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الفصل األول – التعريفات
الدولة :دولة االمارات العربية المتحدة
الفيفا :االتحاد الدولي لكرة القدم ()FIFA
االتحاد اآلسيوي :االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ()AFC
إيفاب :مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ()IFAB
االتحاد :اتحاد اإلمارات لكرة القدم ()UAE FA
اللجنة :لجنة دوري المحترفين ()PLC
وادا :المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ()WADA
نادو :اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ()NADO
إجــراءات ضبــط الجــودة :اإلجــراءات الواجــب علــى األنديــة اتباعهــا لتوفيــر المرافــق المناســبة أو تنظيــم المباريــات داخل
اإلســتاد التابــع لهــا فيمــا يتعلــق بــأي مبــاراة مــن مباريــات المســابقة ،بمــا ال يخالــف لوائــح االنضبــاط ولوائــح المســابقة
ولوائــح اإلســتادات والعقوبــات المحــددة لمخالفتها.
اإلســتاد  /اإلســتادات :مــكان الحــدث  /اإلســتاد الــذي يســتخدمه النــادي المضيــف ليلعــب مبارياتــه المقامــة على أرضه
ضمن مســابقات لجنــة دوري المحترفين.
االعتماد  /الشــخص المعتمد :منح الســلطة لشــخص أو مجموعة من األشــخاص ،بما في ذلك إصدار بطاقة ،تســمح
للشــخص أو األشــخاص المعتمدين بمباشرة أنشــطة محددة داخل المناطق المؤمنة.
النادي العضو :النادي الذي له عضوية في اتحاد اإلمارات لكرة القدم طبقا للنظام األساسي.
النــادي :الكيــان التجــاري و/أو شــركات كــرة القــدم المخولــة بالمشــاركة فــي مســابقات اللجنــة نيابــة عــن النــادي
العضــو بموجــب اتفــاق كتابــي بيــن اللجنــة والنــادي.
الفرق المشاركة :الفرق التي تشارك في المسابقة تحت سلطة األندية ولجنة دوري المحترفين.
التعاميم :التعليمات أو التعديالت الخاصة بهذه اللوائح التي يتم إرسالها إلى األندية المشاركة في صورة خطابات
رسمية قبل و/أو أثناء موسم الدوري.
الجهة التجارية :أي كيان يحصل على حق من الحقوق التجارية من اللجنة.
الحكام :مسؤولو المباراة المعينون من قبل لجنة الحكام كما هو موضح في لوائح المسابقات.
الفريــق الطبــي :كافــة المســؤولين الطبييــن الذيــن يعملــون فــي األنديــة ،بمــا فيهــم األطبــاء والممرضيــن وأخصائــي
العــاج الطبيعــي وأخصائــي التدليــك والصيادلــة واألطبــاء الممارســين اآلخريــن وكافة األشــخاص المعتمديــن من هيئة
الصحــة المعنيــة فــي كل إمــارة وفقـا ُ للقوانين واللوائح التي تحكم الرعاية الصحية والمســؤولية الطبية في الدولة.
القــوة القاهــرة :أي حــدث يقــع أو يتوقــع حدوثــه ،يؤثــر أو قــد يؤثــر علــى تطبيــق أي بنــد مــن بنــود هــذه الالئحــة ،ينجــم
عن فعل أو حدث أو خطأ أو حادث خارج نطاق القدرة المعقولة ألي طرف .ويشمل على سبيل المثال ال الحصر ،طقس
عاصــف بشــكل غيــر طبيعــي أو فيضــان أو بــرق أو حريــق أو انفجــار أو هــزة أرضيــة أو أضــرار هيكليــة أو كارثــة وبائيــة أو أي
كارثــة طبيعيــة أخــرى أو حــرب أو عمــل إرهابــي أو عمليــات عســكرية أو شــغب أو فوضــى هائلــة أو إضــراب أو إغالقــات
تعجيزيــة أو أي إجــراءات صناعيــة أو عصيــان مدني.
اللجنــة الفنيــة :اللجنــة المشــكلة بموجــب قــرار مــن المكتــب التنفيــذي للجنــة دوري المحترفيــن وتتولــى المهــام
المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة طبقــا لالئحــة التنفيذيــة والنظــام األساســي لالتحــاد وبالتنســيق مــع لجنــة
المســابقات فيمــا يتعلــق باألمــور المشــتركة.
اللوائــح :كافــة اللوائــح و/أو السياســات التــي يتــم إعدادهــا ونشــرها مــن قبــل االتحــاد و/أو اللجنــة للعمــل بموجبهــا
فيما يتعلق بالمســابقات التي تنظمها اللجنة ،والتي تشــمل على ســبيل المثال ال الحصر ،النظام األساســي لالتحاد،
الئحة االنضباط ،الئحة المســابقة ،الئحة إســتادات اللجنة ،الئحة معدات اللجنة ،الئحة اللجنة لبرنامج الشــباب ،سياســة
اعتماد اللجنة ،الئحة اللجنة لإلعالم ،الئحة التجارية  /التســويقية للجنة ودليل األمن والســامة للجنة والتعاميم التي
تصدرهــا اللجنة.
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المباراة/المباريات :أية مباراة من مباريات المسابقة بما في ذلك المباريات المؤجلة أو المعادة.
النــادي المضيــف :النــادي المالــك والمســؤول عــن المنشــأة  /اإلســتاد الــذي تقــام فيــه مباريــات المســابقات التابعــة
للجنــة دوري المحترفين.
جهــة البــث :أي كيــان أو كيانــات ،تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،جهــة البــث المضيفــة ،التــي حصلــت مــن لجنــة
دوري المحترفيــن علــى أي حــق مــن حقوق البث.
جهــة البــث المضيفــة :الجهــة المكلفــة مــن قبــل لجنــة دوري المحترفيــن لتوفيــر نطــاق معيــن مــن الخدمــات
األساســية فيمــا يتعلــق بعمليــة إنتــاج بــث المــواد الســمعية والبصريــة األساســية (أو أي مــواد أخــرى) الخاصــة بــأي
مبــاراة أو حــدث رســمي.
دوري الخليــج العربــي تحــت  21عــام :مســابقة الــدوري التــي تنظمهــا اللجنــة والتــي تشــارك فيهــا فــرق تحــت 21
عــام فــي األنديــة ،وتقــام فــي اليــوم التالــي لمبــاراة النــادي فــي مســابقة دوري الخليــج العربــي وبنفــس الجدول مع
اختالف النادي المســتضيف.
دوري الخليج العربي :الدوري الممتاز الذي تنظمه اللجنة ويشارك فيه الفريق األول لكل نادي من األندية.
طاقم تحكيم المباراة :الحكام المعينون من قبل االتحاد وفق ًا للوائح االتحاد.
قانــون لعبــة كــرة القــدم :القواعــد المنظمــة المعتمــدة والمعلنــة مــن قبــل مجلــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم
(إيفــاب) الــذي يســاعد في تحديــد قوانين لعبة كــرة القدم.
قائمــة المــواد المحظــورة :قائمــة بالمــواد التــي يحظــر علــى الجمهــور الدخــول بهــا إلــى اإلســتاد لمشــاهدة أي
مبــاراة مــن مباريــات المســابقة .ويجــب أن تســلم هــذه القائمــة بشــكل دوري إلــى األنديــة المشــاركة.
كأس الخليــج العربــي :مســابقة ســنوية تنظمهــا اللجنــة ،وتتكــون مــن مرحلتيــن؛ مرحلــة المجموعــات التــي تلعــب
بنظــام الــدوري مــن دور واحــد والمرحلــة الثانيــة التــي تلعــب بنظــام خــروج المغلــوب.
كأس ســوبر الخليــج العربــي :مبــاراة تنظمهــا اللجنــة بيــن بطــل دوري الخليــج العربــي وبطــل كأس صاحــب الســمو
رئيــس الدولــة مــن الموســم الســابق.
كأس صاحــب الســمو رئيــس دولــة اإلمــارات :مســابقة الــكأس التــي تجــرى بنظــام خــروج المغلــوب وينظمهــا اتحــاد
اإلمارات لكــرة القدم.
الئحــة االنضبــاط :هــي الالئحــة المختصــة بالفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بمخالفة قوانيــن وأنظمة ولوائــح االتحاد
ولوائــح لجنــة دوري المحترفيــن التــي ال تدخــل فــي اختصــاص أي مــن هيئــات االتحــاد األخــرى وايــة اختصــاص أخــرى واردة
فــي المــادة ( )7مــن الئحــة االنضبــاط.
لجنة االنضباط :لجنة شبه قضائية تابعة التحاد كرة القدم.
الئحــة هيئــة التحكيــم :الالئحــة التــي يصدرهــا االتحــاد لتنظيــم عمليــة الطعــن تمييــزا علــى القــرارات الصــادرة عــن لجنــة
االســتئناف ولجــان التحكيــم بصفتهــا االســتئنافية مــن قبــل األعضــاء واألنديــة.
الئحة االستئناف :الالئحة التي يصدرها االتحاد لتنظيم عملية استئناف القرارات الصادرة عن لجنة االنضباط.
لجنة االستئناف :لجنة شبه قضائية تابعة لالتحاد وتختص بنظر القرارات المستأنفة والصادرة عن لجنة االنضباط.
لجنــة التمييــز :لجنــة شــبه قضائيــة تابعــة لالتحــاد وتختــص بالفصــل بالطعــون تمييــزا علــى القــرارات الصــادرة عــن لجنــة
االســتئناف ولجــان التحكيــم بصفتها االســتئنافية.
لجنــة الحــكام :اللجنــة التــي يشــكلها اتحــاد الكــرة والتــي تكــون مســؤولة عــن كافــة األمــور المتعلقــة بالحــكام ،بمــا
فــي ذلــك تعييــن الحكام والمقيمين لجميع مباريات المســابقات.
لجنــة دوري المحترفيــن (اللجنــة) :هــي اللجنــة المشــكلة بموجــب النظــام األساســي لالتحــاد االماراتــي لكــرة
القــدم والتــي تتألــف مــن األنديــة المحترفــة التــي يحــق لهــا المشــاركة فــي دوري المحترفيــن لموســم 2019-2018
والمســؤولة عــن تســويق وتنظيــم واســتثمار البطــوالت الخاصــة بهــا.
الئحة اإلســتادات :الالئحة التي تحدد المتطلبات الواجب اســتيفائها في إســتادات األندية المشــاركة في المســابقات
التي تنظمها لجنة دوري المحترفين.
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لوائح المسابقة :اللوائح التي تحدد اإلجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بالمسابقات المختلفة.
مراقب المباراة :مسؤول المباراة المعين من قبل لجنة دوري المحترفين.
مســابقات لجنــة دوري المحترفيــن :دوري الخليــج العربــي ،دوري الخليــج العربــي تحــت  21عــام ،كأس الخليــج
العربــي وكأس ســوبر الخليــج العربــي.
مســؤولو المبــاراة :األشــخاص المعينــون مــن قبــل لجنة دوري المحترفين لإلشــراف على المبــاراة بما في ذلك ،على
ســبيل المثــال ال الحصــر ،مراقــب المباراة والمســؤول اإلعالمي ومســؤول مراقبــة الدخول.
مقر اتحاد اإلمارات لكرة القدم 574-271 :بناية وادي العمري بالقرب من حديقة مشرف ،الخوانيج ،دبي.
وســائل اإلعــام :كافــة العامليــن فــي وســائل اإلعــام المقــروءة والمحرريــن المباشــرين والمصوريــن وأطقــم األخبــار
التلفزيونيــة وممثلــي الجهــات المالكــة لحــق البــث ،المخولين بالحصول علــى بطاقة اعتماد اإلعــام وفق ما هو محدد
مــن قبل اللجنة.
رســوم التصميــم باســتخدام الكمبيوتــر  )CAD(:الرســوم الدقيقــة والمفصلــة والتــي يتــم انشــاؤها بمســاعدة
الكمبيوتــر لتوضيــح تصميــم ومخطــط االســتاد و/أو المرافــق.
«مواقــع التعليــق» :مواقــع تعليــق مجهــزة تتضمــن غــرف مغلقــة و معزولــة مــن ناحيــة الصــوت ذات إطاللــة
علــى أرض الملعــب مجهــزة لغايــات التعليــق علــى أحــداث اللقاءات ,وتشــمل المعلقيــن الخاصين بجهات البــث و الراديو
وغيرهــا مــن وســائل االعــام المتزامنــة األحــداث مــع أحــداث المبــاراة.
ـواء كان مــن الشــبكة أو مــن مولــد) والتــي تســتخدم لتغذيــة عــدة
«الطاقــة المحليــة» الطاقــة مــن مصــدر واحــد (سـ ً
مســتهلكين و/أو مناطق متضمنة األنشــطة المتعلقة بالبث التلفزيوني المباشــر.
«الطاقــة االحتياطيــة» الطاقــة المتاحــة فــي حــاالت أعطــال الشــبكة ،والتــي يتــم توليدهــا عـ َ
ـادة عــن طريــق المولــدات
ـغلة بالوقــود (مصــدر الطاقــة االحتياطي).
المشـ ّ
«المقاعد الغير قابلة لالســتخدام» وهي المقاعد في االســتاد والتي ال يمكن بيع تذاكر لها إما بســبب وجود عوائق
للرؤيــة تعيــق رؤيــة أفــراد الجمهــور الجالســين فيها ،أو أنه في حال تم اســتخدامها ،ســيعيق األشــخاص الجالســون في
هذه المقاعد مجال رؤية الكاميرا.
«إجمالــي الســعة الصافيــة لالســتاد» مجمــوع عــدد المقاعد التي ال تكون فيهــا الرؤية محجوبة بأيــة عوائق بحيث
تكون تلك المقاعد متاحة للبيع أو االستخدام المجاني.
«عربــة البــث الخارجــي» هي العربة المســؤولة عــن النقل التلفزيوني الخــاص بالبطوالت واالســتديوهات التلفزيونية،
ويتنــوع حجمهــا لتكــون بحجــم شــاحنة صغيــرة «فان» أو شــاحنة كبيــرة مزودة بتجهيــزات اإلنتاج التلفزيونــي المتعلق
بالصوت والصورة.
«المنطقــة الخارجيــة المؤمنــة» تعنــي المنطقــة المؤمنــة حــول االســتاد ،والتــي تعــد كأول نقطــة لفحــص بطاقــات
االعتماد والتذاكر.
«أنظمــة اإلذاعــة الداخليــة» وهــي األنظمــة المصممــة لنقل الرســائل الصوتية لكافــة المناطق في االســتاد ,وهي
وســيلة التواصــل األساســية بيــن إدارة االســتاد والجماهيــر .وبالنســبة لرســائل األمــن والســامة ،يجــب أن تطغــى هــذه
الرســائل علــى جميــع أنظمــة الصوت األخرى في االســتاد.
«ميدان اللعب» المنطقة المؤمنة التي تضم ميدان اللعب والمساحة اإلضافية المحيطة.
«شــهادة األمــن والســامة» الشــهادة الصــادرة مــن الســلطات المعنيــة والتــي تثبــت أن االســتاد يتوافــق مــع جميع
تشــريعات البناء والســامة ومكافحــة الحرائق.
«مخطــط الطابــق» مخطــط االســتاد بالصيغــة التــي يحددهــا اتحــاد كــرة القدم بحيــث تظهر فيــه المســاحات والوظائف
الرئيســية على ذلك المســتوى
«المنطقة الفنية» تعني المنطقة المتعلقة بالمنطقة المخصصة للجلوس للطاقم الفني والالعبين البدالء.
«أكشــاك التذاكــر» وهــي أكشــاك تبعــد مســافة قريبــة مــن االســتاد يمكــن الوصــول إليهــا ســيراً على األقــدام ولكن
خارج أماكن تدفق الجماهير الرئيســية.

