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الفصل األول :التعريفات
«االعتمــاد  /الشــخص المعتمــد» منــح الســلطة لشــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص ،بمــا فــي ذلــك إصــدار شــهادة،
تســمح للشــخص أو األشــخاص المعتمديــن بمباشــرة أنشــطة محــددة داخــل المناطــق المؤمنــة.
«بطاقــة االعتمــاد» البطاقــة المطبوعــة التــي تصدرهــا لجنــة دوري المحترفيــن والتــي تخــول حاملهــا الدخــول إلــى
المناطــق المؤمنــة داخــل أماكــن إقامــة المباريــات والفعاليــات األخــرى تحــت إشــراف لجنــة دوري المحترفيــن،
«الحقــوق اإلعالنيــة» الحــق فــي الترويــج ،إلــى جانــب كافــة الحقــوق األخــرى المنصــوص عليهــا فــي مســتند الالئحــة
الحالــي ،العالمــات التجاريــة و/أو أســماء الشــركات و/أو المنتجــات و/أو الخدمــات و/أو أي شــيء يتعلــق بالمســابقات
بــأي وســيلة متاحــة ســواء كانــت موجــودة فــي الوقــت الحالــي أو ســيتم إيجادهــا فــي المســتقبل داخــل المالعــب
أو داخــل مناطــق الدخــول الخاضعــة للمراقبــة باســتخدام اللوحــات اإلعالنيــة الموجــودة داخل/خــارج محيــط اإلســتاد
وباســتخدام المــواد المطبوعــة والوســائل اإلعالنيــة األخــرى أو حقــوق االمتيــاز أو العــروض أو العينــات أو الجوائــز أو
المعــدات ،أو باســتخدام المــواد اإلعالنيــة المطبوعــة مثــل البرامــج والملصقــات والمنشــورات المطبوعــة والبيانــات
الصحفيــة والنشــرات اإلخباريــة والتذاكــر ،بمــا فــي ذلــك ،ولتجنــب أي لبــس وبموجــب إرشــادات لجنــة دوري المحترفيــن،
الحــق فــي عــرض مثــل هــذه اإلعالنــات علــى المالبــس أو األحذيــة التــي يتــم ارتدائهــا أو علــى أيــة معــدات مســتخدمة
أو محمولــة أو منقولــة بمعرفــة المســؤولين أو الفريــق الطبــي واألمنــي و/أو جامعــي الكــرات و/أو المصوريــن
الفوتوغرافييــن .وتشــمل الحقــوق اإلعالنيــة أيضـ ًا حــق عــرض اســم و/أو شــعار مــورد المالبــس علــى الشــارة الموجــودة
علــى مالبــس الحكام/الحــكام المســاعدين والمســؤولين اآلخريــن .ولتجنــب أيــة لبــس ،يحظــر وضــع إعالنــات علــى
مالبــس الالعبيــن المشــاركين ،باســتثناء المواضــع المشــار إليهــا فــي لوائــح لجنــة دوري المحترفيــن ذات الصلــة.
“ ”AFCاالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
«لجنــة االســتئناف» لجنــة شــبه قضائيــة تابعــة التحــاد كــرة القــدم وتختــص بالنظــر فــي الطعــون المقدمــة علــى
قــرارات لجنــة االنضبــاط أو غرفــة فــض المنازعــات.
حفــل توزيــع الجوائــز :الحفــل الســنوي الــذي تنظمــه لجنــة دوري المحترفيــن فــي نهايــة الموســم الرياضــي لتكريــم
الالعبيــن والمدربيــن والشــركاء اإلعالمييــن والشــركاء التجارييــن والشــركاء غيــر التجارييــن وأي شــخص أو كيــان آخــر تقــرر
اللجنــة تكريمــه عــن الموســم الرياضــي.
«لوائــح االســتئناف» اللوائــح التــي يصدرهــا اتحــاد كــرة القــدم لتنظيــم عمليــة اســتئناف القــرارات مــن قبــل األنديــة
واألعضــاء.
«إرشادات العالمة التجارية» اإلرشادات التي تحكم االستخدام المناسب لعالمات المسابقة وشعارات الرعاة.
«جهــة البــث» أي كيــان أو كيانــات ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،جهــة البــث المضيفــة ،التــي حصلــت مــن
رابطــة كــرة القــدم اإلماراتيــة علــى أي حــق مــن حقــوق البــث.
«حقــوق البــث» الحــق فــي بــث مباريــات المســابقة والدخــول إلــى اإلســتاد بغــرض النقــل التلفزيونــي المباشــر و/أو البــث
اإلذاعــي و/أو التســجيل الصوتــي و/أو تســجيل المســابقة وتوفيــر التعليــق علــى مباريــات المســابقة ،بــأي شــكل مــن
األشــكال عبــر الوســائط الســمعية البصريــة والحصــول علــى ترخيــص النقــل المباشــر و/أو التســجيل و/أو أي مــن هــذه
األنشــطة بــأي صــورة مــن الصــور أو بجميــع صــور النقــل التليفزيونــي و/أو البــث اإلذاعــي بمــا فــي ذلــك البــث الرقمــي
و/أو البــث عبــر الهواتــف المحمولــة و/أو باســتخدام أي وســيلة إعالميــة أخــرى موجــودة فــي الوقــت الحالــي أو قــد
توجــد فــي المســتقبل ،بمــا فــي ذلــك جميــع صــور البــث التليفزيونــي األرضــي والســلكي وعبــر األقمــار الصناعيــة
والبــث التليفزيونــي عبــر اإلنترنــت والبــث التليفزيونــي واســع النطــاق (الثابــت و/أو الالســلكي) واإلنترنــت والتليفزيونــات
التفاعليــة.
«المالعــب النظيفــة» تعنــي أن اإلســتادات ســتكون خاليــة مــن أيــة الفتــات تجاريــة أو ترويجيــة أو إعالنــات أو عــروض أو
مرافــق مــن أي نــوع باســتثناء األشــياء التــي تــم تركيبهــا أو إنشــائها وفق ـ ًا للوائــح لجنــة دوري المحترفيــن أو مــا تــم
اعتمــاده مــن قبــل لجنــة دوري المحترفيــن أثنــاء الفتــرة التــي تبــدأ مــن الســاعة الثامنــة صباح ـ ًا يــوم المبــاراة وتنتهــي
بعــد نهايــة المبــاراة بأربــع ســاعات.
«النــادي (األنديــة)» الجهــة التجاريــة التــي تقــوم بتحريــر العقــد كتابيــا مــع العضــو المســجل فــي اتحــاد اإلمــارات لكــرة
القــدم (العضــو) وتعطــي العضــو المســجل حــق المشــاركة فــي مســابقات لجنــة دوري المحترفيــن بموجــب العقــد
المحــرر كتابيــا.
«الشريك (الشركاء) التجاريين للنادي (األندية)» أي جهة لديها حق استغالل األصول التجارية لألندية المشاركة.
«التعميمــات» التعليمــات أو التعديــات الخاصــة بهــذه اللوائــح التــي يتــم إرســالها مــن لجنــة دوري المحترفيــن إلــى
األنديــة األعضــاء فــي صــورة خطابــات رســمية قبــل و/أو أثنــاء الموســم.
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«المؤسســات التجاريــة» أي كيــان تجــاري بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،أي جهــة تجاريــة تحصــل على
حق من الحقوق التجارية من لجنة دوري المحترفين.
«الحقــوق التجاريــة» كافــة حقــوق االســتغالل التجــاري لمســابقات لجنــة دوري المحترفيــن بما في ذلك على ســيبل
المثــال ال الحصــر ،حقــوق اإلعــان وحقــوق البــث وحقــوق االمتيــاز وحقــوق االســتضافة وحقــوق التصوير وحقــوق المتاجرة
وحقــوق الفعاليــات والحقــوق الترويجيــة وحقــوق الرعايــة وحقــوق الســفر والجــوالت وحقــوق وســائل اإلعــام الجديــدة
وحقوق تســجيل مقاطع الفيديو و/أو االســتغالل التجاري باســتخدام أي وســيلة أخرى وفق ًا للنظام األساســي التحاد
كرة القدم.
الشــركاء التجارييــن للجنــة دوري المحترفيــن :أي كيانــات أو أشــخاص مرتبطيــن بلجنــة دوري المحترفيــن مــن خــال
عقــود شــراكة أو عقــود رعايــة ،والذيــن يمنحــون امتيــازات معينــة مــن اللجنة في المســابقات التي تنظمهــا .وقد تكون
االمتيازات المقدمة نظير عائد مالي أو أي شــكل آخر من أشــكال المنفعة.
«بيانــات المســابقة» أي أو جميــع المعلومــات المتعلقــة بالمســابقة وتشــمل جــداول المباريــات وحقــوق التصويــر
ومعلومــات و/أو إحصائيــات تتعلــق بالنــادي المشــارك و/أو الالعبيــن المشــاركين ومعلومــات و/أو إحصائيــات تتعلــق
بالمشــاركة و/أو األداء فــي المســابقات وتحليــل المباريــات وقــرارات الحكــم وأي معلومات أخرى تتعلق بالمســابقة.
«المســابقة (المســابقات)» تشــمل دوري الخليــج العربــي ومســابقة كأس الخليــج العربــي و وكأس ســوبر الخليــج
العربــي ودوري الرديــف التــي تتضمــن المباريــات الــواردة فــي جــدول المباريــات وتشــمل األنشــطة المقامة علــى أرضية
الملعب (بخالف المباريات) واالحتفاالت والمؤتمرات الصحفية أو الوظائف الرسمية المتعلقة بالمسابقات.
«عالمــات المســابقة» الشــعارات والرمــوز الرســمية المســتخدمة فــي المســابقات والتــي يتــم تصميمها بواســطة
لجنــة دوري المحترفين.
الئحــة المســابقة :الالئحــة التــي تحدد اإلجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بمســابقات لجنــة دوري المحترفين و/أو
مســابقة كأس الخليــج العربــي وفقـ ًا لمــا تــم اعتمــاده مــن قبــل اتحــاد كــرة القدم.
«حقــوق المأكــوالت و المشــروبات» العينــات والبيــع وأي طــرق توزيــع أخــرى للمنتجــات والخدمــات بمــا فــي ذلــك
حقــوق بيــع المشــروبات فــي اإلســتاد ومواقــع المرافق.
«مناطــق الدخــول الخاضعــة للمراقبــة» األماكــن المخصصــة إلقامــة المباريــات والفعاليــات األخــرى ،علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر ،اإلســتادات وأســوارها ومحيطهــا الخارجــي والمجــال الجــوي فــوق اإلســتاد وكافــة األماكــن األخــرى
ذات الصلــة بالمســابقة بمــا فــي ذلــك مواقــع المرافــق والمراكــز اإلعالميــة وأماكــن ومرافــق االســتضافة والمناطــق
المخصصــة للشــخصيات الهامــة والمناطــق األخــرى التــي تنظــم لوائــح اعتمــاد لجنــة دوري المحترفيــن الدخــول إليهــا.
المنصــات الرقميــة :وهــي المنصــات الرقميــة التابعــة للجنــة دوري المحترفيــن أو األنديــة المحترفــة والتــي تكــون
اللجنــة أو األنديــة مســؤولة عــن إدارة محتوياتها.
«لوائــح االنضبــاط» اللوائــح التــي تصــف انتهــاكات قوانيــن لجنــة دوري المحترفيــن ولوائــح اتحــاد كــرة القــدم وتحــدد
العقوبــات المحتملــة وتنظــم عمليــة وضــع وتحديــد المهــام الخاصــة بالهيئــات المســؤولة عــن اتخــاذ القــرارات وتوضــح
اإلجــراءات التــي يجــب إتباعهــا مــن قبل هــذه الهيئات.
«مســؤول مراقبــة تعاطــي المنشــطات» الشــخص المعيــن مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المنشــطات كمــا
هــو موضــح فــي الئحة المســابقة.
«دوري الخليــج العربــي» يعنــي دوري القســم األول /األعلــى الــذي تنظمــه لجنــة دوري المحترفيــن ،ويشــارك فيــه
فريــق األندية األول.
«مســابقة كأس الخليــج العربــي» مســابقة ســنوية تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن لألنديــة المحترفــة ،وتتكــون
مــن مرحلتيــن ،مرحلــة المجموعــات التــي تلعــب بنظــام الــدوري والمرحلــة الثانيــة تلعــب بنظام خــروج المغلوب.
دوري تحــت  21عامــ ًا) « مســابقة الــدوري التــي تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن والتــي تشــارك فيهــا األنديــة
المحترفــة..
«لوائــح المعــدات» اللوائــح التــي تحكــم المعــدات والمالبــس التــي يســتخدمها الالعبيــن والحــكام فــي مباريــات
المســابقات التــي تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن.
«مناطــق المرافــق» أماكــن الوظائــف الرســمية والمراكز/المرافــق اإلعالميــة ومكاتــب التذاكــر ومناطــق االســتضافة
التي تســتخدم بما يتعلق بالمســابقة.
دوري الفانتاســي :وهــو الــدوري االفتراضــي الــذي يشــارك فيــه المشــجعون بعــد التســجيل عبــر اإلنترنــت واختيــار
النــادي والمــدرب والالعبيــن مــن دوري الخليــج العربــي الواقعــي .تقــوم بعــد ذلــك الفــرق التــي يشــكلها المشــجعون
بالتنافــس مــا بينهــا ضمــن الشــروط واألحــكام الخاصــة بــدوري الفانتاســي.
«” FIFAاالتحاد الدولي لكرة القدم
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«قانــون لعبــة كــرة القــدم المعتمــد مــن الفيفــا» القواعــد المنظمــة المعتمــدة والمعلنــة مــن قبــل الهيئــة
الرياضيــة المنظمــة للعبــة ،الفيفــا عــن طريــق مجلــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم «إيفــاب» الــذي يســاعد علــى تحديــد
قوانيــن لعبــة كــرة القــدم.
«لوائح الفيفا ألوضاع وانتقاالت الالعبين» القواعد الدولية الملزمة التي تقوم بتنظيم أوضاع الالعبين وأهليتهم
للمشاركة في مسابقات كرة القدم المنظمة وانتقالهم بين األندية التابعة للروابط واالتحادات المختلفة.
«حقوق التصوير المرئي» حقوق اســتغالل الصور المرئية للمســابقة وتشــمل صور األندية المشــاركة و/أو الالعبين
المشــاركين ســواء تــم تصويرهــا بموجــب حقــوق البــث أو بشــكل منفصــل باســتخدام وســائل التصويــر الســينمائي عبــر
جميــع أنحــاء المنطقــة بــأي وســيلة مــن وســائل البــث و/أو العــرض و/أو إعــادة إنتــاج المــواد الموجــودة فــي الوقــت
الحالــي أو المطــورة فيمــا بعــد.
«القــوى القاهــرة» أي حــدث يقــع أو يتوقــع حدوثــه ،يؤثــر أو قــد يؤثــر علــى تطبيــق أي بنــد مــن بنــود مســتند الالئحــة
الحالــي ،ينجــم عــن فعــل أو حــدث أو خطــأ أو حــادث خــارج نطاق القدرة المعقولة ألي طرف .ويشــمل على ســبيل المثال
ال الحصــر ،طقــس عاصــف بشــكل غيــر طبيعــي أو فيضــان أو برق أو حريق أو انفجار أو هزة أرضيــة أو أضرار هيكلية أو كارثة
