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ديباجة القانون:
بعد اإلطالع على:

- القرار الوزاري رقم )17( لسنة 1972 بشأن إشهار اتحاد االمارات العربية لكرة القدم،
ــرة  ــارات لك ــاد االم ــي التح ــام األساس ــرار النظ ــأن إق ــخ 2007/9/17 بش ــة بتاري ــة العمومي ــاع الجمعي ــر اجتم - ومحض

ــدم وتعديالته، الق
- النظام األساسي لالتحاد الدولي لكرة القدم،

- النظام األساسي لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم،
- النظام األساسي لمجلس االتحاد الدولي لكرة القدم،

- المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2008 فــي شــأن الهيئــة العامــة لرعايــة الشــباب والرياضــة والجهــات 
العاملــة،

- الالئحــة التنفيذيــة للجنــة دوري المحترفيــن الصــادرة بموجــب قرار مجلس إدارة االتحاد االماراتــي لكرة القدم رقم )34( 
،2011 لســنة 

- وبنــاًء علــى مــا عرضتــه اللجنــة، وتصديــق مجلــس إدارة االتحــاد االمــارات لكــرة القــدم. فقــد أصدرنــا الئحــة المعــدات 
ــي: ــو االت ــى النح ــي 2018-2019 عل ــم الرياض للموس
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التعريفات
تشــير المصطلحــات المدرجــة فــي الجــدول التالــي والــواردة فــي هــذه اللوائــح إلــى المعانــي التاليــة المقابلــة لــكل 

مصطلــح مــن هــذه المصطلحــات:
الدولة: دولة اإلمارات العربية المتحدة

)FIFA( الفيفا: االتحاد الدولي لكرة القدم
 )AFC( االتحاد اآلسيوي: االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

)IFAB( إيفاب: مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم
)UAE FA( االتحاد: اتحاد اإلمارات لكرة القدم

)PLC( اللجنة: لجنة دوري المحترفين 
الئحــة االنضبــاط: هــي الالئحــة المختصــة بالفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بمخالفة قوانيــن وأنظمة ولوائــح االتحاد 
ولوائــح لجنــة دوري المحترفيــن التــي ال تدخــل فــي اختصــاص أي مــن هيئــات االتحــاد األخــرى وايــة اختصــاص أخــرى واردة 

فــي المــادة )7( مــن الئحــة االنضبــاط.
لجنة االنضباط: لجنة شبه قضائية تابعة التحاد كرة القدم.

لجنة االستئناف: لجنة شبه قضائية تابعة لالتحاد وتختص بنظر القرارات المستأنفة والصادرة عن لجنة االنضباط.
الئحة االستئناف: الالئحة التي يصدرها االتحاد لتنظيم عملية استئناف القرارات الصادرة عن لجنة االنضباط.

لجنــة التمييــز: لجنــة شــبه قضائيــة تابعــة لالتحــاد وتختــص بالفصــل بالطعــون تمييــزا علــى القــرارات الصــادرة عــن لجنــة 
االســتئناف ولجــان التحكيــم بصفتها االســتئنافية.

 التعاميــم: التعليمــات أو التعديــالت الخاصــة بهــذه اللوائح التي يتم إرســالها إلى األنديــة األعضاء في صورة خطابات 
رســمية قبــل و/أو أثنــاء الموســم.

ــادي  ــة عــن الن ــة بالمشــاركة فــي مســابقات اللجنــة نياب ــان التجــاري و/أو شــركات كــرة القــدم المخول ــادي: الكي الن
العضــو بموجــب اتفــاق كتابــي بيــن اللجنــة والنــادي. 

اسم النادي: االسم الرسمي للنادي بما في ذلك االسم القياسي المختصر.
منطقــة الياقــة: ربــاط عرضــه 3 ســم حــول رقبــة القميــص أو الــزي الرياضــي أو المالبــس العلويــة ويبــدأ هــذا الربــاط من 

فتحــة الرقبــة )فــي حالة عــدم وجود ياقة( أو أســفل الياقة الظاهرة.
مبــاراة المســابقة: أي مبــاراة كاملــة مــن مباريــات مســابقات لجنــة دوري المحترفيــن )بمــا فــي ذلــك الوقــت 
اإلضافــي والــركالت الترجيحيــة( وتشــمل المباريــات المؤجلــة أو التــي يتم تأخيرها عــن موعدها و/أو المباريــات المعادة.
منطقــة الدخــول الخاضعــة للمراقبــة: األماكــن المخصصــة إلقامــة المباريات والفعاليــات األخرى، على ســبيل المثال 
ال الحصــر، االســتادات وأســوارها ومحيطهــا الخارجــي والمجــال الجــوي فــوق اإلســتاد وكافــة األماكــن األخــرى ذات الصلة 
بالمســابقة بمــا فــي ذلــك مواقــع المرافــق والمراكــز اإلعالميــة ومراكــز البــث الدوليــة ومواقــع التدريــب الرســمية 
والفنــادق الرســمية المخصصــة )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الفنــادق الرســمية لألنديــة المشــاركة(، وأماكــن ومرافــق 
االســتضافة والمناطق المخصصة للشــخصيات الهامة والمناطق األخرى التي يتم تنظيم الدخول إليها بموجب نظام 

اعتمــاد اللجنــة باإلضافــة إلــى المناطق المحيطــة والمجاورة للمواقــع المذكورة أعاله.
المســابقة / المســابقات: دوري الخليــج العربــي و/أو كأس ســوبر الخليــج العربــي و/أو كأس الخليــج العربــي و/أو 

دوري الخليــج العربــي تحــت 21 عــام.
الئحة المســابقات: الالئحة الملزمة ذات الصلة بالمســابقات التابعة للجنة دوري المحترفين والصادرة من قبل اللجنة 

لتنظيم مســابقاتها ذات الصلة من حيث حقوق وواجبات ومســؤوليات األندية المشــاركة في هذه المســابقات.
مجموعــة العينــات الكاملــة: تتكــون مجموعــة العينــات الكاملــة مــن قميــص واحد وشــورت واحــد وزوج مــن الجوارب 
بحالــة مالئمــة لالســتخدام فــي مباريــات المســابقة. ويجــب أن تظهــر جميــع العناصــر اإللزاميــة للمســابقة ذات الصلــة 
علــى األدوات الثــالث التــي تكــون هــذه المجموعــة الكاملــة. وبصفــة خاصة يجــب أن يظهر على أدوات هــذه المجموعة 

رقــم واســم الالعــب )إن وجــد( باإلضافــة إلــى إعــالن الراعــي )إن وجد(.
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العناصر التزيينية: تمثيل األشــكال الهندســية والتصميمات وغيرها من العناصر الجمالية بخالف العالمات التعريفية 
للنادي والمصنعين التي تضاف إلى وتســتخدم في تصميم أي معدة. 

المعــدات: جميــع المالبــس الرياضيــة والــزي الرياضي، وبصفة خاصة العناصر المذكورة في الملحق رقم ) أ ( من هذه 
اللوائح ســواء كانت موجودة بالفعل أو ســيتم تصنيعها فيما بعد، ويرتديها األشــخاص التالي ذكرهم:

أ. الالعبون.  
ب. مسؤولو الفريق.  

ج. مسؤولو المباراة.  
د. جامعو الكرات ومرافقو الالعبين وحاملو األعالم.  

تشمل هذه المعدات معدات اللعب والمعدات الخاصة.

كأس الخليــج العربــي: مســابقة ســنوية تنظمهــا اللجنــة، وتتكــون مــن مرحلتيــن؛ مرحلــة المجموعــات التــي تلعــب 
بنظــام الــدوري مــن دور واحــد، والمرحلــة الثانيــة التــي تلعــب بنظــام خــروج المغلــوب.

دوري الخليــج العربــي: الــدوري الممتــاز الــذي تنظمــه لجنــة دوري المحترفيــن ويشــارك فيــه الفريــق األول لــكل نــادي 
من األندية األعضاء.

دوري الخليــج العربــي تحــت 21 عــام: مســابقة الــدوري التــي تنظمهــا اللجنــة والتــي تشــارك فيــه فــرق تحــت 21 
عــام فــي األنديــة، وتقــام فــي اليــوم التالــي لمبــاراة النــادي فــي مســابقة دوري الخليــج العربــي وبنفــس الجدول مع 

اختالف النادي المســتضيف.
كأس ســوبر الخليــج العربــي: مبــاراة تنظمهــا اللجنــة بيــن بطــل دوري الخليــج العربــي وبطــل كأس صاحــب الســمو 

رئيــس الدولــة مــن الموســم الســابق.
الئحة المعدات: الالئحة التي تحكم المعدات والمالبس التي يستخدمها الالعبون والحكام في مباريات المسابقات 

التي تنظمها لجنة دوري المحترفين.
قانــون لعبــة كــرة القــدم: القواعــد المنظمــة المعتمــدة والمعلنــة مــن قبــل مجلــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 

)إيفــاب( الــذي يســاعد علــى إصــدار قوانين لعبة كــرة القدم.
القــوة القاهــرة: أي حــدث يقــع أو يتوقــع حدوثــه، يؤثــر أو قــد يؤثــر علــى تطبيــق أي بنــد مــن بنــود هــذه الالئحــة، ينجــم 
عن فعل أو حدث أو خطأ أو حادث خارج نطاق القدرة المعقولة ألي طرف. ويشمل على سبيل المثال ال الحصر، طقس 
عاصــف بشــكل غيــر طبيعــي أو فيضــان أو بــرق أو حريــق أو انفجــار أو هــزة أرضيــة أو أضــرار هيكليــة أو كارثــة وبائيــة أو أي 
كارثــة طبيعيــة أخــرى أو حــرب أو عمــل إرهابــي أو عمليــات عســكرية أو شــغب أو فوضــى هائلــة أو إضــراب أو إغالقــات 

تعجيزيــة أو أي إجــراءات صناعيــة أو عصيــان مدنــي.
نســيج جــاكار: طريقــة نســيج تقــوم بدمــج أنمــاط معينــة مترابطــة مــن حيــث التكويــن وتتــم صناعتهــا عــن طريــق دمــج 
ــة.  ــات الخياط ــن ماكين ــوع م ــى ن ــر إل ــة األم ــي حقيق ــح ف ــذا المصطل ــير ه ــات. ويش ــوط و/أو التركيب ــن الخي ــة م مجموع
وتتحكــم هــذه الماكينــة بشــكل مســتقل فــي اإلبــر أو مجموعــات صغيــرة مــن اإلبــر الموجــودة علــى الماكينــة والتــي 
تســاعد علــى خياطــة النمــاذج المعقــدة وعاليــة الجــودة. ويمكــن تكــرار نمــط الخياطــة كل 1 ســم، حســب الرغبــة ودرجــة 

تطــور الماكينــة.
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كأس ســوبر الخليــج العربــي: مبــاراة تنظمهــا اللجنــة بيــن بطــل دوري الخليــج العربــي وبطــل كأس صاحــب الســمو 
رئيــس الدولــة مــن الموســم الســابق.

الئحة المعدات: الالئحة التي تحكم المعدات والمالبس التي يستخدمها الالعبون والحكام في مباريات المسابقات 
التي تنظمها لجنة دوري المحترفين.

قانــون لعبــة كــرة القــدم: القواعــد المنظمــة المعتمــدة والمعلنــة مــن قبــل مجلــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
)إيفــاب( الــذي يســاعد علــى إصــدار قوانين لعبة كــرة القدم.

القــوة القاهــرة: أي حــدث يقــع أو يتوقــع حدوثــه، يؤثــر أو قــد يؤثــر علــى تطبيــق أي بنــد مــن بنــود هــذه الالئحــة، ينجــم 
عن فعل أو حدث أو خطأ أو حادث خارج نطاق القدرة المعقولة ألي طرف. ويشمل على سبيل المثال ال الحصر، طقس 
عاصــف بشــكل غيــر طبيعــي أو فيضــان أو بــرق أو حريــق أو انفجــار أو هــزة أرضيــة أو أضــرار هيكليــة أو كارثــة وبائيــة أو أي 
كارثــة طبيعيــة أخــرى أو حــرب أو عمــل إرهابــي أو عمليــات عســكرية أو شــغب أو فوضــى هائلــة أو إضــراب أو إغالقــات 

تعجيزيــة أو أي إجــراءات صناعيــة أو عصيــان مدنــي.
نســيج جــاكار: طريقــة نســيج تقــوم بدمــج أنمــاط معينــة مترابطــة مــن حيــث التكويــن وتتــم صناعتهــا عــن طريــق دمــج 
ــة.  ــات الخياط ــن ماكين ــوع م ــى ن ــر إل ــة األم ــي حقيق ــح ف ــذا المصطل ــير ه ــات. ويش ــوط و/أو التركيب ــن الخي ــة م مجموع
وتتحكــم هــذه الماكينــة بشــكل مســتقل فــي اإلبــر أو مجموعــات صغيــرة مــن اإلبــر الموجــودة علــى الماكينــة والتــي 
تســاعد علــى خياطــة النمــاذج المعقــدة وعاليــة الجــودة. ويمكــن تكــرار نمــط الخياطــة كل 1 ســم، حســب الرغبــة ودرجــة 

تطــور الماكينــة.
يســار أو يميــن: يشــير الوصــف يســار أو يميــن إلــى جانــب الجســم كمــا يــراه الشــخص الــذي يرتــدي المالبــس والمعــدات 

ذات الصلة.
موســم الــدوري: الفتــرة التــي تبــدأ مــن إقامــة أول مبــاراة لكــرة القــدم تنظــم تحــت رعايــة لجنــة دوري المحترفيــن 
)ســواء كانــت كأس ســوبر الخليــج العربــي أو كأس الخليــج العربــي أو دوري الخليــج العربــي( وتنتهــي بنهايــة أخــر 
مبــاراة تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن )ســواء كانــت فــي مســابقة كأس الخليــج العربــي أو دوري الخليــج العربــي 

أو دوري الخليــج العربــي تحــت 21 عــام(.
المصنــع: شــركة تصمــم وتنتــج )مباشــرة أو عــن طريــق شــركة مرخص لها ال تملــك أي عالمة تجارية( وتبيــع المنتجات 
التي تحمل العالمة التجارية المســجلة في األســواق الرياضية. وال تعتبر الجهات الموزعة للمنتجات المشــار إليها من 

ضمن المصنعين.
العالمــات التعريفيــة للمصنعيــن: العالمة التجارية المســجلة للمصنع والتي تظهر علــى المعدات كما هو موضح 

فــي المــادة رقــم 39 مــن هــذه اللوائح.
المبــاراة: أي مبــاراة كاملــة مــن مباريــات مســابقة لجنــة دوري المحترفيــن )بمــا فــي ذلــك الوقــت اإلضافــي والــركالت 

الترجيحيــة( وتشــمل المباريــات المؤجلــة أو التــي يتــم تأخيرها عن موعدهــا و/أو المباريات المعادة.
ــى  ــراف عل ــن لإلش ــة دوري المحترفي ــل لجن ــن قب ــوكل م ــن والم ــمي المعي ــاراة الرس ــب المب ــاراة: مراق ــب المب مراق

التنظيــم الجيــد للمبــاراة ولضمــان العمــل بلوائــح وتوجيهــات لجنــة دوري المحترفيــن.
مســؤولو المبــاراة: جميــع الحــكام والحــكام المســاعدين والحكــم الرابــع المدرجيــن فــي القائمــة الدوليــة وغيرهــم 
مــن المســؤولين المعينيــن، بمــا فــي ذلــك الحكــم الخامــس إذا تمــت االســتعانة بــه بجانــب الحــكام المســاعدين 

اإلضافيين.
وســائل اإلعــالم: كافــة العامليــن فــي وســائل اإلعــالم المقــروءة والمحرريــن المباشــرين والمصوريــن وأطقــم األخبــار 
التلفزيونيــة وممثلــي الجهــات المالكــة لحقــوق البــث، والمخوليــن بالحصــول علــى بطاقــة اعتمــاد اإلعــالم وفــق ما هو 

محــدد من قبــل لجنــة دوري المحترفين.
الطقم األول )األساسي(: المعدات التي ترتديها األندية في مبارياتها على أرضها.