الفصل الثاني -عام
 .1مقدمة
 1.1تم إعداد هذه اللوائح والعمل بها وفق ًا للمعايير ( )02.Iالمذكورة في لوائح
		
تراخيص األندية اإلماراتية.
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«مدخــل مقاعــد االســتاد» الطريــق الــذي يمر عبر منحــدر منصة الجماهير والذي يربط ملتقــى الممرات ،وذلك من أجل
الدخول أو الخروج أو حاالت اإلخالء.
موقــع حكــم الفيديــو» وهــو الموقــع المحــدد لطاقــم تقنيــة حكــم الفيديــو والمتمركــز بالقــرب مــن نفــق الالعبيــن
فــي المنطقــة الفنيــة ،وهــو عبــارة عــن طاولــة والجهــاز الخــاص بتقنيــة حكــم الفيديــو والمعتمد مــن اتحاد كــرة القدم.
« كاميــرات كشــف خــط المرمــى» كاميــرات خاصــة بتقنيــة حكــم الفيديــو المســاعد وبالتحديــد كشــف خــط المرمــى،
حيــث تنصــب تلــك الكاميــرات علــى منصــات خاصــة غيــر قابلــة لإلهتــزاز بمســاحة  6متــر عــرض وبعمــق  2متــر بحيــث
يكــون منتصــف هــذه المنصــات علــى خــط المرمــى ســواء بيــن المدرجــات بارتفــاع مســاو لكاميــرات التســلل أو أكثــر
ارتفاعــا.

 .2نطاق التطبيق
 1.2تطبق هذه اللوائح على كافة األندية المشاركة في مسابقات لجنة دوري المحترفين.
		
 2.2تحكم هذه اللوائح وملحقاتها المعايير الواجب توافرها في االستاد كي يتم
		
تصنيفه ضمن أحد الفئات (( )+C، B، A، Aمرتبة تصاعدي ًا) بحسب تصنيف لجنة دوري
		
المحترفين.
		
 3.2يجب أن يستوفي االستاد معايير التصنيف ( )Cعلى األقل حتى يستطيع أن يستضيف
		
مباريات دوري الخليج العربي تحت  21عام.
		
 4.2يجب أن يستوفي االستاد معايير التصنيف ( )Bعلى األقل حتى يستطيع أن يستضيف
		
مباريات دوري الخليج العربي أو كأس الخليج العربي ،باستثناء فيما يخص مقاسات
		
ميدان اللعب يجب أن تكون المقاسات المعتمدة لملعب المباراة بطول  105م وعرض
		
 68م ،ويجوز للجنة استثناء هذا الشرط في حال استحالة تحقيقه.
		
مستوى أعلى و /أو جودة أعلى في المرافق
 5.2يشير تصنيف االستادات ( +Aو )Aإلى
		
ً
المتوفرة لجميع أصحاب المصلحة.
		

الفصل الثالث :ميدان اللعب والمنطقة الفنية
 .1ميدان اللعب
 1.3يجب أن تجرى جميع مباريات المسابقات على مالعب من العشب الطبيعي.
 2.3يجب أن تكون أرضية الملعب مزودة بما يلي:
1.2.3نظام للرش المائي.
		
 2.2.3نظام مناسب لتصريف المياه لمنع تجمع المياه.
		
 3.3لالطالع على مقاسات أرضية الملعب والمتطلبات األخرى ،يرجى االطالع على الملحق رقم ( )1من
هذه الالئحة.
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 .4المنطقة الفنية:
يجــب أن يتــم تخطيــط منطقــة فنيــة واضحــة ألماكــن جلــوس الفريــق الفنــي والالعبيــن البــدالء .يجــب تخطيــط المنطقــة
الفنيــة على النحــو التالي:
 1.4يجب أن تمتد المنطقة الفنية لمسافة متر واحد ( )1على جانبي المنطقة المخصصة (دكة
البدالء) وأن تمتد إلى األمام لمسافة متر واحد (.)1
 2.4يجب أن تكون الخطوط باللون األبيض وأن يكون عرض الخطوط بنفس عرض خطوط التماس .لمزيد
من التوضيح حول تخطيط المنطقة الفنية،
 3.4يجب أن تكون المساحة المخصصة ألرضية المنطقة الفنية خالية من أي أثر لإلعالنات التجارية.
 .5منطقة اإلحماء
 1.5يجب تخصيص منطقة إحماء من العشب األخضر لالعبين االحتياطيين بجانب خط التماس أو خلف
لوحة اإلعالنات الموجودة خلف المرمى.
 2.5يجب أن يكون سطح منطقة اإلحماء من العشب الطبيعي أو العشب الصناعي المعتمد من
االتحاد الدولي.
 3.5للمعلومات حول مساحة وموقع ونوعية سطح منطقة اإلحماء ،يرجى االطالع على الملحق
رقم ( )1من هذه الالئحة.

 .6المرمى والمرمى االحتياطي
 1.6يجب أن تتم صناعة ك ً
ال من القائمين والعارضة وفق ًا لقانون اللعبة الصادر بمعرفة مجلس االتحاد
الدولي لكرة القدم (إيفاب) ،الذي يقرر في هذا الشأن ما يلي:
 1.1.6يجب أن تكون المسافة بين القائمين  7.32متر.
		
 2.1.6يجب أن تكون المسافة من الحافة السفلى للعارضة حتى أرضية الملعب 2.44
		
متر.
		
 3.1.6يجب أن يكون لون القائمين والعارضة أبيض وبدون أي عالمات.
		
 4.1.6يجب أن يصنع كل من قائمي المرمى والعارضة من مواد معتمدة طبقا للمادة
		
رقم ( )10 / 1من قانون اللعبة ،وأن يكون تصميم القائمين والعارضة مربع أو مستطيل،
		
دائري أو بيضاوي الشكل.
		
 5.1.6يجب أال يشكل القائمين والعارضة أي خطر على حياة الالعبين.
		
 2.6يجب توفير عدد ( )2مرمى احتياطي سهل التركيب داخل اإلستاد لتركيبه عند الحاجة .وفي حال
عدم وجود العدد المطلوب من المرمى االحتياطي يتم توقيع غرامة مالية قدرها ( )10,000درهم
طبق ًا إلجراءات ضبط الجودة ،وذلك في حال استمرار المباراة دون أي حوادث ،أما في حال عدم استكمال
المباراة نظ ًر لعدم صالحية المرمى األساسي وعدم وجود مرمى احتياطي يتم تطبيق اإلجراءات وفق ًا
لما يلي:
 1.2.6قبل المباراة :تطبق أحكام المادة  4.26و  5.26من الئحة المسابقة.
		
 2.2.6أثناء المباراة :يتم إيقاف المباراة لمدة  30دقيقة إلجراء التعديل ،وفي حال عدم
		
القيام بالتعديل المطلوب يتم إلغاء المباراة وخسارة النادي المستضيف (.)0-3
		
 3.6في حال وجود ركائز تدعم شباك المرمى ،يجب أن تكون هذه الركائز بلون داكن بحيث يكون
متباين ًا مع اللون األبيض لقائمي المرمى.
 4.6للتفاصيل عن متطلبات المرمى والمرمى االحتياط ،يرجى االطالع على الملحق رقم ( )1من
هذه الالئحة.
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 .8إعالنات محيط الملعب
 1.8تملك أو توفر لجنة دوري المحترفين اإلعالنات حول الملعب من خالل شاشات العرض اإللكترونية
( .)LEDويتضمن ذلك اإلعالنات التجارية أو الغير تجارية.
 2.8ال يسمح بأي شكل من الدعايات سواء كان حقيقا أو تخيلي ًا 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:
 1.2.8على بعد واحد متر على األقل من خطوط تماس الملعب.
		
 2.2.8على بعد واحد متر على األقل من شباك المرمى.
		
 3.2.8على نفس المسافة من حدود خط المرمى ومن عمق شباك المرمى.
		
 3.8يجب أن تكون شاشات العرض اإللكترونية (اإلعالنات العمودية) حول الملعب على
حسب المسافة التالية:
 1.3.8على األقل مسافة ( )5خمسة أمتار من خط المرمى.
		
 2.3.8على األقل مسافة ( )3ثالثة أمتار من خط التماس.
		
 3.3.8يتم تطبيق المسافات في النقطة  1.3.8والنقطة  2.3.8بما 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.
		
 4.8على النادي المضيف ضمان تأمين ما يلي:
 1.4.8جهة اتصال واحدة دائمة من النادي لكافة القضايا المتعلقة بـ .LED
		
 2.4.8دخول االستاد ومنطقة الملعب بشكل حر للسماح بتركيب شاشات .LED
		
 3.4.8المساحة على الملعب للسماح بتركيب شاشات  LEDكما يظهر في الملحق
		
( )7في الالئحة التسويقية للجنة دوري المحترفين.
		
 4.4.8متطلبات الطاقة الكهربائية حسب ما يرد في المادة ( )39من الئحة استادات
		
لجنة دوري المحترفين
		
 5.4.8وجود موظفي األمن الخاص في كافة األوقات لضمان سالمة شاشات .LED
		
 5.8في حال رغبة النادي المضيف برش الملعب بعد تركيب شاشات  ،LEDيجب أن يخطر النادي
المضيف مسؤول شركة شاشات  LEDلتغطيتها وحمايتها من المياه.
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 .7الشاشات العمالقة  /لوحة النتائج
 1.7يجب 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.
 2.7يجب أن تبدأ ساعة المباراة في العمل من الدقيقة صفر حتى الدقيقة  45في الشوط األول
ومن الدقيقة  45حتى الدقيقة  90في الشوط الثاني .ويجب أن تتوقف الساعة في نهاية الوقت
الطبيعي لكل شوط أي بعد  45دقيقة في الشوط األول وبعد  90دقيقة في الشوط الثاني.
 3.7تطبق هذه القاعدة على الوقت اإلضافي أيض ًا (أي بعد  15دقيقة لكل شوط).
 4.7لمزيد من المعلومات حول متطلبات الشاشة العمالقة ولوحة النتائج ،يرجى االطالع على
الملحق رقم ( )1من هذه الالئحة.
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 .9سواري األعالم
 1.9للمعلومات حول متطلبات سواري األعالم ،يرجى االطالع على الملحق رقم ( )1من هذه
الالئحة.
 .10دكة البدالء والحكم الرابع
 1.10يجهز كل إستاد بدكتين ( )2مغطاتين 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  5متر .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.
 2.10يجهز كل إستاد بدكة مغطاة ومزودة بمقعدين في نفس مستوى الملعب ،تخصص للحكم
الرابع.
 3.10للتفاصيل حول متطلبات دكة البدالء ودكة الحكم الرابع ،يرجى االطالع على ملحق رقم ( )1من
هذه الالئحة.
 .11مقاعد مسؤولي المباراة التابعين للجنة دوري المحترفين
 1.11يجب 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 ( )1من هذه الالئحة.

الفصل الرابع :الغرف الفنية
 .1غرف تغيير المالبس
 1.12يجب أن يتوافر بكل إستاد غرفتين على األقل لتغيير المالبس ،تخصص واحدة للفريق المضيف
وواحدة للفريق الضيف.
 2.12يجب 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.
 3.12للتفاصيل حول متطلبات غرف تبديل المالبس ،يرجى االطالع على الملحق رقم ( )2من هذه
الالئحة.
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 .14الغرفة الطبية المخصصة لالعبين والمسؤولين
 1.14يجب 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 ( )2من هذه الالئحة.
 2.14يجب 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.
 3.14ال يجوز أن تكون الغرف الطبية داخل إحدى غرف تبديل المالبس.
 4.14يجب 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.
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 .13غرفة الحكام
 1.13يجب تجهيز اإلستاد بغرفة مكيفة للحكام.
 2.13يجب 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.
 3.13لمزيد من المعلومات حول متطلبات غرفة الحكام ،يرجى االطالع على الملحق رقم ( )2من
هذه الالئحة.

 .15غرفة فحص المنشطات
 1.15يجب 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.
 2.15يجب 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.
 3.15للتفاصيل حول متطلبات غرفة فحص المنشطات ،يرجى االطالع على الملحق رقم ( )2من
هذه الالئحة.
 .16مكتب لجنة دوري المحترفين
 1.16يجب 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 ( )2من هذه
الالئحة.
 .17غرفة برنامج الشباب الخاص بأطفال جمع الكرات
 1.17يجب 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 ( )2من هذه الالئحة.
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 .18المخازن
 1.18يجب أن تزود االستادات بمخزن واحد ( )1على األقل الستخدامات لجنة دوري المحترفين وجهاتها
التجارية .للتفاصيل حول متطلبات غرفة التخزين ،يرجى االطالع على الملحق رقم ( )2من هذه
الالئحة.
 .19الغرف اإلضافية
 1.19في حال حاجة لجنة دوري المحترفين لغرف إضافية ،يتوجب على النادي بذل الجهود
القصوى لتوفير هذه الغرف.

