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 التعريفات –الفصل األول 

 دولة االمارات العربية المتحدة الدولة:

 (FIFA) االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا:

 ( AFC)القدم االتحاد اآلسيوي لكرة  :االتحاد اآلسيوي 

 (IFAB) مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم :إيفاب

 (UAE FA) اتحاد اإلمارات لكرة القدم :االتحاد

 (PLC: لجنة دوري المحترفين )اللجنة 

 (WADA) المنظمة الدولية لمكافحة المنشطاتوادا: 

 (NADO) : اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطاتنادو

المرافق المناسبة أو تنظيم المباريات داخل اإلستاد التابع  اتباعها لتوفير على األندية اإلجراءات الواجب إجراءات ضبط الجودة:

العقوبات و ال يخالف لوائح االنضباط ولوائح المسابقة ولوائح اإلستادات بماالمسابقة،  لها فيما يتعلق بأي مباراة من مباريات

 .المحددة لمخالفتها

 تاالمضيف ليعلب مبارياته المقامة على أرضه ضمن مسابق: مكان الحدث / اإلستاد الذي يستخدمه النادي اإلستاد / اإلستادات

 لجنة دوري المحترفين.

منح السلطة لشخص أو مجموعة من األشخاص، بما في ذلك إصدار بطاقة، تسمح للشخص أو  االعتماد / الشخص المعتمد:

 األشخاص المعتمدين بمباشرة أنشطة محددة داخل المناطق المؤمنة.

 لنظام األساسي.لالذي له عضوية في اتحاد اإلمارات لكرة القدم طبقا  النادي العضو: النادي

أو شركات كرة القدم المخولة بالمشاركة في مسابقات اللجنة نيابة عن النادي العضو بموجب اتفاق كتابي بين اللجنة و/تجاري ال: الكيان النادي

  والنادي.

 ولجنة دوري المحترفين. األنديةالتي تشارك في المسابقة تحت سلطة  الفرق: المشاركة الفرق

التعليمات أو التعديالت الخاصة بهذه اللوائح التي يتم إرسالها إلى األندية المشاركة في صورة خطابات رسمية قبل التعميمات: 

 .موسم الدوريو/أو أثناء 

 الحرر أي جهة ب  تحرل على قق من الحقوق التجارية من لجنة أي كيان بما في ذلك، على سبيل المثال ال الجهة التجارية:

 دوري المحترفين.

 .لوائح المسابقات مسؤولو المباراة المعينون من قبل لجنة الحكام كما هو موضح فيالحكام: 

طبيعي العالج ال: كافة المسؤولين الطبيين الذين يعملون في األندية، بما فيهم األطباء والممرضين وأخرائي الفريق الطبي

وأخرائي التدليك والريادلة واألطباء الممارسين اآلخرين وكافة األشخاص المعتمدين من هيئة الرحة المعنية في كل إمارة وفقاُ 

 للقوانين واللوائح التي تحكم الرعاية الرحية والمسؤولية الطبية في الدولة.
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يؤثر على تطبيق أي بند من بنود هذه الالئحة، ينجم عن فعل أو قدث  أي قدث يقع أو يتوقع قدوثه، يؤثر أو قدالقوة القاهرة: 

أو خطأ أو قادث خارج نطاق القدرة المعقولة ألي طرف. ويشمل على سبيل المثال ال الحرر، طقس عاصف بشكل غير طبيعي 

رثة طبيعية أخرى أو قرب أو أو فيضان أو برق أو قريق أو انفجار أو هزة أرضية أو أضرار هيكلية أو كارثة وبائية أو أي كا

عمل إرهابي أو عمليات عسكرية أو شغب أو فوضى هائلة أو إضراب أو إغالقات تعجيزية أو أي إجراءات صناعية أو عريان 

 مدني.

جنة ع للنظام األساسي لالتحاد وبالتنسيق ملالئحة التنفيذية وا المسابقات طبقاتنظيم وإدارة اللجنة المسؤولة عن  اللجنة الفنية:

 المسابقات فيما يتعلق باألمور المشتركة.

 كافة اللوائح و/أو السياسات التي يتم إعدادها ونشرها من قبل االتحاد و/أو اللجنة للعمل بموجبها فيما يتعلق بالمسابقات التي تنظمها اللوائح:

 للجنة، الئحةاإستادات  المسابقة، الئحة االنضباط، الئحةالئحة النظام األساسي لالتحاد، اللجنة، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحرر، 

 الالئحة األمنيةو التسويقية للجنةالتجارية /  لإلعالم، الئحةاللجنة  اللجنة، الئحةسياسة اعتماد الشباب، اللجنة لبرنامج  اللجنة، الئحةمعدات 

 .والتعميمات التي تردرها اللجنة للجنة

 ة من مباريات المسابقة بما في ذلك المباريات المؤجلة أو المعادة.أية مبارا المباراة/المباريات:

 النادي المالك والمسؤول عن المنشأة / اإلستاد الذي تقام فيه مباريات المسابقات التابعة للجنة دوري المحترفين.النادي المضيف: 

 رفينلجنة دوري المحتضيفة، التي قرلت من أي كيان أو كيانات، تشمل على سبيل المثال ال الحرر، جهة الب  الم جهة البث:

 على أي قق من ققوق الب .

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

 إنتاج ب  المواد السمعية والبررية األساسية )أو أي مواد أخرى( الخاصة بأي مباراة أو قدث رسمي.

 .سنة في األندية 21لجنة والتي تشارك فيها فرق ال: مسابقة الدوري التي تنظمها سنة 12دوري 

 لجنة ويشارك فيه الفريق األول لكل نادي من األندية.ال: الدوري الممتاز الذي تنظمه العربي دوري الخليج

 .وفقاً للوائح االتحادالحكام المعينون من قبل االتحاد طاقم تحكيم المباراة: 

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

 طريق مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم )إيفاب( الذي يساعد في تحديد قوانين لعبة كرة القدم.

قة. لمسابقائمة بالمواد التي يحظر على الجمهور الدخول بها إلى اإلستاد لمشاهدة أي مباراة من مباريات اقائمة المواد المحظورة: 

 .المشاركةويجب أن تسلم هذه القائمة بشكل دوري إلى األندية 

ن دور م لجنة، وتتكون من مرقلتين؛ مرقلة المجموعات التي تلعب بنظام الدوريال: مسابقة سنوية تنظمها الخليج العربي كأس

 والمرقلة الثانية التي تلعب بنظام خروج المغلوب. واقد

ن الموسم م صاقب السمو رئيس الدولة وبطل كأسبين بطل دوري الخليج العربي مباراة تنظمها اللجنة  :الخليج العربي كأس سوبر

 السابق.

 مسابقة الكأس التي تجرى بنظام خروج المغلوب وينظمها اتحاد اإلمارات لكرة القدم. رئيس دولة اإلمارات: كأس صاحب السمو

المنازعات المتعلقة بمخالفة قوانين وأنظمة ولوائح االتحاد ولوائح لجنة دوري المحترفين هي الالئحة المخترة بالفرل في  االنضباط: الئحة

 ( من الئحة االنضباط.7التي ال تدخل في اختراص أي من هيئات االتحاد األخرى واية اختراص أخرى واردة في المادة )

 لجنة شبه قضائية تابعة التحاد كرة القدم.لجنة االنضباط: 
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لجان القرارات الرادرة عن لجنة االستئناف و الطعن تمييزا علىالتي يردرها االتحاد لتنظيم عملية  لالئحةا لتحكيم:الئحة هيئة ا

 .األنديةو من قبل األعضاء التحكيم برفتها االستئنافية

 .االنضباطالرادرة عن لجنة التي يردرها االتحاد لتنظيم عملية استئناف القرارات  الالئحةاالستئناف:  الئحة

 وتختص بنظر القرارات المستأنفة والرادرة عن لجنة االنضباط. التحادللجنة شبه قضائية تابعة لجنة االستئناف: 

لجنة شبه قضائية تابعة لالتحاد وتختص بالفرل بالطعون تمييزا على القرارات الرادرة عن لجنة االستئناف  :التمييز لجنة

 ولجان التحكيم برفتها االستئنافية.

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

 .يمين لجميع مباريات الدوريوالمق

هي اللجنة المشكلة بموجب النظام األساسي لالتحاد االماراتي لكرة القدم والتي تتألف من األندية المحترفة لجنة دوري المحترفين )اللجنة(: 

  طوالت الخاصة بها.والمسؤولة عن تسويق وتنظيم واستثمار الب 2117-2112التي يحق لها المشاركة في دوري المحترفين لموسم 

التي تحدد المتطلبات الواجب استيفائها في إستادات األندية المشاركة في المسابقات التي تنظمها لجنة ئحة الال اإلستادات:الئحة 

 دوري المحترفين.

 مسابقات المختلفة.ال: اللوائح التي تحدد اإلجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بلوائح المسابقة

 مسؤول المباراة المعين من قبل لجنة دوري المحترفين. المباراة:مراقب 

 .الخليج العربي وكأس سوبر سنة، كأس الخليج العربي 21، دوري : دوري الخليج العربيمسابقات لجنة دوري المحترفين

ل ال ك، على سبيل المثااألشخاص المعينون من قبل لجنة دوري المحترفين لإلشراف على المباراة بما في ذلمسؤولو المباراة: 

 الحرر، مراقب المباراة والمسؤول اإلعالمي ومسؤول مراقبة الدخول.

