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 الفصل األول: التعريفات
منح السلطة لشخص أو مجموعة من األشخاص، بما في ذلك إصدار شهادة، تسمح  "االعتماد / الشخص المعتمد"

 .المؤمنةللشخص أو األشخاص المعتمدين بمباشرة أنشطة محددة داخل المناطق 

داخل اإلستاد أثناء مباريات المسابقة، ويتم إصدارها  المؤمنة" البطاقة التي تسمح بالدخول إلى المناطق "بطاقة االعتماد

 من قبل اللجنة.

، اليالح الالئحةمستند كافة الحقوق األخرى المنصوص عليها في إلى جانب ترويج، ال" الحق في "الحقوق اإلعالنية

بأي وسيلة  اتيتعلق بالمسابقالخدمات و/أو أي شيء المنتجات و/أو العالمات التجارية و/أو أسماء الشركات و/أو 

أو داخل مناطق الدخول المالعب  و سيتم إيجادها في المستقبل داخلمتاحة سواء كانت موجودة في الوقت الحالي أ

ائل والوس وباستخدام المواد المطبوعةاإلستاد محيط اللوحات اإلعالنية الموجودة داخل/خارج  باستخدامالخاضعة للمراقبة 

أو حقوق االمتياز أو العروض أو العينات أو الجوائز أو المعدات، أو باستخدام المواد اإلعالنية ية األخرى اإلعالن

المطبوعة مثل البرامج والملصقات والمنشورات المطبوعة والبيانات الصحفية والنشرات اإلخبارية والتذاكر، بما في ذلك، 

ي عرض مثل هذه اإلعالنات على المالبس أو ولتجنب أي لبس وبموجب إرشادات لجنة دوري المحترفين، الحق ف

األحذية التي يتم ارتدائها أو على أية معدات مستخدمة أو محمولة أو منقولة بمعرفة المسؤولين أو الفريق الطبي واألمني 

. وتشمل الحقوق اإلعالنية أيضًا حق عرض اسم و/أو شعار مورد الفوتوغرافيين الكرات و/أو المصورين يعجامو/أو 

البس على الشارة الموجودة على مالبس الحكام/الحكام المساعدين والمسؤولين اآلخرين. ولتجنب أية لبس، يحظر الم

وضع إعالنات على مالبس الالعبين المشاركين، باستثناء المواضع المشار إليها في لوائح لجنة دوري المحترفين ذات 

 الصلة.

“AFC” .االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

 " لجنة شبه قضائية تابعة التحاد كرة القدم.تئنافاالسلجنة "

 ألعضاء.او اللوائح التي يصدرها اتحاد كرة القدم لتنظيم عملية استئناف القرارات من قبل األندية "لوائح االستئناف" 
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 " اإلرشادات التي تحكم االستخدام المناسب لعالمات المسابقة وشعارات الرعاة.إرشادات العالمة التجارية"

سبيل المثال ال الحصر، جهة البث المضيفة، التي حصلت من رابطة  بما في ذلك على" أي كيان أو كيانات، جهة البث"

 كرة القدم اإلماراتية على أي حق من حقوق البث.

" الحق في بث مباريات المسابقة والدخول إلى اإلستاد بغرض النقل التلفزيوني المباشر و/أو البث اإلذاعي حقوق البث"

عبر الوسائط السمعية البصرية والحصول على المسابقة بأي شكل من األشكال و/أو التسجيل الصوتي و/أو تسجيل 

فزيوني النقل التلي صورجميع بأو  الصورمن  صورةبأي  األنشطةترخيص النقل المباشر و/أو التسجيل و/أو أي من هذه 

ى موجودة في الوقت الحالي أو قد توجد في المستقبل، بما في و/أو البث اإلذاعي و/أو باستخدام أي وسيلة إعالمية أخر 

ذلك جميع صور البث التليفزيوني األرضي والسلكي وعبر األقمار الصناعية والبث التليفزيوني عبر اإلنترنت والبث 

 التليفزيوني واسع النطاق )الثابت و/أو الالسلكي( واإلنترنت والتليفزيونات التفاعلية.

من أية الفتات تجارية أو ترويجية أو إعالنات أو عروض أو مرافق ات ستكون خالية اإلستادتعني أن فة" النظي المالعب"

من أي نوع باستثناء األشياء التي تم تركيبها أو إنشائها وفقًا للوائح لجنة دوري المحترفين أو ما تم اعتماده من قبل لجنة 

 ة الثامنة صباحًا يوم المباراة وتنتهي بعد نهاية المباراة بأربع ساعات.دوري المحترفين أثناء الفترة التي تبدأ من الساع

" الجهة التجارية التي تقوم بتحرير العقد كتابيا مع العضو المسجل في اتحاد اإلمارات لكرة القدم النادي )األندية("

 عقد المحرر كتابيا. )العضو( وتعطي العضو المسجل حق المشاركة في مسابقات لجنة دوري المحترفين بموجب ال

 " أي جهة لديها حق استغالل األصول التجارية لألندية المشاركة.للنادي )األندية( ينالشريك )الشركاء( التجاري"

التعليمات أو التعديالت الخاصة بهذه اللوائح التي يتم إرسالها إلى األندية األعضاء في صورة خطابات "التعميمات" 

 .الموسمرسمية قبل و/أو أثناء 

 تحصل على حق من تجاريةأي جهة  ،المثال ال الحصربما في ذلك على سبيل  تجاري  أي كيان التجارية" المؤسسات"

 الحقوق التجارية من لجنة دوري المحترفين.
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 ال" كافة حقوق االستغالل التجاري لمسابقات لجنة دوري المحترفين بما في ذلك على سيبل المثال الحقوق التجارية"

حصر، حقوق اإلعالن وحقوق البث وحقوق االمتياز وحقوق االستضافة وحقوق التصوير وحقوق المتاجرة والحقوق ال

الترويجية وحقوق الرعاية وحقوق السفر والجوالت وحقوق وسائل اإلعالم الجديدة وحقوق تسجيل مقاطع الفيديو و/أو 

 ألساسي التحاد كرة القدم.االستغالل التجاري باستخدام أي وسيلة أخرى وفقًا للنظام ا

متعلقة بالمسابقة وتشمل جداول المباريات وحقوق التصوير ومعلومات و/أو المعلومات جميع ال" أي أو بيانات المسابقة"

إحصائيات تتعلق بالنادي المشارك و/أو الالعبين المشاركين ومعلومات و/أو إحصائيات تتعلق بالمشاركة و/أو األداء في 

 يل المباريات وقرارات الحكم وأي معلومات أخرى تتعلق بالمسابقة. المسابقات وتحل

دوري و  سوبر الخليج العربيوكأس و  كأس الخليج العربي قةومسابدوري الخليج العربي تشمل " المسابقة )المسابقات("

مباريات الواردة في جدول المباريات وتشمل األنشطة المقامة على أرضية الملعب )بخالف الالتي تتضمن  عاماً  12تحت 

 متعلقة بالمسابقات.الرسمية الوظائف الالمباريات( واالحتفاالت والمؤتمرات الصحفية أو 

ي ة دور بواسطة لجنوالتي يتم تصميمها " الشعارات والرموز الرسمية المستخدمة في المسابقات عالمات المسابقة"

 المحترفين.

سابقة م: الالئحة التي تحدد اإلجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بمسابقات لجنة دوري المحترفين و/أو الئحة المسابقة

 .وفقًا لما تم اعتماده من قبل اتحاد كرة القدم كأس الخليج العربي

للمنتجات والخدمات بما في ذلك حقوق بيع " العينات والبيع وأي طرق توزيع أخرى المأكوالت و المشروباتحقوق "

 المشروبات في اإلستاد ومواقع المرافق.

" األماكن المخصصة إلقامة المباريات والفعاليات األخرى، على سبيل المثال ال "مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة

اكن األخرى ذات الصلة بالمسابقة الحصر، اإلستادات وأسوارها ومحيطها الخارجي والمجال الجوي فوق اإلستاد وكافة األم

بما في ذلك مواقع المرافق والمراكز اإلعالمية وأماكن ومرافق االستضافة والمناطق المخصصة للشخصيات الهامة 

 والمناطق األخرى التي تنظم لوائح اعتماد لجنة دوري المحترفين الدخول إليها.
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جنة دوري المحترفين ولوائح اتحاد كرة القدم وتحدد العقوبات اللوائح التي تصف انتهاكات قوانين ل "لوائح االنضباط"

المحتملة وتنظم عملية وضع وتحديد المهام الخاصة بالهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات وتوضح اإلجراءات التي يجب 

 إتباعها من قبل هذه الهيئات.

 .الئحة المسابقةممثل النادي المعين كما هو موضح في  "مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات"

يعني دوري القسم األول/ األعلى الذي تنظمه لجنة دوري المحترفين، ويشارك فيه فريق األندية  "الخليج العربي دوري "

 األول. 

موعات التي مرحلة المج ،" مسابقة سنوية تنظمها لجنة دوري المحترفين، وتتكون من مرحلتينكأس الخليج العربيمسابقة "

 تلعب بنظام الدوري والمرحلة الثانية تلعب بنظام خروج المغلوب.

عامًا من كل  12تحت فرق  ا" مسابقة الدوري التي تنظمها لجنة دوري المحترفين والتي تشارك فيهعاما   12تحت دوري "

 .نادي.

يستخدمها الالعبين والحكام في مباريات المسابقات التي " اللوائح التي تحكم المعدات والمالبس التي "لوائح المعدات

 تنظمها لجنة دوري المحترفين.

