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القسم األول: األمور الفنية
1. نظام المسابقة

1.1 دوري الخليج العربي:  
1.1.1 تقام مباريات المسابقة وفقًا لنظام الدوري، حيث تلعب األندية المشاركة مع    

بعضها البعض مرتين على مدار الموسم، حيث يلعب النادي في مباراة كفريق مضيف    
والمباراة األخرى كضيف.   

2.1.1 وفقًا لنظام الدوري، تمنح األندية النقاط التالية:   
3 نقاط  = فوز     

نقطة واحدة  = تعادل     
ال شيء  = خسارة     

3.1.1 وفقًا لالئحة تراخيص األندية اإلماراتية من الممكن أن يبدأ أي نادي من األندية    
المسابقة مع خصم ثالث نقاط منه.   

4.1.1  يتم ترتيب األندية في جدول الدوري ترتيبًا تنازليًا وفقًا لعدد النقاط التي أحرزها كل    
نادي، ووفقًا لهذا الجدول يعتبر النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط في نهاية    

الموسم هو الفائز ببطولة المسابقة.   
5.1.1  إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقًا    

للمادة رقم )15( من الئحة دوري الخليج العربي.   
6.1.1 يهبط الناديان القابعان في المركزين األخير وقبل األخير في جدول المسابقة في    

نهاية الموسم إلى مسابقة دوري الدرجة األولى اإلماراتي )المشار إليه فيما بعد    
»الدرجة األولى«(.   

2.1 كأس الخليج العربي:  
1.2.1 يتم تقسيم االربعة عشر فريق إلى مجموعتين )أ، ب( بنظام القرعة بحيث تتكون كل    

مجموعة من )7( فرق.   
2.2.1 تقام مباريات كل مجموعة بنظام دوري من دور واحد، بحيث تلعب األندية    

المشاركة مع بعضها البعض مباراة واحدة خالل مرحلة المجموعات ويحدد النادي    
المضيف عن طريق القرعة قبل بداية الموسم.   

3.2.1 وفقًا لنظام الدوري، تمنح األندية النقاط التالية:   
3 نقاط  = فوز     

نقطة واحدة  = تعادل     
ال شيء   = خسارة     

4.2.1 يتم ترتيب األندية في كل مجموعة ترتيبًا تنازليًا وفقًا لعدد النقاط التي أحرزها    
كل نادي في المجموعة، ووفقًا لهذا الجدول يصعد أصحاب المراكز األربع االولى    

في كل مجموعة إلى المراحل النهائية )مرحلة الدور ربع النهائي(. إذا تساوى ناديان أو    
أكثر في عدد النقاط بالمجموعة، يتم تحديد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة رقم    

)15( من الئحة المسابقات.   
5.2.1 تقام المرحلة النهائية للمسابقة من ثالث مراحل: الدور ربع النهائي و دور قبل    

النهائي والنهائي.   
6.2.1 يقام الدور ربع النهائي من مباراة واحدة تقام على ملعب الفريق األعلى في    

ترتيب المجموعة الخاصة به على أن تكون المباريات بين الفرق على النحو التالي:   
1.6.2.1 الدور ربع النهائي األول: الفريق صاحب المركز األول في المجموعة )أ(     

مع الفريق صاحب المركز الرابع في المجموعة )ب(    
2.6.2.1 الدور ربع النهائي الثاني: الفريق صاحب المركز الثاني في     

المجموعة )ب( مع صاحب المركز الثالث في المجموعة )أ(    
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)ب( مع صاحب المركز الرابع في المجموعة )أ(    
4.6.2.1 الدور ربع النهائي الرابع: الفريق صاحب المركز الثاني في     

المجموعة )أ( مع صاحب المركز الثالث في المجموعة )ب(    
7.2.1 يقام الدور قبل النهائي من مباراة واحدة وفقًا للتالي:   

1.7.2.1 الفائز من الدور ربع النهائي األول مع الفائز من ربع النهائي الثاني     
على ملعب الفائز من الدور ربع النهائي األول    

2.7.2.1 الفائز من الدور ربع النهائي الثالث مع الفائز من الدور ربع النهائي     
الرابع على ملعب الفائز من الدور ربع النهائي الثالث.    

8.2.1 يقام الدور النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد يحدد وينظم من قبل    
اللجنة.   

9.2.1 في المراحل النهائية للدور ربع النهائي ونصف النهائي يحق للفريق الضيف شراء    
50% من سعة االستاد باستثناء منصة كبار الشخصيات وكبار الشخصيات الهامة والكبائن    

)ان وجدت(.   
2.2 كأس سوبر الخليج العربي  

1.2.2 تقام المسابقة من مباراة واحدة على ملعب محايد يحدد بواسطة اللجنة على    
أن يتم اعتبار الفريق الفائز بمسابقة دوري الخليج العربي في الموسم السابق هو    

الفريق )أ( ويتمتع بمزايا الفريق المضيف من ناحية ألوان المالبس ودكة البدالء ومقاعد    
الجماهير، على أن يتم اعتبار الفريق الفائز ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة    

الفريق )ب(.   
2. قانون اللعبة

1.2 تقام كافة مباريات المسابقة طبقا لقوانين لعبة كرة القدم الموضوعة من قبل مجلس   
االتحاد الدولي لكرة القدم والتي تم نشرها من قبله والمعتمدة من الفيفا.  

2.2 يتكون كل فريق من أحد عشر العبًا أساسيًا بينهم حارس مرمى باإلضافة إلى تسعة العبين بدالء   
كحد أقصى.  

3.2 إذا أصبح عدد الالعبين في أي فريق أقل من سبعة )7( العبين قبل أو أثناء أي مباراة من مباريات   
المسابقة، تطبق المادة رقم )23( من هذه الالئحة.  

4.2 يحق لثالثة )3( العبين من الالعبين البدالء المسجلين في القائمة األساسية المشاركة في   
المباراة.  

3. مدة المباراة
1.3 دوري الخليج العربي & دوري الخليج العربي تحت 21 سنة  

1.1.3 تبلغ مدة كل مباراة من مباريات المسابقة 90 دقيقة، تقسم على شوطين مدة    
كل منهما 45 دقيقة يتخللهما استراحة بين الشوطين مدتها 15 دقيقة، تبدأ مع إطالق    

صفارة انتهاء الشوط األول وتنتهي بإطالق صفارة بداية الشوط الثاني.   
2.3 كاس الخليج العربي   

1.2.3 تبلغ مدة كل مباراة من مباريات المسابقة 90 دقيقة، تقسم على شوطين مدة    
كل منهما 45 دقيقة باإلضافة إلى استراحة بين الشوطين مدتها 15 دقيقة، تبدأ مع    

إطالق صفارة انتهاء الشوط األول وتنتهي بإطالق صفارة بداية الشوط الثاني.   
2.2.3 في المراحل النهائية من مباريات المسابقة )الدور ربع النهائي والدور النصف    

نهائي والدور النهائي(، في حال انتهاء الوقت األصلي بالتعادل بين الفريقين، ستكون    
هناك  أوقات إضافية لمدة شوطين مدة كل شوط 15 دقيقة وفي حال استمرار    

التعادل سيتم تحديد الفريق الفائز من خالل اللجوء إلى الضربات الترجيحية وفقًا لإلجراءات    
الموضحة في قانون اللعبة، بحيث يلعب كل فريق )5( ضربات من منطقة الجزاء، وفي    

حال استمرار تعادل الفريقين في الضربات الترجيحية يتم تحديد الفريق الفائز عن طريق    
لعب كل فريق لضربة ترجيحية إلى أن يتغلب فريق على اآلخر.   
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3.3 كأس سوبر الخليج العربي  
1.3.3 تبلغ مدة كل مباراة من مباريات المسابقة 90 دقيقة، تقسم على شوطين مدة    
كل منهما 45 دقيقة يتخللهما استراحة بين الشوطين مدتها 15 دقيقة، تبدأ مع إطالق    

صفارة انتهاء الشوط األول وتنتهي بإطالق صفارة بداية الشوط الثاني في حال انتهاء    
الوقت األصلي بالتعادل بين الفريقين، لن يتم لعب أوقات إضافية ويتم تحديد الفريق الفائز    

من خالل اللجوء إلى الضربات الترجيحية وفقًا لإلجراءات الموضحة في قانون اللعبة، بحيث     
يلعــب كل فريــق )5( ضربــات مــن منطقــة الجــزاء، وفــي حــال اســتمرار تعــادل الفريقيــن فــي    

الضربات الترجيحية يتم تحديد الفريق الفائز عن طريق لعب كل فريق لضربة ترجيحية إلى    
أن يتغلب فريق على اآلخر.   

4. وصول الفرق وقائمة أسماء الالعبين
1.4 يجب أن تصل الفرق )بما في ذلك الالعبين ومسؤولي الفريق( إلى اإلستاد في موعد أقصاه 90   

دقيقة قبل بدء أي مباراة من مباريات المسابقة. وتوقع عقوبة على الفريق الذي يتأخر عن   
الموعد المحدد لعدم التزامه بقائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة طبقا إلجراءات ضبط الجودة.  

2.4 يتحمل مدير الفريق مسؤولية اعتماد »قائمة أسماء الالعبين« على النظام اإللكتروني لالتحاد   
)FA NET( في موعد أقصاه 90 دقيقة قبل بدء المباراة. ويجب أن تشمل القائمة ما يلي:  

4.2.1 الالعبون الـ 11 الذين سيبدؤون المباراة،   
4.2.2  الالعبون البدالء، وعددهم 9،    

4.2.3 كابتن الفريق،   
4.2.4 حارس مرمى الفريق )األساسي واالحتياطي(   

4.2.5 قائمة بعدد )10( من مسؤولي الفريق كحد أقصى الذين سيجلسون على دكة    
البدالء.   

4.2.6 توقيع مدير الفريق باعتماد القائمة.   
5. قائمة البداية

1.5 يقوم النادي المشارك بإدخال واعتماد قائمة المباراة قبل 24 ساعة وحتى 90 دقيقة من   
موعد انطالق المباراة، على أن يقوم مراقب المباراة باعتماد قائمة البداية النهائية للمباراة والتحقق   

بمساعدة الحكم الرابع أثناء فحص مالبس الالعبين قبل بدء المباراة، على أن يكون مراقب المباراة هو   
الشخص الوحيد المخول له تغيير القائمة في حال رغبة النادي في ذلك في الفترة من قبل 90   

دقيقة وحتى موعد انطالق المباراة.  
2.5 توزع قائمة بداية المباراة النهائية على الفريقين المشاركين ووسائل اإلعالم وجهات البث   

والطاقم المسؤول عن اللوحات اإلعالنية اإللكترونية.  
3.5 عند استكمال قائمة الالعبين وقبل بداية المباراة، ال يجوز إجراء اية تبديالت فيما عدا الحاالت التالية:  

1.3.5 إذا كان أي من الالعبين األحد عشر المشار إليهم في قائمة االختيار غير قادر على    
البدء في المباراة بسبب مشكلة صحية طارئة )إصابة جسدية(، يجوز استبداله فقط    

بأحد الالعبين السبعة البدالء الموجودين في قائمة البداية. في هذه الحالة، يجوز استبدال    
الالعب البديل بالعب آخر غير مدرج في قائمة بداية المباراة لكيال يقل عدد البدالء عن سبعة    

العبين قبل بداية المباراة. ووفقًا لما سبق يمكن للفريق استبدال ثالثة العبين أثناء سير    
المباراة. وفي هذه الحالة، ال يجوز لالعب المصاب المشاركة بأي شكل في المباراة، كما    

ال يجوز له الجلوس على دكة الفريق.   
2.3.5 في حال عدم تمكن أي من الالعبين التسعة البدالء من المشاركة في المباراة    

بسبب حالة صحية طارئة، يجوز استبدال الالعب بالعب آخر مسجل غير مدرج في قائمة    
بداية المباراة.    

3.3.5 يجب على النادي المعني، عند الطلب، تقديم الشهادات الطبية والتقارير    
المطلوبة للجنة.   

4.5 يتم اعتبار الالعب مشارك فعليًا في المباراة حال مشاركته فعليا في أي وقت من أوقات المباراة   
ونزوله إلى أرض الملعب سواء كان من الالعبين األساسيين أو البدالء.  
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ال 6. المسؤولون المصرح لهم بالجلوس على دكة البدالء

1.6 يحق لعشرة أفراد من مسؤولي الفريق أن يجلسوا على دكة البدالء.  
2.6 يجب على مسؤولي الفريق والمسجلين في المباراة إرتداء بطاقات االعتماد في المناطق   

الرسمية باإلستاد.  
3.6 يجب أن تشمل قائمة المسؤولين المعتمدة على النظام اإللكتروني )FA NET( على ما يلي:  

1.3.6 مدير الفريق/ مشرف الفريق/ إداري الفريق، بحد أقصى شخص واحد من بينهم.   
2.3.6 المدير الفني   

3.3.6 مساعد المدرب    
4.3.6 الطبيب   

5.3.6 أخصائي العالج الطبيعي   
6.3.6 مساعد المدرب/ مدرب اللياقة البدنية/ مدرب حراس المرمى   

7.3.6 المترجم )يمكن االستغناء عن المترجم وتسجيل مساعد مدرب أو مدرب لياقة بدنية    
اضافي إذا كان المدرب غير أجنبي(.   

4.6 لتجنب الشك في شغل األشخاص المعنيين للمناصب المذكورة في المادة )6-3-3( إلى المادة   
)6-3-7(، فقط أولئك الذين قاموا بتقديم مؤهالتهم على النحو المشار إليه في المواد من )4-9   

حتى 9-13( من الئحة المسابقات، والتي وافقت عليهم لجنة دوري المحترفين، هم فقط المؤهلون   
بالجلوس على مقاعد بدالء الفريق. عالوة على ذلك، يتوجب على المسؤولين المسجلين في القائمة   

في المواد من )6-3-1( الى )6-3-5( أن يجلسوا على دكة الالعبين في كل مباراة من مباريات   
المسابقة فيما عدا الحاالت التي ال يسمح لهم بالجلوس فيها على دكة الالعبين نتيجة لقرارات لجنة   

االنضباط في اتحاد الكرة.  
7. ايقاف المباريات

1.7 إذا أوقف الحكم أي مباراة من مباريات المسابقة قبل نهاية الوقت الفعلي بسبب أي قوة   
قاهرة أو أي حوادث أخرى، على سبيل المثال ال الحصر، إذا لم يكن الملعب مناسبًا الستكمال المباراة   

أو جراء ظروف الطقس إلى غير ذلك، يجب إتباع اإلجراءات التالية:   
2.7 يتم إيقاف المباراة مؤقتا بشكل مباشر لمدة ثالثين دقيقة حتى تتحسن الظروف بشكل يسمح   

باستئناف المباراة، ما لم يقرر الحكم إمكانية استئناف المباراة في وقت مبكر قبل انتهاء الثالثين   
دقيقة.  

3.7 إذا ما قرر الحكم استئناف المباراة طبقا للمادة رقم )2.7( أعاله، يحق لألندية المشاركة أن تطلب   
خمس دقائق إضافية كوقت لالستعداد واإلحماء.  

4.7 إذا كان الحكم ال يستطيع استئناف المباراة بعد مرور ثالثين دقيقة من إيقافها، تلغى المباراة طبقا   
للمادة رقم )21( من الئحة المسابقة.  

8. المباريات الملغاة أو المؤجلة بسبب القوة القاهرة أو الحوادث الطارئة
1.8 يحق لإلدارة التنفيذية إلغاء أو تأجيل المباراة بسبب القوة القاهرة أو الحوادث الطارئة خالل الـ 24   

ساعة ولمدة 3 ساعات قبل بداية المباراة، على أن يكون قرار الحكم ومراقب المباراة في اإللغاء   
أو التأجيل في الفترة من 3 ساعات وحتى بداية المباراة، على أن يقوم الحكم باالنتظار لمدة 30   

دقيقة كحد أقصى من موعد بدء المباراة قبل أن يتخذ القرار النهائي بإلغاء المباراة.  
2.8 في حالة تجدد الحادث الطارئ بعد بدء المباراة، يجوز للحكم االنتظار لمدة 30 دقيقة بحد   

أقصى بناًء على تقييم الوضع الخاص بالحالة الطارئة، قبل أن يتخذ القرار النهائي بإلغاء المباراة.  
3.8 في حالة إلغاء أو تأجيل مباراة بسبب قوة قاهرة، تلعب هذه المباراة في اليوم التالي ليوم   

المباراة إال في حال قررت اللجنة الفنية غير ذلك، وتعاد المباراة بالكامل بصرف النظر عن النتيجة والوقت   
المتبقي، على أن يتم إلغاء جميع البطاقات الصفراء والحمراء الخاصة بالمباراة، مع اإلبقاء على   

العقوبات الصادرة عن لجنة االنضباط الناتجة عن التقرير اإلضافي لحكم أو مراقب المباراة، باإلضافة إلى   
ذلك في حال غياب أي العب عن المباراة الملغاة بسبب االيقاف ال يتم استنفاذ عقوبة اإليقاف خالل   

تلك المباراة ) أي وكأن المباراة لم تلعب بعد(.  
4.8 في حال لم تلعب المباراة في اليوم التالي تحدد اللجنة الفنية تاريخ ووقت ومكان إعادة   

المباراة.  
5.8 ال يجوز االعتراض و/أو استئناف القرارات المذكورة في المواد أعاله.  11
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9.المباريات المؤجلة والملغاة بسبب التيار الكهربائي و/أو عيوب اإلضاءة
1.9 في حالة قيام الحكم بتأجيل أو إلغاء مباراة من مباريات المسابقة بسبب انقطاع التيار   

الكهربائي بما يؤثر على اإلضاءة، يجب إتباع اإلجراءات التالية:  
1.1.9 في حالة حدوث انقطاع في الكهرباء و/ أو إضاءة الملعب قبل بدء المباراة    

وتعذر إعادتها خالل 30 دقيقة بدءاً من الموعد المحدد النطالق المباراة، يجب تأجيل المباراة    
وإعادتها على أن يتم تحديد الملعب من قبل اللجنة الفنية.   

2.1.9 في حالة انقطاع الكهرباء و / أو إضاءة الملعب أثناء المباراة وتعذر استئنافها    
في غضون 30 دقيقة:   

1.2.1.9 إذا كانت النتيجة لصالح النادي الضيف، يجب على الحكم إنهاء     
المباراة بفوز النادي الضيف بنتيجة )3-0(، ما لم تكن نتيجة المباراة الفعلية     

أكبر من ذلك.    
2.2.1.9 في حالة التعادل أو خسارة النادي الضيف، تعاد المباراة بصرف     

النظر عن النتيجة والوقت المتبقي.    
3.2.1.9 في حالة انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى خالل المباراة يكون القرار     

النهائي في ذلك الشأن لحكم ومراقب المباراة.    
2.9 دون اإلخالل بالمادتين رقم )9-1-1( و )9-1-2( أعاله، في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء أي   

مباراة من مباريات المسابقة المقامة على إستاد محايد أو في مباراة تنظمها اللجنة، ينهي   
الحكم المباراة وتلغي النتيجة وتطبق المادة رقم )21( من الئحة المسابقة.   

3.9  باستثناء حاالت القوة القاهرة، يكون النادي المستضيف مسؤواًل عن التكاليف التي تكبدها اللجنة   
والتي تنتج عن إلغاء أو تأجيل المباراة بسبب التيار الكهربائي و/أو عيوب االضاءة.  

10. إلغاء المباريات بسبب طرد أكثر من العب
1.10 إذا وصل عدد العبي أحد الفريقين أثناء أي مباراة من مباريات المسابقة ألقل من سبعة العبين   

على أرض الملعب، يتعين حينئذ على الحكم إنهاء المباراة وإتباع اإلجراءات المنصوص عليها في   
الئحة االنضباط.  

11. ميدان اللعب
1.11 تتولى األندية مسؤولية الحفاظ على ميدان اللعب في حالة جيدة لضمان انسيابية أداء الالعبين   
على أرض الملعب خالل مباريات المسابقة لالرتقاء بالمستوى الفني للمباريات، وفي حال كانت أرضية   

الملعب بحالة سيئة، يحق للجنة الفنية اختيار الملعب البديل على أن يتحمل النادي المضيف جميع   
التكاليف الناتجة عن تغيير الملعب.  

2.11 يجب أن يتحمل النادي المضيف ضمان عدم إقامة أية أنشطة أو فعاليات )بما في ذلك على   
سبيل المثال وليس الحصر الدورات التدريبية( على ميدان اللعب قبل 48 ساعة من مباريات   

المسابقة.  
3.11  يجب أن يضمن النادي المضيف تخطيط أرضية الملعب وفقا للقانون رقم )1( من قوانين   

لعبة كرة القدم )بما في ذلك كافة المالحق( وتكون المسؤولية بالكامل على طرف النادي بأن   
يتأكد من تخطيط الملعب وفقًا لقوانين لعبة كرة القدم.  

4.11 عند الوصول إلى االستاد، يلتزم مراقب المباراة والحكام بفحص الملعب الذي تقام عليه المباراة،   
ويجب عليهم التأكد من أن كافة الترتيبات والتجهيزات قد تمت وقفا لقوانين لعبة كرة القدم   

وكافة لوائح اللجنة ذات الصلة. وإذا لم تتفق حالة ميدان اللعب )بما في ذلك أبعاد المرمى وأرض   
الملعب( مع قوانين لعبة كرة القدم و/ أو كافة لوائح اللجنة ذات الصلة، يصدر مراقب المباراة و/  

أو حكام المباراة تعليماتهم للنادي المضيف بتعديل الوضع الراهن لميدان الملعب.  
5.11 إذا لم يكن ممكنًا القيام بالتعديل حتى قبل )50( خمسين دقيقة على األقل من بداية   

المباراة وفقا للمادة رقم )11-4( اعاله، يتم فرض غرامة على النادي بقيمة )50,000( خمسين ألف   
درهم طبقًا إلجراءات ضبط الجودة، وفي حال تعذر إجراء التعديالت الالزمة حتى قبل 15 دقيقة من   

بداية المباراة يتم إلغاء المباراة واعتبار الفريق الضيف فائزاً )0-3(.  
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وكاميرات النقل التلفزيوني عند رش أرضية الملعب، ويتحمل النادي المضيف المسؤولية الكاملة   
والتكلفة المالية الناتجة عن حدوث أي تلفيات في المعدات الناتجة عن رش الملعب ويحق للنادي   

المضيف رش أرضية الملعب بالماء في األوقات التالية:  
1.6.11 قبل بداية فترة اإلحماء، على أن يتوقف رش الملعب قبل ساعة واحدة من بداية    

المباراة،   
2.6.11 بعد انتهاء فترة اإلحماء مباشرة أي قبل 20 دقيقة من بداية المباراة ولمدة    

أقصاها 5 دقائق،   
3.6.11 بين شوطي المباراة مباشرة بعد نهاية الشوط األول ولمدة أقصاها 5 دقائق،    

على أن يكون بدء رش الملعب بعد خروج الالعبين.   
وفي جميع األحوال، يجب على النادي المضيف إبالغ مراقب المباراة عن توقيتات رش    

الملعب في االجتماع التنظيمي المنعقد قبل ثالث ساعات من بداية المباراة، وفي حال    
رش الملعب وعدم إخبار مراقب المباراة، يتم تغريم النادي طبقًا إلجراءات ضبط الجودة.   

7.11 يجب أن يلعب النادي جميع مبارياته في المسابقة في نفس اإلستاد. كما يجب على النادي   
في حاالت عدم جاهزية االستاد والتي تحول بينه وبين لعب مبارياته في اإلستاد الخاص به، إبالغ اإلدارة   

التنفيذية للجنة في موعد أقصاه أسبوع قبل بداية المباراة، متضمنًا الملعب البديل، ونسخة   
من االتفاق مع النادي صاحب الملعب البديل، وسبب التغيير، على أن يكون الملعب البديل معتمد من   

اإلدارة التنفيذية، ويكون القرار النهائي في هذا الشأن وفقًا لتقدير المكتب التنفيذي للجنة دوري   
المحترفين.  

8.11 يجب على النادي في حاالت القوة القاهرة أو ألي سبب أخر الذي يحول بينه وبين لعب مباراة   
أو أكثر في اإلستاد الخاص به، يتم إبالغ اإلدارة التنفيذية للجنة على الفور، متضمنًا الملعب البديل،   

ونسخة من االتفاق مع النادي صاحب الملعب البديل، وسبب التغيير على أن يتم يتحمل النادي المضيف   
جميع الحقوق والواجبات الخاصة بتنظيم المباراة على الملعب البديل، على أن يكون الملعب   

البديل معتمد من اللجنة الفنية، ويكون القرار النهائي في هذا الشأن وفقًا لتقدير اللجنة الفنية   
للجنة دوري المحترفين.  

12. دكة البدالء والمنطقة الفنية
1.12 تخصص لكل فريق دكة قريبة من الملعب يجلس عليها مسؤولي الفريق والجهاز الطبي   

والالعبين البدالء.  
2.12  يجب أن يكون لكل منطقة فنية مدخل مباشر إلى أرض الملعب ويجب أن توجد كل منطقة   

منهما على مسافة متساوية من خط المنتصف.  
3.12 يجب أن تحتوي دكة الفريق على 20 مقعداً مثبتًا ومزوداً بمساند للظهر كحد أدنى،   

ويحظر وجود مقاعد متحركة، ويجب تغطية المقاعد لحمايتها ضد الطقس السيئ أو في حالة   
حدوث شغب جماهيري.  

4.12  يسمح لعشرة أشخاص من مسؤولي الفريق وتسعة العبين بدالء كحد أقصى، بالجلوس   
على دكة الفريق شريطة حصولهم على بطاقة االعتماد المناسبة.  

5.12  ال يسمح لالعبين أو مسؤولي الفريق الذين على دكة الفريق باستعراض أية لقطات تلفزيونية   
للمباراة و/ أو استخدام وسائل التواصل اإللكترونية ومنها على سيبل المثال ال الحصر، الهواتف   

المحمولة، األجهزة اللوحية، أجهزة التواصل الالسلكية وغيرها من وسائل التواصل. ما لم يكن الجهاز   
اإللكتروني المستخدم لألغراض الفنية وغير موصاًل باإلنترنت أو بأي جهاز آخر، ويحق لمراقب المباراة   

مصادرة أي من هذه الوسائل في حال انتهاك هذه المادة.  
6.12 إذا تجاوز عدد األشخاص الجالسين على دكة البدالء في أي وقت العدد المسموح به بموجب   

المادة رقم )12-4( المذكورة أعاله، توقع غرامة على النادي المسؤول طبقًا إلجراءات ضبط الجودة.  
7.12 في حالة رفض مجموعة أو أكثر من األعضاء المنتمين ألحد األندية المشاركة والغير مسجلين   

في قائمة مسؤولي الفريق خالل أي مباراة من مباريات المسابقة، ترك أرض الملعب )منطقة الملعب   
أو دكة الفريق أو المنطقة الفنية أو أي مكان آخر حول أرض الملعب( بعد إصدار تعليمات من الحكم   

13



يل
شغ

الت
ل 

دلي

بذلك، تعتبر نتيجة المباراة )3-0( لصالح الفريق اآلخر. وعالوة على ذلك، ينهي الحكم المباراة وتوقع   
غرامة على النادي المسؤول وفقًا لقرار لجنة االنضباط.  

8.12 يجب أن يرتدي كافة مسؤولي الفريق والالعبين الجالسين على دكة البدالء زي رياضي بلون   
مختلف عن األلوان التي يرتديها الالعبون والحكام الموجودين على أرض الملعب ويجب عليهم ارتداء   

قمصان التدريب عند تلقي التعليمات من قبل الحكام.  
9.12 تخصص الدكة الموجودة بالجانب األيسر )وأنت في مواجهة أرض الملعب( للفريق المضيف،   

بينما تخصص الدكة الموجودة بالجانب األيمن )وأنت في مواجهة أرض الملعب( للفريق الضيف. وفي   
حالة إقامة المباراة على أرض محايدة، تخصص الدكة الموجودة بالجانب األيسر للفريق المذكور أواًل،   

بينما تخصص الدكة الموجودة بالجانب األيمن للفريق المذكور ثانيًا.  
13. حصص التدريب الرسمية

1.13 مسابقتي دوري الخليج العربي & دوري الخليج العربي تحت 21 سنة   
1.1.13 لن يكون هناك حصص تدريب رسمية للفرق الضيف، ما لم يحدد خالف ذلك من    

قبل اللجنة الفنية.   
2.13 مسابقتي كاس الخليج العربي & كاس سوبر الخليج العربي  

1.2.13 يلتزم الناديان المشاركان في مباراة المسابقة بإجراء حصص تدريب رسمية قبل    
يوم واحد من المباراة النهائية ولمدة ساعة واحدة على ملعب المباراة المحدد من    

قبل اللجنة الفنية، وفي حال عدم التزام النادي بإجراء حصة التدريب الرسمية ما قبل    
يوم المباراة، يتم توقيع غرامة مالية قدرها )50,000( خمسين ألف درهم وفقًا    

إلجراءات ضبط الجودة   
2.2.13 يتم السماح لوسائل اإلعالم في حضور أول 15 دقيقة من تدريب الفريقين.   

