            و4           ز4         ح4

.4
ُتلعب مباريات املجموعة وفقا للجدول املوضح أدناه، وسيلعب كل منتخب مباراة واحدة ضد كل 
للفوز، واحدة  نقاط  (ثالث  الدوري  نظام  املتواجدة يف نفس مجموعته، مثل  األخرى  املنتخبات  من 

للتعادل، ال يشء للهزيمة).

يوم املباراة األول            يوم املباراة الثاين                     يوم املباراة الثالث  

          أ1 × أ٢                            أ1 × أ3             أ4 × أ1
          أ3 × أ4                          أ4 × أ٢                             أ٢ × أ3

        ب1 × ب٢                       ب1 × ب3                          ب4 × ب1
        ب3 × ب4                      ب4 × ب٢                         ب٢ × ب3

        ج1 × ج٢                         ج1 × ج3                            ج4 × ج1
        ج3 × ج4                        ج4 × ج٢                           ج٢ × ج3

         د1 × أ٢                           د1 × د3                           د4 × د1
         د3 × أ4                         د4 × د٢                              د٢ × د3
        ه1 × ه٢                         ه1 × ه3                             ه4 × ه1

املنافسة شكل 
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        ه3 × ه4                       ه4 × ه٢                             ه٢ ×ه3
         و1 × و٢                          و1 × و3                              و4 × و1
         و3 × و4                        و4 × و٢                              و٢ ×و3
         ز1 × و٢                           ز1 × ز3                               ز4 × ز1
         ز3 × و4                         ز4 ×ز٢                                ز٢ ×ز3

        ح1 × ح٢                         ح1 × ح3                             ح4 × ح1
        ح3 × ح4                       ح4 × ح٢                             ح٢ × ح3

.5
يجب أن ُتلعب آخر مباراتني يف كل مجموعة يف نفس اليوم ونفس التوقيت.

.6
يتأهل املنتخب األول ووصيفه من كل مجموعة إىل دور الستة عرش.

.7
تخوض املنتخبات الـ 16 اليت تتأهل من دور املجموعات مباريات دور الستة عرش عىل النحو التايل:

=  الفائز 1 (يف املباراة 49) ضد              الوصيف ب  الفائز أ 
=  الفائز ٢ (يف املباراة 51) ضد              الوصيف أ  الفائز ب 
=  الفائز 3 (يف املباراة 5٠) ضد              الوصيف د  الفائز ج 
=  الفائز 4 (يف املباراة 5٢) ضد              الوصيف ج  الفائز د 
=  الفائز 5 (يف املباراة 53) ضد              الوصيف و  الفائز ه 
=  الفائز 6 (يف املباراة 55) ضد              الوصيف ه  الفائز و 
=  الفائز 7 (يف املباراة 54) ضد              الوصيف ح  الفائز ز 
=  الفائز 8 (يف املباراة 56) ضد              الوصيف ز  الفائز ح 

مالحظة: ال يعين الرتتيب األبجدي املذكور أعاله بالرضورة الرتتيب الزمين الذي سُتلعب فيه املباريات.

.8
ستخوض املنتخبات الثمانية اليت تتأهل من دور الستة عرش مباريات ربع النهايئ عىل النحو التايل:

أ (املباراة 57):              الفائز 1 (باملباراة 49) ضد الفائز 3 (باملباراة 5٠) 
ب (املباراة 58):            الفائز 5 (باملباراة 53) ضد الفائز 7 (باملباراة 54)

ج (املباراة 59):             الفائز ٢ (باملباراة 51) ضد الفائز 4 (باملباراة 5٢)
ب (املباراة 6٠)  :           الفائز 6 (باملباراة 55) ضد الفائز 8 (باملباراة 56)

مالحظة: ال يعين الرتتيب األبجدي املذكور أعاله بالرضورة الرتتيب الزمين الذي سُتلعب فيه املباريات

املنافسة شكل 
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 .9
ستخوض املنتخبات األربعة اليت تتأهل من دور ربع النهايئ مباريات نصف النهايئ عىل النحو التايل:

نصف النهايئ األول (املباراة 61):            الفائز أ (باملباراة 57) ضد الفائز ب (باملباراة 58)
نصف النهايئ الثاين (املباراة 6٢):            الفائز ج (باملباراة 59) ضد الفائز د (باملباراة 6٠)

مالحظة: ال يعين الرتتيب األبجدي املذكور أعاله بالرضورة الرتتيب الزمين الذي سُتلعب فيه املباريات.

.10
سيخوض املنتخبان املتأهالن من دور نصف النهايئ املباراة النهائية 

.11
ويخوض الوصيفان يف مبارايت نصف النهايئ مباراة املركز الثالث.

تساوي النقاط والتأهل لمرحلة خروج المغلوب  12
إذا تساوى منتخبان أو أكرث يف نفس املجموعة يف عدد النقاط بعد االنتهاء من مرحلة املجموعات، 

فإنه سيتم تطبيق املعايري التالية بالرتتيب املذكور أدناه:

اخلطوة األوىل:  •
املتحصل عىل أكرب عدد من النقاط يف جميع مباريات املجموعة أ . 

ب .   املتفوق يف احتساب فارق األهداف يف جميع مباريات املجموعة
ت .   املتحصل عىل أكرب عدد من األهداف املسجلة يف جميع مباريات املجموعة

اخلطوة الثانية:  •
إذا تساوى منتخبان أو أكرث يف نفس املجموعة بعد تطبيق املعايري الثالثة املذكورة أعاله، فإنه تحديد 

ترتيبهم يكون عىل النحو التايل:

املتحصل عىل أكرب عدد من النقاط يف مباريات مرحلة املجموعات من بني املنتخبات املعنية ث . 
املتفوق يف احتساب فارق األهداف يف مباريات مرحلة املجموعات من بني املنتخبات املعنية ج . 

املتحصل عىل أكرب عدد من األهداف املسجلة يف مباريات مرحلة املجموعات من بني املنتخبات  ح . 
املعنية

الصفراء واحلمراء  البطاقات  بالنظر لعدد  السلوك احلسن  املتحصل عىل أعىل درجة يف  املنتخب  خ . 
املُتحصل عليها:

ناقص نقطة - بطاقة صفراء:       
ناقص 3 نقاط - بطاقة حمراء غري مبارشة (نتيجة احلصول عىل بطاقة صفراء ثانية):  
ناقص 4 نقاط - بطاقة حمراء مبارشة:      
ناقص 5 نقاط - بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مبارشة:     

املنافسة شكل 
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الواحدة،  املباراة  يف  الالعب  عىل  أعاله  املذكورة  االستقطاعات  من  فقط  واحد  خصم  تطبيق  يتم 
وُيصنف املنتخب احلاصل عىل أكرب عدد من النقاط يف املرتبة األعىل.

إجراء القرعة من طرف االتحاد الدويل لكرة القدم. د . 

بالرتتيب، فإذا  املعايري (ث) إىل (خ)  بتطبيق  املنتخبات  ترتيب جميع  الثانية: سيتم  باخلطوة  بخصوص 
تأهلت أحد املنتخبات بحصوهلا عىل تصنيف أعىل أو أقل وفقا ملعيار واحد، ومل يتسن تصنيف جميع 
وهكذا  املوايل،  للمعيار  وفقا  املتبقية  املنتخبات  تصنيف  سيتم  فإنه  األساس،  نفس  عىل  املنتخبات 
دواليك، وال يتم بأي حال من األحوال إعادة ابتداء اخلطوة الثانية من التصنيف للمنتخبات املتبقية 

بعد تطبيق أحد املعايري.

الوقت اإلضافي وركالت الترجيح  13
.1

وقت  نهاية  يف  متعادلة  املباراة  نتيجة  كانت  إذا  املغلوب  خروج  مراحل  يف  إضايف  وقت  لعب  يجب 
اللعب العادي، ويجب أن يتكون الوقت اإلضايف من شوطني مدة كل منهما 15 دقيقة، مع فرتة 
ال تتجاوز خمس دقائق قبل بداية الفرتة األوىل من الشوط اإلضايف، واسرتاحة قصرية للمرشوبات 
(فاصل زمين) ال تزيد عن دقيقة واحدة ما بني الشوطني اإلضافيني، ويجب أن يبقى الالعبون عىل 

أرضية امللعب خالل هذين الفرتتني اإلضافيتني. 

.2
الفائز وفقا  لتحديد  الرتجيحية  الركالت  يتم لعب  فإنه  اإلضايف،  الوقت  نهاية  التعادل مع  استمر  إذا 

لإلجراءات املحددة يف قوانني اللعبة.

املنافسة شكل 
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٤  التحضير للمنافسة

القرعة النهائية وندوات وورشات عمل المنتخبات  14
من حيث املبدأ، يجب إجراء القرعة النهائية للمنافسة النهائية جنبا إىل جنب مع ندوة املنتخب قبل 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  ينظم  وقد  النهائية،  للمنافسة  االفتتاحية  املباراة  من  أشهر  ستة  حوايل 
حول  مفصلة  معلومات  وسرتسل  النهائية،  املنافسة  انطالق  قبل  منفصل  حدث  يف  عمل  ورشة 

سحب القرعة النهايئ وندوة املنتخب وورشة العمل يف منشور معمم.

االستادات ومواعيد انطالق المباريات  15
.1

يجب عىل االتحاد الدويل لكرة القدم أن يحدد االستادات وتواريخ ومواعيد انطالق املباريات.

.2
سُتحدد مواعيد وأماكن إقامة املباريات بطريقة تتيح لكل منتخب فرتة راحة ال تقل عن 48 ساعة بني 

كل مباراتني، باستثناء فرتة ما بني دور نصف النهايئ ومباراة تحديد املركز الثالث.

.3
من حيث املبدأ، سُتلعب آخر مباريات اجلولة يف نفس املجموعة يف آن واحد، ما مل يكن هناك وضع 

قاهر.

.4
يجب أن يؤكد االتحاد الدويل لكرة القدم بعد القرعة النهائية أوقات انطالق املباريات واملالعب اليت 

سُتلعب عليها. 

المباريات الودية  16
.1

تاريخ  ابتداء من  تحضريية  أو  ودية  مباريات  يلعب  أن  النهائية  املنافسة  لكل منتخب مشارك يف  يحق 
وصوله إىل البلد املضيف إىل بقاء خمسة أيام قبل أول مباراة له يف كأس العامل FIFA ٢٠٢٢™ ويكون 

ذلك وفًقا للقواعد التالية وللوائح االتحاد الدويل لكرة القدم اليت تحكم املباريات الدولية:

يجب احلصول عىل املوافقة املسبقة من االتحاد العضو املضيف ومن االتحاد الدويل لكرة القدم، كما  أ . 
يجب إبالغ االتحادات القارية املعنية، ومن حيث املبدأ: 

للمنافسة التحضري 
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٠1.سُيمنع اللعب بشكل عام يف استادات املنافسة النهائية  
٠٢.سُتعاجل طلبات لعب املباريات يف مواقع تدريب املنتخب الرسمية (أي معسكرات املنتخبات وربما   
الطقس  وحال  اللعب  ميدان  كجودة  السائدة،  الظروف  مراعاة  مع  باملكان)  اخلاصة  التدريب  مواقع 

التشغيلية. واالعتبارات 

املذكورة أعاله  املواقع  املباريات يف  ابداء موافقته عىل لعب  القدم عن  الدويل لكرة  قد ُيحجم االتحاد 
العالية  النهائية، وذلك من أجل احلفاظ عىل اجلودة  املباراة االفتتاحية للمنافسة  اعتباًرا من شهر قبل 

مليدان اللعب. 

ب .   يجب عىل كل منتخب أن يمتثل للوائح االتحاد الدويل لكرة القدم اإلعالمية والتسويقية وللوائحه 
للمعدات وألي لوائح أو توجيهات تصدر عنه.

ت .   ال يجوز للمنتخبات اليت ستلعب يف نفس املجموعة يف املنافسة النهائية أن تلعب مباريات ودية 
ضد بعضها بعضا.

.2
التحضريية  املباريات  من  غريها  أو  الودية  املباريات  هذه  مثل  يف  املشاركة  املنتخبات  تسوق  أن  يجب 
املعتمدة يف البلد املضيف للحقوق الناشئة عنها (بما يف ذلك جميع أنواع احلقوق املالية، والتسجيالت 
التسويق  وحقوق  املتعددة،  الوسائط  وحقوق  والبث،  النسخ  وحقوق  واإلذاعية،  البرصية  السمعية 
 FIFA والرتويج، وحقوق إصدار التذاكر... إخل) وفًقا للرشوط التالية (عدم ذكر أي ارتباط مع كأس العامل
٢٠٢٢™، كاستعمال عناوين مثل »الطريق إىل كأس العامل FIFA ٢٠٢٢™« أو »املباراة التحضريية لكأس 
الدويل  االتحاد  للوائح  املحظورة وفًقا  األخرى  الرسائل  ٢٠٢٢™ وكذلك بعدم ذكر أي من   FIFA العامل

لكرة القدم للتسويق واإلعالم):

بأي  ُيسمح  ال  فإنه  النهائية،  املنافسة  استادات  من  استاد  عىل  املباريات  هذه  مثل  لعب  حالة  يف  أ . 
.™٢٠٢٢ FIFA تسويق اعتباًرا من شهر قبل انطالق املباراة االفتتاحية لكأس العامل

ب .   يف حالة لعب مثل هذه املباريات يف موقع تدريب معسكر املنتخب (وربما موقع تدريب خاص 
بمكان اإلقامة)، فإنه ال ُيسمح بالرتويج التجاري إال إذا لعبت املباراة الودية قبل خمسة أيام من انطالق 
موقع  يف  تجارية  غري  تحضريية  مباريات  إجراء  ويمكن   ،™٢٠٢٢  FIFA العامل  لكأس  االفتتاحية  املباراة 
املباراة االفتتاحية  أيام سابقة النطالق  باملكان) يف آخر خمسة  املنتخب (أو موقع تدريب خاص  تدريب 

.™٢٠٢٢ FIFA لكأس العامل

املباريات يف موقع منافسة رسمي إىل غاية بقاء  التجاري إذا مل تعقد مثل هذه  ت .   ُيسمح بالرتويج 
.™٢٠٢٢ FIFA خمسة أيام قبل أول مباراة للمنتخب يف كأس العامل

اتحاد عضو مشارك يف  يلعبها  ودية  مباراة  أي  تصوير  بحق  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  ث .   يحتفظ 
النهائية، وهلذا  املنافسة  بداية  العامل FIFA قطر ٢٠٢٢™ وقبل  النهائية لكأس  القرعة  املضيف بعد  البلد 
الغرض، سيتم اعتماد أطقم التصوير اخلاصة باالتحاد الدويل لكرة القدم واعتماد مصوريه للمباريات 
الودية وفًقا لإلجراءات املعمول بها، وقد ُتقدم لقطات إىل بعض املرخص هلم بحقوق الوسائط من 

للمنافسة التحضري 
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بالكامل، كما يمكن  إنتاجها  قبل االتحاد الدويل لكرة القدم كمواد مصدرية أو كجزء من مزيات تم 
استخدامها يف أي برامج متعلقة باملنافسة.