 ي بالقرب من قديقة مشرف، الخوانيج، دبي.وادي العمر بناية 475-271مقر اتحاد اإلمارات لكرة القدم: 

  (45314ص.ب والرياضة، )أبوظبي، مدينة زايد الرياضية، مبنى الهيئة العامة للشباب  :مقر لجنة دوري المحترفين

كافة العاملين في وسائل اإلعالم المقروءة والمحررين المباشرين والمرورين وأطقم األخبار التلفزيونية وممثلي  وسائل اإلعالم:

 .لجنةالمحدد من قبل  اإلعالم وفق ما هوالجهات المالكة لحق الب ، المخولين بالحرول على بطاقة اعتماد 

 رميمت لتوضيح الكمبيوتر بمساعدة انشاؤها يتم والتي والمفرلة الدقيقة الرسوم (CAD): الكمبيوتر باستخدام التصميم رسوم

 .المرافق أو/و االستاد ومخطط

ذات إطاللة على أرض الملعب مجهزة و معزولة من ناقية الروت  غرف مغلقةمواقع تعليق مجهزة تتضمن : مواقع التعليق"

الخاصين بجهات الب  و الراديو وغيرها من وسائل االعالم المتزامنة  المعلقينلغايات التعليق على أقداث اللقاءات, وتشمل 

 األقداث مع أقداث المباراة.

طق منا أو/و مستهلكين عدة لتغذية تستخدم والتي( مولد من أو الشبكة من كان سواءً ) واقد مردر من الطاقة "المحلية الطاقة"

 .المباشر التلفزيوني بالب  المتعلقة متضمنة األنشطة

 قودبالو المشغّلة المولدات طريق عن عادة   توليدها يتم والتي الشبكة، أعطال قاالت في المتاقة الطاقة" االحتياطية الطاقة"

 (.االقتياطي الطاقة مردر)
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 رؤية تعيق ةللرؤي عوائق وجود بسبب إما لها تذاكر بيع يمكن ال والتي االستاد في المقاعد وهي" لالستخدام قابلة الغير المقاعد"

 .راالكامي رؤية مجال المقاعد هذه في الجالسون األشخاص سيعيق استخدامها، تم قال في أنه أو فيها، الجالسين الجمهور أفراد

 المقاعد تلك تكون بحي  عوائق بأية محجوبة الرؤية فيها تكون ال التي المقاعد عدد مجموع "لالستاد الصافية السعة إجمالي"

 .المجاني االستخدام أو للبيع متاقة

 وتالر بتجهيزات مزودة كبيرة شاقنة أو" فان" صغيرة شاقنة بحجم لتكون قجمها يتنوع قد عربة "الخارجي البث عربة"

 .والرورة

 .روالتذاك االعتماد بطاقات لفحص نقطة كأول تعد والتي االستاد، قول المؤمنة المنطقة تعني" الخارجية المؤمنة المنطقة"

 التواصل وسيلة وهي, االستاد في المناطق لكافة الروتية الرسائل لنقل المرممة األنظمة وهي "الداخلية اإلذاعة أنظمة"

 لروتا أنظمة جميع على الرسائل هذه تطغى أن يجب والسالمة، األمن لرسائل وبالنسبة. والجماهير االستاد إدارة بين األساسية

 .االستاد في األخرى

  .المحيطة اإلضافية والمساقة اللعب ميدان تضم المؤمنة التي المنطقة "اللعب ميدان"

 والسالمة ناءالب تشريعات جميع مع يتوافق االستاد أن تثبت والتي المعنية السلطات من الرادرة الشهادة" والسالمة األمن شهادة"

 .الحرائق ومكافحة

 ذلك لىع الرئيسية والوظائف المساقات فيه تظهر بحي  القدم كرة اتحاد يحددها التي بالريغة االستاد مخطط "الطابقمخطط "

 المستوى

 .البدالء والالعبين الفني للطاقم للجلوس المخررة بالمنطقة المتعلقة المنطقة تعني "الفنيةالمنطقة "

 قتدف أماكن خارج ولكن األقدام على سيراً  إليها الوصول يمكن االستاد قريبة من مسافة تبعد أكشاك وهي "التذاكر أكشاك"

 .الرئيسية الجماهير

 أو الدخول أجل من وذلك الممرات، ملتقى والذي يربط الجماهير منرة منحدر عبر يمر الذي الطريق "االستاد مقاعد مدخل"

 .اإلخالء قاالت أو الخروح
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 عام-الفصل الثاني 

 مقدمة .2

 في لوائح تراخيص األندية اإلماراتية. المذكورة (I.02) تم إعداد هذه اللوائح والعمل بها وفقاً للمعايير 1.1

 التطبيق نطاق .1

 في مسابقات لجنة دوري المحترفين.المشاركة تطبق هذه اللوائح على كافة األندية  1.2

( +C ،B ،A ،A) الفئات أقد ضمن ترنيفه يتم كي االستاد في توافرها الواجب المعايير وملحقاتها اللوائح هذه تحكم 2.2

 .المحترفين دوري لجنة ترنيف بحسب( تراعدياً  مرتبة)

 .سنة 21 تحت دوري مباريات يستضيف أن يستطيع قتى األقل على (C) الترنيف معايير االستاد يستوفي أن يجب 3.2

 وأ العربي الخليج دوري مباريات يستضيف أن يستطيع قتى األقل على (B) الترنيف معايير االستاد يستوفي أن يجب 5.2

 .العربي الخليج كأس

 لفئةا من استاد الى دخول صالقيات له يكون أن الترخيص طلب مقدم على يتوجب اإلماراتية، األندية ترخيص ألغراض 4.2

B االستاد هذا على مبارياته يلعب أن يضمن ان أو/و األقل على. 

 . المرلحة أصحاب لجميع المتوفرة المرافق في أعلى جودة أو/ و أعلى مستوىً  لىإ (Aو +A) االستادات ترنيف يشير 2.2

 والمنطقة الفنيةالفصل الثالث: ميدان اللعب 

 ميدان اللعب .3

يجب أن تجرى جميع مباريات البطولة على مالعب من العشب الطبيعي والرناعي بما يتوافق مع معايير االتحاد  1.3

 القدم )الفيفا( طبقاً لمفهوم الفيفا للجودة.الدولي لكرة 

يجب أن يحرل العشب الرناعي على رخرة الفيفا المطلوبة، على أن تمنح هذه الرخرة فقط بعد خضوع العشب  2.3

لالختبار بمعرفة مختبر معتمد لدى الفيفا لتحديد مدى مالئمة العشب لمعايير جودة العشب الرناعي المعتمدة من 

 كون لون العشب أخضرفا، ويجب أن يالفي

 .(1رقم )لالطالع على مقاسات أرضية الملعبة والمتطلبات األخرى، يرجى االطالع على الملحق  3.3

 المنطقة الفنية:  .4

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

 التالي:

( على جانبي المنطقة المخررة )دكة البدالء( وأن تمتد إلى األمام 1المنطقة الفنية لمسافة متر واقد )يجب أن تمتد  1.5

 (.1لمسافة متر واقد )

يجب أن تكون الخطوط باللون األبيض وأن يكون عرض الخطوط بنفس عرض خطوط التماس. لمزيد من التوضيح  2.5

 أرضية الملعب الخاصة بلجنة دوري المحترفين. قول تخطيط المنطقة الفنية، يرجى االطالع على لوائح
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 اإلحماء  منطقة .5

يجب تخريص منطقة إقماء من العشب األخضر لالعبين االقتياطيين بجانب خط التماس أو خلف لوقة اإلعالنات  1.4

 الموجودة خلف المرمى.

 .من العشب الطبيعي أو العشب الرناعي المعتمد من االتحاد الدولي يجب أن يكون سطح منطقة اإلقماء 2.4

 .(1رقم )للمعلومات قول مساقة وموقع ونوعية سطح منطقة اإلقماء، يرجى االطالع على الملحق  3.4

 المرمى والمرمى االحتياطي .6

لقائمين والعارضة أو من مادة مماثلة على أن يكون ترميم ا األلمونيوميرنع كل من قائمي المرمى والعارضة من  1.2

دائري أو بيضاوي الشكل. عالوة على ذلك، يجب أن تتم صناعة كالً من القائمين والعارضة وفقاً لقانون اللعبة الرادر 

 بمعرفة مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم )إيفاب(، الذي يقرر في هذا الشأن ما يلي: 

 متر.  7.32يجب أن تكون المسافة بين القائمين  1.1.2

 متر.  2.55كون المسافة من الحافة السفلى للعارضة قتى أرضية الملعب يجب أن ت 2.1.2

 يجب أن يكون لون القائمين والعارضة أبيض.  3.1.2

 يجب أال يشكل القائمين والعارضة أي خطر على قياة الالعبين.  5.1.2

 مرمى اقتياطي سهل التركيب داخل اإلستاد لتركيبه عند الحاجة.( 2عدد )يجب توفير  2.2

ض يكون متبايناً مع اللون األبي ركائز تدعم شباك المرمى، يجب أن تكون هذه الركائز بلون داكن بحي في قال وجود  3.2

 لقائمي المرمى.