ومكاتب التذاكر ومناطق االستضافة التي تستخدم  اإلعالمية" أماكن الوظائف الرسمية والمراكز/المرافق "مناطق المرافق

 .بما يتعلق بالمسابقة

"”FIFA االتحاد الدولي لكرة القدم 

 اتحاد اإلمارات لكرة القدم "قدماتحاد كرة ال"

القواعد المنظمة المعتمدة والمعلنة من قبل الهيئة الرياضية المنظمة للعبة، الفيفا  "قانون لعبة كرة القدم المعتمد من الفيفا"

 الذي يساعد على تحديد قوانين لعبة كرة القدم."إيفاب"  عن طريق مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم
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 " القواعد الدولية الملزمة التي تقوم بتنظيم أوضاع الالعبين وأهليتهم للمشاركة فيألوضاع وانتقاالت الالعبينلوائح الفيفا "

 مسابقات كرة القدم المنظمة وانتقالهم بين األندية التابعة للروابط واالتحادات المختلفة.

األندية المشاركة و/أو الالعبين  " حقوق استغالل الصور المرئية للمسابقة وتشمل صورالمرئيحقوق التصوير "

جميع أنحاء  برعالتصوير السينمائي بشكل منفصل باستخدام وسائل المشاركين سواء تم تصويرها بموجب حقوق البث أو 

أو المطورة فيما  في الوقت الحاليالموجودة المواد المنطقة بأي وسيلة من وسائل البث و/أو العرض و/أو إعادة إنتاج 

 بعد.

، ينجم لحاليا الالئحةمستند أي حدث يقع أو يتوقع حدوثه، يؤثر أو قد يؤثر على تطبيق أي بند من بنود  "القاهرة ى القو "

عن فعل أو حدث أو خطأ أو حادث خارج نطاق القدرة المعقولة ألي طرف. ويشمل على سبيل المثال ال الحصر، طقس 

انفجار أو هزة أرضية أو أضرار هيكلية أو كارثة وبائية أو أي عاصف بشكل غير طبيعي أو فيضان أو برق أو حريق أو 

كارثة طبيعية أخرى أو حرب أو عمل إرهابي أو عمليات عسكرية أو شغب أو فوضى هائلة أو إضراب أو إغالقات 

 تعجيزية أو أي إجراءات صناعية أو عصيان مدني.

 يات المسابقة المسجلة في جدول المباريات.النادي المذكور أواًل في أي مباراة من مبار  "النادي المضيف"

 اإلستاد أو داخل نطاق منطقة داخلأو االستضافة الترفيه الفرصة الحصرية لبيع جميع مرافق " حقوق االستضافة"

مع ، كبيرة أو غير ذلك مظلةالدخول الخاضعة للمراقبة بجانب التذاكر المجانية سواء كانت هذه المرافق في مقصورة أو 

 من البرنامج التجاري. اً عد جزءتال والتي لمسؤولي لجنة دوري المحترفين والضيوف  المخصصةالمرافق  استثناء

" الجهة المكلفة من قبل لجنة دوري المحترفين لتوفير نطاق معين من الخدمات األساسية فيما يتعلق جهة البث المضيفة"

 مواد أخرى( الخاصة بأي مباراة أو حدث رسمي. بعملية إنتاج بث المواد السمعية والبصرية األساسية )أو أي

 مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم.إيفاب: 

" حقوق استخدام الصور الثابتة أو المتحركة و/أو تمثيالت صور األندية المشاركة والالعبين المشاركين حقوق التصوير"

 .الحالي الالئحةلمستند في المسابقات وفقا 
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 بيدوري الخليج العر " الدوري "

ي فالفترة التي تبدأ من إقامة أول مباراة لكرة القدم تنظم تحت رعاية لجنة دوري المحترفين )سواء كانت  "موسم الدوري"

( وتنتهي عاماً  12تحت  دوري أو  سوبر الخليج العربيكأس  كأس الخليج العربي أو مسابقة أو  دوري الخليج العربي

 لعربي أو كأس الخليج امسابقة أو  دوري الخليج العربيفي سواء كانت المحترفين )بنهاية أخر مباراة تنظمها لجنة دوري 

 .(عاماً  12تحت  دوري أو  سوبر الخليج العربيكأس 

 بما في ذلك المبارياتمسابقات لجنة دوري المحترفين كافة مباريات كرة القدم المقامة في إطار  (المباريات)""المباراة

 المؤجلة أو المعادة.

الحكام المعينون من قبل اتحاد كرة القدم و/أو لجنة دوري المحترفين كما هو موضح في الفصل "طاقم تحكيم المباراة" 

 .لوائح المسابقةالسادس من 

 كما حددته اللجنة الفنية.لمباريات مسابقات لجنة دوري المحترفين جدول الرسمي ال "جدول المباريات"

في وسائل اإلعالم المقروءة والمحررين المباشرين والمصورين وأطقم األخبار التلفزيونية كافة العاملين  "وسائل اإلعالم"

وممثلي الجهات المالكة لحق البث، المخولين بالحصول على بطاقة اعتماد اإلعالم وفق ما هو محدد من قبل لجنة دوري 

 المحترفين.

 األساسي. للنظامقا طب عضاء في اتحاد اإلمارات لكرة القدماألندية األ "األعضاء"

 " المرخص له الفرعي للحقوق التجارية بواسطة لجنة دوري المحترفين.المرخص له الرسمي"

" القائمة التي تحتوي على األنشطة والفعاليات المعتمدة من لجنة دوري المحترفين "قائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة

مع انطالق ركلة البداية. وتضم هذه القائمة األنشطة بما في ذلك الوقت والتي تبدأ قبل المباراة بثالث ساعات وتنتهي 

 المخصص إلقامة مثل هذه األنشطة.
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المؤتمرات  الصحفية الرسمية : وهي مؤتمر ما قبل المباراة الذي ينظمه النادي المشارك قبل كل مباراة بـثمانية وأربعين 

 ادي المشارك بعد كل مباراة( ساعة ومؤتمر ما بعد المباراة الذي ينظمه الن84)

تحت سلطة النادي العضو ولجنة دوري  مسابقات لجنة دوري المحترفينالتي تشارك في  الفرق " "األندية المشاركة

 المحترفين.

ة وأي العب آخر تحت سلط مسابقات لجنة دوري المحترفين" الالعبون المسجلون والمشاركون في "الالعبون المشاركون 

 المحترفين.لجنة دوري 

ير للقيام بمهام تهدف إلى ترويج وتطو األندية تعني الالعبين الذين تم اختيارهم من قبل " الالعبين"سفير )سفراء( 

  لجنة دوري المحترفين.مسابقات 

PLC.لجنة دوري المحترفين : 

خليج سوبر الكأس و  كأس الخليج العربيمسابقة و  دوري الخليج العربي" مسابقة )مسابقات( لجنة دوري المحترفين"

 .عاماً  12تحت  دوري و  العربي

 أبوظبي ،ةالرياضي زايد مدينة والرياضة، الشباب لرعاية العامة الهيئة بناء الثاني، الطابق" مقر لجنة دوري المحترفين"

 .(58325)ص.ب 

تخدم إال األخرى، التي ال تس" الشعار الرسمي للجنة دوري المحترفين و/أو الشعارات الرسمية شعار لجنة دوري المحترفين"

 من قبل اللجنة، بخالف ما يتفق عليه من قبل األطراف المعنية.

أو أي موقع الكتروني آخر يتم اإلعالن  www.AGLeague.ae" "الموقع اإللكتروني الرسمي للجنة دور المحترفين

 عنه.

 التي يشكلها اتحاد الكرة للقيام بمهام اإلدارة الفنية واإلدارية لمسابقات األندية المحترفة. " اللجنة"لجنة دوري المحترفين

http://www.agleague.ae/
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قائمة بالمواد التي يحظر على الجمهور الدخول بها إلى اإلستاد لمشاهدة أي مباراة من مباريات "قائمة المواد المحظورة" 

 ية األعضاء.المسابقة. ويجب أن تسلم هذه القائمة بشكل دوري إلى األند

العقوبات المفروضة على األندية لتقصيرها في توفير المرافق المناسبة أو إخفاقها في تنظيم  "إجراءات مراقبة الجودة"

 يخالف لوائح بما ال مسابقات لجنة دوري المحترفينالمباريات داخل اإلستاد التابع لها فيما يتعلق بأي مباراة من مباريات 

 لوائح اإلستادات. وأسابقة لوائح الم وأاالنضباط 

" اللجنة التي يشكلها اتحاد الكرة والتي تكون مسؤولة عن كافة األمور المتعلقة بالحكام ، بما في ذلك تعيين لجنة الحكام"

 الحكام والمقيمين لجميع مباريات الدوري.

لعمل المحترفين و/أو اتحاد كرة القدم ل كافة اللوائح و/أو السياسات التي يتم إعدادها ونشرها من قبل لجنة دوري  "اللوائح"

بموجبها فيما يتعلق بالمسابقات التي تنظمها اللجنة، والتي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، قوانين اتحاد اإلمارات 

 نلكرة القدم والئحة االنضباط ولوائح المسابقة ولوائح إستادات لجنة دور المحترفين ولوائح معدات لجنة دوري المحترفي

ولوائح لجنة دوري المحترفين لبرنامج الشباب وسياسة اعتماد لجنة دوري المحترفين ولوائح لجنة دوري المحترفين لإلعالم 

واللوائح التجارية / التسويقية للجنة دوري المحترفين ولوائح لجنة دوري المحترفين لعمالة األندية واللوائح األمنية للجنة 

 دوري المحترفين.