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.
«النادي المضيف» النادي المذكور أو ًال في أي مباراة من مباريات المسابقة المسجلة في جدول المباريات.
«حقــوق االســتضافة» الفرصــة الحصريــة لبيــع جميــع مرافــق الترفيــه أو االســتضافة داخــل اإلســتاد أو داخــل نطــاق
منطقــة الدخــول الخاضعــة للمراقبــة بجانــب التذاكــر المجانية ســواء كانت هــذه المرافق في مقصــورة أو مظلة كبيرة
أو غيــر ذلــك ،مــع اســتثناء المرافــق المخصصــة لمســؤولي لجنــة دوري المحترفيــن والضيــوف والتــي ال تعــد جــزءاً
مــن البرنامــج التجــاري.
«جهــة البــث المضيفــة» الجهــة المكلفــة مــن قبــل لجنــة دوري المحترفيــن لتوفيــر نطــاق معيــن مــن الخدمــات
األساســية فيمــا يتعلــق بعمليــة إنتــاج بــث المــواد الســمعية والبصريــة األساســية (أو أي مــواد أخــرى) الخاصــة بــأي
مبــاراة أو حــدث رســمي.
إيفاب :مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم.
«حقــوق التصويــر» حقــوق اســتخدام الصــور الثابتــة أو المتحركــة و/أو تمثيــات صــور األنديــة المشــاركة والالعبيــن
المشــاركين فــي المســابقات وفقــا لمســتند الالئحــة الحالــي.
«الدوري» دوري الخليج العربي
«موســم الــدوري» الفتــرة التــي تبــدأ مــن إقامــة أول مبــاراة رســمية لكــرة القــدم تنظــم تحــت رعايــة لجنــة دوري
المحترفيــن (ســواء كانــت فــي دوري الخليــج العربــي أو مســابقة كأس الخليــج العربــي أو كأس ســوبر الخليــج
العربــي أو دوري تحــت  21عامـ ًا) وتنتهــي بنهايــة أخــر مبــاراة رســمية تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن (ســواء كانــت
فــي دوري الخليــج العربــي أو مســابقة كأس الخليــج العربــي أو كأس ســوبر الخليــج العربــي أو دوري تحــت 21
عام ـ ًا)) مــن شــهر يوليــو  2018وحتــى شــهر يونيــو .2019
ـواء عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي
البــث المباشــر :وهــو البــث الحــي المباشــر عبــر أي وســيلة مــن وســائل البــث سـ ً
أو أية منصات أخرى.
«المباراة»(المباريــات) كافــة مباريــات كــرة القــدم المقامــة فــي إطــار مســابقات لجنــة دوري المحترفيــن بمــا فــي
ذلــك المباريــات المؤجلــة أو المعــادة.
«طاقــم تحكيــم المبــاراة» الحــكام المعينــون مــن قبــل اتحــاد كــرة القــدم و/أو لجنــة دوري المحترفيــن كمــا هــو
موضــح فــي الفصــل الســادس مــن لوائــح المســابقة.
«جدول المباريات» الجدول الرسمي لمباريات مسابقات لجنة دوري المحترفين كما حددته اللجنة الفنية.
«وســائل اإلعــام» كافــة العامليــن في وســائل اإلعــام المقــروءة والمحررين المباشــرين والمصوريــن وأطقم األخبار
التلفزيونيــة وممثلــي الجهــات المالكــة لحــق البــث ،المخولين بالحصول علــى بطاقة اعتماد اإلعــام وفق ما هو محدد
مــن قبل لجنة دوري المحترفين.
«األعضاء» األندية األعضاء في اتحاد اإلمارات لكرة القدم طبقا للنظام األساسي.
تطبيقــات الهواتــف الذكيــة :أيــة تطبيقــات يمكــن تنصيبهــا علــى األجهــزة التــي تعمــل بنظــام األندرويــد أو اآلي أو إس
أو أي نظام تشــغيل آخر للهواتف الذكية.
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«المرخص له الرسمي» المرخص له الفرعي للحقوق التجارية بواسطة لجنة دوري المحترفين.
«قائمــة العــد التنازلــي الرســمية للمبــاراة» القائمــة التــي تحتــوي علــى األنشــطة والفعاليــات المعتمــدة مــن
لجنــة دوري المحترفيــن والتــي تبــدأ قبــل المبــاراة بثالث ســاعات وتنتهي مــع انطالق ركلة البداية .وتضــم هذه القائمة
األنشــطة بما في ذلك الوقت المخصص إلقامة مثل هذه األنشــطة.
المؤتمــرات الصحفيــة الرســمية :وهــي مؤتمــر مــا قبــل المبــاراة الــذي ينظمــه النــادي المشــارك قبــل كل مبــاراة
بـــثمانية وأربعيــن ( )48ســاعة ومؤتمــر مــا بعــد المبــاراة الــذي ينظمــه النــادي المشــارك بعــد كل مبــاراة.
مالبــس الفريــق الرســمية :وهــي المالبــس الرســمية للفــرق المشــاركة والتي تعتمدهــا لجنــة دوري المحترفين قبل
بداية كل موســم.
«األنديــة المشــاركة» الفــرق التــي تشــارك في مســابقات لجنة دوري المحترفين تحت ســلطة النــادي العضو ولجنة
دوري المحترفين.
«ســفير (ســفراء) الالعبيــن» تعنــي الالعبيــن الذيــن تــم اختيارهــم مــن قبــل األنديــة للقيــام بمهــام تهدف إلــى ترويج
وتطويــر مســابقات لجنــة دوري المحترفين.
 :PLCلجنة دوري المحترفين.
أرشــيف لجنــة دوري المحترفيــن :وهــو األرشــيف الورقــي او االلكترونــي او أي نظام ارشــفه تســتخدمه اللجنة لحفظ
الوثائــق المواد او المعلومات.
«مســابقة (مســابقات) لجنــة دوري المحترفيــن» دوري الخليــج العربــي ومســابقة كأس الخليــج العربــي وكأس
ســوبر الخليــج العربــي ودوري الرديــف.
«شــعار لجنــة دوري المحترفيــن» الشــعار الرســمي للجنــة دوري المحترفيــن و/أو الشــعارات الرســمية األخــرى ،التــي
ال تســتخدم إال مــن قبــل اللجنــة ،بخــاف مــا يتفــق عليــه مــن قبــل األطــراف المعنيــة.
«الموقــع اإللكترونــي الرســمي للجنــة دور المحترفيــن»  www.AGLeague.aeأو أي موقــع الكترونــي آخــر
يتــم اإلعــان عنــه.
«لجنــة دوري المحترفيــن» اللجنــة التــي يشــكلها اتحــاد الكــرة للقيــام بمهــام اإلدارة الفنيــة واإلداريــة لمســابقات
األنديــة المحترفــة ،ويحكمهــا النظــام األساســي للجنــة دوري المحترفيــن.
«قائمــة المــواد المحظــورة» قائمــة بالمــواد التــي يحظــر علــى الجمهــور الدخــول بهــا إلــى اإلســتاد لمشــاهدة أي
مبــاراة مــن مباريــات المســابقة .ويجــب أن تســلم هــذه القائمــة بشــكل دوري إلــى األنديــة األعضــاء.
«إجــراءات مراقبــة الجــودة» العقوبــات المفروضــة علــى األنديــة لتقصيرهــا فــي توفيــر المرافــق المناســبة أو إخفاقهــا
فــي تنظيــم المباريــات داخــل اإلســتاد التابــع لهــا فيمــا يتعلــق بأي مبــاراة مــن مباريــات مســابقات لجنــة دوري المحترفين
بمــا ال يخالــف لوائــح االنضبــاط أو لوائــح المســابقة أو لوائــح اإلســتادات.
«لجنــة الحــكام» اللجنــة التــي يشــكلها اتحــاد الكــرة والتــي تكــون مســؤولة عــن كافــة األمــور المتعلقــة بالحــكام  ،بمــا
فــي ذلــك تعييــن الحــكام والمقيميــن لجميــع مباريــات الــدوري.
«اللوائــح» كافــة اللوائــح و/أو السياســات التــي يتــم إعدادهــا ونشــرها مــن قبــل لجنــة دوري المحترفيــن و/أو اتحــاد
كــرة القــدم للعمــل بموجبهــا فيمــا يتعلــق بالمســابقات التــي تنظمهــا اللجنــة ،والتــي تشــمل ،علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر ،قوانيــن اتحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم والئحــة االنضبــاط ولوائــح المســابقة ولوائــح إســتادات لجنــة دور المحترفيــن
ولوائــح معــدات لجنــة دوري المحترفيــن ولوائــح لجنــة دوري المحترفيــن لبرنامــج الشــباب وسياســة اعتمــاد لجنــة دوري
المحترفيــن ولوائــح لجنــة دوري المحترفيــن لإلعــام واللوائــح التجاريــة  /التســويقية للجنــة دوري المحترفيــن ولوائــح
لجنــة دوري المحترفيــن لعمالــة األنديــة واللوائــح األمنيــة للجنــة دوري المحترفيــن.
مواقــع التواصــل االجتماعــي :وهــي مواقــع التواصــل االجتماعــي الرســمي لالنديــة والتــي تقــوم األنديــة او
ممثليهــا او الشــركات المتعاقــدة معهــا بــإدارة محتوياتهــا.
«لوائح اإلستادات» اللوائح التي تحدد المتطلبات الواجب استيفائها في إستادات األندية المشاركة.
«المنطقة» مقصود بها العالم.
جولــة الــكأس :وهــي الجولــة التــي تقــوم بهــا اللجنــة لعــرض درع الــدوري وكأس الســوبر وكاس الخليــج العربــي امــا
الجماهيــر داخــل دولــة االمــارات العربيــة المتحدة
اتحــاد كــرة القــدم :اتحــاد اإلمــارات العربيــة المتحــدة لكــرة القــدم والــذي يحكمــه النظــام األساســي الخــاص باتحــاد كرة
القدم.
«مقر اتحاد اإلمارات لكرة القدم»  574-271بناية وادي العمردي بالقرب من حديقة مشرف ،الخوانيج ،دبي.
«كأس رئيــس دولــة اإلمــارات» المســابقة الســنوية التي تجرى بنظــام خروج المغلوب والتي ينظمهــا اتحاد اإلمارات
لكرة القدم.
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«حقــوق تصويــر الفيديــو» تعنــي الحــق بإنتــاج أو ترخيــص انتــاج أشــرطة الفيديــو ،أقــراص الفيديــو المضغوطــة،
أقــراص الفيديــو الرقميــة وغيرهــا مــن مــواد الفيديــو التــي تحتــوي مــواد تــم تســجيلها عــن طريــق حقــوق البــث و/
أو حقــوق األفــام لهــدف اســتغالل أشــرطة الفيديــو المعنيــة و/أو األقــراص و/أو المــواد مــن خالل ،على ســبيل المثال ال
الحصــر البيــع أو التأجيــر وبكافــة أشــكال التوزيــع غير المســرحي.
الفصل الثاني :تمهيد
 .1التقديم ونطاق تطبيق الالئحة
.1.1تنظم هذه اللوائح حقوق ومهام ومسؤوليات كافة األندية المحترفة المشاركة فيما يتعلق
باألمور التجارية والتسويقية في مسابقات لجنة دوري المحترفين.
 .1.2تلزم قوانين اتحاد اإلمارات لكرة القدم وقوانين وإرشادات وتعميمات وأنظمة لجنة دوري
المحترفين كافة األطراف المشاركة في إعداد وتنظيم وضيافة مباريات المسابقة.
 .1.3يعود أي حق متعلق بمسابقات لجنة دوري المحترفين ،لم يمنح إلى األندية بموجب هذه
اللوائح و/أو بموجب اتفاق خاص الى لجنة دوري المحترفين.
 .2لجنة دوري المحترفين
 .2.1تعتبر لجنة دوري المحترفين الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ األحكام الواردة
في هذه اللوائح ،وتملك اللجنة الحق في تفسير هذه األحكام وفق ًا لتقديرها الخاص و/أو تعديل
احكام هذه الالئحة اثناء الموسم الرياضي باإلضافة إلى أحقيتها في إصدار القرارات في األمور التي لم
يتم تغطيتها بموجب أحكام وبنود هذه الالئحة.
 .2.2يحق للجنة دوري المحترفين أن تفوض لجنة فرعية لتنفيذ األحكام الخاصة بهذه اللوائح.
 .3اإلجراءات التأديبية
 .3.1يتم التعامل مع اإلجراءات التأديبية واالستئنافية وفقا للوائح االتحاد ،ولوائح اللجنة ،والئحة
االنضباط التابعة لالتحاد ،وإجراءات ضبط الجودة الخاصة باللجنة ،ولوائح المسابقات ذات الصلة ،وتعاميم
اللجنة.
 .3.2يحق للمكتب التنفيذي للجنة فتح تحقيق إذا ارتأب من حدوث أي انتهاكات  -و/أو كان لديه علم
بذلك – للوائح الحالية التحاد اإلمارات لكرة القدم ،ولوائح اللجنة ،والئحة االنضباط التابعة التحاد اإلمارات
لكرة القدم ،وإجراءات ضبط الجودة الخاصة باللجنة ،ولوائح المسابقات ذات الصلة ،وتعاميم
وتعميمات اللجنة.
 .3.3يحق للجنة االنضباط التابعة التحاد اإلمارات لكرة القدم فرض إجراءات تأديبية في حالة حدوث أي
انتهاكات للوائح الحالية التحاد اإلمارات لكرة القدم ،ولوائح اللجنة ،والئحة االنضباط التابعة التحاد
اإلمارات لكرة القدم ،ولوائح المسابقات ذات الصلة ،وتعاميم اللجنة.
 .3.4يحق للجنة الفنية و/أو االدرة التنفيذية فرض غرامات في حالة حدوث أي انتهاكات للوائح
المسابقات ذات الصلة ،ولوائح اللجنة ،والتعاميم الخاصة بها ،وفق ًا إلجراءات ضبط الجودة.
الفصل الثالث :الحقوق
 .4الحقوق التجارية
 .4.1لجنة دوري المحترفين هي المالك الوحيد للحقوق التجارية لمسابقات لجنة دوري المحترفين،
وتملك وحدها الحق الحصري في استغالل ،و/أو منح األعضاء التجاريين التابعين حق استغالل الحقوق
التجارية لمسابقات لجنة دوري المحترفين.
 .4.2تملك لجنة دوري المحترفين الحق في االحتفاظ بجميع إيرادات استغالل الحقوق التجارية،
باستثناء ما يتفق عليه من توزيعات وحصص مستحقة لألندية وفق ًا لما تحدده لجنة دوري المحترفين.
 .4.3تقر األندية المشاركة وتوافق على أنه يجوز للجنة دوري المحترفين أن تتعاقد بمطلق حريتها أو
تمنح ترخيص أي من الحقوق التجارية ألي جهة في العالم (بما في ذلك الجهات الموجودة داخل
اإلمارات العربية المتحدة) ،كما أنه ال يحق لألندية المشاركة أن تقوم باالستغالل المباشر و/أو الترخيص
من الباطن الستغالل تلك الحقوق التجارية لصالح أي شخص و/أو جهة أخرى ما لم يرد ذلك صراحة في
الالئحة.
 .4.4تلتزم األندية المشاركة والالعبون والمسؤولون المشاركون بالتعاون التام مع لجنة دوري
المحترفين في استغالل الحقوق التجارية خاصة فيما يتعلق بتفعيل واستغالل الحقوق التجارية في
مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة.
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 .4.5فيما يتعلق بالحقوق التجارية التي تملكها لجنة دوري المحترفين في مسابقات لجنة دوري
المحترفين ،تلتزم األندية المشاركة بما يلي:
أ .االلتزام بجميع العقود التي أبرمتها لجنة دوري المحترفين فيما يتعلق بالرعاة والشركاء
		