 .(1رقم )، يرجى االطالع على الملحق االقتياطتفاصيل عن متطلبات المرمى والمرمى لل 5.2

 النتائج عمالقة / لوحةال الشاشات .7

مزودة بإمكانيات العرض المرئي، أو تقوم على األقل بعرض نتيجة وتوقيت يجب أن يحتوي اإلستاد على لوقة نتائج  1.7

 ، ويجب أن تزود الشاشات العمالقة بخاصية تشغيل الفيديو.المباراة

قتى الدقيقة  54في الشوط األول ومن الدقيقة  54يجب أن تبدأ ساعة المباراة في العمل من الدقيقة صفر قتى الدقيقة  2.7

دقيقة في الشوط األول  54في الشوط الثاني. ويجب أن تتوقف الساعة في نهاية الوقت الطبيعي لكل شوط أي بعد  01

 دقيقة في الشوط الثاني.  01وبعد 

 دقيقة لكل شوط(.  14دة على الوقت اإلضافي أيضاً )أي بعد تطبق هذه القاع 3.7

 .(1رقم )لمزيد من المعلومات قول متطلبات الشاشة العمالقة ولوقة النتائج، يرجى االطالع على الملحق  5.7

 محيط الملعب إعالنات .8

 شاشات أو الساكنة اإلعالنات لوقات خالل من إما الملعب قول اإلعالنات المحترفين دوري لجنة توفر أو تملك 1.1

LED.  ويتضمن ذلك اإلعالنات التجارية أو الغير تجارية. قد تشارك لجنة دوري المحترفين بعض هذه الحقوق مع

 األندية وفي هذه الحالة، سيتم إبالغ األندية بشكل مباشر.



8 
 

خطوط لمس يجب أن تكون اإلعالنات على األرض على بعد متر واقد من خطوط قدود الملعب )أي متر واقد من  2.1

 الملعب، ومتر واقد من خط الهدف قسب عمق شبكة الهدف ومتر واقد على األرض على جانبي الهدف(.

 التالية:يجب أن تكون اإلعالنات العمودية قول الملعب على قسب المسافة  3.1

 ( خمسة أمتار من خلف المرمى.4مسافة ) 1.3.1

 ( ثالثة أمتار من خط التماس.3مسافة ) 2.3.1

 ما يلي:  تأمينالنادي المضيف ضمان  على 5.1

 .LEDاترال واقدة دائمة من النادي لكافة القضايا المتعلقة بـ  جهة 1.5.1

 .LEDدخول االستاد ومنطقة الملعب بشكل قر للسماح بتركيب شاشات  2.5.1

 للجنة التسويقية الالئحةفي  (7) كما يظهر في الملحق LEDعلى الملعب للسماح بتركيب شاشات  المساقة 3.5.1

 دوري المحترفين. 

 لجنة دوري المحترفين استاداتمن الئحة  (30)الطاقة قسب ما يرد في المادة  متطلبات 5.5.1

 LEDفي كافة األوقات لضمان سالمة شاشات  األمن 4.5.1

مسؤول النادي المضيف  يخطريجب أن  ،LEDبعد تركيب شاشات  ملعببرش الالنادي المضيف رغبة قال  في 4.1

 وقمايتها من المياه. تهاتغطيل LEDشركة شاشات 

 سواري األعالم .9

 .(1رقم )للمعلومات قول متطلبات سواري األعالم، يرجى االطالع على الملحق  1.0

 والحكم الرابع البدالء دكة .21

في نفس مستوى الملعب، وتخرص واقدة للنادي المضيف وأخرى للنادي  نمغطاتي( 2)يجهز كل إستاد بدكتين  1.11

قتياط، االفي دكة  ت المقاعديتم تثبيعلى أن الضيف، على أن يوجد بكل دكة من الدكتين، مساقة مخررة للمقاعد 

عد متحركة. متر. وال يسمح بوجود مقا 4تزود هذه المقاعد بمسند للظهر وتبعد عن خط التماس بمسافة ال تقل عن  وأن

 ويجب أن تكون المقاعد مغطاة لحماية الجهاز الفني واإلداري والالعبين من الطقس وسوء سلوك الجماهير.

 في نفس مستوى الملعب، تخرص للحكم الرابع. بمقعدينيجهز كل إستاد بدكة مغطاة ومزودة  2.11

 .(1)الحكم الرابع، يرجى االطالع على ملحق رقم البدالء ودكة قول متطلبات دكة  للتفاصيل 3.11

 مقاعد مسؤولي المباراة التابعين للجنة دوري المحترفين .22

مقاعد )باإلضافة إلى الطاوالت( بمعزل عن الجماهير ووسائل د عدد من اليجب على النادي المضيف أن يخرص ويحد 1.11

 رفين، مع توفير شاشة تليفزيون تعرض ب  قي للمباراة. اإلعالم لمراقب المباراة ومقيم الحكام ومسؤول لجنة دوري المحت

، يرجى والمواصفات الواجب توافرها في هذه المقاعد المخررة لمسؤولي المباريات عدد المقاعدللمعلومات قول 

 .(1رقم )االطالع على الملحق 
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 الغرف الفنية  الفصل الرابع:

 غرف تغيير المالبس .21

 ف.تخرص واقدة للفريق المضيف وواقدة للفريق الضي غرفتين على األقل لتغيير المالبس،يجب أن يتوافر بكل إستاد  1.12

يجب أن يوفر مسؤولو اإلستاد مدخل مباشر وخاص وآمن للفرق من غرف تغيير المالبس إلى الملعب ويجب أن  2.12

ين للجنة دوري المحترفيتأكدوا من وصولهم / مغادرتهم لإلستاد برورة آمنة. ويمكن لمسؤولي المباريات التابعين 

 فقط مشاركة الفرق في ممرات الدخول.

 .(2رقم )قول متطلبات غرف تبديل المالبس، يرجى االطالع على الملحق  للتفاصيل 3.12

 غرفة الحكام .23

 .يجب تجهيز اإلستاد بغرفة مكيفة للحكام 1.13

يجب أن يوفر مسؤولو اإلستاد مدخل مباشر وخاص وآمن للحكام من غرف تغيير المالبس إلى الملعب ويجب أن  2.13

برورة آمنة. ويمكن لمسؤولي المباريات التابعين للجنة دوري المحترفين  لإلستاديتأكدوا من وصولهم/ مغادرتهم 

 فقط مشاركة الحكام في ممرات الدخول. 

 .(2رقم )متطلبات غرفة الحكام، يرجى االطالع على الملحق لمزيد من المعلومات قول  3.13

 الغرفة الطبية المخصصة لالعبين والمسؤولين  .24

يجب توفير غرفة طوارئ طبية بالقرب من غرفة تغيير مالبس الالعبين وأرض الملعب، على أن تجهز هذه الغرفة  1.15

بالمستلزمات الطبية الضرورية وأن تكون مدعومة من قبل مسؤول طبي وفريق طبي مدرب على قاالت الطوارئ. 

 .(2) رقمقول متطلبات الغرفة الطبية، يرجى االطالع على الملحق  للتفاصيل

يجب أن يكون الدخول إلى الغرفة الطبية سهال بالنسبة لنقاالت المرضى وأن تكون الغرفة مزودة بالماء والتيار  2.15

الكهربائي، وأن يكون موقع الغرفة يسمح بنقل المرابين بسهولة ويسر إلى سيارة اإلسعاف الخاصة بالالعبين 

 والمسؤولين.

 غرف تبديل المالبس. ال يجوز أن تكون الغرف الطبية داخل إقدى 3.15

يجب تخريص أماكن انتظار داخل اإلستاد لسيارتي إسعاف بسائقين مخررين لهذه المهمة على أن تجهز سيارات  5.15

وأقنعة ومزيل الرجفان ومجموعة الحقن الوريدي وأدوية الطوارئ باإلضافة إلى الفريق  أكسجين بأسطوانةاإلسعاف 

 النادي المضيف.الطبي المدرب الذي يتم توفيره على نفقة 

 غرفة فحص المنشطات .25

يجب أن تجهز اإلستادات بغرفة مكيفة مخررة للكشف عن تعاطي المنشطات، على أن تقع هذه الغرفة بالقرب من غرف  1.14

 تغيير المالبس وال يررح للجماهير ووسائل اإلعالم بدخولها.

أن  يجبكلها متالصقة.  للمراقيض ةمن منطقة انتظار ومنطقة للفحص ومنطق غرفة فحص المنشطات أن تتكونيجب  2.14

تكون  ويجب أن تكون منطقة االنتظار جزءا ال يتجزأ من أو مالصقة لمنطقة الفحص )يمكن وضع فاصل بين المنطقتين(

 منطقة المراقيض ضمن غرفة الفحص أو بجوارها مباشرة مع وجود مدخل خاص إلى غرفة الفحص.

 .(2رقم )رجى االطالع على الملحق قول متطلبات غرفة فحص المنشطات، ي للتفاصيل 3.14
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 مكتب لجنة دوري المحترفين .26

يجب أن تجهز اإلستادات بمكتب مكيف مخرص لمسؤولي مباريات لجنة دوري المحترفين على أن يكون هذا المكتب  1.12

ة دوري قول متطلبات مكتب لجن للتفاصيل. للجماهير ووسائل اإلعالم بدخولهبالقرب من غرف تغيير المالبس وال يررح 

 .(2رقم )ق ــالمحترفين، يرجى االطالع على ملح

 غرفة برنامج الشباب الخاص بأطفال جمع الكرات .27

 لقو للتفاصيل. قاملي األعالم ومرافقي الالعبينيجب أن تجهز اإلستادات بغرفة مخررة ألطفال جمع الكرات و 1.17

 .(2رقم ) على الملحقغرفة برنامج الشباب الخاص بأطفال جمع الكرات، يرجى االطالع  متطلبات

 المخازن .28

 للتفاصيل  الستخدامات لجنة دوري المحترفين وجهاتها التجارية. على األقل (1بمخزن واقد )جب أن تزود االستادات ي 1.11

 .(2رقم )غرفة التخزين، يرجى االطالع على الملحق  قول متطلبات

 اإلضافية الغرف .29

 للحرول القروى الجهود ببذل المحترفين دوري لجنة النادي سيساعد إضافية، غرفل المحترفين دوري لجنة قاجة قال في 1.10

 .الغرف هذه على
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 ومقاعد الجمهور مرافق-الفصل الخامس 

 المقاعد وسعة اإلستاد .11

 يفلجماهير الفريق الض اهاقطاعات. وينبغي تخريص أقد عدةتقسم إلى  يحتوي االستاد على منطقة جلوسيجب أن  1.21

وأخرى لجماهير الفريق المضيف، كما يجب أيضاً تخريص مناطق جلوس للجهات اإلعالمية، وللشخريات الهامة 

 وكبار الشخريات.