الفصل الخامس -مرافق ومقاعد الجمهور
 .20المقاعد وسعة اإلستاد
 1.20يجب أن يحتوي االستاد على منطقة جلوس تقسم إلى عدة قطاعات .وينبغي تخصيص أحداها
لجماهير الفريق الضيف وأخرى لجماهير الفريق المضيف ،كما يجب أيض ًا تخصيص مناطق جلوس
للجهات اإلعالمية ،وللشخصيات الهامة وكبار الشخصيات.
 2.20يتوجب على كل نادي تزويد لجنة دوري المحترفين بمخطط مقاعد الجمهور قبل موعد محدد
يتم إبالغ األندية فيه.
 3.20يجب أن تكون مقصورة كبار الشخصيات الهامة ومقصورة الشخصيات الهامة ومقصورة
اإلعالميين مغطاة بسقف.
 4.20باستثناء 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).
 5.20يجب 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.
 6.20لمزيد من المعلومات حول متطلبات مقاعد الجماهير وسعة االستاد ،يرجى االطالع على
الملحق رقم ( )3من هذه الالئحة.
 .21أكشاك بيع التذاكر
 1.21باستثناء االستادات من الفئة ( ،)Cيتوجب 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 استراتيجي ًا 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).
 2.21يجب أن يكون كل من أكشاك التذاكر مكيف ًا ومزود باتصال كامل بالكهرباء.
 3.21يجب أن تبعد جميع أكشاك التذاكر مسافة ال تقل عن  20متراً عن البوابات ،ويفضل أن تكون
خارج حدود االستاد على مسافة قريبة منه.
 4.21للتفاصيل حول متطلبات أكشاك بيع التذاكر ،يرجى االطالع على الملحق رقم ( )3من هذه
الالئحة.
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 .23الجمهور من ذوي االحتياجات الخاصة
 1.23يجب 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 ( )3من هذه الالئحة.
 .24حمامات الجمهور
كاف من دورات المياه اإلفرنجية للسيدات والرجال في جميع قطاعات
 1.24يجب تجهيز اإلستاد بعدد ِ
اإلستاد .للتفاصيل حول متطلبات وعدد دورات المياه والمرافق الصحية ،يرجى االطالع على الملحق رقم
( )3من هذه الالئحة.
 2.24في 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.
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 .22مقاعد كبار الشخصيات والشخصيات الهامة والضيافة
 1.22يجب 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.
 2.22يجب توفير غرفة  /قاعة ضيافة واحدة على األقل لتقديم الطعام للشخصيات الهامة وكبار
الشخصيات.
 3.22للتفاصيل حول متطلبات مقاعد كبار الشخصيات ،يرجى االطالع على الملحق رقم ( )3من
هذه الالئحة.

 .25غرفة اإلسعافات األولية للجمهور
 1.25يجب تجهيز اإلستاد بغرفة واحدة على األقل لإلسعافات األولية ،وذلك للعناية بالجماهير الذين
يحتاجون للرعاية الطبية.
 2.25يجب أن تكون في منطقة يسهل وصول الجمهور وسيارات اإلسعاف إليها من داخل وخارج
اإلستاد .يجب أيض ًا أن يكون لها أبواب وممرات واسعة بالقدر الذي يسمح بدخول النقاالت والكراسي
المتحركة.
 3.25يجب 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.
 4.25يجب أن تكون غرفة اإلسعافات األولية مجهزة بما يضمن التعامل مع الحاالت الحرجة التي تهدد
حياة األشخاص .باإلضافة إلى المتطلبات المذكورة في الملحق رقم ( )3من هذه الالئحة ،يجب أن
تحتوي غرفة اإلسعافات األولية على الحد األدنى مما يلي:
 1.4.25معدات 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).
		
 2.4.25معدات 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).
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 3.4.25أجهزة التنفس (مصدر مضمون لألكسجين يكفي لمدة  30دقيقة على األقل
بنسبة  15لتر 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).
 4.4.25أجهزة الدورة الدموية (يعد مزيل الرجفان الخارجي اآللي أو اليدوي أحادي أو
ثنائي الطور بمثابة الحد األدنى من األجهزة المطلوبة لتقديم الرعاية الطبية ويجب أيض ًا
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).
 5.4.25األدوية (األدوية الطبية األساسية مثل باراسيتامول وأيبوبروفيـن وغيرها باإلضافة
إلى أدوية الطوارئ مثل األدرينالين والدكستروز ومضادات الحساسية وغيرها).
 6.4.25األجهزة الطبية المتنوعة ،على سبيل المثال ال الحصر ،الحقن واإلبر والمحاليل
المطهرة وحاويات النفايات الخطرة.

 .26مرافق بيع األطعمة والمشروبات
 1.26يجب تجهيز اإلستادات بالمرافق والمساحات التي تسمح للنادي المضيف ببيع األطعمة
والمشروبات للجماهير في يوم إقامة المباراة ،من خالل االلتزام بما يلي:
 2.26يجب 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 ( )1,000متفرج.
 3.26إلمكانية خدمة كامل الجماهير في االستاد ،يمكن للنادي المضيف توفير مرافق لبيع األطعمة
والمشروبات من بين الخيارات الثالثة (الدائمة ،المؤقتة ،المتنقلة) ووفق ًا للمساحات المطلوبة .يرجى
االطالع على الملحق رقم (.)3
 4.26دون اإلخالل بما جاء في البند ( )3.26أعاله ،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.
 5.26للتفاصيل حول متطلبات مرافق بيع األطعمة والمشروبات ،يرجى االطالع على والملحق رقم
( )11من هذه الالئحة.
 .27العالمات اإلرشادية للغرف واالتجاهات
 1.27يجب أن تحتوي اإلستادات على عالمات إرشادية داخلية وخارجية على أن تكون هذه العالمات
مزودة برموز صورية مفهومة على المستوى الدولي.
 2.27يجب وضع عالمة إرشادية واضحة وكاملة في الطريق إلى اإلستاد وفي محيطه وفي جميع
أرجائه لتوضيح طرق الوصول إلى مختلف المناطق.
 3.27يجب وضع عالمات إرشادية واضحة لمناطق المرافق الهامة ،على سبيل المثال ال الحصر ،غرف
تغيير المالبس وغرفة الكشف عن المنشطات ومكتب البث وغيرهم طبق ًا لنموذج لجنة دوري
المحترفين.
 4.27يجب وضع خرائط واضحة لمسارات خروج الجماهير في حاالت اإلخالء.
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 .29قاعة المؤتمرات الصحفية
 1.29فيما عدا االستادات من الفئة ( ،)Cيجب أن يحتوي كل استاد على قاعة مؤتمرات صحفية مكيفة
وجيدة اإلنارة .للتفاصيل حول متطلبات قاعة المؤتمرات الصحفية ،يرجى االطالع على الملحق رقم ()4
من هذه الالئحة.
 2.29يجب وضع خلفية معتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين خلف منصة المؤتمر الصحفي.
 3.29يجب توفير نظام صوتي مع مخارج صوت كافية من فئة XLRمخرجين 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.
 4.29يجب توفير إضاءة كافية لغرفة المؤتمر الصحفي وبالتحديد طاولة المؤتمر بمقدار 800
لكس من الطرفين (مصباح من كل طرف  )WARM LIGHT / SOFTللطاولة ومن عليها مع االخذ
باالعتبار إضاءة الخلفية بالقدر الكافي لكسر الظالل.
 5.29يجب 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
أحدهما للعبور السهل والسريع لالعبين والمدربين إلى منطقة غرف تبديل المالبس ،ويكون اآلخر
مخصص ًا لممثلي وسائل اإلعالم بحيث يوفر لهم العبور السريع إلى المناطق اإلعالمية.
 6.29يجب 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.
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الفصل السادس -اإلعالم والبث
 .28منصة اإلعالميين
 1.28يجب 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.
 2.28فيما عدا االستادات من الفئة ( ،)Cيجب تزويد منصة اإلعالميين باتصال السلكي باإلنترنت على
األقل ،على أن يكون االتصال محمي ًا بكلمة مرور تعرض بوضوح في المركز اإلعالمي.
 3.28يجب تخصيص مدخل سهل وخاص من وإلى المناطق األخرى الخاصة باإلعالميين مثل المركز
اإلعالمي والمنطقة المختلطة وغرفة المؤتمرات الصحفية.
 4.28للتفاصيل حول متطلبات منصة اإلعالميين ،يرجى االطالع على الملحق رقم ( )4من هذه
الالئحة.

 .30المركز اإلعالمي
 1.30فيما عدا االستادات من الفئة ( ،)Cيجب 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.
 2.30للتفاصيل حول متطلبات المركز اإلعالمي ،يرجى االطالع على الملحق رقم ( )4من هذه
الالئحة.
 3.30يجب تزويد المركز اإلعالمي باتصال السلكي باإلنترنت ،على أن يكون اإلتصال محمي ًا بكلمة مرور
تعرض بوضوح في المركز اإلعالمي.
 4.30يجب توفير مدخل سهل وخاص من المركز اإلعالمي إلى المناطق األخرى الخاصة باإلعالميين
مثل منصة اإلعالميين والمنطقة المختلطة وقاعة المؤتمرات الصحفية والعكس.

190
13

الئحـــــة االستادات

 .31المنطقة المختلطة
 1.31فيما عدا االستادات من الفئة ( ،)Cيجب 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.
 2.31يجب فصل ممرات المدربين والالعبين عن وسائل اإلعالم.
 3.31يجب وضع خلفية معتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين في المنطقة المختلطة أمام
ممر اإلعالميين وفي نفس جهة ممر الالعبين.
 4.31يجب أن تكون المنطقة المختلطة آمنة وأن يحظر الدخول إليها إال من قبل المدربين والالعبين
واإلعالميين.
 5.31يجب توفير إضاءة كافية للمنطقة الخاصة بالمقابالت التلفزيونية داخل المنطقة المختلطة
وذلك بمقدار  800لكس من الطرفين (مصباح من كل طرف  )WARM LIGHT / SOFTخلف مكان
الكاميرات وموجهة باتجاه الخلفية المعتمدة ،مع االخذ باالعتبار إضاءة الخلفية بالقدر الكافي لكسر
الظالل.
 6.31للتفاصيل حول متطلبات المنطقة المختلطة ،يرجى االطالع على الملحق رقم (.)4
 .32مواقع المصورين
 1.32يجب على النادي تخصيص منطقة خلف اللوحات اإلعالنية اإللكترونية  LEDوخلف كل من
خطوط المرمى بحيث تكون هذه المنطقة مخصصة للمصورين الذين يقومون بتغطية المباراة.
 2.32للتفاصيل حول متطلبات مواقع المصورين ،يرجى االطالع على الملحق رقم (.)4
 .33مواقع الكاميرات
 1.33تقوم 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.
 2.33فيما عدا االستادات من الفئة ( ،)Cيتوجب على النادي توفير منصات للكاميرات بحسب الملحق
رقم ( )4من هذه الالئحة.
 3.33يجب أن تكون قاعدة منصة الكاميرا الرئيسية صلبة وغير قابلة لالهتزاز ،ويجب أن يكون سطح
القاعدة غير قابلة لإلنزالق .حيث تستوعب المساحة بحد أدنى عدد  3كاميرات ونظام الرصد الحراري
وبمساحة من  6متر إلى  8متر عرض وبعمق  3متر للمنصة الرئيسية ،حيث تكون درجة االنحدار من
المنصة لخط الملعب بزاوية  35 – 28درجة ،وتختلف من ملعب آلخر بحسب البنية التحتية لكل
ملعب.
 4.33يجب أن يوفر النادي ممراً سه ً
ال وآمن ًا لجميع منصات الكاميرات.
 5.33يجب 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.
 6.33من الممكن ان تتغير بعض مواقع الكاميرات من ملعب إلى أخر وذلك تماشيا مع البنية
التحتية لكل ملعب ومتطلبات الخطط اإلنتاجية واالخراجية للمباريات وتقنية حكم الفيديو المساعد،
من الممكن االطالع على جميع الخطط اإلنتاجية لتوزيع الكاميرات خالل المباريات في الموسم مع
اختالفها في الملحق رقم ( )10من هذه الالئحة.
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 .35استوديوهات التليفزيون
 1.35فيما عدا االستادات من الفئة ( ،)Cيجب تجهيز اإلستادات باستوديو واحد على األقل للتغطية
التلفزيونية للمباريات .للتفاصيل حول متطلبات وخصائص االستوديو التلفزيوني ،يرجى االطالع على
الملحق رقم (.)4
 2.35يجوز 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.
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 .34مواقع المعلقين
 1.34فيما عدا االستادات من الفئة ( ،)Cيجب أن يحتوي االستاد كحد أدنى على عدد  3غرف مكيفة
ومغطاة بالكامل ويمكن عبرها مشاهدة الملعب كام ً
ال 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 ( )4من هذه الالئحة.
 2.34يجب تزويد موقع وكابينة التعليق بمصدر طاقة رئيسي وآخر احتياطي وأن تكون موصولة
بشبكة االنترنت الالسلكية.
 3.34يجب أن تكون الغرف معزولة الصوت ومجهزة لعدم تردد األصوات داخلها ،وأن تضمن عدم نفاذ
الصوت من الخارج إلى الداخل أو بالعكس،

 .36موقع عربة البث الخارجي
 1.36فيما عدا االستادات من الفئة ( ،)Cيجب أن يحتوي كل استاد على موقع لعربة البث الخارجي،
الستيعاب العربات الخاصة بجهات البث.
 2.36يجب 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  200إلى  500متر مربع بحسب المخطط الخاص لكل ملعب وبما
يتناسب مع متطلبات اإلنتاج التلفزيوني.
 3.36يجب تأمين منطقة عربة البث الخارجي باستمرار ،كما يجب أيض ًا 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 ( )6ساعات وحتى ساعتين ( )2بعد 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  24ساعة.
 .37مكتب تسجيل وسائل اإلعالم
 1.37فيما عدا االستادات من الفئة ( ،)Cيجب أن يخصص النادي المضيف في كل إستاد مدخ ً
ال آمن ًا
وخاضع ًا للمراقبة للعاملين في وسائل اإلعالم.
 2.37يجب إنشاء مكتب  /منطقة استقبال عند مدخل وسائل اإلعالم المذكور أعاله ،ليقوم
اإلعالميون المعتمدون بتسجيل أسمائهم قبل الدخول إلى اإلستادات ،باإلضافة إلى استالم القمصان
وبطاقات االعتماد التكميلية .SAD
 3.37للتفاصيل حول موقع ومتطلبات مكتب تسجيل وسائل اإلعالم ،يرجى االطالع على الملحق
رقم ( )4من هذه الالئحة.
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 .38الحمامات المخصصة لإلعالميين
 1.38فيما عدا االستادات من الفئة ( ،)Cيجب أن يحتوي اإلستاد على حمامات تخصص لإلعالميين.
للتفاصيل حول مواصفات الحمامات المخصصة لإلعالميين ،يرجى االطالع على الملحق رقم ( )4من
هذه الالئحة.
 2.38في 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.
 .39مكتب جهة البث
 1.39فيما عدا االستادات من الفئة ( ،)Cيجب 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 ( )4من هذه الالئحة.