 اللوائح التي تحدد المتطلبات الواجب استيفائها في إستادات األندية المشاركة. تادات""لوائح اإلس

 .بها العالممقصود " المنطقة"

 بناية وادي العمردي بالقرب من حديقة مشرف، الخوانيج، دبي. 578-172" مقر اتحاد اإلمارات لكرة القدم"

 رة القدم.لك اإلماراتالتي ينظمها اتحاد و التي تجرى بنظام خروج المغلوب السنوية مسابقة ال "كأس رئيس دولة اإلمارات"

تعني الحق بإنتاج أو ترخيص انتاج أشرطة الفيديو، أقراص الفيديو المضغوطة، أقراص الفيديو  "حقوق تصوير الفيديو"

الرقمية وغيرها من مواد الفيديو التي تحتوي مواد تم تسجيلها عن طريق حقوق البث و/أو حقوق األفالم لهدف استغالل 
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ل المثال ال الحصر البيع أو التأجير وبكافة أشكال أشرطة الفيديو المعنية و/أو األقراص و/أو المواد من خالل، على سبي

 التوزيع غير المسرحي. 
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 الفصل الثاني: تمهيد
 الالئحة تطبيق ونطاق التقديم 

ابقات األمور التجارية والتسويقية في مسفيما يتعلق ب المشاركةتنظم هذه اللوائح حقوق ومهام ومسؤوليات كافة األندية  .1.1
 لجنة دوري المحترفين.

رشادات وتعميمات وأنظمة لجنة دوري المحترفين كافة األطراف تلزم   قوانين اتحاد اإلمارات لكرة القدم وقوانين وا 
 المشاركة في إعداد وتنظيم وضيافة مباريات المسابقة.

، لم يمنح إلى األندية بموجب هذه اللوائح و/أو بموجب اتفاق بمسابقات لجنة دوري المحترفينيتبع أي حق متعلق  
 للجنة دوري المحترفين.خاص، 

 المحترفين دوري  لجنة 
تعتبر لجنة دوري المحترفين الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ األحكام الواردة في هذه اللوائح، وتملك اللجنة  

تم يالحق في تفسير هذه األحكام وفقًا لتقديرها الخاص باإلضافة إلى أحقيتها في إصدار القرارات في األمور التي لم 
 جنة االنضباط في اتحاد كرة القدمأو إحالتها إلى ل تغطيتها بموجب أحكام وبنود هذه الالئحة

 لتنفيذ األحكام الخاصة بهذه اللوائح.لجنة فرعية يحق للجنة دوري المحترفين أن تفوض  

 الفصل الثالث: الحقوق 
 التجارية الحقوق  
ق في ، وتملك وحدها الحلمسابقات لجنة دوري المحترفينرية هي المالك الوحيد للحقوق التجا المحترفينلجنة دوري  

 .لمسابقات لجنة دوري المحترفينالتجارية  الحقوق استغالل، و/أو منح األعضاء التجاريين التابعين حق استغالل 

يه من عل تفقيتملك لجنة دوري المحترفين الحق في االحتفاظ بجميع إيرادات استغالل الحقوق التجارية، باستثناء ما  
 حصص مستحقة لألندية وفقًا لما تحدده لجنة دوري المحترفين.توزيعات و 

أي من خيص تمنح تر للجنة دوري المحترفين أن تتعاقد بمطلق حريتها أو يجوز تقر األندية المشاركة وتوافق على أنه  
بية المتحدة(، كما أنه ال يحق داخل اإلمارات العر  الموجودةالحقوق التجارية ألي جهة في العالم )بما في ذلك الجهات 

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.

لحقوق لجنة دوري المحترفين في استغالل اتلتزم األندية المشاركة والالعبون والمسؤولون المشاركون بالتعاون التام مع  
 التجارية خاصة فيما يتعلق بتنشيط الحقوق التجارية في مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة.
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 تلتزم األندية ،مسابقات لجنة دوري المحترفينفيما يتعلق بالحقوق التجارية التي تملكها لجنة دوري المحترفين في  
 بما يلي: المشاركة

ين يتعلق بالرعاة والشركاء والمورد فيماالعقود التي أبرمتها لجنة دوري المحترفين  بجميعااللتزام  .أ
 أحكامها،كافة ومراعاة 

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

دات العالمة التجارية التي أصدرتها لجنة دوري شعارات الرعاة، يجب االلتزام بإرشا استخدامند ع .ج
 المحترفين.

شعار / شعارات شريك أو الشركاء التجاريين، يتعين على النادي االلتزام بقواعد العالمات  استخداممتى أراد النادي  
 التجارية للشريك التجاري والتي تصدرها اللجنة

فين لجنة دوري المحتر الهامة على العقود عرض جميع عين وفقًا ألحكام اتفاقية عضوية لجنة دوري المحترفين، يت 
 لمراجعتها قبل التوقيع النهائي عليها.

دام، المواد ستخالالغير وتفويض يتعين على جميع األندية المشاركة منح لجنة دوري المحترفين الحق في استخدام،  
م، لالعبين والمسؤولين )بما في ذلك أسمائه، وابالفريقالفوتوغرافية والمواد السمعية والبصرية والمرئية الخاصة 

ريق وشعاره ورمزه الرسمي وقميص الف المشارك (، فضاًل عن اسم الناديوصورهمات ذات الصلة، وبياناتهم ئيواإلحصا
)بما في ذلك، اإلشارات إلى راعي القميص ومصنعي المعدات( دون أي تكلفة في أي مكان في العالم، على أن يكون 

 جميع ما سبق:

 ، و/أو تحريرية، و/أو،ترويجية، و/أو تجارية غير ألغراض .أ

 ، و/أوجماعية تجارية ألغراض .ب

 وفقًا لما تحدده لجنة دوري المحترفين في إطار الحدود المقبولة. .ج

الضرورية ئق والوثا المناسبةجنة دوري المحترفين دون أي تكلفة المواد للبأن تقدم  المشاركة تلتزم األندية، عند الطلب 
 المطلوبة لتمكين لجنة دوري المحترفين من استخدام أو استغالل هذه الحقوق وفقًا ألحكام هذه المادة.

 البث حقوق  
خصة منح ر وتملك حق ، مسابقات لجنة دوري المحترفينتعد لجنة دوري المحترفين هي المالك الوحيد لحقوق بث  

قات لجنة بمسابستغالل جميع حقوق البث المتعلقة رخصة فرعية ال التابعةالبث  جهاتحصرية الستغالل و/أو منح 
 .دوري المحترفين

يحق للجنة دوري المحترفين االحتفاظ بجميع عوائد استغالل حقوق البث، باستثناء ما يتفق عليه من توزيعات مستحقة  
 وفقًا لما تحدده اللجنة التنفيذية.و ، المشاركة إلى األندية
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 بعدم إبرام أي اتفاق أو وثيقة من شأنها أن تؤدي أيضاً عن اتخاذ أي إجراء كما تلتزم  باالمتناعتلتزم األندية المشاركة  
 إلى انتهاك حقوق البث المملوكة للجنة دوري المحترفين.

تلتزم األندية المشاركة باتخاذ جميع الخطوات التي تراها لجنة دوري المحترفين ضرورية للحفاظ على وحماية حقوق  
 ممنوحة ألي من جهات البث.الالبث والحقوق المملوكة للجنة دوري المحترفين و/أو 

الذين ين واألشخاص اآلخر  مشاركينال والالعبينتلتزم األندية المشاركة بضمان قيام جميع حاملي التذاكر وفريق العمل  
حقوق البث بالسماح و/أو تفويض لجنة دوري المحترفين وجهات البث )سواء من خالل قد تظهر صورهم فيما يتعلق ب

تخدام وتسجيل وبث صورهم ذات الصلة السبنود وشروط التذاكر أو من خالل اتفاق مكتوب أو تنازل وا عفاء( 
 ي مختلف أنحاء العالم في أي من وسائل اإلعالم.ف بمسابقات لجنة دوري المحترفين

 بما يلي: المشاركة يتعلق بحقوق البث، تلتزم األندية فيما 

افة كالعقود التي أبرمتها لجنة دوري المحترفين فيما يتعلق بالبث ومراعاة  جميعب وااللتزام التقيد .أ
 ،المحترفين دوري بخصوص مسابقات لجنة  أحكامها

لق ، وأوامر تتعوتوجيهاتما يصدر عن لجنة دوري المحترفين من تعميمات،  بكل وااللتزامالتقيد  .ب
 .مسابقات لجنة دوري المحترفينباستغالل حقوق بث 

توفير جميع مرافق البث داخل اإلستاد على النحو الوارد في الئحة اإلستادات التابعة  مشارك يتعين على كل نادي 
قات لجنة مسابرافق بالشكل المالئم الستضافة أي مباراة من مباريات للجنة دوري المحترفين وضمان تجهيز هذه الم

 .دوري المحترفين

تصوير من  (HD)عالي بوضوح  أن تزود لجنة دوري المحترفين بنسخة واحدة  المضيفةيتعين على جهة البث  
 الصحفية وملخص المباراة.تصوير المباراة والمقابالت الموجزة والمؤتمرات تشمل  أن على المباراة فور انتهائها

سهيل ، لتاألمر إن لزم ،إلى اإلستادللدخول وخالي لجهات البث  ممر آمنبالتأكد من توفير يلتزم النادي المضيف  
طلوبة األساسية ذات الصلة الم والمرافق األجهزةالفنية الخاصة بجهة البث وتجميع وتركيب  التجهيزاتعملية دخول 

 لتنفيذ حقوق البث.

