جهائز  The Bestلكرة القدم  7102من FIFA
قهاعد مشح الجائزة
تتعمق السهاد الهاردة أدناه بالجهائز األربع التالية:
• جائزة  The Bestمن  FIFAألفضل العب في العالم
• جائزة  The Bestمن  FIFAألفضل العبة في العالم
• جائزة  The Bestمن  FIFAألفضل مدرب للرجال
• جائزة  The Bestمن  FIFAألفضل مدرب للسيدات
(يذار إلى كل مشيا ىشا باسم "الجائزة" كبذكل جساعي تحت اسم "الجهائز").
السادة  .1يتهلى  FIFAتشظيم ىذه الجهائز كتقديسيا.
السادة  .2تُسشح الجهائز لألفزل في كل فئة ،بغض الشظر عن البظهلة أك الجشدية ،تقدي اًر إلنجازات كل مشيم خالؿ الفترة من 20
نهفسبر/تذرين الثاني  2016إلى  2يهليه/تسهز  2017لجهائز الرجاؿ ك الفترة من  20نهفسبر/تذرين الثاني  2016إلى 6
أغدظس/آب  2017لجهائز الديدات.

السادة  .3يتم مشح الجهائز كفقاً لألداء عمى السيداف كالدمهؾ العاـ داخل كخارج السمعب.
السادة  .4سيتم اختيار الفائزين بجائزة  The Bestمن  FIFAألفزل العب في العالم كالفائزة بجائزة  The Bestمن FIFA
ألف زل العبة في العالم من قبل لجشة تحكيم دكلية تزم السدربين الحاليين لجسيع السشتخبات الهطشية لمرجاؿ (كاحد عن كل فريق)،
كالكباتن الحالي لجسيع السشتخبات الهطشية لمرجاؿ (كاحد عن كل فريق) كصحفي متخرص من كل بمد ُمسثل بفريق كطشي،
باإلضافة إلى السذجعين من جسيع أنحاء العالم عمى أف يكهنها مدجمين في مهقع .FIFA.com
سيتم اختيار االسسين الفائزين بجائزة  The Bestمن  FIFAألفزل العبة في العالم كجائزة  The Bestمن  FIFAألفزل مدرب
لمديدات من قبل لجشة تحكيم دكلية تزم السدربين الحاليين لجسيع السشتخبات الهطشية لمديدات (كاحد عن كل فريق) كالقائدات
الحاليات لجسيع السشتخبات الهطشية لمديدات (كاحدة عن كل فريق) كصحفي متخرص من كل بمد ُمسثل بفريق كطشي ،باإلضافة
إلى السذجعين من جسيع أنحاء العالم عمى أف يكهنها مدجمين في مهقع .FIFA.com
سيكهف نفس الهزف اإلنتخابي بكل فئة من الفئات األربع السخهؿ ليا الترهيت داخل لجشة التحكيم ،بغض الشظر عن العدد الفعمي
لمشاخبين في تمك السجسهعات (أي أف أصهات السدربين كالكباتن كالرحفيين الستخررين كالجسيهر يجب أف يذكل ربع اإلقتراع،

عمى الرغم من عدد الشاخبين في كل مجسهعة) .كتُشذر نتائج الترهيت الفردي ألعزاء لجشة التحكيم عمى مهقع .FIFA.com
كلتجشب أي ُلبس:
أ .يسكن لقادة السشتخبات الهطشية الترهيت لرالح مدربي الفرؽ الهطشية التي يسثمهنيا؛
ب .يسكن لقادة كمدربي السشتخبات الهطشية الترهيت لالعبين الفرؽ الهطشية التي يسثمهنيا؛
ج .ال ُيدسح لمكباتن كالسدربين السرشحين بالترهيت ألنفديم؛
د .يسكن لمرحفيين الستخررين الترهيت لرالح العبين كمدربين من بمدانيم أك لرالح أكلئك الذين يسثمهف األندية التابعة
لبمدانيم؛
ق .يسكن لمسذجعين السدجمين عمى مهقع  FIFA.comالترهيت لرالح العبي كالعبات كرة القدـ من فئتي الرجاؿ كالديدات،

شريظة أف يجرى أي ترهيت من ىذا القبيل برهرة عادلة ككفقاً لقهاعد مشح الجائزة ىذه.