والموردين ومراعاة كافة أحكامها،
		
ب .االلتزام بكل ما يصدر عن لجنة دوري المحترفين من تعميمات ،وتوجيهات ،وضوابط
		
تتعلق باستغالل الحقوق التجارية.
		
 .4.6متى أراد النادي استخدام شعار  /شعارات شريك أو الشركاء التجاريين ،يتعين على النادي
االلتزام بقواعد العالمات التجارية والتي تصدرها اللجنة
 .4.7وفق ًا لالئحة التنفيذية للجنة وألحكام اتفاقية عضوية لجنة دوري المحترفين ،يتعين عرض جميع
العقود الهامة على لجنة دوري المحترفين لمراجعتها قبل التوقيع النهائي عليها.
 .4.8يتعين على جميع األندية المشاركة منح لجنة دوري المحترفين الحق في استخدام ،وتفويض
الغير الستخدام ،المواد الفوتوغرافية والمواد السمعية والبصرية والمرئية الخاصة بالفريق ،والالعبين
والمسؤولين (بما في ذلك أسمائهم ،واإلحصائيات ذات الصلة ،وبياناتهم وصورهم) ،فض ً
ال عن اسم
النادي المشارك وشعاره ورمزه الرسمي وقميص الفريق (بما في ذلك ،اإلشارات إلى راعي
القميص ومصنعي المعدات) دون أي تكلفة في أي مكان في العالم ،على أن يكون جميع ما
سبق:
أ .ألغراض غير تجارية ،و/أو ترويجية ،و/أو تحريرية ،و/أو،
		
ب .ألغراض تجارية جماعية ،و/أو
		
ج .وفق ًا لما تحدده لجنة دوري المحترفين في إطار الحدود المقبولة.
		
 .4.9عند الطلب ،تلتزم األندية المشاركة بأن تقدم للجنة دوري المحترفين دون أي تكلفة المواد
المناسبة والوثائق الضرورية المطلوبة لتمكين لجنة دوري المحترفين من استخدام أو استغالل هذه
الحقوق وفق ًا ألحكام هذه المادة.
 .5حقوق البث
 .5.1تعد لجنة دوري المحترفين هي المالك الوحيد لحقوق بث مسابقات لجنة دوري المحترفين،
وتملك حق منح رخصة حصرية الستغالل و/أو منح جهات البث التابعة رخصة فرعية الستغالل جميع
حقوق البث المتعلقة بمسابقات لجنة دوري المحترفين.
 .5.2يحق للجنة دوري المحترفين االحتفاظ بجميع عوائد استغالل حقوق البث ،باستثناء ما يتفق عليه
من توزيعات مستحقة إلى األندية المشاركة ،ووفق ًا لما تحدده لجنة دوري المحترفين.
 .5.3تلتزم األندية المشاركة باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء كما تلتزم أيض ًا بعدم إبرام أي اتفاق أو وثيقة
من شأنها أن تؤدي إلى انتهاك حقوق البث المملوكة للجنة دوري المحترفين.
 .5.4تلتزم األندية المشاركة باتخاذ جميع الخطوات التي تراها لجنة دوري المحترفين ضرورية للحفاظ
على وحماية حقوق البث والحقوق المملوكة للجنة دوري المحترفين و/أو الممنوحة ألي من جهات
البث.
 .5.5تلتزم األندية المشاركة بضمان قيام جميع حاملي التذاكر وفريق العمل والالعبين المشاركين
واألشخاص اآلخرين الذين قد تظهر صورهم فيما يتعلق بحقوق البث بالسماح و/أو تفويض لجنة دوري
المحترفين وجهات البث (سواء من خالل بنود وشروط التذاكر أو من خالل اتفاق مكتوب أو تنازل وإعفاء)
الستخدام وتسجيل وبث صورهم ذات الصلة بمسابقات لجنة دوري المحترفين في مختلف أنحاء العالم
في أي من وسائل اإلعالم.
 .5.6فيما يتعلق بحقوق البث ،تلتزم األندية المشاركة بما يلي:
أ .التقيد وااللتزام بجميع العقود التي أبرمتها لجنة دوري المحترفين فيما يتعلق بالبث
		
ومراعاة كافة أحكامها بخصوص مسابقات لجنة دوري المحترفين،
		
ب .التقيد وااللتزام بكل ما يصدر عن لجنة دوري المحترفين من تعميمات ،وتوجيهات ،وأوامر
		
تتعلق باستغالل حقوق بث مسابقات لجنة دوري المحترفين.
		
 .5.7يتعين على كل نادي مشارك توفير جميع مرافق البث داخل اإلستاد على النحو الوارد في
الئحة اإلستادات و/او اية لوائح أخرى تابعة للجنة دوري المحترفين وضمان تجهيز هذه المرافق بالشكل
المالئم الستضافة أي مباراة من مباريات مسابقات لجنة دوري المحترفين.
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 .5.8يلتزم النادي المضيف بالتأكد من توفير ممر آمن وخالي لجهات البث للدخول إلى اإلستاد ،إن
لزم األمر ،لتسهيل عملية دخول التجهيزات الفنية الخاصة بجهة البث وتجميع وتركيب األجهزة والمرافق
األساسية ذات الصلة المطلوبة لتنفيذ حقوق البث.
 .5.9يتحمل النادي المضيف مسؤولية حماية حقوق بث مسابقات لجنة دوري المحترفين وضمان
عدم السماح ألي شركة بث و/أو أي طاقم تصوير بالدخول إلى اإلستاد دون الحصول على موافقة
كتابية مسبقة من لجنة دوري المحترفين.
 .6حقوق الملكية الفكرية
 .6.1تعد لجنة دوري المحترفين هي المالك الحصري والوحيد لكل حقوق الملكية الفكرية
المتعلقة بمسابقات لجنة دوري المحترفين بما في ذلك أي حقوق قائمة أو مستقبلية تتعلق
بما تملكه لجنة دوري المحترفين من أسماء ،وشعارات ،وعالمات تجارية ،وموسيقى ،باإلضافة إلى
الكؤوس والميداليات ودرع مسابقات لجنة دوري المحترفين.
 .6.2يتعين الستغالل أي من الحقوق التي سبق ذكرها الحصول على موافقة كتابية من لجنة دوري
المحترفين ،واالمتثال إلى جميع الشروط التي تفرضها اللجنة.
 .6.3تعد جميع الحقوق المتعلقة بجدول المباريات باإلضافة إلى أي بيانات وإحصائيات تتعلق
بمباريات مسابقات لجنة دوري المحترفين ملك ًا حصري ًا للجنة دوري المحترفين.
 .7حقوق تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي
 .7.1توافق جميع األندية المشاركة على أحقية لجنة دوري المحترفين والمرخص لهم الرسميين في
استخدام التسجيالت واألسماء وصور المجموعات الخاصة باألندية المشاركة (بما في ذلك الشعارات
والعالمات) ،وبما في ذلك الصور الفوتوغرافية الثابتة والمتحركة التي يمكن الحصول عليها أثناء
مشاركة النادي في مسابقات لجنة دوري المحترفين.
 .8أسماء وشعارات مسابقات لجنة دوري المحترفين
 .8.1الملكية :تقر األندية المشاركة بملكية لجنة دوري المحترفين أسماء وشعارات المسابقة كما تقر
بأن جميع الحقوق واتفاقات النوايا الحسنة المتعلقة بعالمات المسابقة مخولة للجنة دوري
المحترفين .وال يجوز لألندية المشاركة منح أي حقوق أو تراخيص باستخدام أسماء وشعارات مسابقات
لجنة دوري المحترفين للغير.
 .8.2استخدام األندية لعالمات مسابقات لجنة دوري المحترفين :يجب أن توافق لجنة دوري المحترفين
كتابي ًا على عالمات مسابقات لجنة دوري المحترفين .ويجب على األندية المشاركة استخدام
المصطلحات التالية فقط عند اإلشارة إلى مشاركتهم في مسابقات لجنة دوري المحترفين على أن
تستخدم في السياق التحريري فقط:
أ .دوري الخليج العربي.
		
ب .كأس سوبر الخليج العربي.
		