وضمان عدم السماح ألي شركة  مسابقات لجنة دوري المحترفينلنادي المضيف مسؤولية حماية حقوق بث يتحمل ا 
 أو أي طاقم تصوير بالدخول إلى اإلستاد دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من لجنة دوري المحترفين./بث و

 الفكرية الملكية حقوق  
بما  رفينبمسابقات لجنة دوري المحتالمتعلقة الفكرية حقوق الملكية تعد لجنة دوري المحترفين هي المالك الوحيد لكل  

في ذلك أي حقوق قائمة أو مستقبلية تتعلق بما تملكه لجنة دوري المحترفين من أسماء، وشعارات، وعالمات تجارية، 
 .مسابقات لجنة دوري المحترفينوموسيقى، باإلضافة إلى الميداليات ودرع 

لحقوق التي سبق ذكرها الحصول على موافقة كتابية من لجنة دوري المحترفين، واالمتثال يتعين الستغالل أي من ا 
 تفرضها اللجنة.التي شروط جميع الإلى 
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حصائياتتعد جميع الحقوق المتعلقة بجدول المباريات باإلضافة إلى أي بيانات   بقات لجنة مساتتعلق بمباريات  وا 
 المحترفين. ملكًا حصريًا للجنة دوري  دوري المحترفين

 الفوتوغرافي والتصوير الفيديو تصوير حقوق  
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 
توغرافية الثابتة والمتحركة التي يمكن الحصول عليها أثناء مشاركة النادي في مسابقات لجنة دوري المحترفين. الفو 

 الصور الفردية. استغاللبحق  فقطوتقر لجنة دوري المحترفين باحتفاظ األندية/المشاركين 

 مسابقات لجنة دوري المحترفين عالمات 
لجنة دوري المحترفين لعالمات المسابقة كما تقر بأن جميع الحقوق واتفاقات الملكية: تقر األندية المشاركة بملكية  

النوايا الحسنة المتعلقة بعالمات المسابقة مخولة للجنة دوري المحترفين. وال يجوز لألندية المشاركة منح أي حقوق أو 
 للغير.مسابقات لجنة دوري المحترفين تراخيص باستخدام عالمات 

: يجب أن توافق لجنة دوري المحترفين كتابيًا على عالمات مسابقات لجنة دوري المحترفينالمات استخدام األندية لع 
. ويجب على األندية المشاركة استخدام المصطلحات التالية فقط عند اإلشارة إلى مسابقات لجنة دوري المحترفين

 التحريري فقط:مشاركتهم في مسابقات لجنة دوري المحترفين على أن تستخدم في السياق 

 .دوري الخليج العربي .أ

 مسابقة كأس الخليج العربي. .ب

 .كأس سوبر الخليج العربي .ج

 .عاماً  21تحت دوري  .د

المصرح به: يسمح لألندية المشاركة تصميم شعار مدمج يحتوي على الرمز الرسمي لمسابقات لجنة  الشعار المدمج 
"النادي المشارك". ويمكن الحصول على المواد الالزمة إلعادة دوري المحترفين واسم النادي المشارك مع اإلشارة إلى 

إنتاج الشعار المدمج المصرح به من لجنة دوري المحترفين. ال يجوز، بدون الموافقة الكتابية للجنة دوري المحترفين، 
ذه كانت ه إضافة أية عالمات أخرى أو وضعها إلى جانب الشعار المدمج المصرح به بطريقة تثير الشك حول ما إذا

 العالمة جزءا من الشعار المدمج المصرح به أم ال.

يتم توفير إرشادات هوية العالمة التجارية أللقاب بطوالت لجنة دوري المحترفين والعالمات الرسمية ساإلرشادات:  
ية من قبل ة كتابلألندية المشاركة، وحتى يتم ذلك ال يجوز لألندية المشاركة استخدام هوية العالمة التجارية دون موافق

 لجنة دوري المحترفين.

 دوري المحترفين حتى يتملجنة  بمسابقاتاالستخدامات المقترحة للعالمات الرسمية الخاصة  جميعيجب تسليم  
 الموافقة عليها كتابة.
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 عالمات األندية المشاركة 
 بداية من أسابيع( 6) ستة قبل الرسمية األندية وأسماء بشعارات المحترفين دوري  لجنة المشاركة األندية تزود أن يجب 

 . الرياضي موسم

 :التالية بالصيغ المشاركة األندية شعارات كافة توفير يجب 

 (فيكتور إالستريتور أدوبي ملف) Al. .أ

 (فيكتور إالستريتور أدوبي ملف) PDF. .ب

 (فوتوشوب بيكسل أدوبي 311dpiملف ) JPG. .ج

 يجب. الدوري  موسم بداية من أسابيع( ستة) 6 قبل دعاية وهويات جديدة رسمية شعارات تقديم المشاركة لألندية يمكن 
 .الدوري  موسم طوال حالها على الدعاية وهويات الرسمية الشعارات بقاء

التصاميم سواًء كانت مطبوعة أو رقمية، لتتوافق مع تغيير بالمسابقة ملزمة باللجنة أو األندية المشاركة ال تعتبر  
إجراء مثل هذه التغييرات، يتحمل النادي وافقت اللجنة على الشعارات المقدمة بعد الموعد النهائي المحدد. وفي حال 

 كافة المصاريف والتكاليف المتعلقة بهذا التغيير. 

( 8لجنة دوري المحترفين بجميع شعارات الشركاء التجاريين والرعاة قبل ثمانية ) تزوديتوجب على األندية المشاركة  
 أسابيع من بداية الموسم. 

 الضيافة حقوق    
يتحمل النادي المضيف وحده مسؤولية تخصيص مساحة كافية للشركات التابعة للجنة دوري المحترفين وتخصيص  

 يوم المباراة. فيلهامة الشخصيات الهامة وكبار الشخصيات اة مكان الستضاف

تشمل االستضافة المقدمة توفير األطعمة والمشروبات، باإلضافة إلى المرافق المخصصة لهم مثل مقاعد الشخصيات  
شخصيات الهامة وكبار الشخصيات الهامة وصاالت تناول الالهامة وكبار الشخصيات الهامة وأماكن انتظار سيارات 

 لجنة دوري المحترفين.التابعة لستادات اإلالطعام والحمامات وفقا لالئحة 

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

يتعين توفير ما يكفي من الطعام والشراب لكل الجماهير الحاضرة في المباراة، وتأمين ممرات آمنة وخالية للوصول  
 البيع.اطق لمن

أمتار  3× أمتار عرضًا  3أبعادها  للمأكوالت والمشروباتمتفرج منصة  2511لكل  المشارك يجب أن يملك النادي 
طواًل. يجب تجهيز المنصة بالطاقة والتوصيالت الكهربائية الكافية المناسبة لتخزين الطعام ومبيعات األطعمة 

 والمشروبات.
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ات مباعة االلتزام بلوائح األمن والشرطة والبلدية والعمل على أن تكون جميع يراعى في تعبئة أي أطعمة أو مشروب 
 .بها عمولمطابقة للوائح الصحية الموالتخزين البيع نقاط 

 كرات المباريات والتمارين 
 لكرات القدم الرسمية للمباريات وكرات اإلحماء، ولها الحقتعتبر لجنة دوري المحترفين هي المالك الحصري والوحيد  

 االستفادة من هذه الحقوق بالشكل الذي تراه مناسبًا في 

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

  األعالم وحاملي الكرات وجامعي الرسميين والموظفين الالعبين معدات 
 .الخاصة بلجنة دوري المحترفينيرجى الرجوع إلى لوائح المعدات  

 الصحفية المؤتمرات 
هي المالك الوحيد والحصري للخلفيات اإلعالمية، وهي وحدها تتكفل بتصنيعها و توزيعها على  المحترفينلجنة دوري  

 األندية المشاركة

 المعتمدةلنادي اة خلفيأن تعرض أثناء المؤتمر  ويجبالمباراة التي تنعقد قبل المؤتمرات الصحفية  األنديةتستضيف  
 اإلضافة إلىب المؤسسات التجارية التابعة للجنة دوري المحترفين اتإعالن تحتوي علىلجنة دوري المحترفين والتي من 

مؤتمرات للتعرف على نموذج خلفية ال 2المحلق رقم . يرجى االطالع على الشركاء التجاريين التابعين للنادي المشارك
 الصحفية الرسمية.

بل أو قللشركاء التجاريين للنادي بأي أسلوب في أي مؤتمرات صحفية رسمية أو أي تعريف آخر  منتجات لن تظهر  
 (.3 -12و  2-12)المشار إليه في المادة  2 رقم في الملحق تم تفصيلهاعقب المباراة إال في المساحة المحددة التي 

 المحترفين  لجنة دوري  إرشاداتيتوجب على النادي المشارك طباعة العالمات التجارية لشركائه التجاريين بما يتفق مع  

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

للجنة دوري المحترفين الحق الحصري في وضع عالمات تجارية أو منتجات رعاتها وشركائها التجاريين على طاوالت  
 المؤتمرات الصحافية

 الميكروفون منصة   
سواًء لخليج العربي )لكل مباراة من مباريات دوري ا على طاولة المؤتمر الصحفي الميكروفون يجب تثبيت منصات  

متحدث أمام الشخص ال بالنسبة للمؤتمر الصحفي ما قبل المباراة أو المؤتمر الصحفي ما بعد المباراة( على ان يوضع
 .الميكروفون نموذج عن منصة  ( للتعرف على3ى االطالع على الملحق رقم )الذي يحضر المؤتمر، يرج
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   المختلطة المنطقة 
من ة مجموعتحتوي على ، على أن لجنة دوري المحترفين معتمدة منيجب أن تحتوي المنطقة المختلطة على خلفية  

. يرجى التجاريين التابعين للنادي المشارك الشركاءالتجارية التابعة للجنة دوري المحترفين باإلضافة إلى  المؤسسات
 المنطقة المختلطة.في مستخدمة للتعرف على عينة الخلفية ال 3رقم  ملحقالالرجوع إلى 

 طلبها مت التي اإلعالمية الخلفيات سواءً  اإلعالمية، الخلفيات استخدام( األندية ذلك في بما) ثالث طرف ألي يجوز ال 
 بعد ام الصحفي والمؤتمر المباراة قبل ما الصحفي المؤتمر ألغراض سوى  اإلضافية، اإلعالمية الخلفيات أو مسبقاً 
 أو دالاستب أيضاً  يجوز ال كما(. فالش السوبر مقابالت) السريعة والمقابالت المختلطة المنطقة ومقابالت المباراة
 دوري  لجنة نم مسبقة موافقة بدون  اإلضافية أو مسبقاً  المطلوبة اإلعالمية بالخلفيات الخاصة األلمنيوم إطارات تغيير