 يه.ف يتوجب على كل نادي تزويد لجنة دوري المحترفين بمخطط مقاعد الجمهور قبل موعد محدد يتم إبالغ األندية 2.21

 يجب أن تكون مقرورة كبار الشخريات الهامة ومقرورة الشخريات الهامة ومقرورة اإلعالميين مغطاة بسقف. 3.21

باستثناء مقرورة كبار الشخريات الهامة ومقرورة الشخريات الهامة ومقرورة اإلعالميين، يجب أن تكون كل  5.21

لجمهور النادي المضيف وأخرى لجمهور النادي فئة من فئات المقاعد قابلة للتقسيم إلى قطاعات منفرلة )منطقة 

 الضيف(.

يجب ترقيم جميع مقاعد مقرورة كبار الشخريات الهامة ومقرورة الشخريات الهامة ومقرورة اإلعالميين بشكل  4.21

 واضح كما يجب على النادي المضيف أن يقوم بإصدار التذاكر / التراريح / الدعوات بما يتماشى مع هذا الترقيم.

 .(3رقم )لمزيد من المعلومات قول متطلبات مقاعد الجماهير وسعة االستاد، يرجى االطالع على الملحق  2.21

 أكشاك بيع التذاكر .12

، يتوجب على كافة االستادات من الفئات األخرى توفير أكشاك بيع تذاكر على أن (C)باستثناء االستادات من الفئة  1.21

يكون واقد منها على األقل مخرص لبيع التذاكر لجماهير الفريق الضيف، وأن يكون موقعه استراتيجياً بحي  يكون 

 و/أو منطقة ركن جماهير الفريق الضيف بوابةمن مدخل أو  )بالقربفي منطقة مناسبة لجماهير الفريق الضيف 

 السيارات المخررة لجماهير الفريق الضيف(.

 .كامل بالكهرباءيجب أن يكون كل من أكشاك التذاكر مكيفاً ومزود باترال  2.21

متراً عن البوابات، ويفضل أن تكون خارج قدود االستاد  21عد جميع أكشاك التذاكر مسافة ال تقل عن يجب أن تب 3.21

 على مسافة قريبة منه.

 .(3رقم )قول متطلبات أكشاك بيع التذاكر، يرجى االطالع على الملحق  للتفاصيل 5.21

 

 والضيافة والشخصيات الهامةمقاعد كبار الشخصيات  .11

على أن تكون هذه المقاعد  وكبار الشخرياتمة هالشخريات اللتخرص  عدامقال منيجب تجهيز كل إستاد بعدد  1.22

 مغطاة ومرقمة ومتوافقة مع التذاكر والدعوات التي يتم إصدارها لجميع مباريات لجنة دوري المحترفين.

 .وكبار الشخرياتمة هالشخريات الليجب توفير غرفة / قاعة ضيافة واقدة على األقل لتقديم الطعام  2.22

 .(3رقم )االطالع على الملحق قول متطلبات مقاعد كبار الشخريات، يرجى  للتفاصيل 3.22
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 الجمهور من ذوي االحتياجات الخاصة .13

ذوي االقتياجات الخاصة )مع توفير مقعد لمرافقيهم( في منطقة آمنة ومريحة  منطقة معينة لمقاعديجب تخريص  1.23

 رقميرجى االطالع على الملحق  الخاصة،قول متطلبات مرافق الجمهور من ذوي االقتياجات  للتفاصيل. ومغطاة

(3). 

 دورات مياه الجمهور .14

 اصيلللتفد. ت والرجال في جميع قطاعات اإلستاللسيدا اإلفرنجية مياهالدورات  من عدد كاف  يجب تجهيز اإلستاد ب 1.25

 .(3رقم )قول متطلبات وعدد دورات المياه والمرافق الرحية، يرجى االطالع على الملحق 

ممكن، يتوجب على النادي المضيف استئجار دورات مياه  في قال كان بناء العدد المطلوب من دورات المياه غير 2.25

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.

 ة للجمهورغرفة اإلسعافات األولي .15

، وذلك للعناية بالجماهير الذين يحتاجون للرعاية دة على األقل لإلسعافات األوليةيجب تجهيز اإلستاد بغرفة واق 1.24

 الطبية. 

أن يجب أيضاً  يجب أن تكون في منطقة يسهل وصول الجمهور وسيارات اإلسعاف إليها من داخل وخارج اإلستاد. 2.24

 الذي يسمح بدخول النقاالت والكراسي المتحركة.يكون لها أبواب وممرات واسعة بالقدر 

يجب أن تكون جيدة اإلضاءة والتهوية والتدفئة كما يجب أن تكون مكيفة وأن تكون مجهزة بمقابس للكهرباء وبمياه  3.24

 ساخنة وباردة وأن تجهز بالمياه الرالحة للشرب ودورات للمياه للسيدات والرجال.

مجهزة بما يضمن التعامل مع الحاالت الحرجة التي تهدد قياة األشخاص.  يجب أن تكون غرفة اإلسعافات األولية 5.24

األولية على الحد األدنى يجب أن تحتوي غرفة اإلسعافات ، (3رقم )باإلضافة إلى المتطلبات المذكورة في الملحق 

 :مما يلي

سواء  –معدات مجرى الهواء )مقاسات مختلفة من أنابيب مجرى الهواء الفموي البلعومي وجهاز الشفط  1.5.24

كان يدوي أو آلي باإلضافة إلى شبكة أنابيب وقسطرات الشفط أو وسائل التخلص من القيء من فم المريض 

 إذا دعت الحاجة لذلك(.

األلواح المماثلة المستخدمة في تثبيت الظهر  معدات تثبيت الظهر )لوح خشبي لتثبيت الظهر أو غيره من 2.5.24

وقمل المريض من وإلى منطقة الرعاية الطبية باإلضافة إلى األقزمة الخاصة باللوح أو غيره من األجهزة 

 المماثلة المستخدمة في تثبيت الظهر والعنق باإلضافة إلى نقالتين على األقل(.

لتر في الدقيقة باإلضافة  14دقيقة على األقل بنسبة  31أجهزة التنفس )مردر مضمون لألكسجين يكفي لمدة  3.5.24

إلى أقنعة الوجه وأنابيب األكسجين المراقبة للجهاز وقناع اإلنعاش ذو الكيس والرمام ذاتي النفخ مع 

كيس اقتياطي وأقنعة بمقاسات مناسبة باإلضافة إلى قناع الجيب المزود برمام أقادي االتجاه مع صمام 

 لذي يمكن استخدامه كثاني أفضل خيار(.إلدخال األكسجين ا

أجهزة الدورة الدموية )يعد مزيل الرجفان الخارجي اآللي أو اليدوي أقادي أو ثنائي الطور بمثابة الحد  5.5.24

ً توفير مجموعة كافية من الضمادات  األدنى من األجهزة المطلوبة لتقديم الرعاية الطبية ويجب أيضا

الج اإلصابات الدموية وتضميدها ويجب تجهيز الغرفة بسماعة واألشرطة الالصقة والالصق الطبي لع

 وجهاز يدوي لقياس ضغط الدم ومرباح بؤبؤ العين(.
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األدوية )األدوية الطبية األساسية مثل باراسيتامول وأيبوبروفيـن وغيرها باإلضافة إلى أدوية الطوارئ مثل  4.5.24

 األدرينالين والدكستروز ومضادات الحساسية وغيرها(.

ة الطبية المتنوعة، على سبيل المثال ال الحرر، الحقن واإلبر والمحاليل المطهرة وقاويات النفايات األجهز 2.5.24

 الخطرة.

 بيع األطعمة والمشروباتمرافق  .16

ي يوم فببيع األطعمة والمشروبات للجماهير يجب تجهيز اإلستادات بالمرافق والمساقات التي تسمح للنادي المضيف  1.22

  إقامة المباراة.

 .(3رقم )ق ـــقول متطلبات مرافق بيع األطعمة والمشروبات، يرجى االطالع على الملح يلللتفاص 2.22

 العالمات اإلرشادية للغرف واالتجاهات .17

برموز صورية  مزودة يجب أن تحتوي اإلستادات على عالمات إرشادية داخلية وخارجية على أن تكون هذه العالمات 1.27

 مفهومة على المستوى الدولي.

عالمة إرشادية واضحة وكاملة في الطريق إلى اإلستاد وفي محيطه وفي جميع أرجائه لتوضيح طرق يجب وضع  2.27

 الوصول إلى مختلف المناطق.