ج .مسابقة كأس الخليج العربي .
		
د .دوري الخليج العربي تحت  21عام.
		
 .8.3الشعار المدمج المصرح به :يسمح لألندية المشاركة تصميم شعار مدمج يحتوي على الرمز
الرسمي للمسابقات واسم النادي المشارك مع اإلشارة إلى «النادي المشارك» بعد الحصول على
الموافقة الكتابية من لجنة دوري المحترفين على الشعار انتاج الشعار المدمج .ويمكن الحصول
على المواد الالزمة إلعادة إنتاج الشعار المدمج المصرح به من لجنة دوري المحترفين .ال يجوز ،بدون
الموافقة الكتابية للجنة دوري المحترفين ،إضافة أية عالمات أخرى أو وضعها إلى جانب الشعار
المدمج بطريقة تثير الشك حول ما إذا كانت هذه العالمة جزءا من الشعار المدمج أم ال.
 .8.4إرشادات العالمة التجارية :سيتم تزويد األندية المشاركة بإرشادات هوية العالمة التجارية أللقاب
المسابقات والعالمات الرسمية للفعالية
 .8.5يجب تسليم جميع االستخدامات المقترحة للعالمات الرسمية الخاصة بمسابقات لجنة دوري
المحترفين حتى يتم الموافقة عليها كتابة.
 .9عالمات األندية المشاركة
 .9.1يجب أن تزود األندية المشاركة لجنة دوري المحترفين بشعارات وأسماء األندية الرسمية قبل ستة
( )6أسابيع من بداية موسم الرياضي.
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 .9.2يجب توفير كافة شعارات األندية المشاركة بالصيغ التالية:
أ( Al. .ملف أدوبي إالستريتور فيكتور)
		
ب( PDF. .ملف أدوبي إالستريتور فيكتور)
		
ج( JPG. .ملف  300dpiأدوبي فوتوشوب بيكسل)
		
 .9.3يمكن لألندية المشاركة تقديم شعارات رسمية جديدة وهويات دعاية قبل ( 6ستة) أسابيع من
بداية موسم الدوري .يجب بقاء الشعارات الرسمية وهويات الدعاية على حالها طوال موسم
الدوري.
سواء كانت مطبوعة أو
 .9.4ال تعتبر اللجنة أو األندية المشاركة بالمسابقة ملزمة بتغيير التصاميم
ً
رقمية ،لتتوافق مع الشعارات المقدمة بعد الموعد النهائي المحدد .وفي حال وافقت اللجنة
على إجراء مثل هذه التغييرات ،يتحمل النادي كافة المصاريف والتكاليف المتعلقة بهذا التغيير.
 .9.5يتوجب على األندية المشاركة تزويد لجنة دوري المحترفين بجميع شعارات الشركاء التجاريين
والرعاة قبل ثمانية ( )8أسابيع من بداية الموسم.
 .9.6يجب توفير جميع الشعارات الخاصة بالشركاء التجاريين لألندية المحترفة المشاركة في جميع
الصيغ التالية:
 ( AI .9.6.1ملف أدوبي إلوستريتر فيكتور)
		
 ( PDF .9.6.2ملف أدوبي إلوستريتر فيكتور)
		
 dpi 300 ( JPG .9.6.3ملف أدوبي فوتوشوب بيكسل)
		
 .10الضيافة
 .10.1يتحمل النادي المضيف وحده مسؤولية تخصيص مساحة كافية للشركات التابعة للجنة
دوري المحترفين وتخصيص مكان الستضافة الشخصيات الهامة وكبار الشخصيات الهامة في يوم
المباراة.
 .10.2تشمل االستضافة المقدمة توفير األطعمة والمشروبات ،باإلضافة إلى المرافق المخصصة
لهم مثل مقاعد الشخصيات الهامة وكبار الشخصيات الهامة وأماكن انتظار سيارات الشخصيات
الهامة وكبار الشخصيات الهامة وصاالت تناول الطعام والحمامات وفقا لالئحة اإلستادات التابعة
للجنة دوري المحترفين.
 .11لوائح المأكوالت والمشروبات
 .11.1يتحمل النادي المضيف وحده مسؤولية عمليات إدارة المأكوالت والمشروبات في يوم
المباراة.
 .11.2يتعين توفير ما يكفي من الطعام والشراب لكل الجماهير الحاضرة في المباراة ،وتأمين
ممرات آمنة وخالية للوصول لمناطق البيع.
 .11.3يراعى في تعبئة أي أطعمة أو مشروبات مباعة االلتزام بلوائح األمن والشرطة والبلدية
والعمل على أن تكون جميع نقاط البيع والتخزين مطابقة للوائح الصحية المعمول بها في
الدولة.
 .11.4لمزيد من التفاصيل حول متطلبات مرافق المأكوالت والمشروبات ،يرجى الرجوع إلى النموذج
رقم  40من لوائح االستادات الخاصة بلجنة دوري المحترفين وإلى الدليل.
 .12كرات المباريات والتمارين
 .12.1تعتبر لجنة دوري المحترفين هي المالك الحصري والوحيد لكرات القدم الرسمية للمباريات
وكرات اإلحماء ،ولها الحق في االستفادة من هذه الحقوق بالشكل الذي تراه مناسب ًا
 .12.2للجنة دوري المحترفين كامل الحق في وضع عالمات وشعارات المسابقات و /أو الرعاة
الرسميين على كرات القدم الرسمية
 .13معدات الالعبين والموظفين الرسميين وجامعي الكرات وحاملي األعالم
 .13.1يرجى الرجوع إلى لوائح المعدات الخاصة بلجنة دوري المحترفين.
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 .14المؤتمرات الصحفية
 .14.1لجنة دوري المحترفين هي المالك الوحيد والحصري للخلفيات اإلعالمية للمسابقات ،وهي
وحدها تتكفل بتصنيعها و توزيعها على األندية المشاركة
 .14.2تستضيف األندية المؤتمرات الصحفية التي تنعقد قبل المباراة وبعد المباراة ويجب أن تعرض
أثناء المؤتمر خلفية النادي المعتمدة من لجنة دوري المحترفين والتي تحتوي على إعالنات
المؤسسات التجارية التابعة للجنة دوري المحترفين باإلضافة إلى الشركاء التجاريين التابعين للنادي
المشارك .يرجى االطالع على المحلق رقم  2للتعرف على نموذج خلفية المؤتمرات الصحفية
الرسمية.
 .14.3لن تظهر منتجات أو أي تعريف آخر للشركاء التجاريين للنادي بأي أسلوب في أي مؤتمرات
صحفية رسمية قبل أو عقب المباراة إال في المساحة المحددة التي تم تفصيلها في الملحق رقم 2
(المشار إليه في المادة 14.2
 .14.4يتوجب على النادي المشارك طباعة العالمات التجارية لشركائه التجاريين بما يتفق مع إرشادات
لجنة دوري المحترفين
 .14.5ستوفر لجنة دوري المحترفين أغطية الميكروفون بالعالمة التجارية لمسابقات لجنة دوري
المحترفين ويجب استخدامها خالل كافة المؤتمرات الصحفية الرسمية المتعلقة بمسابقات لجنة
دوري المحترفين.
 .14.6للجنة دوري المحترفين الحق الحصري في وضع عالمات تجارية أو منتجات رعاتها وشركائها
التجاريين على طاوالت المؤتمرات الصحافية
 .15منصة المؤتمر الصحفي
 .15.1لجنة دوري المحترفين هي المالك الوحيد والحصري لمنصات الميكروفون داخل قاعة
المؤتمر الصحفي ،وهي وحدها تتكفل بتصميمها وتصنيعها ووضع الشعارات عليها وتوزيعها
على األندية المشاركة ،وبيع الحقوق اإلعالن على المنصة.
 .15.2يجب تثبيت منصات الميكروفون على طاولة المؤتمر الصحفي لكل مباراة من مباريات دوري
(سواء بالنسبة للمؤتمر الصحفي ما قبل المباراة أو المؤتمر الصحفي ما بعد
الخليج العربي
ً
المباراة) على ان يوضع أمام الشخص المتحدث الذي يحضر المؤتمر ،يرجى االطالع على الملحق
رقم ( )3للتعرف على نموذج عن منصة الميكروفون .تمتلك لجنة دوري المحترفين الحق في
سواء كانت هذا الشعارات هي شعارات الشركاء
وضع الشعارات على منصة الميكروفون
ً
التجاريين و/أو اإلعالميين للجنة و/أو شعار اللجنة نفسها.
 .15.3تمتلك لجنة دوري المحترفين الحق في وضع منتجات على منصة المؤتمر الصحفي أمام
المتحدثين في كل من المؤتمرات الصحفية ما قبل المباراة والمؤتمرات الصحفية ما بعد المباراة
في جميع المسابقات.
 .15.4تمتلك لجنة دوري المحترفين الحق في التزيين الدعائي ووضع الشعارات على طاولة
المؤتمرات الصحفية في كل من المؤتمرات الصحفية ما قبل المباراة والمؤتمرات الصحفية ما بعد
المباراة في جميع المسابقات
 .15.5لحين تطبيق البند  15.4أعاله ،يجوز لألندية وضع الشعارات المدمجة أو الشعار الرسمي للنادي
على منصة المؤتمر الصحفي بعد الحصول على موافقة لجنة دوري المحترفين.
 .16المنطقة المختلطة
 .16.1يجب أن تحتوي المنطقة المختلطة على خلفية معتمدة من لجنة دوري المحترفين ،على أن
تحتوي على مجموعة من المؤسسات التجارية التابعة للجنة دوري المحترفين باإلضافة إلى
الشركاء التجاريين التابعين للنادي المشارك .يرجى الرجوع إلى الملحق رقم  4للتعرف على عينة
الخلفية المستخدمة في المنطقة المختلطة.
سواء الخلفيات
اإلعالمية،
الخلفيات
استخدام
األندية)
 .16.2ال يجوز ألي طرف ثالث (بما في ذلك
ً
اإلعالمية التي تم طلبها مسبق ًا أو الخلفيات اإلعالمية اإلضافية ،سوى ألغراض المؤتمر الصحفي ما
قبل المباراة والمؤتمر الصحفي ما بعد المباراة ومقابالت المنطقة المختلطة والمقابالت السريعة
(مقابالت السوبر فالش) .كما ال يجوز أيض ًا استبدال أو تغيير إطارات األلمنيوم الخاصة بالخلفيات
اإلعالمية المطلوبة مسبق ًا أو اإلضافية بدون موافقة مسبقة من لجنة دوري المحترفين.
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 .17المقابالت السريعة والمقابالت الموجزة
 .17.1قد يجري كل من العبي وموظفي كل نادي مشارك مقابالت موجزة قبل وبعد كل مباراة
من مباريات مسابقات اللجنة في المنطقة الموجودة بين ميدان اللعب ونفق الالعبين ،أو في أي
مكان آخر يحدده المسؤول اإلعالمي للجنة دوري المحترفين.
 .17.2يجب أن تكون هذه اللقاءات فقط أمام الخلفية التي اعتمدتها لجنة دوري المحترفين والتي
ستحتوي فقط على صور وأشكال المؤسسات التجارية التابعة للجنة دوري المحترفين .يرجى
الرجوع إلى الملحق رقم  5للتعرف على عينة الستارة الخلفية المستخدمة في المقابالت الرسمية
الموجزة.
 .17.3تلتزم األندية بتوفير مخزن نظيف لتخزين خلفيات المقابالت الموجزة والمقابالت السريعة،
والسماح لموردي لجنة دوري المحترفين و/أو المزودين التابعين لها بدخول منطقة التخزين ،يجب
على األندية اإلشارة إلى منطقة التخزين المخصصة بلوحة تدل على خلفيات المقابالت الموجزة للجنة
دوري المحترفين.
 .18المواد المطبوعة
 .18.1يجوز للنادي المضيف تصميم وإعداد برنامج يوم المباراة باللغتين العربية واإلنجليزية لكل
مباراة تقام على أرضه في مسابقات اللجنة.
 .18.2يجوز للنادي المضيف استخدام النموذج المعد من قبل لجنة دوري المحترفين (إن وجد) أو أن
يقوم بإعداد النموذج الخاص به .وفي هذه الحالة ،يجب على النادي المضيف أن يتأكد مما يلي:
أ .أن يكون لبرنامج يوم المباراة تصميما ثابت ًا على مدار الموسم .ويجب تقديم نموذج
		
برنامج يوم المباراة للجنة دوري المحترفين قبل ( 4أربعة) أسابيع على األقل من أول
		
مباراة تقام على أرض النادي في مسابقات اللجنة .ويعد اعتماد لجنة دوري المحترفين
		
نهائيا ويجب أال يعدل البرنامج بعد االعتماد إال بعد الحصول على الموافقة الكتابية من
		
لجنة دوري المحترفين.
		
ب .يجب إدراج شعار لجنة دوري المحترفين ورعاة لجنة دوري المحترفين وشركائها
		
التجاريين في صفحة واحدة على األقل من صفحات البرنامج .يرجى االطالع على الملحق
		
 15لإلرشــادات الخاصــة بوضــع العالمــات التجاريــة علــى المــواد المطبوعة الخاصــة بالنادي،
		
ج .يجوز للنادي المضيف وضع إعالنات تجارية على برنامج يوم المباراة.
		