الفصل السابع -األضواء الكاشفة والتيار الكهربائي
 .40األضواء الكاشفة
تطبق األضواء الكاشفة المتطلبـــات المنصوص عليها حسب الملحق رقم ( 5و  )8من
 1.40يجب أن ّ
هذه الالئحة .يتوجب على النادي تقديم تقرير اإلضاءة الكاشفة-بحسب االستمارة رقم ( )11الخاصة
بنظام ترخيص األندية -للجنة دوري المحترفين قبل بداية الموسم بأسبوعين ( )2على األقل ،كما يجب
أال يتجاوز عمر التقرير السنتين ( )2عند تاريخ أول مباراة في الموسم.
 2.40فيما عدا االستادات من الفئة ( ،)Cلضمان 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
 3.40يجب أن يزود النادي لجنة دوري المحترفين قبل أسبوعين على األقل من بداية الموسم،
وقعه النادي مع شركة إمداد كهرباء احتياطية معروفة لكافة مبارياته
بنسخة من العقد الذي ّ
على أرضه للموسم .إذا فشل النادي بتزويد اللجنة بالعقد بحلول نهاية الموعد الزمني ،تتحمل
لجنة دوري المحترفين مسؤولية النادي و ًتعاقد 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.
 .41التيار الكهربائي واإلضاءة في حاالت الطوارئ
 1.41فيما عدا االستادات من الفئة ( ،)Cيجب على النادي توفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي
بحيث يكون كافي ًا كحد أدنى ،لتشغيل األضواء المخصصة لحاالت الطوارئ ،نظام اإلذاعة الداخلية،
أنظمة تحكم الدخول ،نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة ( ،)CCTVوجميع أنظمة الحفاظ على
الحياة ،بحيث تعمل جميع األنظمة السابقة بشكل طبيعي لمدة ثالث ( )3ساعات على األقل.
للتفاصيل حول متطلبات إضاءة الطوارئ لهذه المناطق ،يرجى االطالع على الملحق رقم ( )5من
هذه الالئحة.
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 .42التيار الكهربائي
 1.42ينبغي توفير مصدر طاقة للبث وفق ًا ألحكام المواد ذات الصلة من هذه اللوائح.
 2.42يجب على النادي التأكد من توفيــر مصــدر طاقـــة ثابت وغير منقطع في االستاد وفق ًا
للمتطلبات ذات الصلة والمذكورة في الملحق رقم (.)5
 3.42بالنسبة لالستادات من الفئة ( )Aوالفئة ( ،)+Aيجب تشغيل دوائر التيار الكهربائي من خالل دوائر
كهربائية محددة ومعلمة بوضوح ويجب توفير مرافق وتجهيزات احتياطية:
 1.3.42منطقة عربات البث التلفزيوني.
		
 2.3.42اللوحات اإلعالنية اإللكترونية ،LED
		
 3.3.42اإلضاءة الكاشفة (وفق ًا ألحكام المواد ذات الصلة من هذه اللوائح) ،و
		
 4.3.42أغراض العمليات العامة.
		
 4.42ينبغي توفير مصدر طاقة للوحات اإلعالنية اإللكترونية  LEDحسب المتطلبات
		
المذكورة في الملحق رقم (.)5
		
 5.42بالنسبة لالستادات من الفئة ( )Bوالفئة ( )Aوالفئة ( ،)+Aيجب 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)
 125 X 1 )1أمبير ( 3فاز)
		
 63 X 3 )2أمبير ( 3فاز)
		
 32 X 1 )3أمبير ( 3فاز)
		
 32 X 1 )4أمبير ( 1فاز)
		

الفصل الثامن – األمن والسالمة
 .43األمن والسالمة
 1.43يعتبر النادي مسؤو ًال عن ضمان اعتماد االستاد الخاص به من حيث حصوله على شهادة تثبت
صالحية تصميم هيكل اإلستاد لالستخدام البشري واستيفاءه لمتطلبات السالمة للتأكد من أنه آمن
ومالئم للجمهور وفق ًا للوائح الهيئة المحلية للدفاع المدني والبلدية المحلية.
 2.43يجب أن تكون صالحية هذه الشهادة التي أصدرت من الجهتين المذكورتين في البند ()1.43
أعاله لمدة (عامين) على األكثر ،كما يجب أن تكون هذه الشهادة سارية الصالحية يوم المباراة ومتواجدة
عن الطلب ،إضافة ذلك يجب على النادي تقديم ما يفيد يما يلي:
 1.2.43األحكام المتعلقة بالسالمة وخطة اإلخالء،
		
 2.2.43حالة هيكل اإلستاد فيما يتعلق بالسالمة وإجراءات التحسينات،
		
 3.2.43اعتماد السعة الكاملة لإلستاد (من حيث مقاعد األفراد والمدرجات والسعة
		
اإلجمالية) ،و
		
 4.2.43استراتيجية السالمة واألمن ،على أن يشمل هذا األمر جميع نواحي تنظيم
		
مباريات كرة القدم مثل نظام توزيع التذاكر وتفتيش المشجعين واستراتيجية الفصل بين
		
المشجعين واستراتيجية تفريقهم عند حدوث أعمال شغب والخدمات الصحية المقدمة
		
واإلجراءات المتبعة عند حدوث حرائق وانقطاع التيار الكهربائي باإلضافة إلى حاالت الطوارئ
		
األخرى.
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 .44خطة اإلخالء المعتمدة
 1.44يجب أن يقوم النادي المضيف بوضع خطة إلخالء اإلستاد الخاص به ،على أن يتم اعتمادها
بمعرفة هيئة الدفاع المدني ،لضمان إخالء اإلستاد بالكامل في حاالت الطوارئ وفقا للقانون
المحلي المعمول به.
 2.44يجب أن تشتمل خطة اإلخالء على توقيت عملية اإلخالء وطرق إخالء الجهات المعنية المختلفة.
 3.44يجب أال يكون قد مر على هذه الخطة أكثر من (عامين) من وقت فحص اإلستاد المعني.
 4.44يجب على النادي تقديم خطة اإلخالء المعتمدة من قبل هيئة الدفاع المدني إلى لجنة دوري
المحترفين.
 5.44يحب على النادي إجراء تجربة إخالء وهمي بغرض تأهيل وتدريب جميع مسؤولي األمن
والسالمة ومنظمي الفعاليات في النادي بالتنسيق مع الجهات المختصة ،بحيث يتم إجراؤها لمرة
واحدة على األقل في الموسم الرياضي ،على أن يتم تزويد لجنة دوري المحترفين بما يثبت إجراء تجربة
اإلخالء الوهمية.

 .45منافذ دخول وخروج الجمهور
 1.45يجب أن يلبي اإلستاد المتطلبات التالية:
 1.1.45يجب أن تتوافق جميع أجزاء اإلستاد ومدرجاته بما في ذلك ،مداخل ومخارج
		
وساللم وأبواب وممرات اإلستاد واألسطح والمناطق العامة والخاصة والغرف ،وغيرها مع
		
معايير السالمة المطبقة،
		
 2.1.45يجب طالء جميع ممرات وساللم الجمهور في منطقة المشجعين بلون فاتح
		
(اللون األصفر على سبيل المثال) وكذلك جميع البوابات المؤدية من مناطق المشجعين
		
إلى منطقة الملعب وجميع أبواب وبوابات الخروج المؤدية إلى خارج اإلستاد،
		
 3.1.45يجب أن تضع األندية إجراءات محددة لضمان خلو جميع الممرات والساللم واألبواب
		
والبوابات ،وغيرها من أي معوقات من شأنها إعاقة التدفق السلس للمشجعين أثناء
		
أي مباراة أو فعالية من الفعاليات،
		
 4.1.45يجب أن تكون جميع أبواب الخروج وبوابات اإلستاد والبوابات المؤدية من مناطق
		
المشجعين إلى أرض الملعب مفتوحة باتجاه الخارج وبعيدة عن المشجعين ،كما يجب
		
أن تكون مفتوحة أثناء وجود المشجعين داخل اإلستاد .ويجب أن تكون جميع األبواب
		
والبوابات تحت الحراسة طيلة الوقت بمعرفة حارس مخصص لهذا األمر لمنع أي تصرف
		
أو سلوك غير سليم مع ضمان تأمين ممرات الخروج الفوري في حالة اإلخالء الطارئ.
		
وقد يتم تزويد هذه األبواب والبوابات بجهاز غلق يمكن تشغيله بشكل بسيط وسريع من
		
قبل أحد الموجودين بالداخل لمنع الدخول غير القانوني ومحاوالت االندساس بين
		
المشجعين .وال يمكن بأي حال من األحوال غلق هذه األبواب والبوابات بمفتاح خاص أثناء
		
وجود المشجعين داخل اإلستاد ،و
		
 5.1.45يجب تزويد اإلستاد بأجهزة سالمة مناسبة لحماية األشخاص الموجودين على أرض
		
الملعب أو في أي أجزاء أخرى من اإلستاد من صواعق البرق.
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 .47نظام اإلذاعة الداخلية
 1.47يجب تجهيز اإلستاد بنظام إذاعة داخلية عالي الجودة متوافق مع الشاشة العمالقة (إن وجدت)،
لضمان توصيل أي رسائل موجهة للجماهير في مناطق الجلوس وكافة المداخل ودورات المياه
داخل االستاد ،والساحات ومناطق مواقف السيارات ضمن محيط االستاد .كما يجب أن يطغى صوت
اإلذاعة الداخلية على جميع أنظمة الصوت األخرى في االستاد .للتفاصيل حول المتطلبات والمواصفات
الواجب توافرها في نظام اإلذاعة الداخلية ،يرجى االطالع على الملحق رقم ( )6من هذه الالئحة.
 2.47يتوجب على النادي ضمان إجراء الصيانة الدورية لنظام اإلذاعة الداخلية في جميع األوقات
وطيلة فترة موسم مسابقات لجنة دوري المحترفين.

الموسم الرياضي 2019-2018

 .46غرفة التحكم
 1.46باستثناء االستادات من الفئة ( ،)Cيجب أن تتضمن اإلستادات غرفة تحكم تتيح رؤية اإلستاد
بأكمله من الداخل بهدف التحكم باستمرار في أوضاع األمن والسالمة والخدمات والتعامل األمثل
مع حاالت الطوارئ إذا لزم األمر .يجب تزويد اإلستادات بمرافق الدوائر التليفزيونية المغلقة (.)CCTV
كما يجب مراقبة صور الدوائر التليفزيونية المغلقة بشكل مركزي عن طريق غرفة التحكم.
 2.46للتفاصيل حول المتطلبات والمواصفات الواجب توافرها في غرفة التحكم ،يرجى االطالع
على الملحق رقم ( )6من هذه الالئحة.

 .48قواعد الملعب
 1.48يجب على كل إدارة إستاد إصدار قواعد الملعب (باللغتين العربية واإلنجليزية) ووضعها في
اإلستاد بطريقة تتيح للمشجعين قراءتها ،ويجب أن تبين هذه القواعد المعلومات التالية على األقل:
 .1حقوق الدخول،
		
 .2إلغاء أو تأجيل األحداث،
		
 .3وصف للمحظورات والعقوبات مثل دخول أرض الملعب وإلقاء األشياء واستخدام ألفاظ
		
نابية وقبيحة والسلوك العنصري وما إلى ذلك،
		
 .4القيود المفروضة على تناول المشروبات الكحولية واستخدام األلعاب النارية واألعالم
		
وغيرها،
		
 .5قواعد الجلوس،
		
 .6أسباب الطرد من الملعب ،و
		
 .7تحليل المخاطر المتعلقة باإلستاد.
		
 2.48يعرض النص المقترح لقواعد الملعب في الملحق رقم ( )9من هذه الالئحة.