.3
سُيقدم االتحاد الدويل لكرة القدم مزيدا من املعلومات حول املباريات الودية عرب منشوراته اإلدارية. 

المنتخبات وصول   17
.1

يجب أن تصل املنتخبات املشاركة يف املنافسة النهائية إىل مكان أول مباراة هلا يف دور املجموعات قبل 
خمسة أيام عىل األقل من انطالقها. 

.2
القدم  لكرة  الدويل  للمنتخبات يف قطر وحسب ما يحدده االتحاد  الرسمية  يجب أن تكون اإلقامات 
(معسكرات املنتخبات، وربما الفنادق اخلاصة باملالعب) وتبدأ مدة اإلقامة قبل خمسة أيام من انطالق 

املباراة األوىل للمنتخب وتنتهي بعد يوم واحد من آخر مباراة له (اإلقصاء).

للمنافسة التحضري 
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٥   االستادات وأماكن التدريب

أرضيات المالعب   18
.1

يجب أن ُتلعب املباريات عىل العشب الطبييع، أو عىل األسطح االصطناعية بعد احلصول عىل إذن من 
االتحاد الدويل لكرة القدم، وبالنسبة لالستادات اليت تحوي العشب الطبييع، فإنه يجب اتباع إرشادات 
ومتطلبات االتحاد الدويل لكرة القدم من أجل ضمان جودة عالية مليدان اللعب، وال يجوز استخدام 
هذه األرضيات حلدث غري متعلق بكرة القدم ابتداء من شهرين قبل انطالق أول مباراة ستقام عليه 
من مباريات كأس العامل FIFA ٢٠٢٢™، ومن أجل ضمان أعىل مستوى من اجلودة مليدان اللعب، فإنه 
ال ُيسمح باستغالله يف أي نوع من أنواع التظاهرات ابتداء من شهر قبل انطالق أول مباراة ستقام 
عليه من مباريات كأس العامل FIFA ٢٠٢٢™، ويخضع أي استثناء هلذه املواعيد النهائية للموافقة املسبقة 
والكتابية لالتحاد الدويل لكرة القدم. يجب أن يفي السطح بمتطلبات برنامج االتحاد الدويل لكرة القدم 
جلودة عشب كرة القدم أو باملعايري الدولية للعشب االصطنايع عند استخدام األسطح الصناعية، ومن 

حيث املبدأ، يجب أن يكون ملواقع التدريب نفس نوع العشب املوجود يف املدينة املضيفة.

.2
يجب أن يكون مليدان اللعب األبعاد التالية - ما مل يوافق االتحاد الدويل لكرة القدم عىل خالف ذلك: 

الطول 105 مرت، العرض 68 مرت. 

.3
ُيعلن منسق االتحاد الدويل لكرة القدم للمباراة عن جدول سقي أرضية امللعب ومدى ارتفاع العشب 
يف االجتماع التنسيقي للمباراة، كما يتشاور مع خبري أرضية امللعب لتحديد مدى ارتفاع العشب وجدولة 

برنامج الري. 

.4
يجب أن يحتوي كل استاد عىل مساحة كافية خلف املرامي إلحماء الالعبني أثناء املباراة، وُيسمح لستة 
املنتخب)، وال  إداريي  (إضافة الثنني من  الوقت  اإلحماء يف نفس  األكرث  العبني من كل منتخب عىل 

يمكن لغري حراس املرمى اإلحماء بالكرة. 

.5
املخصصة  املنطقة  يف  اإلحماء  الالعبني  عىل  يجب  املرام:  خلف  كافية  مساحة  وجود  عدم  حالة  يف 
لذلك بجانب مقاعد بدالء املنتخب وخلف احلكم املساعد األول، ويف هذه احلالة، ال يمكن لغري ثالثة 
العبني ومسؤول واحد عىل األكرث اإلحماء يف آن واحد، كما ال يجوز حلراس املرمى استخدام الكرة 

أثناء إحمائهم.

.6
يجب أن تكون أرضية امللعب واملعدات امللحقة بها وجميع املرافق يف أفضل حال عند كل مباراة، وأن 
تمتثل لقوانني اللعبة وجلميع اللوائح ذات الصلة، كما يجب أن يكون املرميان مجهزان بقوائم وشباك 
بيضاء مع أعمدة داعمة وحشوة داكنة، كما يجب أن يكون لكل ملعب مرامي وشباك وأعالم ركنية 

احتياطية موضوعة بالقرب من ميدان اللعب لالستعمال يف حالة الطوارئ.

االستادات وأماكن التدريب
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سقف الملعب  19
.1

إذا كان للملعب سقف قابل للطي، فإن االتحاد الدويل لكرة القدم هو من يقرر قبل انطالق املباراة يف 
فتحه أو إغالقه، ويجب أن يعلن منسق االتحاد الدويل لكرة القدم للمباراة عن هذا القرار يف االجتماع 

للمباراة.  التنسيقي 

.2
إذا بدأت املباراة بسقف مفتوح ثم حدث تدهور خطري يف الظروف اجلوية مما قد يؤثر عىل سري املباراة، 
فإن للحكم بالتشاور مع منسق االتحاد الدويل لكرة القدم للمباراة سلطة األمر بإغالقه أثناءها، ويجب 
أرضية  عىل  شخص  أي  يتواجد  أال  وينبيغ  نهايتها،  حىت  احلالة  هذه  مثل  يف  مغلقا  السقف  يظل  أن 

امللعب أثناء عملية فتح وإغالق السقف.

ساعات االستادات وشاشاتها العمالقة  20
.1

نهاية وقت  إيقافها مع  يتم  أن  املباراة رشيطة  اللعب خالل  اليت توضح مدة  الساعات  يمكن تشغيل 
اللعب العادي يف كل شوط، أي بعد 45 و9٠ دقيقة عىل التوايل، وينطبق هذا الرشط أيضا عىل الوقت 

اإلضايف (أي بعد 15 دقيقة من كل شوط). 

.2
يجب عىل احلكم الرابع أن يستخدم كال جانيب اللوحات أو شاشات العرض اإللكرتونية املرقمة ليشري إىل 

استبدال الالعبني وعدد دقائق الوقت بدل الضائع.

.3
ُيحدد االتحاد الدويل لكرة القدم رشوط العرض عىل لوحة النتائج والشاشة العمالقة.

أماكن التدرب   21
.1

من حيث املبدأ، ينبيغ اعتماد مواقع التدريب هذه من قبل االتحاد الدويل لكرة القدم.

.2
من  األقل  عىل  أيام  خمسة  قبل  متاحة  املنتخب)  تدريب  (معسكر  التدريب  مواقع  تكون  أن  يجب 
 .™٢٠٢٢ FIFA العامل له يف كأس  آخر مباراة  يوم واحد بعد  للمنتخب وإىل غاية  املباراة األوىل  انطالق 

ويجب أن تكون أماكن التدرب متوفرة حسب رغبة املنتخبات وجداول تدريباتهم. 

االستادات وأماكن التدريب
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.3
يجب عىل كل منتخب أال يستخدم غري مواقع التدريب الرسمية املخصصة له ألي جلسات تدريبية أو 
مباريات تحضريية، ابتداء من اليوم اخلامس قبل انطالق مباراته األوىل يف املنافسة النهائية (أي معسكر 

تدريب املنتخب، وموقع التدريب اخلاص باملكان إن أمكن).

.4
من أجل ضمان جودة ميدان اللعب، فإنه ال يجوز استخدام مواقع التدريب الرسمية ألي مباراة كرة 
قدم أو أي حدث آخر بدون إذن كتايب رصيح من االتحاد الدويل لكرة القدم، وذلك ابتداء من شهر 

™٢٠٢٢ FIFA قبل انطالق املباراة االفتتاحية لكأس العامل

.5
يجب أن تكون مواقع التدريب الرسمية للمنتخبات واحلكام (معسكرات تدرب املنتخب وربما مواقع 
التدريب اخلاصة باملكان) يف حالة ممتازة، كما يجب أن تكون بالقرب من فندق أو معسكر املنتخب أو 
حكام املباراة (وربما فنادق خاصة باملنتخبات) ويجب أن تكون متاحة لالستخدام احلرصي لالتحاد الدويل 
لكرة القدم وأن تكون خالية من جميع النشاطات التجارية والتعريفات كاللوحات والالفتات غري الفتات 
رشكاء االتحاد الدويل لكرة القدم التجاريني، وذلك ابتداء من 14 يوًما عىل األقل قبل انطالق املباراة 
االفتتاحية لكأس العامل FIFA ٢٠٢٢™ إىل غاية ثالثة أيام بعد آخر طلب هلا من طرف املنتخب (موقع 
تدريب خاص باملكان) أو بعد استكمال املنتخب لتدريباته عليها (موقع تدريب معسكر املنتخب) أو بعد 

إكمال املباراة النهائية لكأس العامل FIFA ٢٠٢٢™ (موقع تدريب حكام املباراة).

.6
املقاسات: 1٠5 × 68 مرت، وذلك ما مل  التدريب بهذه  يجب أن تكون مقاييس جميع ميادين ومواقع 

يوافق االتحاد الدويل لكرة القدم عىل خالف ذلك. 

.7
يجب أن تكون املسافة بني أماكن التدرب وفنادق املنتخبات معقولة للتنقل بحافلة املنتخب، ويفضل 

أال تزيد املسافة عن ٢٠ دقيقة بالسيارة.

.8
يجب أن يكون ألماكن التدرب نفس سطح مالعب املباراة وأن تكون يف حالة ممتازة، وأن ُيقص عشبها 

حديثا وُتعّلم بالكامل وفقا لقوانني اللعبة.

.9
يجب توفري عمال صيانة ومعدات مناسبة مليادين اللعب يف جميع مواقع التدريب الرسمية.

.10
التدريبية،  الدورات  أثناء  الكاشفة  األضواء  من  بمجموعة  التدرب  وميادين  موقع  كل  تجهزي  يجب 
ويشرتط أن توفر األضواء الكاشفة إضاءة مناسبة تضمن إنارة شاملة ومتساوية جلميع مناطق اللعب، 

كما تضمن وضوح الرؤية لالعبني وتمكن الوسائط اإلعالمية وأنشطة البث من أداء مهامها.

االستادات وأماكن التدريب
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.11
األقل، وأن تحوي خزائن وحمامات  تغيري مالبس واحدة عىل  بغرفة  تدريب  يجب تجهزي كل موقع 

ومراحيض. 

.12
السجائر  دخان  التبغ ومن  خالية من   ™٢٠٢٢  FIFA العامل  كأس  التدرب خالل  أماكن  تكون  أن  يجب 
االتحاد  يحتفظ  أحداثه،  يف  التبغ  حول  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  لسياسات  وفقا  وذلك  اإللكرتونية، 
الدويل لكرة القدم بحق الفصل يف إنشاء مناطق مخصصة للتدخني يف اهلواء الطلق ألماكن التدرب.

االستادات وأماكن التدريب
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ين ٠٦   قوائم الالعبين واإلداري

أهلية الالعبين  22
.1

يجب عىل كل االتحادات األعضاء املشاركة يف كأس العامل FIFA ٢٠٢٢™ ضمان ما ييل عند اختيارهم 
ملنتخباتهم:

يجب أن يكون جميع الالعبني حاصلني عىل جنسية اإلقليم أو البلد الذي يمثلونه وخاضعني لواليته  أ . 
القضائية كما يمثله اتحادهم العضو املشارك.

لالتحاد  األسايس  للنظام  وفقا  بلدهم  لتمثيل  مؤهلني  الالعبني  جميع  يكون  أن  يجب  ب . 
الدويل لكرة القدم واللوائح احلاكمة لتطبيقه ووفقا لكل بايق قوانني ولوائح االتحاد الدويل لكرة القدم 

املطبقة.

.2
املؤهلني فقط، وكل مخالفة لذلك ستؤدي إىل  الالعبني  اختيار  اتحاد عضو مشارك مسؤول عن  كل 

العواقب املنصوص عليها يف قانون االنضباط باالتحاد الدويل لكرة القدم.
.3

ستقرر جلنة االنضباط باالتحاد الدويل لكرة القدم يف االحتجاجات املتعلقة بأهلية الالعبني وفقا للمادة 
8.3 ولقانون االتحاد الدويل لكرة القدم لالنضباط.