3.2.13 يتم تحديد مواعيد حصص التدريب الرسمية من قبل اللجنة الفنية.   
4.2.13 في حال كانت أرضية الملعب بحالة غير جيدة و/أو إذا كانت الحالة الجوية ال    

تسمح باللعب على أرضية الملعب، يجوز للجنة الفنية تقليص الوقت المحدد لحصص    
التدريب الرسمية أو أن تلغي حصص التدريب الرسمية حسب تقديرها.   

14. اإلحماء
1.14 يحق للفرق اإلحماء على أرض الملعب قبل المباراة إذا كان الطقس يسمح بذلك )وفقًا لتعليمات   

ورؤية مراقب المباراة(، على أن يبدأ االحماء قبل بداية المباراة بخمسين دقيقة وينتهي قبل بدايتها   
بعشرين دقيقة.  

2.14 يحق لمراقب المباراة تحديد مكان لإلحماء في حال وجود تعديالت أو إصالحات داخل أرضية   
الملعب.  

3.14 يحظر على الفرق اإلحماء قبل و/أو بعد األوقات المحددة آنفا. وستغرم الفرق التي ال تلتزم   
بتوقيتات اإلحماء الرسمية قبل المباراة المحددة في المادة )14-1( المذكورة أعاله لعدم مراعاتها   

لقائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة وإجراءات ضبط الجودة. ويجوز للفريق عدم القيام بعملية   
اإلحماء إذا أراد ذلك.  

4.14 أثناء المباراة، قد يمارس كافة الالعبين البدالء في كل فريق عملية اإلحماء في الوقت   
نفسه، على أن تتم مساعدتهم بواسطة مسؤول واحد من مسؤولي الفريق بدون استخدام   

الكرة )ما عدا حارس المرمى( ويتم اإلحماء خلف المرمى بالقرب من دكة البدالء أو في منطقة تحدد   
بواسطة مراقب المباراة قبل بدايتها. وإذا كانت المساحة خلف المرمى ضيقة، يجوز لمراقب المباراة   

في هذه الحالة تحديد مساحة مجاورة لدكة الفريق، ويسمح في هذه الحالة لثالثة العبين فقط   
كحد أقصى من كل فريق بممارسة عملية اإلحماء في نفس التوقيت )دون استخدام الكرة(، وفي   

هذه الحالة، يجوز أن يقوم الالعبين الثالثة باإلحماء بمساعدة مسؤول واحد من مسؤولي الفريق.  

14



2
0

19
-2

0
18

ي 
ض

ريا
 ال

م
س

مو
ال 15. كرات المباراة والتدريب

1.15 مسابقة دوري الخليج العربي  
1.1.15 تقوم اإلدارة التنفيذية للجنة بتزويد كل نادي من األندية المضيفة لمباريات    

المسابقة بعدد )10( كرات تستخدم في كل مباراة من مباريات هذه المسابقة والتي    
تقام على أرض األندية المضيفة. ويجب على كل نادي الحصول على هذه الكرات في بداية    

كل موسم، كما يتعين على النادي المضيف التأكد من استخدام العشر كرات الجديدة    
في كل مباراة تقام على أرضه خالل الموسم.   

2.1.15 يتم ضبط ضغط هواء الكرات عند 0.8 إلى 1.0 بار، وتوضع هذه الكرات في    
غرفة الحكام قبل )120( دقيقة على األقل من بدء المباراة. ويجب على الحكام التأكد    

من القيام بهذا اإلجراء.   
3.1.15 يجب على األندية المشاركة استخدام الكرات المعتمدة من المكتب التنفيذي    
للجنة في جميع حصص التدريب الرسمية، والمؤتمرات الصحفية الرسمية يوم المباراة    

وفترات اإلحماء خالل المباريات.   
4.1.15 إضافة للكرات المشار اليها في المادة )15-1-1( أعاله، تقوم اإلدارة التنفيذية    

اللجنة بتزويد األندية قبل بداية الموسم بعدد )50( كرة للتدريب.   
1.15 مسابقة كاس سوبر الخليج العربي  

1.2.15 تقوم اإلدارة التنفيذية بتوفير عشر كرات لمباراة المسابقة.    
2.2.15 يتم ضبط ضغط هواء الكرات عند 0.8 إلى 1.0 بار، وتوضع هذه الكرات في    

غرفة الحكام قبل )120( دقيقة على األقل من بدء المباراة. ويجب على الحكام التأكد    
من القيام بهذا اإلجراء.   

3.2.15 يجب على األندية المشاركة استخدام الكرات المعتمدة من المكتب التنفيذي    
في جميع الفعاليات الرسمية، على سبيل المثال وليس الحصر حصص التدريب    

والمؤتمرات الصحفية وفترات االحماء، التقاط الصور الفوتوغرافية... الخ.   
2.15 مسابقة كاس الخليج العربي  

1.3.15 تعد الشركة المعتمدة من قبل اإلدارة التنفيذية هي المورد الرسمي لكرات    
المباريات والتدريب.   

2.3.15 يجب على النادي المضيف استخدام الكرات التي يتم توفيرها من قبل اإلدارة    
التنفيذية لمسابقة دوري الخليج العربي، كما يتعين على النادي المضيف التأكد من    

استخدام عشر كرات على األقل في كل مباراة تقام على أرضه خالل الموسم. فيما يخص    
المباراة النهائية للمسابقة ستقوم اللجنة بتوفير عدد )10( كرات ليتم استخدامها في    

المباراة.   
3.3.15 يتم ضبط ضغط هواء الكرات عند 0.8 إلى 1.0 بار، وتوضع هذه الكرات في    

غرفة الحكام قبل )120( دقيقة على األقل من بدء المباراة. ويجب على الحكام التأكد    
من القيام بهذا اإلجراء.   

4.3.15 يجب على األندية المشاركة استخدام الكرات المعتمدة من المكتب التنفيذي    
فقط في جميع األحداث والصور واالجتماعات واألنشطة الرياضية.   

3.15 مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 سنة  
1.4.15 يجب على األندية المشاركة استخدام الكرات التي يتم تسليمها من قبل اإلدارة    

التنفيذية والتي يتم استخدامها من قبل النادي المضيف في مباريات دوري الخليج    
العربي.   

2.4.15 يجب أن يكون ضغط الكرات بين )0.8 حتى 1.0 بار( على أن تكون الكرات في    
غرفة الحكام قبل 120 دقيقة على األقل من بدء المباراة، ويجب على حكام المباراة    

التأكد من التزام النادي بتلك التعليمات.   
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16. معدات الالعبين
1.16 يجب على األندية المشاركة االلتزام بالئحة المعدات المعتمدة من المكتب التنفيذي للجنة   

ومجلس إدارة االتحاد، والتي تحدد المالبس واألدوات التي يرتديها الالعبون والمسؤولون في مباريات   
المسابقة. ويتم العمل بالئحة المعدات من وقت وصول الممثلين الرسميين للنادي المشارك إلى   

اإلستاد وحتى وقت مغادرتهم.  
2.16 يجب على كل نادي تقديم عينة من طقم المالبس األول والثاني أو الثالث )القميص والشورت   

والجورب( لحراس المرمى والالعبين في الموعد الذي تحدده اإلدارة التنفيذية للجنة. مع االلتزام   
بضرورة أن يكون أحد أطقم المالبس من األلوان الفاتحة على أن يكون الطقم األخر من األلوان الداكنة.   
كما يجب الحصول على موافقة اإلدارة التنفيذية للجنة على جميع المالبس التي يستخدمها النادي   

داخل اإلستاد خالل مباريات المسابقة وفقا لإلجراءات التي حددتها الئحة المعدات واية تعليمات الحقة   
لها.  

3.16 يحق ويلتزم مسؤولي المباراة و/أو مراقب المباراة و/أو مسؤولي التسويق باإلدارة التنفيذية   
للجنة فحص مالبس الالعبين ومعداتهم في أرض الملعب، كما يحق لهم إرسال هذه المتعلقات إلى   

المقر الرئيسي للجنة للمزيد من الرقابة والفحص بعد انتهاء المباراة.  
4.16  تعد القرارات بشأن الموافقة على أغراض ومالبس الالعبين الواردة في لوائح معدات اللجنة   

نهائية. وال تتحمل اللجنة أدنى مسؤولية أو التزام في حال نشؤ أي نزاع نتيجة للتعاقد بين النادي   
المشارك والراعي )الرعاة( بسبب شروط اإلعالن الموجودة بالئحة المعدات. ويوافق النادي المشارك   

على تعويض اللجنة عن أي ضرر قد ينتج عن اتخاذ أي قرارات تتعلق بأغراض ومعدات الالعبين.  
5.16 يجب أن يكون اسم ورقم الالعبين المشاركين في مباريات المسابقة موضحًا على ظهر قميص   

اللعب مع ضمان ما يلي:  
1.5.16 أن يكون الرقم مقروء لطاقم التحكيم وللجمهور الموجود في اإلستاد من    

مسافة بعيدة باإلضافة إلى مشاهدي القنوات التلفزيونية.   
2.5.16 يجب أن يختلف لون األسماء واألرقام عن معدات الالعبين وأن تكون بألوان متباينة    

أو مكتوبة على رقعة ملونة مختلفة عن لون القميص )أي يكون اللون الفاتح فوق    
الداكن أو العكس(.   

3.5.16 يجب أن يرتدي كل العب نفس القميص بنفس الرقم واالسم في جميع مباريات    
مسابقات اللجنة. كما أن الرقم المخصص ألي العب مسجل في أيًا من مسابقات اللجنة    

األخرى ال يمكن استخدامه في هذه المسابقة إال إن كان لنفس الالعب، وفي حالة انتقال    
الالعب إلى فريق آخر، يجوز منح رقمه إلى العب آخر لم يكن لديه رقم في نفس الفريق خالل    

نفس الموسم. ويبدأ تسلسل أرقام الالعبين من 1 حتى 99 مع منح حارس المرمى رقم    
1 في أغلب األحيان.   

6.16 تقوم اإلدارة التنفيذية للجنة بتحديد ألوان أطقم مالبس كاًل من )حراس المرمى والعبي الفريق(   
قبل كل مباراة من مباريات المسابقة، وستتركز عملية اختيار األلوان على األلوان المعتمدة من قبل   

اإلدارة التنفيذية للجنة لكل فريق، على أن تكون أولوية تحديد األلوان في حال وجود تعارض وفقًا للتالي:  
1.6.16 مالبس العبو الفريق المضيف،   

2.6.16 مالبس العبو الفريق الضيف،   
3.6.16 مالبس حارس مرمى الفريق المضيف،   

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

يجــب أال يكــون هنــاك أي تشــابه بيــن ألــوان مالبــس الفريقيــن والتــي يجــب الموافقــة عليهــا من قبــل حكام المبــاراة قبل 
انطــالق المباراة.

7.16 في حال الوصول إلى استنفاذ كامل لجميع الخيارات المشار إليها أعاله، مع عدم إحضار الفريق   
الضيف لألطقم االحتياطية والتي 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(.   
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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 هذا الفشل الى الغاء المباراة سيتم تغريم النادي المعني بغرامة قدرها )10,000(   
عشرة آالف درهم وفقًا إلجراءات ضبط الجودة.  

17. سلوك الالعبين ومسؤولي الفريق
1.17 يلتزم جميع الالعبين ومسؤولي الفريق المشاركين في المسابقة بمبادئ الروح الرياضية   

واللعب النظيف في جميع المباريات وغيرها من أنشطة اللجنة.  
2.17 تختص لجنة االنضباط بالتعامل مع حاالت سوء سلوك الالعبين أو مسؤولي الفريق وتتم   

معاقبتهم وفقًا لالئحة االنضباط.  
3.17 يحظر التدخين مطلقا في ميدان اللعب ومناطق وسائل اإلعالم/البث وجميع المناطق الرسمية   

داخل اإلستاد )غرفة المالبس ونفق الالعبين، وغرفة المدربين الموجودة في المنطقة الرسمية   
وغيرها(. وسيتم التعامل في حالة خرق هذه المادة وفقًا لالئحة االنضباط.  

18. تصوير المباريات
1.18 يمكن للفرق تصوير مبارياتهم بواسطة كاميرا فنية أو أكثر )فيديو أو فوتوغرافية( توضع في   

األماكن المحددة لها بكل إستاد بمعرفة مراقب المباراة.  
19. تنظيم المباريات

1.19 مسابقة دوري الخليج العربي & كاس الخليج العربي &دوري الخليج العربي تحت 21 سنة  
1.1.19 يعتبر النادي المضيف في كافة مباريات المسابقة هو النادي المذكور أواًل في    

جدول المباريات. ويلتزم النادي )على نفقته الخاصة(، على سبيل المثال ال الحصر، بما    
يلي:   

ضمان إقامة المباراة وفقًا للوائح والتعاميم ذات الصلة.  1.1.1.19    
التأكد من تعيين المنسق العام للنادي المضيف الذي تم   2.1.1.19    

تسجيله واعتماده من قبل اإلدارة التنفيذية للجنة لكل مباراة مقامة على     
ملعبه في المسابقة،    

التأكد من توفير وتجهيز كافة المرافق المدرجة في الئحة   3.1.1.19    
اإلستادات الخاصة باللجنة بشكل جيد قبل كل مباراة من مباريات المسابقة،    

التأكد من تأمين مواقف مالئمة للسيارات وتوفير مدخل آمن   4.1.1.19    
لجميع الجهات المعنية بالمباراة، على سبيل المثال ال الحصر، الفرق     

المشاركة ومسؤولي المباراة )كما هو موضح في الفصل السادس من     
هذه الالئحة( والشركات التجارية التابعة ووسائل اإلعالم والجمهور،    

ضمان وجود كمية كبيرة من الثلج والماء والمرطبات )يجب   5.1.1.19    
على النادي المضيف على األقل توفير مرطبات وفواكه وساندويتشات( في     
غرف تغيير مالبس الفرق وغرفة تغيير مالبس الحكام وغرفة مراقبة تعاطي     

المنشطات ومكتب مسؤولي اللجنة والمركز اإلعالمي.    
التأكد من توفير 20 اسفنجة أو مناشف جديدة نظيفة مبللة   6.1.1.19    

بالماء المثلج )يتم تقديمها في صندوق تبريد( و10 كيلو غرام من الثلج     
و22 عبوة ماء حجم 500 ميلليتر لكل استراحة تبريد في كل شوط لكل     

فريق.    
التأكد من توفير 10 اسفنجة أو مناشف جديدة نظيفة مبللة   7.1.1.19    
بالماء المثلج )يتم تقديمها في صندوق تبريد( و5 كيلوا غرام من الثلج     

و14 عبوة ماء حجم 500 ميلليتر لكل استراحة تبريد في كل شوط لطاقم     
الحكام.    

17



يل
شغ

الت
ل 

دلي

التأكد من حضور طاقم العمل المسؤول باإلستاد يوم المباراة   8.1.1.19    
قبل 4 ساعات على األقل من موعد انطالق المباراة لكي يقوموا بالواجبات     

المنوطة بهم،    
التأكد من حضور منسق وأطفال جمع الكرات »اثني عشر طفاًل«   9.1.1.19    

قبل بداية المباراة بساعتين ونصف واستمرارهم في العمل حتى بعد    
    انتهاء المباراة بعشرة دقائق. يرجى العودة إلى الئحة برنامج الشباب للجنة 

للحصول على المزيد من المعلومات،    
10.1.1.19 ضمان وجود متطوعين وفريق عمل يتميز بالكفاءة التي تمكن     

النادي المضيف من الوفاء بالتزاماته التي تمت اإلشارة إليها في هذه     
الالئحة ولوائح اللجنة األخرى،    

11.1.1.19 ضمان الدخول لالستاد لكل من مسؤولي المبارايات ومسؤولي     
والعبي الفريق الضيف والرعاة والجماهير وجهات البث الرسمية واالعالم دون أي     

تمييز في الجنس أو العرق أو اللون أو الديانة أو المعتقد.    
12.1.1.19 يكون النادي المضيف مسؤواًل عن النظام واألمن قبل وأثناء     

وبعد المباراة. ويعتبر النادي المضيف مسؤواًل عن أية حوادث قد تحصل وقد     
تفرض عليه عقوبات نتيجة لهذه الحوادث.    

13.1.1.19 لمزيد من التنسيق وألمور االمن والسالمة يجب أن يحضر ويغادر     
العبو الفريق المضيف أو الفريق الضيف في الحافلة الخاصة بالفريق.    

14.1.1.19 يجب على النادي المستضيف توفير على األقل عدد )5( أجهزة     
اتصال السلكي لمسؤولي المباريات المعينين من قبل اإلدارة التنفيذية للجنة     

على أن تكون مشحونة بالكامل في كل مباراة من مباريات المسابقة     
وتكون متصلة مباشرًة مع مسؤولي النادي المضيف المسؤولين عن     

تنظيم المباراة.    
2.1.19 ال تتحمل اللجنة أدنى مسؤولية أو التزام في حال نشوء أي نزاع نتيجة تعاقد    
النادي المشارك أو أي من العبيه أو مسؤوليه أو موظفيه أو ممثليه أو وسطائه أو أي    

طرف ثالث )على سبيل المثال ال الحصر الراعي )الرعاة( أو المورّدين أو المصّنعين أو جهات    
البث أو الوسطاء أو الالعبين( بسبب ا االلتزام بأحكام هذه الالئحة و/ أو أي لوائح أخرى    

تضعها اللجنة والمترتبة على األندية وأي طرف آخر بموجبها.   
3.1.19 تلتزم األندية المضيفة بتعويض، إعفاء، والدفاع عن اللجنة ووكالئها وكفالئها    

والشركات التابعة لها و/ أو أي طرف ثالث يعمل كمقدم خدمات و/ أو بالنيابة عن    
اللجنة وكافة موظفيها، مدرائها، عمالها/ ممثليها، وكالئها وجميع األشخاص التابعين    

للجنة عن أي أضرار أو مسؤوليات أو التزامات أو خسائر أو تعويضات أو عقوبات أو دعاوى    
أو غرامات أو مصاريف )ويشمل ذلك المصاريف القانونية المعقولة( من أي نوع أو    

طبيعة والتي تنشًا عن أو تتعلق بعدم التزام النادي، الالعبين، المسؤولين، المستخدمين،    
الممثلين أو الوكالء  بأحكام  هذه الالئحة و/ أو أي الئحة أخرى صادرة  عن اللجنة.   

4.1.19 استثناءاَ من المادة )19.1.1( أعاله في المباراة التي سيتم تسليم الدرع    
والميداليات فيها للفريق الحاصل على بطولة الدوري، ستكون اإلدارة التنفيذية للجنة    

مسؤولة عن تنظيم المباراة من حيث البروتوكول وتوزيع مقاعد كبار الشخصيات    
والشخصيات الهامة ونظام التذاكر وترتيبات األمن والسالمة لحفل توزيع الجوائز، وعلى    

النادي المضيف تحمل كافة التكاليف الناتجة عن األمن والسالمة.   
5.1.19 دون اإلخالل بالمادة )19.1.1( أعاله ستكون اإلدارة التنفيذية للجنة مسؤولة عن    

تنظيم المباراة النهائية في المسابقة. )نهائي كاس الخليج العربي(   
2.19 مسابقة كأس سوبر الخليج العربي  

1.2.19 تقوم لجنة دوري المحترفين بتحديد ملعب محايد لمباراة المسابقة يتم اعتباره    
بـ »النادي المستضيف« ويلتزم النادي المستضيف متى ما طلب منه من قبل اللجنة    

بتوفير التالي:   18
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1.1.2.19 ضمان إقامة المباراة وفقا للوائح والتعميمات ذات الصلة.    
2.1.2.19 التأكد من تعيين النادي المستضيف منسق عام المسجل     

والمعتمد من قبل اإلدارة التنفيذية للمساعدة في ضمان وتأمين استيفاء     
كافة متطلبات اللجنة.    

3.1.2.19 التأكد من توفير وتجهيز كافة المرافق المدرجة في الئحة     
اإلستادات بشكل جيد قبل مباراة المسابقة،    

4.1.2.19 التأكد من تأمين مواقف مالئمة للسيارات وتوفير مدخل آمن    
    لجميع الجهات المعنية بالمباراة، على سبيل المثال ال الحصر، الفرق 

المشاركة ومسؤولي المباراة )كما هو موضح في الفصل السادس من     
هذه الالئحة( والشركات التجارية التابعة ووسائل اإلعالم والجمهور،    

ضمان وجود كمية كبيرة من الثلج والماء والمرطبات )يجب   5.1.2.19    
على النادي المستضيف على األقل توفير مرطبات وفواكه وساندويتشات(     

في غرف تغيير مالبس الفرق وغرفة تغيير مالبس الحكام وغرفة مراقبة     
تعاطي المنشطات ومكتب مسؤولي اللجنة والمركز اإلعالمي.    

بالنسبة كل استراحة تبريد في كل شوط، التأكيد من توفير 20   6.1.2.19    
اسفنجة جديدة نظيفة مبللة بالماء المثلج )يتم تقديمها في صندوق     
تبريد( و10 كيلو غرام من الثلج و22 عبوة ماء حجم 500 ميلليتر لكل     

فريق.    
بالنسبة لكل استراحة تبريد في كل شوط، التأكد من توفير 10   7.1.2.19    

اسفنجة جديدة نظيفة مبللة بالماء المثلج )يتم تقديمها في صندوق     
تبريد( و5 كيلوا غرام من الثلج و14 عبوة ماء حجم 500 ميلليتر لطاقم     

الحكام.    
التأكد من حضور طاقم العمل المسؤول باإلستاد يوم المباراة   8.1.2.19    

قبل 4 ساعات على األقل من موعد انطالق المباراة لكي يقوموا بالواجبات     
المنوطة بهم،    

التأكد من حضور منسق وأطفال جمع الكرات »اثني عشر طفاًل«   9.1.2.19    
قبل بداية المباراة بساعتين ونصف واستمرارهم في العمل حتى بعد    

    انتهاء المباراة بعشرة دقائق. يرجى العودة إلى الئحة برنامج الشباب 
الللجنة للحصول على المزيد من المعلومات،    

10.1.2.19 ضمان وجود متطوعين وفريق عمل يتميز بالكفاءة التي تمكن     
النادي المضيف من الوفاء بالتزاماته التي تمت اإلشارة إليها في هذه     

الالئحة ولوائح اللجنة األخرى،    
2.2.19 يلتزم النادي المستضيف بإخالء مسؤولية اللجنة )وتعويضها ودفع الضرر عنها(    

فيما يتعلق بأية دعاوى أو شكاوى من أطراف أخرى بسبب أية خسائر تنجم عن تنظيم    
إحدى المباريات، بغض النظر عن إقامة هذه المباراة أم ال.   

20. أنظمة اإلذاعة الداخلية والمعلقون واإلعالنات
1.20 يجب أن تكون أنظمة اإلذاعة الصوتية قادرة على توصيل الصوت بشكل جيد يسمع بوضوح داخل   
وخارج اإلستاد، كما يجب أن يكون الصوت أعلى من ضجيج االزدحام حتى في حالة الزيادة المفاجئة في   

الجماهير ومستويات الضوضاء.  
2.20 يجب توفير مذيع داخلي مدرب ولديه القدرة على مخاطبة الجماهير باإلنجليزية والعربية،   

وسوف تزود اإلدارة التنفيذية للجنة األندية المضيفة بنص مكتوب يستخدمه المذيع الداخلي في كل   
مباراة من مباريات المسابقة.  

3.20 يجب أال تستخدم أنظمة اإلذاعة الداخلية في توصيل بعض الرسائل السياسية لتشجيع الفريق   
المحلي أو في إبداء أي شكل من أشكال العنصرية تجاه الفريق الضيف.  

4.20 يسمح لألندية المضيفة بتشغيل موسيقى حتى قبل بداية المباراة بـخمسة عشر دقيقة وكذلك   19
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أثناء استراحة ما بين الشوطين وفقاُ لقائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة، ولكن يجب التحكم   
في مستويات الصوت بشكل مناسب أثناء اإلحماء وتخصيص فواصل معينة لبث اللقاءات التلفزيونية   

على أرضية الملعب.  
5.20 ال يسمح بتشغيل موسيقى أثناء المباراة إال عقب إحراز األهداف، بحيث يتم التشغيل لمدة عشر   

ثواني كحد أقصى، على أن يتم إيقافها قبل استئناف اللعب.  
21. شاشة العرض العمالقة

1.21 توضع شاشة العرض العمالقة تحت تصرف وسلطة اإلدارة التنفيذية للجنة. وإذا أرادت األندية   
المضيفة االستفادة من شاشة العرض العمالقة يوم المباراة )على سبيل المثال في األغراض التجارية   

واإلعالن وبث اإلعالنات الداخلية، وغيرها( يجب عليها الحصول على إذن مسبق من اإلدارة التنفيذية للجنة   
قبل المباراة بأسبوعين على األقل.  

2.21 تستطيع األندية المضيفة عرض بث مباشر للمباراة على شاشة العرض العمالقة داخل اإلستاد   
)إن أمكن(، ويحظر عرض إعادة اللقطات دون استثناء.  

3.21 يحظر بشدة عرض النتائج أو مقاطع فيديو مصورة للمباريات األخرى في المسابقة على   
شاشة العرض الضخمة أو باستخدام أنظمة اإلذاعة الداخلية.  

22. السالمة واألمن
1.22 مسابقة دوري الخليج العربي & كاس الخليج العربي &دوري الخليج العربي تحت 21 سنة:  

1.1.22 يلتزم النادي المضيف قبل بداية كل موسم رياضي بالتنسيق مع السلطات    
المحلية المختصة لحصر واعتماد كافة االحتياجات الالزمة ألمن االستاد الخاص به سواء    

من حيث األجهزة أو المعدات األمنية، باإلضافة إلى إعداد وتخطيط وتنفيذ اإلجراءات األمنية    
المناسبة داخل وحول اإلستاد في جميع مباريات المسابقة. والتي تشمل كافة األشخاص    

المعنيين من: العبي ومسؤولي الناديين ومسؤولي المباراة )كما هو موضح في الفصل    
السادس( وممثلي وسائل اإلعالم والشركاء التجاريين والرعاة )اللجنة واألندية المشاركة(    

والجمهور.   
2.1.22 تلتزم األندية المضيفة بالتأكد من أن خطط األمن والسالمة التي قاموا بإعدادها    

تشمل اآلتي:   
1.2.1.22 التزام كل نادي بتعيين مسؤول أمني مرخص )ضابط أمن     

المنشأة( يتولى تنفيذ مجموعة من الواجبات والمهام المنصوص عليها     
في الالئحة التنفيذية للقانون  االتحادي رقم )8( لسنة 2014 في شأن     

أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مع االلتزام بتنظيم اجتماع مع الشرطة     
المحلية وشركة األمن الخاصة قبل بداية الموسم لمناقشة جميع األمور     

واالجراءات األمنية الخاصة بتنظيم المباريات.    
2.2.1.22 التزام االندية بتوفير العدد الكافي من عناصر شركات األمن الخاصة     

)ذكوراً وإناثًا وأن يتواجد نسبة مناسبة من المتحدثين باللغة العربية، وفي     
حال عدم تواجد عناصر  شركات األمن الخاصة في الموعد المحدد النطالق     

المباراة يجب على الحكم االنتظار لمدة 15 دقيقة وفي حال عدم تواجدهم     
خالل تلك المدة يتم إلغاء المباراة ويعتبر النادي المضيف خاسرا للمباراة بنتيجة     

.)0-3(    
يجب تطبيق خطة إدارة السالمة ونظام اعتماد اللجنة لكي يتسنى   3.2.1.22    

لألندية المضيفة مراقبة المشجعين،     
يجب تقييد الدخول إلى/ أو الحركة على أرض الملعب،   4.2.1.22    

تخصيص نقاط للتجمع للتمكن من اإلخالء في حاالت الطوارئ،  5.2.1.22    
وضع الالفتات في أماكنها المخصصة،  6.2.1.22    

يجب أن تكون أبواب اإلخالء في حاالت الطوارئ جاهزة للعمل،  7.2.1.22    
تخصيص منطقة لمركز العمليات لتكون نقطة رئيسية إلدارة   8.2.1.22    

العمليةاألمنية،    
تحديد المسارات المرورية لجميع االطراف المعنية بطريقة صحيحة،  9.2.1.22    20
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وحتى مغادرتهم بعد انتهاء المباراة،      
11.2.1.22 يجب منع دخول الجمهور إلى أرض الملعب في      

جميع األوقات،     
12.2.1.22 امتثال العروض والفعاليات الترفيهية للقوانين      

المحلية،     
13.2.1.22 تقديم الخدمات الطبية للجمهور،     

14.2.1.22 خطة عملية للبحث عن األطفال المفقودين، إن وجد.     
3.1.22 يتحمل النادي المضيف تكلفة جميع اإلجراءات األمنية المعقولة المتخذة لحماية    

منطقة التعليق وأماكن الكاميرا وعربة النقل الخارجي ومعدات البث.   
4.1.22 يحظر على الجمهور الدخول إلى اإلستاد وبحوزتهم أي من المواد الواردة في    

قائمة المواد المحظورة.   
5.1.22 يسمح لمشجعي النادي المشارك باستخدام مكبر صوت واحد فقط في    

االستاد )على أال يزيد عن 45 واط( وأية آالت موسيقية إيقاعية أخرى ألغراض تشجيع   
   ناديهم. ال يجوز أن يوصل مكبر الصوت و/ أو اآلالت الموسيقية اإليقاعية المستخدمة في 

تشجيع الفريق إلى أي أجهزة إلكترونية وال يجوز تضخيم أصوات مكبر الصوت و/ أو اآلالت    
الموسيقية اإليقاعية المستخدمة في التشجيع. على أن يتم استخدام مكبر الصوت    

واآلالت الموسيقية اإليقاعية في مدرجات الدرجة الثانية فقط. ويتم تطبيق عقوبة على    
النادي وفقًا إلجراءات ضبط الجودة في حال مخالفة ذلك. ويحق لإلدارة الفنية أن تأخذ بعين    

االعتبار مسألة عدم السماح بوجود مكبرات الصوت بإستاد معين إن تمكن النادي    
المستضيف من تقديم تقرير و/أو مستند مستقل، يدل على تأثير استخدام مكبرات    

الصوت سلبًا على تدابير األمن والسالمة في االستاد أو راحة المرضى في المالعب    
المتواجدة بجانب المراكز الصحية أو المستشفيات. دون اإلخالل بما سبق، يحق لإلدارة    

التنفيذية للجنة أو الشرطة أو موظفي شركة األمن الخاصة مصادرة مكبرات الصوت و/    
أو اآلالت الموسيقية اإليقاعية إذا كانت األصوات أو الضوضاء الصادرة منها تؤثر على أداء    

الحكام أو على تدابير األمن والسالمة.   
6.1.22 يجب أن تتحلى الجماهير باألخالق الرياضية أثناء تشجيع أنديتها. ويحظر عليهم    

توجيه أي إهانة أو استخدام ألفاظ أو شعارات أو تصرفات أو لغة عنصرية أو جنسية.   
7.1.22 يجب أن يتحمل كل نادي مسؤولية سوء السلوك الصادر عن جماهيره    

ومشجعيه.   
8.1.22 تم إدراج وتحديد المخالفات التي تقوم بها الجماهير )والعقوبات المترتبة    

عليها( وفقًا لالئحة االنضباط.   
9.1.22 إذا اتخذت لجنة االنضباط قرارا بنقل مباراة من مباريات المسابقة، تتولي اللجنة    

مسؤولية تحديد ملعب محايد الستضافة المباراة، شريطة أال يخالف هذا الملعب قرار لجنة    
االنضباط.   