الطقــم الثانــي )االحتياطــي(: أي مــن معدات اللعــب الخاصة بالفريق الممثل للنادي والتــي تحمل ألوان مختلفة عن 
ألوان الطقم األول األساسي للفريق.
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شعار النادي الرسمي: الشارة أو الشعار الرسمي المسجل الذي يختاره النادي ليمثله.
التميمــة الرســمية للنــادي: تميمــة النــادي الرســمية المســجلة التــي يختارهــا النــادي لتعريفــه أو الدعايــة لــه أو 

لتمثيــل الفريــق الممثــل للنــادي أو النــادي نفســه. 
ــاره النــادي ليمثلــه أو يمثــل  ــر شــعار النــادي الرســمي، يخت ــادي: الرمــز أو الرســم المســجل غي ــمي للن ــز الرس الرم

ــة الموجــود فيهــا النــادي. الفريــق الممثــل للنــادي بشــكل رســمي ويتضمــن أي رمــز وطنــي للدول
الالعبون المشاركون: الالعبون المسجلون والمشاركون في المسابقة وأي العبون آخرون تحت سلطة لجنة دوري 

المحترفين.
الفرق / األندية المشاركة: األندية التي تشارك في المسابقة تحت سلطة النادي العضو ولجنة دوري المحترفين.

شــعار لجنــة دوري المحترفيــن: الشــعار الرســمي للجنــة دوري المحترفيــن و/أو الشــعارات الرســمية األخــرى، التــي 
ال تســتخدم إال مــن قبــل اللجنــة، بخــالف ما يتفــق عليه من قبل األطــراف المعنية.

www.agleague.ae :الموقع اإللكتروني الرسمي للجنة دور المحترفين
لجنــة دوري المحترفيــن )اللجنــة(: هــي اللجنــة المشــكلة بموجــب النظــام األساســي لالتحــاد االماراتــي لكــرة 
القــدم والتــي تتألــف مــن األنديــة المحترفــة التــي يحــق لهــا المشــاركة فــي دوري المحترفيــن لموســم 2019-2018 

والمســؤولة عــن تســويق وتنظيــم واســتثمار البطــوالت الخاصــة بهــا.
االتحــاد(  رئيــس  )نائــب  اللجنــة  رئيــس  يرأســها  والتــي  اللجنــة  قبــل  مــن  المشــكلة  الجهــة  التنفيــذي:  المكتــب 

ــة. ــة وفني ــام إداري ــام بمه ــاد للقي ــس إدارة االتح ــن مجل ــدة م والمعتم
اللجنــة الفنيــة: اللجنــة المشــكلة بموجــب قــرار مــن المكتــب التنفيــذي للجنــة دوري المحترفيــن وتتولــى المهــام 
ــة  ــع لجن ــيق م ــاد وبالتنس ــي لالتح ــام األساس ــة والنظ ــة التنفيذي ــًا لالئح ــة وطبق ــذه الالئح ــي ه ــا ف ــوص عليه المنص

المســابقات فيمــا يتعلــق باألمــور المشــتركة.
اإلدارة التنفيذيــة للجنــة: هــي األقســام اإلداريــة المنــوط اليهــا مهــام تنفيــذ اللوائــح والقــرارات الصــادرة عــن اللجنــة و/
او المكتــب التنفيــذي واالشــراف علــى تنظيــم المســابقات والتنســيق مــا بيــن اللجــان الفرعيــة بعضهــا ببعــض وبيــن هــذه 

اللجــان واألنديــة المحترفــة.
معدات اللعب: تشمل عناصر/مكونات اللعب مثل القميص والشورت والجورب.

إجــراءات ضبــط الجــودة: اإلجــراءات الواجــب علــى األنديــة اتباعهــا لتوفيــر المرافــق المناســبة أو تنظيــم المباريــات داخل 
اإلســتاد التابــع لهــا فيمــا يتعلــق بــأي مبــاراة مــن مباريــات مســابقات اللجنــة، بمــا ال يخالــف لوائــح االنضبــاط ولوائــح 

المســابقة ولوائــح اإلســتادات.
ختــم الجــودة: بطاقــة أو ملصقــة أو عنصــر مــن العناصــر الخاصــة بالمصنعيــن، مصممــة لتعريــف المعــدات وحمايتهــا 

مــن التقليــد.
العالمــة التجاريــة المســجلة: العالمــة التجاريــة المســجلة فــي الســجل الرســمي للدولــة، وتشــمل جميــع أنــواع 

ــص.  ــزي والن ــعار الرم ــاج والش ــط اإلنت ــعار وخ ــم والش ــل االس ــات مث اإلعالن
اللوائــح: كافــة اللوائــح و/أو السياســات التــي يتــم إعدادهــا ونشــرها مــن قبــل االتحــاد و/أو اللجنــة للعمــل بموجبهــا 
فيما يتعلق بالمســابقات التي تنظمها اللجنة، والتي تشــمل على ســبيل المثال ال الحصر، النظام األساســي لالتحاد، 
الئحة االنضباط، الئحة المســابقة، الئحة إســتادات اللجنة، الئحة معدات اللجنة، الئحة اللجنة لبرنامج الشــباب، سياســة 
اعتمــاد اللجنــة، الئحــة اللجنــة لإلعــالم، الئحــة التجاريــة / التســويقية للجنــة ودليــل األمــن والســالمة للجنــة والتعميمــات 

التي تصدرهــا اللجنة.
ــي  ــم ف ــرض 8 س ــم وع ــول 12 س ــة بط ــاحة خالي ــى مس ــم عل ــوي كل ك ــب أن يحت ــم: يج ــة بالك ــاحة الخالي المس
المنتصــف بطــول الخياطــة الخارجيــة لــكال الكميــن وتوضــع علــى هــذه المســاحة شــارات معينــة وال يتــم وضــع أي 

عالمــات تعريفيــة للمصنــع ويجــب أن تتوســط هــذه الشــارات بيــن منطقــة الكتــف ومنطقــة الكــوع. 
إعالنــات الراعــي: أي نــوع مــن أنــواع اإلعالنــات )رســالة، أو تصريــح، أو عالمة الراعــي التجارية، وغيرها( تــم االتفاق على 

اســتخدامها بموجــب اتفاقيــة بيــن النــادي أو الغير ســواء بمقابل أو دون أية رســوم.
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المعدات الخاصة: أي معدات غير معدات اللعب.
بعثة الفريق: جميع أعضاء بعثة الفريق مجتمعون.

أعضاء بعثة الفريق: الالعبون وجميع مسؤولي الفريق.
اإلعالمييــن  والمســؤولين  الفريــق  ومــدراء  المســاعدين  والمدربيــن  الفنييــن  المديريــن  جميــع  الفريــق:  مســؤولو 
والطاقــم الطبــي )األطبــاء وأخصائــي العــالج الطبيعي وغيرهم( وممثلــي النادي والموظفين اآلخريــن الذين يعينهم 

النــادي ليمثلــوه فــي منطقــة الدخــول الخاضعــة للمراقبــة والذيــن يكونون جــزءاً من بعثــة الفريق.
ــة: ملصقــة تعريفيــة يســتخدمها المصنعــون لتعريــف المــادة المســتخدمة فــي تصنيــع معــدة  ــات تعريفي ملصق

معينــة أو فــي شــرح مصطلــح يحــدد طريقــة التصنيــع.

 
تطبيقًا ألغراض هذه الالئحة ولوضع سياقًا عامًا لها، ينطبق ما يلي:

• تشمل صيغة المفرد صيغة الجمع والعكس.  
•  تشمل صيغة المذكر صيغة المؤنث والعكس.  

•  تتضمن اإلشارة إلى األشخاص، الشخص االعتباري أو الشركة.  

الفصل األول: المبادئ األساسية 
1. نطاق التطبيق

1. تطبق هذه اللوائح على جميع مباريات المسابقات التي تقام تحت إشراف لجنة دوري المحترفين.  
2. تحكم هذه اللوائح إعالنات الرعاة والعالمات التعريفية للُمصنعين واعتماد كافة المعدات   
المستخدمة في المباريات داخل منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة بمعرفة األشخاص التالي   

ذكرهم:  
1( الالعبون والجهاز الفني واإلداري.   

2( مسؤولو المباراة، و   
3( جامعو الكرات ومرافقو الالعبين وحاملو األعالم.   

3. تغطي هذه اللوائح أيضا العالمات التعريفية للمصنع التي يتم وضعها على المعدات الخاصة   
مثل الكرات ومعدات الملعب.  

4. في حالة عدم وجود إمكانية لتطبيق أحكام هذه اللوائح، تطبق األحكام ذات الصلة المذكورة في   
لوائح مسابقات لجنة دوري المحترفين وقانون لعبة كرة القدم ولوائح المعدات المعتمدة من   

االتحاد الدولي لكرة القدم.  
5. تطبق هذه اللوائح أيضا على المجموعات التالية:  

1( موظفو وسائل اإلعالم،   
2( المسؤولون األمنيون )منظمو إجراءات األمن والسالمة والخدمات(،   

3( جامعو الكرات،   
4( حاملو علم اللعب النظيف،   

5( مرافقو الالعبين.   

6. يلتزم األشخاص السابق ذكرهم بأحكام هذه اللوائح عند قيامهم بالمهام الرسمية أثناء أي  
  مباراة من مباريات مسابقات لجنة دوري المحترفين في أي مكان من األماكن داخل منطقة الدخول 
الخاضعة للمراقبة وحال قيامهم بتمثيل النادي المعني. ويشمل ذلك وقت اإلحماء داخل الملعب   

وجميع األنشطة الرسمية قبل وبعد المباراة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، المقابالت   
والمؤتمرات الصحفية الرسمية والمناطق المشتركة، حتى مغادرة الجميع لإلستاد.  
7. يتحمل النادي مسؤولية امتثال العبيه ومدربيه ومسؤوليه لتطبيق هذه اللوائح.  

8. ال تتضمن هذه اللوائح أحكام تتعلق بأحذية كرة القدم.  
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الفصل الثاني: إجراءات االعتماد
1. المبادئ العامة

1. يخضع اعتماد جميع المعدات لألحكام التالية:  
1( يعد النادي مسؤواًل عن االلتزام الكامل بهذه اللوائح وغيرها من القوانين    

واللوائح واإلرشادات والقرارات المعمول بها والصادرة عن لجنة دوري المحترفين فيما    
يتعلق بأي من المعدات المستخدمة في المباريات.   

2( يخضع استخدام أي من المعدات في الملعب لسلطة الحكم المباشرة كما    
هو مشار إليه في قانون لعبة كرة القدم.   

3( يحظر استخدام أي من المعدات التي ال تتطابق مع هذه اللوائح.   
4( ينبغي التقدم بطلب كتابي للحصول على موافقة لجنة دوري المحترفين    

على استخدام أو ارتداء أي من المعدات في أي مباراة من مباريات مسابقات لجنة    
دوري المحترفين وذلك في المواعيد النهائية المحددة في لوائح المسابقة ذات الصلة.   

3. مسابقات لجنة دوري المحترفين
1. تلتزم األندية بتقديم عينة من معدات اللعب للجنة دوري المحترفين لفحصها، وذلك قبل ثالثون   

)30( يوم على األقل من بداية موسم مسابقة لجنة دوري المحترفين. وفي جميع األحوال ال يجوز   
للنادي لعب أي مباراة قبل اعتماد المعدات الخاصة به من اللجنة.  

4. عملية االعتماد
1. يجوز للنادي تقديم أي من المعدات إلى لجنة دوري المحترفين للفحص المبدئي، وذلك في   

أي وقت من األوقات. وال يعفي القرار المبدئي الذي يتم اتخاذه في هذه الحاالت النادي من التزامه   
باالمتثال إلجراءات االعتماد. )إن تقديم المعدات للفحص ال يعني بالضرورة اعتمادها من قبل اللجنة(.   
2. تتولى لجنة دوري المحترفين عملية الفحص واالعتماد، ويتم إخطار النادي المعني بالقرار المتخذ   

كتابة.  
3. يجب تقديم المعدات التالية للفحص واالعتماد:  

1( بالنسبة لالعبين   
   أ. الطقم األول )األساسي( القميص والشورت والجوارب(،

   ب. الطقم الثاني )االحتياطي( )القميص والشورت والجوارب(،
ج. الطقم الثالث و/أو الرابع )إن وجد( )القميص والشورت والجوارب(.    

2( بالنسبة لحارس المرمى   
   أ. الطقم األول )األساسي( )القميص والشورت والجوارب(.
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   ب. الطقم الثاني )االحتياطي( )القميص والشورت والجوارب(.
ج. الطقم الثالث و/أو الرابع )إن وجد( )القميص والشورت والجوارب(.    

يجب تقديم جميع عينات المعدات المذكورة أعاله على أن يكون ملصقًا عليها شكل    
رقم الالعب )راجع المادة رقم 9( واسم الالعب )راجع المادة رقم 10(.   

4. يتحمل مراقب المباراة مسؤولية مراقبة االلتزام بهذه اللوائح في مكان إقامة المباراة قبل بدايتها.   
ويحق لمراقب المباراة االحتفاظ بعينة من المعدات المشكوك فيها وذلك عقب المباراة، على أن يقوم   

مراقب المباراة بتقديم عينة المعدة/المعدات التي قام باالحتفاظ بها إلى لجنة دوري المحترفين   
إلعادة فحصها مرة أخرى.  

5. يحق لكل نادي في كل موسم، تسجيل عدد )4( أطقم بحد أقصى لالعبين وعدد )4( أطقم بحد   
أقصى لحراس المرمى، وال يمكن للنادي إلغاء تسجيل أي طقم قد تم استخدامه بالفعل من قبل   

العبيه أو حراس المرمى في أي مباراة رسمية ضمن مسابقات لجنة دوري المحترفين.    
6. يجب على النادي تقديم طلب إلى لجنة دوري المحترفين مع إرسال عينة كاملة لتسجيل أي   

طقم جديد قبل )5( خمسة أيام عمل على األقل من المباراة التي يريد النادي استخدام الطقم فيها.  

5. سريان االعتماد
1. ال يجوز للنادي استخدام معدات إال التي تم اعتمادها وتسجيلها من قبل لجنة دوري المحترفين،   
وفي حال مخالفة أحكام هذه المادة، سيتم فرض غرامة قدرها )20,000( عشرون ألف درهم طبقًا   

إلجراءات ضبط الجودة.  
2. في حالة قيام النادي بتغيير أي معدة من المعدات ذات الصلة بأي شكل من األشكال عقب   

الحصول على االعتماد، يعد االعتماد المشار إليه الغيًا حتى يتم فحص المعدات التي تم تعديلها   
والموافقة عليها من قبل لجنة دوري المحترفين.  

3. دون اإلخالل بالمادة رقم )5 و6( من المادة 4 أعاله، يمكن تغيير األلوان المسجلة و/أو المعدات   
المسجلة )في حال لم يتم استخدامها( إذا قام النادي بتقديم طلب كتابي للموافقة على تغيير   

المعدات أو األلوان قبل سبعة )7( أيام عمل على األقل من موعد المباراة باإلضافة إلى تقديم عينة   
من المعدات الجديدة. وفي حاالت القوة القاهرة التي يصعب فيها االلتزام بالموعد النهائي المحدد   

)سبعة أيام عمل(، يجب أن يقدم النادي دليل إلثبات حالة القوة القاهرة.  

6. اإلجراءات التي يتم اتخاذها في حالة الرفض
1. في حالة رفض لجنة دوري المحترفين ألي من المعدات، يجوز استئناف القرار كتابة أمام اللجنة   
الفنية في غضون خمسة )5( أيام عمل من تاريخ تبليغ القرار. وتملك اللجنة الفنية صالحية اتخاذ   

القرار النهائي فيما يتعلق باعتماد المعدات أو أي منها من عدمه. على أن يتم إخطار النادي   
المعني كتابة بقرار اللجنة الفنية.  
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الفصل الثالث: معدات اللعب
القسم األول: الشروط العامة

1. معدات اللعب
1. يجب على جميع العبي النادي الواحد ارتداء نفس معدات اللعب باستمرار على أن يقوم على   

تصنيع هذه المعدات نفس المصنع بشكل دائم. وقد تتم صناعة معدات اللعب المختلفة لدى   
عدة مصنعين.  