 .18.3يجب على لجنة دوري المحترفين اعتماد أي نشرة تحتوي على شعار أو عالمات تجارية أو
عالمات المسابقة التابعة للجنة دوري المحترفين ،أو العالمات التجارية الخاصة برعاة لجنة دوري
المحترفين أو شركائها التجاريين .ويعد اعتماد لجنة دوري المحترفين نهائيا ويجب أال تعدل هذه
النشرة بعد االعتماد.
 .19الحقوق اإلعالنية لمحيط الملعب ،اللوحات اإلعالنية المضيئة  LEDواللوحات الثابتة
 .19.1تؤول الحقوق اإلعالنية الموجودة حول الملعب سواء كانت عبر اللوحات اإلعالنية المضيئةLED
أو اللوحات اإلعالنية الثابتة للجنة دوري المحترفين.
 .19.2يجب أن تحرص األندية المشاركة على تأمين ما يلي:
أ .بيانات جهة اتصال واحدة دائمة لكافة المسائل المتعلقة بـاللوحات اإلعالنية المضيئة
		
.LED
		
ب .دخول اإلستاد ومنطقة الملعب بشكل حر للسماح بتركيب وإزالة اللوحات اإلعالنية
		
المضيئة  LEDبعد إعالم النادي.
		
ج .مساحة على الملعب لتركيب اللوحات اإلعالنية المضيئة  LEDكما يظهر في
		
الملحق  6ادناه.
		
د .متطلبات الطاقة بحسب المادة  39من الئحة إستادات لجنة دوري المحترفين ولتركيب
		
اللوحات اإلعالنية المضيئة  LEDقبل المباراة بخمس ( )5ساعات
		
ه .منطقة تخزين خارج أرض الملعب مخصصة لصناديق اللوحات اإلعالنية المضيئة LED
		
بعيداً عن مجال الكاميرا
		
و .منطقة مخصصة لوحدة التحكم بعمليات تشغيل اللوحات اإلعالنية اإللكترونية LED
		
المؤقتة بجانب أرض الملعب حسب ما تقوم بتحديده لجنة دوري المحترفين.
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ز .توفير األمن بكافة األوقات للحرص على سالمة اللوحات اإلعالنية المضيئة  LEDووحدة
		
التحكم الخاصة بها.
		
 .19.3في حال رغبة النادي المضيف بري الملعب بعد تركيب اللوحات اإلعالنية المضيئة ،LED
يجب أن يحرص النادي المضيف على تغطية اللوحات اإلعالنية المضيئة  LEDوحمايتها من المياه.
 .19.4يكون النادي المضيف مسؤو ًال مسؤولية تامة عن اللوحات اإلعالنية المضيئة  LEDمن وقت
تركيبها ،ويترتب على النادي تعويض لجنة دوري المحترفين و/أو مزود اللوحات اإلعالنية المضيئة عن
أي تلف أو ضياع.
 .19.5ستبقى اللوحات االعالنية المضيئة  LEDمثبته على أرضية لمدة ال تزيد  72ساعة وذلك
بعد موافقة النادي على مواعيد التركيب واالزالة المرسلة اليه من مزود الخدمة.
 .19.6تقوم لجنة دوري المحترفين بتخصيص الدقائق التالية للحقوق اإلعالنية للنادي المضيف في
كل مباراة من المباريات المقامة على أرضه 30 :دقيقة ( 15دقيقة في الشوط األول ،و 15دقيقة
في الشوط الثاني).
 .19.7سيتم توفير عشر دقائق إضافية بالمباراة (خمس دقائق في الشوط األول وخمس دقائق
في الشوط الثاني) للنادي المضيف حال إثبات الحاجة إلى هذه الدقائق كشرط الزامي في العقد
تفصل دقائق اللوحات
التجاري الموقع من قبله ،يجب رفع نسخة من صفحة االتفاقية التجارية التي ّ
اإلعالنية المضيئة  LEDالممنوحة لشريك النادي المضيف باإلضافة إلى صفحة توقيع وختم النادي
المضيف والشريك التجاري الرسمي إلى لجنة دوري المحترفين العتمادها.
 .19.8تملك لجنة دوري المحترفين حقوق عرض ما قبل المباراة (يبدأ قبل ساعة من انطالق
المباراة) وحقوق عرض االستراحة بين الشوطين وحقوق عرض ما بعد المباراة (حتى  15دقيقة بعد
انطالق صافرة النهاية).
 .19.9في حال لم يقدم النادي المشارك تفصيل توزيع دقائق صور اللوحات اإلعالنية المضيئة
والرسومات قبل المباراة المقامة على أرضه بخمسة أيام على األقل ،سيتم استخدام دقائق النادي
إلعالنات لجنة دوري المحترفين
 .19.10إذا كان النادي المشارك غير قادر على استخدام وقته اإلعالني المخصص وفقا للمادة رقم
 6-19بسبب قلة الشركاء التجاريين للنادي ،ستعود الدقائق غير المستخدمة إلى لجنة دوري
المحترفين.
 .19.11يجوز استخدام وقت اللوحات اإلعالنية المضيئة من قبل شركاء األندية المضيفة التجاريين
فقط (وليس للجهات المعلنة) وستحصل كل عالمة تجارية في كل مباراة على فترة عرض تتراوح ما
بين دقيقتين كحد أدنى إلى ثمانية دقائق كحد أقصى.
 .19.12يجب أن تكون اللوحات اإلعالنية المضيئة  LEDمشغلة وتعرض اإلعالنات قبل المباراة
بساعة واحدة.
 .19.13إذا كان النادي المضيف يرغب في تنشيط حقوقه وفق ًا للمادة رقم  6-19المذكورة أعاله،
يجب أن يقدم النادي المضيف رسومات الجرافيك التي يرغب في عرضها على اللوحات اإلعالنية
المضيئة للمورد المعين من قبل لجنة دوري المحترفين قبل المباراة المقامة على أرضه بخمسة
أيام على األقل .يجب أن تقدم الرسومات إلى اللجنة بصيغة  MPEGبالمواصفات المنصوص عليها
في الملحق رقم .7
 .19.14ينبغي أن يتناوب العرض أثناء المباراة على اللوحات اإلعالنية المضيئة بين الجهات التجارية
التابعة للجنة دوري المحترفين والشركاء التجاريين للنادي.
 .19.15قبل ( )4أربعة أسابيع من بداية موسم الدوري ،يجب أن تزود األندية المشاركة لجنة دوري
المحترفين ببيانات الالعبين المشاركين لعرض تشكيل الفرق على اللوحات اإلعالنية المضيئة. LED
تعني بيانات الالعبين أسماء الالعبين المعروفة باللغة االنكليزية وصور الالعبين وأرقام قمصان
الالعبين.
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 .20بورتيريدز Protireds
 .20.1تعود ملكية حقوق اإلعالن على بورتيريدز في المسابقات للجنة دوري المحترفين ،وهي
من يقوم بإنتاجها وتوزيعها على األندية .يرجى االطالع على الصور في الملحق رقم  8للتعرف
على تفاصيل البورتيريدز.
 .20.2سيقوم مورد لجنة دوري المحترفين بتركيب بورتيريدز في األماكن المحددة من قبل لجنة
دوري المحترفين قبل ساعة من زمن انطالق كل مباراة من مباريات المسابقات.
 .20.3على األندية تخزين البروتيريدز في مكان نظيف والسماح للجنة دوري المحترفين و/أو المورد
الخاص بلجنة دوري المحترفين بالوصول إليها .يجب أن تحرص األندية على أمان مخزن البورتيريدز وعدم
تعرضه ألي أضرار خالل الموسم .يجب على األندية اإلشارة إلى منطقة التخزين المخصصة بلوحة يكتب
عليها بورتيريدز لجنة دوري المحترفين.
 .21السجاد اإلعالني ثالثي األبعاد:
 .21.1تعود حقوق اإلعالن على السجاد اإلعالني ثالثي األبعاد في المسابقات للجنة دوري المحترفين،
والتي تقوم بإنتاج وتوزيع السجاد اإلعالني ثالثي األبعاد على األندية .يرجى االطالع على الصور
في الملحق رقم 9
 .21.2يجوز للنادي المضيف استخدام الحقوق اإلعالنية على سجادتين ( )2إعالنيتين كحد أقصى في
المسابقات ،وتكون مسؤولية انتاج هاتين السجادتين على عاتق النادي المضيف ،على أن يتم
اإلنتاج من المورد الرسمي للسجاد اإلعالني الخاص بلجنة دوري المحترفين.
 .21.3تكون مسؤولية تركيب السجاد اإلعالني ثالثي األبعاد على عاتق النادي المضيف ،على أن يتم
تثبيت السجاد في األماكن المحددة من قبل لجنة دوري المحترفين قبل ساعة من زمن انطالق المباراة.
يرجى االطالع على الصور في الملحق رقم 9
 .21.4على األندية تخزين السجاد اإلعالني ثالثي األبعاد في مكان نظيف والسماح للجنة دوري
المحترفين و/أو المورد الخاص بلجنة دوري المحترفين بالوصول إليها .يجب أن تحرص األندية على أمان
مخزن السجاد اإلعالني ثالثي األبعاد وعدم تعرضه ألي أضرار خالل الموسم .يجب على األندية اإلشارة
إلى منطقة التخزين المخصصة بلوحة يكتب عليها السجاد اإلعالني الخاص بلجنة دوري المحترفين.
 .22الشاشات الكبيرة
 .22.1تعود حقوق العرض على الشاشات الكبيرة للنادي المضيف باستثناء األوقات التالية التي
يجب حجزها للجنة دوري المحترفين و /أو شركاء لجنة دوري المحترفين التجاريين:
أ .قبل انطالق المباراة بخمسة عشر ( )15دقيقة بعد اإلعالن عن تشكيل الفريق :/انظر
		
الصور والرسومات في الملحق رقم .2-8
		
ب .خمس دقائق قبل بداية المباراة.
		
ج .أثناء المباراة (انظر الصور في الملحق .)8.4
		
د .خمس دقائق خالل االستراحة بين الشوطين
		
ه .خمس دقائق بعد صفارة النهاية مباشرة
		
 .22.2كما أنه على األندية عرض الصور كما هو موضح أدناه في الملحق : 10
أ .معلومات المباراة (الملحق )10.1
		
ب .إعالن تشكيل الفريق (الملحق )10.2
		
 .23دكة الفريق
 .23.1تملك األندية حقوق اإلعالن على دكتي الفريقين
 .24لوحات وقت اللعب اإلضافي
 .24.1تملك لجنة دوري المحترفين حقوق الدعاية على لوحات وقت اللعب اإلضافي.
 .24.2تقوم لجنة دوري المحترفين بتزويد الفرق المشاركة بملصقات الدعايات ويجب على األندية
المشاركة وضع ملصقات الدعاية على لوحات وقت اللعب اإلضافي والحرص على أن الدعايات
الصحيحة مثبتة على اللوحة قبل ( )03ثالث ساعات من انطالق المباراة.
 .25الالفتات (الغرف والالفتات اإلرشادية)
 .25.1يجب وضع الالفتات والعالمات في جميع الغرف التالية باستخدام النماذج المرفقة في الملحق
رقم .11
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أ .غرفة تغيير مالبس الفريق المضيف.
		
ب .غرفة تغيير مالبس الفريق الضيف.
		
ج .غرفة الحكام.
		
د .مكتب لجنة دوري المحترفين.
		
ه .غرفة مراقبة تعاطي المنشطات.
		
و .الغرفة الطبية للفريق.
		
ز .غرفة المؤتمر الصحفي.
		
ح .منصة اإلعالميين.
		
ط .المركز اإلعالمي.
		
ي .المنطقة المختلطة.
		
ك .الغرفة الطبية للجماهير.
		
ل .موقع المعلق.
		
م .أستوديو التليفزيون.
		
ن .دكة االحتياط (مع أسم النادي المشارك).
		
 .25.2يجب أن يضمن النادي المضيف وضع الفتات إرشادية واضحة إلرشاد كبار الشخصيات الهامة
والشخصيات الهامة والجماهير والمسؤولين واإلعالميين.
 .26أنشطة يوم المباراة
 .26.1يجوز للنادي المضيف إقامة أنشطة في يوم المباراة ،وتتضمن هذه األنشطة ،على سبيل
المثال ال الحصر ،ألعاب اليانصيب والسحوبات على الجوائز للمشجعين .ويمكن إجراء هذه األنشطة قبل
بداية المباراة أو في الفترة ما بين الشوطين أو بعد المباراة.
 .26.2إذا أبدى النادي المضيف رغبته في إقامة األنشطة في يوم المباراة ،يجب عليه تقديم طلب
كتابي للموافقة على هذه األنشطة قبل أسبوع واحد على األقل من يوم المباراة المحدد (ما لم يتم
تحديد مدة اقصر) ويتم تقديم الطلبات رقمي ًا على نموذج بي دي إف يمكن تعديله كما في
الملحق رقم  )12ولن تقبل أية طلبات مقدمة بصيغة أخرى .يتوفر نموذج أنشطة يوم المباراة
للتنزيل من الموقع االلكتروني  FTPللجنة دوري المحترفين .يجب طباعة النماذج المستكملة
وتوقيعها وختمها وتصويرها ضوئي ًا وإرسالها إلى عنوان البريد االلكتروني @activations
.agleague.ae
 .26.3يجب إتباع المبادئ التالية فيما يتعلق باألنشطة المقامة في يوم المباراة:
أ .ال يصرح بإقامة أية أنشطة في األوقات التالية:
		
في الفترة ما بين  53دقيقة قبل انطالق ركلة البداية و 20دقيقة قبل انطالق ركلة
		
البداية.
		