10.1.22 إذا تم إتالف المرافق أو المباني الخاصة بالنادي المضيف من قبل جماهير النادي    
الضيف، يقوم النادي المتضرر بإبالغ اإلدارة التنفيذية للجنة خالل 24 ساعة من وقوع    
الحدث بهذه التلفيات وتكاليفها في صيغة تقرير أمني. ويحق لإلدارة التنفيذية للجنة    

تعيين أي طرف لفحص الخسائر والتلفيات المتكبدة ثم بعد ذلك وبناء على نتيجة    
الفحص يتم طلب التعويضات الالزمة من النادي الضيف وبالتنسيق مع لجنة االنضباط.   

2.22 كاس سوبر الخليج العربي  
1.2.22 يلتزم النادي المستضيف متى ما طلب ذلك من اإلدارة التنفيذية، بالتنسيق مع    

السلطات المحلية المعنية ومسؤول مراقبة الدخول إلعداد وتخطيط وتنفيذ اإلجراءات    
األمنية المناسبة داخل وحول اإلستاد في مباراة المسابقة. والتي تشمل كافة األشخاص    

المعنيين من: العبي ومسؤولي الناديين ومسؤولي المباراة )كما هو موضح في الفصل    
السادس( وممثلي وسائل اإلعالم والشركاء التجاريين والرعاة )اللجنة واألندية المشاركة(    

والجمهور.   
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2.2.22 يلتزم النادي المستضيف بالتأكد من أن خطط األمن والسالمة التي     
قاموا بإعدادها تشمل اآلتي:    

1.2.2.22 التزام الجهة المستضيفة للمباراة بتعيين مسؤول      
أمني مرخص )ضابط أمن المنشأة( يتولى تنفيذ مجموعة      

من الواجبات والمهام المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية      
للقانون االتحادي رقم )8( لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت      

والفعاليات الرياضية، مع االلتزام بتنظيم اجتماع مع الشرطة      
المحلية وشركة األمن الخاصة لمناقشة جميع األمور واالجراءات      

األمنية الخاصة بتنظيم المباراة.     
االلتزام بما جاء في المواد من )22.1.2.3 إلى   2.2.2.22     

22.1.2.14 باإلضافة الي المواد من )22.1.3 الي 22.1.10(      
أعاله.     

23. سيارات اإلسعاف والمرافق الطبية
1.23 يلتزم النادي المضيف خالل كافة مباريات الدوري وعلى نفقته الخاصة، بتوفير المرافق والطواقم   

الطبية التالي ذكرها داخل اإلستاد:   
1.1.23 سيارتي إسعاف مجهزتين بجميع المعدات واألجهزة الضرورية باإلضافة إلى    
أهمية تواجد مسعف وسائق لكل سيارة، على أن يكون المسعف حاصل على تصريح    

مزاولة المهنة ومعتمد من وزارة الصحة أو هيئة طبية حكومية. ويجب أن تكون هناك    
سيارة إسعاف موجودة قبل بداية المباراة على األقل بساعتين حتى نهاية المباراة )ومغادرة جميع   
الجماهير لإلستاد(، بينما يجب أن توجد سيارة اإلسعاف األخرى في اإلستاد قبل بداية المباراة بساعة   

على األقل وحتى نهاية المباراة )ومغادرة جميع الالعبين لإلستاد(. وسوف يطبق ما يلي:  
1.1.1.23 إذا لم تكن سيارات اإلسعاف و/أو المسعفين والسائقين متواجدين     

في اإلستاد في الموعد المحدد مع وصولها قبل انطالق موعد المباراة، سيتم     
توقيع عقوبة على النادي طبقا لقرار لجنة االنضباط.    

إذا لم تكن سيارتي اإلسعاف و/أو المسعفين والسائقين   2.1.1.23    
متواجدين في اإلستاد قبل الميعاد المحدد لبدأ المباراة، لن تبدأ المباراة وسيتم     

تأجيلها لمدة خمسة عشر دقيقة كحد أقصى حتى تصل سيارتي اإلسعاف.    
3.1.1.23 إذا لم تصل سيارتي اإلسعاف و/أو المسعفين والسائقين بعد مرور     

الخمسة عشر دقيقة، يتم إلغاء المباراة ويعتبر النادي المضيف خاسرا     
للمباراة بنتيجة )0-3(.    

4.1.1.23 إذا تطلب األمر مغادرة إحدى سيارات اإلسعاف لإلستاد في أي وقت     
أثناء المباراة )ألي سبب غير إصابة العب أو أحد الجماهير(، يلتزم النادي     

المضيف بإبالغ مسؤولي اللجنة في الحال، وفي جميع األحوال سوف توقع     
عقوبة على النادي المضيف طبقا إلجراءات ضبط الجودة والئحة االنضباط.    
2.1.23 يجب توفير غرفة طوارئ طبية بالقرب من غرفة تبديل المالبس/أرض الملعب،    

ومجهزة بالكامل بكافة التجهيزات الطبية الطارئة طبقا لالئحة اإلستادات الخاصة باللجنة.   
3.1.23 توفير غرفة مكيفة وجيدة اإلضاءة والتهوية لمراقبة تعاطي المنشطات على أن    

تكون هذه الغرفة مجهزة طبقا لالئحة اإلستادات الخاصة باللجنة. كما يجب أيضًا توفير    
اتصال باإلنترنت لهذه الغرفة.   

4.1.23 توفير الخدمات الطبية التالية في أرض الملعب:   
طبيب مدرب على تقديم خدمات الطوارئ الطبية.  1.4.1.23    

إما أن تكون هناك سيارتي جولف جاهزتين للعمل – ويوجد مع   2.4.1.23    
كل سيارة سائق ومساعد، أو يتم تأمين طاقمين من حاملي النقالة – يتكون     

كل طاقم من أربعة أشخاص كحد أدنى.    
في حال وجود سيارة جولف واحدة يحق للنادي استخدامها مع   3.4.1.23    

ضرورة وجود نقالتين مع طاقمين لحاملي النقالة – يتكون كل طاقم من     22
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استخدام النقاالت في حال وجود عدد )2( العبين مصابين في الملعب في نفس الوقت.   
24. مراقبة الدخول )االعتماد(

1.24 تعد بطاقة االعتماد، إثبات مادي ألحقية الدخول إلى مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة. وتعتبر   
بطاقة االعتماد شخصية وال يجوز نقلها وال يمنح حاملها الحق في أي من مقاعد المشاهدة. وسوف   

يتسبب تواجد أي شخص يحمل بطاقة اعتماد تابعة لشخص آخر في فقدان المالك والمتعدي   
لصالحياتهم التي تكفلها لهم تلك البطاقة طوال فترة الموسم. ويتم تطبيق إجراءات ضبط الجودة   

وفقًا لذلك.  
2.24 سوف يتم تطبيق وتنفيذ نظام االعتماد الخاص باللجنة في جميع األندية يوم المباراة. ويطبق   

النظام بأكمله قبل بداية المباراة بثالث ساعات على األقل.  
3.24 في حالة تطبيق نظام االعتماد )قبل موعد بداية المباراة بثالث ساعات على األقل( يجب ارتداء   

بطاقة االعتماد في جميع األوقات لتكون ظاهرة أمام األشخاص المعنيين، وخاصة الطاقم األمني   
ومسؤولي اللجنة.  

4.24 يظل نظام االعتماد قيد التطبيق حتى تغادر الفرق ومسؤولي المباراة مناطق الدخول الخاضعة   
للمراقبة، أو على األقل بعد ساعة من انتهاء المباراة.  

5.24 تعد اإلدارة التنفيذية للجنة المسؤول الوحيد عن إصدار بطاقات االعتماد لكل موسم لألندية فضاًل   
عن تصاريح الدخول يوم المباراة. وتحتفظ بكافة البيانات الشخصية المتعلقة باألطراف المعتمدة.  

6.24 يجب على جميع الالعبين المسجلين للمشاركة في البطوالت التي تنظمها اللجنة، ومسؤولي   
الفرق واألعضاء باألندية والفرق المشاركة، التقدم للحصول على بطاقات االعتماد للدخول إلى مناطق   

الدخول الخاضعة للمراقبة.  
7.24 يجب تقديم طلب الحصول على بطاقات االعتماد وفقًا لإلجراءات المتبعة في الئحة بطاقات   

االعتماد.   
8.24 يتحمل النادي دفع مبلغ )500 درهم( خمسمائة درهم رسوم الستخراج بطاقة بديلة عن كل   

بطاقة اعتماد يتم فقدانها أو ضياعها.  
25. البروتوكول

1.25 على األندية المضيفة مراعاة تنفيذ البروتوكوالت التالية في جميع مباريات المسابقة كما يلي:  
1.1.25 التأكد من وجود األعالم التالية في مكان واضح قبل بدء المباراة بساعتين على    

األقل:   
1.1.1.25 العلم الوطني لإلمارات العربية المتحدة )أبعاده 2 متر x 3 متر(،    

2.1.1.25 علم اتحاد اإلمارات لكرة القدم )أبعاده 2 متر x 3 متر(،    
2.25 يجب المرور بعلم الفيفا للعب النظيف في أرض الملعب قبل بدء المباراة، وقبل دخول   

الفريقين أثناء عزف نشيد اللجنة. ويجب أن تتم إجراءات عرض علم الفيفا للعب النظيف وفق الئحة   
برنامج الشباب الخاصة باللجنة.  

3.25 يجب تخصيص مكان لمراقب المباراة في المنطقة المخصصة لمسؤولي للجنة وفقًا للمادة   
.)5-27(  

4.25 يجب تخصيص مكان لمقيم الحكام في المنطقة المخصصة لمسؤولي للجنة وفقًا للمــادة   
.)2-28(  

26. الحكام
1.26 تعين لجنة الحكام باالتحاد العدد الالزم إلدارة مباريات المسابقة.  

2.26 ال يجوز لألندية طلب تعيين أو عدم تعيين حكام معينين لمبارياتهم وال يجوز لهم أيضًا طلب تغيير   
حكم تم تعيينه بالفعل.   

27. مراقب المباراة
1.27 تعين اإلدارة التنفيذية للجنة مراقب لكل مباراة من مباريات المسابقة، ينحصر دوره الرئيسي في   

ضمان إقامة المباراة وفقًا لالئحة المسابقة.  
2.27 يعتبر مراقب المباراة الممثل الرسمي للجنة في المباراة كما يعد بمثابة السلطة   

المسؤولة عن تنظيم المباراة بالشكل الصحيح وسيرها بسالسة.  23
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3.27 يجب أن يكون مراقب المباراة محايد بدرجة كبيرة وأن ينعكس هذا المبدأ دائمًا على سلوكه.   
كما يجب عليه أن يكون في حالة تأهب مستمر لجميع األحداث المتعلقة بالمباراة.  

4.27 يقوم مراقب المباراة بكتابة تقرير كامل عن المباراة في النظام اإللكتروني بعد نهاية المباراة   
مباشرة.  

5.27 يخصص مقعد باإلستاد لمراقب المباراة، وفق ما حددته اإلدارة التنفيذية للجنة، على أن يتميز   
موقعه برؤية نموذجية شاملة لإلستاد بأكمله وأن يكون متصاًل بممر آمن وسريع للملعب )كما   

يخصص للمراقب تلفزيون يوضع أمامه(.  
28. مقيم الحكام

1.28 تُعين لجنة الحكام باالتحاد مقيم للحكام لكل مباراة من مباريات المسابقة، ينحصر دوره الرئيسي   
في تقييم أداء الحكام المعينين للمباراة )عن طريق مشاهدة المباراة مباشرة ومسجلة(، ويرفع   

المقيم تقريره للجنة الحكام بناًء على هذه المراجعة.  
2.28 يخصص مقعد باإلستاد لمقيم الحكام، وفق ما حددته اإلدارة التنفيذية للجنة، على أن يتميز   
موقعه برؤية نموذجية شاملة لإلستاد بأكمله وأن يكون متصاًل بممر آمن وسريع للملعب )كما   

يخصص للمقيم تلفزيون يوضع أمامه(.  
29. مسؤول مراقبة الدخول

1.29 تعين اإلدارة التنفيذية مسؤول مراقبة الدخول لكل مباراة من مباريات المسابقة، ينحصر دوره   
الرئيسي في ضمان التطبيق واالستخدام الصحيح لبطاقات اعتماد اللجنة.  

2.29 عالوة على ذلك، يقوم مسؤول مراقبة الدخول بالتنسيق مع النادي المضيف وخدمات الطوارئ   
المحلية لضمان اتخاذ احتياطات األمن والسالمة الالزمة في كل مباراة من مباريات المسابقة.  

30. المسؤول اإلعالمي
1.30 تعين اإلدارة التنفيذية للجنة لكل مباراة من مباريات المسابقة مسؤول إعالمي ينحصر دوره   

الرئيسي في اإلشراف على تنفيذ الالئحة اإلعالمية الخاصة باللجنة.  
31. مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات

1.31 تلتزم اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بتعيين مسؤول لمراقبة تعاطي المنشطات أثناء   
مباريات المسابقة وفقًا لتقديرها.  

2.31 يعد النادي المضيف مسؤواًل عن ضمان وجود جميع المرافق المذكورة في المادة رقم )40-  
1-3( الئحة المسابقات قبل ساعتين من بداية المباراة، على أن يقوم مراقب المباراة بفحص المرافق   

والتأكد من وجود المتطلبات الالزمة وفقًا لالئحة االستادات.  
32. مسؤولو لجنة دوري المحترفين

1.33 يحق للجنة الفنية و/أو اإلدارة التنفيذية تعيين مسؤولين إضافيين لكل مباراة من مباريات   
المسابقة، ينحصر دورهم الرئيسي في مراقبة تنظيم المباراة فضاًل عن دعم مراقب المباراة   

والمساعدة في التأكد من أن جميع مباريات المسابقة تقام وفقًا للوائح المسابقة المعمول بها.  
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34. استراتيجيات فصل المشجعين وتفريق الحشود 
1.34 تلتزم الجهة المنظمة للمباراة بالتنسيق مع مراقب الشرطة بوضع استراتيجية فصل   

للجماهير ولمواقف السيارات )إن أمكن(.   
2.34 يجب مناقشة الخطوط العريضة الستراتيجية تفريق الحشود )ما بعد المباراة( في االجتماع   

التنسيقي قبل و/ أو يوم المباراة، مع إمكانية تعديلها وفقًا للمستجدات.  

35. فحص االستاد 
1.35 يجب على الجهة المنظمة للمباراة التأكد من أنه قد تم فحص االستاد بالكامل من قبل   

السلطة المختصة وعناصر شركات األمن الخاصة.   
2.35 يجب أن تكون شهادة سالمة المنشأة صالحة لمدة ال تزيد عن سنتين من تاريخ اصدار الشهادة،   

على أن يتم وضع نسخة منها داخل غرفة التحكم األمني.  
36.  سالمة الفريق الضيف  

1.36 ينبغي على الجهة المنظمة للمباراة ضمان سالمة الفريق الضيف ومسؤوليه أثناء وصولهم   
االستاد ومغادرتهم بعد المباراة.   

37. سالمة مسؤولي المباراة  
1.37 ينبغي على الجهة المنظمة للمباراة ضمان سالمة مسؤولي المباراة المعينين إلدارة المباراة   

من )الطاقم التحكيمي ومسؤولي اللجنة( أثناء وصولهم االستاد ومغادرتهم بعد المباراة.   
38. فحص وتأمين االستاد 

1.38 ينبغي أن تضمن الجهة المنظمة للمباراة ما يلي:   
1.1.38 منع دخول األشخاص غير المخولين إلى االستاد قبل يوم المباراة بفترة كافية.    

2.1.38 يلتزم عناصر شركات األمن الخاصة بإجراء فحص االستاد قبل البدء بإدخال    
المشجعين إليه، للبحث عن أي أشخاص غير مخولين أو لوحات تحمل عبارات مسيئة أو    
رسائل عنصرية أو سياسية أو دينية والتأكد من سالمة المقاعد والمرافق الخدمية، أو    
أية مواد ممنوعة وفقًا للمادة )38( من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )8(    

وقائمة المواد الممنوعة المعتمدة من لجنة دوري المحترفين -كما هو محد في    
الملحق )ب(.     
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القسم الثاني: دليل االمن والسالمة
33. فريق تنسيق الحاالت الطارئة 

1.33 يجب على الجهة المنظمة للمباراة تكوين فريق تنسيق للحاالت الطارئة لكل مباراة مكون من   
ممثل عن:   

1. الجهة المنظمة للمباراة،    
2. مراقب الشرطة   

3. ممثل عن إدارة الدفاع المدني   
4. ممثل شركة األمن الخاصة    

5. ضابط أمن المنشأة / ضابط أمن الفعالية )إن وجد(   
6. مسؤولي لجنة دوري المحترفين )مراقب المباراة / مسؤول مراقبة الدخول(   

7. في الحاالت الطارئة يجتمع الفريق في غرفة التحكم األمني    
8. يجب أن يعطى أعضاء فريق تنسيق الحاالت الطارئة إشارة نداء مشفرة، يتم إذاعتها من    

خالل نظام اإلذاعة الداخلية لطلب االجتماع في المكان المخصص لالجتماع.    
9. يحق لفريق تنسيق الحاالت الطارئة اتخاذ قرارات استثنائية في الحاالت التي تتعلق    

بسالمة وأمن المشجعين.    
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39. فصل دخول المشجعين  
1.39 ينبغي البدء بإجراءات وتدابير فصل المشجعين قبل محيط االستاد بمسافة كافية بحيث   

يمنع أي اختالط بين المجموعات المختلفة من المشجعين على مداخل االستاد أو البوابات، وذلك في   
المباريات المهمة إن أمكن.  

2.39 ينبغي توفير مواقف حافالت ومواقف سيارات منفصلة للمشجعين داخل االستاد، ويفضل أن   
تكون هذه األماكن على طرفي االستاد إن أمكن.    

40. عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات
1.40 ينبغي أن تكون جميع البوابات اإللكترونية وغير االلكترونية والمداخل والمخارج والبوابات فاعلة،   

وأن يقوم عليها موظفين من عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات مدربين بشكل جيد   
لهذا الغرض.   

2.40 يجب توفير عدد كافي من عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات على كافة الطرق   
المؤدية إلى االستاد وعلى البوابات اإللكترونية المتحركة أو الغير الكترونية وداخل االستاد.  

3.40 يجب أن يتوفر عدد كافي من عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات داخل االستاد   
لضمان توجيه المشجعين بالشكل الصحيح إلى مقاعدهم بكفاءة وسالسة دون تأخير أو إرباك.   

4.40 يجب أن يكون جميع عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات على دراية بمخطط   
االستاد وبإجراءات السالمة والطوارئ ومدربين على إجراءات اإلخالء في حاالت الطوارئ.  

5.40 يجب على عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات االلتزام بارتداء قمصان تعريفية   
مميزة بأحد األلوان المشعة )الفوسفوري أو البرتقالي(، يتم ارتداءها فوق الزي المعتمد الخاص بهم،   

مطبوع عليها أرقام واضحة والمسميات الوظيفية على سبيل المثال )رجل أمن خاص / منظم   
فعالية(، ليتم معرفتهم وتميزهم بسهولة ، ويتوجب على مسؤولي شركات األمن الخاصة في   

كل مباراة طباعة قائمة بأسماء جميع عناصر  شركات األمن الخاصة وأرقامهم التعريفية فهم   
مسؤولياتهم فيما يتعلق بصحة وسالمة الجمهور )ويتضمن ذلك الجمهور من ذوي االحتياجات   

الخاصة واألطفال(.  
6.40 كما يجب على عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات القيام بالمهام التالية:  

1.6.40 القيام بإجراءات المعاينة والفحص للمنشأة، على سبيل المثال وليس الحصر    
)سالمة مقاعد الجمهور لالستخدام(، وإجراء االختبارات على معدات السالمة قبل المباراة.   

2.6.40 تفتيش الجمهور عند دخول اإلستاد بحثًا عن أي مواد ممنوعة.   
3.6.40 السيطرة على حشود الجمهور وتوجيهها عند مغادرة اإلستاد والمساعدة في    

تحقيق تنظيم عملية خروجهم.   
4.6.40 العلم بحاالت التجمهر وضمان سالمة تفريق الجمهور وتجنب حاالت التجمهر الزائد.   

5.6.40 المساعدة في تقديم خدمات الطوارئ إذا تطلبت الضرورة.   
6.6.40 توفير اإلسعافات األولية في حاالت الطوارئ.   

7.6.40 التدخل السريع في حاالت الطوارئ )مثل اندالع الحرائق( وذلك برفع إنذار الخطر    
واتخاذ اإلجراءات الفورية.    

8.6.40 القيام بأية واجبات و/أو مهام قد تطلب من قبل مراقب الشرطة أو مسؤول    
أمن المنشأة و/أو مسؤول أمن الفعالية )إن وجد(.   

9.6.40 الحفاظ على ممرات الدخول والخروج خالية من العوائق.   
10.6.40 تحديد الوقائع والتحقيق فيها واإلبالغ عنها لمسؤول أمن المنشأة.   

11.6.40 التبليغ عن المواد الخطرة المؤدية الندالع الحرائق والطرود المشتبه بها.   
12.6.40 المساعدة في منع حدوث أي اقتحام ألرض الملعب.   

41. فحص وتفتيش المشجعين 
1.41 يجب على الجهة المنظمة للمباراة اتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة للقيام بفحص   

المشجعين كفحص أولي من قبل عناصر شركات األمن الخاصة المتواجدين على محيط االستاد   
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ال الخارجي للتأكد من دخول حاملي تذاكر الدخول أو بطاقات االعتماد فقط إلى البوابات، وللقيام   

بالفحص المبدئي لمنع ادخال أيًا من المواد الممنوعة إلى االستاد.   
2.41 حسب مخطط االستاد، يجب إجراء الفحص والتفتيش النهائي من قبل عناصر شركات األمن الخاصة   

إما خارج االستاد، وهو الخيار األفضل، أو داخل االستاد بعد بوابات الدخول وذلك لضمان ما يلي:   
1.2.41 دخول المشجعين إلى القطاع الصحيح من االستاد    

2.2.41 ضمان عدم إدخال أية مواد ممنوعة   
3.41 يجب إجراء فحص وتفتيش فعال ومعقول كي ال تكون هناك حاجة لتفتيش المشجعين أكثر من   

مرة )إال في ظروف استثنائية مثل حاالت التخوف من أعمال إرهابية وفقًا لتقدير مراقب الشرطة(.  
4.41 يجب أن يخضع كل مشجع للتفتيش الذاتي من قبل عناصر شركات األمن الخاصة على أن يكون   

من نفس الجنس.   
42. الطرد او منع الدخول  

1.42 يجب على الجهة المنظمة للمباراة وعناصر شركات األمن الخاصة ضمان عدم دخول األشخاص   
الذين لم يسمح لهم بالدخول لسبب مبرر أو آلخر أو األشخاص الذين تم طردهم من داخل االستاد،   

وإبقاء هؤالء األشخاص بعيدين بما فيه الكفاية من االستاد خالل المباراة وعلى األقل حتى يتفرق   
المشجعين بعد المباراة.    

43.  األدوات التشجيعية للمشجعين
1.43 يسمح لمشجعي الفرق باستخدام مكبر صوت واحد فقط في االستاد )على أال يزيد عن 45   

واط( وأية آالت موسيقية إيقاعية أخرى ألغراض تشجيع ناديه.  
2.43 ال يجوز توصيل مكبر الصوت و/ أو اآلالت الموسيقية اإليقاعية المستخدمة في تشجيع الفريق   

بكابالت كهربائية أو بأي أجهزة إلكترونية أخرى، وال يجوز تضخيم أصوات مكبر الصوت و/ أو اآلالت   
الموسيقية اإليقاعية المستخدمة في التشجيع.  

3.43 يتم استخدام مكبر الصوت واآلالت الموسيقية اإليقاعية في مدرجات الدرجة الثانية فقط.  
4.43 يتم تطبيق عقوبة على النادي وفقًا إلجراءات ضبط الجودة في حال مخالفة ذلك.  

5.43 للجهة المنظمة للمباراة الحق في طلب منع دخول األدوات التشجيعية إلى االستاد الخاص   
بها من قبل جماهير الفريقين، بعد تقديم طلب رسمي إلى اإلدارة التنفيذية للجنة على أن يتضمن   

الطلب تأثير استخدام مكبرات الصوت أو اآلالت الموسيقية اإليقاعية سلبًا على تدابير األمن والسالمة   
في االستاد، أو التأثير على البيئة العامة المحيطة لإلستاد، وعلى أن يكون قرار منع دخول مكبرات   
الصوت و/أو اآلالت الموسيقية في حال الموافقة عليها في جميع المباريات المقامة على استاد   

النادي خالل الموسم الرياضي.  
6.43 دون اإلخالل بما سبق، يحق لإلدارة التنفيذية للجنة أو مراقب الشرطة أو عناصر شركات األمن   

الخاصة مصادرة مكبرات الصوت و/أو اآلالت الموسيقية اإليقاعية إذا كانت األصوات أو الضوضاء الصادرة   
منها تؤثر على أداء الحكام أو تدابير األمن والسالمة.  

7.43 يجب أن يتحمل كل نادي مسؤولية سوء السلوك الصادر عن جماهيره ومشجعيه من خالل   
استخدام مكبرات الصوت أو اآلالت اإليقاعية ويحظر عليهم توجيه أي إهانة أو استخدام ألفاظ أو   

شعارات أو تصرفات أو لغة عنصرية أو جنسية.  

القسم الثالث االعتماد
44. المسؤولية

1.44 تكون لجنة دوري المحترفين وحدها هي المسؤولة عن إصدار بطاقات االعتماد لكل شخص   
يقوم بمهام رسمية ضمن عمليات المباريات والتي تتطلب الدخول إلى أماكن اقامة مسابقات   

لجنة دوري المحترفين.  
2.44 يكون قرار لجنة دوري المحترفين بخصوص بطاقات االعتماد نهائيًا وملزمًا.  

3.44 يجب علي النادي/ المؤسسة إعادة البطاقات الخاصة باألجهزة الفنية واإلدارية وأعضاء مجلس   
اإلدارة والذي يرغب باستبدالهم بأعضاء جدد الي لجنة دوري المحترفين وإذا تعذر ذلك يقوم النادي   27
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بتسديد غرامة فقد البطاقة وكتابة تعهد بعدم استخدام العضو لبطاقته مرة أخرى.  
4.44 في حالة قيام النادي ببيع او اعارة العب ألي نادي اخر او إخراجه من القائمة يقوم النادي   

باسترجاع البطاقة الخاصة بالالعب الي لجنة دوري المحترفين وإذا تعذر ذلك يقوم النادي بتسديد   
غرامة فقد البطاقة وكتابة تعهد بعدم استخدام الالعب لبطاقته مرة أخرى.  