2. وفقًا للقانون رقم )4( من قانون لعبة كرة القدم، يجب أن تتم صناعة جميع العناصر المكونة   
لمعدات اللعب طبقًا لقوانين اللعبة، على أن يسمح باستخدامها وفق رغبة النادي شريطة أال تؤثر   

على رؤية وتمييز الالعبين تحت أي ظرف من الظروف السائدة كالطقس واإلضاءة.  
3. شريطة الحصول على موافقة اإلدارة التنفيذية، قد تحتوي معدات اللعب على أدوات خاصة   
بتحسين األداء أو أي أدوات مماثلة لدعم أداء الالعبين. ويجب أال تؤثر هذه المعدات على تطابق   

المظهر المرئي لمعدات اللعب الخاصة بالعبي النادي الواحد، على:  
1( أن تكون هذه األدوات شفافة أو بنفس لون معدات اللعب المرتبطة بأدوات األداء،   

2( أال يتم تصميم أو استخدام هذه األدوات بالشكل الذي يحد من قدرة الالعبين    
ومسؤولي المباراة والمشاهدين ووسائل اإلعالم على تمييز الفريق المنافس بغض    

النظر عن الظروف السائدة كالطقس أو اإلضاءة،   
3( أال تحمل أي عالمات تعريفية خاصة بالنادي أو المصنعين، و   

4( أال تستخدم كعناصر تزيينيه على معدات اللعب الخاصة.   
4. تتكون كل معدة من معدات اللعب من أجزاء يتم تجمعيها لعمل قميص كامل أو شورت أو   

جوارب كاألكمام أو ياقة القميص أو نصف الشورت أو الجانب العلوي من الجوارب. وقد تختلف هذه   
األجزاء من حيث نوعية القماش )القطن أو البوليستر على سبيل المثال( و/أو التقنية )المالبس   

المنسوجة على سبيل المثال(.  
5. ال تصنع أجزاء معدات اللعب التركيبية أو المواد المستخدمة في األرقام أو األسماء أو الشعارات   

التي تعرف بهوية النادي أو المصنعين أو الغير، من مواد عاكسة أو مختلفة في اللون أو الشكل   
بسبب أية تأثيرات خارجية بما فيها الضغط أو اإلضاءة أو المياه.  

6. ال يجوز لالعبين والمسؤولين عرض أية رسائل أو شعارات سياسية أو دينية أو شخصية بأية لغة أو   
أي صيغة على معدات اللعب الخاصة بهم أو على أجسادهم، كما ال يجوز عرض أية رسائل أو   

شعارات تجارية )باستثناء المذكورة والمحددة بشكل صريح في المواد من 55 وإلى 62(، وفي   
حال مخالفة ذلك سيتم رفع األمر للجنة االنضباط.  

8. األلوان
1. يجب تسجيل كافة ألوان معدات اللعب المختارة )أي الطقم األول والثاني، ...الخ( في نموذج قيد   

الالعبين أو نموذج معدات اللعب الصادر من قبل اإلدارة التنفيذية وعلى النظام اإللكتروني لالتحاد   
.)FA NET(  
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2. ال يجوز أن يحتوي الطقم الذي يرتديه الالعبين أو حارس المرمى )القميص والشورت والجوارب( على   
أكثر من أربعة )4( ألوان. وال تعتبر األلوان المستخدمة في العالمات التعريفية لألندية والمصنعين و/  
أو غيرها من اإلشارات والعالمات من ألوان معدات اللعب. وعالوة على ذلك، يجب أن يكون هناك لون   

سائد على القميص والشورت والجوارب.  
3. في حالة وجود ثالثة أو أربعة ألوان على سطح معدات اللعب، يجب أن يكون إحدى هذه األلوان   
هو اللون السائد على أن تكون بقية األلوان أقل انتشارا، إال إذا كان القميص مخطط أفقيا أو عموديا   
أو كاروه باستخدام لونين بالتساوي وال يوجد لون سائد بينهم. ويجب أن يكون اللون السائد ظاهر   

بنفس الدرجة على الجانب األمامي والخلفي لمعدات اللعب. وإذا كانت القمصان مخططة أفقيا أو   
عموديا أو كاروه باستخدام لونين بالتساوي وال يوجد لون سائد بينهم، يستخدم اللون الثالث أو الرابع   

الموجود على صدر القميص بشكل ال يؤثر على اللونين األساسيين المستخدمين في الخطوط أو   
المربعات على أن يكون لون الشورت أو الجوارب من بين هذين اللونين.  

4. يجب أن يكون اللون الرئيسي )السائد( ظاهر بنفس الدرجة على الجانب الخلفي واألمامي   
للمعدات ذات الصلة.  

5. دون اإلخالل بالمادة رقم )8-2( أعاله، قد يستخدم لون خامس مع األسماء واألرقام )اسم ورقم   
الالعب على سبيل المثال(. وتكون األلوان المستخدمة مع األرقام واألسماء واحدة لجميع العبي   

الفريق بخالف حراس المرمى.  
6. يجب أن تتطابق األكمام فيما يتعلق باللون والمظهر )التصميم أو النمط على سبيل المثال(، إال   

إذا كان القميص مخطط أفقيا أو عموديا أو دائريا أو كاروه، حيث يكون أحد األكمام بأحد اللونين   
األساسيين والكم اآلخر باللون اآلخر.  

 
7. ال يعتبر القميص ذو الخطوط األفقية والرأسية الصغيرة التي تغطي طول وعرض القميص والتي   

ال يتجاوز عرض المساحة بين كل خطين منها 2 مم )خطوط رفيعة( قميصا مخططا، إذ إنه يجب أن تبعد   
هذه الخطوط عن بعضها البعض بمسافة 5 سم حتى يعتبر القميص مخططا.  

8. باإلضافة إلى الطقم األساسي األول، يجب على كل نادي ان يكون لديه على األقل طقم بلون ثاني   
)لون احتياطي(، ويجب أن يتم اإلعالن عن الطقم الثاني باستخدام نموذج قيد الالعبين أو نموذج   
معدات اللعب. ويجب أن يقوم النادي بإحضار الطقم الثاني في كل مباراة من مباريات مسابقة   

لجنة دوري المحترفين ذات الصلة.  

240

2
0

19
-2

0
18

ي 
ض

ريا
 ال

م
س

مو
ال

11



12

9. يجب أن تختلف ألوان الطقم األول )األساسي( بشكل ملحوظ ومتباين عن ألوان الطقم الثاني   
)االحتياطي(، ولتجنب اللبس، في حال أن الطقم األول من األلوان الغامقة، يجب أن تكون ألوان الطقم   

الثاني من األلوان الفاتحة. ولن يتم اعتماد ألوان أطقم الالعبين وحراس المرمى في حال كانت من ذات   
اللون ولكن بدرجات مختلفة، على سبيل المثال وليس الحصر، اللون األول )األخضر الغامق( واللون   

الثاني )األخضر الفاتح(.  

  10. يجب أن تختلف ألوان أطقم حارس المرمى بشكل ملحوظ عن ألوان أطقم العبي نفس الفريق. 
وعالوة على ذلك، يجب أن تختلف ألوان طقم حارس المرمى في مباراة من المباريات عن ألوان طقم   

الفريق المنافس وطقم حكام المباراة )راجع قانون لعبة كرة القدم القانون رقم 4 المتعلق   
بمعدات الالعبين(. كما يجب على كل نادي االلتزام بتقديم لون ثالث أو رابع )من أحد درجات األلوان   
الفاتحة( ألطقم حراس المرمى في حال كان أحد الطقمين األول )األساسي( أو الثاني )االحتياطي(   

باللون األسود أو من أحد درجات األلوان الداكنة، ويجب أن تتطابق جميع معدات اللعب الخاصة بجميع  
حراس  المرمى في نفس الفريق.  

11. يجب أن يرتدي جميع حراس المرمى المقيدين في أحد األندية، نفس ألوان التي أخطرت بها اإلدارة   
التنفيذية عند االشتراك في المسابقة. وال يجوز لحراس المرمى ارتداء ألوان غير معتمدة من اإلدارة   

التنفيذية.  
12. في بداية كل موسم، تقوم اإلدارة التنفيذية بتحديد ألوان الطقم المقرر ارتداؤه في   

مباريات المسابقة على أن يتم إخطار األندية بألوان األطقم قبل بداية كل مباراة. ويقوم اختيار األلوان  
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على المبدأ الذي يقر بارتداء كل فريق لطقمه األول )األساسي( الموضح في نموذج قيد الالعبين   
أو نموذج معدات اللعب أثناء مباريات المسابقة. في حال تسبب ألوان الفريقين في حدوث لبس أو   

ثبت عدم مناسبتها للبث التلفزيوني، تقوم اإلدارة التنفيذية بتحديد ألوان المالبس الخاصة بـ )الالعبين   
والحراس(، ويكون اختيار األلوان بناء على األلوان الخاصة باللون األول أو الثاني أو الثالث لكل فريق،   

على أن تكون أولوية تحديد األلوان في حال وجود تعارض وفقًا للتالي:  
1( مالبس العبو الفريق المضيف   

2( مالبس العبو الفريق الضيف   
3( مالبس حارس مرمى الفريق المضيف   

4( مالبس حارس مرمى الفريق الضيف   
قد يطلب من الفريق الضيف اللعب بطقم مجمع من الطقم األول مع الطقم الثاني أو الثالث.  

13. في حال الوصول إلى استنفاذ كامل لجميع الخيارات المشار إليها أعاله، مع عدم إحضار الفريق   
الضيف لألطقم االحتياطية والتي يجب أن تختلف عن طقم الفريق المضيف المحدد من اإلدارة التنفيذية،   

يتم االنتظار لمدة 15 دقيقة من موعد انطالق المباراة، وفي حال تعذر إحضار المالبس من قبل   
الفريق الضيف يتوجب على الحكم إلغاء المباراة واعتبار الفريق الضيف خاسراً بنتيجة )0-3(.  

14. يجب على األندية المشاركة إحضار الطقم المعتمد من قبل اإلدارة التنفيذية للمباراة وطقم  
  ثاني مغاير من حيث اللون لجميع )الالعبين وحراس المرمى( لكل مباراة من مباريات المسابقة، 

وضمان عدم وجود أي تشابه بين ألوان الطقمين. وفي حال فشل النادي في االلتزام بما ورد في   
هذا البند ولم يؤدي الفشل إلى إلغاء المباراة، سيتم تغريم النادي المعني بغرامة قدرها   

)10,000( عشرة آالف درهم وفقًا إلجراءات ضبط الجودة.  
15. إذا رأى الحكم، قبل بدء المباراة، إمكانية تسبب األلوان في حدوث أي لبس، قد يطلب من   

الفريقين تغيير ألوان الطقم الذي يرتدوه وفقًا لما جاء في المادة )8-12( أعاله  
16. في حال استخدام الشورت الحراري، يجب أن يكون بنفس اللون األساسي للشورت الرسمي.  

17. يجب أن يكون الشريط المستخدم في تثبيت الجوارب و/أو واقي الساق بنفس اللون األساسي   
للجوارب. وفيما يتعلق بالجوارب المخططة أفقيا أو عموديا أو كاروه باستخدام لونين مختلفين   

بالتساوي، يجب أن يكون الشريط بأحد هذين اللونين، على أن يخلو هذا الشريط من العالمات   
التعريفية الخاصة بالمصنع واإلعالنات الخاصة بالرعاة والعناصر التزيينية وغيرها.  

9. األرقام
1. يجب أن يظهر الرقم بوضوح على منتصف ظهر القميص المستخدم أثناء اللعب. ويتراوح ارتفاع   

الرقم الموجود على ظهر القميص الذي يستخدمه الالعبين في جميع  
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  المباريات بين 25 و35 سم، على أن يظهر الرقم بوضوح في منتصف ظهر القميص. ومن ناحية  
أخــرى يتــراوح عــرض الرقــم، بيــن  3 و5 ســم. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن يظهــر الرقــم بوضــوح عنــد إدخــال   

القميص في الشورت.  

2. يمكن أن يظهر رقم الالعب على الجانب األمامي للقميص في أي مكان على مستوى الصدر. ويجب   
أن يتراوح ارتفاع الرقم بين 10 سم و15 سم، على أن يكون بنفس لون الرقم الموجود في الخلف.  

3. يجب أن يظهر رقم الالعب الموجود على الجانب األمامي للشورت على أي من الساقين ويجب أن   
يتراوح ارتفاع الرقم بين 10 و15 سم.  
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4. بناء على مبدأ تباين األلوان المستخدمة في الظالم أو اإلضاءة وبغض النظر عن الظروف السائدة   
كالطقس أو اإلضاءة، يجب أن يكون الرقم الموجود على معدات اللعب مقروء ومميز عن بعد   

بالنسبة لجميع الالعبين ومسؤولي المباراة والمشاهدين ووسائل اإلعالم عن األلوان المستخدمة   
في معدات اللعب. وتحديداً، ال يجوز استخدام األرقام باأللوان الالمعة على سبيل المثال وليس   

الحصر )الذهبي، الفضي، الفوسفوري( على خلفية بيضاء أو فاتحة أو مشعة. ولتجنب اللبس، يجب   
الحصول على موافقة اإلدارة التنفيذية الستخدام أرقام باللون الذهبي. في حال ارتداء الالعبين   

لقمصان مخططة بلونين أحدهما فاتح واآلخر داكن، يجب وضع األرقام على رقعة منفصلة ملونة،   
باستثناء الحاالت التي يحصل فيها النادي على موافقة صريحة من اإلدارة التنفيذية. كما يجب أن   

يكون الرقم الموجود على معدات اللعب مقروء ومميز عن بعد بالنسبة لجميع الالعبين   
ومسؤولي المباراة والمشاهدين ووسائل اإلعالم عن األلوان المستخدمة في معدات اللعب.  

5. تتم خياطة األرقام الموجودة على معدات اللعب أو لصقها بالحرارة وال يجوز تثبيت األرقام   
باستخدام مثبت صناعي )الفيلكرو( أو غيره من الوسائل المؤقتة.  

6. يمكن لشعار النادي أن يظهر مرة واحدة فقط أسفل الرقم الموجود على ظهر القميص بحيث ال   
تتعدى مساحته 5 سم2 وأال يؤثر على وضوح الرقم. وال يجوز أن يحتوي الرقم أو أن يظهر أي عالمة   
تعريفية للنادي أو المصنعين أو أي عناصر ترى لجنة دوري المحترفين ارتباطها بالنادي أو المصنع أو   

الراعي، وذلك بخالف شعار النادي.  

10. أسماء الالعبين
1. يجب تعريف اسم الالعب باستخدام اسم العائلة أو اللقب، الذي توافق عليه لجنة دوري المحترفين،   

على الجانب الخلفي للقميص. ويجب أن يتطابق االسم مع نموذج قيد الالعبين الرسميين.  

2. يجب أن يظهر اسم الالعب بوضوح على الجانب الخلفي للقميص المستخدم كمعدة من معدات   
اللعب في جميع مباريات مسابقات )كأس السوبر وكأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي   

ودوري الخليج العربي تحت 21 عام(.   
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3. يجب أن يوضع االسم تحت الرقم على الجانب الخلفي للقميص، وفي هذه الحالة يجب أن يضمن   
النادي وضوح وظهور اسم الالعب عند إدخال الشورت في القميص. يرجى االطالع على الشكل   

.)4-10(  

4. يجب أن يتراوح ارتفاع الحروف المستخدمة في كتابة اسم الالعب ما بين 5 و 7.5 سم، كما يجب   
أن تبعد عن الرقم بمسافة 4 سم على األقل. ويمكن كتابة اسم الالعب بالحروف الصغيرة أو   

الكبيرة. ولضمان ظهور األحرف، يجوز إحاطتها بحد أو ظل. وفي حال كان القميص مخططا، يجب أن   
يوضع االسم على رقعة من القماش بلون مختلف عن ألوان القميص أو تتم إحاطته بحد أو ظل.  