الفصل التاسع :أماكن انتظار السيارات
 .1أماكن انتظار السيارات
 1.49يجب توفير مساحات خالية في كل استاد الصطفاف المركبات التابعة للجنة دوري المحترفين
ووسائل اإلعالم ،والشخصيات الهامة وكبار الشخصيات ،والطاقم الطبي .للتفاصيل حول عدد أماكن
المواقف المطلوبة والمواصفات األخرى ذات الصلة ،يرجى االطالع على الملحق رقم (.)7
الفصل العاشر :األحكام المالية
 .2التكاليف
 1.50ما لم يذكر خالف ذلك ،تعد جميع التكاليف المتعلقة باالمتثال لهذه الالئحة وتنفيذها مسؤولية
النادي المضيف.
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الفصل الحادي عشر -أحكام عامة
 .51اإلجراءات التأديبية
 1.51يتم التعامل مع اإلجراءات التأديبية واالستئنافية وفقا للوائح اتحاد اإلمارات لكرة القدم ،ولوائح
وتعليمات لجنة دوري المحترفين،
 2.51يحق للجنة دوري المحترفين فتح تحقيق إذا ارتابت في حدوث أي انتهاكات  -و/أو كان لديها
علم بذلك – للوائح الحالية التحاد اإلمارات لكرة القدم ،ولوائح وتعليمات لجنة دوري المحترفين
 3.51يجوز للجنة االنضباط التابعة التحاد اإلمارات لكرة القدم فرض إجراءات تأديبية في حالة حدوث أي
انتهاكات للوائح الحالية التحاد اإلمارات لكرة القدم ،ولوائح وتعليمات لجنة دوري المحترفين.
 .52أحكام خاصة
 1.52يجب أال تتعارض العقوبات المنصوص عليها في إجراءات ضبط الجودة مع العقوبات المنصوص
عليها في اللوائح والقوانين والتوجيهات األخرى الصادرة عن االتحاد أو من قبل اللجنة.
 2.52يعتبر كل حكم يرد في أي الئحة أو قرار يخالف هذه الالئحة الغي ًا.
 3.52تسري هذه الالئحة اعتبارا من بداية موسم .2019-2018
 .53المسؤولية وتعويض الضرر
 1.53قد تقوم لجنة دوري المحترفين بتعيين أطراف ثالثة ليعملوا بصفة وسطاء أو عمالء بالنيابة
عنها و /أو مزودي خدمات فيما يتعلق بتطبيق التزامات لجنة دوري المحترفين في اللوائح.
 2.53تعفى لجنة دوري المحترفين نفسها من كامل المسؤوليات في حال نشوء الخالف على
العقود بين النادي أو أي من العبيه ومسؤوليه وموظفيه وممثليه أو عمالءه وأية أطرف ثالثة (بما
يتضمن ،على سبيل المثال ال الحصر ،رعاتهم ومورديهم ومنتجي أطقمهم وجهات البث لديهم
وعمالئهم والعبيهم) على أساس شروط هذه اللوائح و/أو أية لوائح للجنة دوري المحترفين والتزامات
هؤالء األشخاص بموجبها.
 3.53يلتزم كل نادي بالدفاع عن وتعويض وحماية لجنة دوري المحترفين وشركائها التجاريين و/أو
أية أطراف ثالثة تعمل كمورد خدمات و /أو بالنيابة عن لجنة دوري المحترفين وكافة مسؤوليهم
ومدراءهم وموظفيهم وممثليهم وعمالئهم والعاملين لديهم اإلضافيين من أية مسؤوليات أو
التزامات أو خسارات أو أعطال أو عقوبات أو مطالبات أو إجراءات أو غرامات أو نفقات (بما فيها النفقات
القضائية المعقولة) من أية طبيعة كانت ناتجة أو نشأت أو تعود إلى عدم التزام النادي أو أي
من العبيه أو مسؤوليه أو موظفيه أو ممثليه أو عمالءه بهذه اللوائح و/أو أي لوائح أخرى تابعة للجنة
دوري المحترفين.
 .54المسائل غير المنصوص عليها
 1.54إن نشأ أي متطلب ألي مرافق أخرى غير تلك التي وردت في هذه اللوائح ،عندها يلتزم النادي
بتوفير المساعدة الكاملة للجنة دوري المحترفين إليجاد المساحة و /أو المرافق المطلوبة.
 2.54يتم اتخاذ قرار بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه الالئحة وحاالت القوة القاهرة
بواسطة المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين ،وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وغير قابلة
للتغيير.
 .55التصديق واالعتماد
 1.55وضعت هذه اللوائح بمعرفة المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين وتم اعتمادها
والتصديق عليها من قبل مجلس إدارة االتحاد ويتم بدء العمل فيها اعتبارا من .2018/-/-
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الملحقات من ( )1إلى ( :)7مرفقة
الملحق رقم ( :)8متطلبات اإلضاءة ()FIFA Class I V
االستنارة العمودية
Ev
التناسق
Eh ave
cam
ave

التناسق

الحساب حتى

Lux

U1

U2

Lux

U1

U2

الكاميرا
الثابتة

2,000

0.5

0.65

2,500

0.6

0.8

1,400

0.35

0.6

كاميرا
الملعب
مستوى(
)أرض الملعب

حرارة اللون

>4,000

حرارة اللون

≥65

الموسم الرياضي 2019-2018

االستنارة األفقية

مواصفات المصابيح

الملحق رقم ( :)9قواعد الملعب
مالحظــة :يعتبــر الدخــول إلــى النادي موافقــة صريحة من الزائر على لوائح النادي (الخاص بمباريات كرة القدم) وقواعد
ولوائــح االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم «الفيفــا» واالتحاد اآلســيوي لكرة القدم واتحــاد اإلمارات لكرة القــدم ولجنة دوري
المحترفيــن فيمــا يتعلــق بالمبــاراة المعنيــة (الفعاليــات األخــرى) وقواعــد ولوائــح الجهــة الحاكمــة المعنيــة أو منظــم
الفعاليــة .ويمثــل الدخــول إلــى النــادي موافقــة علــى لوائــح النــادي.
يشــير مصطلــح «الملعــب» إلــى [اســم اإلســتاد] وجميــع األماكــن المملوكــة أو التــي يشــغلها أو ينتفــع بهــا [اســم
مالك اإلســتاد].
يشير مصطلح “الفعالية» إلى أي فعالية تقام على الملعب.
يشير مصطلح «[مختصر اختصار اسم مالك اإلستاد]» إلى «[اسم مالك اإلستاد بالكامل]»
 .1يعتبر التصريح بالدخول إلى النادي أو البقاء فيه (بغض النظر عن امتالك أية تذاكر) خاضع لحرية
التصرف المطلقة لـ [اختصار اسم مالك اإلستاد] أو أي ضابط شرطة أو منظم مباريات مفوض .وال يتم
السماح بالدخول ألي شخص ال يملك تذكرة صحيحة ،تحت أي ظرف من الظروف .وال يتم السماح
بالدخول إلى مباراة كرة القدم ألي شخص ممنوع من حضور المباريات ،تحت أي ظرف من الظروف.
 .2يخلي [اختصار اسم مالك اإلستاد] مسؤوليته ألقصى حد يسمح به القانون ،عن أية خسائر أو
إصابات أو أضرار تصيب األشخاص  /الممتلكات داخل أو حول الملعب.
 .3ال يعطى [اختصار اسم مالك اإلستاد] أية ضمانات تفيد بأن الفعالية ستقام في وقت أو موعد محدد
ويحتفظ [اختصار اسم مالك اإلستاد] بحقوقه في إعادة تحديد موعد الفعالية دون أية إخطارات أو
التزامات.
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 .4في حالة تأجيل الفعالية أو إلغاؤها ،يجب المطالبة باسترداد المال (إن وجد) وفق ًا ألحكام وشروط
تذكرة منظم الحدث المعني ،وال يتحمل [اختصار اسم مالك اإلستاد] أية التزامات أخرى بما في ذلك
(على سبيل المثال ال الحصر) أية خسائر أو أضرار غير مباشرة أو الحقة مثل (على سبيل المثال ال
الحصر) فوات االستمتاع أو تكاليف السفر.
 .5يقر جميع األشخاص الذين يريدون دخول الملعب بحق [اختصار اسم مالك اإلستاد] في تفتيش أي
شخص ومتعلقاته سواء خارج أو داخل الملعب ومنع أو رفض دخول أي شخص يرفض االلتزام بهذا
التفتيش إلى الملعب.
 .6تشتمل قائمة المواد الممنوعة التي يجب عدم إحضارها إلى الملعب على سبيل المثال
وليس الحصر (السكاكين واأللعاب النارية والمتفجرات وأقنعة الغاز وعلب الهباء الجوي واألبواق
الهوائية وأجهزة إصدار الضوضاء واألنوار الساطعة واألسلحة والمواد الخطرة والمواد غير القانونية
وأجهزة الليزر والزجاجات والعلب الزجاجية والعبوات المعدنية والعصي أو أي مادة قد تستخدم
كسالح و /أو تعرض سالمة الجماهير للخطر أو التي قد تسبب أية مخاطر أو أضرار ألي شخص آخر أو أية
مواد تستخدم ألغراض تجارية أو ربحية) .وسيتم رفض أو منع أي شخص في حوزته هذه األشياء من
الدخول إلى الملعب.
 .7يحظر القيام بأية تصرفات تهديدية أو بذيئة أو تنم عن مظاهر عنف أو استخدم لغة رديئة أو
مسيئة .وستتسبب هذه األفعال في القبض على مرتكبها و /أو طرده من الملعب .ويجوز لـ [اختصار
اسم مالك اإلستاد] إصدار قرار بمنع حضور أحد األشخاص إلى الملعب كنتيجة لهذه األعمال.
 .8يترتب على إحداث أي ضرر أو التدخل أو العبث بأية معدات أو أثاثات أو أجهزة أو تركيبات داخل
الملعب القبض على الشخص و /أو طرده من الملعب.
 .9يحظر القيام بأية إساءات أو هتافات أو مضايقات عنصرية أو جنسية أو تمييزية .وستتسبب هذه
األفعال في القبض على مرتكبها و /أو طرده من الملعب .ويجوز لـ [اختصار اسم مالك اإلستاد] إصدار
قرار بمنع حضور أحد األشخاص إلى الملعب كنتيجة لهذه األعمال.
 .10تعتبر األفعال التالية إساءات قد تسبب في المنع من الدخول إلى الملعب:
 1.10إلقاء أي شيء داخل الملعب بدون تصريح أو عذر مقبول،
		
 2.10الهتاف بكلمات ذات طبيعة بذيئة أو عنصرية،
		
 3.10الدخول إلى منطقة اللعب أو منطقة المجاورة للجمهور دون تصريح أو عذر
		
مقبول.
		
وستتســبب مثــل هــذه األعمــال فــي القبــض علــى الشــخص و /أو طــرده مــن الملعــب ســواء كان فــي مبــاراة كرة قدم
أو غيرها.
 .11يسمح لألشخاص الذي دخلوا إلى الملعب بالجلوس على المقاعد المحددة في التذاكر ويجب
أال يتحركوا من مكان إلى مكان آخر داخل الملعب إال بتصريح أو تعليمات مباشرة من أحد منظمي المباراة
أو مسؤولي [اختصار اسم مالك اإلستاد] و /أو ضابط شرطة.
 .12ال يجوز ألي شخص الوقوف في منطقة الجلوس أثناء سير المباراة ،ويحظر الوقوف المتواصل في
منطقة الجلوس أثناء سير الفعالية وقد يتسبب هذا األمر في طرد الشخص من الملعب.
 .13يحظر إعاقة الممرات أو ممرات الدخول أو المخارج أو المداخل أو الساللم وغيرها ،وال يسمح ألي
شخص دخل إلى الملعب ،الصعود إلى أية أبنية داخل الملعب.
 .14يحظر التدخين داخل الملعب وسيتسبب هذا األمر في الطرد من الملعب.
 .15يسمح بالدخول بالهواتف الجوالة ووسائل االتصاالت األخرى داخل الملعب بشرط استخدامها في
األغراض الشخصية والخاصة فقط.
 .16تعتبر األفعال التالية إساءات وقد تؤدي إلى توقيف ضابط الشرطة لمرتكبها وقد تسبب اإلدانة
في منعه من دخول الملعب:
سكر،
حالة
في
بداخله
الجلوس
أو
الملعب
إلى
الدخول
 1.16محاولة
		
ّ
 2.16حمل شراب مسكر أو زجاجة أو عبوة بها شراب مسكر مما قد يؤدي إلى حدوث
		
أضرار أو إصابات شخصية عند الدخول إلى الملعب أو أي منطقة عامة من الملعب يمكن مشاهدة
الحدث من خاللها .وتؤدي مثل هذه التصرفات إلى التعرض للقبض و/أو الطرد من الملعب.
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 .17يجوز طرد أي شخص يدخل أي قطاع من الملعب مخصص لالستخدام من قبل أي مجموعة من
المشجعين ال ينتمي لها هذا الشخص ،سواء بسبب الحرص على سالمتهم أو ألي سبب آخر.
 .18ال يسمح ألي شخص (بخالف األشخاص الذي يحملون تصريح مناسب) بالدخول إلى الملعب أو
استخدام أية معدات قادرة على التسجيل أو إرسال (من خالل الوسائل الرقمية أو غيرها) أية مواد
سماعية أو مرئية أو سماعية مرئية أو أية معلومات أو بيانات تتعلق بالفعالية أو الملعب.
 .19ال يجوز تقديم سلع (بما ذلك المطبوعات) من أي نوع سواء مجان ًا أو بمقابل داخل الملعب دون
تصريح كتابي واضح من [اختصار اسم مالك اإلستاد].
 .20ال يجوز ألي شخص إحضار أو استخدام أو عرض أية مواد تأييديه أو ترويجية أو تسويقية داخل الملعب
دون تصريح كتابي واضح من [اختصار اسم مالك اإلستاد].
 .21ال يجوز تبادل التذاكر وال يجوز عرضها للبيع دون تصريح كتابي مسبق من [اختصار اسم مالك اإلستاد].
ويجوز ألي منظم من منظمي المباريات أو مسؤولي [اختصار اسم مالك اإلستاد] أو ضابط شرطة
مصادرة أية تذاكر تعرض للبيع .ويحتفظ [اختصار اسم مالك اإلستاد] بحقه في عدم السماح بالدخول
أو طرد أي شخص من الملعب لقيامه بتبادل التذاكر بما يتعارض مع أحكام وشروط تذاكر الفعالية.
وتبقى التذاكر مملوكة لـ [اختصار اسم مالك اإلستاد] أو منسق الفعالية في جميع األوقات.
 .22تستخدم كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة حول وداخل الملعب ويجوز لـ [اختصار اسم مالك
اإلستاد] استخدام أية تسجيالت ألية أحداث بمعرفته أو تقديمها للشرطة أو منسق الفعالية أو أي
هيئة أخرى ذات صلة.
 .23يجب على جميع األشخاص أثناء وجودهم في الملعب االلتزام بكافة تعليمات أي منظم من
منظمي المباريات أو مسؤول [اختصار اسم مالك اإلستاد] و /أو ضابط شرطة .وقد يؤدي عدم
االلتزام إلى الطرد الفوري من الملعب.
 .24يجب أن يبقى أي من الوالدين أو ولي األمر مراقب ًا للقصر طوال الوقت.
 .25ال يمكن الخروج من الملعب والعودة إليه مرة أخرى.
 .26يحتفظ [اختصار اسم مالك اإلستاد] بحقه المطلق في طرد أي شخص من الملعب ،لم يلتزم
بلوائح الملعب أو يشكل وجوده أو قد يشكل مصدر من مصادر الخطر أو المضايقة أو اإلزعاج ألي
شخص آخر .وقد يؤدي هذا األمر إلى اتخاذ إجراءات أخرى بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر،
المنع من دخول الملعب أو اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
الملحق رقم ( :)10الخطط اإلنتاجية ومواقع الكاميرات والميكروفونات الخاصة بالبث التلفزيوني
مالحظة :تختلف الخطط اإلنتاجية ومواقع توزيع الكاميرات مع اختالف المباريات والمالعب بينما تبقى
خطة توزيع الميكروفونات بنفس الخطة خالل الموسم وفيما يلي عرض لخطط توزيع الكاميرات خالل
الموسم كامال وتختلف من ناحية عدد وتوزيع الكاميرات( . .ال تشمل الخطط الخاصة بالكاميرات
المواقع اإلضافية المتعلقة بمتطلبات الكاميرات الخاصة بتقنية الحكم الفيديو).
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الملحق رقم ( :)11دليل مواصفات مرافق األطعمة والمشروبات باإلستاد
 .1متطلبات البنية التحتية
 1.1نموذج التجهيزات الدائمة
بعض المرافق الحالية الموجودة في استادات األندية.