45.  محتوى بطاقة االعتماد
1.45 الوجه األمامي: يظهر على الوجه األمامي للبطاقة المعلومات التالية:  

• اسم الشخص المعتمد.   
• صورة الشخص المعتمد.   

• فئة االعتماد.   
• الرقم التعريفي الخاص بالدوري.   

• رقم بطاقة الهوية اإلماراتية »لالعبين فقط«.   
• المنصب/ اللقب.   
• اسم المنظمة.   
• أماكن الدخول.   

• مناطق الدخول.   

28
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ال 2.45 الوجه الخلفي: يظهر على الوجه الخلفي للبطاقة المعلومات التالية:  

• الشروط واألحكام المتعلقة ببطاقات االعتماد الصادرة عن لجنة دوري المحترفين.   
• مفاتيح مناطق االعتماد.   

• اسم وشعار الراعي.   
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46.  فئات االعتماد
نظراً للعدد الكبير من األشخاص المعنيين، فقد وِضعت فئات االعتماد لتسهيل التعرف على هوية   

األشخاص المتواجدين في المكان.   
فيما يلي توضيح لفئات االعتماد واأللوان التي تمثل كل فئة:  

المنظمات تحت هذه الفئة اللون الفئة

لجنة دوري المحترفين األزرق لجنة دوري المحترفين

اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم بني  اتحاد اإلمارات العربية
المتحدة لكرة القدم

األشخاص العاملين في شركات كرة 
القدم والمرتبطين بشكل مباشر بالفريق 

األول.

أزرق فاتح الِفرق

 األشخاص العاملين في شركات كرة
القدم والمسؤولين عن تنظيم المباريات

األحمر اللجنة المحلية المنظمة

 األشخاص العاملين في شركات كرة
 القدم والمسؤولين عن دعم عملية

تنظيم المباريات

البنفسجي خدمات الدعم

 الصحافة المكتوبة والمصورين، بما فيها
 وسائل إعالم النادي واألطراف الغير حاصلة

على حقوق البث

األصفر وسائل اإلعالم

قناة ابوظبي الرياضية أخضر فاتح قناة ابوظبي الرياضية

قناة دبي الرياضية البرتقالي قناة دبي الرياضية

الشرطة اسود األمن

 أي طرف ثالث يعمل لصالح لجنة دوري
)..…,LED , ADIB( المحترفين

الوردي  أي طرف ثالث يعمل لصالح
لجنة دوري المحترفين

اللجنة الوطنية للمنشطات الوردي اللجنة الوطنية للمنشطات

اليف اتش دي الرمادي اليف اتش دي

األشخاص العاملين في شركات كرة 
القدم والمرتبطين بشكل مباشر بفريق 

تحت 21 عام.

البنفسجي الفاتح  دوري الخليج العربي تحت
21 عام
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ال 47. مناطق الدخول

1.47 لغرض منح حامل البطاقة المستوى المناسب من حقوق الدخول، تم تحديد مناطق افتراضية   
محددة مسبقًا لمهام محددة بالنسبة لمسابقات لجنة دوري المحترفين، تم تقسيم االستاد إلى 9   

منطقة دخول، بحيث يمنح حق الدخول لحاملي البطاقات الذين يظهر في بطاقاتهم رقم المنطقة   
ذات الصلة.  

2.47 يقدم الجدول التالي نظرة عامة حول مناطق الدخول والرموز الموافقة لكل منها:  

تعريف المنطقة المنطقة

ميدان اللعب، دكتي بدالء الفريقين، موقع الحكم 
الرابع، نفق الالعبين والدخول لميدان اللعب. تكون 
صالحيات الدخول سارية قبل وبعد المباراة وفي 

استراحة ما بين الشوطين فقط، ويحظر الدخول أثناء 
المباراة.

1 ميدان اللعب

غرف مسؤولي الفريق ومسؤولي المباريات، الغرف 
الطبية »غرفة فحص المنشطات«، مكاتب لجنة دوري 

المحترفين، الممرات » بما في ذلك الدخول لغرف 
تبديل المالبس«. المنطقة المختلطة

2 منطقة المسابقات

منصة اإلعالميين )مقاعد االعالميين(، قاعة المؤتمر 
الصحفي، مواقع تعليق التلفزيون، استوديوهات 

التلفزيون.

3 منصة اإلعالميين

)المركز اإلعالمي )منطقة عمل وسائل اإلعالم 4 المركز اإلعالمي

 منطقة استقبال وردهة الشخصيات الهامة، مقاعد 
VVIP الشخصيات الهامة، منطقة كبار الشخصيات

VIP 5 منطقة الشخصيات الهامة

موقع جهة البث 6 منطقة البث

المناطق الخاصة بالجماهير والمدرجات 7 مناطق الجماهير

منطقة المواقف والخدمات 8 منطقة المواقف

9

ميدان اللعب أثناء المباراة

يحق لحاملي البطاقات الحصول على قمصان خاصة 
تسمح لهم بالدخول إلى ميدان اللعب.

القمصان

48.  إلغاء أو فقدان بطاقة االعتماد
1.48 يجوز إلغاء بطاقة االعتماد من قبل لجنة دوري المحترفين ألحد األسباب التالية:  

1.1.48 إلغاء بطاقة محددة: في حال عدم امتثال حامل البطاقة ألي من البنود    
المنصوص عليها في لوائح االعتماد الخاصة بلجنة دوري المحترفين. في هذه الحالة،    

يجوز للجنة دوري المحترفين إلغاء االعتماد للشخص المعني، كما يتم أيضًا سحب بطاقة    
االعتماد في حال رأت لجنة دوري المحترفين أن منح بطاقة االعتماد لم يتم وفقًا للوائح    

االعتماد هذه الخاصة بلجنة دوري المحترفين. ال يجوز التقدم بطلب بطاقة اعتماد بعد    
سحبها.   

2.1.48 اإللغاء القسري: والناتج عن فقدان أو سرقة أو تلف بطاقة االعتماد. في هذه    
الحالة، وألسباب أمنية، فإنه من الضروري إلغاء بطاقة االعتماد. تطبق رسوم إلصدار بطاقة    

اعتماد بديلة بمبلغ )500( درهم إماراتي )خمسمئة درهم إماراتي فقط( تدفع للجنة    
دوري المحترفين.   31
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3.1.48 اإللغاء القسري بحكم الواقع: وهي الحاالت التي تكون فيها البيانات الشخصية    
لمقدم طلب االعتماد أو امتيازات الدخول الممنوحة غير صحيحة.   

2.48 في جميع الحاالت المذكورة أعاله، يكون قرار إلغاء بطاقة االعتماد خاضعًا لتقدير لجنة دوري   
المحترفين.  

تفاصيل الحساب المصرفي للجنة دوري المحترفين في حالة طلب بطاقة بديلة:
اسم صاحب الحساب: لجنة دوري المحترفين 
)ADIB( المصرف: مصرف أبو ظبي اإلسالمي

IBAN :AE660500000000012888825
 

القسم الرابع: األمور اإلعالمية
49. المسؤول اإلعالمي للنادي

1.49 يجب على جميع األندية تعيين مسؤول إعالمي، على أن يتم تسجيله في لجنة دوري المحترفين   
طبقا لالئحة المسابقات ذات الصلة قبل بداية الموسم. ويكون صلة الوصل الرئيسية بين اإلدارة   

التنفيذية والنادي فيما يخص الجانب اإلعالمي، ومسؤوال عن جميع التجهيزات الخاصة بالمرافق   
والخدمات اإلعالمية في المباريات المقامة على أرض الفريق، وكذلك تنظيم األنشطة اإلعالمية )تنظيم   

المؤتمرات الصحفية، األحداث وغيرها( للفريق األول وللنادي، ويكون مسؤوال عن ضمان حضور   
مسؤولي الفريق والالعبين وكذلك النادي لألحداث واألنشطة اإلعالمية. كما يعتبر مسؤوال عن إمداد   

الشركاء بكل المعلومات المتعلقة بالفريق األول )العبين، مدربين وغيرهم(.  
2.49 يتعين على المسؤول اإلعالمي ومساعديه حضور ورشة العمل المنعقدة قبل انطالق الموسم   

والتي تنظمها اإلدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين.  
3.49 مهام المسؤول اإلعالمي في المباريات تتجلى حصراً في الخدمات اإلعالمية، وال يجوز أن يجمع   

بين مهام أخرى ومهامه اإلعالمية.  
4.49 يتعين على المسؤول اإلعالمي للنادي عدم استخدام جهاز الهاتف ألغراض التصوير الفوتوغرافي   

أو الفيديو في المناطق التي يتواجد فيها بحكم مهامه كمسؤول إعالمي ونشرها في وسائل   
التواصل االجتماعي أو أية وسائل أخرى. في حال عدم االلتزام، سيتم فرض عقوبة ضبط الجودة.   

5.49 يتعين على المسؤول اإلعالمي للنادي إخطار اللجنة ببيانات فريق التواصل االجتماعي العاملين   
في المباريات قبل انطالق الموسم بأربعة أسابيع، مع تحديد األدوار والمهام لكل فرد.  

50. المتطوعون
1.50 يجب على النادي تعيين العدد الكافي من المتطوعين يوم المباراة وذلك بغرض تلبية   

معايير سير أحداث المباراة، كما هو موضح في هذه الالئحة.  
2.50 كحد أدنى، يجب على النادي ضمان وجود ما يلي داخل االستاد قبل انطالق المباراة بأربع )4(   

ساعات على األقل:  
1.2.50 مكتب تسجيل اإلعالميين: يجب على جميع ممثلي وسائل اإلعالم الذين يحضرون    

المباراة التسجيل في مكتب تسجيل اإلعالميين. يتم التسجيل باستخدام نموذج تسجيل    
وسائل اإلعالم )الملحق رقم 2 من الئحة االعالم(. كما يجب تواجد متطوع في هذا    

المكتب بصفة دائمة، ويعتبر هذا المتطوع مسؤوال عن توزيع تذاكر منصة اإلعالميين.    
ويتعين على المتطوع ضمان تسجيل ودخول األفراد الذين يحملون بطاقة اعتماد وسائل    

اإلعالم.   
2.2.50 مساعد المركز اإلعالمي: لضمان بدء العمل في المركز اإلعالمي في الموعد    
المحدد باإلضافة إلى عمل جميع المرافق الموجودة بداخله وسرعة االستجابة لوسائل    

اإلعالم في حال وجود أية استفسارات أو طلب المساعدة.   
3.2.50 مساعد منصة اإلعالميين: لضمان توفير وجاهزية الخدمات في منصة اإلعالميين،    

وسرعة االستجابة لوسائل اإلعالم في حال وجود أية استفسارات أو طلب المساعدة.   
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دخول الفريق إلى أرض الملعب، يجب وجود ستة عشر )16( من حاملي الحبال قبل    
انطالق ركلة البداية بثالثين )30( دقيقة وحتى بداية الشوط الثاني.   

5.2.50 مراقبو المصورين: يجب تواجد أربعة )4( من مراقبي المصورين قبل ساعتين    
)2( من ركلة البداية وحتى نهاية المباراة. ويمكن االستعانة بنفس حاملي الحبال السابق    

ذكرهم في المادة رقم 5-4 من الئحة االعالم. ويعتبر مراقبو المصورين مسؤولين عن    
ضمان بقاء المصورين الفوتوغرافيين في مواقعهم وعدم دخولهم إلى أرض الملعب    

والمنطقة الفنية و/أو التحرك من أحد أطراف الملعب إلى اآلخر أثناء سير المباراة. ويتمركز    
مراقبو المصورين طبقا لما هو موضح في الشكل رقم 1من الئحة االعالم.   

6.2.50 موزعو قائمة الالعبين األساسيين: تتم االستعانة بهم لتوزيع قائمة الالعبين    
األساسيين.   

7.2.50 مترجمون: يجب توفير مترجم واحد، على األقل، يجيد اللغتين اإلنجليزية والعربية    
لالستعانة به في المؤتمرات الصحفية التي تعقد قبل وبعد المباراة.   

51. قائمة الالعبين األساسيين
1.51 يجب على النادي المضيف ضمان توزيع قائمة الالعبين األساسيين للمباراة، بمجرد اعتمادها   

من مراقب المباراة وقبل انطالق المباراة في مدة أقصاها ستون )60( دقيقة، حسب الترتيب التالي:  
1.1.51 التلفزيون )أماكن التعليق، االستوديو، موقع عربات النقل التلفزيوني(.   

2.1.51 اإلذاعة )أماكن التعليق ومنصة اإلعالميين(.   
3.1.51 الصحافة )المركز اإلعالمي ومنصة اإلعالميين(.   

4.1.51 المصورون الفوتوغرافيون )المركز اإلعالمي وعلى جانب الملعب(.   
5.1.51 منصة كبار الشخصيات الهامة ومنصة الشخصيات الهامة.   

مالحظــة: فيمــا يتعلــق بمنصــة الشــخصيات الهامــة وكبــار الشــخصيات الهامــة، يعتبــر المتطــوع مســؤوال عن تســليم 
قائمــة الالعبيــن األساســيين للشــخص المســؤول عــن المنصتين.

52. االصطفاف قبل بداية المباراة
1.52 بمجرد خروج الالعبين من النفق إلى أرض الملعب، يجب عليهم الوقوف خلف لوحة االصطفاف كما   

هو موضح في الشكل رقم 2.  
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2.52 يجب أن يحافظ الالعبون على مواقعهم حتى تنتهي الكاميرا المحمولة الخاصة بجهة البث من   
التحرك من أحد طرفي االصطفاف إلى الطرف اآلخر. وتستغرق هذه العملية حوالي ثالثين )30( ثانية.  

53. الصورة الجماعية للفريق قبل انطالق المباراة 
1.53 قبل بداية المباراة وعقب مصافحة الحكام، يجب أن يتجمع الالعبون في مكان مقابل للمقاعد   

الخاصة بفريقهم )الشكل رقم 3 من الئحة االعالم( اللتقاط صورة الفريق.  
2.53 يجب أن يحتفظ الالعبون بمواقعهم حتى يتسنى لجميع المصورين التقاط الصورة.  

54. المؤتمرات الصحفية
1.54 عقب المباراة، يلتزم النادي المضيف بتنظيم مؤتمر صحفي لكل فريق، على أن يعقد في   

غرفة المؤتمرات الصحفية المخصصة داخل االستاد. ويبدأ المؤتمر الصحفي األول بعد 10 دقائق من   
صافرة النهاية. يجب أال تزيد مدة المؤتمر الصحفي عن 15 دقيقة. كقاعدة عامة، يعقد مؤتمر المدير   

الفني الخاص بالفريق الزائر أوال.  
2.54 يعتبر حضور المدير الفني لكل فريق أمراً إلزاميًا وفي حال عدم حضور أحد المديرين الفنيين   
للمؤتمر الصحفي المنعقد قبل و/ أو بعد المباراة في مسابقتي دوري وكأس الخليج العربي،   

سيتم توقيع غرامة مالية طبقا إلجراءات ضبط الجودة. وسيتم مضاعفة قيمة العقوبة في كل   
مرة يتكرر غياب المدير الفني عن المؤتمر. وبعد 3 غيابات للمدير الفني عن المؤتمر الصحفي   

سواء التقديمي أو التقييمي )قبل أو بعد المباراة(، سيتم تحويل األمر إلى لجنة االنضباط.  
3.54 يعتبر حضور المدير الفني لكل فريق أمراً إلزاميًا للمؤتمر الصحفي المنعقد قبل و/ أو بعد   

المباراة في مسابقتي نهائي كأس الخليج العربي وكأس سوبر الخليج العربي. وفي حال عدم   
حضور أحد المديرين الفنيين سيتم توقيع غرامة طبقا إلجراءات ضبط الجودة.  

4.54 يجب على النادي المضيف توفير مترجم يجيد اللغتين اإلنجليزية والعربية لحضور المؤتمر   
الصحفي المنعقد قبل وبعد المباراة. وفي حال كان المدير الفني يتحدث لغة أخرى، يعد النادي   
الزائر مسؤوال عن توفير مترجم يجيد لغة المدرب األم فضال عن اللغة اإلنجليزية أو العربية. ويجوز   

للنادي الزائر أن يستخدم مترجمة الخاص للترجمة بين اللغتين العربية واإلنجليزية.  
5.54 حضور المؤتمر الصحفي المنعقد قبل وبعد المباراة حصري للمدير الفني باستثناء حالة   

اإليقاف والطرد. في حال حضر المؤتمر أي ممثل آخر للنادي أو للفريق سيتعرض لعقوبة مالية حسب   
إجراءات ضبط الجودة.  
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6.54  بالرغم مما ورد في الفقرة )9.11( من الئحة االعالم وفي حال رغب النادي في حضور ممثل   
آخر للجهاز الفني واإلداري للحديث في المؤتمر الصحفي، يتعين عليه الحصول على موافقة خطية   

مسبقة من اإلدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين قبل أسبوع من موعد المباراة.  
7.54 في حالة إيقاف المدير الفني أو طرده أثناء المباراة ال يحق له حضور المؤتمر الصحفي، يتعين   

على المدرب المساعد، المسجل في القائمة الرسمية والمقيد لدى لجنة دوري المحترفين، أداء   
المهام اإلعالمية. في حال تخلف المدرب المساعد عن حضور المؤتمر الصحفي، يتم فرض عقوبة مالية   

حسب إجراءات ضبط الجودة. وفي حال حضور المدير الفني للمؤتمر رغم طرده، يتم فرض عقوبة   
مالية حسب إجراءات ضبط الجودة.  

8.54 المؤتمر الصحفي المنعقد قبل وبعد المباراة هو مؤتمر مخصص فقط لألسئلة واألجوبة بين   
المدرب، الالعب ووسائل اإلعالم المتعلقة بالمباراة وال يسمح بعرض أي مواد )الكترونية، ورقية،   

تلفزيونية خالل المؤتمر(.  
9.54 يتعين على المدير الفني للفريق الرد على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالمباراة خالل المؤتمر   
الصحفي التقديمي والتقييمي. في حال رفض المدير الفني استقبال األسئلة، سيتم توقيع غرامة   

مالية طبقا إلجراءات ضبط الجودة.  
10.54 يسمح للجهات التي ال تملك حقوق البث بدخول غرفة المؤتمرات الصحفية والمنطقة   

المختلطة قبل عشر )10( دقائق من نهاية المباراة بعد حصولها على الموافقة الخطية المسبقة   
من لجنة دوري المحترفين.  

11.54 يلتزم النادي بتوفير شخص فني مسؤول عن النظام الصوتي الخاص واالضاءة لغرفة   
المؤتمرات الصحفية بحيث يكون متواجدا مع التركيب الخاص بجهة البث المستضيفة قبل المباراة   

وخالل أوقات استخدام الغرفة.  
12.54 يسمح للمنتج و/او لجهة/جهات البث المصرح لها بحضور المؤتمر الصحفي المنعقد بعد   

المباراة على أال يتم وضع أي ميكروفونات على طاولة المؤتمر فيما عدا ميكروفونات جهات البث.  
13.54 تتمتع جهة البث بأولوية الحصول على المكان األفضل في غرفة المؤتمرات الصحفية   

مقارنة بالوسائل اإلعالمية األخرى.  
14.54 يسمح للجهات التي ال تملك حقوق البث بدخول غرفة المؤتمرات الصحفية قبل عشر )10(   
دقائق من نهاية المباراة بعد حصولها على الموافقة الخطية المسبقة من لجنة دوري المحترفين.  

55.  التصوير التلفزيوني داخل غرفة تبديل المالبس
1.55 قبل بداية المباراة، يمكن اإلدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين أن تسمح بدخول جهة البث   

المستضيفة )كاميرا واحدة ومصور واحد( إلى غرفة تبديل المالبس للتصوير، وذلك بعد موافقة   
النادي. ويجب على الطاقم إخالء غرفة تبديل المالبس قبل انطالق المباراة بساعتين كحد أقصى.  

56.  المقابالت
1.56 يتعين على العبين اثنين من كل فريق والمطلوبين من قبل القناة الناقلة أو/و اإلدارة التنفيذية   

للجنة دوري المحترفين مقابلة مراسل جهة/جهات البث المستضيفة وجهات البث األخرى بمعدل   
العب واحد لكل قناة وذلك على النحو التالي:  

2.56 المقابالت الموجزة للمدربين: يتم إجراؤها عند وصول حافلة الفريق للملعب قبل بداية المباراة   
وذلك في منطقة وصول الحافالت أو المنطقة المختلطة وتستمر لمدة ال تزيد عن 60 ثانية للمقابلة   

الواحدة، وذلك في مباراة واحدة في الجولة حيث يتم اختيار هذه المباريات قبيل كل جولة ويتم   
ترتيب هذه المقابلة في االجتماع التنسيقي قبل المباراة، تتم المقابلة على الكاميرا الخاصة بلجنة   

دوري المحترفين ويتم مشاركتها عبر البث المشترك الخاص بالمباراة.  
3.56 المقابالت الموجزة )فالش(: يتم إجراؤها عقب المباراة مباشرة مع الالعبين المشاركين في   

المباراة حصراً وتستمر لمدة ال تزيد عن 120 ثانية للمقابلة الواحدة. ويجب إجراء تلك المقابالت أمام   
اللوحة المعتمدة الخاصة بمسابقات لجنة دوري المحترفين والموجودة بالقرب من نفق الالعبين.   

ويجب على المسؤول اإلعالمي للنادي أن يضمن توجيه الالعبين المطلوبين إلى موقع مراسلي جهة   
البث المستضيفة أو جهات البث.  

4.56 إذا تخلف الالعبون عن االستجابة لطلبات إجراء المقابالت الموجزة، سيتم تغريمهم وفقًا إلجراءات   
غرامات ضبط الجودة، وستتم مضاعفة الغرامة في حالة تكرار عدم االستجابة. يحق لالعب و/او   
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الالعبين عدم اجراء المقابالت الموجزة في حال تأخرت جهة البث لمدة تزيد عن سبع دقائق من جاهزية   
الالعب في المكان المحدد إلجراء المقابلة.  

5.56 عالوة على ذلك، يحق لجهات البث طلب إجراء المقابالت مع أي من مسؤولي الفريقين المسجلين   
أو أي من أعضاء بعثة الفريق بعد وصول الفريقين إلى االستاد )على أن تكون اللقاءات فقط   

لإلداريين والالعبين غير المشاركين في المباراة(، على أن يتم إجراؤها في حضور المسؤول اإلعالمي   
للجنة دوري المحترفين وفي المكان المخصص للقاءات في أرض الملعب، على أن يتم إنهاء جميع   

المقابالت قبل 15 دقيقة من انطالق المباراة )نهاية فترة اإلحماء(. وال يعتبر مسؤولو الفريقين ملزمين   
بإجراء المقابالت الموجزة فور الوصول إلى االستاد.   

6.56 يحق لجهة البث وبعد موافقة اللجنة رصد المراسل ألجواء الملعب على أال يتم أمام الخلفية   
المعتمدة في أحد زوايا الملعب والذي يتم االشعار به والموافقة عليه مسبقا من قبل اللجنة على   

أن يتم إخالء المنطقة قبل 15 دقيقة من انطالق المباراة.  
7.56 ال يسمح بإجراء مقابالت في المحيط الداخلي لإلستاد أثناء سير المباراة.  

8.56 في حال مباريات الكؤوس، إذا امتدت المباراة إلى الوقت اإلضافي وركالت الترجيح من نقطة   
الجزاء، ال يسمح بإجراء المقابالت بين نهاية الوقت الفعلي للمباراة والوقت اإلضافي، أو خالل الفترة   

بين الوقت اإلضافي وركالت الترجيح من نقطة الجزاء.  
9.56 يجب إجراء جميع المقابالت في المكان المحدد والمعتمد من قبل اإلدارة التنفيذية للجنة دوري   

المحترفين.  
10.56 يتعين على النادي ضمان توفير إضاءة في الملعب )على األقل عمود إنارة واحد( حتى 45   

دقيقة على األقل من نهاية المباراة وذلك لضمان توفير اإلضاءة الكافية للقاءات واالستوديوهات   
التلفزيونية.  

57.  المنطقة المختلطة
1.57 يتعين على النادي المضيف تجهيز المنطقة المختلطة لوسائل اإلعالم، على أن تبدأ أعمال   

المنطقة المختلطة بعد انتهاء المباراة مباشرة.  
2.57 يطلب من الالعبين ومسؤولي الفريق وطاقم التدريب التابع لألندية المشاركة الدخول إلى   

المنطقة المختلطة في طريقهم من وإلى غرفة تبديل المالبس الخاصة بالفريق حتى حافلة الفريق   
بعد انتهاء المباراة. وتطبق إجراءات ضبط الجودة إذا لم يلتزم الالعبون ومسؤولو الفريق بهذه   

المادة.  
3.57 ال يعتبر التحدث إلى وسائل اإلعالم الموجودة في المنطقة المختلطة أمراً إلزاميًا، إال إنه ينصح   

الالعبون والمدربون بتقديم تصريح موجز لوسائل اإلعالم.  
4.57 المقابالت التلفزيونية داخل المنطقة المختلطة: يحق ألي من جهات البث أو القنوات التلفزيونية   

إجراء المقابالت داخل المنطقة المختلطة بعد الحصول على موافقة مسبقة من لجنة دوري المحترفين   
وتحت اشراف المسؤول اإلعالمي للجنة في المباراة.  

5.57 يتعين على النادي توفير متطلبات اإلضاءة الخاصة بالمنطقة المختلطة في الئحة االستادات   
والتأكد من جاهزيتها خالل الشوط الثاني من المباراة وقبل فتح المنطقة المختلطة لإلعالميين.  

6.57 تتمتع جهات البث بالحق في الحصول على مساحة في المنطقة المختلطة مقارنة   
بالوسائل اإلعالمية األخرى وحسب المكان المحدد قبل انطالق الموسم.  

7.57 ال يسمح للمصورين الفوتوغرافيين، باستثناء المصور الرسمي، بدخول المنطقة المختلطة.  
8.57 يسمح ألطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل التواجد في المنطقة المختلطة.  

9.57 يسمح للجهات التي ال تملك حقوق البث بدخول المنطقة المختلطة قبل عشر )10( دقائق من   
نهاية المباراة بعد حصولها على الموافقة الخطية المسبقة من لجنة دوري المحترفين.  

10.57 يسمح لجهة/جهات البث التواجد في المنطقة المختلطة بعد المباراة.  
58.  منطقة مدخل كبار الزوار

1.58 يجوز لجهة البث المستضيفة إجراء لقاءات قبل وبعد المباراة مع الضيوف في مدخل كبار   
الشخصيات على أن يتم إجراؤها في المكان المحدد والمعتمد من قبل االدارة التنفيذية للجنة دوري   

المحترفين.  
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1.59 يجب على المصورين وأطقم البث أن يرتدوا باإلضافة إلى بطاقات االعتماد، قمصان المصورين   
عند دخولهم إلى الملعب ونطاق منطقة العمليات العامة، على أن تظل ظاهرة ومرئية. ويجب أال   

يلبس فوق القمصان أية مالبس أخرى )أي في حالة الطقس السيء، يجب ارتداء القمصان فوق أي   
مالبس أخرى( إال إذا كان المراسل يقوم بتصوير تقرير مباشر )المقابالت الموجزة(.  

60.  تذاكر منصة اإلعالميين
1.60 يجب على النادي المضيف إصدار تذاكر لمقاعد منصة اإلعالميين.  

2.60 يجب ترقيم كل مقعد من مقاعد منصة اإلعالميين وفقًا للمادة رقم )17-4( من لوائح   
اإلستادات الخاصة بمسابقات لجنة دوري المحترفين. وعلى ذلك، يجب ترقيم التذاكر وفقًا للرقم   

الموجود على مقاعد منصة اإلعالميين.  
3.60 يجب على كافة اإلعالميين الذين يرغبون في الجلوس في منصة اإلعالميين الحصول على   

تذاكرهم من مكتب تسجيل اإلعالميين. ولن يتم السماح ألي إعالمي بالجلوس في منصة اإلعالميين   
إذا كان يحمل بطاقة االعتماد فقط.  

61.  المناطق المحظورة 
1.61 لن يتم السماح ألي وسيلة إعالمية بالدخول إلى ميدان اللعب قبل المباراة أو أثناءها أو بعد   

انتهائها. وال يستثنى من ذلك إال كاميرا جهة البث المضيف المحمولة في الوقت المحدد لها.  
2.61 ال يسمح بوجود ممثلي وسائل اإلعالم المقروءة بين حدود الملعب ومدرجات الجماهير.  

3.61 ال يسمح بوجود مراسلي اإلذاعة بين حدود الملعب ومدرجات الجماهير، باستثناء مراسلي جهات   
البث الذين حصلوا على موافقة سابقة.   