في الفترة بداية من  10دقائق قبل انطالق ركلة البداية وحتى فترة ما بين الشوطين.
		
في الفترة من  4دقائق قبل انطالق ركلة بداية الشوط الثاني وحتى نهاية المباراة.
		
ب .ال يجوز أن تتسبب هذه األنشطة في اإلضرار بأرضية ملعب المباراة.
		
ج .ال يجوز أن تشكل هذه األنشطة خطرا على الجمهور الحاضر داخل اإلستاد.
		
 .26.4دون اإلخالل بالبند  25.2أعاله ،يجب الحصول على موافقة لجنة دوري المحترفين على جميع
األنشطة ،وتحتفظ اللجنة بحقها في الموافقة على أو رفض طلب النادي المضيف .سيتم إرسال كافة
الموافقات و/أو الرفوض الرسمية عبر البريد االلكتروني
 .26.5يتحمل النادي المضيف مسؤولية التأكد من موافقة السلطات الوطنية والمحلية المعنية
على جميع األنشطة المقامة.
 .26.6ال تتحمل لجنة دوري المحترفين المسؤولية القانونية تجاه أي من األندية المشاركة أو غيرها من
األطراف في حالة حدوث خسائر أو أضرار أو تكبد رسوم أو تكاليف ناتجة عن األنشطة التي يقيمها النادي
المضيف.
 26.7يمكن لألندية المشاركة في المسابقات القيام بانشطه متنوعه في منطقة الجمهور الرسمية
والتي تحددها لجنة دوري المحترفين على ان يتم اعتماد كافة النشاطات من قبل لجنة دوري
المحترفين قبل عشرة
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( )10ايام على االقل من موعد المباراة  ،و تحتفظ لجنة دوري المحترفين بحقها باعتماد أو رفض اعتماد
طلب النادي المشارك وسيتم إرسال كافة الموافقات و/او الرُ ُفض بشكل رسمي لألندية عبر البريد
االلكتروني من العنوان التاليactivations@agleague.ae :
 26.8في حال احتاجت لجنة دوري المحترفين الستخدام الدائرة المركزية ألي فعالية ،يجب على
النادي توفير  20عامل لحمل القماش المطبوع المخصص لهذا الغرض أثناء الفعالية.
 .27حقوق الترويج واالمتياز
 .27.1يحق للنادي المضيف تخصيص منطقة في منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة حتى يقوم
فيها النادي المضيف و/أو شركاؤه التجاريين بممارسة حقوق االمتياز غير الحصري من خالل عرض
عينات وعرض وبيع منتجاته وتقديم خدماته.
 .27.2يقوم النادي المضيف بتوفير مساحة كافية في منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة للجنة
دوري المحترفين حتى تتمكن اللجنة و/أو الجهات التجارية التابعة لها من ممارسة حقوق االمتياز
الحصرية عن طريق عرض وتقديم العينات وعرض وبيع منتجاتها وتقديم خدماتها .ويتم إتاحة
المساحة المخصصة الالزمة للجنة دوري المحترفين و/أو الجهات التجارية التابعة لها دون مقابل مالي
من لجنة دوري المحترفين و/أو الجهات التجارية التابعة لها.
 .27.3يحق للجنة دوري المحترفين و/أو الجهات التجارية التابعة لها ممارسة حقوق االمتياز والعرض
وتقديم العينات والشرح عن منتجاتها وخدماتها وبيعها في االستاد.
 .28سفراء نجوم الدوري
 .28.1يجب أن ترشح األندية المشاركة أربعة ( )4العبين نجوم ،يكون منهم اثنان ( )2إماراتيين،
ليعملوا بصفة سفراء الالعبين لمدة يومين كل منهم لكل موسم (بمراعاة الجدول الزمني المناسب).
يقوم الالعبين األربعة ( )4هؤالء بالمهام التي تهدف إلى ترويج وتطوير دورات وأنشطة لجنة دوري
المحترفين .تملك لجنة دوري المحترفين واألندية الحقوق بعرض نشاطات سفراء الالعبين.
 .28.2يجب أن ترفع األندية المشاركة الئحة بأسماء سفراء نجوم الدوري قبل ( )3ثالثة أسابيع من
بداية موسم الدوري.
بناء على انتقاالت الالعبين أو إصاباتهم
 .28.3يجب تحديث األندية المشاركة لالئحة سفراء الالعبين دوري ًا ً
طويلة العالج.
 .28.4يجب حرص األندية المشاركة على التزام سفراء نجوم الدوري بالمعايير الموضوعة والمرسلة
عن كل نشاط ضمن برنامج سفراء الالعبين.
 .29دعايات األندية
 .29.1ال يسمح لألندية المشاركة بتركيب أية دعايات تجارية ضمن مجال رؤية الكاميرا .وعلى وجه
التحديد ،يمكن تركيب الدعايات فقط في الصف األعلى (في حال كان االستاد أحادي الصف) أو بين
مقاعد الصف األول ومقاعد الصف الثاني (في حال كان االستاد ثنائي الصف) .في حال حاجة المقاعد
و /أو منطقة ما للتغطية ألسباب متعلقة باألمن ،يجب أال يكون البانر (الشعار) المستخدم تجاري ًا ويجب
اعتماده من قبل لجنة دوري المحترفين.
 .29.2دعايات األندية غير التجارية في نهائيات المسابقات:
 .29.2.1يعود قرار الموافقة على دعايات األندية غير تجارية في المسابقات بالكامل إلى
		
لجنة دوري المحترفين
		
 .29.3في حال تغطية مقاعد المشجعين بدعايات النادي ،يجب شراء تذاكر تلك المقاعد
 .29.4تقوم لجنة دوري المحترفين بتحديد الوقت المخصص لعرض الدعايات غير التجارية للنادي
خالل نهائيات المسابقات .لن يسمح بإدخال بالالفتات التي تتجاوز أبعادها 1.5م  1.5 xم الى االستاد
بعد الموعد النهائي المحدد.
 .29.5يجب أن تقوم األندية المشاركة في نهائيات المسابقات بإرسال التصاميم الدعائية للجنة دوري
المحترفين العتمادها وذلك قبل المباراة بعشرة أيام على األقل.
 .29.6يجب إزالة كافة اإلعالنات غير التجارية مباشرة بعد نهائيات المسابقات .في حال لم يتم إزالة تلك
اإلعالنات ،يغرم النادي بمبلغ  30،000درهم باإلضافة إلى قيمة تذاكر المقاعد المغطاة.
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 .30األصول األخرى
 .30.1يحتوي الملحق رقم  13على ملخص بأصول/ممتلكات مسابقات لجنة دوري المحترفين.
يجب على األندية المشاركة إعالم لجنة دوري المحترفين كتابي ًا قبل أسبوعين على األقل إذا رغبت في
ممارسة أي من حقوقها غير الموضحة أعاله.
 .31حماية الحقوق
 .31.1ال يحق ألي طرف أخر ،بما في ذلك الشركاء التجاريين لألندية المشاركة ،استخدام عالمات
المسابقة أو عمل أي شيء من شأنه تقرير أي عالقة بين المسابقات أو أي طرف أخر.
 .31.2ال يحق ألي من األندية المشاركة استغالل أي من الحقوق التجارية ،ما عدا الحقوق الممنوحة
وفقا لمستند الالئحة الحالي .كما تتخذ األندية جميع الخطوات الممكنة ،خاصة فيما يتعلق بالجمهور
واإلستادات ومالكي اإلستادات ،لحماية وتفعيل حقوق لجنة دوري المحترفين والجهات التجارية التابعة
لها (طبقا للملحق رقم  )1و/أو المرخص لهم الرسميين.
 .31.3تتخذ األندية المشاركة جميع اإلجراءات الالزمة والتي تراها لجنة دوري المحترفين ضرورية لصيانة
وحماية الحقوق التجارية الخاصة بلجنة دوري المحترفين وجميع الحقوق الممنوحة للجهات التجارية
التابعة لها و/أو المرخص لهم الرسميين.
 .32التصوير الخاص بالتشكيالت قبل الموسم
على األندية االلتزام بإعطاء لجنة دوري المحترفين والقنوات أصحاب الحقوق ،الحق في تصوير العبي النادي (الفريق
األساســي وكل الالعبيــن مــن الفئــات األخــرى) الذيــن سيشــاركون فــي البطــوالت التي تنظمهــا لجنــة دوري المحترفين
وذلك بتحديد موعد قبل انطالق الموســم بثالثة أســابيع على األقل ،وذلك بتحديد الموعد بالتنســيق مع لجنة دوري
المحترفين.
 .32.1في حال تغيب أي من الالعبين ،يلتزم النادي بتحديد موعد بديل للتصوير الخاص بالالعبين
المتغيبين،
 .32.2في حال رغب النادي بعد التصوير بتغيير المالبس التي تم تصويرها خالل الموسم ،يتكفل
النادي بتكاليف التصوير الالحق،
 .32.3فيما يخص نافذة االنتقاالت الصيفية والشتوية وتصوير الالعبين الجدد في النادي ،يلتزم
النادي بتحديد موعد أدناه  7أيام عمل بعد اغالق نافذة االنتقاالت لتصوير الالعبين وذلك بالتنسيق مع
لجنة دوري المحترفين،
 .32.4في حال عدم التزام النادي بالشروط المذكورة أعاله ،تحال المسألة إلى لجنة االنضباط للبت
فيها.