5. يجب أن تكون أحرف االسم بنفس لون الرقم الموجود على الجانب الخلفي للقميص. وال يمكن أن   
يحتوي االسم على أية دعاية أو تصميمات أو غيرها من العناصر.  
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القسم الثاني: العناصر التزيينية والمساحة الخالية بالكم
1. العناصر التزيينية

1. يمكن أن تحتوي معدات اللعب على عناصر تزيينيه شريطة أال تكون مصممة أو مستخدمة   
بأسلوب يحد من قدرة الالعبين وحكام المباريات والمشاهدين ورجال اإلعالم على تمييز الفرق   

المتنافسة بغض النظر عن األجواء المحيطة مثل الطقس واإلضاءة. ويجب أال تسود ألوان العناصر   
التزيينية على ألوان معدات اللعب.  

2. تعتبر أية عناصر غير مصرح بها وفقا لهذه اللوائح من العناصر التزيينية. ويرجع القرار النهائي   
في هذا الشأن إلى اإلدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين.  

3. وفيما يلي بعض من العناصر التي تعتبر عناصر تزيينيه:  
1( الصور/الرسومات،   
2( الصور التوضيحية،   

3( النجوم التزيينية،   
4( الرموز األخرى.   

4. قد تكون العناصر التزيينية الموجودة في المعدات األساسية واالحتياطية متطابقة، شريطة أال   
تكون مصممة أو مستخدمة بأسلوب يحد من إمكانية التمييز بين المعدات األساسية والمعدات   

االحتياطية.  

5. يجب دمج وخياطة العناصر التزيينية بصفة مستمرة في معدات اللعب باستخدام التقنيات   
التالية:  

1( طريقة نسيج جاكار،   
2( الطباعة المتناسقة،   

3( الزخرفة،   
4( أي حلول تقنية أخرى معتمدة من اإلدارة التنفيذية.   

6. ال يجوز أن تشتت العناصر التزيينية االنتباه أو تؤثر على وضوح األرقام وشعار الراعي.  

7. قد تكون العناصر التزيينية جزءاً من خط إنتاج المصنعين شريطة أال تتسبب في عرض أو تطبيق   
تصميم معين أو أي وسيلة أخرى تعطي انطباعا مرئيًا يتعلق بالعالمات التعريفية للمصنعين أو   

الدولة أو الرموز الدينية أو الرموز المشتركة أو أي رموز أخرى مشابهة.  

8. في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بطبيعة الشعارات والعالمات الموجودة على المعدات،   
تختص لجنة دوري المحترفين باتخاذ القرار سواء باعتبارها عالمة تعريفية للمصنع أو من العناصر   

التزيينية أو إعالن من إعالنات الراعي.  
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12. المساحة الخالية بالكم
1. تترك مساحة خالية على الكم األيمن لقميص وال يتم عرض أي عالمة تعريفية خاصة بالمصنعين   
أو أي شكل من أشكال العالمة التعريفية الخاصة بالنادي على هذه المساحة. حيث تستخدم هذه   
المساحة للشارات المخصصة ألغراض التعريف بمسابقات لجنة دوري المحترفين، وال يتم وضع أي   
شارات مجاورة للشارات الموزعة من قبل اإلدارة التنفيذية. ويجب أن يكون ارتفاع هذه المساحة 12   

سم وعرضه 8 سم على األقل ويجب أن تقع في المنتصف بين نقطة الكتف والكوع.  

2. يجب تخصيص مساحة خالية على الكم األيمن بغض النظر عما إذا كانت األكمام قصيرة أو طويلة.  
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القسم الثالث: العالمات التعريفية للنادي على معدات اللعب
1. العالمات التعريفية الخاصة باألندية

1. طبقا للقيود الموضحة أدناه بالمواد رقم 13-17 المتعلقة بمعدات اللعب الخاصة، يجوز لألندية   
عرض العالمات التعريفية التالية الخاصة بالنادي على معدات اللعب:  

1( الشعار الرسمي للنادي،   
2( التميمة الرسمية للنادي،   

3( الرمز الرسمي للنادي،   
4( االسم الرسمي للنادي،   

5( لقب النادي،   
6( اسم المدينة الموجود فيها النادي،   

7( العالمات والشارات األخرى المنطبقة على النادي.   

2. يصرح باستخدام األنواع المسجلة فقط من أنواع العالمات التعريفية الخاصة باألندية ضمن   
معدات اللعب. ويجب أن يكون لتلك األنواع وضع رسمي سواء من خالل التسجيل كعالمة تجارية أو   

من خالل حقوق الملكة الفكرية المكفولة طبقا للتشريعات اإلماراتية السارية أو من خالل التسجيل   
الرسمي في اتحاد اإلمارات لكرة القدم و/أو لجنة دوري المحترفين. وينطبق هذا األمر كذلك على   

العالمات والشارات األخرى التي يلتزم فيها النادي بتقديم دليل على الحصول على تصريح   
باالستخدام من قبل السلطات المعنية.  

3. ال يجب أن يحتوي أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالنادي الموضحة أعاله بالمادة   
رقم 13-1 على أساليب تصميم أو أي وسيلة أخرى تعطي انطباعًا يتعلق بالعالمات التعريفية   
للمصنعين أو أية عناصر أخرى، ترتبط وفقًا لرؤية لجنة دوري المحترفين، بتصميمات )على سبيل   

المثال الشعارات( أو أي عناصر أخرى خاصة بالراعي أو المصنع.  

4. ال توجد أية قيود على شكل أنواع العالمات التعريفية الخاصة باألندية والموضحة أعاله بالمادة   
رقم 1-13  

.
5. يجوز طبع أو تطريز أو حياكة أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة باألندية والموضحة   

أعاله بالمادة رقم 13-1 كشارة. ويجب تثبيت العالمات التعريفية الخاصة باألندية على معدات   
اللعب، وال يجوز تثبيت مثل هذه العالمات التعريفية باستخدام الفيلكرو أو أي وسيلة أخرى مؤقتة.  

6. يجب أال يتداخل أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالنادي الموضحة أعاله بالمادة رقم   
13-1 مع العناصر األخرى من معدات اللعب الموضحة لهوية الالعب )على سبيل المثال رقم   

الالعب( أو يعيق التمييز بين الالعبين والفريق المنافس بشكل واضح.  

7. ال تنطبق األحكام والشروط الخاصة بالمواد رقم 13-17 على العالمات التعريفية الخاصة   
بالمصنع التي تم تنظيمها بموجب أحكام الفصل الخامس على وجه الخصوص.  
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8. يجوز إجراء تغيير على محتوى أي من العالمات التعريفية بموجب إرسال إخطار كتابي   
إلى لجنة دوري المحترفين قبل سبعة )7( أيام على األقل من يوم المباراة مرفق به عينة من   

المعدات الجديدة.  

14. العالمات التعريفية على القميص 
1. طبقا للقيود الموضحة أدناه بالمواد رقم 14-2 و14-5 أدناه، يجوز لألندية عرض العالمات   

التعريفية الموضحة أعاله بالمادة رقم 13-1 على الجانب األمامي والخلفي للقميص وفي منطقة   
الياقة وعلى األكمام.   

2. يجوز لألندية عرض أي من العالمات التعريفية الخاصة بالنادي على الجانب األمامي للقميص،   
شريطة عرض نوع واحد فقط من كل نوع، على سبيل المثال )عرض الشعار الرسمي للنادي لمرة   

واحدة فقط(  
3. يجوز وضع هذه العالمات التعريفية الخاصة بالنادي على منطقة الصدر بالجانب األمامي للقميص   

فقط ويجب أال تعيق هذه العالمات التعريفية رؤية الرقم الموجود على الجانب األمامي. ويحق   
للنادي وفقًا لتقديره، اختيار مواضع هذه العالمات التعريفية.  

4. يجوز للنادي عرض شعار النادي لمرة واحدة فقط على الجانب الخلفي للقميص أسفل الرقم   
كما هو موضح بالمادة رقم )9.6(.   

5. يجوز للنادي عرض عالمة تعريفية واحدة فقط للنادي في موضع متوسط من منطقة   
الياقة )سواء داخل أو خارج الياقة( على الجانب الخلفي للقميص من بين العالمات التعريفية التالية:  

1( اسم النادي،   
2( رمز النادي،   

3( لقب فريق النادي.   
ال يجوز عرض أي من العالمات التعريفية الخاصة بالنادي في منطقة ياقة القميص )سواء من الداخل أو الخارج( على 

الجانب األمامي أو على أحد جانبي القميص.
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6. فيما يتعلق بالعالمات التعريفية للنادي الموجودة على القميص، يجب مراعاة القياسات التالية:
1( الشعار الرسمي للنادي: 100 سم2 كحد أقصى وفقا لشروط وأحكام المادة رقم 9 الموضحة   

أعاله التي تتعلق باألرقام،  
2( التميمة الرسمية للنادي: 100 سم2 كحد أقصى،  

3( الرمز الرسمي للنادي: 100 سم2 كحد أقصى،  
4( االسم الرسمي للنادي: 12 سم2 كحد أقصى،  
5( اللقب الرسمي للنادي: 12 سم2 كحد أقصى.   

6( اسم المدينة الموجود بها النادي: 12 سم2   
7( يجب أال تتعدى مساحة كل من رمز النادي واسم النادي ولقب النادي في منطقة ياقة القميص  

  15 سم2.
8( يجب أال يتعدى ارتفاع أية حرف من الحروف المستخدمة في كتابة اسم النادي و/أو لقب النادي   

2 سم.  

15. العالمات التعريفية على الشورت
1. يجوز لألندية عرض أي من العالمات التعريفية التالية الخاصة بالنادي على الشورت، شريطة عرض   

نوع واحد فقط من كل نوع:  
1( الشعار الرسمي للنادي أو الرمز الرسمي للنادي.    

2( االسم الرسمي النادي.   
2. يجوز للنادي عرض العالمات التعريفية الخاصة به على الجانب األمامي للشورت فقط، وال يجب   

وضع أي من العالمات التعريفية على الجانب الخلفي للشورت، على أن يتم وضع العالمات   
التعريفية للنادي )حسب االختيار( بجوار بعضها البعض أسفل إحدى الساقين:  
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1( شعار النادي أو الرمز الرسمي للنادي، و   
2( االسم الرسمي للنادي.   

يجــوز وضــع اســم النــادي أســفل إحــدى الســاقين أو فــي منتصــف الجانــب األمامــي لحــزام الشــورت وال يجــوز عــرض 
شــعار أو رمــز أو اســم النــادي الرســمي علــى حزام الشــورت. 

3. فيما يتعلق بالعالمات التعريفية الموجودة على الجانب األمامي للشورت، يجب مراعاة القياسات   
التالية:  

1( شعار النادي: 50 سم2 كحد أقصى،   
2( رمز النادي: 50 سم2 كحد أقصى، و   
3( اسم النادي: 12 سم2 كحد أقصى.   

4. يجب أال يتعدى ارتفاع أي حرف من الحروف المستخدمة في كتابة اسم النادي و/أو لقب النادي   
2 سم.  

16. العالمات التعريفية على الجوارب
1. يجوز للنادي عرض عالمتين تعريفيتين متطابقتين للنادي على كل جورب، من بين العالمات   

التعريفية التالية:  
1( الشعار الرسمي للنادي أو الرمز الرسمي للنادي، و/أو   

2( االسم الرسمي للنادي.   
يجوز عرض هذا النوع من العالمات التعريفية الخاصة بالنادي دون قيد أو شرط، على أن يتم عرض   

مثل هذه العالمة التعريفية مرة واحد فقط على كل جورب.  
2. يجوز عرض عالمتين تعريفيتين على األكثر من العالمات التعريفية على الجورب )يجب عرض نفس   

العالمة التعريفية على كل جورب( وفقا للقياسات التالية كحد أقصى:  
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1( الشعار الرسمي للنادي: 50 سم2،   
2( الرمز الرسمي للنادي: 50 سم2،   

3( االسم الرسمي للنادي: 12 سم2.   
3. يجب أال يتعدى ارتفاع أي حرف من حروف الرمز الرسمي للنادي 2 سم.  

17. العالمات التعريفية المصنوعة باستخدام تقنيات التصنيع الخاصة
1( يجوز اختيار عالمة تعريفية واحدة من بين الشعار الرسمي للنادي والتميمة الرسمية للنادي والرمز   

الرسمي للنادي واسم النادي ولقب النادي لعرضها على القميص و/أو الشورت في صورة نسيج   
جاكار أو زخرفة أو نحت بالليزر أو طباعة متناسقة باعتبارها تقنيات تصنيع خاصة. وطبقا ألحكام   

وشروط المادة رقم 17-2 أدناه، ال توجد قيود على الرقم أو مساحة أو موضع العالمة التعريفية   
المختارة. ويتطلب استخدام أي تقنيات تصنيع خاصة موافقة كتابية مسبقة من قبل لجنة دوري   

المحترفين.  
2( يجب أن يكون لون تقنية التصنيع الخاصة مشابها للون معدات اللعب ذات الصلة. ويجب أال يكون   

لون تقنية التصنيع سائدا أو يتضمن لونًا متباينا أو يؤثر على القدرة على تمييز معدات اللعب.  

18.  شعار العلم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة
1. تلتزم جميع األندية بوضع شعار العلم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة على الجانب   

األمامي للقميص فقط في منتصف الصدر تحديداً )يرجى االطالع على الشكل 1.18(.  
2. يجب استخدام شعار العلم الوطني بشكله الهندسي وحسب أبعاده الصحيحة )انظر الملحق   

ج(.  
3. يجوز طبع أو تطريز أو حياكة شعار العلم الوطني، وال يجوز تثبيته باستخدام الفيلكرو أو أي وسيلة   

أخرى مؤقتة.   
4. يجب أال تزيد مساحة شعار العلم الوطني على الجانب األمامي للقميص في منتصف الصدر عن 25   

سم2.  
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19. الشارات الرسمية للجنة دوري المحترفين 
1. يتعين على جميع األندية وضع الشارة الرسمية التي تقوم بتوزيعها اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق   
بمسابقات لجنة دوري المحترفين ذات الصلة )دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، كأس سوبر   

الخليج العربي( على المساحة الخالية بالكم األيمن، وال يجوز لألندية وضع أيًا من شارات المسابقات   
المعتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عام ما لم   

يتم إصدار شارة خاصة بالمسابقة.  

20. النجوم التزيينية على قمصان الالعبين
1. لن يتم تطبيق نظام النجوم التزيينية للموسم الرياضي 2018-2019، وعندما يتم فرضه من   

قبل اإلدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين، سيتم تعميم الشروط الخاصة بنظام التطبيق.  
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الفصل الرابع: المعدات الخاصة
القسم األول: معدات خاصة بالالعبين 

1. المبادئ العامة 
1. باستثناء المعدات الخاصة الموضحة أدناه طبقا للقانون رقم )4( من قوانين اللعبة المعتمدة   
من االتحاد الدولي لكرة القدم، يجوز لالعب استخدام معدات خاصة شريطة أن يتمثل الغرض الوحيد   

من استخدام هذه المعدات في حماية الالعب بدنيًا وأال توجد أي إمكانية إلصابة أي من الالعبين   
اآلخرين بأضرار جراء استخدام هذه المعدات الخاصة. ويجب أن تكون المعدات الخاصة مصنعة من   

مواد غير خطرة سواء على الالعب الذي يرتديها أو الالعبين اآلخرين، ويخضع استخدام المعدات   
الخاصة للفحص واالعتماد من قبل اإلدارة التنفيذية و/أو الحكم المعين إلدارة المباراة.  

2. يجب أال تؤثر المعدات الخاصة على قدرة الالعبين ومسؤولي المباراة والمشاهدين ووسائل   
اإلعالم على تمييز الفريق المنافس بغض النظر عن الظروف السائدة كالطقس أو اإلضاءة.  

3. يجب أال تصنع أجزاء المعدات الخاصة التركيبية أو المواد المستخدمة في صناعة هذه المعدات أو   
أي معدات أخرى موضحة بالمواد من 34 إلى 36، من مواد عاكسة أو مختلفة في اللون أو   

الشكل بسبب أية تأثيرات خارجية بما فيها الضغط أو اإلضاءة أو المياه.  

2. شارة الكابتن 
1. بدءاً من الموسم الرياضي 2018-2019، ستقوم اإلدارة التنفيذية بتوفير عدد )3( شارة كابتن   

لكل ناِد ملونة بألوان متباينة عن ألوان المعدات المعتمدة لألندية، ويتعين على كابتن فريق النادي   
ارتداء الشارة التي توفرها اللجنة حصراً في جميع مباريات مسابقات )دوري الخليج العربي، كأس   

الخليج العربي، كأس سوبر الخليج العربي(، ويمنع استخدام أي نوع آخر عدا عن التي توفرها   
اللجنة، وسيتم مخالفة النادي طبقًا إلجراءات ضبط الجودة في حال عدم التقيد بذلك.  