4.61 ال يسمح بالدخول إلى المنطقة الموجودة بين حدود الملعب ومدرجات الجماهير إال للمصورين   
المعتمدين أو موظفي جهة البث المستضيفة حتى يقوموا بتنفيذ أعمالهم في األماكن   

المخصصة لهم.  
5.61 ال يجوز بأي حال من األحوال السماح ألي ممثل من ممثلي وسائل اإلعالم بالدخول إلى نفق   

الالعبين وغرف مالبس الالعبين والمناطق الرسمية قبل المباراة أو أثناءها أو بعد انتهائها، باستثناء   
الكاميرات التابعة لجهة البث المستضيفة المصرح لها في نفق الالعبين عند دخول الالعبين للملعب   

قبل بدء المباراة بحيث ال تشمل الكاميرا على تسجيل للصوت.  
6.61 يقتصر دخول المنطقة الفنية على الالعبين والمسؤولين. وال يجوز السماح في أي وقت من   

األوقات )قبل المباراة أو بعد انتهائها( بوجود أي كاميرا أو حامل كاميرا أو أي مصور داخل أو أمام   
المنطقة الفنية.  

7.61 ال يسمح للمصورين الفوتوغرافيين الدخول إلى المنطقة المختلطة.  
62.  طاقم التصوير التلفزيوني الُمسجل:

1.62 ينبغي أن يتكون طاقم التصوير التلفزيوني الُمسجل من شخصين كحد أقصى، أحدهما   
المصور والثاني إما المراسل أو المنتج أو مساعد المصور. ويجب أن يجلس بقية أفراد الطاقم في   

منصة اإلعالميين أثناء المباراة وال يجوز له الجلوس في جانب الملعب أو في منطقة نفق الالعبين.  
2.62 لن يسمح لطاقم التصوير التلفزيوني الُمسجل بتثبيت أي كاميرات في المالعب باستثناء ما   

ورد في المواد رقم 63-3 الموجودة باالسفل.  
3.62 يسمح لطاقم التصوير التلفزيوني الُمسجل بتغطية العروض في مستوى الملعب، وذلك   

حتى ساعتين ونصف الساعة قبل بدء المباراة.  
4.62 يجب أن تتمركز كاميرا طاقم التصوير التلفزيوني الُمسجل عند دخول الالعبين واصطفافهم   

في أرض الملعب بالقرب من موقع الكاميرا المحورية عند خط التماس في نفس موقع المصورين   
وفقا للمساحة المتاحة. ويجب أن تنتقل كاميرا التصوير التلفزيوني الُمسجل إلى خلف المرمى قبل   

بدء المباراة.  
5.62 موقع كاميرا التصوير التلفزيوني الُمسجل هو خلف لوحات اإلعالنات اإللكترونية الموجودة   

خلف المرمى. وقد يغير مكانها بين الشوطين وفقا للمساحة المتوفرة وبموجب الموافقة على   
ذلك. وعند تسديد ركالت الترجيح من نقطة الجزاء، يمكن لكاميرا التصوير التلفزيوني الُمسجل االنتقال   

إلى خط المرمى حيث يتم تصويب ركالت الترجيح بشرط وجود مساحة كافية.  37
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6.62 يسمح لكاميرا التصوير التلفزيوني الُمسجل سواء أكان أحادي الطاقم أو بطاقم يتضمن   
ما ال يزيد عن شخصين بإجراء المقابالت الشخصية مع الجماهير قبل خمس دقائق من صافرة نهاية   

المباراة بعد الحصول على التصريح من قبل لجنة دوري المحترفين.  
7.62 ال يسمح لطاقم التصوير التلفزيوني الُمسجل بالتواجد في منطقة المقابالت الموجزة باستثناء   

حاملي الحقوق.  
8.62 يجوز لطاقم التصوير التلفزيوني الُمسجل أو األحادي الطاقم الذهاب إلى المنطقة المختلطة   

عقب المباراة. ووفقًا ألسبقية الطلبات، يتم تخصيص مواقع محددة لضمان أولوية جهة البث   
المستضيفة في الحصول على هذا الموقع قبل أي جهات إعالمية أخرى.  

63. مواقع البث الفردي
1.63 يجوز لجهات البث استخدام المواقع كما جاء في الشكل رقم )4(.  

2.63 يخضع تخصيص هذه المواقع للمساحة المتاحة في كل استاد.  
3.63 يجب موافقة لجنة اإلدارة التنفيذية دوري المحترفين أوال على جميع المواقع المخصصة   

للكاميرات.  

المصورون الفوتوغرافيون وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل.
64. الدخول إلى المنطقة المحيطة بالملعب

1.64 يجب على المصورين الفوتوغرافيين أن يدخلوا إلى المنطقة المحيطة بالملعب عن طريق   
المدخل/المخرج المخصص لذلك فقط.  

2.64 يمكن للمصورين الفوتوغرافيين / أطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل أن يدخلوا إلى المنطقة   
المحيطة بالملعب في أي وقت ابتداًء من ساعتين قبل انطالق المباراة.  

3.64 خالل المباراة، يجب على المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل التنسيق   
مع المسؤول اإلعالمي للجنة دوري المحترفين في المباراة للدخول إلى المناطق المخصصة.  

65. مكان المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل أثناء عملية إحماء الفريق
1.65 يجب أن يبقى المصورون الفوتوغرافيون وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل في أماكنهم   

خلف اللوحات اإلعالنية اإللكترونية الموجودة خلف المرمى أثناء عملية إحماء الفريق )في الفترة ما   
بين 50 دقيقة و20 دقيقة قبل انطالق المباراة(. ويجب على مراقبي المصورين التأكد من عدم وجود   

مصورين فوتوغرافيين، باستثناء المصور الرسمي، أمام المنطقة الفنية ودكة الحكم الرابع.  
2.65 يمكن للمصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل أن يأخذوا أماكنهم كما   

هو موضح بالشكل رقم 5، قبل بدء المباراة بخمس عشرة دقيقة. ويجب على النادي المضيف   
التأكد من وضع الحبال أو الحواجز المؤقتة، وذلك من خالل المسؤول اإلعالمي للنادي  بحيث يكون   

طريق المرور خاليا بشكل دائم أمام حكام المباراة والفرق بداية من النفق حتى أماكن اصطفافهم   
في الملعب. ويجب توفير عدد كاٍف من حاملي الحبال في حال تم استخدام الحبال.  
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من األوقات جهة البث المستضيفة الموجودة بجوار طاولة الحكم الرابع أو كاميراتها المحمولة أثناء   
مراسم المصافحة وتصوير الفريقين قبل المباراة.  

4.65 بعد انتهاء الفريقين من مراسم المصافحة وبعد إجراء القرعة بين قائدي الفريقين والحكام،   
يجب على المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل أن يتحركوا إلى خلف   

اللوحات اإلعالنية اإللكترونية الموجودة خلف المرمى.  

66. مواقع المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل أثناء المباراة
1.66 يرجى مراجعة الشكل رقم 6 الذي يوضح مواقع المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير   

التلفزيوني الُمسجل أثناء المباراة. لن يسمح للمصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني   
الُمسجل بالعمل أمام اللوحات اإلعالنية اإللكترونية ويجب عليهم أال يقفوا أمامها بأي شكل من   
األشكال وفي أي وقت. ويجب على المصورين الفوتوغرافيين أيضا أن يتركوا مجاال كافيا لالعبي   

الضربات الركنية طبقا لتوجيهات الحكام أو المسؤولين اآلخرين.  
2.66 على األندية توفير مقاعد للمصورين الفوتوغرافيين خلف اللوحات اإللكترونية.  

3.66 يمكن للمصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل أن يغيروا مواقعهم   
في استراحة ما بين الشوطين فقط أو أثناء الراحة قبل بداية الشوط اإلضافي، إن أمكن.  

4.66 يمكن للمصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل أن يتحركوا من أحد   
أطراف الملعب، في حال تسديد ركلة جزاء في نهاية المباراة، إلى الطرف اآلخر الذي انتهت عنده   

اللعبة.  
5.66 إذا احتاج المصورون الفوتوغرافيون وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل إلى الخروج من   

المنطقة المحيطة بالملعب أثناء سير المباراة وكانوا موجودين بالجانب المواجه للمخرج يمكن   
لهم أن يسيروا بالقرب من ملحق االستاد في اتجاه مكان الخروج.  
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67. مواقع المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل بعد المباراة
1.67 ال يسمح للمصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل بدخول المنطقة   

الفنية. ويجب أن يتأكد النادي المضيف من خروج المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير   
التلفزيوني الُمسجل من المنطقة المحيطة بالملعب عن طريق منفذ الخروج المخصص لذلك فقط،   

وذلك تحت إشراف مراقبي المصورين ) الشكل رقم 7(.  
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1.68 يتم تخصيص عدد محدد من المقاعد للمصورين الفوتوغرافيين الموجودين في منصة   
اإلعالميين في جميع المباريات.  

2.68 يجب على المصورين الفوتوغرافيين، الذين يرغبون في العمل من أحد مقاعد منصة   
اإلعالميين، الحصول على تذكرة منصة اإلعالميين الخاصة بهم من مكتب تسجيل وسائل اإلعالم.   

وتحتوي جميع التذاكر على رقم المقعد الخاص بالمصور. ويتم توزيع تذاكر منصة اإلعالميين   
بأسبقية الحجز وتطبيقًا لمبدأ تقديم الخدمة لمن يطلب أواًل.  

3.68يمكن للمصورين الفوتوغرافيين أن يذهبوا إلى مقاعدهم المخصصة لهم في أي وقت   
يختاروه على أن  يظلوا جالسين أثناء سير المباراة.  

4.68 على المصورين الفوتوغرافيين الراغبين في العمل من منصة اإلعالميين الحرص على عدم   
التسبب في أي إزعاج للصحفيين والمراسلين.  

5.68 ال يسمح بإجراء أي لقاءات تلفزيونية مباشرة أو مسجلة في منصة اإلعالميين.  
69. استخدام الكاميرا ذات التحكم عن بعد

1.69 في حال رغب المصور الفوتوغرافي في وضع كاميرا ذات التحكم عن بعد خلف الشباك   
مباشرة، يجب عليه الحصول على موافقة لجنة دوري المحترفين قبل انطالق المباراة بساعتين على   

األقل. وسوف تحدد اإلدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين مكان وضع الكاميرا ذات التحكم عن بعد.   
ويرجع القرار النهائي في هذا الصدد للحكم دون اإلخالل بموافقة اإلدارة التنفيذية لجنة دوري   

المحترفين.  
2.69 يجب تثبيت الكاميرا ذات التحكم عن بعد على حامل مقرب خلف شبكة المرمى داخل نطاق   

عرض المرمى )7.32 سم(، وال يمكن أن توضع داخل شبكة المرمى أو مالصقة للمرمى أو خارجها أو   
بجوارها مباشرة.  

3.69 عالوة على ذلك، يجب أال تلصق هذه الكاميرات على قوائم المرمى أو العارضة أو أن تكون على   
ارتفاع يعوق اللوحات اإلعالنية اإللكترونية.  

70. استخدام الحامل األحادي 
1.70 يُسمح فقط باستخدام الحامل األحادي وليس الحامل الثالثي باستثناء حالة استخدام كاميرا ذات   

التحكم عن بعد المذكورة في المادة رقم 45 من الئحة االعالم.  
71. فالش الكاميرا

1.71 ال يسمح بالتصوير بالفالش أثناء المباراة.  
72. لقطات المباراة 

1.72 تحتاج الجهات التي ال تملك حقوق البث إلى تصريح من لجنة دوري المحترفين للحصول على   
لقطات المباراة.  

73. دخول االستاد 
1.73 لن يسمح للجهات التي ال تملك حقوق البث بدخول أرض الملعب أو المنطقة المحيطة به قبل   

وأثناء وبعد المباراة.  
2.73 لن يسمح للجهات التي ال تملك حقوق البث بالدخول بمعداتهم إلى المدرجات. ولتجنب اللبس،   

يجوز لهم دخول المدرجات دون معداتهم.  
3.73 إذا توفرت مقاعد شاغرة في منصة اإلعالميين، يجوز للجهات التي ال تملك حقوق البث الحصول   

على تذاكر منصة اإلعالميين من مكتب تسجيل وسائل اإلعالم قبل عشرين دقيقة )20( من الوقت   
المحدد لبداية المباراة. وال يجوز لهم دخول منصة اإلعالميين بمعداتهم.   

4.73 يجوز للجهات التي ال تملك حقوق البث دخول المركز اإلعالمي بمعداتهم كما يجوز لهم   
مشاهدة أحداث المباراة في المركز اإلعالمي.  

74. الحقوق الرقمية لبث المباريات:
1.74 تعريف: الحقوق الرقمية لبث المباريات هي الحق في عرض مباريات المسابقات التي تنظمها   

لجنة دوري المحترفين على المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي. من خالل هذا الفصل،   
سيتم تحديد الحقوق الرقمية الممنوحة ألصحاب الحقوق ثم األندية ووسائل اإلعالم.  
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2.74 أصحاب الحقوق الرقمية لبث المباريات: تملك الجهات مالكة الحقوق الرقمية حق بث   
مسابقات لجنة دوري المحترفين تشمل بث المباريات، الملخصات خالل وبعد المباريات، اللقطات خالل   
وقت المباراة، األحداث التي تجري داخل الحدود الحصرية )المكان الحصري: الملعب( )الزمان الحصري:   

قبل المباراة بـ 15 دقائق لما بعد المباراة بـ 15 دقيقة(.  
3.74 األندية:  

1.3.74 اللقاءات: يحق لألندية إجراء لقاءات مصورة مع الالعبين بعد المباراة لبثها في    
الموقع الرسمي للنادي أو الصفحات الرسمية على شبكات التواصل االجتماعي على    

أن تجرى اللقاءات في المنطقة المختلطة حصراً.   
2.3.74 رصد أجواء وأحداث الملعب: يحق لألندية بث لقطات من األجواء المصاحبة للمباراة    

والتي تشمل: تصوير غرف المالبس، وصول الفريق، الجماهير عبر صفحات النادي الرسمية    
على شبكات التواصل االجتماعي.   

3.3.74 لقطات المباراة: ال يحق لألندية بأي شكل من األشكال تصوير أي لقطات من    
المباراة وبثها عبر صفحاتها على شبكات التواصل االجتماعي. في حال إخالل النادي بهذا    

الشرط، سيتم فرض غرامات ضبط الجودة مع سحب االعتماد عن حق التغطية الرقمية    
للنادي.   

4.74 المؤسسات اإلعالمية:  
1.4.74 اإلعالم المرئي )القنوات التلفزيونية(: يتعين على المؤسسة اإلعالمية تقديم    

طلب للجنة دوري المحترفين بشأن التغطية اإللكترونية وذلك في مدة ال تقل على    
أسبوع من موعد المباراة كحد أقصى. علمًا أن بث المباريات أو لقطات منها هو حق    

حصري ألصحاب الحقوق الرقمية. يتم إصدار بطاقة اعتماد خاصة للتغطية اإللكترونية وال    
يتم السماح لحامل بطاقة اإلعالم المرئي بتصوير الفيديو في المباراة أو األحداث المصاحبة    

لها. وفي حال الرغبة في الحصول على بعض الحقوق اإلضافية يجب على الجهة القيام    
بأخذ الموافقات الالزمة من قبل أصحاب الحقوق ولجنة دوري المحترفين.  يحق للجنة دوري    

المحترفين سحب االعتماد في حال اإلخالل بالشروط المحددة في التغطية اإللكترونية.   
2.4.74 اإلعالم المطبوع )الصحف والجرائد والمجالت(: يتعين على المؤسسة اإلعالمية    

تقديم طلب للجنة دوري المحترفين بشأن التغطية اإللكترونية وذلك في مدة ال تقل    
على أسبوع من موعد المباراة كحد أقصى. علمًا أن بث المباريات أو لقطات منها هو    

حق حصري ألصحاب الحقوق الرقمية. يتم إصدار بطاقة اعتماد خاصة للتغطية اإللكترونية    
وال يتم السماح لحامل بطاقة اإلعالم المطبوع بتصوير الفيديو في المباراة أو األحداث    

المصاحبة لها. يحق للجنة دوري المحترفين سحب االعتماد في حال اإلخالل بالشروط    
المحددة في التغطية اإللكترونية.   

3.4.74 اإلعالم اإللكتروني )المواقع اإللكترونية والصفحات الرسمية على شبكات    
التواصل االجتماعي(: يتعين على المؤسسة التي تدير الموقع اإللكتروني أو شبكات    

التواصل االجتماعي الحصول على تصريح من لجنة دوري المحترفين لتغطية األحداث    
المصاحبة للمباراة )جماهير، لقاءات، فعاليات( وذلك قبل مدة ال تقل على أسبوع من    

موعد المباراة علمًا أن بث المباريات أو لقطات منها هو حق حصري ألصحاب الحقوق    
الرقمية. يتم إصدار بطاقة اعتماد خاصة للتغطية اإللكترونية. يحق للجنة دوري المحترفين    

سحب االعتماد في حال اإلخالل بالشروط المحددة في التغطية اإللكترونية.   

القسم الخامس: األمور التسويقية
75.  الحقوق التجارية

1.75 لجنة دوري المحترفين هي المالك الوحيد للحقوق التجارية لمسابقات لجنة دوري المحترفين،   
وتملك وحدها الحق في استغالل، و/أو منح األعضاء التجاريين التابعين حق استغالل الحقوق التجارية   

لمسابقات لجنة دوري المحترفين.  
2.75 تملك لجنة دوري المحترفين الحق في االحتفاظ بجميع إيرادات استغالل الحقوق التجارية،   

42



2
0

19
-2

0
18

ي 
ض

ريا
 ال

م
س

مو
ال باستثناء ما يتفق عليه من توزيعات وحصص مستحقة لألندية وفقًا لما تحدده لجنة دوري المحترفين.  

3.75 تقر 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.  
4.75 تلتزم األندية المشاركة والالعبون والمسؤولون المشاركون بالتعاون التام مع لجنة دوري   

المحترفين في استغالل الحقوق التجارية خاصة فيما يتعلق بتنشيط الحقوق التجارية في مناطق   
الدخول الخاضعة للمراقبة.  

5.75 فيما يتعلق بالحقوق التجارية التي تملكها لجنة دوري المحترفين في مسابقات لجنة دوري   
المحترفين، تلتزم األندية المشاركة بما يلي:  

1.5.75 االلتزام بجميع العقود التي أبرمتها لجنة دوري المحترفين فيما يتعلق بالرعاة    
والشركاء والموردين ومراعاة كافة أحكامها،   

2.5.75 االلتزام بكل ما يصدر عن لجنة دوري المحترفين من تعميمات، وتوجيهات، وأوامر    
تتعلق باستغالل الحقوق التجارية.   

3.5.75 عند استخدام شعارات الرعاة، يجب االلتزام بإرشادات العالمة التجارية التي    
أصدرتها لجنة دوري المحترفين.   

6.75 متى أراد النادي استخدام شعار / شعارات شريك أو الشركاء التجاريين، يتعين على النادي   
االلتزام بقواعد العالمات التجارية والتي تصدرها اللجنة  

7.75 وفقًا ألحكام اتفاقية عضوية لجنة دوري المحترفين، يتعين عرض جميع العقود الهامة على لجنة   
دوري المحترفين لمراجعتها قبل التوقيع النهائي عليها.  

8.75 يتعين 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(، فضاًل 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. وفقًا لما تحدده لجنة دوري المحترفين في إطار الحدود المقبولة.

9.75 عند 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 وفقًا ألحكام هذه المادة.  
76. حقوق البث

1.76 تعد 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.  
2.76 يحق للجنة دوري المحترفين االحتفاظ بجميع عوائد استغالل حقوق البث، باستثناء ما يتفق عليه   

من توزيعات مستحقة إلى األندية المشاركة، ووفقًا لما تحدده اللجنة التنفيذية.  
3.76 تلتزم األندية المشاركة باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء كما تلتزم أيضًا بعدم إبرام أي اتفاق أو وثيقة   

من شأنها أن تؤدي إلى انتهاك حقوق البث المملوكة للجنة دوري المحترفين.  
4.76 تلتزم 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.  
5.76 تلتزم 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(   
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الستخدام وتسجيل وبث صورهم ذات الصلة بمسابقات لجنة دوري المحترفين في مختلف أنحاء العالم   
في أي من وسائل اإلعالم.  

6.76 فيما يتعلق بحقوق البث، تلتزم األندية المشاركة بما يلي:  
1.6.76 التقيد وااللتزام بجميع العقود التي أبرمتها لجنة دوري المحترفين فيما يتعلق بالبث ومراعاة   

كافة أحكامها بخصوص مسابقات لجنة دوري المحترفين،  
2.6.76 التقيد وااللتزام بكل ما يصدر عن لجنة دوري المحترفين من تعميمات، وتوجيهات،    

وأوامر تتعلق باستغالل حقوق بث مسابقات لجنة دوري المحترفين.   
7.76 يتعين على كل نادي مشارك توفير جميع مرافق البث داخل اإلستاد على النحو الوارد في   

الئحة اإلستادات التابعة للجنة دوري المحترفين وضمان تجهيز هذه المرافق بالشكل المالئم الستضافة   
أي مباراة من مباريات مسابقات لجنة دوري المحترفين.  

8.76 يتعين على جهة البث المضيفة أن تزود لجنة دوري المحترفين بنسخة واحدة بوضوح عالي   
)HD( من تصوير المباراة فور انتهائها على أن تشمل تصوير المباراة والمقابالت الموجزة والمؤتمرات   

الصحفية وملخص المباراة.  
9.76 يلتزم 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.  

10.76 يتحمل 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.  
77. حقوق الملكية الفكرية

1.77 تعد لجنة دوري المحترفين هي المالك الوحيد 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 الميداليات   
ودرع مسابقات لجنة دوري المحترفين.  

2.77 يتعين الستغالل أي من الحقوق التي سبق ذكرها الحصول على موافقة كتابية من لجنة دوري   
المحترفين، واالمتثال إلى جميع الشروط التي تفرضها اللجنة.  

3.77 تعد جميع الحقوق المتعلقة بجدول المباريات باإلضافة إلى أي بيانات وإحصائيات تتعلق   
بمباريات مسابقات لجنة دوري المحترفين ملكًا حصريًا للجنة دوري المحترفين.  

78. حقوق تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي
1.78 توافق 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. وتقر لجنة دوري المحترفين باحتفاظ األندية/  

المشاركين فقط بحق استغالل الصور الفردية.  
79. حقوق الضيافة

1.79 يتحمل النادي المضيف وحده مسؤولية تخصيص مساحة كافية للشركات التابعة للجنة   
دوري المحترفين وتخصيص مكان الستضافة الشخصيات الهامة وكبار الشخصيات الهامة في يوم   

المباراة.  
2.79 تشمل 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.  
80. لوائح المأكوالت والمشروبات

1.80 يتحمل النادي المضيف وحده مسؤولية عمليات إدارة المأكوالت والمشروبات في يوم   
المباراة.  

2.80 يتعين توفير ما يكفي من الطعام والشراب لكل الجماهير الحاضرة في المباراة، وتأمين   
ممرات آمنة وخالية للوصول لمناطق البيع.  
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ال 3.80 يراعى 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.  
81. كرات المباريات والتمارين

1.81 تعتبر لجنة دوري المحترفين هي المالك الحصري والوحيد لكرات القدم الرسمية للمباريات   
وكرات اإلحماء، ولها الحق في االستفادة من هذه الحقوق بالشكل الذي تراه مناسبًا   

2.81 للجنة دوري المحترفين كامل الحق في وضع عالمات وشعارات المسابقات و/ أو الرعاة   
الرسميين على كرات القدم الرسمية  

82. المؤتمرات الصحفية
1.82 لجنة دوري المحترفين هي المالك الوحيد والحصري للخلفيات اإلعالمية للمسابقات، وهي   

وحدها تتكفل بتصنيعها وتوزيعها على األندية المشاركة  
2.82 تستضيف األندية المؤتمرات الصحفية التي تنعقد قبل 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 2 من الئحة التسويق للتعرف على نموذج خلفية المؤتمرات الصحفية   
الرسمية.  

3.82 لن 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 83-2 و3-83(.  
4.82 يتوجب على النادي المشارك طباعة العالمات التجارية لشركائه التجاريين بما يتفق مع إرشادات   

لجنة دوري المحترفين   
5.82 ستوفر لجنة دوري المحترفين أغطية الميكروفون بالعالمة التجارية لمسابقات لجنة دوري   
المحترفين ويجب استخدامها خالل كافة المؤتمرات الصحفية الرسمية المتعلقة بمسابقات لجنة   

دوري المحترفين.  
6.82 للجنة دوري المحترفين الحق الحصري في وضع عالمات تجارية أو منتجات رعاتها وشركائها   

التجاريين على طاوالت المؤتمرات الصحافية.  
83.  منصة المؤتمر الصحفي

1.83 لجنة دوري المحترفين هي المالك الوحيد والحصري لمنصات الميكروفون داخل قاعة المؤتمر   
الصحفي، وهي وحدها تتكفل بتصميمها وتصنيعها ووضع الشعارات عليها وتوزيعها على األندية   

المشاركة،   
2.83 يجب تثبيت منصات الميكروفون على طاولة المؤتمر الصحفي لكل مباراة من مباريات دوري   

الخليج العربي )سواًء بالنسبة للمؤتمر الصحفي ما قبل المباراة أو المؤتمر الصحفي ما بعد   
المباراة( على ان يوضع أمام الشخص المتحدث الذي يحضر المؤتمر، يرجى االطالع على الملحق   

رقم )3( للتعرف على نموذج عن منصة الميكروفون. تمتلك لجنة دوري المحترفين الحق في   
وضع الشعارات على منصة الميكروفون سواًء كانت هذا الشعارات هي شعارات الشركاء   

التجاريين و/أو اإلعالميين للجنة و/أو شعار اللجنة نفسها.  
3.83 تمتلك 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.  
4.83 تمتلك لجنة دوري المحترفين الحق في التزيين الدعائي ووضع الشعارات في كل من   

المؤتمرات الصحفية ما قبل المباراة والمؤتمرات الصحفية ما بعد المباراة في جميع المسابقات.  
5.83 لحين تطبيق البند 83.4 أعاله، يجوز لألندية وضع الشعارات المدمجة أو الشعار الرسمي للنادي   

على منصة المؤتمر الصحفي بعد الحصول على موافقة لجنة دوري المحترفين.  
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84. المنطقة المختلطة  
1.84 يجب 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 3 للتعرف على عينة   

الخلفية المستخدمة في المنطقة المختلطة.  
2.84 ال يجوز ألي طرف ثالث )بما في ذلك األندية( استخدام الخلفيات اإلعالمية، سواًء الخلفيات   

اإلعالمية التي تم طلبها مسبقًا 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 أيضًا استبدال أو تغيير إطارات األلمنيوم الخاصة بالخلفيات   
اإلعالمية المطلوبة مسبقًا أو اإلضافية بدون موافقة مسبقة من لجنة دوري المحترفين.  

85. المقابالت السريعة والمقابالت الموجزة
1.85 قد يجري كل من العبي وموظفي كل نادي مشارك مقابالت موجزة قبل وبعد كل مباراة في   

دوري الخليج العربي وكأس سوبر الخليج العربي ومسابقة كأس الخليج العربي في المنطقة   
الموجودة بين ميدان اللعب ونفق الالعبين، أو في أي مكان آخر يحدده المسؤول اإلعالمي للجنة   

دوري المحترفين.  
2.85 يجب 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 4 للتعرف على عينة الستارة الخلفية المستخدمة في المقابالت الرسمية   

الموجزة.  
3.85 تلتزم 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.  
86. الحقوق اإلعالنية لمحيط الملعب، اللوحات اإلعالنية المضيئة LED واللوحات الثابتة

   LED1.86 تؤول الحقوق اإلعالنية الموجودة حول الملعب سواء كانت عبر اللوحات اإلعالنية المضيئة  
أو اللوحات اإلعالنية الثابتة للجنة دوري المحترفين.  