يجب وضع عالمات إرشادية واضحة لمناطق المرافق الهامة، على سبيل المثال ال الحرر، غرف تغيير المالبس  3.27

 لنموذج لجنة دوري المحترفين.وغرفة الكشف عن المنشطات ومكتب الب  وغيرهم طبقاً 

 لمسارات خروج الجماهير في قاالت اإلخالء. خرائط واضحةيجب وضع  5.27
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 والبث اإلعالم-الفصل السادس 

 منصة اإلعالميين .18

يجب تخريص منطقة لمنرة اإلعالميين في منترف المدرج الرئيسي قي  توجد المعدات اإلعالمية. ويجب أن  1.21

  ال بحي المنترف على أن تكون في موقع يمكن من خالله رؤية الملعب بشكل جيدتكون المنرة على امتداد خط 

. وبالتالي فإن منرة اإلعالميين يجب أال يعيق الجماهير مجال الرؤية أالأو  مجال الرؤية يكون هناك عوائق تعيق

ة وأن تكون المنر اإلعالميينيجب تغطية جميع أماكن العمل في منرة  .لف منطقة الجزاء في اتجاه المرمىتمتد خ

 جيدة اإلنارة.

، يجب تزويد منرة اإلعالميين باترال السلكي باإلنترنت على األقل، على أن (C)فيما عدا االستادات من الفئة  2.21

 محمياً بكلمة مرور تعرض بوضوح في المركز اإلعالمي. االتراليكون 

ة باإلعالميين مثل المركز اإلعالمي والمنطقة مدخل سهل وخاص من وإلى المناطق األخرى الخاص خريصيجب ت 3.21

 المختلطة وغرفة المؤتمرات الرحفية.

 .(5رقم )قول متطلبات منرة اإلعالميين، يرجى االطالع على الملحق  للتفاصيل 5.21

 الصحفية قاعة المؤتمرات .19

، يجب أن يحتوي كل استاد على قاعة مؤتمرات صحفية مكيفة وجيدة اإلنارة. (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.20

 .(5رقم )قول متطلبات قاعة المؤتمرات الرحفية، يرجى االطالع على الملحق  للتفاصيل

 يجب وضع خلفية معتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين خلف منرة المؤتمر الرحفي. 2.20

 اعةقاألسئلة واألجوبة في أرجاء  عرضومكبرات صوت مناسبة لمع مخارج صوت كافية يجب توفير نظام صوتي  3.20

 المؤتمر الرحفي.

منطقة إلى المناطق األخرى الخاصة باإلعالميين مثل المركز اإلعالمي والومن  ةوخاص لةخل سهايجب توفير مد 5.20

يجب أن يكون هناك مدخلين على األقل، يخرص أقدهما للعبور السهل والسريع  .المختلطة ومنرة اإلعالميين

لالعبين والمدربين إلى منطقة غرف تبديل المالبس، ويكون اآلخر مخرراً لممثلي وسائل اإلعالم بحي  يوفر لهم 

 العبور السريع إلى المناطق اإلعالمية.

 المركز اإلعالمي .31

يجب تخريص غرفة مكيفة لإلعالميين على أن تكون مجهزة بمكاتب باإلضافة ، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.31

إلى وسائل االتراالت المختلفة، ويجب أن تقع هذه الغرفة في نفس جهة منرة اإلعالميين وغرفة المؤتمر الرحفي 

 والمنطقة المختلطة.

 .(5رقم )قول متطلبات المركز اإلعالمي، يرجى االطالع على الملحق  للتفاصيل 2.31

يجب تزويد المركز اإلعالمي باترال السلكي باإلنترنت، على أن يكون اإلترال محمياً بكلمة مرور تعرض بوضوح  3.31

 في المركز اإلعالمي.

يجب توفير مدخل سهل وخاص من المركز اإلعالمي إلى المناطق األخرى الخاصة باإلعالميين مثل منرة  5.31

 الرحفية والعكس.المؤتمرات  قاعةاإلعالميين والمنطقة المختلطة و
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 المنطقة المختلطة .32

يجب تخريص مساقة مغطاة محمية من ظروف المناخ أو الضوضاء المحيطة ، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.31

باإلستاد لتكون المنطقة المختلطة. ويجب أن تكون هذه المنطقة مضاءة بشكل جيد وأن تقع على الطريق من غرف 

 منطقة المواصالت الخاصة بالفريقين. إلىتغيير المالبس 

 يجب فرل ممرات المدربين والالعبين عن وسائل اإلعالم. 2.31

ممر اإلعالميين وفي نفس جهة  أماميجب وضع خلفية معتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين في المنطقة المختلطة  3.31

 ممر الالعبين.

 إال من قبل المدربين والالعبين واإلعالميين.يجب أن تكون المنطقة المختلطة آمنة وأن يحظر الدخول إليها  5.31

 .(5رقم )للتفاصيل قول متطلبات المنطقة المختلطة، يرجى االطالع على الملحق  4.31

 مواقع المصورين .31

وخلف كل من خطوط المرمى بحي   LEDيجب على النادي تخريص منطقة خلف اللوقات اإلعالنية اإللكترونية  1.32

 تكون هذه المنطقة مخررة للمرورين الذين يقومون بتغطية المباراة.

 .(5رقم )للتفاصيل قول متطلبات مواقع المرورين، يرجى االطالع على الملحق  2.32

 مواقع الكاميرات .33

واقع م لتحديدتقوم لجنة دوري المحترفين )و/أو التابعين لجهات الب ( بزيارة جميع األندية قبل موسم الدوري  1.33

 الكاميرات التي يتم تثبيتها لجميع مباريات لجنة دوري المحترفين.

 .(5رقم )، يتوجب على النادي توفير منرات للكاميرات بحسب الملحق (C)فيما عدا االستادات من الفئة   2.33

 ةيجب أن تكون قاعدة منرة الكاميرا صلبة وغير قابلة لالهتزاز، ويجب أن يكون سطح هذه القاعدة غير قابل 3.33

المنرة بالتثبيت بشكل قطري أيضاً وذلك  ويجب تزويدكاميرات كحد أدنى  2قي  تستوعب المساقة عدد لإلنزالق. 

 لضمان ثبات المنرة.

 لجميع منرات الكاميرات.يجب أن يوفر النادي ممراً سهالً وآمناً  5.33

 وأاليجب أن تكون الممرات إلى منرات الكاميرات )بما فيها أية أدراج موصلة إليها( سالكة في جميع األوقات،  4.33

 يعيق الوصول إليها أية مقاعد أو متفرجين أو موظفي أمن أو أية عوائق أخرى.

تماشيا مع الفروقات في المالعب وارتفاعات  من الممكن ان تتغير بعض مواقع الكاميرات مع اختالف المالعب وذلك 2.33

من الممكن االطالع على جميع الخطط  المباريات،الخطط اإلنتاجية والخراجية لبعض  ومع اختالف المدرجات،

 (. 11اإلنتاجية توزيع الكاميرات خالل المباريات في الموسم مع اختالفها في الملحق رقم )
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 مواقع المعلقين .34

ا مشاهدة بالكامل ويمكن عبره اةمغطو ةمكيف ستاد على غرفيجب أن يحتوي اال، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.35

وفي قالة عدم توافر مواقع مغطاة بالكامل أو ال يمكن تشييدها كما ينبغي، يجوز  الملعب كامالً وبمنتهى الوضوح

ائص للتفاصيل قول متطلبات وخر غير مغطاة للمعلقين.للجنة دوري المحترفين أن تسمح لإلستاد بتوفير مواقع 

 .(5رقم )مواقع المعلقين، يرجى االطالع على الملحق 

 يجب تزويد موقع وكابينة التعليق بمردر طاقة رئيسي وآخر اقتياطي. 2.35

  بالعكس،أو  يجب أن تكون الغرف معزولة الروت ومجهزة لعدم نفاذ الروت من الخارج إلى الداخل 3.35

 التليفزيون استوديوهات .35

يل قول للتفاص .للب  التلفزيوني واقد على األقل يجب تجهيز اإلستادات باستوديو، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.34

 .(5رقم )متطلبات وخرائص االستوديو التلفزيوني، يرجى االطالع على الملحق 

ات يطل على الملعب بالقرب من الراي إضافي يجوز للجنة دوري المحترفين الترديق على إنشاء واستخدام استوديو 2.34

 الركنية أو قيثما يسمح المكان، في المنطقة الموجودة خلف المرمى.

 ارجي لخموقع عربة البث ا .36

العربات الستيعاب ستاد على موقع لعربة الب  الخارجي، كل ايجب أن يحتوي ، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.32

 الخاصة بجهات الب .

المنطقة مناسبة لعمليات الب  اإلذاعي والتلفزيوني الفردية ومتعددة األطراف الخاصة المرخص له يجب أن تكون  2.32

بالحقوق اإلعالمية وجهة الب  المضيفة بما في ذلك التوصيل الراعد / الهابط لألقمار الرناعية المحلية والدولية 

 وتوفير ممر آمن لدخول المركبات الضخمة.

ً ان تكون منطقة عربة الب  الخارجي نظيفة   الخارجي باستمرارنطقة عربة البيجب تأمين م 3.32 ، كما يجب أيضا

وجاهزة قبل يوم المباراة بيوم واقد على األقل. أما فيما يتعلق بيوم المباراة، فيجب أن تكون منطقة عربة الب  

( ساعات 5ة بأربع )الخارجي محاطة بسور ومؤمنة باثنين من موظفي شركات األمن على األقل وذلك قبل المبارا

وتستثنى من ذلك المباريات الكبرى مثل نهائي كأس السوبر ونهائي كأس  ( بعد نهاية المباراة.2وقتى ساعتين )

الخليج العربي ومباراة التتويج من دوري الخليج العربي قي  يلزم وبحسب المباراة تأمين منطقة عربات الب  قبل 

 ساعة. 25المباراة ب 

 وسائل اإلعالم مكتب تسجيل  .37

ً آمن يجب أن يخرص النادي المضيف في كل إستاد مدخالً ، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.37 للمراقبة  اً وخاضع ا

 للعاملين في وسائل اإلعالم.