قائمة الالعبين المدعوين  23
.1

القدم  لكرة  الدويل  لالتحاد  ُيرسل  أن  النهائية  للمنافسة  ُمتأهل  مشارك  عضو  اتحاد  كل  عىل  يجب 
قائمة ال تزيد عن 35 العب (قائمة الالعبني املدعوين) استدعوا وفقا لألحكام املتعلقة بامللحق األول 

من لوائح وضع وانتقال الالعبني باالتحاد الدويل لكرة القدم.

تغرّي بـ:
القدم  لكرة  الدويل  لالتحاد  ُيرسل  أن  النهائية  للمنافسة  ُمتأهل  مشارك  عضو  اتحاد  كل  عىل  يجب 
قائمة ال تزيد عن 55 العب (قائمة الالعبني املدعوين) استدعوا وفقا لألحكام املتعلقة بامللحق األول 
من لوائح وضع وانتقال الالعبني باالتحاد الدويل لكرة القدم. وتاريخ اإلفراج اإللزامي املنصوص عليه 

يف هذه اللوائح.

.2
عىل  تحتوي  أن  وُيشرتط  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  إىل  املدعوين  الالعبني  قائمة  ُترسل  أن  يجب 
معلوماتهم الكاملة كأسمائهم وألقابهم، واسماء شهرتهم، واالسماء اليت ستكتب عىل قميص كل 
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وأسماء  منها،  كل  صالحية  انتهاء  وتاريخ  سفرهم  جوازات  وأرقام  ميالدهم  وتواريخ  وأماكن  منهم، 
وعدد  منهم  لعبها كل  اليت  املباريات  وعدد  وأوزانهم  وأطوهلم  لصاحلها،  يلعبون  اليت  واملدن  النوادي 
املدعوين  الالعبني  قائمة  حول  التفاصيل  من  املزيد  نرش  وسيتم  هذا  سجلها،  اليت  الدولية  األهداف 

واملوعد النهايئ لتسليمها إىل االتحاد الدويل لكرة القدم يف منشور إداري خاص.

.3
سينرش االتحاد الدويل لكرة القدم قوائم الالعبني املدعوين.

يتغرّي إىل:
لن ينرش االتحاد الدويل لكرة القدم قوائم الالعبني املدعوين

القائمة  النهائية  24
.1

ُيطلب من كل االتحادات األعضاء املشاركة تزويد االتحاد الدويل لكرة القدم بقائمة نهائية تتكون من 
قبل  النهائية)  القائمة  اسم:  عليه  يطلق  ما  (وهذا  إداري  و٢7  مرمى)  حراس  منهم  (ثالثة  العبا   ٢3
حلول املوعد النهايئ املنصوص عليه يف املنشور اإلداري الصادر بهذا اخلصوص، ويجب أال تخرج القائمة 
النهائية عن دائرة الالعبني املذكورين يف قائمة املدعوين، كما يجب إرسال نسخة موقعة من القائمة 

النهائية إىل االتحاد الدويل لكرة القدم عرب الربيد اإللكرتوين قبل حلول نفس املوعد النهايئ. 

يتغرّي إىل:
ُيطلب من كل االتحادات األعضاء املشاركة تزويد االتحاد الدويل لكرة القدم بقائمة نهائية تتكون من 
٢3 إىل ٢6 العبا عىل األكرث (ثالثة منهم حراس مرمى) و٢7 إداري (وهذا ما يطلق عليه اسم: القائمة 
النهائية) قبل حلول املوعد النهايئ املنصوص عليه يف املنشور اإلداري الصادر بهذا اخلصوص، ويجب أال 
تخرج القائمة النهائية عن دائرة الالعبني املذكورين يف قائمة املدعوين، كما يجب إرسال نسخة موقعة 
من القائمة النهائية إىل االتحاد الدويل لكرة القدم عرب الربيد اإللكرتوين قبل حلول نفس املوعد النهايئ. 

.2
اليت  واألرقام  وألقابهم، وأسماء شهرتهم، واالسماء  أسمائهم  النهائية عىل  القائمة  تحتوي  أن  يجب 
وأرقام جوازات سفرهم  وأماكن ميالدهم  وتواريخ  لعبهم،  وأماكن  سُتكتب عىل قميص كل منهم، 
وتاريخ انتهاء صالحية كل منها، وأسماء النوادي واملدن اليت يلعبون لصاحلها، وأطوهلم وأوزانهم وعدد 

املباريات اليت لعبها كل منهم، وعدد األهداف الدولية اليت سجلها. 

يجب اختيار العيب القائمة النهائية من قائمة الالعبني املدعوين، ولن يسمح إال بـ ٢3 العبا يف القائمة 
النهائية للعب يف املنافسة النهائية.

قوائم الالعبني واإلداريني
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يتغرّي إىل:
اليت  واألرقام  وألقابهم، وأسماء شهرتهم، واالسماء  أسمائهم  النهائية عىل  القائمة  تحتوي  أن  يجب 
وأرقام جوازات سفرهم  وأماكن ميالدهم  وتواريخ  لعبهم،  وأماكن  سُتكتب عىل قميص كل منهم، 
وتاريخ انتهاء صالحية كل منها، وأسماء النوادي واملدن اليت يلعبون لصاحلها، وأطوهلم وأوزانهم وعدد 

املباريات اليت لعبها كل منهم، وعدد األهداف الدولية اليت سجلها. 

يجب اختيار العيب القائمة النهائية من قائمة الالعبني املدعوين، ولن يسمح إال بـ ٢3 حىت ٢6 العبا يف 
القائمة النهائية للعب يف املنافسة النهائية.

.3
ال يمكن استبدال العب مدرج يف القائمة النهائية إال يف حالة حدوث إصابة خطرية أو مرض، ويمكن 
األوىل  املباراة  انطالق  قبل  ٢4 ساعة  أقصاه  أجل  ذلك يف  يحدث  أن  احلالة رشيطة  استبداله يف هذه 
ترشيحهم  يتم  وإنما  املدعوين،  الالعبني  قائمة  يف  مذكورون  البدالء  يكون  أن  يشرتط  وال  ملنتخبه، 
(وذكر جميع  بذلك  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  تبليغ  عليه  يتوجب  والذي  املشارك،  املنتخب  قبل  من 
الطيب  التقييم  وقبول  استالم  وبعد  سفره)،  جواز  من  نسخة  إىل  إضافة  بالالعب  اخلاصة  املعلومات 
املكتوب واملفصل بإحدى اللغات الرسمية األربع لالتحاد الدويل لكرة القدم، يقرر الفريق الطيب لالتحاد 
ثل باملدير الطيب العام لالتحاد الدويل لكرة القدم، فيما إن كانت اإلصابة أو  الدويل لكرة القدم، واملمَّ
املرض خطري بما يكفي ملنع الالعب من املشاركة يف كأس العامل FIFA ٢٠٢٢™، ويف حالة قبول استبدال 

الالعب، فإنه يتوجب تحديد رقم قميص بديله املدمج مكانه. 

القدم،  لكرة  الدويل  االتحاد  إىل  اعتماداتهم  إعادة  استبداهلم  تم  الذين  املصابني  الالعبني  عىل  يجب 
وعليه فإنه لن يتم اعتبارهم أعضاًء يف القائمة النهائية لالتحاد العضو املشارك.

.4
تمثل القائمة النهائية املكونة من ٢3 العبا و٢7 إداريا البعثة الرسمية للمنتخب 

يتغرّي إىل:
تمثل القائمة النهائية املكونة من ٢3 إىل ٢6 العبا و٢7 إداريا البعثة الرسمية للمنتخب.   

.5
يجب أن ينرش االتحاد الدويل لكرة القدم القوائم النهائية للمنتخبات.

.6
قبل  وأعمارهم  وجنسياتهم  هوياتهم  إثبات  النهائية  القوائم  يف  املذكورين  الالعبني  كل  عىل  يجب 
انطالق بطولة كأس العامل FIFA ٢٠٢٢™ من خالل تقديم نسخة عن جوازات سفرهم السارية املفعول 
قانونيا مع صورة شمسية لكل منهم (مع ذكر يوم وشهر وسنة امليالد)، ولن ُيسمح ألي العب تخلف 

.™٢٠٢٢ FIFA عن إرسال نسخة من جواز سفره باملشاركة يف كأس العامل

قوائم الالعبني واإلداريني
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اإلفراج عن الالعبين  25
لضمان اإلفراج عن الالعبني يف الوقت املناسب للمنافسة النهائية لكأس العامل FIFA 2022™، فإن االتحاد 

الدويل لكرة القدم سيحدد املواعيد عىل النحو التايل:

النهائية  النهائية للمنافسة  القوائم  الذين يتم ترشيحهم يف  الـ ٢3  د اجلولة األخرية لالعبني  سُتحدَّ أ ) 
لكأس العامل FIFA ٢٠٢٢™ عىل مستوى األندية يف 13 نوفمرب/ ترشين الثاين ٢٠٢٢.

يتّغري إىل
د اجلولة األخرية لالعبني (٢3 إىل ٢6 العبا) الذين يتم ترشيحهم يف القوائم النهائية للمنافسة  سُتحدَّ أ) 

النهائية لكأس العامل FIFA ٢٠٢٢™ عىل مستوى األندية يف 13 نوفمرب/ ترشين الثاين ٢٠٢٢.

الثاين  النهائية هو 14 نوفمرب/ ترشين  القائمة  تاريخ اإلفراج اإللزامي لالعبني املذكورين يف  ويكون  ب ) 
٢٠٢٢، وال يجوز منح أي استثناءات خاصة إال من قبل مجلس االتحاد الدويل لكرة القدم.

االعتماد  26
.1

يصدر االتحاد الدويل لكرة القدم اعتمادا رسميا عليه صورة لكل العب وإداري، وسيحصل كل اتحاد 
الدويل  االتحاد  بأن  نعلمكم  أكرث وضوحا،  األمور  ولتكون  اعتماد كحد أقىص،  عضو مشارك عىل 55 
 ٢3) املالية،  األحكام  يف  عليه  منصوص  هو  كما  األكرث،  مندوبا عىل   35 تكاليف  سُيغطي  القدم  لكرة 

لالعبني املذكورين يف القائمة النهائية و٢7 لإلداريني).

.2
يوفر االتحاد الدويل لكرة القدم عددا محددا من أجهزة االعتماد التكميلية (SADs) لكل منتخب من 
أجل التحكم يف الوصول إىل غرف تغيري املالبس وميدان اللعب أيام املباريات، وسُتقدم الحقا مزيد من 

التفاصيل بهذا اخلصوص إىل املنتخبات.

.3
أو العب بسبب سوء سلوك ترصفه،  إداري  أي  اعتماد  إلغاء  القدم بحق  لكرة  الدويل  االتحاد  يحتفظ 

وذلك وفًقا لرشوط وأحكام االعتماد.

.4
االتحاد  إىل  املطلوبة  االعتماد  بيانات  تقديم جميع  التأكد من  املشاركة  األعضاء  االتحادات  يجب عىل 
الدويل لكرة القدم يف اآلجال املحددة من قبله، وسُتقدم مزيد من التفاصيل بهذا اخلصوص يف منشور 

تعميمي.

قوائم الالعبني واإلداريني
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.5
منتخباتهم،  وفنادق  التدريب  وأماكن  االستادات  دخول  عند  اعتماداتهم  ارتداء  الالعبني  عىل  يجب 
وال يمكن لالعبني غري احلاملني العتماد ساري املفعول اللعب يف كأس العامل FIFA ٢٠٢٢™، كما يجب 

عليهم ارتداء اعتماداتهم طيلة الوقت الذي يمضونه داخل فندق املنتخب.

.6
يجب عىل اإلداريني ارتداء اعتماداتهم عند دخوهلم إىل - وطيلة الوقت الذي يمضونه يف- االستاد أو 

أماكن التدريب أو فندق املنتخب. 

قوائم الالعبني واإلداريني
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٠٧   طقم المنتخب ومعداته

المصادقة عىل الطقم واأللوان  27
.1

ما  النهائية  املنافسة  مباريات  جميع  عىل  القدم  لكرة  الدويل  باالتحاد  السارية  املعدات  لوائح  تنطبق 
لكرة  الدويل  االتحاد  لوائح  اللوائح مع  تعارض هذه  حالة  ذلك، ويف  اللوائح عىل خالف  تنص هذه  مل 
القدم للمعدات، فإن األسبقية تكون للوائح االتحاد الدويل لكرة القدم للمعدات. ُيحظر عىل الالعبني 
واإلداريني عرض رسائل، أو شعارات سياسية، أو دينية، أو شخصية، بأي لغة من اللغات أو شكل من 
ذلك عىل حقائب  (بما يف  املعدات  أو عىل  اللعب  أو  املنتخب  أطقم  أو عىل  أجسامهم  األشكال عىل 
األدوات وحاويات املرشوبات واحلقائب الطبية وغري ذلك). كما ال ُيسمح هلم بعرض الرسائل والشعارات 
التجارية بأي لغة من اللغات أو شكل من األشكال طيلة فرتة تواجدهم يف أي نشاط رسمي تنظمه 
الصحفية  واملؤتمرات  التدريبية،  والدورات  الرسمية  املباريات  ذلك  (بما يف  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 

الرسمية ونشاطات املناطق املختلطة).

.2
يجب عىل كل منتخب أن ُيعلم االتحاد الدويل لكرة القدم بلونني مختلفني ومتباينني لطقميه (الطقم 
الرسمي والطقم االحتياطي) (القميص والرساويل القصرية واجلوارب). كما يقوم كل منتخب باختيار 
ثالثة ألوان متباينة حلراس املرمى، ويشرتط أن تكون طواقم حراس املرمى الثالثة مختلفة عن بعضها 
البعض ومختلفة عن طواقم املنتخب الرسمية واالحتياطية، ويجب تقديم هذه املعلومات عرب اإلنرتنت 
بعد  األلوان  هذه  غري  ارتداء  يمكن  وال  املحددة،  اآلجال  نهاية  قبل  املنتخب  لون  استمارة  خالل  من 
الثالثة من  الفقرة  القدم، كما هو مذكور يف  لكرة  الدويل  االتحاد  مراجعتها واملوافقة عليها من قبل 

املادة ٢8.3 املذكورة أدناه.