نقطة بيع 1

نقطة بيع 2

قائمة الطعام

قائمة الطعام
نقطة بيع 1
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نقطة بيع 2

• يجــب أن تكــون نقطــة بيــع األغذيــة والمشــروبات الدائمة مزودة بالتيار الكهربائي وثالجــة وتكييف هواء ورف معدني
أو منصــة لعــرض المأكــوالت .كمــا يجــب أن توفــر نقطــة البيــع أيضـ ًا ميــاه الحــارة والبــاردة ومنطقــة تخزيــن ،مــع توفيــر
اإلضــاءة الجيــدة وخــط هاتــف (خــط بيانات) وقائمة طعام مع األســعار بخط كبير توضع على جــدار نقطة بيع األطعمة
والمشروبات.
• يجب أن تكون قائمة الطعام مع األسعار باللغتين العربية واإلنجليزية.
• يجب توفير عالمات إرشادية واضحة وكافية حول االستاد إلرشاد المشجعين نحو وحدات بيع األطعمة والمشروبات.
 2.1نموذج التجهيزات المؤقتة
		
النموذج 1

قائمة الطعام

نقطة بيع

الموسم الرياضي 2019-2018

موذج قائمة األطعمة:

النموذج 2

نقطة بيع

قائمة الطعام

• يجــب أن تكــون نقطــة بيــع األغذيــة والمشــروبات المؤقتــة مــزودة بالتيــار الكهربائــي وثالجــة وتكييــف هــواء ورف
معدنــي أو منصــة لعــرض المأكــوالت .كمــا يجــب أن توفــر نقطــة البيــع أيضـ ًا ميــاه الحــارة والبــاردة ومنطقــة تخزيــن ،مع
توفيــر اإلضــاءة الجيــدة.
• يجــب تغطيــة نقطــة بيــع الطعــام المؤقتــة بشــكل مناســب من جميــع الجوانــب ،وأال تظهر منها أية أســاك كهربائية
أو مواد قد تشكل خطراً أو قد تعيق الممرات المؤدية إلى مداخل بوابات االستاد وغير ذلك.
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 3.1نموذج نقطة بيع متحركة (شاحنة بيع األطعمة والمشروبات)
		
النموذج 1

نقطة بيع

النموذج 2

قائمة الطعام
نقطة بيع

قائمة الطعام

• يجــب أن تكــون كل نقطــة بيــع متحركــة (شــاحنة طعــام) مــزودة بالطاقــة الكهربائيــة واإلنــارة الكافيــة وقائمــة طعــام
مــع األســعار بخــط كبيــر وتوضــع فــي مــكان واضــح علــى شــاحنة بيــع الطعــام.

 4.1بائع متجول (موظف متحرك):
النموذج 1
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النموذج

النموذج 3

 .2تعليمات زي موظفي بيع األطعمة
• يجب أن يرتدي جميع موظفي بيع األطعمة والمشروبات زي موحد ومناسب

 .1فصل طوابير االنتظار
• يجب توفير حواجز دائمة أو مؤقتة خارج نقطة البيع لتجنب الفوضى.
النموذج 		1

الموسم الرياضي 2019-2018

 .3متطلبات النظافة والسالمة الغذائية والصحية
• يجــب علــى جميــع موظفــي بيــع األطعمــة والمشــروبات فــي جميــع نقــاط البيــع ارتــداء غطــاء الــرأس والقفــازات
المخصصــة للمحافظــة علــى متطلبــات النظافــة.
• يجب أن تتوفر تواريخ انتهاء الصالحية على جميع األغذية والمشروبات المعروضة للبيع.
• يجب حفظ األطعمة والمشروبات ضمن درجات الحرارة المطلوبة للحفاظ على جودتها.
• يجب توافر كميات كافية من األطعمة والمشروبات في جميع األوقات.
• يجب أن يستخدم الباعة المتجولون التجهيزات المعتمدة فقط لبيع األطعمة والمشروبات.
• يجب توفير صناديق قمامة بالقرب من نقاط البيع للحفاظ على نظافة المكان.

النموذج 2

 .5تصاريح الشرطة والبلدية
• يجــب أن يلبــي تغليــف كافــة أنــواع األطعمــة والمشــروبات التــي تبــاع فــي االســتاد متطلبــات الشــرطة مــن حيــث
الســامة ولوائــح البلديــة ذات الصلــة ،كمــا يجــب أن تلبــي جميــع نقــاط البيــع والتخزيــن متطلبــات األنظمــة الصحيــة ذات
الصلة.
• يجب الحصول على شهادة اعتماد البلدية لجميع نقاط البيع الدائمة.
مالحظة :جميع الصور المتوفرة في هذا العرض هي ألغراض التوضيح فقط.

33
210

الئحـــــة االستادات

211
34

الموسم الرياضي 2019-2018

212
35

الئحـــــة االستادات

213
36

الموسم الرياضي 2019-2018

214
37

الئحـــــة االستادات

215
38

الموسم الرياضي 2019-2018

216
39

20

اﻟﻤﺎدة

ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺮﻗﻤﺔ

ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺳﻘﻒ

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻤﺸﺠﻌﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻀﻴﻒ

ﻧﻌﻢ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻠﻮس

ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ CAT2

ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻔﺌﺔ اوﻟﻰ CAT1

اﻟﺤﺪ ادﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ

اﻟﺤﺪ ادﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت

10

0
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اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ وﺳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺎد

اﻟﺒﻨﺪ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ
اﻟﺤﺪ ادﻧﻰ ﻟﻠﺴﻌﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

C
500

اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ وﺳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺎد

50

5

5

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ

داﺧﻞ اﻻﺳﺘﺎد

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ

ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ
واﻋﻼﻣﻴﻴﻦ وﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪرﺟﺔ اوﻟﻰ

ﻧﻌﻢ ،ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ( %10ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ وﻳﻤﻜﻦ زﻳﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ )%30

5

ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
وﻣﺮﻗﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﻨﺪ
ﻇﻬﺮ  30ﺳﻢ ﻛﺤﺪ
أدﻧﻰ وﻋﺮض اﻟﻤﻘﻌﺪ
 50ﺳﻢ

ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
وﻣﺮﻗﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﻨﺪ
ﻇﻬﺮ  30ﺳﻢ ﻛﺤﺪ
أدﻧﻰ اﻟﺤﺪ ادﻧﻰ
ﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﻌﺪ 50ﺳﻢ

ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
وﻣﺮﻗﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﻨﺪ
ﻇﻬﺮ  30ﺳﻢ ﻛﺤﺪ
أدﻧﻰ وﻣﺮﻗﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻟﺤﺪ ادﻧﻰ
ﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﻌﺪ 50ﺳﻢ

 30ﻣﻘﻌﺪ

 10ﻣﻘﺎﻋﺪ

 5000ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10,000

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20,000

B

A

+A

اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( )3ﻟﻮاﺋﺢ اﻻﺳﺘﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺠﻨﺔ دوري اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ

217
40

22

21

اﻟﻤﺎدة

اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ
واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ

أﻛﺸﺎك اﻟﺘﺬاﻛﺮ

اﻟﺒﻨﺪ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ا ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ(

اﻟﻌﺪد

ﻳﺒﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺔ  20ﻣﺘﺮ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻮاﺑﺎت ،وواﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻀﻴﻒ .ﺑﺒﻌﺪ  20ﻣﺘﺮ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻋﻦ أي ﻃﺮﻳﻖ

ﺗﺮﻛﻴﺐ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻄﻮاﺑﻴﺮ )ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺮج( ﻟﻜﻞ ﻛﺸﻚ ،ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻄﻮط أﻓﻘﻴﺔ
ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻟﻜﻞ ﻛﺸﻚ

1

اﻣﻦ

 2.5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ (ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻄﺒﺦ
واﻟﻤﺨﺰن وﻏﻴﺮﻫﺎ)

 1ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت 1 ،ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ

اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻟﺤﻮاﺟﺰ

ا ﺿﺎءة

إﻧﺎرة ﻗﻮﻳﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج ﻛﺸﻚ اﻟﺘﺬاﻛﺮ

ﺑﺎب ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻔﻞ ﻣﻦ دون ﻣﻔﺘﺎح ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ

اﺛﺎث

ﻃﺎوﻟﺔ وﻛﺮﺳﻲ وﺳﻠﺔ ﻣﻬﻤﻼت ﺻﻐﻴﺮة ) ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﻓﺬة ﺑﻴﻊ( ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
اﺛﺎث ﻣﻨﺎﺳﺒ ًﺎ ﻟﺤﺠﻢ ﻛﺸﻚ اﻟﺘﺬاﻛﺮ .ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻠﻮس أﻣﺎم ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

8mx4m

12mx4m

ﻣﻘﺒﺲ ﺛﻼﺛﻲ  13 -أﻣﺒﻴﺮﻟﻜﻞ ﻧﺎﻓﺬة /ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻴﻴﻒ /ا ﺿﺎءة

8mx4m

10mx4m

4

4

ا ﻧﺘﺮﻧﺖ

8mx4m

8mx4m

4

2

8

12

ﺧﻂ  ADSLﺧﺎص ﺑﺴﺮﻋﺔ  10ﻣﻴﺠﺎﺑﺖ ﺣﻜﺪ أدﻧﻰ ،ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ
ﺷﺒﺎك /ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻟﻜﻞ ﻛﺸﻚ

ﻋﺪد ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻚ ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻀﻴﻒ ) ﺑﻌﺮض ﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﻓﺬة(
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻟﻜﻞ ﻛﺸﻚ

ﻋﺪد ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻚ ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻤﻀﻴﻒ ) ﺑﻌﺮض ﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﻓﺬة(

ﻋﺪد أﻛﺸﺎك اﻟﺘﺬاﻛﺮ

C

2

4

B

3

A

+A

اﻟﻤﺮاﻓﻖ وﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ (اﻟﻤﻠﺤﻖ  :3ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻘﺴﻢ )2
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24

23

اﻟﻤﺎدة

ﺣﻤﺎﻣﺎت اﻓﺮﻧﺠﻴﺔ )ﻟﻠﻨﺴﺎء(

ﻣﺒﻮﻟﺔ

ﺣﻤﺎﻣﺎت اﻓﺮﻧﺠﻴﺔ )ﻟﻠﺮﺟﺎل(

ﺣﻤﺎم

ﻣﻤﺮات اﻟﺪﺧﻮل واﻟﻤﻤﺮات إﻟﻰ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت

ﻣﺠﺎل اﻟﺮؤﻳﺔ

ﻣﻐﻄﺎة

ﺣﻤﺎم

اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ

اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت )ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ(

الئحـــــة االستادات

ﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر

اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﺒﻨﺪ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ
اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻌﺪد

 ،5ﻣﻊ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻘﻴﻦ

A

ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻻﺳﺘﺎد

+A

1

ﻣﻤﺮ ﻟﻠﻜﺮاﺳﻲ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ،ﻣﺆﻣﻦ
1

1

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎع /ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺣﻤﺎم اﻓﺮﻧﺠﻲ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺣﻤﺎم اﻓﺮﻧﺠﻲ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  5ﺣﻤﺎﻣﺎت اﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻟﻜﻞ  10ﺣﻤﺎﻣﺎت اﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻟﻜﻞ
 1000ﻣﻘﻌﺪ
 1000ﻣﻘﻌﺪ
ﻗﻄﺎع /ﻣﻨﻄﻘﺔ
 1000ﻣﻘﻌﺪ

 6ﻣﺒﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ  1000ﻣﻘﻌﺪ  8ﻣﺒﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ  1000ﻣﻘﻌﺪ

 5ﺣﻤﺎﻣﺎت اﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻟﻜﻞ  10ﺣﻤﺎﻣﺎت اﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻟﻜﻞ  12ﺣﻤﺎﻣﺎت اﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻟﻜﻞ
 1000ﻣﻘﻌﺪ
 1000ﻣﻘﻌﺪ
 1000ﻣﻘﻌﺪ

رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ دون ﻋﻮاﺋﻖ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ /ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻛﻞ ﻣﻘﻌﺪ ﺑﻌﻤﻖ 1.4ﻣﺘﺮ وﺑﻌﺮض  1.5ﻣﺘﺮ :ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺮك ﻣﺴﺎﻓﺔ  0.90ﻣﺘﺮ ﺧﻠﻒ
ﻛﻞ ﻣﻘﻌﺪ ﻛﻤﻤﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺪ

 2ﻣﺒﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ  1000ﻣﻘﻌﺪ 3ﻣﺒﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ  1000ﻣﻘﻌﺪ

 4ﺣﻤﺎﻣﺎت اﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻟﻜﻞ
 1000ﻣﻘﻌﺪ

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

C

ﻓﻲ ﻗﺴﻢ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺎد

B

اﻟﻤﺮاﻓﻖ وﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ (اﻟﻤﻠﺤﻖ  :3ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻘﺴﻢ )2
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26

25

اﻟﻤﺎدة

اﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
)ﻟﻼﺳﺘﺎد ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر
ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت أﻃﻌﻤﺔ
وﻣﺸﺮوﺑﺎت داﺋﻤﺔ أو
ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ(

ﻏﺮﻓﺔ اﺳﻌﺎﻓﺎت اوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر

اﻟﺒﻨﺪ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ

ﻟﻮﺣﺔ إرﺷﺎدﻳﺔ واﺿﺤﺔ

()2

اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻛﺸﺎك اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ

 8ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( ﺑﻄﻮل ﻣﺘﺮﻳﻦ ( )2ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً) ،ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ واﺣﺪة ،ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت ﻣﻊ اﺳﻌﺎر ،إﺿﺎءة ،وﻏﻴﺮ
ذﻟﻚ.
واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ رﻛﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻀﻴﻒ وواﺣﺪ
اﻟﺴﻴﺎرات /اﻟﻤﺤﻴﻂ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع /ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻮس
ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻀﻴﻒ

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

 12ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( ﺑﻄﻮل  3ﻣﺘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً) 2-1 ،ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ،ﻛﻬﺮﺑﺎء ،ﻣﻴﺎه وإﺿﺎءة ،ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت ﻣﻊ
اﺳﻌﺎر ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.

ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ واﺣﺪة ﻟﻜﻞ
 1000ﻣﻘﻌﺪ

ﻛﺎﺷﻴﺮ /ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ واﺣﺪة ﻛﺎﺷﻴﺮ /ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ واﺣﺪة
ﻟﻜﻞ  250ﻣﻘﻌﺪ
ﻟﻜﻞ  500ﻣﻘﻌﺪ

ﻧﻘﺎﻻت ،ﺑﻄﺎﻧﻴﺎت ،وﺳﺎﺋﺪ ،ﻣﻌﺪات ﻣﺠﺮى اﻟﻬﻮاء ( ﺟﻬﺎز ﺷﻔﻂ وﻏﻴﺮﻫﺎ) ،أﺟﻬﺰة
اﻟﺘﻨﻔﺲ ،ﻣﺰﻳﻞ رﺟﻔﺎن اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ا°ﻟﻲ  ،ﺟﺒﺎﺋﺮ ( ﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي)،
ﻣﻌﺪات ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻘﻦ اﻟﻮرﻳﺪي ﻣﻊ ﺣﻘﻦ وأدوﻳﺔ
اﻟﻄﻮارئ  ،ﻣﻌﺪات وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺼﻐﺮى ،ﺧﺰاﻧﺔ أدوﻳﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺄدوﻳﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺣﻘﻦ ،ﺿﻤﺎدات ،إﺑﺮ ،ﻣﻄﻬﺮ ،ﺣﺎوﻳﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﻴﺮة وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.

()1

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

ﻫﺎﺗﻒ واﺣﺪ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﺣﻤﺎم واﺣﺪ ( )1وﻣﻐﺴﻠﺔ واﺣﺪة ()1

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺪاﺋﻤﺔ

ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ واﺣﺪة ﻛﺤﺪ
أدﻧﻰ

ﻧﻌﻢ ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻔﺮق

 50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﻮس اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ،ﻣﻊ ﺳﻬﻮل اﻟﻮﺻﻮل ﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ،
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻄﻮارئ

 30ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

A

+A

 18ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (ﺑﻄﻮل  4ﻣﺘﺮ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ) 4-2 ،ﻧﻘﺎط ﺑﻴﻊ ،ﻛﻬﺮﺑﺎء ،ﻣﺎء (ﺳﺎﺧﻦ وﺑﺎرد) ،ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ،ﻓﻠﺘﺮ
رواﺳﺐ ﻣﻴﺎه اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ،ﺛﻼﺟﺔ ،ﻫﺎﺗﻒ (ﺧﻄﻮط ﺑﻴﺎﻧﺎت) ،إﺿﺎءة ،ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت ﻣﻊ اﺳﻌﺎر ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.

اﻟﻌﺪد

ﻣﻌﺪات أﺧﺮى

ﻟﻮﺣﺔ إرﺷﺎدﻳﺔ

ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ

ﻣﺮاﻓﻖ اﻻﺗﺼﺎﻻت

ﺣﻤﺎﻣﺎت /ﻣﻐﺴﻠﺔ

اﻟﻤﻮﻗﻊ  /اﻟﻤﺪﺧﻞ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ(

C

 15ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

B

اﻟﻤﺮاﻓﻖ وﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ (اﻟﻤﻠﺤﻖ  :3ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻘﺴﻢ )4
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27

اﻟﻤﺎدة

اﻟﻼﻓﺘﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت /اﻟﻼﻓﺘﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟﻼﻓﺘﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ

ﻻﻓﺘﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ا ﻋﻼﻣﻴﺔ

الئحـــــة االستادات

اﻟﻌﻼﻣﺎت ا رﺷﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﻐﺮف واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت

اﻟﺒﻨﺪ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

C

اﻟﻤﺮاﻓﻖ وﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ (اﻟﻤﻠﺤﻖ  :3ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻘﺴﻢ )4

ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺼﻤﻤﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ دوري اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﻟﻐﺮف /اﻟﻤﺮاﻓﻖ

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﻮﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺎد

ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮح اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻄﺒﻴﺔ

+A
A
B
رﺳﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﻇﻬﺎر اﻟﻤﻨﻈﺮ اﻟﻌﺎم واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺎد ) ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻞ
ﻗﻄﺎع ،ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ(

221
44

29

ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺼﺤﻔﻲ

"اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻋﻼﻣﻴﺔ
28
) ﻣﻐﻄﺎة("

اﻟﻤﺎدة

اﻟﺒﻨﺪ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ

ﻣﻜﻴﻔﺔ

ﻣﺎﻳﻜﺮوﻓﻮن أو ﻣﺎﻳﻜﺮوﻓﻮﻧﺎت

ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮت

ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا

إﺿﺎءة

اﻟﻤﻨﺼﺔ /ﻃﺎوﻟﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻋﻼﻣﻲ
ﺳﻌﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻠﻮس
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ(

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

ﺷﺎﺷﺔ /ﺷﺎﺷﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن ﻣﻊ ﺑﺚ ﺣﻲ

اﻟﻤﻮﻗﻊ

20
10

ارﺗﻔﺎع  0.5ﻣﺘﺮ وﻋﺮض  10ﻣﺘﺮ وﻋﻤﻖ  2ﻣﺘﺮ.

ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺨﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص
ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ
 800ﻟﻮﻛﺲ

ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺨﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص
ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ

3ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ،وواﺣﺪ
ﻻﺳﻠﻜﻲ ﻟﻠﺤﻀﻮر

ﻧﻌﻢ

4ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ،وواﺣﺪ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﻟﻠﺤﻀﻮر

ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺼﻮت +ﺻﻨﺪوق ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺼﻮت

ارﺗﻔﺎع  0.5ﻣﺘﺮ وﻋﺮض 6
ﻣﺘﺮ وﻋﻤﻖ  2ﻣﺘﺮ.

ﺗﺘﺴﻊ ªرﺑﻌﺔ أﺷﺨﺎص
ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ

 30ﻣﻘﻌﺪ ﻣﻊ ﻃﺎوﻟﺔ

 50ﻣﻘﻌﺪ ﻣﻊ ﻃﺎوﻟﺔ ( 0.5ﻣﺘﺮ ×  0.7ﻣﺘﺮ)

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ وﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﺣﺼﺮﻳﺔ
100ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
 50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
100ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﻨﻔﺲ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﺑﻨﻔﺲ ﺟﻬﺔ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻋﻼﻣﻴﺔ اªﺧﺮى
ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن واﺣﺪ ﻧﻌﻢ ،ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن واﺣﺪ ( 15 - 13ﺑﻮﺻﺔ) ﻟﻜﻞ
ﻟﻜﻞ ﺻﻒ
 4ﻣﻘﺎﻋﺪ

اﺗﺼﺎل ﻻﺳﻠﻜﻲ
ﺑﺎﻧﺘﺮﻧﺖ

اﺗﺼﺎل ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﺎﻧﺘﺮﻧﺖ اﺗﺼﺎل ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﺎﻧﺘﺮﻧﺖ
و ﻋﻠﻰ اªﻗﻞ  5ﻛﺎﺑﻼت و ﻋﻠﻰ اªﻗﻞ  10ﻛﺎﺑﻼت
ﻣﺰودة ﺑﺎﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺰودة ﺑﺎﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻧﻌﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﻌﺪ

ﺑﻌﻤﻖ  50ﺳﻢ وﻋﺮض  70ﺳﻢ

40
20

50
25

ﻧﻌﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﻌﺪ

إﻧﺎرة ﺟﻴﺪة
ﻧﻌﻢ ،واﺣﺪ ﻟﻜﻞ 3
ﻣﻘﺎﻋﺪ

ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﻊ ﻃﺎوﻻت ﺗﻜﻔﻲ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﺤﻤﻮل

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

ﺗﺰوﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ

إﺿﺎءة

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ )ﻣﺴﺎﺣﺔ( ﻟﻜﻞ ﻣﻘﻌﺪ

ﻣﻘﻌﺪ ﻣﻊ ﻃﺎوﻟﺔ
ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺪون ﻃﺎوﻟﺔ

5
0

اﻋﻼم واﻟﺒﺚ
C

B

A

+A

اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( )4ﻟﻮاﺋﺢ اﻻﺳﺘﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺠﻨﺔ دوري اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
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31

30

اﻟﻤﺎدة

اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﻣﻐﻄﺎة

إﺿﺎءة

ﻣﻤﺮ

اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﻣﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ ...

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ا ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ(

ﻣﻜﻴﻔﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺼﻮرﻳﻦ

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

( 32 )1ﺑﻮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ا°ﻗﻞ)
ﻣﻊ ﺑﺚ ﺣﻲ

50

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﺗﻘﺴﻴﻢ واﺿﺢ إﻟﻰ  3ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ (اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺮادﻳﻮ)

100ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

100ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﻧﻌﻢ 10 ،ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ (  0.5ﻣﺘﺮ * 0.7ﻣﺘﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻋﻤﻞ) و ﻋﻠﻰ ا°ﻗﻞ  5ﻛﺎﺑﻼت ﻣﺰودة ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻧﺘﺮﻧﺖ

( 32 )2ﺑﻮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ا°ﻗﻞ) ﻣﻊ ﺑﺚ ﺣﻲ

ﻧﻌﻢ

آﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻛﺒﻴﺮة

اﺗﺼﺎل ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺮﻧﺖ و
ﻋﻠﻰ ا°ﻗﻞ  5ﻛﺎﺑﻼت ﻣﺰودة
ﺑﺎﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻧﺘﺮﻧﺖ

اﺗﺼﺎل ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺮﻧﺖ و
ﻋﻠﻰ ا°ﻗﻞ  10ﻛﺎﺑﻼت
ﻣﺰودة ﺑﺎﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻛﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻌﻤﻖ  0.5ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  0.7ﻣﺘﺮ

40

ﺑﻨﻔﺲ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻨﺼﺔ ا ﻋﻼﻣﻴﺔ

100ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

100ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

إﻧﺎرة ﺟﻴﺪة ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺑﺈﺗﺠﺎه اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ أي ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ وﺳﺎﺋﻞ ا ﻋﻼم وﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ
واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ

ﺑﻴﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻼﺑﺲ وﺑﺎب اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ ﺣﺎﻓﻠﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

ﺟﻬﺎز ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن ﻣﻊ ﺑﺚ ﺣﻲ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ /ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت ا°ﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت

ﻣﻦ دون ﻓﺼﻞ

ﺻﻨﺪوق ا ﺳﻌﺎﻓﺎت ا°وﻟﻴﺔ

آﻟﺔ ﻧﺴﺦ وﺟﻬﺎز ﻓﺎﻛﺲ ﺑﺎ ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻮازم ذات اﻟﺼﻠﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

آﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
)ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ(

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻜﺘﺐ

اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻧﺘﺮﻧﺖ )ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ(

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ )ﻣﻜﺘﺐ(

ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ

30

اﺗﺼﺎل ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺮﻧﺖ

الئحـــــة االستادات

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰ ا ﻋﻼﻣﻲ

اﻟﺒﻨﺪ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ا ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ(

C

50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

وﺳﺎﺋﻞ ا ﻋﻼم وﺟﻬﺎت اﻟﺒﺚ (اﻟﻤﻠﺤﻖ  :4ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻘﺴﻢ )2
B

A

+A
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33

32

اﻟﻤﺎدة

ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات
)اﻟﻤﻨﺼﺎت(

ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ

اﻟﺒﻨﺪ

اﺗﺼﺎل ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺮﻧﺖ

25

اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﻤﺮﻣﻰ )ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا(

ﻣﻨﺼﺘﻴﻦ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮى أرﺿﻴﺔ اﻟﻤﻠﻌﺐ ) ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع  ٥أﻣﺘﺎر
ﻋﻦ أرﺿﻴﺔ اﻟﻤﻠﻌﺐ ،ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺘﺔ أﻣﺘﺎر

ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا :ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﻌﺮض  2.5ﻣﺘﺮ وﻋﻤﻖ  2.5ﻣﺘﺮ وارﺗﻔﺎع  6ﻣﺘﺮ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب وﻟﻜﻦ ،ﻓﻲ
ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎراة
ﻣﺘﻠﻔﺰة ،ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺎدي أن ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻤﺒﺎراة
ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ -ﻧﻔﺲ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ :اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﻌﺮض  2.5ﻣﺘﺮ وﻋﻤﻖ 2.5
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻳﺤﻘﻖ
ﻣﺘﺮ وارﺗﻔﺎع ﺑﻨﻔﺲ ارﺗﻔﺎع اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻮد اﻟﺘﺎﻟﻲ
ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا :ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﻌﺮض  2.5ﻣﺘﺮ وﻋﻤﻖ  2.5ﻣﺘﺮ وارﺗﻔﺎع  6ﻣﺘﺮ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ

ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ,
اﻻرﺗﻔﺎع =  20-15درﺟﺔ،
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻨﺼﺔ 4 :ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ (ﻛﺎﻣﻴﺮا واﺣﺪة)

ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ ,اﻻرﺗﻔﺎع
=  20-15درﺟﺔ ،ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﻨﺼﺔ 6 :ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
(ﻛﺎﻣﻴﺮاﺗﻴﻦ)

ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ ,اﻻرﺗﻔﺎع
=  20-15درﺟﺔ ،ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﻨﺼﺔ 10 :ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (4
ﻛﺎﻣﻴﺮات)

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺻﻠﺒﺔ وﻗﻮﻳﺔ وذات ﻗﺎﻋﺪة ﺟﻴﺪة ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫﺘﺰاز وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ وزن  350ﻛﻴﻠﻮ ﺟﺮام ﻋﻠﻰ ا¨ﻗﻞ.