ن بتسجيل ون المعتمدومنطقة استقبال عند مدخل وسائل اإلعالم المذكور أعاله، ليقوم اإلعالمي يجب إنشاء مكتب / 2.37

 .SADوبطاقات االعتماد التكميلية أسمائهم قبل الدخول إلى اإلستادات، باإلضافة إلى استالم القمران 

 .(5رقم )للتفاصيل قول موقع ومتطلبات مكتب تسجيل وسائل اإلعالم، يرجى االطالع على الملحق  3.37
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 الحمامات المخصصة لإلعالميين .38

. للتفاصيل قول خرص لإلعالميينت اتاد على قماميحتوي اإلست يجب أن، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.31

 .(5رقم )مواصفات الحمامات المخررة لإلعالميين، يرجى االطالع على الملحق 

في قال كان بناء العدد المطلوب من دورات المياه غير ممكن، يتوجب على النادي المضيف استئجار دورات مياه  2.31

على النادي المضيف تقديم عقد ساري يظهر استئجار هذه المرافق وذلك قبل أسبوعين متنقلة. وفي هذه الحالة، يتوجب 

 على األقل من بداية الموسم. يجب أن تغطي مدة العقد جميع مباريات النادي في الموسم.

 مكتب جهة البث .39

 .تب لجهة الب يجب أن يحتوي اإلستاد على غرفة واقدة على األقل تخرص كمك، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.30

 .(5قم )رجهة الب ، يرجى االطالع على الملحق  في مكتبالواجب توافرها  مواصفاتالمتطلبات والللتفاصيل قول 
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 الكاشفة والتيار الكهربائي األضواء-الفصل السابع 

 األضواء الكاشفة .41

يتوجب على النادي تقديم  (.4)رقم  الملحق المنروص عليها قسب متطلبـــاتالتطبّق األضواء الكاشفة يجب أن  1.51

للجنة دوري المحترفين قبل  (1رقم )( )يرجى االطالع على الملحق 11تقرير اإلضاءة الكاشفة بحسب النموذج رقم )

( عند تاريخ أول مباراة في 2( على األقل، كما يجب أال يتجاوز عمر التقرير السنتين )2بداية الموسم بأسبوعين )

 الموسم.

استمرار المباراة في قالة عطل التيار الكهربائي، يتحمل النادي مسؤولية  لضمان، (C)من الفئة  فيما عدا االستادات 2.51

للتفاصيل قول متطلبات اإلنارة في قاالت األعطال الكهربائية، يرجى . مستقل مردر كهربائي اقتياطي توفير

 . (4االطالع على الملحق رقم )

ه بنسخة من العقد الذي وقّعأسبوعين على األقل من بداية الموسم، يجب أن يزود النادي لجنة دوري المحترفين قبل  3.51

 لجنةال بتزويد النادي فشل إذاة لكافة مبارياته على أرضه للموسم. شركة إمداد كهرباء اقتياطية معروفالنادي مع 

نادي، شركة، على قساب ال وتًعاقد النادي مسؤوليةلجنة دوري المحترفين  تتحملالزمني،  الموعد نهايةبحلول  بالعقد

نقطع كهرباء غير م توليدقال وجود نظام  فيلتوفير توليد كهرباء اقتياطي في كافة المباريات على أرض النادي. 

 تبار.تطبيق اخ بذلك وسيجري المحترفين دوري لجنة بإعالم النادي يقوم ،لمردر كهرباء النادي باألصل

  التيار الكهربائي واإلضاءة في حاالت الطوارئ .42

يجب على النادي توفير مردر اقتياطي للتيار الكهربائي بحي  يكون كافياً كحد ، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.51

أدنى، لتشغيل األضواء المخررة لحاالت الطوارئ، نظام اإلذاعة الداخلية، أنظمة تحكم الدخول، نظام الدائرة 

سابقة بشكل طبيعي ، وجميع أنظمة الحفاظ على الحياة، بحي  تعمل جميع األنظمة ال(CCTV)التلفزيونية المغلقة 

( ساعات على األقل. للتفاصيل قول متطلبات إضاءة الطوارئ لهذه المناطق، يرجى االطالع على 3لمدة ثالث )

 (.4الملحق رقم )

 التيار الكهربائي .41

1.52  ً  ألقكام المواد ذات الرلة من هذه اللوائح. ينبغي توفير مردر طاقة للب  وفقا

ً للمتطلبات ذات الرلة توفيــر مرــدر طاقـــة  على النادي التأكد من يجب 2.52 ثابت وغير منقطع في االستاد وفقا

 .(4والمذكورة في الملحق رقم )

يجب تشغيل دوائر التيار الكهربائي من خالل دوائر كهربائية محددة  (،+A)والفئة ( A)لنسبة لالستادات من الفئة با 3.52

 ويجب توفير مرافق وتجهيزات اقتياطية:  بوضوح ومعلمة

 منطقة عربات الب  التلفزيوني. 1.3.52

 ، LED اإلعالنية اإللكترونية لوقاتال 2.3.52

ً  الكاشفة اإلضاءة 3.3.52  (، وألقكام المواد ذات الرلة من هذه اللوائح )وفقا

 أغراض العمليات العامة. 5.3.52

 (.4بات المذكورة في الملحق رقم )قسب المتطل LEDينبغي توفي مردر طاقة للوقات اإلعالنية اإللكترونية  5.52

أن يتم توفير مردر للكهرباء لمنطقة عربات النقل  يجب (،+A( والفئة )A)والفئة  (B)بالنسبة لالستادات من الفئة  4.52

في صندوق منفرل يشمل كل القوابس المطلوبة وعدد معين من القوابس الكهربائية كما يلي: )بحي  يكون مردر 

 الكهرباء ثابت الفولطية وغير متقطع(
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1) 1 X 125 (فاز 3) أمبير 

2)  3 X 63 (فاز 3) أمبير 

3)  1 X 32 (فاز 3ث) أمبير 

5)  1 X 32 (فاز 1) أمبير 

 السالمةاألمن و –الفصل الثامن 

 شهادة السالمة .43

اإلستاد للتأكد من أنه آمن ومالئم للجمهور وفقا للوائح الهيئة  هيكلاعتماد ترميم  ضمان عنالنادي مسؤوالً  يعتبر 1.53

 المحلية للدفاع المدني والبلدية المحلية.

الجهتين المذكورتين أكثر من )عامين( وقت فحص اإلستاد يجب أال يكون قد مر على هذه الشهادة التي استردرت من  2.53

 المعني، كما يجب أن تشتمل هذه الشهادة على:

 األقكام المتعلقة بالسالمة وخطة اإلخالء، 1.2.53

 اإلستاد فيما يتعلق بالسالمة وإجراءات التحسينات، هيكلقالة  2.2.53

 ية المخترة،إقرار االمتثال بلوائح السالمة / األمن الرادرة بمعرفة الهيئة المدن 3.2.53

 اعتماد السعة الكاملة لإلستاد )من قي  مقاعد األفراد والمدرجات والسعة اإلجمالية(، و 5.2.53

السالمة واألمن، على أن يشمل هذا األمر جميع نواقي تنظيم مباريات كرة القدم مثل نظام  استراتيجية 4.2.53

قهم عند قدوث تفري جيةواستراتيالفرل بين المشجعين  واستراتيجيةتوزيع التذاكر وتفتيش المشجعين 

أعمال شغب والخدمات الرحية المقدمة واإلجراءات المتبعة عند قدوث قرائق وانقطاع التيار الكهربائي 

 باإلضافة إلى قاالت الطوارئ األخرى.

 خطة اإلخالء المعتمدة .44

هيئة الدفاع  يجب أن يقوم النادي المضيف بوضع خطة إلخالء اإلستاد الخاص به، على أن يتم اعتمادها بمعرفة 1.55

 المدني، لضمان إخالء اإلستاد بالكامل في قاالت الطوارئ وفقا للقانون المحلي المعمول به.

 يجب أن تشتمل خطة اإلخالء على توقيت عملية اإلخالء وطرق إخالء الجهات المعنية المختلفة. 2.55

 المعني.يجب أال يكون قد مر على هذه الخطة أكثر من )عامين( من وقت فحص اإلستاد  3.55

 يجب على النادي تقديم خطة اإلخالء المعتمدة من قبل هيئة الدفاع المدني إلى لجنة دوري المحترفين. 5.55

 منافذ دخول وخروج الجمهور .45

 يجب أن يلبي اإلستاد المتطلبات التالية: 1.54

يجب أن تتوافق جميع أجزاء اإلستاد ومدرجاته بما في ذلك، مداخل ومخارج وساللم وأبواب وممرات  1.1.54

 ستاد واألسطح والمناطق العامة والخاصة والغرف، وغيرها مع معايير السالمة المطبقة،اإل
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يجب طالء جميع ممرات وساللم الجمهور في منطقة المشجعين بلون فاتح )اللون األصفر على سبيل المثال(  2.1.54

الخروج أبواب وبوابات وكذلك جميع البوابات المؤدية من مناطق المشجعين إلى منطقة الملعب وجميع 

 خارج اإلستاد، ىالمؤدية إل

يجب أن تضع األندية إجراءات محددة لضمان خلو جميع الممرات واألروقة والساللم واألبواب والبوابات،  3.1.54

 وغيرها من أي معوقات من شأنها إعاقة التدفق السلس للمشجعين أثناء أي فعالية من الفعاليات،

تاد والبوابات المؤدية من مناطق المشجعين إلى أرض يجب أن تكون جميع أبواب الخروج وبوابات اإلس 5.1.54

الملعب مفتوقة باتجاه الخارج وبعيدة عن المشجعين، كما يجب أن تكون مفتوقة أثناء وجود المشجعين 

داخل اإلستاد. ويجب أن تكون جميع األبواب والبوابات تحت الحراسة طيلة الوقت بمعرفة قارس مخرص 

سلوك غير سليم مع ضمان تأمين ممرات الخروج الفوري في قالة اإلخالء لهذا األمر لمنع أي تررف أو 

الطارئ. وقد يتم تزويد هذه األبواب والبوابات بجهاز غلق يمكن تشغيله بشكل بسيط وسريع من قبل أقد 

الموجودين بالداخل لمنع الدخول غير القانوني ومحاوالت االندساس بين المشجعين. وال يمكن بأي قال من 

 وال غلق هذه األبواب والبوابات بمفتاح خاص أثناء وجود المشجعين داخل اإلستاد، واألق

يجب تزويد اإلستاد بأجهزة سالمة مناسبة لحماية األشخاص الموجودين على أرض الملعب أو في أي  4.1.54

 أجزاء أخرى من اإلستاد من صواعق البرق.