 .المحترفين

 الموجزةالسريعة والمقابالت  المقابالت 
 دوري الخليج العربيقد يجري كل من العبي وموظفي كل نادي مشارك مقابالت موجزة قبل وبعد كل مباراة في  
بين، أو اللعب ونفق الالعميدان بين الموجودة في المنطقة  كأس الخليج العربيمسابقة و  سوبر الخليج العربيكأس و 

 ين.في أي مكان آخر يحدده المسؤول اإلعالمي للجنة دوري المحترف

 ورصهذه اللقاءات فقط أمام الخلفية التي اعتمدتها لجنة دوري المحترفين والتي ستحتوي فقط على  كون ت أن يجب 
للتعرف على عينة  4رقم  ملحقالالتجارية التابعة للجنة دوري المحترفين. يرجى الرجوع إلى  المؤسساتوأشكال 

 جزة.المقابالت الرسمية المو في الستارة الخلفية المستخدمة 

بدخول  لموردي لجنة دوري المحترفينوالسماح  الموجزة،خلفيات المقابالت لتخزين مخزن نظيف بتوفير األندية  تلتزم 
لجنة دوري ل خلفيات المقابالت الموجزةتدل على  بلوحةيجب اإلشارة إلى منطقة التخزين المخصصة ، منطقة التخزين

 .المحترفين

  المطبوعة المواد 
رضه العربية واإلنجليزية لكل مباراة تقام على أ تينبرنامج يوم المباراة باللغ تصميم وا عداديجب على النادي المضيف  

 .دوري الخليج العربيفي 

هذه يقوم بإعداد النموذج الخاص به. وفي أو قد  5 رقم ملحقالالموجود في  النموذجد يستخدم النادي المضيف ق 
 ما يلي:يتأكد ملمضيف أن يجب على النادي ا، الحالة

وم المباراة يبرنامج  تقديم نموذج يجبو الموسم. ثابتًا على مدار أن يكون لبرنامج يوم المباراة تصميما  .أ
)أربعة( أسابيع على األقل من أول مباراة تقام على أرض النادي في  4 للجنة دوري المحترفين قبل 

عد ب البرنامجعدل ييعد اعتماد لجنة دوري المحترفين نهائيا ويجب أال و . دوري الخليج العربي
 االعتماد.
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صفحة واحدة على األقل من صفحات البرنامج في  والرعاةشعار لجنة دوري المحترفين إدراج يجب  .ب
 (.6في الملحق هو موضح التصميم كما  راجع)

 لهذه المواد المطبوعة. اتقد يقبل النادي المضيف أي إعالن 

تابعة الأو عالمات المسابقة  ةجب على لجنة دوري المحترفين اعتماد أي نشرة تحتوي على شعار أو عالمات تجاريي 
 عد االعتماد.بهذه النشرة يعد اعتماد لجنة دوري المحترفين نهائيا ويجب أال تعدل و . ، وغيرهادوري المحترفين للجنة

 الثابتة واللوحات  LED المضيئة اإلعالنية اللوحات الملعب لمحيط اإلعالنية الحقوق  
أو اللوحات    LEDالمضيئةاللوحات اإلعالنية  عبر حول الملعب سواء كانتالموجودة الحقوق اإلعالنية  تؤول 

 للجنة دوري المحترفين. الثابتةاإلعالنية 

 على تأمين ما يلي:تحرص األندية المشاركة يجب أن  

 .LED اللوحات اإلعالنية المضيئةالمسائل المتعلقة بـجهة اتصال واحدة دائمة لكافة بيانات  .أ

زالة ومنطقة الملعب بشكل حر للسماح بتركيب ستادإلدخول ا .ب  LED اللوحات اإلعالنية المضيئة وا 
 بعد إعالم النادي.

في الئحة  7كما يظهر في الملحق  LED اللوحات اإلعالنية المضيئة لتركيبمساحة على الملعب  .ج
 قوانين تسويق لجنة دوري المحترفين.

ولتركيب اللوحات  ات لجنة دوري المحترفينإستادمن الئحة  39المادة  بحسبمتطلبات الطاقة  .د
 ( ساعات5قبل المباراة بخمس ) LED المضيئة اإلعالنية 

بعيدًا عن   LEDية المضيئة منطقة تخزين خارج أرض الملعب مخصصة لصناديق اللوحات اإلعالن .ه
 مجال الكاميرا

المؤقتة بجانب  LED اإللكترونيةمنطقة مخصصة لوحدة التحكم بعمليات تشغيل اللوحات اإلعالنية  .و
 أرض الملعب حسب ما تقوم بتحديده لجنة دوري المحترفين.

  LED اللوحات اإلعالنية المضيئة األمن بكافة األوقات للحرص على سالمة توفير  .ز

، يجب أن يحرص النادي المضيف LED اللوحات اإلعالنية المضيئةفي حال ري النادي المضيف ملعبه بعد تركيب  
 وحمايتها من المياه LEDاللوحات اإلعالنية المضيئة على تغطية 

من وقت تركيبها، ويترتب على  LEDيكون النادي المضيف مسؤواًل مسؤولية تامة عن اللوحات اإلعالنية المضيئة  
 النادي تعويض مزود اللوحات اإلعالنية المضيئة عن أي تلف أو ضياع. 

ساعة وذلك بعد موافقة النادي على مواعيد  72مثبته على أرضية لمدة  LEDستبقى اللوحات االعالنية المضيئة  
 التركيب واالزالة المرسلة اليه من مزود الخدمة. 
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ن المباريات كل مباراة مفي لحقوق اإلعالنية للنادي المضيف التالية ل دقائقبتخصيص الحترفين تقوم لجنة دوري الم 
  دقيقة في الشوط الثاني(. 15دقيقة في الشوط األول، و 15دقيقة ) 31على أرضه: المقامة 

لنادي اني( لسيتم توفير عشر دقائق إضافية بالمباراة )خمس دقائق في الشوط األول وخمس دقائق في الشوط الث 
يجب رفع نسخة من صفحة االتفاقية المضيف حال إثبات الحاجة إلى هذه الدقائق كجزء مكّمل للعقد التجاري، 

الممنوحة لشريك النادي المضيف باإلضافة إلى صفحة  LEDل دقائق اللوحات اإلعالنية المضيئة التجارية التي تفّص 
  سمي إلى لجنة دوري المحترفين العتمادها.توقيع وختم النادي المضيف والشريك التجاري الر 

جهات )وليس للالتجاريين فقط المضيفة من قبل شركاء األندية يجوز استخدام وقت اللوحات اإلعالنية المضيئة  
ثمانية  إلىى دقيقتين كحد أدنفترة عرض تتراوح ما بين على  ( وستحصل كل عالمة تجارية في كل مباراةالمعلنة

 .دقائق كحد أقصى

 مشغلة وتعرض اإلعالنات قبل المباراة بساعة واحدة.  LEDيجب أن تكون اللوحات اإلعالنية المضيئة  

النادي  المذكورة أعاله، يجب أن يقدم 4-16حقوقه وفقًا للمادة رقم  تنشيطإذا كان النادي المضيف يرغب في  
جنة لللمورد المعين من قبل مضيئة الجرافيك التي يرغب في عرضها على اللوحات اإلعالنية ال رسومات المضيف

صيغة بيجب أن تقدم الرسومات إلى اللجنة .قبل المباراة المقامة على أرضه بخمسة أيام على األقل دوري المحترفين
MPEG بالمواصفات التالية 

 األبعاد
 تكرار بالمحيط( 21)بكسل  56X720  - 1 الخيار

 بكسل 56x1440  - 2 الخيار 

 الصورة

  :EPS  - 1الخيار 

  :EPS  - 2الخيار  

Hi-Res  Illustrator/ Vector PDF/ PSD 

 MOV غير مضغوط  الفيديو

 ةصور  الترميز

 ثانية 31 طول الصور

 إطار/ بالثانية 25 لقطات الشاشة/ اإلطارات

 RGB نموذج اللون 
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 ميغابايت 51 حجم الملف/ البيانات األقصى

 ثانية  10-7.5 الزمن األقل لكل شريحة عرض

  ثانية  30  في صورة 4-3 العدد األقصى لشرائح العرض

دقائق صور اللوحات اإلعالنية المضيئة والرسومات قبل المباراة توزيع النادي المشارك تفصيل  لم يقدمفي حال  أ( 

 المحترفيندقائق النادي إلعالنات لجنة دوري  استخدام، سيتم بخمسة أيام على األقل المقامة على أرضه

بسبب قلة  6-1-17إذا كان النادي المشارك غير قادر على استخدام وقته اإلعالني المخصص وفقا للمادة رقم  ب(

 .الشركاء التجاريين للنادي، ستعود الدقائق غير المستخدمة إلى لجنة دوري المحترفين

بين الجهات التجارية التابعة للجنة دوري ينبغي أن يتناوب العرض أثناء المباراة على اللوحات اإلعالنية المضيئة 

 المحترفين والشركاء التجاريين للنادي.