2.86 يجب أن تحرص األندية المشاركة على تأمين ما يلي:  
1.2.86 بيانات جهة اتصال واحدة دائمة لكافة المسائل المتعلقة بـاللوحات اإلعالنية    

.LED المضيئة   
2.2.86 دخول اإلستاد ومنطقة الملعب بشكل حر للسماح بتركيب وإزالة اللوحات اإلعالنية    

المضيئة LED بعد إعالم النادي.   
3.2.86 مساحة على الملعب لتركيب اللوحات اإلعالنية المضيئة LED كما يظهر في    

الملحق 7 في الئحة قوانين تسويق لجنة دوري المحترفين.   
4.2.86 متطلبات الطاقة بحسب المادة)39( من الئحة استادات لجنة دوري المحترفين    

ولتركيب اللوحات اإلعالنية المضيئة LED قبل المباراة بخمس )5( ساعات   
5.2.86 منطقة تخزين خارج أرض الملعب مخصصة لصناديق اللوحات اإلعالنية المضيئة    

LED بعيداً عن مجال الكاميرا   
6.2.86 منطقة مخصصة لوحدة التحكم بعمليات تشغيل اللوحات اإلعالنية اإللكترونية    

LED المؤقتة بجانب أرض الملعب حسب ما تقوم بتحديده لجنة دوري المحترفين.   
 LED 7.2.86 توفير األمن بكافة األوقات للحرص على سالمة اللوحات اإلعالنية المضيئة   

ووحدة التحكم الخاصة بها.   
3.86 في حال ري النادي المضيف ملعبه بعد تركيب اللوحات اإلعالنية المضيئة LED، يجب أن   

يحرص النادي المضيف على تغطية اللوحات اإلعالنية المضيئة LED وحمايتها من المياه  
4.86 يكون النادي المضيف مسؤواًل مسؤولية تامة عن اللوحات اإلعالنية المضيئة LED من وقت   

تركيبها، ويترتب على النادي تعويض لجنة دوري المحترفين و/أو مزود اللوحات اإلعالنية المضيئة عن   
أي تلف أو ضياع.   46
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ال 5.86 ستبقى اللوحات االعالنية المضيئة LED مثبته على أرضية لمدة 72 ساعة وذلك بعد   

موافقة النادي على مواعيد التركيب واالزالة المرسلة اليه من مزود الخدمة.   
6.86 تقوم لجنة دوري المحترفين بتخصيص الدقائق التالية للحقوق اإلعالنية للنادي المضيف في   
كل مباراة من المباريات المقامة على أرضه: 30 دقيقة )15 دقيقة في الشوط األول، و15 دقيقة   

في الشوط الثاني(.   
7.86 سيتم توفير عشر دقائق إضافية بالمباراة )خمس دقائق في الشوط األول وخمس دقائق   

في الشوط الثاني( للنادي المضيف حال إثبات الحاجة إلى هذه الدقائق كجزء مكّمل للعقد   
التجاري، يجب رفع نسخة من صفحة االتفاقية التجارية التي تفّصل دقائق اللوحات اإلعالنية المضيئة   

LED الممنوحة لشريك النادي المضيف باإلضافة إلى صفحة توقيع وختم النادي المضيف والشريك   
التجاري الرسمي إلى لجنة دوري المحترفين العتمادها.   

8.86 تملك 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 15 دقيقة بعد انطالق   

صافرة النهاية(.  
9.86 في 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  

10.86 إذا كان النادي المشارك غير قادر على استخدام وقته اإلعالني المخصص وفقا للمادة   
رقم)86.6( اعاله بسبب قلة الشركاء التجاريين للنادي، ستعود الدقائق غير المستخدمة إلى لجنة   

دوري المحترفين.  
11.86 يجوز 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.  

12.86 يجب أن تكون اللوحات اإلعالنية المضيئة LED مشغلة وتعرض اإلعالنات قبل المباراة بساعة   
واحدة.   

13.86 إذا كان النادي المضيف يرغب في تنشيط حقوقه وفقًا للمادة رقم)86-6( المذكورة 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 MPEG بالمواصفات التالية:  
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14.86 ينبغي أن يتناوب العرض أثناء المباراة على اللوحات اإلعالنية المضيئة بين الجهات التجارية   
التابعة للجنة دوري المحترفين والشركاء التجاريين للنادي.  

Protireds  87. بورتيريدز
1.87 تعود ملكية حقوق اإلعالن على بورتيريدز في المسابقات للجنة دوري المحترفين، وهي   

من يقوم بإنتاجها وتوزيعها على األندية. يرجى االطالع على الصور في الملحق رقم * للتعرف   
على تفاصيل البورتيريدز.   

2.87 سيقوم مورد لجنة دوري المحترفين بتركيب بورتيريدز في األماكن المحددة من قبل لجنة   
دوري المحترفين قبل ساعة من زمن انطالق كل مباراة من مباريات المسابقات.   

3.87 على 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.  

88. السجاد اإلعالني ثالثي األبعاد: 
1.88 تعود حقوق اإلعالن على السجاد اإلعالني ثالثي األبعاد في المسابقات للجنة دوري المحترفين،   

والتي تقوم بإنتاج وتوزيع السجاد اإلعالني ثالثي األبعاد على األندية.   
2.88 يجوز للنادي المضيف استخدام الحقوق اإلعالنية على سجادتين )2( إعالنيتين 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.  

3.88 تكون 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.  

4.88 على 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.  

89. الشاشات الكبيرة
1.89 تعود 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 )15( دقيقة عند اإلعالن عن تشكيل الفريق.   

ب . بعد االنتهاء مباشرة من اإلعالن عن قائمة البداية.أثناء المباراة.   
ت . خمس دقائق خالل االستراحة بين الشوطين.   

ث . خمس دقائق بعد صفارة النهاية مباشرة.   
90. دكة الفريق

1.90 تملك األندية حقوق اإلعالن على دكتي الفريقين   
91. لوحات وقت اللعب اإلضافي 

1.91 تملك لجنة دوري المحترفين حقوق الدعاية على لوحات وقت اللعب اإلضافي.   
2.91 تقوم 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 )03( ثالث ساعات من انطالق المباراة.  

92. الالفتات )الغرف والالفتات اإلرشادية(
1.92 يجب وضع الالفتات والعالمات في جميع الغرف التالية باستخدام النماذج المعتمدة من اللجنة.  

أ . غرفة تغيير مالبس الفريق المضيف.   
ب . غرفة تغيير مالبس الفريق الضيف.   

ت . غرفة الحكام.   
ث . مكتب لجنة دوري المحترفين.   

ج . غرفة مراقبة تعاطي المنشطات.   
ح . الغرفة الطبية للفريق.   

خ . غرفة المؤتمر الصحفي.   
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ذ . المركز اإلعالمي.   
ر . المنطقة المختلطة.   

ز . الغرفة الطبية للجماهير.   
س . موقع المعلق.   

ش . أستوديو التليفزيون.   
ص . دكة االحتياط )مع أسم النادي المشارك(.   

2.92 يجب أن يضمن النادي المضيف وضع الفتات إرشادية واضحة إلرشاد كبار الشخصيات الهامة   
والشخصيات الهامة والجماهير والمسؤولين واإلعالميين.  

93. أنشطة يوم المباراة
1.93 يجوز 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.  

2.93 يجب إتباع المبادئ التالية فيما يتعلق باألنشطة المقامة في يوم المباراة:  
أ. ال يصرح بإقامة أية أنشطة في األوقات التالية:    

في الفترة ما بين 53 دقيقة قبل انطالق ركلة البداية و20 دقيقة قبل     
انطالق ركلة البداية.    

في الفترة بداية من 10 دقائق قبل انطالق ركلة البداية وحتى فترة ما بين     
الشوطين.    

في الفترة من 4 دقائق 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.    

3.93 دون اإلخالل بالبند 25.2 أعاله، 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  
4.93 يتحمل النادي المضيف مسؤولية التأكد من موافقة السلطات الوطنية والمحلية المعنية   

على جميع األنشطة المقامة.  
ال 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. يمكن لألندية المشاركة في المسابقات القيام بأنشطة متنوعة في منطقة الجمهور   
الرسمية والتي تحددها لجنة دوري المحترفين على ان يتم اعتماد كافة النشاطات من قبل لجنة   

دوري المحترفين قبل عشرة )10( ايام على االقل من موعد المباراة، وتحتفظ لجنة دوري المحترفين   
بحقها باعتماد أو رفض اعتماد طلب النادي المشارك وسيتم إرسال كافة الموافقات و/او الرُُفض   
activations@agleague.ae :بشكل رسمي لألندية عبر البريد االلكتروني من العنوان التالي  

94. حقوق الترويج واالمتياز
1.94 يحق 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.  
2.94 يقوم 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.  
3.94 يحق للجنة دوري المحترفين و/أو الجهات التجارية التابعة لها ممارسة حقوق االمتياز والعرض   

وتقديم العينات والشرح عن منتجاتها وخدماتها وبيعها في االستاد.  49



يل
شغ

الت
ل 

دلي

95. دعايات األندية
1.95 ال 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 تجاريًا ويجب   
اعتماده من قبل لجنة دوري المحترفين.  

2.95  دعايات األندية غير التجارية في نهائيات المسابقات:  
1.2.95 يعود قرار الموافقة على دعايات األندية غير تجارية في المسابقات بالكامل إلى    

لجنة دوري المحترفين.   
3.95 في حال تغطية مقاعد المشجعين بدعايات النادي، يجب شراء تذاكر تلك المقاعد.  

4.95 تقوم لجنة دوري المحترفين بتحديد الوقت المخصص لعرض الدعايات غير التجارية للنادي   
خالل نهائيات المسابقات. لن يسمح بإدخال بالالفتات التي تتجاوز أبعادها 1.5م x  1.5 م الى االستاد   

بعد الموعد النهائي المحدد.  
5.95 يجب أن تقوم األندية المشاركة في نهائيات المسابقات بإرسال التصاميم الدعائية للجنة دوري   

المحترفين العتمادها وذلك قبل المباراة بعشرة أيام على األقل.  
6.95 يجب إزالة كافة اإلعالنات غير التجارية مباشرة بعد نهائيات المسابقات. في حال لم يتم إزالة تلك   

اإلعالنات، يغرم النادي بمبلغ 30،000 درهم باإلضافة إلى قيمة تذاكر المقاعد المغطاة.  
96. حماية الحقوق 

1.96 ال 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.  

2.96 ال 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 1( و/أو المرخص لهم الرسميين.  
3.96 تتخذ 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.  

القسم السادس: األمور المتعلقة بالمعدات
97. معدات اللعب

1.97 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.  
2.97 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  

3.97 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،   
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4( أال تستخدم كعناصر تزيينيه على معدات اللعب الخاصة.  
4.97 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(.  
5.97 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.  

6.97 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 من الئحة   
المعدات(، وفي حال مخالفة ذلك سيتم. رفع األمر للجنة االنضباط.  

98.  األلوان
1.98 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(  

2.98 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.  

3.98 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.  

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

5.98 دون اإلخالل بالمادة رقم )98-2( 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.  
6.98 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.  
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7.98 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.  
8.98 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.  
9.98 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(.  
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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.  

11.98 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.  
12.98 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 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.

13.98 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(.  

14.98 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.  
15.98 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 )8-98( أعاله  
16.98 في حال استخدام الشورت الحراري، يجب أن يكون بنفس اللون األساسي للشورت الرسمي.  

17.98 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.  

99. األرقام
1.99 يجب أن يظهر الرقم بوضوح على منتصف ظهر القميص المستخدم أثناء اللعب. ويتراوح   

ارتفاع الرقم الموجود على ظهر القميص الذي يستخدمه الالعبين في جميع المباريات بين 25 و35   
سم، على أن يظهر الرقم بوضوح في منتصف ظهر القميص. ومن ناحية أخرى يتراوح عرض الرقم،   

بين 3 و5 سم. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يظهر الرقم بوضوح عند إدخال القميص في الشورت.  
2.99 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.  53
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3.99 يجب أن يظهر رقم الالعب الموجود على الجانب األمامي للشورت على أي من الساقين ويجب   
أن يتراوح ارتفاع الرقم بين 10 و15 سم.  

4.99 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.  
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باستخدام مثبت صناعي )الفيلكرو( أو غيره من الوسائل المؤقتة.  

6.99 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.  
100. أسماء الالعبين

1.100 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.  

2.100 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(.   
3.100 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(  

4.100 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.  
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2.103 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.  

3.103 ال يجب أن يحتوي أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالنادي الموضحة أعاله بالمادة   
رقم)103-1( 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.  

4.103 ال توجد أية قيود على شكل أنواع العالمات التعريفية الخاصة باألندية والموضحة أعاله بالمادة   
رقم)1-103(.  

5.103 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.  
6.103 يجب أال يتداخل أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالنادي الموضحة أعاله بالمادة   

رقم)103-1( مع العناصر األخرى من معدات اللعب الموضحة لهوية الالعب )على سبيل المثال رقم   
الالعب( أو يعيق التمييز بين الالعبين والفريق المنافس بشكل واضح.  

7.103 ال تنطبق األحكام والشروط الخاصة بالمواد رقم 103-107 على العالمات التعريفية الخاصة   
بالمصنع التي تم تنظيمها بموجب أحكام الفصل الخامس على وجه الخصوص.  

8.103 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.  
104. العالمات التعريفية على القميص 

1.104 طبقا للقيود الموضحة أدناه بالمواد رقم 104-2 104-5 أدناه، يجوز لألندية عرض العالمات   
التعريفية الموضحة أعاله بالمادة رقم 103-1 على الجانب األمامي والخلفي للقميص وفي منطقة   

الياقة وعلى األكمام.   
2.104 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(  

3.104 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.  
4.104 يجوز للنادي عرض شعار النادي لمرة واحدة فقط على الجانب الخلفي للقميص أسفل   

الرقم كما هو موضح بالمادة رقم )99.6(.   
5.104 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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6.104 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    
7.104 يجب أال تتعدى مساحة كل من رمز النادي واسم النادي ولقب النادي في منطقة ياقة   

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

2 سم.  
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105. العالمات التعريفية على الشورت
1.105 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.   
2.105 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:  
1( شعار النادي أو الرمز الرسمي للنادي، و   

2( االسم الرسمي للنادي.   
يجوز وضع اسم النادي أسفل إحدى الساقين أو في منتصف الجانب األمامي لحزام الشورت وال   

يجوز عرض شعار أو رمز أو اسم النادي الرسمي على حزام الشورت.   
3.105 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.   

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

106. العالمات التعريفية على الجوارب
1.106 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.  
2.106 يجوز عرض عالمتين تعريفيتين على األكثر من العالمات التعريفية على الجورب )يجب عرض نفس   

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

2( الرمز الرسمي للنادي: 50 سم2،   
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3.106 يجب أال يتعدى ارتفاع أي حرف من حروف الرمز الرسمي للنادي 2 سم.  

107. العالمات التعريفية المصنوعة باستخدام تقنيات التصنيع الخاصة
1.107 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 107-2 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.  
2.107 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.  

108. شعار العلم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة
1.108 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(.  
2.108 يجب استخدام شعار العلم الوطني بشكله الهندسي وحسب أبعاده الصحيحة )انظر   

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

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

25 سم2.  
109. الشارات الرسمية للجنة دوري المحترفين 

1.109 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.  
110. النجوم التزيينية على قمصان الالعبين

1.110 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.  

111. شارة الكابتن 
1.111 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،   61



يل
شغ

الت
ل 

دلي

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.  

112. قفازات حارس المرمى
1.112 يجوز لحارس المرمى ارتداء قفازات من أي لون على أن تكون هذه القفازات منفصلة عن   

القميص، ويجوز لحراس مرمى الفريق الواحد ارتداء قفازات مختلفة.  
2.112 يجوز لحارس المرمى ارتداء قفازات من أي لون على أن تكون هذه القفازات منفصلة عن   

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

حروف مستخدمة في كتابة اسم حارس المرمى 2 سم.  
4.112 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،    
3( االسم الرسمي للنادي.   

يجــوز وضــع عالمــة تعريفيــة خاصــة بالنــادي فــي أي موضع على قفازات حارس المرمى وال يجــوز عرضها أكثر من مرة 
واحدة.

5.112 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.   

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

113. قبعة رأس حارس المرمى
1.113 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.  
2.113 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.   
3.113 يجوز للنادي عرض عالمة تعريفية واحدة، على قبعة رأس حارس المرمى، من بين العالمات   

التعريفية التالية:  
1( الشعار الرسمي للنادي،   

2( الرمز الرسمي للنادي،    
3( االسم الرسمي للنادي.    

يجوز وضع عالمة تعريفية خاصة بالنادي في أي موضع على قبعة رأس حارس المرمى وال يجوز   
عرضها أكثر من مرة واحدة.  
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ال 4.113 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.  

114. قفازات الالعبين غير حارس المرمى
1.114 يجوز لالعبين غير حارس المرمى ارتداء القفازات، على أن تكون هذه القفازات منفصلة عن   

القميص.  
2.114 ال يحق عرض االسم أو اختصاره أو الرقم الخاص بالالعب على قفازات الالعبين غير حارس المرمى.  
3.114 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.  
115. عصابة الرأس وعصابة المعصم

1.115 يجوز لالعبين ارتداء عصابة الرأس أو عصابة المعصم دون عرض االسم، أو اختصاره، أو الرقم   
الخاص بالالعب على عصابة الرأس أو عصابة المعصم.  

2.115 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.  
116.  مواد الوقاية الطبية الخاصة

1.116 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.  
117. المالبس التي يتم ارتدائها تحت معدات اللعب

1.117 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.  
118. قمصان اإلحماء

1.118 في جميع مباريات المسابقة، يجب أن يخصص النادي مجموعة من قمصان اإلحماء لالعبين   
ومسؤولي الفريق.  

2.118 بغض النظر عن الظروف السائدة مثل الطقس واإلضاءة، يجب أن يكون لون قمصان اإلحماء   
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119. المعدات الخاصة بمسؤولي المباراة
1.119 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.  
2.119 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.  
3.119 ال يحق لمسؤولي/حكام المباراة استخدام أي معدات أخرى غير الموزعة من قبل اتحاد اإلمارات   

لكرة القدم و/أو اإلدارة التنفيذية.  
4.119 يتعين على مسؤولي/حكام المباراة ارتداء معدات من نفس اللون أثناء المباراة.  

5.119 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.  

120. جامعي الكرات ومرافقي الالعبين وحاملي األعالم
1.120 تقوم اإلدارة التنفيذية بتسليم جامعي الكرات ومرافقي الالعبين )إن وجد( وحاملي األعالم،   

جميع المعدات في جميع مباريات المسابقة.  
2.120 في حالة عدم قيام اإلدارة التنفيذية بتسليم هذه المعدات وفقا للمادة رقم 120-1، يجب   

على النادي تسليم جامعي الكرات ومرافقي الالعبين )إن وجد( وحاملي األعالم، جميع المعدات   
في جميع مباريات المسابقة.  

3.120 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.  
4.120 يجوز لإلدارة التنفيذية إصدار لوائح التسويق واإلعالم لتنظيم استخدام جامعي الكرات ومرافقي   

الالعبين وحاملي األعالم للمعدات الخاصة في منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة.  

القسم السابع: األمور المتعلقة باالستادات
121. ميدان اللعب

1.121 يجب أن تجرى جميع مباريات المسابقات على مالعب من العشب الطبيعي.   
2.121 يجب أن تكون أرضية الملعب مزودة بما يلي:  

1.2.121 نظام للرش المائي.    
2.2.121 نظام مناسب لتصريف المياه لمنع تجمع المياه.   
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ال 3.121 لالطــالع علــى مقاســات أرضيــة الملعــب والمتطلبــات األخــرى، يرجى االطــالع على الملحق رقــم )1( من الئحة 

االســتادات.
122. المنطقة الفنية: 

1.122 يجب أن يتم تخطيط منطقة فنية واضحة ألماكن جلوس الفريق الفني والالعبين البدالء. يجب   
تخطيط المنطقة الفنية على النحو التالي:  

1.1.122 يجب أن تمتد المنطقة الفنية لمسافة متر واحد )1( على جانبي المنطقة المخصصة   
)دكة البدالء( وأن تمتد إلى األمام لمسافة متر واحد )1(.  

2.1.122 يجب أن تكون الخطوط باللون األبيض وأن يكون عرض الخطوط بنفس عرض خطوط التماس.   
لمزيد من التوضيح حول تخطيط المنطقة الفنية،   

3.1.122  يجب أن تكون المساحة المخصصة ألرضية المنطقة الفنية خالية من أي أثر لإلعالنات   
التجارية.  

123. منطقة اإلحماء 
1.123 يجب تخصيص منطقة إحماء من العشب األخضر لالعبين االحتياطيين بجانب خط التماس أو   

خلف لوحة اإلعالنات الموجودة خلف المرمى.  
2.123 يجب أن يكون سطح منطقة اإلحماء من العشب الطبيعي أو العشب الصناعي المعتمد من   

االتحاد الدولي.  
3.123 للمعلومات حول مساحة وموقع ونوعية سطح منطقة اإلحماء، يرجى االطالع على   

الملحق رقم )1( من الئحة االستادات.  
124. المرمى والمرمى االحتياطي

1.124 يجب أن تتم صناعة كاًل من القائمين والعارضة وفقًا لقانون اللعبة الصادر بمعرفة مجلس   
االتحاد الدولي لكرة القدم )إيفاب(، الذي يقرر في هذا الشأن ما يلي:   

1.1.124 يجب أن تكون المسافة بين القائمين 7.32 متر.    
2.1.124 يجب أن تكون المسافة من الحافة السفلى للعارضة حتى أرضية الملعب    

2.44 متر.    
3.1.124 يجب أن يكون لون القائمين والعارضة أبيض وبدون أي عالمات.    

4.1.124 يجب أن يصنع كل من قائمي المرمى والعارضة من مواد معتمدة طبقا    
للمادة رقم )1 / 10( من قانون اللعبة، وأن يكون تصميم القائمين والعارضة مربع أو    

مستطيل، دائري أو بيضاوي الشكل.    
5.1.124 يجب أال يشكل القائمين والعارضة أي خطر على حياة الالعبين.    

2.124 يجب توفير عدد )2( مرمى احتياطي سهل التركيب داخل اإلستاد لتركيبه عند الحاجة. وفي   
حال عدم وجود العدد المطلوب من المرمى االحتياطي يتم توقيع غرامة مالية قدرها )10,000(   

درهم طبقًا إلجراءات ضبط الجودة، وذلك في حال استمرار المباراة دون أي حوادث، أما في حال عدم   
استكمال المباراة نظًر لعدم صالحية المرمى األساسي وعدم وجود مرمى احتياطي يتم تطبيق   

اإلجراءات وفقًا لما يلي:  
1.2.124 قبل المباراة: تطبق أحكام المادة 4.26 و 5.26 من الئحة المسابقة.   

2.2.124 أثناء المباراة: يتم إيقاف المباراة لمدة 30 دقيقة إلجراء التعديل، وفي حال    
عدم القيام بالتعديل المطلوب يتم إلغاء المباراة وخسارة النادي المستضيف )0-3(.   

3.124 في حال وجود ركائز تدعم شباك المرمى، يجب أن تكون هذه الركائز بلون داكن     
بحيــث يكــون متباينــًا مــع اللــون األبيــض لقائمــي المرمــى.  

4.124 للتفاصيل عن متطلبات المرمى والمرمى االحتياط، يرجى االطالع على الملحق   
رقم )1( من الئحة االستادات.  

125. الشاشات العمالقة / لوحة النتائج
1.125 يجب أن يحتوي اإلستاد على لوحة نتائج مزودة بإمكانيات العرض المرئي، أ مع إمكانية عرض   

نتيجة وتوقيت المباراة، ويجب أن تزود الشاشات العمالقة بخاصية تشغيل الفيديو.  
2.125 يجب أن تبدأ ساعة المباراة في العمل من الدقيقة صفر حتى الدقيقة 45 في الشوط   

األول ومن الدقيقة 45 حتى الدقيقة 90 في الشوط الثاني. ويجب أن تتوقف الساعة في نهاية   65



يل
شغ

الت
ل 

دلي

الوقت الطبيعي لكل شوط أي بعد 45 دقيقة في الشوط األول وبعد 90 دقيقة في الشوط   
الثاني.   

3.125 تطبق هذه القاعدة على الوقت اإلضافي أيضًا )أي بعد 15 دقيقة لكل شوط(.   
4.125 لمزيد من المعلومات حول متطلبات الشاشة العمالقة ولوحة النتائج، يرجى االطالع على   

الملحق رقم )1( من الئحة االستادات.  
126. إعالنات محيط الملعب

1.126 تملك أو توفر لجنة دوري المحترفين اإلعالنات حول الملعب من خالل شاشات العرض   
اإللكترونية )LED(. ويتضمن ذلك اإلعالنات التجارية أو الغير تجارية.   

2.126 ال يسمح بأي شكل من الدعايات سواء كان حقيقا أو تخيليًا على أرضية ميدان اللعب بما في   
ذلك المنطقة التي تشملها شباك المرمى أو المنطقة الفنية أو على مسافة أقل من واحد متر   

من الخطوط المحددة للملعب وذلك من لحظة دخول الفريقين إلى ميدان اللعب وحتى مغادرتهما   
له عند نهاية الشوط األول ومنذ عودتهما في بداية الشوط الثاني وحتى نهاية المباراة. وال يسمح   

بوضع اإلعالنات على المرميين أو الشباك أو القوائم الركنية أو راياتها وال يسمح بوضع أي معدات   
أخرى عليها مثل الكاميرات أو الميكروفونات.... الخ. باإلضافة إلى أنه يجب وضع اإلعالنات على خط   

مستقيم وتكون على النحو التالي:  
1.2.126 على بعد واحد متر على األقل من خطوط تماس الملعب.   

2.2.126 على بعد واحد متر على األقل من شباك المرمى.   
3.2.126 على نفس المسافة من حدود خط المرمى ومن عمق شباك المرمى.   

3.126 يجب أن تكون شاشات العرض اإللكترونية )اإلعالنات العمودية( حول الملعب على   
حسب المسافة التالية:  

1.3.126 على األقل مسافة )5( خمسة أمتار من خط المرمى.   
2.3.126 على األقل مسافة )3( ثالثة أمتار من خط التماس.   

3.3.126 يتم تطبيق المسافات في النقطة 1.3.126 والنقطة 2.3.126 بما يتناسب    
مع أحجام المالعب والمساحات حولها بما يضمن مساحات كافية لوضع الكاميرات الخاصة    

بجهة البث المستضيفة والتي تحتاج كحد أدنى لمسافة مترين خلف اللوحات االعالنية.   
4.126 على النادي المضيف ضمان تأمين ما يلي:   

.LED 1.4.126 جهة اتصال واحدة دائمة من النادي لكافة القضايا المتعلقة بـ   
.LED 2.4.126 دخول االستاد ومنطقة الملعب بشكل حر للسماح بتركيب شاشات   

3.4.126 المساحة على الملعب للسماح بتركيب شاشات LED كما يظهر في    
الملحق )7( في الالئحة التسويقية للجنة دوري المحترفين.    

4.4.126 متطلبات الطاقة الكهربائية حسب ما يرد في المادة )39( من الئحة استادات    
لجنة دوري المحترفين   

LED 5.4.126 وجود موظفي األمن الخاص في كافة األوقات لضمان سالمة شاشات   
5.126 في حال رغبة النادي المضيف برش الملعب بعد تركيب شاشات LED، يجب أن يخطر النادي   

المضيف مسؤول شركة شاشات LED لتغطيتها وحمايتها من المياه.  
127. دكة البدالء والحكم الرابع

1.127 يجهز كل إستاد بدكتين )2( مغطاتين في نفس مستوى الملعب، وتخصص واحدة للنادي   
المضيف وأخرى للنادي الضيف، على أن يوجد بكل دكة من الدكتين، مساحة مخصصة للمقاعد   

على أن يتم تثبيت المقاعد في دكة االحتياط، وأن تزود هذه المقاعد بمسند للظهر وتبعد عن خط   
التماس بمسافة ال تقل عن 5 متر. وال يسمح بوجود مقاعد متحركة. ويجب أن تكون المقاعد مغطاة   

لحماية الجهاز الفني واإلداري والالعبين من الطقس وسلوك الجماهير، مع األخذ بعين االعتبار أال يحجب   
سقف الدكة خط التماس من وجهة نظر الكاميرا الرئيسية في الملعب.  

2.127 يجهز كل إستاد بدكة مغطاة ومزودة بمقعدين في نفس مستوى الملعب، تخصص   
للحكم الرابع.  

3.127 للتفاصيل حول متطلبات دكة البدالء ودكة الحكم الرابع، يرجى االطالع على ملحق رقم )1(   
من الئحة االستادات.  66
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1.128 يجب على النادي المضيف أن يخصص ويحدد عدد من المقاعد )باإلضافة إلى الطاوالت(   
بمعزل عن الجماهير ووسائل اإلعالم لمراقب المباراة ومقيم الحكام ومسؤول لجنة دوري المحترفين،   

مع توفير شاشة تليفزيون تعرض بث حي للمباراة.  للمعلومات حول عدد المقاعد المخصصة   
لمسؤولي المباريات والمواصفات الواجب توافرها في هذه المقاعد، يرجى االطالع على الملحق   

رقم )1( من الئحة االستادات.  
129. غرف تغيير المالبس

1.129 يجب أن يتوافر بكل إستاد غرفتين على األقل لتغيير المالبس، تخصص واحدة للفريق المضيف   
وواحدة للفريق الضيف.  

2.129 يجب أن يوفر مسؤولو اإلستاد مدخل مباشر وخاص وآمن للفرق من غرف تغيير المالبس إلى   
الملعب ويجب أن يتأكدوا من وصولهم / مغادرتهم لإلستاد بصورة آمنة. ويمكن لمسؤولي   

المباريات التابعين للجنة دوري المحترفين فقط مشاركة الفرق في ممرات الدخول.  
3.129 للتفاصيل حول متطلبات غرف تبديل المالبس، يرجى االطالع على الملحق رقم )2( من الئحة   

االستادات.  
130. غرفة الحكام

1.130 يجب تجهيز اإلستاد بغرفة مكيفة للحكام.  
2.130 يجب أن يوفر مسؤولو اإلستاد مدخل مباشر وخاص وآمن للحكام من غرف تغيير المالبس إلى   
الملعب ويجب أن يتأكدوا من وصولهم/ مغادرتهم لإلستاد بصورة آمنة. ويمكن لمسؤولي المباريات   

التابعين للجنة دوري المحترفين فقط مشاركة الحكام في ممرات الدخول.   
3.130 لمزيد من المعلومات حول متطلبات غرفة الحكام، يرجى االطالع على الملحق رقم )2( من   

الئحة االستادات.  
131. الغرفة الطبية المخصصة لالعبين والمسؤولين

1.131 يجب توفير غرفة طوارئ طبية بالقرب من غرفة تغيير مالبس الالعبين وأرض الملعب، على   
أن تجهز هذه الغرفة بالمستلزمات الطبية الضرورية وأن تكون مدعومة من قبل مسؤول طبي   

وفريق طبي مدرب على حاالت الطوارئ. للتفاصيل حول متطلبات الغرفة الطبية، يرجى االطالع على   
الملحق رقم )2( من الئحة االستادات.  