.3
يجب عىل االتحادات األعضاء املشاركة إرسال عينات لالتحاد الدويل لكرة القدم من أطقمهم الرياضية 
الرسمية واالحتياطية املرجو ارتدائها يف املنافسة النهائية (القميص، الرساويل القصرية، اجلوارب، أطقم 
االتحاد  وسُينظم  إخل)،  الرأس...  وعصابات  املعصم  أربطة  القبعات،  القفازات،  الثالثة،  املرمى  حارس 
الدويل لكرة القدم جلسة أطقم ملدة يوم كامل قبل املنافسة النهائية، وسيفصح عن تاريخ هذا اليوم 
يف رسالة معممة ليحرضه ممثلون عن جميع االتحادات األعضاء املشاركة، ويجب أن يوافق االتحاد 
الدويل لكرة القدم عىل جميع املعدات (أطقم، قفازات، حقائب، معدات طبية... إخل) اليت قد ُتعرض 
داخل االستاد وأماكن التدريب والفنادق أو أثناء التنقل داخل أو إىل قطر. سُيصدر االتحاد الدويل لكرة 
القدم تقريرا كتابيا ُيبني موافقته من رفضه ملجموعة أدوات املنتخب، ويف حالة عدم توافق أي عنرص 
من عنارص مجموعة أدوات املنتخب أو أي جزء منها مع لوائح االتحاد الدويل لكرة القدم للمعدات 
للوائح  وفقا  بتغيريه  ملزما  املشارك سيصبح  العضو  االتحاد  فإن  واإلعالمية،  التسويقية  لوائحه  أو مع 
الفيفا وإعادة إرسال العنارص املصححة يف أجل أقصاه 3٠ يوًما ابتداء من تاريخ كتابة القرار، وتكون هذه 

القرارات غري قابلة لالستئناف.
.4

يف  عرضها  يمكن  اليت  املعدات  جميع  واعتماد  فحص  إعادة  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  عىل  يجب 

املنتخب ومعداته طقم 
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االستادات ومواقع التدريب، والفنادق أو أثناء التنقل إىل أو داخل أو من البلد املضيف (أطقم، قفازات، 
.™٢٠٢٢ FIFA حقائب، معدات طبية... إخل) خالل اجتماع وصول املنتخب لكأس العامل

.5
أيام عىل  بخمسة  املضيف  البلد  إىل  املشاركة من حلظة وصول منتخباتها  األعضاء  لالتحادات  يجوز  ال 
عىل  ذلك  يف  (بما  تعرض  أن  النهائية،  املنافسة  نهاية  غاية  إىل  االفتتاحية  املباراة  انطالق  قبل  األقل 
البذالت) أي هوية أو عالمة تجارية لطرف ثالث يف أي من استادات املنافسة النهائية أو موقع تدريب، 

أو خالل أي نشاط إعالمي رسمي، باستثناء:

عرضها عىل املعدات املستخدمة يف جلسات التدريب غري الرسمية أ . 

ب .   يف مؤتمر صحفي مبىن معسكرهم التدرييب (أو أي مكان آخر يعتمده االتحاد الدويل لكرة القدم 
للمؤتمرات الصحفية)، إذا كان هذا املؤتمر خاصا بتظاهرات أو أنشطة غري رسمية.

ت .   إذا كانت الرشكات املشار إليها يف البذالت تتوافق مع لوائح معدات االتحاد الدويل لكرة القدم.
تتوفر مزيد من التفاصيل بهذا الشأن يف لوائح االتحاد الدويل لكرة القدم للتسويق واإلعالم.

األرقام واألسماء  28
.1

حراس  ألحد  مخصصا   1 واحد  الرقم  ويكون   ،(٢3 لـ   1 (من  اللعنب  فقط  رقما   ٢3 تخصيص  يمكن 
وعىل  للقمصان  األمامية  اجلهة  يف  الصدر  ارتفاع  مستوى  عىل  األرقام  هذه  عرض  ويجب  املرمى، 
الدويل  للوائح االتحاد  الظهر وفقا  املوجودة عىل  الالعبني إىل األرقام  الشورتات، ويجب إضافة أسماء 
لكرة القدم للمعدات، وُيشرتط توافق األرقام امللصقة عىل القمصان مع األرقام املوضحة يف القائمة 

النهائية. 

يتغرّي إىل:
ال يمكن تخصيص غري األرقام من 1 إىل ٢6  لالعيب، ويكون الرقم واحد 1 مخصصا ألحد حراس املرمى، 
الشورتات،  للقمصان وعىل  األمامية  اجلهة  الصدر يف  ارتفاع  األرقام عىل مستوى  ويجب عرض هذه 
ويجب إضافة أسماء الالعبني إىل األرقام املوجودة عىل الظهر وفقا للوائح االتحاد الدويل لكرة القدم 

للمعدات، وُيشرتط توافق األرقام امللصقة عىل القمصان مع األرقام املوضحة يف القائمة النهائية.

.2
يجب كتابة اسم العائلة أو اسم شهرة الالعب فوق الرقم املوجود عىل ظهر القميص ويجب أن يكون 
واضحا ومقروءا وفقا للوائح االتحاد الدويل لكرة القدم للمعدات، كما يجب أن يكون االسم املوجود 
عىل ظهر القميص متشابها جدا مع االسم الشائع لالعب وكما هو موضح يف قائمة االتحاد الدويل 
لكرة القدم لالعبني الرسميني ويف كل الوثائق الرسمية األخرى لالتحاد الدويل لكرة القدم، ويف حالة 

الشك، يكون لالتحاد الدويل لكرة القدم القرار احلسم. 

املنتخب ومعداته طقم 
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.3
 ™٢٠٢٢ FIFA يجب عىل كل منتخب توفري مجموعة من قمصان حارس املرمى املخصصة لكأس العامل
القمصان إال يف الظروف اخلاصة اليت يتوجب فيها  أرقاما، ولن ُتستخدم هذه  وأال تحمل أسماء وال 
عىل أحد الالعبني املتواجدين عىل أرضية امليدان االنتقال إىل مركز حارس املرمى أثناء املباراة، وُيشرتط أن 

تحمل هذه القمصان اإلضافية نفس األلوان الثالثة لقمصان حارس املرمى العادية.

تحديد ألوان لعب المباريات  29
.1

سيبلغ االتحاد الدويل لكرة القدم كل املنتخبات باأللوان اليت سريتدونها لكل مباراة من مباريات دور 
املجموعات قبل شهرين تقريبا من انطالق املنافسة النهائية، ويجب عىل كل منتخب أن يحرص قدر 
اإلمكان عىل ارتداء ألوانه الرسمية (خياره األول) املذكورة يف استمارة لون املنتخب، وإذا تسبب لون 
املنتخبني ولون حكام املباراة يف حدوث خلط وارتباك، فسيطبق االتحاد الدويل لكرة القدم املبادئ التالية 

يف تحديد ألوان املباراة: 
طلب األولوية من 1 إىل 5  أ . 

طقم لعب املنتخب أ  .1
طقم لعب املنتخب ب  .٢

طقم لعب حارس مرمى املنتخب أ  .3
طقم لعب حارس مرمى املنتخب ب  .4

طقم لعب حكام املباراة  .5
ب .   إذا مل يؤد ترتيب األولوية املذكور أعاله إىل خلق تباين واضح بني البذالت الرياضية، فإنه يجب أن 
يستمر التحديد باستعمال الرتتيب العكيس (من 5 لـ 1)، إىل أن يتم احلصول عىل تباين مقبول لأللوان. 
ت .   قد يضطر أحد املنتخبان أو كالهما - إذا لزم األمر- إىل اجلمع يف ارتداء بذالتهم الرياضية بني طقم 

اخليار األول والطقم االحتياطي (لالعبني أو حلارس املرمى). 
سيسىع االتحاد الدويل لكرة القدم لضمان ارتداء كل منتخب لقميصه الرسمي األول خالل مرحلة 

املجموعات ولو ملرة واحدة عىل األقل. 
ومن املفرتض أن ينظر االتحاد الدويل لكرة القدم يف خيار - تحديد اللون الداكن والفاتح للطقم - باألخذ 

يف عني االعتبار تباين الطقم من أجل املصابني بعمى األلوان كلما سمحت الفرصة بذلك.

.2
ألوان لعب منتخبات االتحادات األعضاء املشاركة  يجب عىل االتحاد الدويل لكرة القدم أن يفصل يف 
قبل انطالق كل مباراة، ويجب أن يراجع هذه األلوان كل من احلكم املراقب ومنسق االتحاد الدويل 
لكرة القدم للمباراة خالل االجتماع التنسيقي للمباراة، ويعترب قرار االتحاد الدويل لكرة القدم يف تحديد 

األلوان نهائيا.

.3
يجب أن تكون بذالت املنتخب األوىل والبديلة وكل أطقم حارس املرمى حارضة يف كل مباراة (بما يف 

ذلك قمصان حارس املرمى اليت ال تحمل أسماء وال أرقاما).

املنتخب ومعداته طقم 
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معدات أخرى  30
.1

املنافسة  لشعار  احلاملة  الالعبني  أكمام  شارات  من  كافيا  عددا  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  سيوفر 
الرسمي لكأس العامل FIFA ٢٠٢٢™ لُتلصق عىل الكم األيمن لكل قميص، ومن املمكن أن ُيلصق شعار 
حملة االتحاد الدويل لكرة القدم عىل الكم األيرس، وسيعلم االتحاد الدويل لكرة القدم كل االتحادات 

األعضاء املشاركة بتفاصيل التعليمات املتعلقة باستخدام شارات األكمام اخلاصة بالالعبني.

.2
عند وصوله  اخلاصة  املعدات  منتخب مشارك مجموعة من  لكل  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  سيمنح 
املعدات)،  من  وغريها  القائد،  شارات  طبية،  حقائب  مرطبة،  (مرشوبات، مرشوبات  املضيف  البلد  إىل 

وُيشرتط استخدام هذه املعدات دون غريها داخل االستاد وخالل جلسات التدريب الرسمية.

.3
املزود  ويكون   ™٢٠٢٢  FIFA العامل كأس  املستخدمة يف  القدم  كرات  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  يختار 
احلرصي هلا، كما سُيسلم االتحاد الدويل لكرة القدم لكل منتخب مجموعة من كرات القدم املوجهة 
الناجح  التقديم  بعد  وذلك  التمهيدية،  املنافسة  نهاية  وبعد  النهائية  املنافسة  انطالق  قبل  بها  للتدرب 
إىل  بمجرد وصوهلا  املشاركة  للمنتخبات  التدريب  كرات  وستمنح  املنتخب،  لدخول  املطلوبة  للتفاصيل 
القدم خالل جلسات  لكرة  الدويل  االتحاد  املقدمة من  الكرات  غري  استخدام  يجوز  وال  املضيف،  البلد 

اإلحماء داخل االستادات وأماكن التدرب الرسمية.

.4
ال يجوز استخدام غري مرايل اإلحماء املقدمة من االتحاد الدويل لكرة القدم خالل احلصص التدريبية 
الرسمية وجلسات اإلحماء قبل املباريات، وأثنائها بالنسبة للبدالء وللجالسني عىل مقاعد البدالء داخل 

االستادات.

.5
النظام  اختبار  تم  طاملا  لالرتداء،  القابلة  التتبعية  أنظمتهم  باستخدام  املشاركة  للمنتخبات  ُيسمح 
واعتماده وفقا لقوانني اللعبة، أو إذا سجل االتحاد العضو املشارك استعماله يف املنافسة النهائية عند 
االتحاد الدويل لكرة القدم، أو إذا كان يتوافق مع لوائح االتحاد الدويل لكرة القدم للمعدات، ولوائحه 

اإلعالمية والتسويقية أو مع أي لوائح يطبقها االتحاد الدويل لكرة القدم.

املنتخب ومعداته طقم 
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٠٨  تنظيم المباراة

قائمة البداية  31
.1

املباراة ويقدم قائمة بداية  9٠ دقيقة قبل انطالق  يجب عىل كل منتخب الوصول إىل االستاد يف آخر 
مكتملة إىل منسق االتحاد الدويل لكرة القدم للمباراة عند وصوله.

.2
ستتلقى املنتخبات قائمة البداية اليت تضم جميع أسماء الـ ٢3 العبا وأرقام قمصانهم مع األسماء

الكاملة لإلداريني املؤهلني للجلوس عىل مقاعد البدالء. يف االجتماعات التنسيقية للمباريات (قبل كل 
مباراة).

يتغرّي إىل
األسماء  وأرقام قمصانهم مع  ٢6 العبا  الـ  أسماء  اليت تضم جميع  البداية  قائمة  املنتخبات  ستتلقى 

الكاملة لإلداريني املؤهلني للجلوس عىل مقاعد البدالء.

.3
واختيار  املنتخب،  قائد  إىل  اإلشارة  املباراة، مع  ليستأنفوا  العبا   11 باختيار  البداية  قائمة  استكمال  يجب 
الرئييس،  املدرب  قبل  من  وتوقيعها  األكرث)  عىل   11) البدالء  مقاعد  عىل  سيجلسون  الذين  اإلداريني 
ويجب عىل كال املنتخبني تقديم قائمة البداية مكتملة إىل منسق االتحاد الدويل لكرة القدم للمباراة 
قبل 9٠ دقيقة عىل األقل من انطالق املباراة، وإذا مل يتم تقديمها يف الوقت املحدد لسبب من األسباب، 

ُيرفع األمر إىل جلنة االنضباط باالتحاد الدويل لكرة القدم.  