الفصل الرابع :التذاكر
 .33مبيعات التذاكر
 .33.1يجب أن تخضع مبيعات التذاكر لرقابة صارمة.
 .33.2ال يجوز أن تباع التذاكر إال في أماكن البيع المخصصة لذلك الغرض في االستاد يوم المباراة ،و/أو
في مكان آخر وذلك باالتفاق بين لجنة دوري المحترفين ومراقب الشرطة.
 .34تخصيص التذاكر
 .34.1يجب على كل نادي مشارك يتم تخصيص حصة تذاكر له ،أن يضمن أن يحصل على هذه
التذاكر مشجعو هذا النادي فقط.
 .34.2يكون منظمي المباراة والفرق المشاركة الذين تخصص لهم تذاكر ،مسؤولين مسؤولية
تامة عن التذاكر المخصصة لهم .وسيتعرضون للمساءلة في حال وجدت أي من التذاكر المخصصة
في السوق غير المشروعة أو في أيدي أشخاص أو جهات غير مخولة بالحصول عليها.
 .35استراتيجية تخصيص التذاكر
 .35.1يجب على منظم المباراة ضمان توزيع التذاكر بطريقة تكفل الفصل المناسب لمجموعات
المشجعين ،مع األخذ بعين االعتبار احتمال وجود ثالث مجموعات من المشجعين في المباريات،
وهم مشجعي كل من الفريق الضيف والفريق المضيف ،باإلضافة إلى مجموعة محايدة من
المشجعين
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 .35.2وكجزء من ترتيبات الفصل ،يجب ابالغ المشجعين المحتمل حضورهم بما يلي:
 .35.2.1قطاعات االستاد التي يمكنهم شراء تذاكر لها،
 .35.2.2إذا جلس المشجع في قطاع غير ذلك المخصص له ،يحق لمنظم المباراة بالتنسيق مع
ضابط أمن المنشأة ،إخراج هذا المشجع خارج االستاد.
 .36السوق غير المشروعة وتدابير منع التزوير
 .36.1إذا اقتضت الضرورة ،ينبغي على منظم المباراة التشاور مع السلطات العامة المعنية
بخصوص اإلجراءات الواجب اتباعها تجاه األشخاص الذين يقومون ببيع التذاكر بطريقة غير قانونية
حول االستاد ،وال سيما إذا وضعنا في االعتبار أن مثل هذه األنشطة من الممكن أن يؤثر على استراتيجية
فصل المشجعين.
 .36.2ومن اإلجراءات التي يمكن اتخاذها ،تحديد عدد التذاكر التي يسمح ببيعها لكل شخص.
 .36.3يجب اتخاذ أقصى التدابير لمواجهة تزوير التذاكر ،كما يجب أيضاَ أن يكون جميع األشخاص
المعنيين باألمن داخل االستاد وفي محيطه على دراية جيدة بهذه اإلجراءات ،بغرض تسهيل التعرف
على التذاكر المزورة.
 .36.4حالما يشك منظم المباراة بوجود تذاكر مزورة يتم تداولها ،يتوجب عليه التشاور مع
األشخاص المعنيين لوضع استراتيجية مخصصة للتعامل مع هذه المشكلة.
 .37مخصصات وأسعار التذاكر
 .37.1يجب على األندية المعنية االلتزام بمخصصات التذاكر بحسب اآلليات المنصوص عليها في
اللوائح ذات الصلة من لوائح لجنة دوري المحترفين.
 .37.2حتى وإن كانت المنطقة المخصصة لمشجعي الفريق الضيف في االستاد تمثل أكبر من
 %10من إجمالي سعة االستاد ،فإنه يجب توفير جميع األماكن الموجودة في المنطقة المفصولة
لمشجعي الفريق الضيف.
 .37.3ينبغي أال تتجاوز أسعار التذاكر المخصصة لمشجعي الفريق الضيف ،أسعار التذاكر المقابلة لها
من نفس الدرجة من تذاكر الفريق المضيف
 .37.4تعتمد مخصصات التذاكر في كل استاد على السعة اإلجمالية المعتمدة لذلك االستاد.
 .38المعلومات على التذاكر
 .38.1ينبغي أن تحتوي التذاكر على جميع المعلومات التي قد يحتاجها المشجعين مثل اسم
المسابقة واسماء الفرق المشاركة واسم االستاد وتاريخ ووقت المباراة ووقت فتح البوابات،
باإلضافة إلى إدراج توضيح يدل على مكان المقعد (القطاع والصف ورقم المقعد)
 .38.2يجب على منظم المباراة التمييز بين تذاكر الفريق الضيف والفريق المضيف من خالل وضع
عالمات فارقة تشير إلى كل منهما.
 .39المواد الممنوعة
 .39.1يجب على منظم المباراة أن يضع الفتة كبيرة على كل بوابة من بوابات االستاد ،تتضمن قائمة
المواد الممنوعة المعتمدة من لجنة دوري المحترفين والسلطة العامة ذات االختصاص.
 .39.2تقع مسؤولية منع إدخال المواد الممنوعة على عاتق شركة األمن الخاصة.
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الفصل الخامس :المقاعد وسعة االستاد
 .40المقاعد وسعة االستاد
 .40.1يجب أن تقسم منطقة الجلوس في االستاد إلى قطاعات مختلفة ،يخصص أحدها لمشجعي
الفريق الضيف ،ويخصص قطاع آخر لمشجعي الفريق المضيف .يجب ان يكون هناك ايضا مناطق
جلوس محجوزة لوسائل اإلعالم والشخصيات المهمة .
 .40.2يجب على جميع األندية أن ترسل مخطط المقاعد الدقيق للجنة دوري المحترفين قبل الموعد
النهائي الذي ستحدده اللجنة في وقت الحق.
 .40.3يجب أن تكون منصات كبار الشخصيات والشخصيات المهمة واإلعالم مغطاة بسقف.
 .40.4بخالف منصات كبار الشخصيات والشخصيات المهمة واإلعالم ،يجب أن تكون كل فئة من فئات
المقاعد في االستاد قابلة للتقسيم إلى قطاعات منفصلة ،أحدها لمشجعي الفريق الضيف واآلخر
لمشجعي الفريق المضيف.
 .40.5يجب ترقيم المقاعد بأرقام واضحة ومتوافقة مع أرقام التذاكر وبطاقات الدخول والدعوات
التي يصدرها النادي المضيف ،وينطبق ذلك على جميع المقاعد بما فيها مقاعد كبار الشخصيات
والشخصيات المهمة واإلعالم والدرجة األولى والثانية والثالثة
 .40.6لمزيد من التفاصيل حول متطلبات مقاعد الجماهير وسعة االستاد ،يرجى االطالع على الملحق
رقم ( )3من هذه الالئحة.
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 .41بوابات الدخول
 .41.1يجب توفير خط انترنت خاص لعمليات المسح الضوئي للتذاكر وذلك على كل بوابة من
بوابات االستاد ،عبر نقاط وصول السلكي باإلنترنت بسرعة  10ميجابيت بالثانية كحد أدنى.
 .41.2يجب تثبيت لوحات واضحة عن بعد  15متر على األقل ،على جميع بوابات الدخول
 .41.3كما يجب أيض ًا وضع الالفتات اإلرشادية للبوابات على محيط االستاد.
 .41.4يجب أيض ًا توفير الفتات إرشادية واضحة داخل وخارج االستاد ،إلرشاد الجماهير إلى قطاعات
الجلوس المختلفة في االستاد.
 .42أكشاك التذاكر
 .42.1يجب على كل نادي توفير كشكي تذاكر ( ،)2يخصص أحدها لجماهير الفريق الضيف في
منطقة استراتيجية قريبة من أماكن جلوسهم (بالقرب من مدخل جماهير الفريق الضيف أو بالقرب
من أماكن صف السيارات المخصصة لهم)
مكيفة وموصولة بالكهرباء بشكل كامل (مقبسي
 .42.2يجب أن تكون جميع أكشاك التذاكر
ّ
كهرباء ثالثيين بطاقة  13أمبير ،عدا عن المقابس المستخدمة للتكييف واإلضاءة).
 .42.3يجب أيض ًا توفير ما يلي في أكشاك التذاكر:
 .42.3.1خط انترنت  ،ASDLنقطة انترنت واحدة كحد أدنى لكل نافذة بيع تذاكر ،الحد
		
األدنى لسرعة اإلنترنت 10 :ميجابت في الثانية
		
 .42.3.2أن يكون التزيين الدعائي والالفتات واضحة وباللغتين اإلنجليزية والعربية ،حيث
		
يتوجب على النادي التسويق لمبيعات تذاكر الفريق الضيف أو الفريق المضيف ،ويعتبر
		
تضمين فئات األسعار اختياري ًا.
		
 .42.3.3اإلنارة الجيدة لألكشاك من الداخل والخارج
		
 .42.3.4أبواب مزودة بقفل خارجي مع إمكاني القفل من غير مفتاح من الداخل.
		
 .42.3.5طاولة وكراسي وسلة مهمالت صغيرة (بحيث تكفي لكل شباك تذاكر) يجب أن
		
يكون األثاث مناسب ًا لحجم كشك التذاكر ،كما يجب أن يتمكن موظفو المبيعات من الجلوس
		
أمام نوافذ البيع ،ليس تحتها أو بجانبها.
		
 .42.3.6عدم وجود أضرار أو تآكل ظاهر في أكشاك التذاكر .يجب طالء أكشاك التذاكر
		
سنوي ًا وصيانتها باستمرار.
		
 .42.3.7نظام حواجز طوابير االنتظار
		
 .42.3.8معدات إطفاء الحريق (بطانية الحريق وطفاية حريق واحدة)
		
 .42.4يجب أن تكون جميع أكشاك التذاكر على بعد  20متر على األقل من جميع البوابات ،ويفضل
أن تكون خارج محيط االستاد على مسافة قريبة .يجب أن يكون هناك مساحة آمنة بجانب كل كشك
من أكشاك التذاكر كي يصطف بها المشجعون ،ويجب أن يبعد كشك التذاكر ما ال يقل عن  20متر
من الطرقات أو أماكن مرور السيارات.
 .42.5لمزيد من التفاصيل حول متطلبات أكشاك التذاكر ،يرجى االطالع على الملحق رقم (.)3
 .43أمكان الجلوس والضيافة الخاصة بالشخصيات الهامة وكبار الشخصيات
 .43.1يجب أن يتوفر في كل استاد مقاعد لكبار الشخصيات والشخصيات المهمة ،على أن تكون
هذه المقاعد مغطاة ومرقمة بما يتناسب مع األرقام على التذاكر أو بطاقات الدعوة وذلك في
جميع مباريات لجنة دوري المحترفين.
 .43.2يجب أن يوفر االستاد صالة /غرفة ضيافة واحدة على األقل لتلبية متطلبات الضيافة لكبار
الشخصيات والشخصيات المهمة.
 .43.3لمزيد من التفاصيل حول متطلبات مقاعد الشخصيات المهمة وكبار الشخصيات ،يرجى
االطالع على الملحق ( )3من هذه الالئحة.
 .44الجمهور من أصحاب الهمم
 .44.1يجب تخصيص منطقة معينة ألماكن جلوس المشجعين من أصحاب الهمم (مع وجود مقعد
للمرافق) في مكان آمن ومريح ،يسمح برؤية واضحة للملعب .لمزيد من التفاصيل حول متطلبات
أماكن جلوس المشجعين من أصحاب الهمم ومقاعد مرافقيهم ،يرجى االطالع على الملحق ()3
من هذه الالئحة.
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الفصل الثامن :التذاكر اإللكترونية
 .45عام
 .45.1ينبغي على جميع األندية المحترفة استخدام نظام التذاكر المركزي الذي توفره لجنة دوري
المحترفين
 .45.2كما ينبغي على جميع األندية أيض ًا االلتزام بدليل نظام التذاكر اإللكتروني الصادر عن لجنة
دوري المحترفين.
 .45.3في حال عدم التزام أي نادي باستخدام نظام التذاكر اإللكتروني ،سيخضع النادي لعقوبات
ودفع تعويض للجنة دوري المحترفين ولمزود خدمة التذاكر .يحدد المكتب التنفيذي للجنة دوري
المحترفين نوع وقيمة العقوبات المفروضة بحسب المخالفة
 .46متطلبات االستاد
 .46.1متطلبات االنترنت:
 .46.1.1يجب على النادي توفير خط إنترنت مخصص خط  ADSLفي جميع أكشاك
		
التذاكر وبوابات الدخول
		
 .46.1.2الحد األدنى لسرعة اإلنترنت 10 :ميجابت بالثانية
		
 .46.1.3توفير نقاط وصول السلكي لإلنترنت على جميع البوابات
		
 .46.2توفير الحواجز األمنية على جميع بوابات الدخول
 .46.2.1إعداد ثالثة طوابير انتظار متعرج على األقل ،على أن يكون هناك  3خطوط أفقية
		
على األقل لالنتظار ،وخطين للمسح الضوئي للتذاكر
		
 .46.3توفير الحواجز األمنية على جميع أكشاك التذاكر:
 .46.3.1إعداد ثالثة طوابير انتظار متعرج على األقل ،على أن يكون هناك  3خطوط أفقية
		
على األقل لالنتظار مع مداخل ومخارج محددة بوضوح
		
 .47يجب أن يوفر االستاد ما يلي:
 .47.1موظف أو مدير تذاكر متفرغ لهذا الغرض ،يكون مسؤو ًال عن جميع عمليات التذاكر في النادي
وتكون مسؤولية هذا الشخص القيام بالمهام التالية:
 .47.1.1التأكد من أن جميع عمليات التذاكر في النادي تتوافق مع معايير ومتطلبات
		
لجنة دوري المحترفين،
		
 .47.1.2أن يشكل نقطة االتصال الرئيسية مع لجنة دوري المحترفين بخصوص جميع
		
المسائل المتعلقة بالتذاكر،
		
 .47.1.3أن يشكل نقطة التواصل الرئيسية مع شركة «بالتينيوم ليست» لضمان توفير
		
معلومات واضحة بخصوص عمليات يوم المباراة كي يتاح توفير تذاكر المباراة قبل
		
سبعة أيام على األقل من يوم المباراة.
		
 .47.1.4التأكد من توفير معلومات ومستندات صحيحة حول االستاد ،بما فيها عدد
		
المقاعد المتوفرة بدقة ومتابعة تحديث هذه المعلومات بشكل دوري.
		
 .47.1.5التأكد من التزام النادي بالوفاء بجميع االلتزامات المتعلقة بتذاكر الرعاة وكبار
		
الشخصيات والمسؤولية االجتماعية للشركات وغير ذلك.
		