2.131 يجب أن يكون الدخول إلى الغرفة الطبية سهال بالنسبة لنقاالت المرضى وأن تكون الغرفة   
مزودة بالماء والتيار الكهربائي، وأن يكون موقع الغرفة يسمح بنقل المصابين بسهولة ويسر إلى   

سيارة اإلسعاف الخاصة بالالعبين والمسؤولين.  
3.131 ال يجوز أن تكون الغرف الطبية داخل إحدى غرف تبديل المالبس.  

4.131 يجب تخصيص أماكن انتظار داخل اإلستاد لسيارتي إسعاف بسائقين مخصصين لهذه المهمة   
على أن تجهز سيارات اإلسعاف بأسطوانة أكسجين وأقنعة ومزيل الرجفان ومجموعة الحقن الوريدي   

وأدوية الطوارئ باإلضافة إلى الفريق الطبي المدرب الذي يتم توفيره على نفقة النادي المضيف.  
132. غرفة فحص المنشطات

1.132 يجب أن تجهز اإلستادات بغرفة مكيفة مخصصة للكشف عن تعاطي المنشطات، على أن تقع   
هذه الغرفة بالقرب من غرف تغيير المالبس وال يصرح للجماهير ووسائل اإلعالم بدخولها.  

2.132 يجب أن تتكون غرفة فحص المنشطات من منطقة انتظار ومنطقة للفحص ومنطقة   
للمراحيض كلها متالصقة. يجب أن تكون منطقة االنتظار جزءا ال يتجزأ من أو مالصقة لمنطقة الفحص   
)يمكن وضع فاصل بين المنطقتين( ويجب أن تكون منطقة المراحيض ضمن غرفة الفحص أو بجوارها   

مباشرة مع وجود مدخل خاص إلى غرفة الفحص.  
3.132 للتفاصيل حول متطلبات غرفة فحص المنشطات، يرجى االطالع على الملحق رقم )2( من   

الئحة االستادات.  
133. مكتب لجنة دوري المحترفين

1.133 يجب أن تجهز اإلستادات بمكتب مكيف مخصص لمسؤولي مباريات لجنة دوري المحترفين على   
أن يكون هذا المكتب بالقرب من غرف تغيير المالبس وال يصرح للجماهير ووسائل اإلعالم بدخوله.   

للتفاصيل حول متطلبات مكتب لجنة دوري المحترفين، يرجى االطالع على ملحــق رقم )2( من الئحة   
االستادات.  
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134. غرفة برنامج الشباب الخاص بأطفال جمع الكرات
1.134 يجب أن تجهز اإلستادات بغرفة مخصصة ألطفال جمع الكرات وحاملي األعالم ومرافقي   

الالعبين. للتفاصيل حول متطلبات غرفة برنامج الشباب الخاص بأطفال جمع الكرات، يرجى االطالع على   
الملحق رقم )2( من الئحة االستادات.  

135. المخازن
1.135 يجب أن تزود االستادات بمخزن واحد )1( على األقل الستخدامات لجنة دوري المحترفين وجهاتها   

التجارية.  للتفاصيل حول متطلبات غرفة التخزين، يرجى االطالع على الملحق رقم )2( من الئحة   
االستادات.  

136. الغرف اإلضافية
1.136 في حال حاجة لجنة دوري المحترفين لغرف إضافية، يتوجب على النادي بذل الجهود   

القصوى لتوفير هذه الغرف.  
137. المقاعد وسعة اإلستاد

1.137 يجب أن يحتوي االستاد على منطقة جلوس تقسم إلى عدة قطاعات. وينبغي تخصيص أحداها   
لجماهير الفريق الضيف وأخرى لجماهير الفريق المضيف، كما يجب أيضًا تخصيص مناطق جلوس   

للجهات اإلعالمية، وللشخصيات الهامة وكبار الشخصيات.  
2.137 يتوجب على كل نادي تزويد لجنة دوري المحترفين بمخطط مقاعد الجمهور قبل موعد   

محدد يتم إبالغ األندية فيه.  
3.137 يجب أن تكون مقصورة كبار الشخصيات الهامة ومقصورة الشخصيات الهامة ومقصورة   

اإلعالميين مغطاة بسقف.  
4.137 باستثناء مقصورة كبار الشخصيات الهامة ومقصورة الشخصيات الهامة ومقصورة   

اإلعالميين، يجب أن تكون كل فئة من فئات المقاعد قابلة للتقسيم إلى قطاعات منفصلة )منطقة   
لجمهور النادي المضيف وأخرى لجمهور النادي الضيف(.  

5.137 يجب ترقيم جميع مقاعد الملعب من مقصورة كبار الشخصيات الهامة ومقصورة   
الشخصيات الهامة ومقصورة اإلعالميين ومقاعد الدرجة األولى والثانية والثالثة بشكل واضح كما يجب   

على النادي المضيف أن يقوم بإصدار التذاكر / التصاريح / الدعوات بما يتماشى مع هذا الترقيم.  
6.137 لمزيد من المعلومات حول متطلبات مقاعد الجماهير وسعة االستاد، يرجى االطالع على   

الملحق رقم )3( من الئحة االستادات.  
138. أكشاك بيع التذاكر

1.138 باستثناء االستادات من الفئة )C(، يتوجب على كافة االستادات من الفئات األخرى توفير أكشاك   
بيع تذاكر على أن يكون واحد منها على األقل مخصص لبيع التذاكر لجماهير الفريق الضيف، وأن يكون   

موقعه استراتيجيًا بحيث يكون في منطقة مناسبة لجماهير الفريق الضيف )بالقرب من مدخل أو   
بوابة جماهير الفريق الضيف و/أو منطقة ركن السيارات المخصصة لجماهير الفريق الضيف(.  

2.138 يجب أن يكون كل من أكشاك التذاكر مكيفًا ومزود باتصال كامل بالكهرباء.  
3.138 يجب أن تبعد جميع أكشاك التذاكر مسافة ال تقل عن 20 متراً عن البوابات، ويفضل أن تكون   

خارج حدود االستاد على مسافة قريبة منه.  
4.138 للتفاصيل حول متطلبات أكشاك بيع التذاكر، يرجى االطالع على الملحق رقم )3( من هذه   

الئحة االستادات.  
139. مقاعد كبار الشخصيات والشخصيات الهامة والضيافة

1.139 يجب تجهيز كل إستاد بعدد من المقاعد تخصص للشخصيات الهامة وكبار الشخصيات على   
أن تكون هذه المقاعد مغطاة ومرقمة ومتوافقة مع التذاكر والدعوات التي يتم إصدارها لجميع   

مباريات لجنة دوري المحترفين.  
2.139 يجب توفير غرفة / قاعة ضيافة واحدة على األقل لتقديم الطعام للشخصيات الهامة وكبار   

الشخصيات.  
3.139 للتفاصيل حول متطلبات مقاعد كبار الشخصيات، يرجى االطالع على الملحق رقم )3( من   

هذه الئحة االستادات.  
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1.140 يجب تخصيص منطقة معينة لمقاعد ذوي االحتياجات الخاصة )مع توفير مقعد لمرافقيهم(   
في منطقة آمنة ومريحة وفي مجال لرؤية واضحة دون عوائق. للتفاصيل حول متطلبات مرافق   
الجمهور من ذوي االحتياجات الخاصة، يرجى االطالع على الملحق رقم )3( من الئحة االستادات.  

141. حمامات الجمهور
1.141 يجب تجهيز اإلستاد بعدد كاِف من دورات المياه اإلفرنجية للسيدات والرجال في جميع قطاعات   
اإلستاد. للتفاصيل حول متطلبات وعدد دورات المياه والمرافق الصحية، يرجى االطالع على الملحق رقم   

)3( من الئحة االستادات.  
2.141 في حال كان بناء العدد المطلوب من دورات المياه غير ممكن، يتوجب على النادي   

المضيف استئجار دورات مياه متنقلة. وفي هذه الحالة، يتوجب على النادي المضيف تقديم عقد   
ساري يظهر استئجار هذه المرافق وذلك قبل أسبوعين على األقل من بداية الموسم. يجب أن   

تغطي مدة العقد جميع مباريات النادي في الموسم.  
142. غرفة اإلسعافات األولية للجمهور

1.142 يجب تجهيز اإلستاد بغرفة واحدة على األقل لإلسعافات األولية، وذلك للعناية بالجماهير الذين   
يحتاجون للرعاية الطبية.   

2.142 يجب أن تكون في منطقة يسهل وصول الجمهور وسيارات اإلسعاف إليها من داخل وخارج   
اإلستاد. يجب أيضًا أن يكون لها أبواب وممرات واسعة بالقدر الذي يسمح بدخول النقاالت والكراسي   

المتحركة.  
3.142 يجب أن تكون جيدة اإلضاءة والتهوية والتدفئة كما يجب أن تكون مكيفة وأن تكون مجهزة   
بمقابس للكهرباء وبمياه ساخنة وباردة وأن تجهز بالمياه الصالحة للشرب ودورات للمياه للسيدات   

والرجال.  
4.142 يجب أن تكون غرفة اإلسعافات األولية مجهزة بما يضمن التعامل مع الحاالت الحرجة التي   
تهدد حياة األشخاص. باإلضافة إلى المتطلبات المذكورة في الملحق رقم )3( من الئحة االستادات،   

يجب أن تحتوي غرفة اإلسعافات األولية على الحد األدنى مما يلي:  
1.4.142 معدات مجرى الهواء )مقاسات مختلفة من أنابيب مجرى الهواء الفموي    

البلعومي وجهاز الشفط – سواء كان يدوي أو آلي باإلضافة إلى شبكة أنابيب    
وقسطرات الشفط أو وسائل التخلص من القيء من فم المريض إذا دعت الحاجة لذلك(.   
2.4.142 معدات تثبيت الظهر )لوح خشبي لتثبيت الظهر أو غيره من األلواح المماثلة    
المستخدمة في تثبيت الظهر وحمل المريض من وإلى منطقة الرعاية الطبية باإلضافة    
إلى األحزمة الخاصة باللوح أو غيره من األجهزة المماثلة المستخدمة في تثبيت الظهر    

والعنق باإلضافة إلى نقالتين على األقل(.   
3.4.142 أجهزة التنفس )مصدر مضمون لألكسجين يكفي لمدة 30 دقيقة على األقل    

بنسبة 15 لتر في الدقيقة باإلضافة إلى أقنعة الوجه وأنابيب األكسجين المصاحبة للجهاز    
وقناع اإلنعاش ذو الكيس والصمام ذاتي النفخ مع كيس احتياطي وأقنعة بمقاسات    

مناسبة باإلضافة إلى قناع الجيب المزود بصمام أحادي االتجاه مع صمام إلدخال األكسجين    
الذي يمكن استخدامه كثاني أفضل خيار(.   

4.4.142 أجهزة الدورة الدموية )يعد مزيل الرجفان الخارجي اآللي أو اليدوي أحادي أو    
ثنائي الطور بمثابة الحد األدنى من األجهزة المطلوبة لتقديم الرعاية الطبية ويجب أيضًا    

توفير مجموعة كافية من الضمادات واألشرطة الالصقة والالصق الطبي لعالج اإلصابات    
الدموية وتضميدها ويجب تجهيز الغرفة بسماعة وجهاز يدوي لقياس ضغط الدم    

ومصباح بؤبؤ العين(.   
5.4.142 األدوية )األدوية الطبية األساسية مثل باراسيتامول وأيبوبروفيـن وغيرها باإلضافة    

إلى أدوية الطوارئ مثل األدرينالين والدكستروز ومضادات الحساسية وغيرها(.   
6.4.142 األجهزة الطبية المتنوعة، على سبيل المثال ال الحصر، الحقن واإلبر والمحاليل    

المطهرة وحاويات النفايات الخطرة.   
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143. مرافق بيع األطعمة والمشروبات
1.143 يجب تجهيز اإلستادات بالمرافق والمساحات التي تسمح للنادي المضيف ببيع األطعمة   

والمشروبات للجماهير في يوم إقامة المباراة، من خالل االلتزام بما يلي:   
2.143 يجب على النادي المضيف أن يوفر وحدة دائمة واحدة على األقل لبيع األطعمة والمشروبات،   

بحيث يكون الوصول إليها سهل وقادرة على خدمة عدد ال يقل عن ألف )1,000( متفرج.  
3.143 إلمكانية خدمة كامل الجماهير في االستاد، يمكن للنادي المضيف توفير مرافق لبيع األطعمة   

والمشروبات من بين الخيارات الثالثة )الدائمة، المؤقتة، المتنقلة( ووفقًا للمساحات المطلوبة. يرجى   
االطالع على الملحق رقم )3( من الئحة االستادات.   

4.143 دون اإلخالل بما جاء في البند )3.144( أعاله، يمكن لألندية التي ال تمتلك مساحات لبيع   
لألطعمة والمشروبات ضمن قطاعات االستاد لديها، استخدام خدمة البائع الجوال كخيار إضافي   

باإلضافة إلى متطلبات مرافق بيع األطعمة والمشروبات المطلوبة.  
5.143 للتفاصيل حول متطلبات مرافق بيع األطعمة والمشروبات، يرجى االطالع على والملحق رقم   

)11( من الئحة االستادات.  
144. العالمات اإلرشادية للغرف واالتجاهات

1.144 يجب أن تحتوي اإلستادات على عالمات إرشادية داخلية وخارجية على أن تكون هذه العالمات   
مزودة برموز صورية مفهومة على المستوى الدولي.  

2.144 يجب وضع عالمة إرشادية واضحة وكاملة في الطريق إلى اإلستاد وفي محيطه وفي جميع   
أرجائه لتوضيح طرق الوصول إلى مختلف المناطق.  

3.144 يجب وضع عالمات إرشادية واضحة لمناطق المرافق الهامة، على سبيل المثال ال الحصر، غرف   
تغيير المالبس وغرفة الكشف عن المنشطات ومكتب البث وغيرهم طبقًا لنموذج لجنة دوري   

المحترفين.  
4.144 يجب وضع خرائط واضحة لمسارات خروج الجماهير في حاالت اإلخالء.  

145. منصة اإلعالميين
1.145 يجب تخصيص منطقة لمنصة اإلعالميين في منتصف المدرج الرئيسي حيث توجد المعدات   

اإلعالمية. ويجب أن تكون المنصة على امتداد خط المنتصف على أن تكون في موقع يمكن من خالله   
رؤية الملعب بشكل جيد بحيث ال يكون هناك عوائق تعيق مجال الرؤية أو أال يعيق الجماهير مجال   

الرؤية. وبالتالي فإن منصة اإلعالميين يجب أال تمتد خلف منطقة الجزاء في اتجاه المرمى. يجب   
تغطية جميع أماكن العمل في منصة اإلعالميين وأن تكون المنصة جيدة اإلنارة.  

2.145 فيما عدا االستادات من الفئة )C(، يجب تزويد منصة اإلعالميين باتصال السلكي باإلنترنت على   
األقل، على أن يكون االتصال محميًا بكلمة مرور تعرض بوضوح في المركز اإلعالمي.  

3.145 يجب تخصيص مدخل سهل وخاص من وإلى المناطق األخرى الخاصة باإلعالميين مثل المركز   
اإلعالمي والمنطقة المختلطة وغرفة المؤتمرات الصحفية.  

4.145 للتفاصيل حول متطلبات منصة اإلعالميين، يرجى االطالع على الملحق رقم )4( من الئحة   
االستادات.  

146. قاعة المؤتمرات الصحفية
1.146 فيما عدا االستادات من الفئة )C(، يجب أن يحتوي كل استاد على قاعة مؤتمرات صحفية   

مكيفة وجيدة اإلنارة. للتفاصيل حول متطلبات قاعة المؤتمرات الصحفية، يرجى االطالع على الملحق   
رقم )4( من الئحة االستادات.  

2.146 يجب وضع خلفية معتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين خلف منصة المؤتمر الصحفي.  
3.146 يجب توفير نظام صوتي مع مخارج صوت كافية من فئة XLR مخرجين كحد أدنى،   

ومكبرات صوت مناسبة لعرض األسئلة واألجوبة في أرجاء قاعة المؤتمر الصحفي بحيث يوفر النظام   
الصوتي عدد ميكروفون واحد لكل من المشاركين على المنصة في المؤتمر الصحفي.  

4.146 يجب توفير إضاءة كافية لغرفة المؤتمر الصحفي وبالتحديد طاولة المؤتمر بمقدار 800   
لكس من الطرفين )مصباح من كل طرف WARM LIGHT / SOFT( للطاولة ومن عليها مع االخذ   

باالعتبار إضاءة الخلفية بالقدر الكافي لكسر الظالل.  
5.146 يجب توفير مداخل سهلة وخاصة من وإلى المناطق األخرى الخاصة باإلعالميين مثل المركز   
اإلعالمي والمنطقة المختلطة ومنصة اإلعالميين. يجب أن يكون هناك مدخلين على األقل، يخصص   
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مخصصًا لممثلي وسائل اإلعالم بحيث يوفر لهم العبور السريع إلى المناطق اإلعالمية.  
6.146 يجب توفير شخص فني مسؤول عن النظام الصوتي الخاص واالضاءة في غرفة المؤتمرات   

الصحفية بحيث يكون متواجدا عند بدء فترة التركيب الخاص بجهة البث المستضيفة قبل المباراة   
وخالل أوقات استخدام الغرفة وقبلها بوقت كافي.  

147. المركز اإلعالمي
1.147 فيما عدا االستادات من الفئة )C(، يجب تخصيص غرفة مكيفة لإلعالميين على أن تكون مجهزة   

بمكاتب باإلضافة إلى وسائل االتصاالت المختلفة، ويجب أن تقع هذه الغرفة في نفس جهة منصة   
اإلعالميين وغرفة المؤتمر الصحفي والمنطقة المختلطة.  

2.147 للتفاصيل حول متطلبات المركز اإلعالمي، يرجى االطالع على الملحق رقم )4( من الئحة   
االستادات.  

3.147 يجب تزويد المركز اإلعالمي باتصال السلكي باإلنترنت، على أن يكون اإلتصال محميًا بكلمة   
مرور تعرض بوضوح في المركز اإلعالمي.  

4.147 يجب توفير مدخل سهل وخاص من المركز اإلعالمي إلى المناطق األخرى الخاصة باإلعالميين   
مثل منصة اإلعالميين والمنطقة المختلطة وقاعة المؤتمرات الصحفية والعكس.  

148. المنطقة المختلطة
1.148 فيما عدا االستادات من الفئة )C(، يجب تخصيص مساحة مغطاة محمية من ظروف المناخ   
أو الضوضاء المحيطة باإلستاد لتكون المنطقة المختلطة. ويجب أن تكون المنطقة مضاءة بشكل   

كافي يضمن عمل المقابالت التلفزيونية بعدد من الكشافات توضع خلف الموقع المخصص للكاميرات   
موجهة نحو الخلفية المعتمدة. وأن تقع على الطريق من غرف تغيير المالبس إلى منطقة   

المواصالت الخاصة بالفريقين.  
2.148 يجب فصل ممرات المدربين والالعبين عن وسائل اإلعالم.  

3.148 يجب وضع خلفية معتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين في المنطقة المختلطة أمام   
ممر اإلعالميين وفي نفس جهة ممر الالعبين.  

4.148 يجب أن تكون المنطقة المختلطة آمنة وأن يحظر الدخول إليها إال من قبل المدربين والالعبين   
واإلعالميين.  

5.148 يجب توفير إضاءة كافية للمنطقة الخاصة بالمقابالت التلفزيونية داخل المنطقة المختلطة   
وذلك بمقدار 800 لكس من الطرفين )مصباح من كل طرف WARM LIGHT / SOFT( خلف مكان   
الكاميرات وموجهة باتجاه الخلفية المعتمدة، مع االخذ باالعتبار إضاءة الخلفية بالقدر الكافي لكسر   

الظالل.  
6.148 للتفاصيل حول متطلبات المنطقة المختلطة، يرجى االطالع على الملحق رقم )4( من الئحة   

االستادات.  
149. مواقع المصورين

1.149 يجب على النادي تخصيص منطقة خلف اللوحات اإلعالنية اإللكترونية LED وخلف كل من   
خطوط المرمى بحيث تكون هذه المنطقة مخصصة للمصورين الذين يقومون بتغطية المباراة.  

2.149 للتفاصيل حول متطلبات مواقع المصورين، يرجى االطالع على الملحق رقم )4( من الئحة   
االستادات.  

150. مواقع الكاميرات
1.150 تقوم لجنة دوري المحترفين )و/أو التابعين لجهات البث( بزيارة جميع األندية قبل موسم   

الدوري لتحديد وللتأكد من مواقع الكاميرات التي يتم تثبيتها لجميع مباريات لجنة دوري   
المحترفين.  

2.150 فيما عدا االستادات من الفئة )C(، يتوجب على النادي توفير منصات للكاميرات بحسب الملحق   
رقم )4( من الئحة االستادات.  

3.150 يجب أن تكون قاعدة منصة الكاميرا الرئيسية صلبة وغير قابلة لالهتزاز، ويجب أن يكون سطح   
القاعدة غير قابلة لإلنزالق. حيث تستوعب المساحة بحد أدنى عدد 3 كاميرات ونظام الرصد الحراري   
وبمساحة من 6 متر إلى 8 متر عرض وبعمق 3 متر للمنصة الرئيسية، حيث تكون درجة االنحدار من   71
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المنصة لخط الملعب بزاوية 28 – 35 درجة، وتختلف من ملعب آلخر بحسب البنية التحتية لكل   
ملعب.  

4.150 يجب أن يوفر النادي ممراً سهاًل وآمنًا لجميع منصات الكاميرات.  
5.150 يجب أن تكون الممرات إلى منصات الكاميرات )بما فيها أية أدراج موصلة إليها( سالكة في   

جميع األوقات، وأال يعيق الوصول إليها أية مقاعد أو متفرجين أو موظفي أمن أو أية عوائق أخرى.  
6.150 من الممكن ان تتغير بعض مواقع الكاميرات مع اختالف المالعب وذلك تماشيا مع الفروقات   

في المالعب وارتفاعات المدرجات، ومع اختالف الخطط اإلنتاجية واالخراجية لبعض المباريات، من الممكن   
االطالع على جميع الخطط اإلنتاجية لتوزيع الكاميرات خالل المباريات في الموسم مع اختالفها في   

الملحق رقم )10( من الئحة االستادات.  
151. مواقع المعلقين

1.151 فيما عدا االستادات من الفئة )C(، يجب أن يحتوي االستاد كحد أدنى على عدد 3 غرف مكيفة   
ومغطاة بالكامل ويمكن عبرها مشاهدة الملعب كاماًل وبمنتهى الوضوح وفي حالة عدم توافر   

مواقع مغطاة بالكامل أو ال يمكن تشييدها كما ينبغي، يجوز للجنة دوري المحترفين أن تسمح   
لإلستاد بتوفير مواقع غير مغطاة للمعلقين. للتفاصيل حول متطلبات وخصائص مواقع المعلقين،   

يرجى االطالع على الملحق رقم )4( من الئحة االستادات.  
2.151 يجب تزويد موقع وكابينة التعليق بمصدر طاقة رئيسي وآخر احتياطي وأن تكون موصولة   

بشبكة االنترنت الالسلكية.  
3.151 يجب أن تكون الغرف معزولة الصوت ومجهزة لعدم تردد األصوات داخلها، وأن تضمن عدم   

نفاذ الصوت من الخارج إلى الداخل أو بالعكس،   
152. استوديوهات التليفزيون

1.152 فيما عدا االستادات من الفئة )C(، يجب تجهيز اإلستادات باستوديو واحد على األقل للتغطية   
التلفزيونية للمباريات. للتفاصيل حول متطلبات وخصائص االستوديو التلفزيوني، يرجى االطالع على   

الملحق رقم )4( من الئحة االستادات.  
2.152 يجوز للجنة دوري المحترفين التصديق على إنشاء واستخدام استوديوهات إضافية تطل   

على الملعب بالقرب من الرايات الركنية أو حيثما يسمح المكان، في المنطقة الموجودة خلف   
المرمى.  

153. موقع عربة البث الخارجي 
1.153 فيما عدا االستادات من الفئة )C(، يجب أن يحتوي كل استاد على موقع لعربة البث الخارجي،   

الستيعاب العربات الخاصة بجهات البث.  
2.153 يجب أن تكون المنطقة مناسبة لعمليات البث اإلذاعي والتلفزيوني الفردية ومتعددة   

األطراف الخاصة المرخص له بالحقوق اإلعالمية وجهة البث المضيفة بما في ذلك التوصيل الصاعد /   
الهابط لألقمار الصناعية المحلية والدولية وتوفير اضاءة كافية داخل الموقع وممرات آمنة لدخول   

المركبات الضخمة بمساحة إجمالية من 200 إلى 500 متر مربع بحسب المخطط الخاص لكل   
ملعب وبما يتناسب مع متطلبات اإلنتاج التلفزيوني.  

3.153 يجب تأمين منطقة عربة البث الخارجي باستمرار، كما يجب أيضًا ان تكون منطقة عربة البث   
الخارجي نظيفة وجاهزة قبل يوم المباراة بيوم واحد على األقل. أما فيما يتعلق بيوم المباراة،   

فيجب أن تكون منطقة عربة البث الخارجي محاطة بسور ومؤمنة باثنين من موظفي شركات   
األمن على األقل وذلك قبل المباراة بست )6( ساعات وحتى ساعتين )2( بعد نهاية المباراة.   

وتستثنى من ذلك المباريات الكبرى مثل نهائي كأس السوبر ونهائي كأس الخليج العربي ومباراة   
التتويج من دوري الخليج العربي حيث يلزم وبحسب المباراة تأمين منطقة عربات البث قبل المباراة   

ب 24 ساعة.  
154. مكتب تسجيل وسائل اإلعالم 

1.154 فيما عدا االستادات من الفئة )C(، يجب أن يخصص النادي المضيف في كل إستاد مدخاًل آمنًا   
وخاضعًا للمراقبة للعاملين في وسائل اإلعالم.  

2.154 يجب إنشاء مكتب / منطقة استقبال عند مدخل وسائل اإلعالم المذكور أعاله، ليقوم   
اإلعالميون المعتمدون بتسجيل أسمائهم قبل الدخول إلى اإلستادات، باإلضافة إلى استالم القمصان   

.SAD وبطاقات االعتماد التكميلية  
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ال 3.154 للتفاصيل حول موقع ومتطلبات مكتب تسجيل وسائل اإلعالم، يرجى االطالع على الملحق   

رقم )4( من الئحة االستادات.  
155. الحمامات المخصصة لإلعالميين

1.155 فيما عدا االستادات من الفئة )C(، يجب أن يحتوي اإلستاد على حمامات تخصص لإلعالميين.   
للتفاصيل حول مواصفات الحمامات المخصصة لإلعالميين، يرجى االطالع على الملحق رقم )4( من   

الئحة االستادات.  
2.155 في حال كان بناء العدد المطلوب من دورات المياه غير ممكن، يتوجب على النادي   

المضيف استئجار دورات مياه متنقلة. وفي هذه الحالة، يتوجب على النادي المضيف تقديم عقد   
ساري يظهر استئجار هذه المرافق وذلك قبل أسبوعين على األقل من بداية الموسم. يجب أن   

تغطي مدة العقد جميع مباريات النادي في الموسم.  
156. مكتب جهة البث

1.156 فيما عدا االستادات من الفئة )C(، يجب أن يحتوي اإلستاد على غرفة واحدة على األقل تخصص   
كمكتب لجهة البث مزودة بحمام واحد كحد أدنى وأن تكون بالقرب من منطقة عربات النقل.   

للتفاصيل حول المتطلبات والمواصفات الواجب توافرها في مكتب جهة البث، يرجى االطالع على   
الملحق رقم )4( من الئحة االستادات.  

157. األضواء الكاشفة
1.157 يجب أن تطّبق األضواء الكاشفة المتطلبـــات المنصوص عليها حسب الملحق رقم )5 و 8( من   

الئحة االستادات يتوجب على النادي تقديم تقرير اإلضاءة الكاشفة-بحسب االستمارة رقم )11( الخاصة   
بنظام ترخيص األندية -للجنة دوري المحترفين قبل بداية الموسم بأسبوعين )2( على األقل، كما يجب   

أال يتجاوز عمر التقرير السنتين )2( عند تاريخ أول مباراة في الموسم.  
2.157 فيما عدا االستادات من الفئة )C(، لضمان استمرار المباراة في حالة عطل التيار الكهربائي،   

يتحمل النادي مسؤولية توفير مصدر كهربائي احتياطي مستقل. للتفاصيل حول متطلبات اإلنارة   
في حاالت األعطال الكهربائية، يرجى االطالع على الملحق رقم )5( من الئحة االستادات.  