 غرفة التحكم .46

غرفة تحكم تتيح رؤية اإلستاد بأكمله من الداخل بهدف يجب أن تتضمن اإلستادات ، (C)باستثناء االستادات من الفئة  1.52

يجب تزويد اإلستادات  التحكم باستمرار في أوضاع السالمة والتعامل األمثل مع قاالت الطوارئ إذا لزم األمر.

ن طريق قة بشكل مركزي عبمرافق الدوائر التليفزيونية المغلقة. كما يجب مراقبة صور الدوائر التليفزيونية المغل

 غرفة التحكم.

 .(2للتفاصيل قول المتطلبات والمواصفات الواجب توافرها في غرفة التحكم، يرجى االطالع على الملحق رقم ) 2.52

 نظام اإلذاعة الداخلية .47

يجب تجهيز اإلستاد بنظام إذاعة داخلية عالي الجودة متوافق مع الشاشة العمالقة )إن وجدت(، لضمان توصيل أي  1.57

. يجب أن يطغى صوت اإلذاعة الداخلية على جميع أنظمة الروت وخارج اإلستادرسائل موجهة للجماهير داخل 

توافرها في نظام اإلذاعة الداخلية، يرجى األخرى في االستاد. للتفاصيل قول المتطلبات والمواصفات الواجب 

 (.2االطالع على الملحق رقم )

ضمان إجراء الريانة الدورية لنظام اإلذاعة الداخلية في جميع األوقات وطيلة فترة موسم مسابقات يتوجب على النادي  2.57

 لجنة دوري المحترفين.

 قواعد الملعب .48

ح ووضعها في اإلستاد بطريقة تتيتين العربية واإلنجليزية( )باللغيجب على كل إدارة إستاد إصدار قواعد الملعب  1.51

 أن تبين هذه القواعد المعلومات التالية على األقل: ويجبللمشجعين قراءتها، 

 ققوق الدخول، .1

 إلغاء أو تأجيل األقداث، .2

لوك والسوصف للمحظورات والعقوبات مثل دخول أرض الملعب وإلقاء األشياء واستخدام ألفاظ نابية وقبيحة  .3

 العنرري وما إلى ذلك،

 القيود المفروضة على تناول المشروبات الكحولية واستخدام األلعاب النارية واألعالم وغيرها، .5

 قواعد الجلوس، .4
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 أسباب الطرد من الملعب، و .2

 تحليل المخاطر المتعلقة باإلستاد. .7

 ( من هذه اللوائح.0في الملحق رقم ) الملعبيعرض النص المقترح لقواعد  2.51
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 أماكن انتظار السيارات الفصل التاسع:

 كن انتظار السياراتاأم .49

التابعة للجنة دوري المحترفين ووسائل اإلعالم،  المركبات ركنلكل استاد  خالية فييجب توفير مساقات  1.50

والشخريات الهامة وكبار الشخريات، والطاقم الطبي. للتفاصيل قول عدد أماكن االنتظار المطلوبة والمواصفات 

 (.7األخرى ذات الرلة، يرجى االطالع على الملحق رقم )

 

 الفصل العاشر: األحكام المالية

 التكاليف .51

 ذلك، تعد جميع التكاليف المتعلقة باالمتثال لهذه الالئحة وتنفيذها مسؤولية النادي المضيف.ما لم يذكر خالف  1.41
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 عامة أحكام-الفصل الحادي عشر 

 اإلجراءات التأديبية .52

لجنة دوري  وتعليمات ولوائحاتحاد اإلمارات لكرة القدم،  للوائحيتم التعامل مع اإلجراءات التأديبية واالستئنافية وفقا  1.41

 المحترفين، 

وائح لل –و/أو كان لديها علم بذلك  -لجنة دوري المحترفين فتح تحقيق إذا ارتابت في قدوث أي انتهاكات ليحق  2.41

 لجنة دوري المحترفين ولوائح وتعليماتالحالية التحاد اإلمارات لكرة القدم، 

 لوائحلراءات تأديبية في قالة قدوث أي انتهاكات فرض إجالتحاد اإلمارات لكرة القدم  لجنة االنضباط التابعةيجوز ل 3.41

 لجنة دوري المحترفين ولوائح وتعليماتالحالية التحاد اإلمارات لكرة القدم، 

 أحكام خاصة .51

يجب أال تتعارض العقوبات المنروص عليها في إجراءات ضبط الجودة مع العقوبات المنروص عليها في اللوائح  1.42

 تحاد أو من قبل اللجنة.االوالقوانين والتوجيهات األخرى الرادرة عن 

، 2117-2112موسم اية من بد اً عتبارإهذه الالئحة  وتسريالئحة أو قرار يخالف هذه الالئحة الغياً أي يعتبر كل قكم يرد في  2.42

 تطبق اقكام النظام األساسي.إال أنه في قال أي تعارض مع النظام األساسي لالتحاد 

 المسؤولية وتعويض الضرر .53

 خدمات زوديم أو/ و عنها بالنيابة عمالء أو وسطاء برفة ليعملوا ثالثة أطراف بتعيين المحترفين دوري لجنة تقوم قد 1.43

 .اللوائح في المحترفين دوري لجنة التزامات بتطبيق يتعلق فيما

تعفى لجنة دوري المحترفين نفسها من كامل المسؤوليات في قال نشوء الخالف على العقود بين النادي أو أي من  2.43

العبيه ومسؤوليه وموظفيه وممثليه أو عمالءه وأية أطرف ثالثة )بما يتضمن، على سبيل المثال ال الحرر، رعاتهم 

أطقمهم وجهات الب  لديهم وعمالئهم والعبيهم( على أساس شروط هذه اللوائح و/أو أية لوائح ومورديهم ومنتجي 

 للجنة دوري المحترفين والتزامات هؤالء األشخاص بموجبها.

ل ا التجاريين و/أو أية أطراف ثالثة تعمماية لجنة دوري المحترفين وشركائهيلتزم كل نادي بالدفاع عن وتعويض وق 3.43

وموظفيهم وممثليهم وعمالئهم  ومدراءهمأو بالنيابة عن لجنة دوري المحترفين وكافة مسؤوليهم  كمورد خدمات و/

والعاملين لديهم اإلضافيين من أية مسؤوليات أو التزامات أو خسارات أو أعطال أو عقوبات أو مطالبات أو إجراءات 

بيعة كانت ناتجة أو نشأت أو تعود إلى عدم التزام أو غرامات أو نفقات )بما فيها النفقات القضائية المعقولة( من أية ط

النادي أو أي من العبيه أو مسؤوليه أو موظفيه أو ممثليه أو عمالءه بهذه اللوائح و/أو أي لوائح أخرى تابعة للجنة 

 دوري المحترفين.

 المسائل غير المنصوص عليها .54

وائح، عندها يلتزم النادي بتوفير المساعدة إن نشأ أي متطلب ألي مرافق أخرى غير تلك التي وردت في هذه الل 1.45

 الكاملة للجنة دوري المحترفين إليجاد المساقة و/ أو المرافق المطلوبة. 

 فيذيالمكتب التنيتم اتخاذ قرار بشأن المسائل غير المنروص عليها في هذه الالئحة وقاالت القوة القاهرة بواسطة  2.45

 للجنة دوري المحترفين، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وغير قابلة للتغيير.
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 التصديق واالعتماد .55

جلس ماعتمادها والترديق عليها من قبل  لجنة دوري المحترفين وتمالمكتب التنفيذي ل وضعت هذه اللوائح بمعرفة 1.44

 23/08/2016إدارة االتحاد ويتم بدء العمل فيها اعتبارا من
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 مرفقة(: 7( إلى )2ات من )الملحق

 (: مرفق8الملحق رقم )

 قواعد الملعب: (9رقم )الملحق 

مالقظة: يعتبر الدخول إلى النادي موافقة صريحة من الزائر على لوائح النادي )الخاص بمباريات كرة القدم( وقواعد ولوائح 

واتحاد اإلمارات لكرة القدم ولجنة دوري المحترفين فيما يتعلق  االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم

بالمباراة المعنية )الفعاليات األخرى( وقواعد ولوائح الجهة الحاكمة المعنية أو منظم الفعالية. ويمثل الدخول إلى النادي موافقة 

 على لوائح النادي.