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

15

20

ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ  5ﻛﺎﺑﻼت ﻣﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎ ﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ

A

+A

ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ -ﻧﻔﺲ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ :اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﻌﺮض  2.5ﻣﺘﺮ وﻋﻤﻖ 2.5
ﻣﺘﺮ وارﺗﻔﺎع ﺑﻨﻔﺲ ارﺗﻔﺎع اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﻤﺮﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺮف

ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺴﻠﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰاء

ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﻨﺼﺔ ﻛﺎﻣﻴﺮا ) اﻟﺒﻨﺎء(

اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

C

B

ﺧﻠﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻲ اﻟﻤﺮﻣﻰ

وﺳﺎﺋﻞ ا ﻋﻼم وﺟﻬﺎت اﻟﺒﺚ (اﻟﻤﻠﺤﻖ  :4ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻘﺴﻢ )3

ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺧﺸﺒﻴﺔ /ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ

اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ
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اﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎت اﻟ ّﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن

ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺮادﻳﻮ
واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ) ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،ﻳﺠﺐ
ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻮاﺻﻞ
زﺟﺎﺟﻴﺔ أو أي ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮاﺻﻞ(

الئحـــــة االستادات

35

34

اﻟﻤﺎدة

اﻟﺒﻨﺪ

إﺿﺎءة

ﻛﻬﺮﺑﺎء /ﺗﻮﺻﻴﻼت

اﻟﻌﺪد
ﻣﻜﻴﻔﺔ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ا ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ(
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

 5ﻣﻘﺒﺲ ﻃﺎﻗﺔ.

ﺑﻌﺮض  5ﻣﺘﺮ وﻋﻤﻖ 5
ﻣﺘﺮ وارﺗﻔﺎع  3ﻣﺘﺮ
1

إﺿﺎءة ﺟﻴﺪة

ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ  4ﻛﺎﺑﻼت
ﺗﺮﻳﺎﻛﺲ  3 ،ﻛﺎﺑﻼت ﻓﻴﺪﻳﻮ،
و 8ﻛﺎﺑﻼت ﺻﻮت ﻛﺤﺪ
أﻗﺼﻰ و  20ﻣﻘﺒﺲ
ﻃﺎﻗﺔ

ﻧﻌﻢ

ﺑﻌﺮض  5ﻣﺘﺮ وﻋﻤﻖ 5
ﻣﺘﺮ وارﺗﻔﺎع  3ﻣﺘﺮ
2

ﻣﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻌﺐ ﻋﺒﺮ واﺟﻬﺔ زﺟﺎﺟﻴﺔ

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻼت
ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ.

ﺑﻌﺮض  5ﻣﺘﺮ وﻋﻤﻖ 5
ﻣﺘﺮ وارﺗﻔﺎع  3ﻣﺘﺮ
2

اﻟﻌﺰل اﻟﺼﻮﺗﻲ

اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺮف اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﺻﻮﺗﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺻﺪى
اﻟﺼﻮت ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﻨﻊ دﺧﻮل أي أﺻﻮات ﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ

اﻟﻌﺰل اﻟﺼﻮﺗﻲ

وﺻﻠﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ووﺻﻠﺘﻴﻦ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ ( )ISDNوأن ﻳﻜﻮن ﻣﺰود ًا ﺑﻮﺻﻠﺔ إﻧﺘﺮﻧﺖ
(إﻳﺜﺮﻧﺖ  100/10أو أرﺟﻲ  45أو  512ﻛﻴﻠﻮﺑﺎﻳﺖ/ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ أو ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل
إﻋﺪادات اﻟﻤﻀﻴﻒ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻲ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أو
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ) أو ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺒﻜﺔ اﻧﺘﺮﻧﺖ ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ.

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺮف اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﺻﻮﺗﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺻﺪى
اﻟﺼﻮت ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﻨﻊ دﺧﻮل أي أﺻﻮات ﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ

ﻛﻬﺮﺑﺎء /ﻛﺎﺑﻼت /اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻧﺘﺮﻧﺖ

ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن

واﺣﺪ ﻣﻊ ﺑﺚ ﺣﻲ

3

3
ﻣﻜﻴﻔﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

1

3

3

3

ﺑﻌﺮض  5ﻣﺘﺮ وﻋﻤﻖ  3ﻣﺘﺮ وارﺗﻔﺎع  2.5ﻣﺘﺮ
ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺮض  3ﻣﺘﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اªﻗﻞ وﺑﻌﻤﻖ  2ﻣﺘﺮ .ﻳﺠﺐ أن
ﻳﻜﻮن ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﺎوﻟﺔ  0.7ﻣﺘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ

رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﻠﻌﺐ ،ﺑﻨﻔﺲ ﺟﻬﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻧﻌﻢ

ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ا ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ(

اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ

C

وﺳﺎﺋﻞ ا ﻋﻼم وﺟﻬﺎت اﻟﺒﺚ (اﻟﻤﻠﺤﻖ  :4ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻘﺴﻢ )4
B

A

+A
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39

38

37

36

اﻟﻤﺎدة

ﻣﻜﺘﺐ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﺚ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻋﻼم

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﺑﺔ اﻟﺒﺚ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

اﻟﺒﻨﺪ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ

ﺣﻤﺎم

ﻣﻜﻴﻔﺔ

ﻣﺆﻣﻨﺔ

اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﺘﺮﻧﺖ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ(
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

ﻗﺮﺑﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﺑﺔ اﻟﺒﺚ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ

ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﺑﺔ اﻟﺒﺚ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

1

ﺣﻤﺎﻣﻴﻦ )واﺣﺪ ﻟﻠﻨﺴﺎء وواﺣﺪ ﻟﻠﺮﺟﺎل(

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

 20ﻣﺘﺮ  2ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ

اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻟﻌﺪد

ﺣﻤﺎﻣﻴﻦ )واﺣﺪ ﻟﻠﻨﺴﺎء
وواﺣﺪ ﻟﻠﺮﺟﺎل(

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻋﻼﻣﻲ

 3ﺣﻤﺎﻣﺎت (واﺣﺪ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﺛﻨﻴﻦ ﻟﻠﺮﺟﺎل)

اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻣﻦ

ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻋﻼﻣﻲ
أو اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻋﻼﻣﻴﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ

اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻋﻼﻣﻲ أو اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻋﻼﻣﻲ أو اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻋﻼﻣﻴﺔ أو داﺧﻞ
اﻋﻼﻣﻴﺔ أو داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻋﻼﻣﻲ
اﻋﻼﻣﻲ

ﻻ

ﻛﻬﺮﺑﺎء /ﺗﻮﺻﻴﻼت

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﺆﻣﻨﺔ

ﻻﻓﺘﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺮﺑﺔ اﻟﺒﺚ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح ،ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺮﻛﻦ
اﻟﺴﻴﺎرات ﻟﻌﺮﺑﺔ اﻟﺒﺚ اﻟﺨﺎرﺟﻲ و ﻋﺮﺑﺔ اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻟ¬ﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ.

ﺳﻮر داﺋﻢ ﺑﺎرﺗﻔﺎع  2.4ﻣﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ

ﻣﻀﺎءة ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  50ﻟﻮﻛﺲ

ﺑﻨﻔﺲ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺧﺪﻣﺎت اﻋﻼم

200م2

A

+A

 125 X 1أﻣﺒﻴﺮ ( 3ﻓﺎز) 63 X 3 ،أﻣﺒﻴﺮ ( 3ﻓﺎز) 32 X 1 ،أﻣﺒﻴﺮ (ث 3ﻓﺎز)32 X 1 ،
أﻣﺒﻴﺮ ( 1ﻓﺎز)

اﻟﻼﻓﺘﺎت ارﺷﺎدﻳﺔ

اﺳﻮار /اﻣﻦ

اﺿﺎءة

اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ(

C

B

وﺳﺎﺋﻞ اﻋﻼم وﺟﻬﺎت اﻟﺒﺚ (اﻟﻤﻠﺤﻖ  :4ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻘﺴﻢ )5
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42
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40

اﻟﻤﺎدة

ﺗﻴﺎر ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﺠﻬﺎت اﻟﺒﺚ ،اﻟﻠﻮﺣﺎت
اﻋﻼﻧﻴﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ  ،LEDاﺿﻮاء اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ
واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﻮﺿﻮح

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺪر ﻃﺎﻗﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ

 5P CEE 125A x 2وﺻﻠﺔ ﻟﻤﺨﺮج اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل ﺗﺒﻌﺪ
 50ﻣﺘﺮ ﻣﻦ راﻳﺔ اﻟﺮﻛﻨﻴﺔ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب وﻟﻜﻦ ،ﻓﻲ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺟﻬﺰة  UPSأو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮﻟﺪات
ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎراة
ﻟ«ﺿﻮاء
ﻣﻮﻟﺪ
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﻦ
ﺿﻮاء ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ،ﻧﻈﺎم اذاﻋﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
ﻣﺘﻠﻔﺰة ،ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ وأﺿﻮاء ﺣﺎﻻت اﺿﻮاء اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ،ﻟ³ﻋﻼم /ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﺑﺔ اﻟﺒﺚ
اﻟﻨﺎدي أن ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﻄﻮارئ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﻧﻈﺎم  ,CCTVاﻟﻠﻮﺣﺎت اﻋﻼﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻳﺤﻘﻖ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ LED
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻮد اﻟﺘﺎﻟﻲ

ﻟﻮﺣﺎت اﻋﻼﻧﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ LED

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻐﻄﺎة

ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ أﺿﻮاء اﻟﻄﻮارئ ،ﻧﻈﺎم اذاﻋﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻧﻈﺎم ،CCTV
وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻣﻦ واﻟﺤﻴﺎة ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت.

ﺗﻮﻓﺮ :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻀﻮء  500ﻟﻮﻛﺲ

ﻧﻌﻢ

اﻟﻔﺌﺔ IV

اﻟﻔﺌﺔ V

اﺿﺎءة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ

اﻟﻔﺌﺔ /ﻟﻮﻛﺲ

ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔEV 750 :
ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﺘﻲ
ﺗﻐﻄﻲ أرﺿﻴﺔ اﻟﻤﻠﻌﺐ
)Ev (lx 500

+A

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻀﻮء ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﺿﺎءة اﻟﻄﺎرﺋﺔ  750ﻟﻜﺲ
ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

الئحـــــة االستادات

اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

ﻧﻈﺎم إﺿﺎءة اﻟﻄﻮارئ

اﺿﻮاء اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ

اﻟﺒﻨﺪ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ

C

اﺿﻮاء اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ واﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

B

A

اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( )5ﻟﻮاﺋﺢ اﻻﺳﺘﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺠﻨﺔ دوري اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ

227
50

48

47

46

45

ﺧﻄﺔ إﺧﻼء ﻣﻌﺘﻤﺪة
ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ

ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻠﻌﺐ

ﻧﻈﺎم اذاﻋﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ

ﻣﺪاﺧﻞ وﻣﺨﺎرج اﻟﻌﺎﻣﺔ

44

43

ﺷﻬﺎدة اﻟﺴﻼﻣﺔ

اﻟﻤﺎدة

اﻟﺒﻨﺪ

إﺻﺪار ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻠﻌﺐ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ( ووﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻮاﺑﺎت
دﺧﻮل اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ

ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺸﻐﻼت وﺳﺎﺋﻂ CD, DVD

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻐﻄﺎة
ﻣﺼﺪر ﻃﺎﻗﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ

ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ

اﻟﺘﻮاﻓﺮ

ﻣﺮاﻓﻖ اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ(
ﻣﺮاﻓﻖ ﻛﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ CCTV

ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮق ) ﻛﺎﺑﻼت ﺗﺄرﻳﺾ
ﻣﺜﻼً(

ﻣﺨﺎرج وﺑﻮاﺑﺎت ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺴﻼﻣﺔ

اﻟﻤﻤﺮات واﻟﺴﻼﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وأن ﺗﻜﻮن
واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة

ﻧﻌﻢ ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﺮ اﻟﺸﻬﺎدة أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ) (٢ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ

+A

ﻻ

ﻻ

ﻻ
ﻻ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻮس اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ

ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﺎد

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻗﺮب ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ وﻏﺮﻓﺔ
ﺗﺤﻜﻢ اﻣﻦ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﻻﺳﺘﺎد

ﻗﺮب ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ
اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ

ﻧﻌﻢ ،وأن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
وﻧﻈﺎم اذاﻋﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

داﺧﺒﻞ اﻻﺳﺘﺎد

داﺧﺒﻞ و ﺧﺎرج اﻻﺳﺘﺎد

ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ أرﺿﻴﺔ اﻟﻤﻠﻌﺐ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ )ﻣﺼﻤﻤﺔ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻔﻮﻟﺔ وﻟﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻳﺪوﻳ ًﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺎد ،أن ﺗﻔﺘﺢ اﺑﻮاب ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺨﺎرج ،ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﻤﺮات اﺧﻼء(

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻮﺿﻮح إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺷﺎرات أو اﻟﻮان اﻟﺰاﻫﻴﺔ  ،أو اﻟﺦ.

ﺧﻄﺔ إﺧﻼء اﻻﺳﺘﺎد ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﻤﺪﻧﻲ

ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ /اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻧﻌﻢ ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﺮ اﻟﺸﻬﺎدة أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ) (٢ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ

اﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
C

B

A

اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ ( )6ﻟﻮاﺋﺢ اﻻﺳﺘﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺠﻨﺔ دوري اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ

الموسم الرياضي 2019-2018

228
51

49
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ﻋﻼﻣﺎت واﺿﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻣﺎﻛﻦ رﻛﻦ اﻟﺴﻴﺎرات

ﺳﻴﺎرات اﺳﻌﺎف

ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺪد أﻋﻼه

ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت

اﻟﺮﻋﺎة

VVIP/VIP

اﻋﻼم ،ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ
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ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات

اﻟﺒﻨﺪ

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻀﻴﻒ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ

ﻻ

2

10

C
ﺣﺎﻓﻠﺔ واﺣﺪة ()1

50

30

20

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

2
2
ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻣﻨﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ
2
4

50

20

15

10

10

ﻧﻌﻢ

5

2

ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب

10

10

10

B
ﺣﺎﻓﻠﺔ واﺣﺪة ()1

+A
ﺣﺎﻓﻠﺔ واﺣﺪة ()1

A
ﺣﺎﻓﻠﺔ واﺣﺪة ()1
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