3. قفازات حارس المرمى
1. يجوز لحارس المرمى ارتداء قفازات من أي لون على أن تكون هذه القفازات منفصلة عن القميص،   

ويجوز لحراس مرمى الفريق الواحد ارتداء قفازات مختلفة.  
2. تجوز كتابة اسم ورقم حارس المرمى مرة واحدة على القفاز. ويجب أال يتعدى ارتفاع أية حروف   

مستخدمة في كتابة اسم حارس المرمى 2 سم.  
3. يحق للنادي عرض عالمة تعريفية خاصة به على كل قفاز من قفازات حارس المرمى، من بين   

العالمات التعريفية التالية:  
1( الشعار الرسمي للنادي،    

2( الرمز الرسمي للنادي،    
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3( االسم الرسمي للنادي.   
يجــوز وضــع عالمــة تعريفيــة خاصــة بالنــادي فــي أي موضع على قفازات حارس المرمى وال يجــوز عرضها أكثر من مرة 

واحدة.

5. فيما يتعلق بالعالمات التعريفية للنادي الموجودة على قفازات حارس المرمى، يجب مراعاة القياسات التالية:
1( الشعار الرسمي للنادي: 50 سم2،  
2( الرمز الرسمي للنادي: 50 سم2، و  
3( االسم الرسمي للنادي: 12 سم2.  

6. يجب أال يتعدى ارتفاع الحروف المستخدمة في كتابة اسم النادي 2 سم.

24. قبعة رأس حارس المرمى
1. يجوز لحراس المرمى، بغض النظر عن الشروط السائدة، ارتداء قبعة رأس بأي لون. ويجب إنتاج   
غطاء الرأس بمعرفة مصنع معدات اللعب. ويجوز لحراس مرمى الفريق الواحد ارتداء قبعة رأس   

مختلفة.  
2. يجوز كتابة اسم و/أو رقم حارس المرمى على غطاء الرأس لمرة واحدة. ويجب أال يتعدى ارتفاع   

الحروف المستخدمة في كتابة اسم أو رقم حارس المرمي 2 سم.   
3. يجوز للنادي عرض عالمة تعريفية واحدة، على قبعة رأس حارس المرمى، من بين العالمات التعريفية   

التالية:  
1( الشعار الرسمي للنادي،   
2( الرمز الرسمي للنادي، أو   
3( االسم الرسمي للنادي.    

يجــوز وضــع عالمــة تعريفيــة خاصــة بالنــادي فــي أي موضع على قبعــة رأس حارس المرمى وال يجــوز عرضها أكثر من 
مرة واحدة.
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4. فيما يتعلق بالعالمات التعريفية للنادي الموجودة على قبعة رأس حارس المرمى، يجب مراعاة   
القياسات التالية:  

1( الشعار الرسمي للنادي: 50 سم2،   
2( الرمز الرسمي للنادي: 50 سم2،   

3( االسم الرسمي للنادي: 12 سم2.   

يجب أال يتعدى ارتفاع الحروف المستخدمة في كتابة االسم الرسمي للنادي أو اسم الدولة 2 سم.

25. قفازات الالعبين غير حارس المرمى
1. يجوز لالعبين غير حارس المرمى ارتداء القفازات، على أن تكون هذه القفازات منفصلة عن القميص.  

2. ال يحق عرض االسم أو اختصاره أو الرقم الخاص بالالعب على قفازات الالعبين غير حارس المرمى.  
3. يجوز للنادي عرض عالمة تعريفية واحدة على كل قفاز من قفازات الالعبين غير حارس المرمى، ويحق   
له تحديد موضع العالمة التعريفية على القفازات على أن توضع العالمة لمرة واحد فقط، وأال تتعدى   

مساحة العالمة التعريفية 12 سم2.  

26. عصابة الرأس وعصابة المعصم
1. يجوز لالعبين ارتداء عصابة الرأس أو عصابة المعصم دون عرض االسم، أو اختصاره، أو الرقم الخاص   

بالالعب على عصابة الرأس أو عصابة المعصم.  
2. يجوز للنادي عرض عالمة تعريفية واحدة على كل من عصابة الرأس وعصابة المعصم، ويحق له   

تحديد موضع العالمة التعريفية على كل من عصابة الرأس وعصابة المعصم على أن توضع العالمة   
لمرة واحد فقط، وأال تتعدى مساحة العالمة التعريفية 12 سم2.  

27. مواد الوقاية الطبية الخاصة
1. طبقا للقانون رقم 4 من قوانين اللعبة المعتمدة من االتحاد الدولي لكرة القدم، يجوز للجنة   

دوري المحترفين اعتماد المواد الطبية الخاصة مثل غطاء الرأس وكمامة الوجه وأوقية الذراع   
والركبة والنظارات والجبائر بعد تحليل وفحص هذه المواد من قبل اللجنة. وال يجوز عرض العالمة   

التجارية لمصنع المواد الخاصة أو الغير على هذه المواد، فيما عدا العالمة التعريفية المتناسقة   
الخاصة بالمصنع، والتي تكون غير مرئية أثناء استخدام المواد الخاصة.  
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وال يجوز عرض العالمة التجارية لمصنع المواد الخاصة أو الغير على هذه المواد، فيما عدا العالمة    
التعريفية المتناسقة الخاصة بالمصنع، والتي تكون غير مرئية أثناء استخدام المواد الخاصة.  

28. المالبس التي يتم ارتدائها تحت معدات اللعب
1. يجوز لالعبين ارتداء مالبس تحت معدات اللعب مثل المالبس الداخلية والقمصان التي بدون ياقات   

والشورت الحراري، وقد تكون المالبس التي يتم ارتدائها تحت معدات اللعب منفصلة أو متصلة   
بالقميص أو الشورت. ويجب أن يكون لون أي مالبس ظاهرة يتم ارتدائها تحت معدات اللعب من نفس   
مجموعة األلوان األساسية لألجزاء ذات الصلة من معدات اللعب )مثل األكمام والسيقان(. وفي حالة   
ارتداء الالعب لقميص بدون ياقة وتحته قميص بياقة طويل األكمام، يجب أن يكون لهذا القميص نفس   

المظهر ليبدو وكأنه قميص طويل األكمام مثل بقية القمصان التي يرتديها الالعبون اآلخرون.  

29. قمصان اإلحماء
1. في جميع مباريات المسابقة، يجب أن يخصص النادي مجموعة من قمصان اإلحماء لالعبين   

ومسؤولي الفريق.  
2. بغض النظر عن الظروف السائدة مثل الطقس واإلضاءة، يجب أن يكون لون قمصان اإلحماء واضح   

لجميع الالعبين ومسؤولي المباراة والمشاهدين ووسائل اإلعالم ومميز عن األلوان المستخدمة في   
معدات اللعب من قبل العبي الفريق المنافس. وال يجوز استخدام قمصان إحماء باللون األخضر أو   

الرمادي أو األسود.  
3. يجوز لألندية عرض نوع واحد فقط من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالنادي على قمصان اإلحماء.   

ويحق للنادي دون قيد أو شرط اختيار العالمة التعريفية التي سيتم عرضها ومساحتها وموضعها   
على قمصان اإلحماء.  

4. فيما يتعلق بالمباراة النهائية في المسابقة ذات الصلة، يجوز لإلدارة التنفيذية تقييد استخدام   
قمصان اإلحماء وفي هذه الحالة ستوفر اإلدارة التنفيذية عدد كاف من القمصان لكل فريق.  
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القسم الثاني: المعدات الخاصة باألشخاص الموجودين في منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة
30. المبادئ العامة

1. تنطبــق الشــروط واألحــكام الموضحــة أدنــاه بالمــواد مــن 30 إلى 33 على المعدات الخاصة التــي يتم ارتدائها داخل 
منطقــة الدخــول الخاضعــة للمراقبــة مــن قبــل الالعبيــن أو مســؤولي المبــاراة أو مســؤولي الفريــق أثناء فتــرة اإلحماء 

وقبل وأثناء تبديل أحد الالعبين وبعد المباراة.
2. يجــوز اإلدارة التنفيذيــة بعــد اعتمــاد مجلــس إدارة االتحــاد، مــن آن آلخــر، إصــدار لوائــح المســابقة و/أو لوائــح التســويق 
ــاراة أو مســؤولي الفريــق للمعــدات الخاصــة فــي منطقــة  واإلعــالم لتنظيــم اســتخدام الالعبيــن أو مســؤولي المب

الدخــول الخاضعــة للمراقبــة أثنــاء فتــرة اإلحمــاء وقبــل وأثنــاء تبديــل أحــد الالعبيــن وبعــد المبــاراة.

31. المالبس العلوية
1. يجــوز لالعبيــن ومســؤولي المبــاراة ومســؤولي الفريــق أثنــاء فتــرة اإلحمــاء وقبــل وأثنــاء تبديــل أحــد الالعبيــن وبعد 
المبــاراة ارتــداء المالبــس العلويــة )علــى ســبيل المثــال، جواكــت البــدل الرياضيــة وجواكــت المطــر والجواكــت الشــتوية 
والمعاطــف والقمصــان التــي بــدون ياقــات والقمصــان الثقيلــة وقمصــان بولــو( داخــل منقطــة اإلســتاد الخاضعــة 

ــة. للمراقب
2. يجوز لألندية عرض أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالنادي على المالبس العلوية. ويحق للنادي دون 

قيد أو شــرط تحديد عدد العالمات التعريفية التي ســيتم عرضها ومســاحتها وموضعها على المالبس العلوية.
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32. المالبس السفلية
1. يجوز لالعبين ومسؤولي المباراة ومسؤولي الفريق أثناء فترة اإلحماء وقبل وأثناء تبديل أحد   

الالعبين وبعد المباراة ارتداء المالبس السفلية )على سبيل المثال، سراويل البدل الرياضية وسراويل   
المطر والشورت والبنطلونات الشتوية( داخل منقطة اإلستاد الخاضعة للمراقبة.  

2. يجوز لألندية عرض أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالنادي، المذكورة في المادة رقم   
13-1، على المالبس السفلية. ويحق للنادي دون قيد أو شرط تحديد عدد العالمات التعريفية التي   

سيتم عرضها ومساحتها وموضعها على المالبس السفلية.  

33. المعدات الخاصة بمسؤولي المباراة
1. يلتزم اتحاد اإلمارات لكرة القدم و/أو اإلدارة التنفيذية بتسليم جميع مسؤولي/حكام المباراة   

مجموعة كاملة من المعدات متعددة األلوان، يتم تصنيعها بمعرفة مورد اتحاد اإلمارات لكرة القدم/   
اإلدارة التنفيذية.  

2. يتعين على مسؤولي/حكام المباراة أثناء فترة اإلحماء وقبل وأثناء جميع المباريات ارتداء   
المعدات الموزعة من قبل اتحاد اإلمارات لكرة القدم و/أو اإلدارة التنفيذية.  

3. ال يحق لمسؤولي/حكام المباراة استخدام أي معدات أخرى غير الموزعة من قبل اتحاد اإلمارات لكرة   
القدم و/أو اإلدارة التنفيذية.  

4. يتعين على مسؤولي/حكام المباراة ارتداء معدات من نفس اللون أثناء المباراة.  
5. يتعين على مسؤولي/حكام المباراة ارتداء شارة اللعب النظيف على الكم األيسر من القميص   

أثناء جميع المباريات باإلضافة إلى شارة اتحاد اإلمارات لكرة القدم )الحكم ومساعدي الحكم( على   
الجانب األيسر من الجانب األمامي للقميص.  
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القسم الثالث: المعدات الخاصة باألشخاص اآلخرين
34. جامعي الكرات ومرافقي الالعبين وحاملي األعالم

1. تقوم اإلدارة التنفيذية بتسليم جامعي الكرات ومرافقي الالعبين )إن وجد( وحاملي األعالم، جميع   
المعدات في جميع مباريات المسابقة.  

2. في حالة عدم قيام اإلدارة التنفيذية بتسليم هذه المعدات وفقا للمادة رقم 34-1، يجب على   
النادي تسليم جامعي الكرات ومرافقي الالعبين )إن وجد( وحاملي األعالم، جميع المعدات في   

جميع مباريات المسابقة.  
3. يتعين على جامعي الكرات ارتداء زي ملون بلون واحد سائد ويجب أن يكون هذا الزي مميزاً   

لالعبين ومسؤولي المباراة والمشاهدين ووسائل اإلعالم عن زي العبي الفريق المنافس والحكام،   
بغض النظر عن الظروف السائدة مثل الطقس واإلضاءة.  

4. يجوز لإلدارة التنفيذية إصدار لوائح التسويق واإلعالم لتنظيم استخدام جامعي الكرات ومرافقي   
الالعبين وحاملي األعالم للمعدات الخاصة في منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة.  

القسم الرابع: المعدات األخرى
35. الكرات 

1. تنطبق أحكام القانون رقم )2( من قانون لعبة كرة القدم على استخدام الكرات.  
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2. تلتزم اإلدارة التنفيذية بتوفير الكرات إلقامة مباريات دوري الخليج العربي، ويجب على النادي   
استخدام هذه الكرات في كافة مباريات المسابقات األخرى.  

3. في حالة عدم توفير اإلدارة التنفيذية للكرات، يجوز للنادي عرض عالمة تعريفية خاصة به على   
الكرات، من بين العالمات التعريفية التالية:  

1( الشعار الرسمي للنادي،    
2( الرمز الرسمي للنادي، أو    
3(  االسم الرسمي للنادي.   

يجــوز للنــادي دون قيــد أو شــرط تحديــد موضــع العالمــة التعريفيــة على الكــرات، على أن يتم عرض هــذه العالمة لمرة 
واحدة.

4. في حالة عدم توفير اإلدارة التنفيذية للكرات وفيما يتعلق بالعالمات التعريفية المعروضة على   
الكرات، يجب مراعاة القياسات التالية:  

1( الشعار الرسمي للنادي، 50 سم2 كحد أقصى،   
2( الرمز الرسمي للنادي:50 سم2 كحد أقصى، أو   
3( االسم الرسمي للنادي: 12 سم2 كحد أقصى.   
يجب أال يتعدى ارتفاع الحروف المستخدمة في كتابة اسم النادي 2 سم.

36. أحذية كرة القدم
1. تنطبق أحكام القانون رقم 4 من قانون لعبة كرة القدم على استخدام أحذية كرة القدم.  

2. يحق لالعبي نفس الفريق ارتداء أحذية كرة قدم تعود لمصنعين مختلفين أو لها أشكال مختلفة   
حسب رغباتهم.  

37. واقي الساق
1. تنطبق أحكام القانون رقم 4 من قانون لعبة كرة القدم على استخدام واقي الساق.  

2. يحق لالعبي نفس الفريق ارتداء واقي يعود لمصنعين مختلفين أو له أشكال مختلفة حسب رغباتهم.  

38. معدات الملعب 
1. تنطبق أحكام القانون رقم 1 من قانون لعبة كرة القدم على استخدام معدات أخرى داخل   

الملعب مثل المرمى وشبكة المرمى وأعمدة الراية وأعالمها.  
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الفصل الخامس: العالمات التعريفية للمصنع
القسم األول: الشروط العامة

39. أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين والملصقات التعريفية وأختام الجودة
أشكال العالمات التجارية المسجلة

1. يجوز للمصنعين عرض أنواع العالمات التعريفية التالية على المعدات:  
1( االسم )= »عالمة خطية«(،   

2( الشعار )= »عالمة تصميمية«(،   
3( خط اإلنتاج )= »كلمة مركبة/عالمة تصميمية«(،   

4( الشعار الرمزي )= »كلمة مركبة/عالمة تصميمية«(،   
5( النص )= »عالمة خطية« مكتوبة بخط معين(.   

2. يجوز تغيير المصنع، إذا أرسل النادي إخطاًرا مكتوبًا إلى اإلدارة التنفيذية قبل المباراة المعنية   
بسبعة )7( أيام على األقل مرفق بها عينة من المعدات الجديدة.  