 حقوق عرضعرض ما قبل المباراة )يبدأ قبل ساعة من انطالق المباراة( و حقوق  تملك لجنة دوري المحترفين ج(

 .هاية(دقيقة بعد انطالق صافرة الن 15عرض ما بعد المباراة )حتى االستراحة بين الشوطين وحقوق 

 اناتببيالمحترفين  دوري األندية المشاركة لجنة  تزود أن( أربعة أسابيع من بداية موسم الدوري، يجب 4) قبل د(

تعني بيانات الالعبين أسماء الالعبين  .  LEDعلى اللوحات اإلعالنية المضيئة الفرق  تشكيل ين لعرضكالالعبين المشار 

 .الالعبين م قمصانارقأين و المعروفة باللغة االنكليزية وصور الالعب

 Protireds  بورتيريدز 
 *للجنة دوري المحترفين. يرجى االطالع على الصور في الملحق رقم  بورتيريدزتعود ملكية حقوق اإلعالن على  

 . البورتيريدزللتعرف على تفاصيل 

في األماكن المحددة من قبل لجنة دوري المحترفين قبل ساعة  سيقوم مورد لجنة دوري المحترفين بتركيب بورتيريدز 
 من زمن انطالق كل مباراة من دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي وكأس سوبر الخليج العربي. 
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أن  الوصول إليها. يجببعلى األندية تخزين البروتيريدز في مكان نظيف والسماح لمورد لجنة دوري المحترفين  
يجب اإلشارة إلى منطقة  على أمان مخزن البورتيريدز وعدم تعرضه ألي أضرار خالل الموسم. ديةاألنتحرص 

 التخزين المخصصة بلوحة يكتب عليها بورتيريدز لجنة دوري المحترفين.

 الكبيرة الشاشات 
لجنة دوري لباستثناء األوقات التالية التي يجب حجزها  المضيف تعود حقوق العرض على الشاشات الكبيرة للنادي 

 المحترفين و/ أو شركاء لجنة دوري المحترفين التجاريين: 

: انظر الصور /( دقيقة عند اإلعالن عن تشكيل الفريق15عشر ) ةقبل انطالق المباراة بخمس .أ
 .2-8والرسومات في الملحق رقم 

 خمس دقائق قبل بداية المباراة. .ب

 (. 8.4أثناء المباراة )انظر الصور في الملحق  .ج

 دقائق خالل االستراحة بين الشوطينخمس  .د

 خمس دقائق بعد صفارة النهاية مباشرة .ه

 :  8في الملحق  أدناه الصور كما هو موضحعرض كما أنه على األندية  

 ( 8.1المباراة )الملحق  معلومات .أ

 (8.2تشكيل الفريق )الملحق  إعالن .ب

 الفريق دكة 
 ين حقوق اإلعالن على دكتي الفريق تملك  األندية 

 اإلضافي  وقت اللعب لوحات 
 . اإلضافي  اللعب وقت لوحات على الدعاية حقوق  المحترفين دوري  لجنة تملك 

 ملصقات عوض المشاركة األندية  على يجبو  الدعايات بملصقات المشاركة الفرق  بتزويد المحترفين دوري  لجنة تقوم 
 ثالث( 13) قبل اللوحة على مثبتة الصحيحة الدعايات أن على والحرص اإلضافي اللعب وقت لوحات على الدعاية
 .المباراة انطالق من ساعات

 (اإلرشادية والالفتات الغرف) الالفتات 
الملحق رقم و  1-9يجب وضع الالفتات والعالمات في جميع الغرف التالية باستخدام النماذج المرفقة في الملحق رقم  

9-2. 

 .ير مالبس الفريق المضيفيغرفة تغ .أ

 .مالبس الفريق الضيفير يغرفة تغ .ب
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 .غرفة الحكام .ج

 .مكتب لجنة دوري المحترفين .د

 .غرفة مراقبة تعاطي المنشطات .ه

 .الغرفة الطبية للفريق .و

 .غرفة المؤتمر الصحفي .ز

 يين.منصة اإلعالم .ح

 .المركز اإلعالمي .ط

 المختلطة.المنطقة  .ي

 .الغرفة الطبية للجماهير .ك

 .موقع المعلق .ل

 .أستوديو التليفزيون  .م

 .أسم النادي المشارك(دكة االحتياط )مع  .ن

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

 المباراة يوم أنشطة 
عاب الحصر، أل الالمثال يجوز للنادي المضيف إقامة أنشطة في يوم المباراة، وتتضمن هذه األنشطة، على سبيل  

للمشجعين. ويمكن إجراء هذه األنشطة قبل بداية المباراة أو في الفترة ما بين  والسحوبات على الجوائز اليانصيب
 الشوطين أو بعد المباراة.

أبدى النادي المضيف رغبته في إقامة األنشطة في يوم المباراة، يجب عليه تقديم طلب كتابي للموافقة على هذه  إذا 
رقميًا على  اتويتم تقديم الطلب )ما لم يتم تحديد مدة اقصر( قبل أسبوعين على األقل من يوم المباراة المحدداألنشطة 

يتوفر نموذج أنشطة يوم المباراة للتنزيل من الموقع  .(11في الملحق رقم  نموذج بي دي إف يمكن تعديله كما
ذج المستكملة وتوقيعها وختمها وتصويرها ضوئيًا االلكتروني الرسمي للجنة دوري المحترفين. يجب طباعة النما

رسالها إلى عنوان البريد االلكتروني    . activations@agleague.aeوا 

لن يتم فإنه وايضا ( أيام عمل قبل يوم المباراة، 5أقل من خمسة )في مدة يتم تقديمه الموافقة على أي طلب  تتملن  
 .22قبول الطلبات المقدمة إال إذا كانت باستخدام النموذج المذكور في المادة 

  

mailto:activations@agleague.ae
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 ألنشطة المقامة في يوم المباراة:فيما يتعلق بايجب إتباع المبادئ التالية  

 :ةاألوقات التالي فيإقامة أية أنشطة يصرح بال  .أ

 دقيقة قبل انطالق ركلة البداية. 21دقيقة قبل انطالق ركلة البداية و 53في الفترة ما بين 

 دقائق قبل انطالق ركلة البداية وحتى فترة ما بين الشوطين. 11 بداية منفي الفترة 

 دقائق قبل انطالق ركلة بداية الشوط الثاني وحتى نهاية المباراة. 4في الفترة من 

 .ملعب المباراة اإلضرار بأرضيةال يجوز أن تتسبب هذه األنشطة في  .ب

 اإلستاد. داخلأن تشكل هذه األنشطة خطرا على الجمهور الحاضر ال يجوز  .ج

ب في الموافقة على أو رفض طلبحقها وتحتفظ اللجنة  ،يجب أن توافق لجنة دوري المحترفين على جميع األنشطة 
ض الرسمية عبر البريد االلكتروني من العنوان و سيتم إرسال كافة الموافقات أو الرف النادي المضيف.

activations@agleague.ae 

 موافقة السلطات الوطنية والمحلية المعنية على جميع األنشطة المقامة. يتحمل النادي المضيف مسؤولية التأكد من 

 ةلمن األطراف في حاا ال تتحمل لجنة دوري المحترفين المسؤولية القانونية تجاه أي من األندية المشاركة أو غيره 
 رسوم أو تكاليف ناتجة عن األنشطة التي يقيمها النادي المضيف.تكبد حدوث خسائر أو أضرار أو 

لألندية المشاركة في مباراة كأس سوبر الخليج العربي ونهائي كأس الخليج العربي القيام بانشطه متنوعه في  يمكن 
نة دوري لج منطقة الجمهور الرسمية والتي تحددها لجنة دوري المحترفين على ان يتم اعتماد كافة النشاطات من قبل

ايام على االقل من موعد المباراة ، و تحتفظ لجنة دوري المحترفين بحقها باعتماد أو  (11) عشرةالمحترفين قبل 
ريد عبر الب لألنديةرفض اعتماد طلب النادي المشارك وسيتم إرسال كافة الموافقات و/او الُرُفض بشكل رسمي 

 activations@agleague.aeااللكتروني من العنوان التالي: 

في االستاد المقامه عليه مباراة كأس سوبر الخليج العربي ونهائي كأس الخليج )غير التجارية(  النادي شعارات 
 العربي:

 العربي الخليج كأس ونهائي العربي الخليج سوبر كأس استاد في( التجارية غير) النادي شعاراتيجب أن تقتصر  
 .*المحترفين دوري  لجنة تختارها التي المناطق على

 قبل من شرائها تم قد المقاعد تلك تذاكر تكون  ان يجب للمقاعد،( التجارية غير) النادي شعارات تغطية حال في 
 . **النادي

 الخليج رسوب  كأس مباراة في( التجارية غير) النادي شعارات تركيب أوقات بتحديد المحترفين دوري  لجنة ستقوم  
 م1.5*  م1.5 من أكبر بمساحة( شعارات) بانرات أي بدخول يسمح لن وبعدها، العربي الخليج كأس ونهائي العربي

 .*االستاد إلى
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 الدعايه اعمال عرض العربي الخليج كأس ونهائي العربي الخليج سوبر كأس  مباراة في المشاركة االندية على يجب 
 موعد تحديد يتم لم ما مباراةال موعد من االقل على أيام عشرة( 11) قبل لالعتماد المحترفين دوري  لجنة على لديها
 .اقصر

 لخليجا كأس ونهائي العربي الخليج سوبر كأس مباراة بعد مباشرة( التجارية غير) النادي شعارات كافة إزالة يجب 
 *بيالعر 

 درهم على أي نادي ال يلتزم بتطبيق هذا البند . 310111*سيتم فرض مبلغ 

  درهم على أي نادي ال يلتزم بتطبيق هذا البند باالضافة الى قيمة تذاكر المقاعد المغطاة. 310111** سيتم فرض مبلغ 

 واالمتياز الترويج قوق ح 
يحق للنادي المضيف تخصيص منطقة في منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة حتى يقوم فيها النادي المضيف و/أو  

 بيع منتجاته وتقديم خدماته.و  عرضو  عيناتق االمتياز من خالل عرض شركاؤه التجاريين بممارسة حقو 

ى تتمكن المحترفين حت ي يقوم النادي المضيف بتوفير مساحة كافية في منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة للجنة دور  
ت عينالاعرض وتقديم  طريق عنو/أو الجهات التجارية التابعة لها من ممارسة حقوق االمتياز الحصرية  اللجنة

 للجنة دوري المحترفين و/أو الجهات الالزمة المخصصةوتقديم خدماتها. ويتم إتاحة المساحة  منتجاتهابيع و  عرضو 
 التجارية التابعة لها دون مقابل مالي من لجنة دوري المحترفين و/أو الجهات التجارية التابعة لها.