3.157 يجب أن يزود النادي لجنة دوري المحترفين قبل أسبوعين على األقل من بداية الموسم،   
بنسخة من العقد الذي وّقعه النادي مع شركة إمداد كهرباء احتياطية معروفة لكافة مبارياته   
على أرضه للموسم. إذا فشل النادي بتزويد اللجنة بالعقد بحلول نهاية الموعد الزمني، تتحمل   

لجنة دوري المحترفين مسؤولية النادي وًتعاقد شركة، على حساب النادي، لتوفير توليد كهرباء   
احتياطي في كافة المباريات على أرض النادي. في حال وجود نظام توليد كهرباء غير منقطع   

لمصدر كهرباء النادي باألصل، يقوم النادي بإعالم لجنة دوري المحترفين بذلك وسيجري تطبيق اختبار.  
158. التيار الكهربائي واإلضاءة في حاالت الطوارئ 

1.158 فيما عدا االستادات من الفئة )C(، يجب على النادي توفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي   
بحيث يكون كافيًا كحد أدنى، لتشغيل األضواء المخصصة لحاالت الطوارئ، نظام اإلذاعة الداخلية،   

أنظمة تحكم الدخول، نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة )CCTV(، وجميع أنظمة الحفاظ على   
الحياة، بحيث تعمل جميع األنظمة السابقة بشكل طبيعي لمدة ثالث )3( ساعات على األقل.   

للتفاصيل حول متطلبات إضاءة الطوارئ لهذه المناطق، يرجى االطالع على الملحق رقم )5( من   
الئحة االستادات.  

159. التيار الكهربائي
1.159 ينبغي توفير مصدر طاقة للبث وفقًا ألحكام المواد ذات الصلة من هذه اللوائح.  

2.159 يجب على النادي التأكد من توفيــر مصــدر طاقـــة ثابت وغير منقطع في االستاد وفقًا   
للمتطلبات ذات الصلة والمذكورة في الملحق رقم )5(.  

3.159 بالنسبة لالستادات من الفئة )A( والفئة )A+(، يجب تشغيل دوائر التيار الكهربائي من خالل   
دوائر كهربائية محددة ومعلمة بوضوح ويجب توفير مرافق وتجهيزات احتياطية:   

1.3.159 منطقة عربات البث التلفزيوني.   
 ،LED 2.3.159 اللوحات اإلعالنية اإللكترونية   

3.3.159 اإلضاءة الكاشفة )وفقًا ألحكام المواد ذات الصلة من هذه اللوائح(، و   
4.3.159 أغراض العمليات العامة.   73
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4.159 ينبغي توفير مصدر طاقة للوحات اإلعالنية اإللكترونية LED حسب المتطلبات المذكورة   
في الملحق رقم )5(.  

5.159 بالنسبة لالستادات من الفئة )B( والفئة )A( والفئة )A+(، يجب أن يتم توفير مصدر للكهرباء   
لمنطقة عربات النقل في صندوق منفصل يشمل كل القوابس المطلوبة وعدد معين من القوابس   

الكهربائية كما يلي: )بحيث يكون مصدر الكهرباء ثابت الفولطية وغير متقطع(.  
1( X 1 125 أمبير )3 فاز(   
2(  X 3 63 أمبير )3 فاز(   

3(  X 1 32 أمبير )ث3 فاز(   
4(  X 1 32 أمبير )1 فاز(   

مالحق الئحة اإلعالم:
1.1 المسؤول اإلعالمي للنادي:

تحضيرات يوم المباراة

األنشطة الوقت
معاينة مرافق وسائل اإلعالم )راجع قائمة المهام( 4 ساعات قبل بداية المباراة

وضع الحواجز والحبال حيثما كان ذلك ضروريا )المنطقة 
المحيطة بالملعب ومدخل منصة اإلعالميين والمنطقة 

المختلطة + مقاعد المصورين، الخ(.

4 ساعات قبل بداية المباراة

فتح جميع مرافق وسائل اإلعالم. 3 ساعات قبل بداية المباراة

االجتماع مع المسؤول اإلعالمي للجنة دوري المحترفين. 3 ساعات قبل بداية المباراة

معاينة مرافق وسائل اإلعالم مع المسؤول اإلعالمي للجنة 
دوري المحترفين.

3 ساعات قبل بداية المباراة

التأكد من وجود جميع المتطوعين بمواقعهم بالمركز 
اإلعالمي ومنصة اإلعالميين ومكتب تسجيل وسائل اإلعالم.

3 ساعات قبل بداية المباراة

االجتماع مع المسؤول اإلعالمي للجنة دوري المحترفين 
وجهات البث.

ساعتان ونصف قبل بداية المباراة

في حالة تصوير جهات البث لغرفة تبديل المالبس الخاصة 
بالنادي، يرافق المسؤول اإلعالمي للنادي المسؤول 

اإلعالمي للجنة دوري المحترفين جهة البث أثناء التصوير.

ساعتان وعشر دقائق قبل بداية المباراة.

الذهاب مع أحد المتطوعين إلى مكتب لجنة دوري 
المحترفين.

65 دقيقة قبل بداية المباراة.

الحصول على قائمة الالعبين األساسيين من مراقب المباراة 
التابع للجنة دوري المحترفين ونسخها وتسليمها للمتطوع 
لتوزيعها على وسائل اإلعالم ومقصورة الشخصيات الهامة.

60 دقيقة قبل بداية المباراة.

التأكد من وجود حاملي الحبال والحواجز في أماكنهم قبل أن 
يبدأ اإلحماء الرسمي للفريق.

60 دقيقة قبل بداية المباراة.

التواجد على جانب الملعب للتأكد من تمركز المصورين 
الفوتوغرافيين وجهات البث في أماكنهم أثناء فترة اإلحماء 

الرسمية.

55 دقيقة قبل بداية المباراة حتى 20 
دقيقة قبل انطالقها.
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ال توجيه حاملي الحبال/المصورين الفوتوغرافيين ألخذ مواقعهم من أجل 

اصطفاف الفريق.
15 دقيقة قبل بداية المباراة.

التأكد من أن الالعبين األساسيين البالغ عددهم 11 العبا يصطفون من 
اجل التقاط الصورة الجماعية أمام دكة الفريق.

5 دقائق قبل بداية المباراة

مراقبة وسائل اإلعالم )في منصة اإلعالميين والمصورين 
الفوتوغرافيين وجهة البث( وضمان امتثالهم للعمليات وفقا لهذه 

الالئحة. 
مساعدة المسؤول اإلعالمي للجنة دوري المحترفين في اتخاذ التدابير 

التصحيحية إذا لزم األمر. 

أثناء المباراة

إذا كانت المباراة مقامة على أرض النادي، يقوم المسؤول اإلعالمي 
للنادي بتفقد منصة اإلعالميين والمركز اإلعالمي لضمان سير العمل 

بسالسة.

15 دقيقة بعد بداية المباراة.

إذا كانت المباراة مقامة على أرض النادي، يقوم المسؤول اإلعالمي 
لتنظيم المباراة بمعاينة غرفة المؤتمرات الصحفية والمنطقة 

المختلطة، ويرافقه المسؤول اإلعالمي للجنة دوري المحترفين للتأكد 
من أن المنطقة جاهزة للعمل بعد المباراة.

15 دقيقة قبل انتهاء المباراة.

يخطر المسؤول اإلعالمي للجنة دوري المحترفين المسؤول اإلعالمي 
للنادي بأسماء الالعبين المطلوبين للمقابالت الموجزة

5 دقائق قبل نهاية المباراة

يجهز المسؤول اإلعالمي للنادي الالعبين المطلوبين للمقابالت 
الموجزة

فور نهاية المباراة

إذا كان الفريق يلعب خارج أرضه، يرافق المسؤول اإلعالمي المدير الفني 
للفريق للمؤتمر الصحفي الذي يقام بعد المباراة

10 دقائق بعد نهاية المباراة

إذا كان الفريق يلعب على أرضه، يرافق المسؤول اإلعالمي المدير 
الفني للفريق للمؤتمر الصحفي الذي يقام بعد المباراة.

25 دقيقة بعد نهاية المباراة

التأكد من أن العبي الفريق والمسؤولون يخرجون عبر المنطقة 
المختلطة.

15 دقيقة على األقل بعد نهاية 
المباراة

إذا كانت المباراة مقامة على أرض النادي، يحضر المسؤول اإلعالمي 
االجتماع الذي يقام بعد المباراة مع مسؤولي ومسؤولي المباراة 

التابعين للجنة دوري المحترفين.

45-60 دقيقة بعد المباراة.
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الملحق رقم 2: قائمة فحص المرافق اإلعالمية
راجع أيضًا الئحة االستادات التابعة للجنة دوري المحترفين

1.1 مكتب تسجيل وسائل اإلعالم

قائمة الفحص الرقم

تجهيزات مكتب تسجيل وسائل اإلعالم:
• يجب أن يكون المكتب أمام المركز اإلعالمي.

• يجب توفير طاولة ومقعد واحد.
• يجب توفير نموذج تسجيل وسائل اإلعالم وأدوات الكتابة )قلم(، )يجب التأكد من ذلك يوم المباراة(.

• تذاكر منصة اإلعالميين )يجب التأكد من ذلك يوم المباراة(.
• قمصان المصورين )يجب التأكد من ذلك يوم المباراة(.

1

اللوحات اإلرشادية:
• وضع لوحة إرشادية واضحة للمكتب باستخدام نموذج لجنة دوري المحترفين.

• وضع لوحات إرشادية حسب التالي:
 من مكتب تسجيل وسائل اإلعالم إلى المركز اإلعالمي.

 من مكتب تسجيل وسائل اإلعالم إلى منصة اإلعالميين.
 من المركز اإلعالمي إلى مدخل المصورين ومنه إلى المنطقة المحيطة بالملعب.

2

الموارد البشرية:
 يجب توفير متطوع واحد على األقل )يجب التأكد من ذلك قبل انطالق المباراة بثالث ساعات(.

3

2.2  المركز اإلعالمي

قائمة الفحص الرقم

اللوحات اإلرشادية:
• وضع لوحة إرشادية واضحة للمركز اإلعالمي باستخدام نموذج لجنة دوري المحترفين.

• وضع لوحات إرشادية حسب التالي:
 من المركز اإلعالمي إلى منصة اإلعالميين.

من المركز اإلعالمي إلى غرفة المؤتمرات الصحفية.
 من المركز اإلعالمي إلى المنطقة المختلطة.

1

منافذ الدخول إلى المركز اإلعالمي:
• يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من األشخاص )كبار الشخصيات 

الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.
• يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع مسؤول األمن 

الخاص النادي.

2

فحص المرافق:
• يجب التأكد من توفير المقاعد والطاوالت بما يكفي لثالثين شخص.

• التأكد من عمل المكيفات الهوائية.

3

فحص المعدات الفنية:
•جهاز فاكس.

• جهاز تصوير ضوئي.
•  إنترنت.

 إذا دعت الحاجة إلى رقم سري، يجب عرضه بوضوح في منطقة المركز اإلعالمي.
• شاشة تلفزيون تعرض البث الحي للمباراة.

4

الموارد البشرية:
• يجب توفير متطوع واحد على األقل )يجب التأكد من ذلك قبل انطالق المباراة بثالث ساعات(.
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قائمة الفحص الرقم

اللوحات اإلرشادية:
• وضع لوحة إرشادية واضحة لمنصة اإلعالميين باستخدام نموذج لجنة دوري المحترفين.

• يجب أن تكون مقاعد اإلعالميين نظيفة ومرقمة بوضوح.
• وضع لوحات إرشادية حسب التالي:

 من المنصة اإلعالمية إلى المركز اإلعالمي.
 من المنصة اإلعالمية إلى غرفة المؤتمرات الصحفية.

 من المنصة اإلعالمية إلى المنطقة المختلطة.

1

منافذ الدخول إلى المنصة اإلعالمية:
• يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من األشخاص )كبار 

الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.
• يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع مسؤول 

األمن الخاص النادي.

2

فحص المرافق:
• التأكد من توفير المقاعد والطاوالت والمكاتب بما يكفي لعشرين شخصا على األقل؛ ويجب 

توفير مقاعد بدون مكاتب تكفي لعشرة أشخاص على األقل.

3

فحص المعدات الفنية:
• االنترنت.

 إذا دعت الحاجة إلى رقم سري، يجب عرضه بوضوح في منطقة المركز اإلعالمي.
• توفير مفتاح كهرباء لكل مقعد.

• شاشة تلفزيون تعرض بث حي للمباراة.

4

الموارد البشرية:
• يجب توفير متطوع واحد على األقل )يجب التأكد من ذلك قبل انطالق المباراة بثالث ساعات(.

5

4.2  قاعة المؤتمرات الصحفية

قائمة الفحص الرقم

اللوحات اإلرشادية:
• وضع لوحة إرشادية واضحة للقاعة المؤتمرات الصحفية باستخدام نموذج لجنة دوري 

المحترفين.
• وضع لوحات إرشادية حسب التالي:

 من قاعة المؤتمرات الصحفية إلى المركز اإلعالمي.
 من قاعة المؤتمرات الصحفية إلى المنطقة المختلطة.

• يتم وضع لوحات تعريفية واضحة بأسماء المدربين على الطاولة الرئيسية باستخدام 
نموذج لجنة دوري المحترفين.

1

منافذ الدخول إلى قاعة المؤتمرات الصحفية:
• يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من األشخاص )كبار 

الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.
• يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع 

مسؤول األمن الخاص النادي.

2
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فحص المرافق:
• التأكد من عمل المكيفات الهوائية.

• توفير خمسة مقاعد للطاولة الرئيسية.
• يجب أن تكون الغرفة مزودة بقاعدة للكاميرا خلف المقاعد، طولها 0.5 م، وعرضها 6 م، 

وعمقها 2 م، كما يجب تثبيت وصالت تمديدات كهربائية للكاميرات.
• يجب تنظيم المقاعد والمكاتب على شكل فصل دراسي بحيث تتسع لثالثين )30( 

شخص على األقل.
• يجب وضع لوحة خلفية معتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين.

3

فحص المعدات الفنية:
• أنظمة الصوت:

 ثالثة ميكروفونات على الطاولة الرئيسية.
 ميكروفون متحرك ألسئلة اإلعالميين.

 مكبر وموزع للصوت، وصندوق للكابالت باإلضافة إلى المعدات الفنية الالزمة لتوزيع 
صوت الميكروفون عن طريق الكابالت.

4

الموارد البشرية:
• يجب االستعانة بمترجم للمؤتمر الصحفي المنعقد عقب المباراة.

5

5.2  منطقة إجراء المقابالت الموجزة

قائمة الفحص الرقم

فحص المرافق:
• يجب وضع لوحة خلفية معتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين.

1

6.2 المنطقة المختلطة

قائمة الفحص الرقم

اللوحات اإلرشادية:
• وضع لوحة إرشادية واضحة للمنطقة المختلطة باستخدام نموذج لجنة دوري 

المحترفين.
• وضع لوحات إرشادية حسب التالي:

 من المنطقة المختلطة إلى المركز اإلعالمي.

1

منافذ الدخول إلى المنطقة المختلطة:
• يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من األشخاص )كبار 

الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.
• يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع 

مسؤول األمن الخاص النادي.

2

فحص المرافق:
• يجب وضع لوحة خلفية معتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين.

• يجب التأكد من جاهزية اإلضاءة للمنطقة.

3
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قائمة الفحص الرقم

منافذ الدخول إلى مواقع الكاميرات:
• يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من األشخاص 

)كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.
• يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع 

مسؤول األمن الخاص النادي.

1

فحص المرافق:
• يجب التأكد من نظافة مواقع الكاميرات.

• يجب التأكد من توافر إضاءة جيدة للمنطقة.

2

فحص عدد الكاميرات:
• هل عدد الكاميرات المركبة مطابق لمخطط كاميرات المباراة؟

3

8.2 مواقع المعلقين

قائمة الفحص الرقم

اللوحات اإلرشادية:
• وضع لوحة إرشادية واضحة لمواقع المعلقين باستخدام نموذج لجنة دوري 

المحترفين.
• وضع لوحات إرشادية حسب التالي:

 من المركز اإلعالمي إلى مواقع المعلقين.

1

منافذ الدخول إلى مواقع المعلقين:
• يحب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من األشخاص 

)كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.
• يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع 

مسؤول األمن الخاص النادي.

2

فحص توافر المرافق:
• نظافة مواقع المعلقين.

• توافر ثالثة مقاعد وطاولة في كل موقع من مواقع المعلقين.
• نظام التكييف

3

فحص المعدات الفنية:
• مزود كهرباء.

)ISDN lines( مخارج الخطوط الهاتفية •
• انترنت

4
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9.2 استديوهات التلفزيون:

قائمة الفحص الرقم

اللوحات اإلرشادية:
• وضع لوحة إرشادية واضحة الستوديوهات التلفزيون باستخدام نموذج لجنة دوري 

المحترفين.
• وضع لوحات إرشادية حسب التالي:

 من المركز اإلعالمي إلى استديو التليفزيون والعكس.
 من موقع عربة النقل التلفزيوني إلى االستوديو والعكس.

 من منصة اإلعالميين إلى االستوديو والعكس.

1

منافذ الدخول إلى استديو التليفزيون:
• يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من األشخاص )كبار 

الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.
• يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع 

مسؤول األمن الخاص النادي.

2

فحص المرافق:
• توفير استوديو حسب ما يلي:

 فارغ من كل المحتويات ونظيف
 مكيف

 توفير مخارج كهرباء كافية
• استخدام شعار المسابقة فقط.

• اعتماد التصميم من لجنة دوري المحترفين.

3

10.2  مكتب جهة البث:

قائمة الفحص الرقم

اللوحات اإلرشادية:
• وضع لوحة إرشادية واضحة لمكتب جهة البث باستخدام نموذج لجنة دوري المحترفين.

1

منافذ الدخول إلى مكتب جهة البث:
• يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من األشخاص )كبار 

الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.
• يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع 

مسؤول األمن الخاص النادي.

2

فحص المرافق:
• يجب التأكد من توفير الكراسي والطاوالت بما يكفي لخمسة )5( أشخاص على األقل.

3

فحص المعدات الفنية:
• اإلنترنت

 إذا دعت الحاجة إلى رقم سري، يجب عرضه بوضوح في مكتب جهة البث.

4
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قائمة الفحص الرقم

اللوحات اإلرشادية
• وضع لوحات إرشادية إلى مواقف سيارات النقل التلفزيوني )عربة البث، عربة اإلرسال(.

1

منافذ الدخول إلى عربة البث الخارجي:
• يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من األشخاص 

)كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.
• يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع 

مسؤول األمن الخاص النادي.

2

12.2 الحمامات المخصصة لإلعالميين:

قائمة الفحص الرقم

اللوحات اإلرشادية:
• وضع لوحات   إرشادية واضحة لحمامات اإلعالميين باستخدام نموذج لجنة دوري 

المحترفين.

1

فحص توافر المرافق
• يجب التأكد من أن الحمامات نظيفة.

2
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 الملحق رقم 3: نموذج كشف تسجيل اإلعالميين

التاريخ

النادي الضيف: النادي المضيف:

التوقيع منصــة  تذكــرة 
مييــن عال إل  ا

(رقم المقعد)

 المسمى
الوظيفي

 المؤسسة
اإلعالمية

االسم الرقم

التوقيع اسم المسؤول اإلعالمي
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INTRODUCTION
This document sets out the main production requirements and basic broadcasting 
guidelines for covering any of the PLC competitions. 

MAIN TECHNICAL REQUIREMENTS
• Source production on HD 1080i/50 and aspect ratio 16:9 up to the end of the 
broadcasting chain.
• Stereo Audio 
• Contribution circuits )B2B( MPEG 4 on 4:2:0 minimum on 9 Mb satellite
• Distribution circuits )B2C( as needed to guarantee quality for end user 16:9 aspect ratio 
up to the end of the transmission )B2C(
• 16:9 TV graphics )4:3 safe(
• A Power generator is required )as back up( in case of failure of the domestic power 
)stadia / venue(. The OB Van will carry a suitable UPS System for the transition period to 
the backup unit and vice versa. The UPS should work minimum three cameras including 
the main camera during transition time.

CAMERA COVERAGE
Minimum number of cameras per type of competition/ match
It is understood that this is a minimum of cameras required and that the appointed 
Broadcaster will always endeavor to enhance coverage with further additions and 
initiatives wherever possible.
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*2 matches per match day = 4 matches per round of the Arabian Gulf League
**At least one of the upgraded league matches will feature the use of a Skycam 
***At least one Cup 1/2 final will feature the use of a Skycam

Production camera standards are categorized as per the following:
• Full Production Camera Plan with Skycam )1(+17((
• Full Production Camera Plan without Skycam )17(
• Standard Production Camera Plan )13(
• If PLC scheduled more than 4 matches on the same match day, such as the last weeks 
of the season, the camera plan for each match should not be less than 10 Camera plan 
for each match, including one full production with Skycam for the match of the week.

• Full Production Camera Plan with Skycam )1(+17(( and Full Production Camera Plan 
without Skycam )17( will be covering the following:
- 104 Arabian Gulf Pro League matches per Season
- 2 Semi-Final Matches & 1 Final Match for  Arabian Gulf Cup per Season
- 1 Final Match for Super Cup

Full Production Camera Plan with Skycam )1(+17(( and Full Production Camera Plan 
without Skycam )17((Plans should follow one of the following camera plans: 
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Standard Production Camera Plan )13 cams( will be covering the following:
- 78 Arabian Gulf League matches per Season
- 42 Arabian Gulf Cup matches per Season
Standard Production Camera Plan should follow one on the bellow camera plans:
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Reserve League Camera Plan will be covering 26 Reserve League matches per 
season
Reserve League Camera Plan should follow one of the bellow camera plans: 
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OPERATIONAL TIMING
The operational setup timing to follow is:
 OB Van must be ready for Technical Coordination Quality Check 2  hours before kick-
off
 The multilateral match feed must start 50  minutes before kick-off
 The multilateral match feed will end 60 minutes after the conclusion of the match 
under normal circumstances and after the Post match press conferences.
 However, in matches where extra time and/or penalties are required, the multilateral 
match feed will end 60minutes after the game

AUDIO – MICROPHONES
Capture of audio needs to be focused on a combination of the match attendance 
ambience and what is occurring on the field of play.
• Microphones to be used must be set up using a polar diagram as directional as possible.
• Two types of microphones in function of being more )Type A( or less directional )Type 
B(. See diagram in following page for set up.
• A minimum of 7 microphones is required to ensure coverage in stereo.
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A: Long gun mic
B: Short gun mic
HS: Stereo mic

AUDIO – CONFIGURATION
• All matches will be covered with two Arabic speaking commentary and one English 
speaking )where relevant( commentary simultaneously.
• Audio configuration:

CH1 : International Standard Left 
CH2: International Standard Right
CH 3: Abu Dhabi Sports Arabic MIX International standards / Comm Left
CH 4: Abu Dhabi Sports Arabic MIX International standards / Comm Right
CH 5: Dubai Sports Arabic MIX International standards / Comm Left
CH 6: Dubai Sports Arabic MIX International standards / Comm Right
CH 7: English Comm MIX International standard / Comm Left
CH 8: English Comm MIX International standard / Comm Right

MATCH RUNNING ORDER
Full Running Order will be distributed by the PLC maximum 1 week before each round.
Pre-Match
The pre-match segment includes players´ warm-up and additional stadium ambience/
fans.
Pre-match Stand-ups interviews must be included in the feed.
Match Coverage
The live match segment includes the countdown to begin live transmission. In principle 
the feed starts 5 minutes before kick-off.
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The half-time segment includes a clip compilation )highlights(, statistics and stadium 
ambience.
Post-Match
The post-match includes final score, post-match interviews, general statistics )full frame( 
related to the match itself and ends with a clip compilation )match highlights package(. 
Post-match press conference )for both teams coaches( should be included too.

الملحق رقم 7: التسلسل الزمني للبث التلفزيوني:
FEED DESCRIPTION
The content will include live pre-match stadium ambience, match coverage plus clips 
compilation, also pre and pos interviews.
Pre-Match
The pre-match segment includes players´warm-up and additional stadium ambience/
fans.
Presentations, & Interviews are included on the feed.
Match Coverage
The live match segment includes the countdown to begin live transmission. In principle 
the feed start 8 minutes before kick-off.
Half-Time
The half-time segment includes clips compilation, statistics and stadium ambience.
Post-Match
The post-match includes final score, post-match interviews,general statistics )full frame( 
related to the match itself and ends wtih clips compilation. 
RUNNING ORDER
Pre-match

time CONTENT/ DESCRIPTION SOURCE DUR

-90min Techical  rehearsal

-60min Crew go to the positons. CCU 
adjustemnts

-45min VALID TEST TAPE SIGNAL TV 5min

-40min Pre match Stand up )Abu Dhabi and 
Dubai sports(
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)During this period all cameras prepare warm up playlist(

-20.00      Stadium Live beauty shot                                              Graphic                               00.15
                   Graphic:  match apresentation + Wheater               ID

-18.00      Warm up Dump                                                                  EVS                                     10 min

-8.00        Extra Atmosphere shots / Crowds / Fans.. etc.                                                      2m

-6.00         Stadium Live beauty shot                                              Graphic                              1.00
                   Graphic:  match apresentation + Wheater               ID                    

-05.45     Stadium Live beauty shot                                               Graphic                               00.20
                  Graphic:  teams classifications                                      ID

-05.25     Stadium Live                                                                         Live                                      00.15

                   Warm-up playlist mix teams                                         EVS                                 02.00

-04.00     Stadium Live                                                                         Live                                      01.00

-03.00     Stadium Live                                                                         Graphic                              00.20
                  Graphic: Team A line-up                                                  Team A

-02.40      Stadium Live                                                                        Live                                      00.30
                  Teams line-ups in front of vvip, 
                   team handshake) pan along players(

-02.00 Stadium Live                                                                        Graphic                              00.20
                   Graphic: Team B line-up                                                  Team B

-01.40     Stadium. Live                                                                        Graphic                              00.20
                  Coin toss + Referee ID                                                       Referee ID 

-00.20     Stadium Live                                                                         Live                                      00.20
                   Referee, Players,coach close-ups

00.00       kick off                                                                                    Live

RUNNING ORDER
Half-Time

TIME       CONTENT/ DESCRIPTION                                              SOURCE                  DUR.                              

-15.00    Stadium Live                                                                         Live                            00.30
                 Half-Time whistle/players on pitch

                  Stadium Live wide shot                                                    Graphic                     00.10
                 Graphic:  half-time score                                                   Score

-13.30    Stadium Live camera                                                      Graphic                    00.30
                 Graphic:  Match Statistics 

                SSM PLAYLIST + Music                                                    Evs                              01.00

                Beauty shot                                                                            Live                             01.30

                EVS - BEST MOMENTS )first Half(                                 Live                             5 min

                Beauty shot                                                                            Live 92
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                 Graphic:  half-time score                                                  Score

-01.00    Stadium Live                                                                            Live                             01.00
                 Players on pitch

00.00     Stadium Live                                                                        Live                    
                 Referee, kick of 

RUNNING ORDER
Full-Time

TIME       CONTENT/ DESCRIPTION                                              SOURCE                  DUR.                              

00.00     Stadium Live                                                                         Live                            00.20
                 Final whistle/players on pitch close-ups
                 )scorers, coaches, referees, fans, etc.(

00.40      Stadium Live wide shot                                                    Graphic                    00.20
                 Graphic:  Full-time score                                                   Score
                                                                                                                      Music

00.50     Final playlist                                                                          Evs                              00.30
                                                                                                                      +
                                                                                                                     Music

 01.40    Stadium Live                                                                          Live                            10.00
                 Pos-match interviews

                Stadium Live                                                                         Live                              
                Press Conference

               EVS BEST MOMENTS )second half(                            EVS                               05.00
                Referee, Players,coach close-ups

                END OF INTERNATIONAL FEED
                Colour Bars
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REPLAY GUIDE LINE

Action                                                            Quantity )whenever possible(                           

Fault without danger                               0 our 1replay max.

Fault in which the player is                   1 or 2 more reaction )if player goes out or if an            
seriously injured                                        agressor sees a card( we can give another
                                                                          sequence with 1 replay more reaction.

Danger fault near area                            1 with general camera )offside or behind goal( 1+
                                                                          or 2 replay close-up. If we have time reactions.

Attack without danger                            1 or 2 replay )if we have time we can put
                                                                          reactions(

Danger Attack                                            1 with general camera )offside,  behind goal,
                                                                          spidercam( 1+ or 2 replay close-up. If we have
                                                                          time reactions.

Goals                   One or two replays to analyze the play, two or
                               three replays already including super-slow motion.
                              Always finish the sequence with reactions.
                              Players, coaches, fans(
                              Later repeat sequence with a maximum of two
                              replays, most reactions. )must contain angles have
                              not yet seen(
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