3. تعتبر أية عناصر غير مصرح بها وفقا لهذه اللوائح من العناصر التزيينية )انظر الملحق ب(.   
وستعتبر هذه العناصر شكل من أشكال العالمات التعريفية ويجب أال يسود لون هذه العناصر التزيينية   

على المعدات أو يؤثر على تمييزها. وال يجوز استخدام عالمة تجارية مسجلة كعنصر من العناصر   
التزيينية.  

4. تقرر اإلدارة التنفيذية ما إذا كان التمثيل الموجود على المعدات يعتبر عالمة تعريفية خاصة   
بالمصنعين وفقًا للمادة رقم 39-1 أو عناصر تزيينية أو أي عنصر آخر مصرح به. ويجب إرسال رأي   

المصنع في هذا األمر بموجب إخطار كتابي مسبق.  
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5. ال يسمح للمصنعين بعرض أكثر من ثالث عالمات تجارية مسجلة مختلفة لكل نوع من أنواع   
العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين كما هو موضح في المادة رقم 39-1، ما لم تقرر اإلدارة   

التنفيذية خالف ذلك. ويلتزم المصنعون بتقديم عينات من أنواع العالمات التعريفية التي تم اختيارها   
لالستخدام في الموسم القادم إلى اإلدارة التنفيذية. وإذا لم يقم المصنعون بتقديم العينات إلى   
اإلدارة التنفيذية في الموعد المحدد، تسري العالمات التجارية المسجلة للمصنعين في الموسم   

القادم. ويحق للمصنعين فقط استخدام أنواع العالمات التعريفية، التي تم عرضها على اإلدارة   
التنفيذية وفقا لتسجيل العالمات التجارية بالشكل الهندسي المحدد لها أو التمثيل النسبي للشكل.  

40. المبادئ العامة 
1. يجب أال تتداخل أو تستخدم العالمات التعريفية أو الملصقات التعريفية أو ختم الجودة بالشكل الذي   

يحد من قدرة الالعبين ومسؤولي المباراة والمشاهدين ووسائل اإلعالم على تمييز العبي الفريق   
المنافس، بصرف النظر عن الظروف السائدة مثل الطقس واإلضاءة.  

2. يجب على المصنعين أال يستخدموا إال العالمات التجارية المحمية، بصرف النظر عن نوع العالمة   
التعريفية التي تم اختيارها. وال يجب أن تكون الملصقات التعريفية وأختام الجودة عالمات تجارية   

مسجلة.  
3. ال يجوز أن يتداخل أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين أو الملصقات التعريفية أو   
أختام الجودة مع أي عالمة تعريفية أخرى تعرض على المعدات، مثل رقم الالعب أو اسمه أو العالمة   

التعريفية للنادي.  
4. يجوز طبع أو تطريز أو حياكة أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين أو الملصقات   

التعريفية أو أختام الجودة كشارة. ويجب تثبيت العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين أو الملصقات   
التعريفية أو أختام الجودة على معدات اللعب، وال يجوز تثبيتها باستخدام الفيلكرو أو أي وسيلة   

أخرى مؤقتة.  
5. فيما عدا أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الموجودة في منطقة الياقة للمالبس العلوية   
)مثل، جواكت البدل الرياضية وجواكت المطر والجواكت الشتوية والمعاطف والقمصان التي بدون   

ياقات والقمصان الثقيلة وقمصان بولو( كما هو مبين في المادة رقم 42-7 أدناه، يجب عرض   
أي نوع من أنواع العالمات التعريفية على أي معدة من المعدات باستخدام أي من الصور المتناسقة   

على العناصر التالية:  
1( أزرار فتحة ياقة القميص،   

2( عناصر إغالق المالبس، مثل جرار السستة.   
شــريطة أن تكــون هــذه المــواد فــي جميــع الحــاالت مصممــة بطريقــة ال تســبب أية إصابــات وأال يكون لهــا انطباع مرئي 

مــن علــى بعد، يفيد بعــرض العالمة التعريفية للمصنع.

41. حظر استخدام العالمات التعريفية للمصنعين كعناصر تزيينية
1. يجب أال تعرض العناصر التزيينية أي نوع من أنواع العالمات التعريفية للمصنعين أو أي عالمة تجارية   

أخرى مسجلة، ويجب أال تشير بصورة مباشرة إلى المصِنع أو أي خط إنتاج تابع لهذا المصنع بأي   
وسيلة من الوسائل، ويجب أال تمثل تأثيراً مرئيًا يتعلق بالعالمة التعريفية للمصنع.  
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2. في حال نشوء أي نزاع يتعلق بطبيعة التمثيل الموجود على المعدات، تختص اإلدارة التنفيذية   
باتخاذ القرار سواء باعتبار هذا التمثيل عالمة تعريفية للمصنع أو من العناصر التزيينية أو أي عنصر أخر   

من العناصر المصرح بها. وعند الطلب، يجوز للمصنع إبداء تعقيبه فيما يتعلق بهذا الشأن.  

القسم الثاني: العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع على معدات اللعب 
42. العالمات التعريفية على القميص

1. طبقا للقيود الموضحة في المواد رقم 1.42 إلى 8.42، يجوز لألندية عرض جميع أنواع العالمات   
التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجلة لدى اإلدارة التنفيذية وفق المادة رقم 39-1 على الجانب   

األمامي من القميص وأكمامه.  
2. يجوز لألندية عرض نوع واحد فقط من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجلة لدى   

اإلدارة التنفيذية وفق المادة رقم 39-1 أعاله، مرة واحدة على الجانب األمامي للقميص عند مستوى   
الصدر، ويحق للنادي دون قيد أو شرط اختيار الموضع المناسب على الصدر لوضع العالمة التعريفية.  

3. يجوز أيضًا عرض شعار المصنع )عالمة تصميمية( في شكل شريط في أحد المواضع التالية:  
1( عبر الجانب السفلي لكال الكمين،   

2( في منتصف الخياطة الخارجية لكال الكمين من أسفل )بداية من ياقة القميص إلى    
أعلى الكتفين ثم إلى أسفل الكم، باستثناء المساحة الخالية بالكم(، أو   

3( في منتصف خياطة القميص ألسفل.   
4. يمكن عرض أي شعار من شعارات المصنع على هذا الشريط مرة واحدة أو في صورة أنماط   

متكررة تتكون من سلسلة من شعارات المصنع المتراصة أو التي يفصل بين كل منها 2 سم.  
يجب أال يكون لشعار المصنع المثبت على هذا الشريط والمثبت في أحد المواضع الموضحة في   

القسمين الفرعيين )2( و)3( من الفقرة المشار إليها أعاله، سواء كان هذا الشعار موجود مرة واحدة   
أو في صورة أنماط متكررة تتكون من سلسلة من شعارات المصنع، وفق تقدير اإلدارة التنفيذية،   
تأثير مرئي على عرض العالمات التعريفية اإلضافية على الجانب األمامي للقميص. ويجوز لألندية   

عرض أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين والمسجلة لدى اإلدارة التنفيذية على   
الجانب األمامي للقميص عند مستوى الصدر بموجب المادة رقم 42-2 أعاله. ويجب رؤية شعار   

المصنع المعروض على هذا الشريط الموجود على القميص )الذي يرتديه الالعب وهو واقف في   
خط مستقيم ويديه إلى جانبه( بشكل جزئي من المنظر األمامي، ويجب رؤيته بشكل كامل:  

1( عبر الجانب السفلي لكال الكمين،   
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2( وفي منتصف الخياطة الخارجية لكال الكمين من أسفل )بداية من ياقة القميص إلى    
أعلى الكتفين ثم إلى أسفل الكم، باستثناء المساحة الخالية بالكم(،   

3( وفي منصف الخياطة الخارجية للقميص.   

5. فيما يتعلق بالعالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين على القميص، يجب مراعاة القياسات التالية:  
1( العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين المثبتة على الجانب األمامي من القميص:   

20  سم2 كحد أقصى،    
2( شعار المصنعين في شكل شريط: العرض 8 سم كحد أقصى.   
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  6. يجوز للنادي، باإلضافة إلى العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين وأختام الجودة الموضحة بالمادة 
رقم 42-8 أدناه، عرض ملصقة تعريفية واحدة على القميص، ويجب أال يزيد ارتفاع الحافة العليا   

للملصقة التعريفية عن الحافة السفلية للقميص عن 15 سم، وأال تتجاوز مساحة الملصقة التعريفية   
10 سم2.  

7. ال يجوز وضع أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين في منطقة ياقة القميص،   
وفقا للمادة رقم 39-5 أعاله.   

8.  يجوز للنادي، باإلضافة إلى العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين والملصقات التعريفية الموضحة   
بالمادة رقم 39-1 أعاله، عرض اثنين من أختام الجودة على القميص كحد أقصى، ويجب تحديد مواضع   

أختام الجودة وقياساتها وفق ما يلي:  
1( إذا كان هناك ختم جودة واحد معروض على القميص، يجب أال يزيد ارتفاع الحافة العليا    

للختم عن الحافة السفلية للقميص عن 15 سم، وأال تتجاوز مساحة الختم 10 سم2،    
بينما ال تتجاوز مساحة العالمة التعريفية المدمجة في ختم الجودة 5 سم2، أو   

2( إذا تم عرض اثنين من أختام الجودة على القميص، تطبق المادة رقم 41-8-1 أعاله    
على ختم الجودة األول، ويمكن عرض الختم الثاني، ختم الجودة األصغر، على أال تزيد    
مساحته عن 5 سم2، على أي موضع من القميص باستثناء منطقة الياقة والصدر    

واألكمام.   

43. العالمات التعريفية على الشورت
1. طبقًا للقيود الموضحة في المواد رقم 43-1 إلى 43-6 أدناه، يجوز لألندية عرض نوع واحد فقط   

ولمرة واحدة من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجلة لدى اإلدارة التنفيذية وفقا   
للمادة 39-1 أعاله على أحد جانبي الشورت، ويحق للنادي دون قيد أو شرط، تحديد نوع العالمة   

التعريفية الخاصة بالمصنع التي سيتم وضعها على الشورت.  
2. يجوز عرض شعار المصنع )عالمة تصميمية( بصورة إضافية مرة واحدة فقط على الجانب األمامي   

أو الخلفي للشورت أو في شكل شريط يوضع في أحد المواضع التالية على الشورت:  
1( عبر المنطقة السفلية من جانبي الشورت،   

2( أسفل الخياطة الخارجية الموجودة على جانبي الشورت يمكن عرض أي شعار على    
هذا الشريط مرة واحدة أو في صورة أنماط متكررة تتكون من سلسلة من شعارات    

المصنع المتراصة أو التي يفصل بين كل منها 2 سم.   
3. يجب أال يكون لشعار المصنع المثبت على هذا الشريط والمثبت في أحد المواضع الموضحة في   
المادة 43-2 أعاله، سواء كان هذا الشعار موجود مرة واحدة أو في صورة أنماط متكررة تتكون من   
سلسلة من شعارات المصنع، وفق تقدير اإلدارة التنفيذية، تأثير مرئي على عرض العالمات التعريفية   

اإلضافية على الجانب األمامي للشورت. ويجوز لألندية عرض أي نوع من أنواع العالمات التعريفية   
الخاصة بالمصنعين والمسجلة لدى اإلدارة التنفيذية على الجانب األمامي للشورت عند مستوى   

الصدر بموجب المادة رقم 43-1 أعاله. ويجب رؤية شعار المصنع المعروض على هذا الشريط  
  الموجود على الشريط )الذي يرتديه الالعب وهو واقف في خط مستقيم( بشكل جزئي من المنظر 

األمامي، ويجب رؤيته بشكل كامل من المنظر الجانبي.  
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4. فيما يتعلق بالعالمات التعريفية المثبتة على الشورت، يجب مراعاة القياسات التالية:  
1( شعار المصنع على الشورت: 20 سم2 كحد أقصى،   

2( شعار المصنع على شكل شريط: العرض 8 سم كحد أقصى.   

5. يجوز للنادي، باإلضافة إلى العالمات التعريفية للمصنع وأختام الجودة الموضحة في المادة رقم   
43-6 أدناه، عرض ملصقة تعريفية واحدة على الشورت، ويجب أن تكون الحافة العليا للملصقة   
التعريفية أعلى من الحافة السفلية للشورت بما ال يزيد عن 5 سم ويجب أن تكون أسفل الحزام   
الموجود أعلى الشورت بما ال يزيد عن 5 سم، وأال تتجاوز مساحة الملصقة التعريفية 10 سم2.  
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6. يجوز للنادي، باإلضافة إلى العالمة التعريفية الخاصة بالمصنعين والملصقات التعريفية الموضحة   
في المادة رقم 42-5 أعاله، عرض ختم جودة واحد فقط على الشورت، ويجب أن تكون الحافة العليا   

لختم الجودة أعلى من حافة الشورت السفلية بما ال يزيد عن 5 سم وأن تكون أسفل حافة الشورت   
العلوية بما ال يزيد عن 5 سم، ويجب أال تتجاوز مساحة الختم 10 سم2، بينما ال تتجاوز مساحة   

العالمة التعريفية المدمجة في ختم الجودة 5 سم2.  

44. العالمات التعريفية على الجوارب
1. طبقًا إلى القيود الموضحة في المواد رقم 44-1 إلى 44-3، يجوز لألندية عرض بحد أقصاه   

نوعين من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجلة اإلدارة التنفيذية وفقًا للمادة رقم   
39-1 أعاله على كال الجوربين، وتوضع العالمة التعريفية الخاصة بالمصنع أفقيًا بين رسغ القدم   

والحافة العلوية للجورب.  
2. يجوز عرض شعار المصنع )عالمة تصميمية( بصورة إضافية مرة واحدة فقط على كال الجوربين أو   

في شكل شريط عبر الحافة العلوية لكال الجوربين. ويمكن عرض أي شعار على هذا الشريط مرة   
واحدة أو في صورة أنماط متكررة تتكون من سلسلة من شعارات المصنع المتراصة أو التي   

يفصل بين كل منها 2 سم.  
3. فيما يتعلق بالعالمات التعريفية المثبتة على كل جورب، يجب مراعاة القياسات التالية:  

1( شعار المصنع: 20 سم2 كحد أقصى لشعار واحد، و10 سم2 لكل شعار إذا كانوا    
شعارين،    

2( شعار المصنع على شكل شريط: العرض 5 سم كحد أقصى.   
تعتمد هذه القياسات على جورب جديد لم يتم ارتدائه من قبل.   
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45. العالمات التعريفية المصنوعة باستخدام تقنيات التصنيع الخاصة
1. يجوز للنادي اختيار عالمة تعريفية واحدة من العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجلة لدى   

لجنة دوري المحترفين وفقًا للمادة 39-1 أعاله، لعرضها على القميص و/أو الشورت في صورة نسيج   
جاكار أو زخرفة أو نحت بالليزر أو طباعة متناسقة باعتبارها تقنيات تصنيع خاصة. وال يجوز استخدام   

أي تقنيات من تقنيات التصنيع الخاصة إال بعد الحصول على موافقة كتابية من اإلدارة التنفيذية. وبجب   
أال تزيد مساحة العالمة التعريفية الخاصة بالمصنع والمصنوعة بتقنيات التصنيع الخاصة عن 20 سم2،   

وال توجد قيود على الرقم أو مساحة أو موضع العالمة التعريفية المختارة.  
2.  يجب دمج لون تقنية التصنيع الخاصة في اللون األساسي و/أو في أحد األلوان الثانوية الموجودة   
على معدات اللعب ذات الصلة. ويجب أال يكون لون تقنية التصنيع سائدا أو يتضمن لونًا متباينا أو يؤثر   

على القدرة على تمييز معدات اللعب.  

القسم الثالث: العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع على معدات الالعبين الخاصة
46. المعدات الخاصة لالعبين  

1.يجوز لألندية عرض نوع واحد من العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجل لدى اإلدارة التنفيذية،   
وفقا للمادة رقم 39-1 أعاله على أي من معدات الالعبين الخاصة التالية:  

1( قفازات حارس المرمى،   
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2( قبعة رأس حارس المرمى،   
3( القفازات التي يرتديها الالعبون غير حارس المرمى،   

4( عصابات الرأس وعصابات المعصم،   
5( الضمادات األخرى.   