 سفراء نجوم الدوري  
 سفراء بصفة ليعملوا إماراتيين،( 2) اثنان منهم يكون  ،نجوم العبين( 4) أربعة المشاركة األندية ترشح أن يجب 

 بالمهام هؤالء( 4) األربعة الالعبين يقوم(. المناسب الزمني الجدول بمراعاة) موسم لكل منهم كل يومين لمدة الالعبين
 الحقوق  ةواألندي المحترفين دوري  لجنة تملك. المحترفين دوري  لجنة وأنشطة دورات وتطوير ترويج إلى تهدف التي

 .الالعبين سفراء نشاطات بعرض

 . الدوري  موسم بداية من أسابيع ثالثة( 3) قبل الدوري  نجوم سفراء بأسماء الئحة المشاركة األندية ترفع أن يجب 

 .العالج ويلةط همإصابات أو الالعبين انتقاالت على بناءً  دورياً  الالعبين سفراء لالئحة المشاركة األندية تحديث يجب 

 منض نشاط كل عن والمرسلة الموضوعة بالمعايير الدوري  نجوم سفراء التزام على المشاركة األندية حرص يجب 
 سفراء الالعبين. برنامج
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 نديةاأل  دعايات 
يسمح لألندية المشاركة بتركيب أية دعايات تجارية ضمن  ال : العربي الخليج دوري  مباريات في  األندية دعايات 

فقط في الصف األعلى )في حال كان االستاد أحادي  الدعايات تركيب يمكن التحديد، وجه وعلىمجال رؤية الكاميرا. 
حال حاجة  فيالصف( أو بين مقاعد الصف األول ومقاعد الصف الثاني )في حال كان االستاد ثنائي الصف(. 

ب تجاريًا ويج المستخدم)الشعار(  البانرللتغطية ألسباب متعلقة باألمن، يجب أال يكون  ما منطقةو/ أو  المقاعد
 اعتماده من قبل لجنة دوري المحترفين.

يعود قرار الموافقة على دعايات األندية الغير تجارية في مباريات كأس السوبر ونهائي كأس الخليج العربي بالكامل  
 حترفين لجنة دوري المإلى 

 في حال تغطية مقاعد المشجعين بدعايات النادي، يجب شراء تذاكر تلك المقاعد 

 الخليج برسو  كأس خالل للنادي التجارية غير الدعايات لعرض المخصص الوقت بتحديد المحترفين دوري  لجنة تقوم 
 االستاد الى م x  1.5 م1.5 أبعادها تتجاوز التي بالالفتات بإدخال يسمح لن. العربي الخليج كأس ونهائي العربي

 .المحدد النهائي الموعد بعد

 الدعائية ميمالتصا بإرسال العربي الخليج كأس ونهائي العربي الخليج سوبر كأس في المشاركة األندية تقوم أن يجب 
 .األقل على أيام بعشرة المباراة قبل وذلك العتمادها المحترفين دوري  للجنة

 لخليجا كأس نهائي ومباراة العربي الخليج سوبر كأس مباراة بعد مباشرة التجارية غير اإلعالنات كافة إزالة يجب 
 قيمة إلى باإلضافة درهم 31،111 بمبلغ النادي يغرم اإلعالنات، تلك إزالة يتم لم حال في. التوالي على العربي
 .المغطاة المقاعد تذاكر

 األخرى  األصول 
يجب على األندية المشاركة  مسابقات لجنة دوري المحترفين. بأصول/ممتلكاتعلى ملخص  11يحتوي الملحق رقم  

رغبت في ممارسة أي من حقوقها غير الموضحة إذا قبل أسبوعين على األقل كتابيًا إعالم لجنة دوري المحترفين 
 أعاله.

  والتسويق الحقوق  حماية 
شركاء التجاريين لألندية المشاركة، استخدام عالمات المسابقة أو عمل أي ال، بما في ذلك ألي طرف أخرال يحق  

 .أخر طرف أي أو المسابقات بين عالقةأي  تقريرشيء من شأنه 

لمستند الالئحة ال يحق ألي من األندية المشاركة استغالل أي من الحقوق التجارية، ما عدا الحقوق الممنوحة وفقا  
يع الخطوات الممكنة، خاصة فيما يتعلق بالجمهور واإلستادات ومالكي اإلستادات، . كما تتخذ األندية جمالحالي
( و/أو المرخص لهم 1حقوق لجنة دوري المحترفين والجهات التجارية التابعة لها )طبقا للملحق رقم  وتفعيللحماية 

 الرسميين.
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لمحترفين ضرورية لصيانة وحماية الحقوق تتخذ األندية المشاركة جميع اإلجراءات الالزمة والتي تراها لجنة دوري ا 
التجارية الخاصة بلجنة دوري المحترفين وجميع الحقوق الممنوحة للجهات التجارية التابعة لها و/أو المرخص لهم 

 الرسميين.

 الفصل الرابع:التذاكر
  عامة أحكام 
 دوري المحترفين نظام قطع تذاكر مركزي، تلتزم كافة األندية باستخدام هذا النظام.  لجنةفي حال تقديم  

 لوائح التذاكر )دوري الخليج العربي ومسابقة كأس الخليج العربي( 
سوف يتحمل النادي المضيف مسؤولية التذاكر بما في ذلك طبعها وتوزيعها وبيعها وتوفر لجنة دوري المحترفين  

(. ويجب أن يضمن 12دعوة الذي يتوجب على النادي المضيف استخدامه )راجع الملحق رقم تصميم للتذكرة وال
 .النادي المضيف أن كافة التذاكر والدعوات المطبوعة تشتمل على ترقيم المقاعد والترقيم المتسلسل

لى جميع ع تصدر لجنة دوري المحترفين بالتنسيق مع النادي المضيف شروط وأحكام خاصة لتوزيع التذاكر تطبق 
حاملي التذاكر ويجب إرسال هذه الشروط واألحكام إلى جميع األطراف المعنية. ويحق للنادي المضيف االحتفاظ 

يلتزم كل نادي مشارك في الدوري و قبل بداية الموسم بيان رقم حسابه المصرفي ليتمكن   بجميع إيرادات التذاكر.
  .اءهاالنادي الضيف من إيداع ثمن التذاكر المطلوب شر 

من سعة اإلستاد  %11لجمهور الفريق الضيف بنسبة إجمالية تبلغ تقريبًا   يجب على النادي المضيف حجز مقاعد 
في حال توفرت الشروط المشار اليها في المادة التالية  %31ويمكن ان تزداد هذه النسبة الى  لكل مباراة اإلجمالية

المقاعد في منطقة الجمهور الضيف باإلضافة إلى قسم  ، يجب اعتماد لجنة دوري المحترفين عدد  (31/2)
  .التخصيص و سوف يبقى هذا القسم على حاله طوال فترة المسابقات

من سعة االستاد اإلجمالية، بعد اتباع  % 31يحق للنادي الضيف و في كل مباراة بطلب يصل الى ما نسبته  
  : اإلجراءات التالية

( عشرة أيام عمل على 11يجب أن يقدم النادي الضيف طلب شراء التذاكر للنادي المضيف قبل ) .أ
 االحد، االثنين، الثالثاء، االربعاء، الخميس و السبت(  يوم المباراة. وايام العمل هي )  األقل من

ن لجنة طلب الشراء المشار اليه اعاله يجب ان يكون على النموذج طلب شراء التذاكر المعتمد م .ب
دوري المحترفين ، ويجب ان يقدم للنادي المضيف مع نسخة من التحويل المصرفي لحساب النادي 

 . المضيف والتي تثبت دفع قيمة التذاكر المطلوب شراءها

في حال اتبع النادي الضيف جميع اجراءات شراء التذاكر المشار اليها اعاله ، يجب على النادي  .ج
( ثماني وأربعين ساعة على األقل من زمن انطالق 48تم شراؤها قبل )المضيف توفير التذاكر التي 

  .المباراة
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في حال عدم تقديم طلب شراء التذاكر وفقا للشروط الوارده اعاله ، يعتبر الطلب الغيا وكأن لم  .د
 . يكن

ر على ان تتوفر اكفي حال لم يقدم النادي الضيف طلبا لشراء التذاكر، يلتزم النادي المضيف على توفير منفذ بيع تذ 
م على االقل ،ويجب ان يكون قائم 2م في 2ان تكون مساحته  علىفيه شروط النظافة وان يوضع بشكل عملي 

ويعمل بشكل كامل يوم المباراة بالقرب من اماكن جلوس النادي الضيف. يجب تمكين جماهير النادي الضيف من 
ن ركلة البداية ، على ان يتحمل النادي المضيف جميع ساعات على االقل م 3شراء تذاكر لحضور المباراة قبل 

 .تكاليف بيع التذاكر كما هو محدد في هذه الفقرة

، يحق للنادي الضيف 31.4إن رغب النادي الضيف بشراء التذاكر اإلضافية، فيما عدا ما هو مشار إليه في المادة  
 .ي المطلوب وطريقة الدفعمفاوضة النادي المضيف واالتفاق بينهما على عدد التذاكر النهائ

 االنضباط  وفي حالة الفشل في االلتزام بهذه المادة، تحال األندية المشاركة إلى لجنة 

توزيع التذاكر و/او  بيعالتذاكر المعتمدة من لجنة دوري المحترفين، وال يجوز بتاتًا بيع التذاكر فقط في أكشاك  بيعيتم  
 على بوابات االستاد.