.4
ُيشرتط توافق األرقام امللصقة عىل قمصان الالعبني مع األرقام املوضحة يف قائمة البداية، ويكون كل 
عن ضمان  يكون مسؤوال  كما  بشكل صحيح،  بدايته  قائمة  استكمال  عن ضمان  منتخب مسؤوال 

استئناف املباراة باألحد عرش العبا املذكورين فيها.

.5
إذا مل يتمكن أحد الالعبني األحد عرش املُدرجني يف قائمة البداية من استئناف املباراة بسبب اإلصابة أو 
املرض، فيمكن استبداله بأحد البدالء املؤهلني طاملا تم اإلبالغ الرسمي للحكم وملنسق االتحاد الدويل 
لكرة القدم للمباراة بذلك قبل ركلة بداية املباراة، كما يجب عىل املنتخب املعين تزويد االتحاد الدويل 
لكرة القدم بتقرير طيب صادر عن الطبيب املسؤول عن املنتخب يف غضون ٢4 ساعة (بإحدى اللغات 

الرسمية األربع لالتحاد الدويل لكرة القدم). 

باإلضافة إىل ما سبق، فإن كل العب يتم حذفه من قائمة البداية بسبب اإلصابة أو املرض يصبح غري 
مؤهاًل للمشاركة يف املباراة، وبالتايل ال يمكن اختياره كالعب بديل فيها، ولن يؤثر هذا التغيري يف قائمة 
الذي  لالعب  اللعبة، ويمكن  لقوانني  املباراة وفقا  أثناء  للمنتخب  الرسمية  التبديالت  البداية عىل عدد 

املباراة تنظيم 
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تم حذفه من قائمة البداية بسبب اإلصابة أو املرض قبل ركلة االنطالق أن يجلس عىل مقاعد البدالء 
ُرغم أنه أصبح غري مؤهال للعب كبديل.

.6
لكرة  الدويل  االتحاد  منسق  إىل  املقدمة  الرسمية  البداية  قائمة  يف  املذكورين  الالعبني  لغري  يمكن  ال 
القدم وال لبدالء اإلصابات أو املرض، أن يستأنفوا املباراة، ويف حالة وجود أي تعارض بني الالعبني عىل 
أرضية امللعب مع بداية املباراة، فإن األمر يرفع إىل جلنة االنضباط باالتحاد الدويل لكرة القدم لتفصل 

فيه.

الفنية المنطقة   32
.1

املباراة،  أثناء  فيها  بالبقاء  والبدالء  املنتخب  وإلداريي  للمدرب  ُيسمح  اليت  املنطقة  يه  الفنية  املنطقة 
وتتضمن السقف الوايق (إن وجد) ومقاعد البدالء واملنطقة املحددة بجوار أرضية امللعب. 

.2
ال ُيسمح ألكرث من ٢3 شخصا (1٢ العبا بدياًل و11 إداريا بما فيهم طبيب املنتخب) باجللوس عىل مقاعد 
املنطقة  يف  البقاء  أو  البدالء  مقاعد  عىل  اجللوس  املطرودين  واإلداريني  الالعبني  عىل  وُيمنع  البدالء، 

الفنية. 

يتغرّي إىل
ال ُيسمح ألكرث من ٢6 شخصا (15 العبا بدياًل و11 إداريا بما فيهم طبيب املنتخب) باجللوس عىل مقاعد 
املنطقة  يف  البقاء  أو  البدالء  مقاعد  عىل  اجللوس  املطرودين  واإلداريني  الالعبني  عىل  وُيمنع  البدالء، 

الفنية. 

.3
ُتخصص مقاعد فنية إضافية يف اجلناح للمسؤولني املعتمدين الذين يقدمون الدعم الفين للمنتخب 
أثناء املباراة (مدير املعدات، مساعد املعاجل الفزييايئ...)، ويجب أن ُيتاح للموظفني الذين يشغلون هذه 

املقاعد الوصول إىل غرف تغيري املالبس إذا كان بحوزتهم بطاقة إدارية صاحلة. 

يتغرّي إىل:
سُيخصص ما يصل لـ 15 مقعدا فنيا إضافيا (من بينهم مقعد لضابط اتصاالت املنتخب وآخر  لضابط 
للمنتخب  الفين  الدعم  يقدمون  الذين  املعتمدين  للمسؤولني  اجلناح  يف  للمنتخب)  األمين  االتصال 
أثناء املباراة (مدير املعدات، مساعد املعاجل الفزييايئ...)، ويجب أن ُيتاح للموظفني الذين يشغلون هذه 

املقاعد الوصول إىل غرف تغيري املالبس إذا كان بحوزتهم بطاقة إدارية صاحلة.

املباراة تنظيم 



40

.4
يجوز للبدالء مغادرة املنطقة الفنية أثناء املباراة لإلحماء، ويجب عىل منسق االتحاد الدويل لكرة القدم 

للمباراة أن يحدد مكان اإلحماء بالضبط خالل االجتماع التنسيقي للمباراة. 

.5
لن يتسىن ألكرث من ستة العبني من كل منتخب اإلحماء يف نفس الوقت (إضافة الثنني من اإلداريني 
بالكرة، ويف حالة عدم وجود مساحة كافية خلف  املرمى اإلحماء  عىل األكرث)، وال يمكن لغري حارس 
املرامي، فإنه يتوجب عىل الالعبني اإلحماء يف املنطقة املخصصة لذلك خلف احلكم املساعد األول، ويف 

هذه احلالة، ال يمكن لغري ثالثة العبني ومسؤول واحد عىل األكرث اإلحماء يف آن واحد وبدون كرات.

.6
املخصصة  املناطق  يف  إال  بالتبغ  املتعلقة  املنتجات  وبتعاطي  اإللكرتونية  وبالسجائر  بالتدخني  ُيسمح  ال 
داخل  وال  اللعب  ميدان  من  بالقرب  وال  الفنية  املناطق  يف  بها  ُيسمح  وال  متوفرة)  كانت  (إذا  لذلك 

مناطق املنافسة، كغرف تبديل املالبس مثال.

.7
ُيسمح باستعمال املعدات اإللكرتونية الصغرية واملحمولة باليد (كامليكروفون وسماعة الرأس وسماعة 
األذن واهلاتف املحمول والساعة الذكية واجلهاز اللويح، واحلاسوب املحمول) يف املنطقة الفنية إذا تم 

استخدامها للتدريب أو ألسباب تكتيكية أو لرفاهية الالعب وذلك وفقا لقوانني اللعبة.

.8
ال يجوز وضع املعدات اإلضافية اخلاصة باستخدام التكنولوجيا القابلة لالرتداء يف املنافسة النهائية (مثل 
اهلوايئ) إال يف منطقة مخصصة لذلك يف استاد املنافسة النهائية يحددها االتحاد الدويل لكرة القدم، 

وليس يف املناطق الفنية.

بروتوكول المباراة  33
.1

يجب االلزتام الكامل بموعد انطالق املباراة املقدم مسبقا لكال املنتخبني يف االجتماع التنسيقي للمباراة. 

العضوين  االتحادين  من  كل  وعلم  املضيف  البلد  وعلم  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  علم  رفع  يجب 
املتنافسني يف امللعب أثناء كل مباراة، إال إذا قرر االتحاد الدويل لكرة القدم غري ذلك.

.2
وُيعزف نشيديهما الوطنيني قبل انطالقها، مامل يقرر االتحاد الدويل لكرة القدم غري ذلك أيضا، وُيشرتط 
عىل االتحادات األعضاء املشاركة تأكيد نشيدها الوطين (9٠ ثانية عىل األكرث) لدى االتحاد الدويل لكرة 

القدم قبل التاريخ املنصوص عليه يف التعميم اإلداري.

املباراة تنظيم 
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.3
بأي  الشخصية  أو  الدينية،  أو  السياسية،  الشعارات  أو  الرسائل،  الالعبني واملسؤولني عرض  ُيمنع عىل 
لغة من اللغات أو شكل من األشكال، كما ال ُيسمح هلم بعرض الرسائل والشعارات التجارية بأي لغة 
من اللغات أو شكل من األشكال طيلة فرتة تواجدهم يف أي نشاط رسمي ينظمه االتحاد الدويل لكرة 
ونشاطات  الرسمية  الصحفية  واملؤتمرات  التدريبية،  والدورات  الرسمية  املباريات  ذلك  يف  (بما  القدم 

املختلطة). املناطق 

الحصص التعريفية وإحماء ما قبل المباريات  34
.1

أرضية االستادات قبل أي مباراة، وذلك من أجل  تدريبية رسمية عىل  بإجراء أي حصص  لن ُيسمح 
احلفاظ عىل جودته، ومن حيث املبدأ، سُيجري كل اتحاد عضو مشارك حصصه التدريبية الرسمية يف 

مواقع التدريب املخصصة لذلك يف معسكره التدرييب أو يف أماكن التدريب املخصصة يف االستادات.
.2

للتعرف  تحصل عىل حصة  أن  االستاد  نفس  مباراة يف  لعبت  وأن  هلا  يسبق  مل  اليت  للمنتخبات  يحق 
عليه يف اليوم الذي يسبق املباراة، إذ يسمح لالعبني ولإلداريني بالتجول يف ميدان اللعب (للتعرف عىل 

أرضيته وتجربة األحذية الرياضية) والتجول فيه ألخذ تصور عنه أيضا.

.3
يعلن االتحاد الدويل لكرة القدم عن أوقات اخلرجات التعرفية عىل املالعب.

.4
يحق للمنتخبات اإلحماء عىل أرضية امللعب ُقبيل كل مباراة إذا سمح الطقس وظروف أرضية امليدان 
بذلك، ومن حيث املبدأ، سُتقدر فرتة اإلحماء بـ 3٠ دقيقة وتبدأ قبل 5٠ إىل ٢٠ دقيقة قبل انطالق املباراة، 
األرضية  كانت  إذا  أو  عليها سلبا،  اإلحماء ستؤثر  كانت جلسات  أو  بذلك  امللعب  أرضية  مل تسمح  فإن 
سُتستخدم يف احتفاالت متعلقة بكأس العامل FIFA ٢٠٢٢™، فقد ُينقص االتحاد الدويل لكرة القدم من 

فرتة اإلحماء هذه أو يلغيها، أو يحرض استعمال مناطق محددة. 

لتحكيم ا
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٠٩   التحكيم

اللعبة قوانين   35
.1

وعىل   ™٢٠٢٢  FIFA العامل  كأس  فرتة  يف  املفعول  السارية  اللعبة  لقوانني  وفقا  املباريات  جميع  ُتلعب 
النحو الذي ينص عليه مجلس االتحاد الدويل لكرة القدم (IFAB) يف قانون كرة القدم، ويف حالة وجود 

أي تعارض يف تراجم قوانني اللعبة، فإن النسخة اإلنجلزيية تكون سيادية.

.2
قد ُيتخذ بديل إضايف يف كأس العامل FIFA ٢٠٢٢™ عند ذهاب املباراة إىل األشواط اإلضافية (بغض النظر 

عما إذا كان املنتخب قد استغل عدد بدائله املسموح بها قبل ذلك أم ال).

.3
يحق لالعبني احلصول عىل فاصل زمين بني الشوطني ال تزيد مدته عن 15 دقيقة؛ وُيسمح باسرتاحة 

قصرية لتناول املرطبات (برشط أال تتجاوز دقيقة واحدة) ما بني شوطي املباراة اإلضافيني.

.4
املباراة للرتطيب وفقا للربوتوكوالت الطبية  أثناء  القاسية اتخاذ فرتات راحة  قد تتطلب الظروف اجلوية 
اليت وضعتها االتحاد الدويل لكرة القدم، وُينظر يف هذه االسرتاحات حسب كل مباراة، وتقع مسؤولية 

تنفيذ ومراقبة فرتات الرتطيب عىل عاتق احلكم.

.5
يمكن استخدام تقنية خط املرمى للتأكد من األهداف املسجلة ودعم قرار احلكم، ويجب عىل املنتخبات 
املشاركة املوافقة عىل استعمال هذه التقنية يف مباريات كأس العامل FIFA ٢٠٢٢™ دون تحفظ، وبتنازل 
تام وغري مرشوط عن كل حقوقهم ومصاحلهم املتعلقة باستعمال هذه التقنية يف مباريات كأس العامل 

.™٢٠٢٢ FIFA

.6
الذي  للربوتوكول  وفًقا  املباراة،  وأحداث  قرارات  ملراجعة   (VARs) مساعدين  فار  حكام  اتخاذ  يمكن 

وضعه مجلس االتحاد الدويل لكرة القدم.

.7
لكل منهما، ويفصلهما  9٠ دقيقة مقسمة عىل شوطني من 45 دقيقة  أن تستمر كل مباراة  يجب 

فاصل نصف الوقت الذي يجب أال يتجاوز 15 دقيقة.

.8
إذا تم لعب وقت إضايف بعد نتيجة التعادل يف وقت اللعب العادي ووفًقا ألحكام هذه اللوائح، فإنه 

لتحكيم ا
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خمس  انطالقهما  يفصل  دقيقة،   15 منهما  كل  مدة  شوطني  من  اإلضايف  الوقت  يتكون  أن  يجب 
دقائق عن نهاية وقت اللعب العادي واسرتاحة قصرية للمرشوبات (فاصل زمين) ال تزيد عن دقيقة 

واحدة بعد نهاية أول شوط منهما.