 .47.1.6إدارة مبيعات التذاكر الموسمية وعضوية النادي
		
 .47.1.7التشجيع على مشاركة المشجعين والعمل على زيادة المبيعات والعائدات
		
من خالل أنشطة ومبادرات النادي
		
 .48الالفتات:
 .48.1تثبيت الفتات إرشادية في االستاد لتسهيل الوصول إلى البوابات ومكتب التذاكر
 .48.2التزيين الدعائي ألكشاك تذاكر الفريق الضيف والفريق المضيف
 .49الحد األدنى من متطلبات موظفي المسح الضوئي للتذاكر:
 .49.1يجب توفير موظف مسح ضوئي واحد على األقل لكل  700شخص من عدد الجمهور
المتوقع.
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 .50الحد األدنى من متطلبات موظفي بيع التذاكر:
 .50.1يجب توفير موظف مبيعات واحد على األقل لكل  700شخص من عدد الجمهور المتوقع أن
يشتروا تذاكر للمباراة من مشجعي الفريق المضيف.
 .50.2يجب توفير موظف مبيعات واحد على األقل لكل  700شخص من عدد الجمهور المتوقع أن
يشتروا تذاكر للمباراة من مشجعي الفريق الضيف.
 .51لوائح التذاكر اإللكترونية ( دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي)
 .51.1تكون مسؤولية التذاكر اإللكترونية مسؤولية النادي المضيف ،ويشمل ذلك عمليات الطباعة
والتوزيع والبيع .توفر لجنة دوري المحترفين قوالب التذاكر التي يجب على النادي المضيف
استخدامها (راجع الملحق  )14يجب أن تتضمن جميع التذاكر المطبوعة رقم المقعد والرقم
المتسلسل لكل تذكرة.
 .51.2في حال لم يطلب النادي تصاميم مخصصة للتذاكر قبل الجولة األولى ب  60يوم على
األقل ،فإن لجنة دوري المحترفين تحتفظ بحق استخدام التصاميم الخاصة بها والتي تعدها للموسم.
 .51.3تعمل لجنة دوري المحترفين بالتنسيق مع النادي المضيف على إعداد الشروط واألحكام
الخاصة بالتذاكر ،والتي تنطبق على جميع حاملي التذاكر والواجب إيصالها لجميع األطراف المعنية.
 .51.4تبقى إيرادات التذاكر بحوزة لجنة دوري المحترفين لحين استقطاع كافة المبالغ من منصة
تزويد التذاكر اإللكترونية ،وبعد ذلك ،تقوم لجنة دوري المحترفين بتحويل المبالغ المستحقة لألندية.
 .51.5يحق للجنة دوري المحترفين وفق ًا لتقديرها المطلق ،زيادة عدد موظفي عمليات التذاكر في
حال عدم تحقيق النادي للحد األدنى للمتطلبات.
 .51.6يجب على جميع األندية المشاركة تقديم بيانات حساباتها البنكية قبل  10ايام عمل على االقل
من بداية موسم الدوري ،كي يتسنى للنادي الضيف إيداع قيمة التذاكر
 .51.7يجب على النادي المضيف تخصيص نسبة  %10على األقل من إجمالي التذاكر لجمهور
الفريق الضيف وذلك لجميع المباريات .يجوز أيض ًا زيادة هذه النسبة إلى  %30أو  %50في حال
استيفاء الشروط المنصوص عليها في ال مادة 31.2من الئحة التسويق .تقوم لجنة دوري
المحترفين باعتماد عدد المقاعد المخصصة لجمهور الفريق الضيف.
 .51.8في حال عدم تقديم طلب التذاكر وفق اإلجراءات المذكورة أعاله ،يلتزم النادي المضيف
بتغطية التكاليف التشغيلية لـ  %10من سعة االستاد اإلجمالية.
 .51.9في حال لم يقدم النادي الضيف طلب شراء تذاكر ،يجب على النادي المضيف ضمان توفير
كشك تذاكر نضيف وفعال في يوم المباراة بالقرب من القطاع المخصص لجماهير الفريق الضيف
(لتفاصيل المساحة ،راجع الملحق رقم  ،3المقاعد والمرافق) يجب على النادي المضيف ضمان
إمكانية بيع تذاكر لجماهير الفريق الضيف وذلك قبل المباراة بثالث ساعات .يتحمل النادي المضيف
جميع التكاليف المتعلقة بإنشاء أكشاك التذاكر وبمبيعات التذاكر.
 .51.10في حال عدم استيفاء أي من المتطلبات أعاله ،يحال الموضوع إلى لجنة االنضباط للبت فيه.
 .51.11ال يجوز توزيع التذاكر على أي من البوابات أو المناطق المحيطة باالستاد بما في ذلك أماكن
صف السيارات ،وال يسمح بتوزيع التذاكر إال في األكشاك المعتمدة من لجنة دوري المحترفين.
 .51.12تنطبق قائمة األسعار التالية على جميع مباريات المسابقات التي تنظمها لجنة دوري
المحترفين:
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 .52التذاكر المجانية:
 .52.1يجوز لألندية إصدار تذاكر مجانية بنسبة  %2من إجمالي عدد التذاكر باإلضافة إلى تذاكر الرعاة
وتذاكر كبار الشخصيات وتذاكر لجنة دوري المحترفين وشركاءها وتذاكر اإلعالم .تخضع هذه التذاكر
لنظام تعرفة التذاكر وضريبة القيمة المضافة كما هو موضح في جدول دليل التذاكر.
 .52.2كي تتمن األندية من الحصول على موافقة لطباعة تذاكر الرعاة ،يجب تقديم نسخ من عقود
األندية مع الرعاة بحيث توضح هذه العقود عدد التذاكر المخصصة.
 .52.3يكون الحد األقصى لعدد تذاكر كبار الشخصيات بحسب سعة منطقة كبار الشخصيات في كل
استاد.
 .52.4يجب تقديم مخصصات تذاكر لجنة دوري المحترفين في كل مباراة إال في الحاالت التي يذكر
فيها خالف ذلك:
.52.5في حال عدم المطالبة بتذاكر لجنة دوري المحترفين وشركائها ،ال يحق للنادي طرح هذه
التذاكر للبيع إال قبل موعد المباراة بثالث ساعات.
المنظمة

تذاكر كبار
الشخصيات

تذاكر الشخصيات
المهمة

الدرجة 1

بطاقة مواقف
الشخصيات المهمة

لجنة دوري
المحترفين

4

10

50

14

شركاء لجنة دوري
المحترفين

10

36

74

10

 .52.6دون اإلخالل بما جاء في المادة  ،31.10لمباراة تسليم درع دوري الخليج العربي ،يجب على
النادي المضيف توفير عدد أكبر من التذاكر للجنة دوري المحترفين ،بخالف العدد المذكور في المادة
 .31.10ستقوم لجنة دوري المحترفين بإصدار متطلبات التذاكر الخاصة بمباراة حمل الدرع.
 .52.7تقوم لجنة دوري المحترفين بتقديم طلب منفصل لتذاكر مباراة حمل الدرع.
 .52.8يجب على النادي المضيف التأكد من اإلحصاء الدقيق لعدد الحضور .يجب إحصاء جميع الحضور
في المباراة بما في ذلك كبار الشخصيات والشخصيات الهامة وفئات التذاكر  1و  2و  ، 3ويتم ذلك
إما عن طريق نظام إلكتروني أو بنظام يدوي على كل نقطة دخول.
 .52.9يجب على النادي المضيف اإلعالن عن عدد الحضور اإلجمالي وذلك في الدقيقة الـ  70من
زمن المباراة.
 .53لوائح التذاكر (مسابقة كأس سوبر الخليج العربي ،نصف نهائي كأس الخليج العربي ونهائي
كأس الخليج العربي)
 .53.1تكون مسؤولية طباعة وتوزيع التذاكر لمباريات كأس سوبر الخليج العربي ونهائي الكأس،
من اختصاص لجنة دوري المحترفين .تكون مسؤولية طباعة وتوزيع التذاكر لمباريات نصف نهائي
كأس الخليج العربي ،من اختصاص النادي المضيف.
 .53.2تعمل لجنة دوري المحترفين بالتنسيق مع النادي المضيف على إعداد الشروط واألحكام
الخاصة بالتذاكر ،والتي تنطبق على جميع حاملي التذاكر والواجب إيصالها لجميع األطراف المعنية.
تبقى جميع إيرادات التذاكر بحوزة لجنة دوري المحترفين .يجب على األندية المشاركة تقديم طلباتها
قبل يوم المباراة بـ  15يوم على األقل .تخصص هذه التذاكر في مواقع تحددها لجنة دوري المحترفين
مسبق ًا .تتحمل األندية المشاركة تكاليف هذه التذاكر ،ويجوز لها بيع هذه التذاكر بالقيمة اإلسمية
لمشجعيها.
 .53.3يكون تخصيص تذاكر مباريات نصف النهائي لكأس الخليج العربي على النحو التالي:
الفئة

لجنة دوري المحترفين

النادي المضيف /الفريق أ

النادي الضيف /الفريق ب

كبار الشخصيات

31/1

1%75

1%25

الشخصيات المهمة

31/1

1%75

1%25

الفئة 1

200

2%75

2%25

الفئة 2

ال ينطبق

%50

%50

الفئة

لجنة دوري المحترفين

/النادي المضيف
الفريق أ

/النادي الضيف
الفريق ب

كبار الشخصيات

31/1

31/1

31/1

الشخصيات المهمة

31/1

31/1

31/1

الفئة 1

200

%50

%10

الفئة 2

ال ينطبق

%50

%10

مالحظات:
 .53.5يحتسب ثلث عدد التذاكر بعد تخصيص تذاكر مسؤولي مباريات لجنة دوري المحترفين،
واحتساب  %75و %25من إجمالي عدد المقاعد بعد تخصيص تذاكر ممثلي لجنة دوري المحترفين
ومسؤولي مباريات لجنة دوري المحترفين.
 .53.6تحتسب نسبة  %50من تذاكر الدرجة األولى بعد تخصيص  200تذكرة للجنة دوري المحترفين
 .53.7في حال لم يقدم النادي المشارك طلب التذاكر قبل يوم المباراة بـ  15يوم على األقل
وفق ًا للمادة  ،32.2تكون التذاكر المخصصة لذلك النادي معروضة للبيع ألصحاب المصلحة اآلخرين.
يحدد المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين أسعار تذاكر نهائي كأس سوبر الخليج العربي
ونهائي كأس الخليج العربي وفق ًا لتقديره المطلق.
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 .53.4يكون تخصيص تذاكر مباراة نهائي كأس الخليج العربي ومباراة كأس سوبر الخليج العربي
على النحو التالي:

الفصل الخامس :اللوائح اإلدارية
 .54المخالفات
 .54.1إذا انتهكت األندية المشاركة أي ًا من األحكام الموضحة في مستند الالئحة الحالي ،للجنة دوري
المحترفين الحق في اتخاذ أي من اإلجراءات أو العقوبات المناسبة وفقا إلجراءات مراقبة الجودة و/أو
الئحة االنضباط اإلماراتية.
 .54.2يتم إزالة ومصادرة أي عنصر من العناصر الموجودة داخل منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة
المستخدمة من قبل النادي المشارك أو العبيه أو ممثليه ،إذا كانت ال تتفق مع مستند الالئحة الحالي
و/أو لوائح معدات التابعة للجنة دوري المحترفين و/أو لوائح لجنة دوري المحترفين ،أو قد يتم
إخفاء هذه العناصر وفق رؤية لجنة دوري المحترفين وقد يتعرض النادي المشارك المعني
للعقوبة أيض ًا.
 .54.3تتخذ لجنة دوري المحترفين كافة اإلجراءات القانونية وأية إجراءات أخرى مناسبة أخرى لمنع
الشركات غير المرخصة من التعريف التجاري المتعلق بالمسابقة أو أي استغالل آخر لمسابقات لجنة
دوري المحترفين.
 .54.4ال تتحمل لجنة دوري المحترفين وال الجهات التجارية التابعة لها مسؤولية تعويض أي من األندية
المشاركة عن أية خسائر أو رسوم أو أضرار أو تكاليف أيا كانت ،والتي قد تنشأ نتيجة حاجة النادي
المشارك لتعديل أو إعادة المفاوضات على اتفاقيته مع الشركاء التجاريين أو الرعاة.
 .54.5تتحمل األندية المشاركة المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالتزام العبيها ومدربيها ومدراءها
ومسؤوليها وشركائها أو الرعاة أثناء مسابقات لجنة دوري المحترفين.
الفصل السادس :احكام ختامية
 .55األحكام الخاصة
 .55.1يجب 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.
 .55.2يعتبر كل حكم يرد في الئحة أو قرار يخالف هذه الالئحة الغي ًا وتسري هذه الالئحة اعتبارا من
بداية موسم  ،2018/2017اال انه في حال أي تعارض مع النظام األساسي لالتحاد تطبق احكام
النظام األساسي.
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 .56المسائل غير المنصوص عليها
 .56.1يتم 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.
 .56.2في حال عدم التزام النادي المشارك بأي من المواد المنصوص عليها في الئحة التسويق،
تفرض على النادي غرامة مالية وفق ًا إلجراءات ضبط الجودة ،وفي حال لم تكن المخالفة من ضمن
قائمة المخالفات المنصوص عليها في الئحة الغرامات ،تحال المسألة للجنة االنضباط في اتحاد كرة
القدم.
 .57التصديق واالعتماد
 .57.1تم اعداد هذه الالئحة بمعرفة المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين وتم اعتمادها
والتصديق عليها من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة ويتم العمل بها اعتباراً من تاريخ .......................
ملحق  :1الشركاء التجارييون للجنة دوري المحترفين
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ملحق  :2الخلفيات اإلعالمية للمؤتمرات الصحافية
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:7 ملحق
Dimensions

Option 1 – 1140 x 90 px (20 repetitions in perimeter)
Option 2 – 2280 × 90 px (10 repetitions in perimeter)

Image

Option 1 – EPS: 12.66 x 1 m
Option 2 – EPS: 25.33 x 1 m
Hi-Res Illustrator/ Vector PDF/ PSD

Video

Uncompressed MOV – without Audio

Codec

Animation

Animation Length

30.00 seconds

Screenshots/Frame

30 frames/sec

Color mode

RGB

Maximum file/data size

250 MB

Minimum time per one slide

7.5-10 sec

Maximum no. of slides

3 – 4 slides in 30 sec animation
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:9 ملحق

3D cam Carpets – PLC’s Positions
3D cam Carpets – Club’s Positions

10 ملحق
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Appendix 13: Other assets / properties related to Competitions
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