السادة ُ .5يظمب من كل عزه من أعزاء لجشة التحكيم أف يرشح ،بالترتيب الستشاقص لمجدارة ،الالعبين الثالثة كالسدربين الثالثة
الذين يعتبرىم ،كفقاً لمسعايير السبيشة في السادتين  2ك 3أعاله ،جديرين أكثر من غيرىم بإحراز الجائزة .كيتم اختيار ىذه الترشيحات:
أ .لجائزة  The Bestمن  FIFAألفزل العبة في العالم ،عمى أساس قائسة مختررة من ثالثة كعذرين ( )23العباً تم اختيارىم
من قبل فريق مؤلف من خبراء يسثمهف مختمف الجيات السعشية في  FIFAكاألطراؼ الخارجية في عالم كرة القدـ؛
ب .لجائزة  The Bestمن  FIFAألفزل مدرب لمرجاؿ ،عمى أساس قائسة مختررة من عذرة ( )10مدربين تم اختيارىم من قبل
فريق مؤلف من خبراء يسثمهف مختمف الجيات السعشية في  FIFAكاألطراؼ الخارجية في عالم كرة القدـ؛

ج .لجائزة  The Bestمن  FIFAألفزل العبة في العالم ،عمى أساس قائسة مختررة تزم عذر ( )10العبات تم اختيارىن من
قبل فريق مؤلف من خبراء متخررين في كرة القدـ لمديدات يسثمهف كل اتحاد من اإلتحادات القارية الدتة؛ ك

د .لجائزة  The Bestمن  FIFAألفزل مدرب لمديدات ،عمى أساس قائسة مختررة من عذرة ( )10مدربين تم اختيارىم من قبل
فريق مؤلف من خبراء متخررين في كرة القدـ لمديدات يسثمهف كل اتحاد من اإلتحادات القارية الدتة.

السادة  .6يحرل الالعبهف الثالثة كالسدربهف الثالثة الذين يرشحيم كل عزه من أعزاء لجشة التحكيم عمى خسس نقاط أك ثالث
نقاط أك نقظة كاحدة عمى التهالي ،كذلك تبعاً لسا إذا كاف العزه السحمف قد كضع الالعب أك السدرب أكالً (خسس نقاط) أك ثانياً
(ثالث نقاط) أك ثالثاً (نقظة كاحدة).

السادة  .7تُسشح الجائزة لالعب أك السدرب ،في كل فئة من فئات الجهائز ،الذي يحرل عمى أعمى ندبة مئهية مرجحة من الشقاط،
أي الشدبة السئهية لمشقاط السحرل عمييا بعد تظبيق الترجيح االنتخابي لفئات الترهيت األربع داخل لجشة التحكيم ،كذلك عمى الشحه
السبين في السادة  4أعاله.

السادة  .8في حاؿ التعادؿ بذأف السركز األكؿ بعد تظبيق اإلجراء السذكهر أعاله ،يكهف الالعب أك السدرب الحاصل عمى أعمى عدد
من أصهات "خسس نقاط" من الكباتن كالسدربين ككسائل اإلعالـ ىه الفائز بالجائزة ذات الرمة .في حالة ما إذا أدى ذلك أيزاً إلى
التعادؿ ،يكهف الالعب أك السدرب الحاصل عمى أعمى عدد من أصهات "ثالث نقاط" من الكباتن كالسدربين ككسائل اإلعالـ ىه
الفائز بالجائزة ذات الرمة .كفي حاؿ استسرار التعادؿ ،تكهف الجائزة مشاصفة من نريب كل مرشح ال يزاؿ مؤىالً لمفهز بالجائزة.

السادة  .9تبدأ فترة الترهيت لمجهائز في  21أغدظس/آب  2017كتشتيي في مشترف ليل  7سبتسبر/أيمهؿ  2017بتهقيت كسط
أكركبا ("فترة الترهيت").
السادة  .10يحرل الفائزكف عمى الجهائز ذات الرمة شخرياً خالؿ حفل من تشظيم .FIFA
السادة  .11يتهلى السراقبهف السدتقمهف برايس ككترىاكس كهبرز ( )PwCاإلشراؼ عمى إجراءات الترهيت لكل جائزة من الجهائز
كرصدىا.
السادة  .12عمى الرغم من السهاد السذكهرة أعاله ،يحق لػ FIFAأف يتجاىل أي ترهيت من قبل أي عزه في لجشة التحكيم الدكلية
إذا تبيَّن لػ ،FIFAكفقاً لدمظتو التقديرية ،أف ذلك العزه لو عالقة أك متهرط في أي كقت من األكقات بأي فعل أك تعيد غير

أخالقي ك/أك غير مقبهؿ .كلتجشب أي ُلبس ،فإف  FIFAغير ُممزـ بشذر ىذا الترهيت أك إبالغ قرار من ىذا القبيل ألي عزه أك
أي شخص آخر.