 بقائمة األسعار التالية في كل مباريات مسابقات لجنة دوري المحترفين:يراعى التقيد  
( والدرجة 3في حالة عدم وجود فراغات بين مقاعد الدرجة ) 

(1) 

( 3بين مقاعد الدرجة )  في حالة وجود فراغات 

 (1والدرجة )

 السعر )درهم إماراتي(  السعر )درهم إماراتي( القطاع

 21  - (3الدرجة )

 11  21 (1)الدرجة 

 51  51 (2الدرجة )

 المقصورة
 تقوم إدارة النادي بتحديد السعر

 
 تقوم إدارة النادي بتحديد السعر

 من سعة اإلستاد بأسعار خاصة )أقل ما هو محدد أعاله( وفقاً ألنشطة النادي الترويجية. %21بيع  يجوز

 

يخصص النادي المضيف العدد التالي من التذاكر المجانية ويرسله إلى مقر لجنة دوري المحترفين قبل أسبوعين يجب أن 

 .مسابقة لجنة دوري المحترفين في إطارعلى األقل من الموعد المحدد لبداية المباراة التي تقام 

 الفئة األولى الشخصيات الهامة كبار الشخصيات الهامة  المؤسسة الرقم

 51/34 21/81 3/9 شركاء الجهات التجارية التابعة .2

، يلتزم النادي المضيف بتزويد لجنة الخليج العربي لدوري ، لمباراة عرض الجوائز 31.11 رقم المادة بمراعاة 
 من تلك المشار إليها في المادة من التذاكر متزايدبعدد أكثر دوري المحترفين 
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 وتخصيص تذاكر منفصل لمباراة تقديم الجوائز.   متطلبستصدر لجنة دوري المحترفين  

اإلحصاء الدقيق لعدد الجماهير. ويجب إحصاء جميع الحاضرين في التأكد من يجب على النادي المضيف  
لثانية االدرجة المباراة بما في ذلك كبار الشخصيات الهامة والشخصيات الهامة واإلعالميين ومشجعي الدرجة األولى و 

 جميع منافذ الدخول.موجود عند  بواسطة نظام إلكتروني أو نظام إحصاء يدوي  والثالثة، سواء

نظام اإلذاعة الداخلية في الدقيقة  باستخداميتحمل النادي مسؤولية إعالن اإلحصاء الدقيق لعدد الجماهير  
 السبعين من كل مباراة من مباريات المسابقة.

ليج سوبر الخوكأس  كأس الخليج العربي ونهائي كأس الخليج العربي نهائيات نصف) التذاكر توزيع لوائح 
 (العربي

ذاكر تتحمل لجنة دوري المحترفين مسؤولية التسوف سوبر الخليج العربي  كأسو  مسابقة كأس الخليج العربيلنهائي  
مسؤولية  يفةية المضاألندتحمل ت، كأس الخليج العربي مسابقةولنصف نهائي  وتوزيعها وبيعها. طباعتهابما في ذلك 

 التذاكر بما في ذلك طباعتها وتوزيعها وبيعها.  

تصدر لجنة دوري المحترفين بالتنسيق مع النادي المضيف شروط وأحكام خاصة لتوزيع التذاكر تطبق على جميع  
ين حاملي التذاكر ويجب إرسال هذه الشروط واألحكام إلى جميع األطراف المعنية. ويحق للجنة دوري المحترف

 27.6و  31.4التذاكر حسب المواد أرقام تقوم األندية المشاركة بتقديم طلب و االحتفاظ بجميع إيرادات التذاكر. 
 أعاله. 

 التالي: التالي على النحو كأس الخليج العربي مسابقةيجري تخصيص تذاكر نصف نهائي سوف  

 الفئة المحترفينلجنة دوري  النادي المضيف/ الفريق أ النادي الضيف/ الفريق ب

 كبار الشخصيات المهمة 11/3 175% 125%

 الشخصيات المهمة 11/3 175% 125%

 1الفئة  200 275% 225%

 الفئة الثانية غير قابلة للتطبيق 50% 50%
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 على النحو التالي: سوبر الخليج العربي كأسو  كأس الخليج العربي مسابقةلنهائي يتم تخصيص التذاكر  

 النادي الضيف / الفريق ب النادي المضيف / الفريق أ دوري المحترفينلجنة  الفئة

 11/3 11/3 11/3 كبار الشخصيات الهامة

 11/3 11/3 11/3 الشخصيات الهامة

 2 %51 2 %51 211 الفئة األولى

 %51 %51 غير قابلة للتطبيق الفئة الثانية

 

 مالحظة:

الخاصة بمسؤولي المباريات التابعين للجنة  عدد المقاعدمن السعة اإلجمالية للفئة المذكورة بعد اقتطاع  1/3 .1

من السعة اإلجمالية للفئة المعنية بعد اقتطاع عدد المقاعد للجنة دوري المحترفين  %25و  %75، دوري المحترفين

 ومسؤولي مباريات لجنة دوري المحترفين

 تذكرة للجنة دوري المحترفين. 211اإلجمالية للفئة األولى بعد اقتطاع من السعة  51% .2

، يتم عرض حصتها 2-28وفقا للمادة رقم  في حال عدم تقديم األندية المشاركة طلب الحصول على التذاكر .3

 للبيع أو لصالح الجهات المعنية.

خليج كأس سوبر الخليج العربي ونهائي كأس الللمكتب التنفيذي للجنة الحق بتحديد أسعار بيع تذاكر نهائيات  .4

 العربي وفقا لما تراه مناسبا.
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 الفصل الخامس: اللوائح اإلدارية
  المخالفات 
ق في الحالمحترفين  ي لجنة دور ل، مستند الالئحة الحاليحكام الموضحة في األإذا انتهكت األندية المشاركة أيًا من  

 مناسبة وفقا إلجراءات مراقبة الجودة و/أو الئحة االنضباط اإلماراتية.أي من اإلجراءات أو العقوبات الاتخاذ 

يتم إزالة ومصادرة أي عنصر من العناصر الموجودة داخل منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة المستخدمة من قبل  
ة و/أو لوائح معدات التابعة للجنمستند الالئحة الحالي إذا كانت ال تتفق مع  ،النادي المشارك أو العبيه أو ممثليه

يتم إخفاء هذه العناصر وفق رؤية لجنة دوري المحترفين  قددوري المحترفين و/أو لوائح لجنة دوري المحترفين، أو 
 أيضًا. للعقوبةالنادي المشارك المعني  يتعرضوقد 

لمرخصة اأخرى لمنع الشركات غير  مناسبةأخرى تتخذ لجنة دوري المحترفين كافة اإلجراءات القانونية وأية إجراءات  
 .لمسابقات لجنة دوري المحترفينأو أي استغالل آخر  المتعلق بالمسابقة من التعريف التجاري 

ال تتحمل لجنة دوري المحترفين وال الجهات التجارية التابعة لها مسؤولية تعويض أي من األندية المشاركة عن أية  
ا كانت، والتي قد تنشأ نتيجة حاجة النادي المشارك لتعديل أو إعادة خسائر أو رسوم أو أضرار أو تكاليف أي

 .الرعاةالتجاريين أو  الشركاءالمفاوضات على اتفاقيته مع 

الرعاة أو  اركائهوش اومسؤوليه ومدراءهاا ومدربيه االتزام العبيهفيما يتعلق بتتحمل األندية المشاركة المسؤولية الكاملة  
 .دوري المحترفينمسابقات لجنة أثناء 

 الفصل السادس: األحكام العامة
 الخاصة األحكام 
يجب أال تتعارض العقوبات المنصوص عليها في إجراءات مراقبة الجودة مع العقوبات المنصوص عليها في اللوائح  

 والقوانين والتوجيهات األخرى الصادرة عن اتحاد كرة القدم أو من قبل لجنة دوري المحترفين.

 بداية من اعتبارا الالئحة  هذه سوف تسري و  الغكل حكم يرد في الئحة أو قرار يخالف هذه الالئحة يعتبر سوف  
 .2115/2116 موسم

 عليها المنصوص غير المسائل 
للجنة اوحاالت القوة القاهرة بواسطة مستند الالئحة الحالي قرار بشأن المسائل غير المنصوص عليها في اليتم اتخاذ  

ة بناء على توصيات لجنة دوري المحترفين، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وغير قابل دوري المحترفينالتنفيذية للجنة 
 للتغيير.

في حال مخالفة أي بند من بنود هذه الالئحة سيتم إيقاع عقوبة على النادي و/او الفريق و/او الشخص المخالف وفقا  
صوص عليها في قائمة غرامات ضبط الجودة الى لجنة لغرامات ضبط الجودة ويتم إحالة المخالفات الغير من

 االنضباط في االتحاد االماراتي لكرة القدم.
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 واالعتماد التصديق   

تم اعداد هذه الالئحة بمعرفة لجنة دوري المحترفين وتم اعتمادها والتصديق عليها من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة ويتم 

  .2116أغسطس اعتبارًا من تاريخ العمل بها 
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 للجنة دوري المحترفين التجاريينملحق: الشركاء 
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 ملحق: الخلفيات اإلعالمية للمؤتمر الصحافي
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 ملحق: الخلفيات اإلعالمية للمنطقة المختلطة
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 ملحق: خلفيات المقابالت الموجزة 
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 ةا: نموذج برنامج يوم المبار ملحق
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 النواديملحق: تضمين شعارات اللجنة في مطبوعات 
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  واإللكترونيةملحق: مواضع اإلعالنات على اللوحات الثابتة 
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 ملحق: رسومات الشاشات العمالقة
 ساعات قبل المباراة 3: رسومات الشاشات العمالقة خالل الـ 8.1ملحق 
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 ملحق: لوحات الغرف 
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 ملحق: األنشطة الترويجية خالل يوم المباراة
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 األخرى ملحق: األصول 
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 ملحق: نموذج تذاكر مباريات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي 
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