.9
الفائز  لتحديد  اجلزاء  الركالت من عالمة  لعب  يتم  فإنه  اإلضايف،  الوقت  نهاية  التعادل مع  استمر  إذا 

وفقا لإلجراءات املحددة يف قوانني اللعبة.

الحكام  36
.1

تم  -إذا  الفار  وحكام  واملساعدين  الروابع  واحلكام  احلكاَم  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  حكام  جلنة  ُتعني 
بـ  استعماله- لكل مباراة من مباريات كأس العامل FIFA ٢٠٢٢™ (يشار الحقا ملجموعة احلكام املذكورة 
ويتم  القدم،  لكرة  الدويل  باالتحاد  احلكام  جلنة  قبل  مباراة من  لكل  اختيارهم  ويتم  املباراة«)،  »حكام 
اختيارهم من قائمة التحكيم الدولية السارية باالتحاد الدويل لكرة القدم، ويشرتط أال يكونوا منتسبني 
يجب  كما  املجموعة،  نفس  أو يف  املعنية  املباراة  يلعب  بمنتخب  املشاركة  األعضاء  االتحادات  أحد  إىل 
حكام  جلنة  قرارات  وتعترب  النهائية،  املنافسة  مباريات  من  مباراة  لكل  احتياطي  مساعد  حكم  تعيني 

االتحاد الدويل لكرة القدم نهائية وغري قابلة لالستئناف،

.2
احلكام  أحد  عىل  تعذر  وإذا  املساعد،  الرابع  باحلكم  ُيستبدل  فإنه  واجباته،  أداء  احلكم  عىل  تعذر  إذا 
ُوجد،  إن  االحتياطي  املساعد  باحلكم  أو  املساعد  الرابع  باحلكم  ُيستبدل  فإنه  واجباته،  أداء  املساعدين 

ويجب إعالم جلنة احلكام باالتحاد الدويل لكرة القدم آنيا.

.3
يجب عىل احلكم مأل نموذج تقرير املباراة الرسمي يف اإلنرتنت بعد كل مباراة وقبل مغادرته االستاد، 
ويشرتط عليه تسجيل كل مالحظاته عن أهم األحداث، كسوء ترصفات الالعبني املؤدية إىل التحذير أو 
الطرد، والسلوكيات غري الرياضية املمارسة من قبل املشجعني أو اإلداريني أو أي شخص آخر يترصف 
األحداث  تفاصيل  قدر ممكن من  أكرب  وذكر  املباراة،  املشاركة يف  األعضاء  االتحادات  أحد  بالنيابة عن 

األخرى اليت وقعت قبل أو أثناء أو بعد املباراة.

لتحكيم ا
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١٠   األحكام المالية

التكاليف التي يتحملها االتحاد الدولي لكرة القدم  37
يتحمل االتحاد الدويل لكرة القدم التكاليف التالية: 

اليت سيحددها  للتعريفة  املشاركة وفقا  االتحادات األعضاء  تتكبدها  اليت  تكاليف اإلعداد  يساهم يف  أ . 
االتحاد الدويل لكرة القدم يف وقت الحق.

ب .   يتحمل تكاليف السفر اجلوي الدويل (درجة رجال األعمال) لـ 5٠ ممثال عىل األكرث من ممثيل كل 
اتحاد عضو مشارك، ومن مدينة يختارها االتحاد الدويل لكرة القدم إىل أول نقطة وصول داخل البلد 
املضيف، وقد يطلب االتحاد الدويل لكرة القدم من االتحادات األعضاء املشاركة املعنية استخدام إما 
(1) إخطار رشكة الطريان لالتحاد العضو املشارك بأنها الناقل اجلوي املعني من قبل االتحاد الدويل لكرة 
القدم (٢) أو أن أحد رشكاء هذا الناقل اجلوي املعني هو من يتكفل بالنقل (إذا كان الناقل اجلوي الذي 
اختاره االتحاد الدويل لكرة القدم ال يملك رحالت جوية تحط يف املطار الدويل لالتحاد العضو املشارك)، 
املشارك  العضو  االتحاد  اإلطار واختار  القدم يف هذا  لكرة  الدويل  االتحاد  يطلبه  وإذا تمت مخالفة ما 
عدم استخدام الناقل اجلوي أو رشيكه املُعني من قبل االتحاد الدويل لكرة القدم، أو إذا اختار استئجار 
طائرة خاصة لوفده، فإن االتحاد الدويل لكرة القدم لن تلزتم بأكرث من املبلغ الذي كان سُينفقه يف حال 

.FIFA استخدم االتحاد العضو املشارك لرشكة النقل اجلوي الذي اختارته

ت .   يساهم يف تكاليف طعام وإقامة 5٠ شخًصا عىل األكرث من ممثيل كل اتحاد عضو مشارك ويكون 
ذلك وفقا لتعريفة سيحددها يف الوقت املناسب، وابتداء من الليلة اخلامسة قبل انطالق أول مباراة 
لكل منتخب، وإىل غاية ليلة واحدة بعد آخر مباراة للمنتخب (اإلقصاء)، وسيحدد االتحاد الدويل لكرة 
كأس  أثناء  الرسمية  املنتخبات  فنادق  خدمات  مبيعات  أسعار  متوسط  عىل  بناًء  األسعار  هذه  القدم 

.™٢٠٢٢ FIFA العامل

املنصوص عليه، وسيبني  النحو  اتحاد عضو مشارك عىل  الربي املحيل احلرصي لكل  النقل  ث .   توفري 
االتحاد الدويل لكرة القدم يف رسالة معممة ينرشها الحقا تفاصيل بهذا الشأن.

ج .   منح جوائز مالية لالتحادات األعضاء املشاركة (يحددها االتحاد الدويل لكرة القدم) 

ح .   نفقات حكام املباريات ومراقبيهم ومحافظو االتحاد الدويل لكرة القدم للمباريات وأعضاء آخرين 
يف وفده.

خ .   نفقات مراقبة املنشطات

د .   تكاليف التأمني اليت يدفعها االتحاد الدويل لكرة القدم لتغطية املخاطر اليت قد تحدق به.

املالية األحكام 
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التكاليف التي تتحملها باقي الهيئات التنظيمية  38
يجب أن تتحمل بايق اهليئات التنظيمية التكاليف التالية:

خدمات النقل الربي املحيل خلمسني عضوا عىل األكرث يف كل وفد (مع معداتهم، وسُيعلن االتحاد  أ . 
الدويل لكرة القدم الحقا عن احلد األقىص لوزن معداتهم).

سيتم توفري مجموعة من املركبات املوجهة لالستخدام احلرصي لكل منتخب مشارك، بما فيها شاحنة 
للمعدات، وذلك ابتداء من اليوم اخلامس قبل انطالق أول مباراة لكل منتخب وإىل غاية يومني اثنني 
بعد آخر مباراة له، كما سيتم توفري شاحنة أمتعة بني املطار وفندق املنتخب الرسمي (سُيعلن االتحاد 

الدويل لكرة القدم الحقا عن احلد األقىص لوزن األمتعة).
ب .   تغطية املخاطر اليت مل يتم تغطيتها يف اتفاقية االستضافة أو يف أي اتفاقيات أو عقود أخرى - خاصة 
املخاطر املتعلقة باهليئات التنظيمية األخرى - من خالل عقود التأمني التكميلية اليت تتحمل رسومها 
هذه  عىل  األخرى  التنظيمية  واهليئات  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  بني  التوافق  ويجب  اهليئات،  هذه 

العقود التأمينية ومدى تغطيتها للمخاطر، وذلك لتجنب تكرارها أو العجز عىل تغطيها.

التكاليف التي يتحملها كل اتحاد عضو مشارك  39
.1

يتحمل كل اتحاد عضو مشارك التكاليف التالية:

تكاليف التغطية األمنية ضد جميع املخاطر اليت قد ُتحدق بأعضاء وفوده وكل من ينوب عنه للقيام  أ . 
بمهامه، بما يف ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص: التأمني ضد اإلصابات واحلوادث واألمراض والسفر مع 
مراعاة قواعد أو لوائح االتحاد الدويل لكرة القدم ذات الصلة (راجع املادتني ٢ و3 من امللحق األول 

للوائح وضع الالعبني وانتقاهلم).

ب .   تكاليف الطعام واإلقامة املتبقية بعد املساهمة اليت يدفعها االتحاد الدويل لكرة القدم واملذكورة 
أعاله، بما يف ذلك استئجار غرف االجتماعات واملعدات التقنية السمعية والبرصية، وذلك خالل كامل 

.™٢٠٢٢ FIFA فرتة كأس العامل

ت .   تغطية كل التكاليف العرضية للفندق.

ث .   وكل تكاليف األعضاء اإلضافيني يف الوفد (غري اخلمسني ممثال). 

ج .   تغطية تكاليف الوجبات اإلضافية غري املتفق عليها بني االتحاد الدويل لكرة القدم وفنادق املنتخب.

ح .   تكاليف كل نقل إضايف غري الذي يغطيه االتحاد الدويل لكرة القدم.

املالية األحكام 
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خ .   تكاليف اخلدمات واملعدات اليت يتم طلبها عرب بطاقة األسعار. 
.2

تتحمل االتحادات األعضاء املشاركة تكاليف كل النفقات األخرى اليت مل تنص عليها هذه اللوائح رصاحة 
بوجوب تحمل االتحاد الدويل لكرة القدم أو أي هيئة تنظيمية أخرى هلا.

.3
سيتم ذكر الرشوط واألحكام املالية لالتحادات األعضاء املشاركة يف رسالة معممة.

التذاكر  40
.1

يحق لكل اتحاد عضو مشارك احلصول عىل عدد من التذاكر املجانية والوصول إىل أماكن رشاء تذاكر 
املنافسة النهائية، وسينرش االتحاد الدويل لكرة القدم يف منشور معمم أو يف اتفاقية تخصيص التذاكر 
العدد اإلجمايل للتذاكر املجانية املوجهة لكل اتحاد عضو مشارك قبل انطالق املباراة االفتتاحية للبطولة.

.2
وسيصدر  النهائية  املنافسة  تذاكر  كل  إصدار  عملية  عن  املسؤول  هو  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  إن 
سندات التذاكر لكل من االتحادات األعضاء املشاركة واليت يجب عليها االمتثال لوثائق التذاكر واحلرص 

عىل امتثال كل أفراد وفودها واملنتسبني إليها ملثل هذه الوثائق.

.3
سيصدر االتحاد الدويل لكرة القدم الحقا اتفاقية تخصيص تذاكر املنافسة النهائية لكل من االتحادات 
التذاكر واالمتثال هلا حىت تحصل  اتفاقية تخصيص  التوقيع عىل  املشاركة، واليت يجب عليها  األعضاء 
التابعة  التذاكر، كما يجب عليها احلرص عىل امتثال أعضاء وفودها والرشكات  عىل حق الوصول إىل 

هلا هلذه االتفاقية.

املالية األحكام 
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١١   الشؤون الطبية

المنتخب طبيب   41
يجب أن يتضمن وفد كل اتحاد عضو مشارك طبيبا عىل األقل (ويستحسن اثنان)، ويشرتط يف األطباء 
و«توقف  املخ«  »ارتجاجات  ملاديت  بنجاح  االجتياز  املشاركة  األعضاء  لالتحادات  الطبية  الطواقم  وأعضاء 
 FIFA Diploma) القلب املفائج« يف اختبار شهادة االتحاد الدويل لكرة القدم للتطبيب يف كرة القدم

(www.fifamedicalnetwork.com) عىل موقع (in Football Medicine

ارتجاجات المخ وتوقف القلب المفاجئ  42
.1

حلماية صحة الالعبني ومن أجل االكتشاف املبكر ملشاكل القلب وعوامل اخلطر اليت قد تؤدي إىل سكتة 
قلبية مفاجئة أثناء مباريات املنافسة النهائية، فإنه يجب عىل كل اتحاد عضو مشارك أن يضمن ويؤكد 
لالتحاد الدويل لكرة القدم خضوع العبيه لفحص طيب قبل انطالق املنافسة النهائية، وسيقدم االتحاد 

الدويل لكرة القدم جلميع االتحادات األعضاء املشاركة استمارة تقييم.

.2
طبيب  قبل  لفحص من  املباراة  أثناء  املخ  يف  بارتجاج  إصابته  يف  ُيشتبه  الذي  الالعب  يخضع  أن  يجب 
القدم،  القدم لطب الطوارئ يف كرة  املوثقة يف دليل االتحاد الدويل لكرة  املنتخب وفقا للربوتوكوالت 
ويجوز للحكم تعليق اللعب مؤقتا ملدة ال تتجاوز ثالث دقائق يف حالة االشتباه يف حادث ارتجاج، وُيحّرم 
هذا  استبعد  إذا  املنتخب  طبيب  إذن  احلصول عىل  دون  اللعب  بمواصلة  لالعب  السماح  احلكم  عىل 
بناء عىل  املنتخب  لطبيب  النهايئ  القرار  ويرجع  ارتجاج،  إصابة  اشتباه يف  أي  لالعب  تقييمه  بعد  األخري 

الفحص الرسيري وعليه أن يرصح بحظر إعادة الالعب للعب إذا اشتبه يف وقوع ارتجاج يف املخ.

يويص االتحاد الدويل لكرة القدم الفرق الطبية بأن تتبع بروتوكول العودة بالتدرج إىل اللعب بالنسبة 
.SCAT5 ألي العب يعاين من ارتجاج يف املخ وفقا ملا هو منصوص عليه يف

إن برتوكول SCAT5 ُيدرك اختالف اإلطار الزمين للعودة بالتدرج إىل اللعب، ويجب عىل األطباء اتخاذ 
قراراتهم باالعتماد عىل عوامل كثرية مثل عمر الالعب وجنسه وأعراضه وتاريخه الطيب، كما يجب أن 
تكون مصلحة الالعب يه شغلهم الشاغل، ويشرتط االتحاد الدويل لكرة القدم عىل كل العب يعاين 
العامل FIFA ٢٠٢٢™، ويه: أن يؤكد  العودة للعب يف كأس  ليتمكن من  ارتجاج عدة رشوط  من نوبة 
طبيب املنتخب أن (أ) هذا الالعب قد اجتاز كل خطوة من اخلطوات املنصوص عليها يف SCAT5 (ب) 
االتحاد  العام يف  الطيب  للمسؤول  موثق  تقرير  تقديم  للمنافسة من خالل  مناسب  الالعب  هذا  أن 

الدويل لكرة القدم. 