2. يجوز أن يحدد النادي، حسب تقديره الخاص، موضع تثبيت العالمة التعريفية الخاصة بالمصنع   
والمدرجة على معدة من المعدات الخاصة الموضحة في المادة رقم 46-1 أعاله. ويجب أال تزيد   

مساحة العالمة التعريفية الخاصة بالمصنع والتي تم اختيارها، بأي حال من األحوال، عن 20 سم2.  
3. ينبغي تطبيق المادة رقم 22-3 فيما يتعلق بشارة الكابتن.  

47. المالبس التي يتم ارتدائها تحت معدات اللعب
1. يجوز لألندية عرض نوعين من العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجلة في اإلدارة التنفيذية   

طبقا للمادة رقم 39-1 أعاله على قميص داخلي بحيث توضع واحدة من هاتين العالمتين على الجانب   
األمامي واألخرى على الجانب الخلفي للقميص الداخلي. ويجب أال تتعدى مساحة العالمة التعريفية   

الموجودة على القميص الداخلي 20 سم2. ويجب أال تظهر أي عالمة تعريفية موجودة على   
القميص الداخلي الذي يرتديه الالعب من أسفل القميص.  

2. يجوز لألندية عرض نوعين من العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجلة في اإلدارة التنفيذية   
طبقا للمادة رقم 39-1 أعاله على الشورت الحراري بحيث توضع وفقًا لتقدير النادي على أي جانب من   

جوانب الشورت. ويجب أال تتعدى مساحة العالمة التعريفية الموجودة على الشورت الحراري 20   
سم2. وإذا كان الشورت الحراري متصل بشورت اللعب، تطبق شروط وأحكام المادة رقم 42 أعاله   

وال تعرض أية عالمات تعريفية إضافية خاصة بالمصنع على الشورت الحراري.  
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48. قمصان اإلحماء
1. إذا لم توفر اإلدارة التنفيذية قمصان اإلحماء لألندية في مباريات المسابقة، تطبق أحكام المادة رقم  

  48-2 أدناه المتعلقة بعرض أي نوع من أنواع العالمات التعريفية على قمصان اإلحماء.
2. يجوز لألندية عرض نوعين من العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجلة لدى لجنة دوري   

المحترفين طبقًا للمادة رقم 1.39 أعاله على قمصان اإلحماء، نوع على الجانب األمامي ونوع على   
الجانب الخلفي وفقا لتقدير النادي. ويجب أال تتعدى مساحة العالمة التعريفية الخاصة بالمصنع   

الموجودة على قميص اإلحماء 100 سم2.  
3. يحظر وضع إعالنات الرعاة على قمصان اإلحماء.  

49. الملصقات التعريفية وأختام الجودة على معدات الالعبين الخاصة
1. باإلضافة إلى العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين وأختام الجودة، الموضحة في المادة رقم   

49-2 أدناه، يحق للنادي أن يعرض ملصق تعريفي واحد على معدات الالعبين الخاصة التالية:   
1( قفازات حارس المرمى،   

2( قبعة رأس حارس المرمى،   
3( قفازات الالعبين غير حارس المرمي،   

4( عصابة الرأس أو عصابة المعصم،   
5( المالبس التي يتم ارتدائها تحت معدات اللعب.   

ال يجــوز أن تتعــدى مســاحة الملصــق التعريفــي 10 ســم2. ويحــق للنــادي دون قيد أو شــرط اختيار مواضــع الملصقات 
التعريفيــة على المعــدات الخاصة المعنية. 
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2. باإلضافة إلى العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين والملصقات التعريفية، الموضحة في المادة   
رقم 49-1 أعاله، يحق للنادي أن يعرض اثنين من أختام الجودة كحد أقصى على معدات الالعبين الخاصة   

التالية:  
1( قفازات حارس المرمى،   

2( قبعة رأس حارس المرمى،   
3( قفازات الالعبين غير حارس المرمي،   

4( عصابة الرأس أو عصابة المعصم،   
5( المالبس التي يتم ارتدائها تحت معدات اللعب.   

3. تحدد مواضع وقياسات أختام الجودة وفق ما يلي:  
1( إذا كان هناك ختم جودة واحد معروض على المعدات الخاصة ذات الصلة، يحق للنادي    

وفق تقديره اختيار موضع هذا الختم، ويجب أال تتجاوز مساحة الختم 10 سم2، بينما ال    
تتجاوز مساحة العالمة التعريفية المدمجة في ختم الجودة 5 سم2، أو   

2( إذا تم عرض اثنين من أختام الجودة على المعدات الخاصة ذات الصلة، تطبق المادة    
رقم 49-3-1 أعاله على ختم الجودة األول، ويمكن عرض الختم الثاني، ختم الجودة األصغر،    

على أال تزيد مساحته عن 5 سم2، على أي موضع من القميص وفق تقدير النادي.   

القســم الرابــع: العالمــات التعريفيــة الخاصــة بالمصنــع علــى المعــدات الخاصــة باألشــخاص الموجوديــن فــي 
منطقــة الدخــول الخاضعــة للمراقبة

50. المالبس العلوية
1. طبقًا للقيود الموضحة بالمواد من 50-1 إلى 50-5 أدناه، يحق للنادي عرض خمسة عالمات   

تعريفية خاصة بالمصنع كحد أقصى من العالمات التعريفية المسجلة لدى اإلدارة التنفيذية وفقًا   
للمادة رقم 39-1 أعاله على جميع المالبس العلوية )على سبيل المثال، جواكت البدل الرياضية،   

جواكت المطر، جواكت الشتاء، المعاطف، القمصان التي بدون ياقات، القمصان الثقيلة، قمصان   
بولو(. ويشمل هذا األمر عصابتين عليهما شعارات المصنع كحد أقصى )عالمة تصميمية( يتم   

عرضهما في شكل شريط في أحد المواضع التالية:  
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1( عبر المنطقة السفلية لكال الكمين،    
2( أسفل الخياطة الخارجية لكال الكمين.   

2. فيما يتعلق بمنطقة الياقة بالمالبس العلوية، يتم وضع العالمة التعريفية في منتصف الجانب   
الخلفي من المالبس العلوية، وتوضع في المكان ذاته أيضًا، إذا كانت المالبس العلوية بدون ياقة. وال   

يجوز وضع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع على جوانب الياقة أو على الجانب األمامي منها.  
3. فيما يتعلق بالعالمات التعريفية الخاصة بالمصنع الموضوعة على المالبس العلوية، يجب مراعاة   

القياسات التالية:  
1( العالمات التعريفية المنفردة: 20 سم2 كحد أقصى،   

2( شعار المصنع في شكل شريط: العرض 8 سم كحد أقصى.   
4. باإلضافة إلى عرض خمسة عالمات تعريفية كحد أقصى، وأختام الجودة كما هو موضح في المادة   

رقم 50-5 أدناه، يجوز للنادي عرض ملصق تعريفي واحد فقط على المالبس العلوية، على أال   
تتعدى مساحة هذا الملصق 10 سم2. ويحق للنادي دون قيد أو شرط تحديد موضع عرض   

الملصق التعريفي فوق المالبس العلوية.  
5. باإلضافة إلى عرض خمسة عالمات تعريفية كحد أقصى، وملصق تعريفي واحد كما هو موضح في   

المادة رقم 50-4 أعاله، يجوز للنادي عرض اثنين من أختام الجودة فقط على المالبس العلوية، وتحدد   
مواضع وقياسات أختام الجودة وفق ما يلي:  

1( إذا كان هناك ختم جودة واحد فقط معروض على المالبس العلوية، يجب أال تتعدى    
المسافة بين الحافة العلوية لختم الجودة والحافة السفلية للمالبس العلوية 15 سم،    

ويجب أال تتجاوز مساحة الختم 10 سم2، بينما ال تتجاوز مساحة العالمة التعريفية    
المدمجة في ختم الجودة 5 سم2.   

2( إذا تم عرض اثنين من أختام الجودة على المالبس العلوية، تطبق المادة رقم 1-5-50    
أعاله على ختم الجودة األول، ويمكن عرض الختم الثاني، ختم الجودة األصغر، على أال تزيد    

مساحته عن 5 سم2.    
51. المالبس السفلية

1. طبقا للقيود الموضحة بالمواد من 51-1 إلى 51-5 أدناه، يحق للنادي عرض خمسة عالمات   
تعريفية خاصة بالمصنع كحد أقصى من العالمات التعريفية المسجلة لدى اإلدارة التنفيذية وفقًا   
للمادة رقم 39-1 أعاله على جميع المالبس السفلية )على سبيل المثال، سراويل البدل الرياضية   

وسراويل المطر والشورت والبنطلونات الشتوية(. ويشمل هذا األمر عصابتين عليهما شعارات   
المصنع كحد أقصى )عالمة تصميمية( يتم عرضهما في شكل شريط في أحد المواضع التالية:  

1( عبر الحافة السفلية ألرجل المالبس السفلية،    
2( أسفل الخياطة الخارجية ألرجل المالبس السفلية.   

يمكــن عــرض أي شــعار علــى هــذا الشــريط مــرة واحــدة أو فــي صــورة أنمــاط متكــررة تتكــون مــن سلســلة مــن 
شــعارات المصنــع المتراصــة أو التــي يفصــل بيــن كل منهــا 2 ســم.
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2. يمكن عرض أي شعار على هذا الشريط مرة واحدة أو في صورة أنماط متكررة تتكون من   
سلسلة من شعارات المصنع المتراصة أو التي يفصل بين كل منها 2 سم.  

3. فيما يتعلق بالعالمات التعريفية الخاصة بالمصنع الموضوعة على المالبس السفلية، يجب مراعاة   
القياسات التالية:  

1( العالمات التعريفية المنفردة: 20 سم2 كحد أقصى،   
2( شعار المصنع في شكل شريط: العرض 8 سم كحد أقصى.   

4. باإلضافة إلى عرض العالمات التعريفية، وأختام الجودة كما هو موضح في المادة رقم 51-5 أدناه،   
يجوز للنادي عرض ملصق تعريفي واحد فقط على المالبس السفلية، على أال تتعدى مساحة   
هذا الملصق 10 سم2. ويحق للنادي دون قيد أو شرط تحديد موضع عرض الملصق التعريفي   

على المالبس السفلية.  
5. باإلضافة إلى عرض العالمات التعريفية، وملصق تعريفي واحد كما هو موضح في المادة رقم   
51-4 أعاله، يجوز للنادي عرض اثنين من أختام الجودة فقط على المالبس السفلية، وتحدد مواضع   

وقياسات أختام الجودة وفق ما يلي:  
1( إذا كان هناك ختم جودة واحد فقط معروض على المالبس السفلية، يجب أال تتعدى    

المسافة بين الحافة العلوية لختم الجودة والحافة السفلية للمالبس السفلية 15    
سم، ويجب أال تتجاوز مساحة الختم 10 سم2، بينما ال تتجاوز مساحة العالمة التعريفية    

المدمجة في ختم الجودة 5 سم2، أو   
2( إذا تــم عرض اثنين من أختام الجودة على المالبس العلوية، تطبق المادة رقم 1-5-50    

أعاله على ختم الجودة األول، ويمكن عرض الختم الثاني، ختم الجودة األصغر، على أي    
موضع وفق اختيار النادي دون قيد أو شرط، على أال تزيد مساحته عن 5 سم2.   

القسم الخامس: العالمات التعريفية للمصنع على المعدات الخاصة باألشخاص اآلخرين
52. جامعو الكرات ومرافقو الالعبين وحاملو األعالم

1. في جميع مباريات المسابقة، يجوز عرض العالمات التعريفية للُمصنع على المعدات الخاصة التي   
يرتديها جامعو الكرات ومرافقو الالعبين وحاملو األعالم كما هو موضح بالمواد رقم 50 و51 أعاله   

فيما يتعلق بالمالبس العلوية والسفلية.  

53. معدات الملعب
1. في جميع مباريات المسابقة، يجوز عرض عالمة تعريفية واحدة للمصنع على معدات الملعب   

)المرمى وشبكة المرمى وأعمدة الراية وأعالمها( بمعرفة ُمصنع معدات الملعب ذات الصلة.   
وعلى الرغم من ذلك، يجوز عرض العالمات التعريفية المختارة، على المرمى، بالتحديد على الجانب   

الخلفي للقائمين والعارضة.  
2. يجب أال تتجاوز قياسات العالمات التعريفية المختارة للعرض على معدات الملعب بأي حال من   

األحوال 12 سم2.  
3. يجوز أيضًا دمج رقم الالئحة النافذة وسنة تصنيع إطار المرمى مع العالمة التعريفية للمصنع   

الموضوعة فوق المرمى، لتلبية المعايير اإلقليمية ذات الصلة.  
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54. الكرات
1. تقوم اإلدارة التنفيذية بتوفير الكرات قبل بداية الموسم الرياضي ليتم استخدامها في جميع   

مسابقات اللجنة.  
2. فيما يتعلق بجميع مباريات المسابقات األخرى، التي ال تتولى اإلدارة التنفيذية توفير الكرات   

الخاصة بها بشكل منفرد، يجوز عرض نوع واحد من العالمات التعريفية للشركة المصنعة والمسجلة   
لدى اإلدارة التنفيذية على كرات القدم. ويجوز للنادي تحديد عدد مرات تكرار العالمة التعريفية وموضع   

تثبيتها على الكرة. وقد تتباين قياسات العالمات التعريفية الموجودة على الكرات، إال إنه ال يجوز بأي   
حال من األحوال أن تتجاوز مساحة العالمة التعريفية في كل تكرار 50 سم2.  

3. باإلضافة إلى ذلك، يجوز وضع اسم مصًنع الكرة على الكرة. ويحق للنادي تحديد عدد مرات تكرار   
االسم وموضعه على الكرة وفقًا لتقديره. وقد تتباين مساحات اسم الكرة، إال إنه ال يجوز بأي حال من   

األحوال أن تتجاوز مساحة االسم 50 سم2.  
4. باإلضافة إلى ذلك، يجوز أن يعرض النادي على كل كرة نوعية أرض الملعب )مثل الحشيش، والعشب   

الصناعي( الذي صنعت الكرة خصيصًا من أجلها أو التي يضمن المصنع جودة الكرة أثناء إقامة   
المباريات عليها.  

الفصل السادس: إعالنات الرعاة
55. إعالنات الرعاية 

1. في جميع مباريات المسابقة، قد تشترك الفرق المشاركة في إعالنات الرعاية على:  
1(  الجانب األمامي والخلفي للقميص والكم األيسر،   

2( الجانب األمامي للشورت )ولكن ليس على نفس الجهة التي يوجد عليها الرقم(،    
3( الجوارب.   

 ال يقيد عدد الرعاة، طالما هناك التزام بإجمالي المساحة المخصصة وفقًا للمواد 55-2 إلى 55-7 أدناه.
2. يجب أال تتجاوز المساحة اإلجمالية المخصصة إلعالنات الرعاية على الجانب األمامي للقميص 700   

سم2 )سبعمائة سنتيمتر مربع(، سواء كانت:  
1( أفقية بعرض الصدر، أو   

2( رأسية على الجانب األيمن أو األيسر، أو   
3( في منتصف الجذع.   
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3. يجب أال تتعدى المساحة اإلجمالية لإلعالن على الكم األيسر للقميص 100سم2 )مائة سنتيمتر   
مربع(، بين خياطة الكتف والمرفق.  

4. يجب أال تتجاوز المساحة اإلجمالية لإلعالن على الجانب الخلفي للقميص 200 سم2 )مائتي   
سنتيمتر مربع( ويجب أن يتم وضع إعالنات الرعاية فوق رقم الالعب )في المنتصف(.  
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5. يجب أال تتجاوز المساحة اإلجمالية المخصصة إلعالنات الرعاة على الجانب   
األمامي للشورت، 100سم2 )مائة سنتيمتر مربع(  

6. يجب أال تتجاوز المساحة اإلجمالية المخصصة إلعالنات الرعاة على الجوارب 120سم2 )يتم قياسها   
عند ارتداء الجوارب(  

7. ال توجد هناك آية قيود على شكل إعالنات الرعاية.  
8. يجب أال يتجاوز ارتفاع األحرف 10 سم وال يصرح بتقييد خط ولون كتابة األحرف، ولكن ال يجوز دمج   

العالمة التعريفية للمصنع أو أي عناصر تزيينية أو أي عناصر أخرى.  
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9. يجوز للنادي تغيير رعاته مرة واحدة فقط خالل الموسم. ولتجنب اللبس، يجوز للنادي تغيير الراعي   
على القميص مرة واحدة دون أن يؤثر ذلك على حق النادي في تغيير الراعي لمرة واحدة على   

الشورت ولمرة واحدة على الجوارب.  
10. يعتبر أي تغيير في محتوى إعالن الراعي كتغيير إلعالن الراعي. وعلى نفس النحو، يعتبر إضافة   

و/ أو حذف راعي كتغيير في إعالن الراعي.  
11. ال يعتبر بدء المسابقة بدون إعالنات للرعاة بمثابة تغيير إلعالن الرعاة في حال تقرر وضع إعالنات   

للرعاة في وقت الحق.  

56. قيود اإلعالنات
1. يمنع منعا باتًا اإلعالن عن منتجات التبغ وأماكن القمار )الكازينوهات( والمشروبات الكحولية   

باإلضافة إلى جميع الشعارات السياسية أو العنصرية أو ذات الطابع الديني.  
2. يمنع منعا باتا اإلعالن عن أي منتجات محظورة أو مقيدة بموجب التشريعات المحلية لدولة اإلمارات   

العربية المتحدة.  
3. يجب أن تحصل األندية على موافقة مكتوبة من اإلدارة التنفيذية على إعالنات الرعاية. ومن حيث   
المبدأ، تقدم هذه الموافقة بالتزامن مع اعتماد المعدات، شريطة عرض معلومات الرعاية الضرورية   

على اإلدارة التنفيذية.  

57. عدد الرعاة على القميص
1. ال توجد أية قيود تتعلق بعدد الرعاة على القميص، شريطة الوفاء بأحكام المادة رقم 55.  

2. تخضع األحكام السابقة للمادة رقم 56.  

58. استخدام إعالن الرعاية على القميص / الشورت / الجوارب
1. يجوز للنادي اإلعالن عن الراعي المعتمد في جميع مباريات الذهاب واإلياب أثناء موسم لجنة دوري   

المحترفين.  
2. مع عدم اإلخالل بالمادة رقم )55(، يجوز تغيير الراعي بموجب إرسال إخطار كتابي للجنة دوري   

المحترفين قبل سبعة )7( أيام عمل على األقل من المباراة ذات الصلة، على أن يرفق بهذا اإلخطار   
عينة جديدة من المعدات.   

3. قد تطلب اإلدارة التنفيذية اإلطالع على عقود الرعاية، وفي حالة رفض االستجابة لهذا الطلب، يتم   
رفع األمر إلى لجنة االنضباط التابعة التحاد اإلمارات لكرة القدم.  

59. قيود العالمات التجارية ونطاق التطبيق
1. تنطبق جميع اإلشارات الواردة في هذه اللوائح إلى المالبس والزي الرياضي على جميع المعدات   

والمالبس المشار إليها في الملحق أ.  
2. تطبق جميع قيود العالمة التجارية واإلعالنات على جميع المالبس واألدوات والمعدات التي يتم   

ارتدائها تحت المالبس األساسية أو المالبس االحتياطية أو معدات الفريق الرسمية أو المالبس االحتفالية   
التي يتم ارتدائها و/أو عرضها بمعرفة أعضاء بعثة الفريق عقب نهاية أي مباراة من المباريات.   

وبصفة خاصة، تنطبق اللوائح المتعلقة بمساحة وعدد مرات ظهور شعار مصنع األدوات بنفس   
القدر على كل من القمصان التي بدون ياقة وقمصان معدات اللعب.  

3. يجب أن تكون جميع المالبس الرسمية )مثل ربطات العنق والبدل والقمصان( التي يرتديها أعضاء   
بعثة الفريق داخل مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة، خالية تمامًا من أي عالمة تجارية للغير )سواء   

مخيطة أو منفصلة( غير شعار النادي.  
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4.  باستثناء العالمة التعريفية الخاصة بالمصنع، يجب أن تكون جميع المعدات التقنية والحقائب   
واألمتعة والقمصان، وغيرها، الخاصة بأعضاء بعثة الفريق والتي يتم إحضارها داخل منطقة الدخول   

الخاضعة للمراقبة وخاصة اإلستاد، خالية من آية مظاهر لجميع إعالنات الرعاية، ماعدا العالمة التعريفية   
للنادي. ويتحمل النادي مسؤولية تغطية جميع شعارات الرعاية قبل الدخول إلى اإلستادات.  

60. إعالنات الرعاية على معدات مسؤولي المباراة
1. تمنع منعًا باتًا كافة أشكال إعالنات الرعاة أو المصنعين )التي تتخطى الحدود المسموح بها فيما   

يتعلق بالعالمات التعريفية للمصنع وفقًا للفصل الخامس(، أو التي تنطوي على أغراض سياسية أو   
دينية أو شخصية و/أو أية إعالنات أخرى، من على جميع المعدات المستخدمة من قبل مسؤولي   

المباراة.  

61. جامعو الكرات ومرافقو الالعبين وحاملو األعالم ومنظمو األمن والسالمة والخدمات
1. تمنع منعًا باتًا كافة أشكال إعالنات الرعاة أو المصنعين )التي تتخطى الحدود المسموح بها فيما   

يتعلق بالعالمات التعريفية للمصنع وفقًا للفصل الخامس(، أو التي تنطوي على أغراض سياسية أو   
دينية أو شخصية و/أو أي إعالنات أخرى، من على جميع المعدات المستخدمة من قبل جامعي الكرات   

ومرافقي الالعبين وحاملي األعالم ومنظمو األمن والسالمة والخدمات.  
2. قد تقوم اإلدارة التنفيذية بشكل منفرد بتوفير مالبس لمرافقي الالعبين خالل بعض مباريات   

المسابقات.  

62. معدات الملعب
1. يمنع منعًا باتًا وضع أي شكل من أشكال اإلعالنات التجارية، على معدات الملعب.  

الفصل السابع: إجراءات القياس
63. طريقة القياس

1. يتم قياس العناصر المطبوعة على المعدات والمالبس وفقا ألصغر أشكالها الهندسية )كالمربع   
والمستطيل والمثلث والدائرة. وغيرها(. ويتم حساب األبعاد باستخدام المعادالت الحسابية االعتيادية.  

2. لحساب مساحة السطح، تحسب أجزاء أكثر عنصر اتساعًا من الطرف إلى الطرف. وفي بعض   
الحاالت االستثنائية، يمكن تقسيم العناصر إلى عدة أشكال هندسية منفصلة لحساب مساحة السطح.  

3. قد يقدم المصنع عرضاُ مفصاًل بكيفية قياس العالمات التعريفية الخاصة به، على أن تقوم اإلدارة   
التنفيذية، بدورها بإرسال موافقتها على العرض )إن وجد( كتابة.  

4. يتم حساب العالمة التعريفية الخاصة بخط إنتاج المصنع وشعاره الرمزي في صورة أشكال هندسية   
منفصلة ومتنوعة، بحيث ال تزيد المسافة بين العناصر المتنوعة عن 5 سم.   

5. يتم حساب مساحة إعالنات الرعاية في صورة أشكال هندسية منفصلة ومتنوعة، بحيث ال تزيد   
المسافة بين العناصر المتنوعة عن 5 سم.  

6. عالوة على ذلك، يجب مراعاة المساحات التالية، أيهما أكبر، ألغراض االعتماد:  
1( مساحة المنطقة ذات اللون الواحد، المستخدمة إلعالنات الراعي، أو    

2( مساحة الحروف المستخدمة في كتابة إعالنات الراعي، إذا كانت هذه اإلعالنات تتعلق    
بألوان القميص.   
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الفصل الثامن: أحكام ختامية
64. اللجنة الفنية التابعة للجنة دوري المحترفين

1. تختص اإلدارة التنفيذية باتخاذ القرارات ذات الصلة باألمور غير المنصوص عليها في هذه اللوائح.  
2. في حال حدوث أي نزاع أثناء مسابقة لجنة دوري المحترفين، لإلدارة التنفيذية الحق في اختصاص   

القرارات المالئمة.  
3. تعد القرارات في مثل هذه الحاالت نهائية وقاطعة.  

65. المسؤوليات
1. تختص اإلدارة التنفيذية باتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق باعتماد الزي والعناصر األخرى المنصوص   

عليها في هذه اللوائح. وتخلي اللجنة مسؤوليتها أو تؤكد عدم اختصاصها في حال وجود أية   
نزاعات نشأت بسبب العقود المبرمة بين النادي والراعي حول أحكام اإلعالنات وفق لوائح المعدات   

التابعة للجنة دوري المحترفين. ويعفي النادي اللجنة من مسؤولية أي ضرر و/أو أضرار قد تنتج   
بسبب أي قرار من القرارات المتعلقة بالزي و/أو المعدات.  

66. إجراءات االنضباط
1. يتحمل مراقب المباراة مسؤولية إعداد تقرير لإلدارة التنفيذية حول أي خرق ألحكام وشروط هذه   

اللوائح أثناء المسابقة أو أيا من مبارياتها. وإذا لزم األمر، قد يقدم مراقب المباراة دلياًل ماديًا على   
الواقعة المشار إليها مرفق بالتقرير الكتابي.  

2.  في حال قيام أي نادي بخرق أيًا من هذه األحكام والشروط، يحق لإلدارة التنفيذية توقيع   
العقوبات أو اتخاذ الالزم وفقا إلجراءات ضبط الجودة و/أو لوائح االنضباط التابعة لالتحاد اإلماراتي لكرة   

القدم.  
3. تتحمل األندية المسؤولية منفردة عن تقديم الزي/المعدات إلى اإلدارة التنفيذية، امتثااًل للوائح   

الحالية. كما تتحمل مسؤولية سلوك العبيها ومدربيها ومسؤولي الفريق، وغيرهم من الموظفين،   
فيما يتعلق بتطبيق هذه األحكام بالشكل المالئم أثناء مباريات مسابقة لجنة دوري المحترفين.  

67. احكام خاصة
1. يجب أال تتعارض العقوبات المنصوص عليها في إجراءات ضبط الجودة مع العقوبات المنصوص عليها   

في اللوائح والقوانين والتوجيهات األخرى الصادرة عن االتحاد أو من قبل اللجنة.   
2. يعتبر كل حكم يرد في أي الئحة أو قرار يخالف هذه الالئحة الغيًا وتسري هذه الالئحة إعتباراً من بداية   

موسم 2018-2019، إال أنه في حال أي تعارض مع النظام األساسي لالتحاد تطبق احكام النظام   
األساسي.  

68. المسائل غير المنصوص عليها
1. يتم اتخاذ قرار بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه الالئحة وحاالت القوة القاهرة   

بواسطة المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وغير قابلة   
للتغيير.  

69. التصديق واالعتماد
1. تم إعداد هذه الالئحة بمعرفة المكتب التنفيذية للجنة دوري المحترفين وتم اعتمادها والتصديق   

عليها من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة ويتم العمل بها اعتباراً من تاريخ -/-/2018.  
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الملحق أ: الشروط المتعلقة بالزي الرياضي والمالحظات اإليضاحية
الــزي الرياضي/المعــدات: يشــمل المالبــس واألدوات التي يتم ارتداؤها فــي مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة، قبل 

وأثناء وبعد مباراة كرة القدم.
1. زي اللعب )بما في زي حراس المرمى(  

1( القميص أو الزي )»القميص« في هذه اللوائح(،   
2( الشورت،   

3( الجوارب )أو الجوارب الطويلة( )»الجوارب« في هذه اللوائح(.   

2. معدات حراس المرمى  
1( القفازات،   

2( غطاء الرأس،   
3( حقيبة القفاز،   
4( زجاجة المياه،   

5( المنشفة.   

3. المعدات الخاصة المستخدمة في أرض الملعب  
1( المالبس الداخلية،   

2( مالبس داخلية حرارية )شورت أو عازل طويل للتدفئة، يلبس تحت الشورت أو البنطلون(،   
3( قميص بدون ياقة/صدرية،   

4( الجوارب،   
5( القفازات،   

6( عصابة المعصم،   
7( قبعة/غطاء الرأس،   

8( عصابة الرأس،   
9( شارة الكابتن،   

10( الضمادات الداعمة والجبائر،   
11( واقي الساق.   

4. المعدات الخاصة المستخدمة في المنطقة الفنية  
1( البدل الرياضية )الجانب العلوي والسفلي(،   

2( المعطف،   
3( الجاكت )الجاكت الخاص باإلستاد، وغيره(،   

4( الزي المضاد للمياه )المعطف الواقي من المطر، وغيره(،   
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5( قميص ثقيل،    
6( قميص بدون ياقة،   

7( الحقائب )الحقيبة الطبية، الخ(.   
8( زجاجة المياه،   

9( المنشفة،   
10( القمصان.   

5. الزي الرسمي الذي يرتديه أعضاء بعثة الفريق في مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة  
1( ربطات العنق،   

2( البدل،   
3( القمصان،   

4( المالبس األخرى.    

6. المعدات األخرى التي يتم إحضارها إلى مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة  
1( أي عناصر أخرى يرتديها الشخص أو عناصر الزي المستخدمة،   

2( األمتعة، وغيرها.....   
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المصطلحات المتعلقة بالمالبس
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الملحق ب: المصطلحات المتعلقة بالعالمات التعريفية للمصنع

العالمــة التجاريــة المســجلة فــي الســجل الرســمي للدولــة، وتشــمل جميــع أنواع 
اإلعالنــات مثــل االســم والشــعار وخــط اإلنتــاج والشــعار الرمــزي والنــص.

العالمة التجارية المسجلة

اسم المصنع بالحروف الكبيرة، بما يالءم العالمات الخطية. االسم

الرمز الذي يرتبط بالعالمة التعريفية للمصنع بما يالءم العالمات التصميمية. الشعار

يشــمل المنتجــات مثــل، المالبــس واألحذيــة وغيرهــا مــن المنتجــات التابعــة لنفــس 
العالمــة التجاريــة بمــا يــالءم العالمــات المجمعة.

خط اإلنتاج

جمع االسم والشعار في صورة واحدة بما يالءم العالمات المجمعة. الشعار الرمزي

تمثيــل األشــكال والصــور والرســومات التوضيحيــة وغيرهــا مــن الرمــوز التــي يتــم 
دمجهــا باســتخدام التقنيــات التاليــة:

1( طريقة نسيج جاكار.
2( طريقة الطباعة اللونية.

3( الصور المتناسقة.
4( الزخرفة.

5( أي حلول تقنية أخرى معتمدة كتابيا من لجنة دوري المحترفين.
ال يجــوز اســتخدام العالمــات التجاريــة أو التصاميــم المســجلة أصواًل وفقــًا للقوانين 

الوطنيــة اإلماراتيــة كعناصر تزيينية.

العناصر التزيينية

كلمة تصويرية مكتوبة بحروف كبيرة. العالمة الخطية

أي عالمة يمكن تصويرها بالرسومات، وال تحتوي على أي حروف. العالمة التصميمية

تتكون من العالمة الخطية والعالمة التصميمية معًا. العالمة المجمعة

النص الخاص باالسم التجاري. النص

ــع  ــي موض ــرر ف ــكل متك ــر بش ــي تظه ــن الت ــة بالمصنعي ــم الخاص ــة التصمي عالم
ومســاحة معينــة فــي نطــاق عالمــة مــن العالمــات التصميميــة.

الشريط

تصميمهــا  تــم  التــي  الشــارات  مــن  وغيرهــا  والملصقــات،  البطاقــات  يشــمل 
لمكافحــة التقليــد، ويتكــون ختــم الجــودة مــن عالمــة تعريفيــة واحــدة فقــط ال 

ــم². ــاحتها 2 س ــاوز مس تتج

ختم الجودة
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الملحق ج: تصميم العلم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة

Allowed – التصميم المسموح

امثلة عن التصاميم الغير مسموح بها
NOT ALLOWED – EXAMPLES
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