الطبية الشؤون 
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المنشطات مراقبة   43
.1

املنشطات  بمكافحة  املتعلقة  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  لوائح  كل  وتطبق  باتا،  منعا  املنشطات  ُتمنع 
إىل  إضافة  باملنشطات،  املتعلقة  األخرى  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  لوائح  وكافة  االنضباط  وقانون 

.™٢٠٢٢ FIFA الرسائل والتوجيهات املعممة يف كأس العامل

.2
قد يخضع كل العب لالختبار داخل املنافسة وخارجها ويف أي زمان ومكان.

الطبية الشؤون 
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١٢   الحقوق التجارية وما يتعلق بوسائل اإلعالم

لوائح وسائل اإلعالم والتسويق  44
.1

 ™٢٠٢٢ FIFA العامل املنبثقة عن كأس  املالك األصيل جلميع احلقوق  القدم هو  إن االتحاد الدويل لكرة 
وتخضع كل األحداث املرتبطة به إىل سلطته القضائية دون أي قيود متعلقة باملحتوى والوقت واملكان 
املالية وحقوق التسجيالت السمعية البرصية  أنواع احلقوق  والقانون، ويندرج ضمن هذه احلقوق كل 
واإلذاعية وحقوق البث والنسخ وحقوق الوسائط املتعددة وحقوق التسويق والرتويج، وكذلك احلقوق 
إنشاؤها يف  أو سيتم  حاليا  أكانت موجودة  التأليف، سواء  الشعارات وحقوق  استعمال  املعنوية مثل 

املستقبل، مع مراعاة أي حكم منصوص عليه يف لوائح مخصصة.

.2
أن يحرص عىل دعم العبيه ومدربيه ومسؤوليه وكل موظفيه  اتحاد عضو مشارك  ُيشرتط عىل كل 
للربنامج التجاري الصادر عن االتحاد الدويل لكرة القدم الستغالل حقوق تسويق املنافسة النهائية، بما 
يف ذلك برامج التسويق اخلاصة اليت يديرها االتحاد الدويل لكرة القدم والرشكات التجارية التابعة له ( 
مثل أطفال الكرة ومرافقي الالعبني وجاميع كرات املباراة وحاميل العلم وجوائز رجل املباراة وجوالت 
ومدربيه  العبيه  استغالل  أو  استخدام  عدم  اتحاد  كل  يضمن  أن  يجب  الصدد،  هذا  ويف  االستاد)، 
ومسؤوليه وموظفيه اآلخرون بأي طريقة سواء أكانت مبارشة أو غري مبارشة ألي من احلقوق التجارية 
للمنافسة النهائية دون موافقة رصيحة ومسبقة من االتحاد الدويل لكرة القدم، واليت قد يتم منحها 

أو حجبها وفق التقدير املطلق هلذا األخري.

.3
العامل FIFA ٢٠٢٢™ يف لوائح االتحاد  التعرض لكل القضايا وااللزتامات اإلعالمية اخلاصة بكأس  سيتم 
(الرسائل  واإلعالمية  التلفزيونية  باألنشطة  املتعلقة  الوثائق  ويف  واإلعالم  للتسويق  القدم  لكرة  الدويل 
املشاركة وأعضائها  األعضاء  االتحادات  إخل)، وتلزتم  اإلعالم...  إرشادات وسائل  املنتخب،  الدورية، كتيب 

املمثلني بالرشوط الواردة يف هذه الوثائق فيما يخص الشؤون اإلعالمية.  
تطبق االلزتامات التالية عىل االتحادات األعضاء املشاركة:  

يجب عىل كل اتحاد عضو مشارك احلرص عىل ضمان مساعدة كل عضو يف وفده وبأقىص قدر  أ . 
ووفقا  النهائية،  املنافسة  القدم خالل  لكرة  الدويل  لالتحاد  الرسمية  اإلعالمية  النشاطات  لكل  ممكن 

للرشوط واألحكام التالية.
ليكون  للبعثة،  إعالميا  مسؤوال  وفده  يف  يعني  أن  مشارك  عضو  اتحاد  كل  من  ُيطلب  ب . 
همزة وصل بني املنتخب واملسؤولني اإلعالميني يف االتحاد الدويل لكرة القدم وبني املنظمني املحليني 

ووسائل اإلعالم املختلفة.
يجب عىل االتحادات األعضاء املشاركة تخصيص مرافق إعالمية يف معسكرات منتخباتهم  ت . 

(أي يف الفندق أو مواقع التدريب) لتلبية احتياجات وسائل اإلعالم بما فيهم فريق FIFA التلفزيوين.
يشرتط عىل املدربني أو مسؤويل املنتخبات حضور األنشطة اإلعالمية الرسمية اليت ينظمها  ث . 
االتحاد الدويل لكرة القدم كما هو مبني يف لوائحها اإلعالمية والتسويقية، بما يف ذلك عىل سبيل املثال 

ال احلرص:  
األنشطة اإلعالمية اإللزامية عند الوصول إىل قطر  	 

احلقوق التجارية وما يتعلق بوسائل اإلعالم



50

األنشطة اإلعالمية اإللزامية أثناء االستعدادات يف مكان احلدث  	 
األنشطة اإلعالمية اإللزامية خالل احلصص التدريبية ليوم املباراة األول  	 
األنشطة اإلعالمية اإللزامية خالل أيام املباريات	 
األنشطة اإلعالمية اإللزامية خارج أيام املباريات 	 

االلزتامات املذكورة أعاله ليست شاملة. 

.4
التصوير  وطواقم  لإلذاعيني  وال  التلفزيونيني،  املعلقني  وال  للمصورين،  وال  للصحفيني،  ُيسمح  ال 
والتلفزيون املعتمدة بدخول االستاد يف أي وقت من األوقات، سواء قبل املباراة أو أثناءها أو بعدها ما 
مل يأذن االتحاد الدويل لكرة القدم بذلك، كما ال يجوز قبول سوى عدد محدد من املصورين وموظفي 
واملتفرجني،  اللعب  ميدان  حدود  بني  الواقعة  املنطقة  يف  البث  معدات  لتشغيل  الالزمني  التلفزيون 

ويجب أن يتحصل كل منهم عىل اعتماد مخصص. 

.5
حقوق   ™٢٠٢٢  FIFA العامل  بكأس  اخلاصة  والتسويق  لإلعالم  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  لوائح  تحدد 
النهائية،  باملنافسة  املتعلقة  اإلعالمية  وااللزتامات  املسائل  إىل  باإلضافة  هذه،  والفكرية  التجارية  امللكية 
والتسويقية  اإلعالمية  الفيفا  بلوائح  الدائم  االلزتام  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أعضاء  ويجب عىل كل 
اخلاصة بكأس العامل FIFA ٢٠٢٢™، ويف حال تعارض هذه اللوائح مع أي لوائح من لوائح االتحاد الدويل 
لكرة القدم لإلعالم والتسويق اخلاصة باملنافسة النهائية، فإن األولوية تكون للوائح االتحاد الدويل لكرة 

القدم لإلعالم والتسويق.

احلقوق التجارية وما يتعلق بوسائل اإلعالم
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١٣   الجوائز

الكأس والجوائز والميداليات  45
.1

االتحاد  ملكا  تظل  واليت  (الكأس)،   FIFA العامل  كأس  ٢٠٢٢™عىل   FIFA العامل  بكأس  الفائز  سيحصل 
الدويل لكرة القدم، إذ ُتمنح الكأس للمنتخب الفائز بها يف حفل ُيقام عىل أرضية امللعب بعد صافرة 
النهاية مبارشة، ويعيدها هذا األخري إىل االتحاد الدويل لكرة القدم يف غرفة تبديل املالبس اخلاصة به 
فور انتهاء مراسم املباراة النهائية وقبل مغادرته للملعب، ويف هذا التوقيت، تمنح FIFA املنتخب الفائز 

كأس العامل FIFA (كأس الفائز).

.2
إن االتحاد الدويل لكرة القدم هو املسؤول عن نقش الكأس باسم املنتخب الفائز.

.3
يجب عىل االتحاد العضو املشارك الفائز اتخاذ جميع اخلطوات الالزمة - عىل نفقته اخلاصة - لضمان 

أمن وسالمة كأس العامل وكأس الفائز أثناء وجودهما يف حوزته.

.4
قد يظل كأس الفائز يف العهدة املؤقتة لالتحاد العضو املشارك الفائز بها، ولكنه يبقى يف جميع األوقات 

ملكًا لالتحاد الدويل لكرة القدم ويجب إعادته إليه فورا مىت طلب منه ذلك كتابًيا.

.5
ُيصدر االتحاد الدويل لكرة القدم الحقا لوائح الكأس اليت يجب عىل االتحاد العضو الفائز االمتثال هلا.

.6
ُتمنح لوحة تذكارية لكل اتحاد عضو مشارك.

.7
تتحصل املنتخبات الثالثة املصنفة أوال يف املنافسة النهائية عىل شهادة (دبلوم). 

.8
النهائية عىل ميداليات، أي امليداليات الذهبية للمنتخب  الثالثة األوىل يف املنافسة  ستتحصل املنتخبات 

الفائز، والفضية للوصيف، والربونزية لصاحب املركز الثالث.

.9
سُتقدم ميدالية لكل حكم من حكام املباراة الذين أداروا املباراة النهائية ومباراة تحديد املركز الثالث.

.10
ستقام مسابقة اللعب النظيف خالل املنافسة النهائية، واليت وضع االتحاد الدويل لكرة القدم لوائحها، 

اجلوائز



52

وعني مجموعة الدراسات الفنية باه لتحدد الرتتيب يف نهاية املنافسة النهائية.
.11

 :™٢٠٢٢ FIFA تقدم هذه اجلوائز اخلاصة يف ختام بطولة كأس العامل

كأس اللعب النظيف أ . 
 FIFA Fair) النظيف  اللعب  كأس  عىل  النظيف  اللعب  يف  األول  املركز  يحتل  الذي  املنتخب  يتحصل 
للمنتخب  املنتخب، ودبلوم وقسيمة  النظيف لكل العب ومسؤول يف  اللعب  Play)، وُتمنح ميدالية 
بقيمة 5٠.٠٠٠ دوالر أمرييك من معدات كرة القدم (الستخدامها يف تطوير كرة القدم للشباب)، وتوجد 

كل القواعد املطبقة يف لوائح مسابقة اللعب النظيف. 

ب .  احلذاء الذهيب واحلذاء الفيض واحلذاء الربونزي
ُيمنح احلذاء الذهيب لالعب الذي يسجل أكرب عدد من األهداف يف املنافسة النهائية، فإذا سجل العبان 
أو أكرث نفس عدد األهداف، فستكون عدد التمريرات احلاسمة يه الفيصل يف تحديد صاحب احلذاء 
القدم)، وإذا  الدويل لكرة  باالتحاد  الفنية  الدراسات  الذي حدده أعضاء مجموعة  النحو  الذهيب (عىل 
ظل التعادل قائما بني الالعبني بعد احتساب عدد التمريرات احلاسمة، فإن إجمايل عدد الدقائق اليت 
األوىل، ويمنح  باملرتبة  أقل  الذي لعب دقائقا  الالعب  الفيصل، فيفوز  البطولة يصبح يه  لعبها يف  تم 

احلذاء الفيض واحلذاء الربونزي لثاين وثالث أفضل هدافني عىل التوايل.

ية ت .  الكرات الذهبية والفضية والربونز
ثاين  إىل  الربونزية  والكرة  الفضية  الكرة  النهائية وتمنح  املنافسة  الذهبية ألفضل العب يف  الكرة  ُتمنح 

وثالث أفضل العبني عىل التوايل، وستصدر الحقا مزيد من التفاصيل بهذا الشأن يف منشور إداري.

ث .   القفاز الذهيب
مجموعة  اختارته  الذي  النحو  عىل  النهائية  املنافسة  يف  مرمى  حارس  ألفضل  الذهيب  القفاز  ُيمنح 

الدراسات الفنية باالتحاد الدويل لكرة القدم.

ج .    الالعب الشاب
ُتمنح جائزة الالعب الشاب ألفضل العب شاب يف املنافسة النهائية (ولد يف أو بعد 1 جانفي/ يناير ٢٠٠1) 

وفًقا ملا اختارته مجموعة الدراسة الفنية باالتحاد الدويل لكرة القدم.

.12
ال توجد جوائز رسمية غري تلك املذكورة أعاله، ما مل يقرر االتحاد الدويل لكرة القدم خالف ذلك.

اجلوائز
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١٤   أحكام ختامية

الظروف االستثنائية  46
يجوز للجنة FIFA التنظيمية باالشرتاك مع اهليئات التنظيمية األخرى إصدار أي تعليمات تتعلق بكأس 
يتجزأ  ال  التعليمات جزءا  تلك  تنشأ يف قطر، وستعترب  قد  تقتضيها ظروف خاصة   ™٢٠٢٢  FIFA العامل

من هذه اللوائح.

المسائل غير منصوص عليها  47
حاالت  كل  ويف  اللوائح  هذه  عليها يف  املنصوص  غري  املسائل  كل  القدم يف  لكرة  الدويل  االتحاد  يقرر 

الظروف قاهرة، وتعترب قراراته حينئذ نهائية وملزمة وغري قابلة للطعن.

اللغات  48
يف حالة وجود أي تعارض لغوي بني النص اإلنجلزيي والفرنيس، أو اإلسباين، أو األملاين، أو العريب هلذه 

اللوائح، فإن النسخة اإلنجلزيية تكون سيادية.

حقوق النشر  49
هذه  ألحكام  وفقا  املسطر  املباريات  جلدول  والنرش  الطبع  حقوق  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  يمتلك 

اللوائح.

مبدأ ال تنازل  50
ال يجوز تفرس أي تنازل من قبل االتحاد الدويل لكرة القدم عن تطبيق أحد هذه اللوائح (بما يف ذلك 
الوثائق املشار إليها يف هذه اللوائح) عىل أنه إذن أو ترصيح ضمين خلرق لوائح أخرى سواء أكانت متعلقة 
باحلكم أو ال، كما ال يجوز تفسريه بأنه تنازل عن أي من احلقوق الناشئة عن هذه اللوائح أو عن غريها 
من وثائق االتحاد الدويل لكرة القدم، وال يكون أي تنازل من هذا القبيل ساري املفعول إال إذا تم النص 
عليه كتابيا، وال يعترب تقصري االتحاد الدويل لكرة القدم - يف مناسبة واحدة أو أكرث- يف احلرص عىل احلث 
بااللزتام الصارم بأي من أحكام هذه اللوائح أو الوثائق املشار إليها فيها عىل أنه تنازل عنها، كما ال يحرم 
االتحاد الدويل لكرة القدم من حقه يف احلث مستقبال عىل االلزتام الصارم بهذا احلكم أو بأي حكم آخر 

منصوص عليه يف هذه اللوائح أو ويف أي وثيقة مشار إليها فيها.
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التنفيذ حيز   51
 .1

وافق مجلس االتحاد الدويل لكرة القدم عىل هذه اللوائح يف 11 أغسطس/آب ٢٠٢٢ ودخلت حزي التنفيذ 
مبارشة.

.2
ترسي النسخة السابقة من هذه اللوائح - وفق ما يقتضيه اختالف احلال - عىل كل املسائل اليت تنشأ 

قبل دخول هذه األخرية حزي التنفيذ.

زيورخ يف 11 أغسطس/آب
٢٠٢٢ 

االتحاد الدويل لكرة القدم

األمني العام الرئيس       
فاطمة سامورة إنفانتينو      جياين 



امللحق أ: االسماء املعتمدة ألحداث االتحاد الدويل لكرة القدم55

الملحق أ: االسماء المعتمدة ألحداث االتحاد الدولي لكرة القدم

كأس العامل FIFA قطر ٢٠٢٢™
™٢٠٢٢ FIFA كأس العامل

™FIFA كأس العامل
قطر ٢٠٢٢™

:٢٠٢٢ FIFA املصطلحات املتعلقة بكأس العامل

السحب النهايئ لكأس العامل FIFA قطر ٢٠٢٢™
ورشة عمل املنتخب لكأس العامل FIFA قطر ٢٠٢٢™

FIFA املدينة املضيفة لكأس العامل
كأس FIFA لبطولة كأس العامل *

* كأس العامل األصلية من الذهب اخلالص، وال ُتعرض إال خالل احتفاالت االتحاد الدويل لكرة القدم 
الرسمية وُتقدم للمنتخب الفائز خالل احلفل النهايئ لتوزيع اجلوائز.

كأس FIFA للفائز ببطولة كأس العامل*
* الكأس اليت سُتمنح للفائز بكأس العامل FIFA قطر ٢٠٢٢™ كتذكار دائم بإنجازه املتمزي، وتمنح هذه 

الكأس مقابل عودة كأس FIFA األصلية للبطولة واملصنوعة من الذهب اخلالص.
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الملحق ب: لوائح مسابقة اللعب النظيف

أحكام عامة

.1
ُيدرج االتحاد الدويل لكرة القدم مسابقة اللعب النظيف بانتظام يف بطوالته كجزء من حملة تعزيزه 
للعب النظيف، وذلك بناًء عىل تقييم سلوك املنتخبات عرب مندوبه الذي قد يكون عضو االتحاد الدويل 
لكرة القدم يف مجموعة الدراسة الفنية، أو عضو أحد اللجان الدائمة أو مفوض االتحاد الدويل لكرة 

القدم للمباراة.

.2
تهدف نشاطات اللعب النظيف إىل تعزيز الروح الرياضية بني الالعبني ومسؤويل املنتخبات واملتفرجني، 

وبالتايل زيادة استمتاع اجلماهري باللعبة.

.3
بعد  املناسبة  النظيف  اللعب  نموذج  استمارة  إكمال  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  مندوب  عىل  يجب 

استشارة احلكم ومراقبه بعد صافرة نهاية كل مباراة.

.4
يجب أن تؤخذ كل مباراة من مباريات املنافسة النهائية بعني االعتبار.

.5
تجّمع وتنرش جلنة FIFA التنظيمية التصنيف يف نهاية املنافسة النهائية، ويكون قرارها نهائيا.

.6
يمكنه  وشهادة  النظيف  اللعب  بمسابقة  الفائز  للمنتخب  كأسا  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  يمنح 
عىل  الفائز  املنتخب  سيحصل  كما  وإداري،  العب  لكل  ميدالية  إىل  إضافة  دائم،  بشكل  بها  االحتفاظ 

قسيمة بقيمة 3٠.٠٠٠ دوالر أمرييك، ُتستبدل بمعدات كرة القدم املوجهة حرصيا لتطوير الشباب.
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التقييم معايري 

.1
يحتوي نموذج التقييم عىل ستة معايري يتم من خالهلا احلكم عىل مدى اللعب النظيف للمنتخبات مع 
الرتكزي عىل اجلوانب اإليجابية بداًل من السلبية، وكقاعدة عامة، ال يتم منح العالمة الكاملة إال إذا أظهر 

املنتخب املعين مواقف إيجابية جدا.

.2
تخصم البطاقات احلمراء والصفراء 1٠ نقاط عىل األكرث:

ناقص نقطة البطاقة الصفراء األوىل:     –
ناقص 3 نقاط البطاقة الصفراء الثانية (بطاقة حمراء غري مبارشة):     –
ناقص 4 نقاط البطاقة احلمراء املبارشة:     –
ناقص 5 نقاط البطاقة الصفراء والبطاقة احلمراء املبارشة:     –

إن احلصول عىل البطاقات احلمراء والصفراء هو املعيار الوحيد الذي يستديع خصم النقاط.

.3
اللعب اإليجايب

نقطة عىل األقل
1٠ نقاط عىل األكرث

اهلدف من وضع هذا املعيار هو منح مكافأة عىل اللعب اهلجومي واجلذاب، مع مراعاة جوانب مثل:

اجلوانب اإليجابية أ . 
اهلجوم بدل التكتيكات الدفاعية  –

ترسيع اللعبة  –
املحاولة باستمرار من أجل التسجيل حىت ولو تأكدت النتيجة املرجو تحقيقها (كالتأهل)  –

ب .   اجلوانب السلبية
التكتيكات اليت تعتمد عىل اللعب اخلشن  –

التمثيل  –
إضاعة الوقت وما إىل ذلك  –

األهداف  وبعدد  صنعها  يتم  اليت  التهديف  فرص  بعدد  اإليجايب  اللعب  يرتبط  عامة،  ت .   كقاعدة 
املسجلة.
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 .4
احرتام املنافس

نقطة عىل األقل
5 نقاط عىل األكرث

ُينتظر من الالعبني احرتام قوانني اللعبة ولوائح املنافسة واملنافسني... إخل.

عند تقييم سلوك الالعبني تجاه منافسيهم: فإنه يجب عدم احتساب احُلكم التقييمي مرتني عند العودة 
إىل البطاقات الصفراء أو احلمراء املتحصل عليها، ومع ذلك، فإنه يجوز ملندوب االتحاد الدويل لكرة القدم 
أن يأخذ بعني االعتبار خطورة املخالفات اليت ُيعاقب عليها بالبطاقات، إضافة إىل تلك اليت يغفلها احلكم.

يجب أن يعتمد التقييم عىل املواقف اإليجابية (مثل مساعدة املنافس املصاب) وليس عىل االنتهاكات، 
ويقّيم السلوك اخلايل من العيوب بشكل عام من دون أن ُيربز ظاهرًيا أي موقف إيجايب أو إيماءة تجاه 

املنافسني بعالمة 4 بداًل من 5.

 .5
احرتام احلكم ومسؤويل املباراة

نقطة عىل األقل
5 نقاط عىل األكرث

ُينتظر من الالعبني احرتام حكام املباراة والقرارات اليت يتخذونها.

تتم املكافأة عىل املواقف اإليجابية تجاه احلكم، بما يف ذلك قبول قراراته دون احتجاج، ويقّيم السلوك 
اخلايل من العيوب بشكل عام من دون أن ُيربز ظاهرًيا أي موقف إيجايب أو إيماءة تجاه احلكام بعالمة 

4 بداًل من 5.

 .6
ترصفات إداريي املنتخب

نقطة عىل األقل
5 نقاط عىل األكرث

ُينتظر من املدربني وبايق مسؤويل املنتخب التشجيع عىل املبادئ الرياضية والفنية والتكتيكية واألخالقية 
لالعبيهم وتوجيههم للترصف وفًقا ملبادئ اللعب النظيف.

يجب أخذ العوامل اإليجابية والسلبية لترصفات مسؤويل املنتخبات بعني االعتبار أثناء عملية التقييم، 
السليب  من  سيكون  إذ  احلكم،  لقرارات  قبوهلم  كمدى  أو  عدمه  من  الغاضبني  لالعبني  كتهدئتهم 

تحريض الالعبني أو استفزازهم.
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كما يجب أن يكون التعاون مع وسائل اإلعالم عاماًل يف التقييم، ويقّيم السلوك اخلايل من العيوب بشكل 
عام من دون أن ُيربز ظاهرًيا أي موقف إيجايب أو إيماءة بعالمة 4 بداًل من 5.

 .7
سلوك املشجعني

نقطة عىل األقل
5 نقاط عىل األكرث

يعترب املشجعون جزًءا ال يتجزأ من مباريات كرة القدم، ويمكنهم املساهمة يف خلق جو إيجايب للمباراة من 
خالل تشجيع منتخبهم باهلتاف والغناء وما إىل ذلك، مع مراعاة روح اللعب النظيف.

ومع ذلك، فإنه ُيرىج من املتفرجني احرتام املنافسني وحكم املباراة، كما يجب عليهم تقدير أداء املنافس 
بغض النظر عن نتيجة املباراة وأال يهددوا أو يخيفوا منافسهم أو أنصاره أو احلكم بأي شكل من األشكال.

ال يجوز منح العالمة الكاملة (5) إال إذا تم استيفاء جميع هذه املتطلبات، خاصة فيما يتعلق بخلق جو 
إيجايب.

وال ُيطبق هذا املعيار إال يف حالة وجود عدد كبري من مشجيع املنتخب املعين، وإذا كان عدد املعجبني ضئيال، 
فإن هذا املعيار يدخل حينئذ تحت بند »ال ينطبق«

النهايئ التقييم 
 .1

تتحصل املنتخبات عىل تقييمها النهايئ كما ييل:

جمع كل النقاط املمنوحة، عىل سبيل املثال للمنتخب أ: 8 + 7+ 3 + 4 + 5 + 4 = 31 أ . 
ثم ُيقّسم حاصل هذا املجموع عىل أكرب عدد يمكن احلصول عليه من النقاط (4٠): 31÷ 4٠  ب . 

٠.775 =
ثم ُيرضب احلاصل يف 1٠٠٠ كالتايل: ٠.775 رضب 1٠٠٠ = 775 ت . 

إذا كان عدد املشجعني الداعمني ملنتخب معني ضئياًل، وبالتايل تم تجاهل معيار »سلوك اجلمهور« (ال 
ينطبق - راجع املادة الثانية من الفقرة السابعة من لوائح مسابقة اللعب النظيف)، فإن احلد األقىص 

لعدد النقاط اليت يمكن احلصول عليها سيكون 35.

وبالتايل فإن التقييم النهايئ سيكون عىل النحو التايل:

بجمع كل النقاط املمنوحة، عىل سبيل املثال للمنتخب ب: 7+ 8 + ٢ + 5 + ٢ = ٢4 أ . 

ثم ُيقّسم حاصل هذا املجموع عىل أكرب عدد يمكن احلصول عليه من النقاط (35): ٢4÷  ب . 
٠.686 = 35
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ثم ُيرضب احلاصل يف 1٠٠٠ كالتايل: ٠.686 رضب 1٠٠٠ = 686 ت . 

يتم احتساب التقييم اإلجمايل للمنتخب خالل املنافسة النهائية بجمع النقاط اليت تحصل عليها يف كل 
مباراة وتقسيم حاصل املجموع هذا عىل عدد املباريات اليت لعبها.

 .2
ُستبعد املنتخبات اليت خرجت يف مرحلة مجموعات املنافسة النهائية من مسابقة اللعب النظيف.

وباإلضافة إىل عملية التقييم، قد ُيلقي أعضاء االتحاد الدويل لكرة القدم تقريًرا شفهيا قصريا عن أداء 
العوامل اإليجابية والسلبية اليت تشكل أساس تقييمهم، وقد  النظيف، وذلك لرشح  املنتخبات للعب 
ُيشار أيضا يف عملية احلساب إىل أي إيماءات بارزة للعب النظيف من العب، أو مسؤول، أو حكم، أو 

أي شخص آخر، ولكن ال يعين ذلك منح نقاط إضافية.4 بداًل من 5.
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