 [ وجميع األماكن المملوكة أو التي يشغلها أو ينتفع بها ]اسم مالك اإلستاد[. اسم اإلستاديشير مرطلح "المعلب" إلى ]

 " إلى أي فعالية تقام على الملعب.الفعالية“مرطلح يشير 

 "]اسم مالك اإلستاد بالكامل["إلى  اختصار اسم مالك اإلستاد["مختصر "]مرطلح يشير 

النظر عن امتالك أية تذاكر( خاضع لحرية التررف المطلقة لـ  يعتبر الترريح بالدخول إلى النادي أو البقاء فيه )بغض .1

أو أي ضابط شرطة أو منظم مباريات مفوض. وال يتم السماح بالدخول ألي شخص ال يملك  ]اختصار اسم مالك اإلستاد[

تذكرة صحيحة، تحت أي ظرف من الظروف. وال يتم السماح بالدخول إلى مباراة كرة القدم ألي شخص ممنوع من قضور 

 المباريات، تحت أي ظرف من الظروف. 

قرى قد يسمح به القانون، عن أية خسائر أو إصابات أو أضرار تريب مسؤوليته، أل يخلي ]اخترار اسم مالك اإلستاد[ .2

 األشخاص / الممتلكات داخل أو قول الملعب.

ال يعطى ]اخترار اسم مالك اإلستاد[ أية ضمانات تفيد بأن الفعالية ستقام في وقت أو موعد محدد ويحتفظ ]اخترار اسم  .3

 ية دون أية إخطارات أو التزامات.مالك اإلستاد[ بحقوقه في إعادة تحديد موعد الفعال

في قالة تأجيل الفعالية أو إلغاؤها، يجب المطالبة باسترداد المال )إن وجد( وفقاً ألقكام وشروط تذكرة منظم الحدث المعني،  .5

ر اوال يتحمل ]اخترار اسم مالك اإلستاد[ أية التزامات أخرى بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحرر( أية خسائر أو أضر

 غير مباشرة أو الققة مثل )على سبيل المثال ال الحرر( فوات االستمتاع أو تكاليف السفر.

يقر جميع األشخاص الذين يريدون دخول الملعب بحق ]اخترار اسم مالك اإلستاد[ في تفتيش أي شخص ومتعلقاته سواء  .4

 تيش إلى الملعب.خارج أو داخل الملعب ومنع أو رفض دخول أي شخص يرفض االلتزام بهذا التف

لمراجعة قائمة األشياء التي يجب عدم إقضارها إلى الملعب، انظر ما يلي. تشتمل األغراض الممنوعة على السكاكين  .2

واأللعاب النارية والمتفجرات وأقنعة الغاز وعلب الهباء الجوي واألبواق الهوائية وأجهزة إصدار الضوضاء واألنوار 

رة والمواد غير القانونية وأجهزة الليزر والزجاجات والعلب الزجاجية والعبوات المعدنية الساطعة واألسلحة والمواد الخط

والعري أو أي مادة قد تستخدم كسالح و/ أو تعرض سالمة الجماهير للخطر أو التي قد تسبب أية مخاطر أو أضرار ألي 

أي شخص في قوزته هذه األشياء من شخص آخر أو أية مواد تستخدم ألغراض تجارية أو ربحية. وسيتم رفض أو منع 

 الدخول إلى المعلب.

يحظر القيام بأية تررفات تهديدية أو بذيئة أو تنم عن مظاهر عنف أو استخدم لغة رديئة أو مسيئة. وستتسبب هذه األفعال  .7

ضور أقد في القبض على مرتكبها و/ أو طرده من الملعب. ويجوز لـ ]اخترار اسم مالك اإلستاد[ إصدار قرار بمنع ق

 األشخاص إلى المعلب كنتيجة لهذه األعمال.

يترتب على إقداث أي ضرر أو التدخل أو العب  بأية معدات أو أثاثات أو أجهزة أو تركيبات داخل الملعب القبض على  .1

 الشخص و/ أو طرده من الملعب.

 وستتسبب هذه األفعال في القبض علىيحظر القيام بأية إساءات أو هتافات أو مضايقات عنررية أو جنسية أو تمييزية.  .0

مرتكبها و/ أو طرده من الملعب. ويجوز لـ ]اخترار اسم مالك اإلستاد[ إصدار قرار بمنع قضور أقد األشخاص إلى 

 المعلب كنتيجة لهذه األعمال.

 تعتبر األفعال التالية إساءات قد تسبب في المنع من الدخول إلى الملعب: .11

 بدون ترريح أو عذر مقبول،داخل الملعب  شيءإلقاء أي  1.11

 الهتاف بكلمات ذات طبيعة بذيئة أو عنررية، 2.11

 الدخول إلى منطقة اللعب أو منطقة المجاورة للجمهور دون ترريح أو عذر مقبول. 3.11

 وستتسبب مثل هذه األعمال في القبض على الشخص و/ أو طرده من الملعب سواء كان في مباراة كرة قدم أو غيرها.
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الذي دخلوا إلى الملعب بالجلوس على المقاعد المحددة في التذاكر ويجب أال يتحركوا من مكان إلى مكان يسمح لألشخاص  .11

آخر داخل الملعب إال بترريح أو تعليمات مباشرة من أقد منظمي المباراة أو مسؤولي ]اخترار اسم مالك اإلستاد[ و/ أو 

 ضابط شرطة.

ناء سير المباراة، ويحظر الوقوف المتواصل في منطقة الجلوس أثناء ال يجوز ألي شخص الوقوف في منطقة الجلوس أث .12

 سير الفعالية وقد يتسبب هذا األمر في طرد الشخص من الملعب. 

يحظر إعاقة الممرات أو ممرات الدخول أو المخارج أو المداخل أو الساللم وغيرها، وال يسمح ألي شخص دخل إلى  .13

 لملعب.الملعب، الرعود إلى أية أبنية داخل ا

 يحظر التدخين داخل الملعب وسيتسبب هذا األمر في الطرد من الملعب. .15

يسمح بالدخول بالهواتف الجوالة ووسائل االتراالت األخرى داخل الملعب بشرط استخدامها في األغراض الشخرية  .14

 والخاصة فقط.

 عب:تسبب اإلدانة في منعه من دخول الملتعتبر األفعال التالية إساءات وقد تؤدي إلى توقيف ضابط الشرطة لمرتكبها وقد  .12

 محاولة الدخول إلى الملعب أو الجلوس بداخله في قالة ّسكر، 1.12

قمل شراب مسكر أو زجاجة أو عبوة بها شراب مسكر مما قد يؤدي إلى قدوث أضرار أو إصابات شخرية  2.12

 ا.عند الدخول إلى المعلب أو أي منطقة عامة من المعلب يمكن مشاهدة الحدث من خالله

 وتؤدي مثل هذه التررفات إلى التعرض للقبض و/أو الطرد من الملعب.

يجوز طرد أي شخص يدخل أي قطاع من الملعب، معد بدوره ومخرص لالستخدام من قبل أي مجموعة من المشجعين ال  .17

 ينتمي لها هذا الشخص، سواء بسبب الحرص على سالمتهم أو ألي سبب آخر.

األشخاص الذي يحملون ترريح مناسب( بالدخول إلى الملعب أو استخدام أية معدات قادرة ال يسمح ألي شخص )بخالف  .11

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.

لمطبوعات( من أي نوع سواء مجاناً أو بمقابل داخل الملعب دون ترريح كتابي واضح من ال يجوز تقديم سلع )بما ذلك ا .10

 ]اختصار اسم مالك اإلستاد[.
أو ترويجية أو تسويقية داخل الملعب دون ترريح  تأييديهال يجوز ألي شخص إقضار أو استخدام أو عرض أية مواد  .21

 ]اختصار اسم مالك اإلستاد[.كتابي واضح من 

ألي  . ويجوز]اختصار اسم مالك اإلستاد[ال يجوز تبادل التذاكر وال يجوز عرضها للبيع دون ترريح كتابي مسبق من  .21

أو ضابط شرطة مرادرة أية تذاكر تعرض للبيع.  ]اختصار اسم مالك اإلستاد[من منظمي المباريات أو مسؤولي  منظم

اكر بما بتبادل التذ لقيامهح بالدخول أو طرد أي شخص من الملعب بحقه في عدم السما ]اختصار اسم مالك اإلستاد[ويحتفظ 

ي جميع أو منسق الفاعلية ف]اختصار اسم مالك اإلستاد[  مملوكة لـالتذاكر  وتبقىيتعارض مع أقكام وشروط تذاكر الفعالية. 

 األوقات.

ة استخدام أي ار اسم مالك اإلستاد[]اختصالدوائر التلفزيونية المغلقة قول وداخل الملعب ويجوز لـ  كاميراتتستخدم  .22

 تسجيالت ألية أقداث بمعرفته أو تقديمها للشرطة أو منسق الفعالية أو أي هيئة أخرى ذات صلة.

يجب على جميع األشخاص أثناء وجودهم في الملعب االلتزام بكافة تعليمات أي منظم من منظمي المباريات أو مسؤول  .23

 ابط شرطة. وقد يؤدي عدم االلتزام إلى الطرد الفوري من المعلب.و/ أو ضاسم مالك اإلستاد[  اخترار]

 أي من الوالدين أو ولي األمر مراقباً للقرر طوال الوقت. يبقىيجب أن  .25

 من الملعب والعودة إليه مرة أخرى. الخروجال يمكن  .24

بحقه المطلق في طرد أي شخص من الملعب، لم يلتزم بلوائح الملعب أو يشكل وجوده  اسم مالك اإلستاد[ اخترار]يحتفظ  .22

أو قد يشكل مردر من مرادر الخطر أو المضايقة أو اإلزعاج ألي شخص آخر. وقد يؤدي هذا األمر إلى اتخاذ إجراءات 

 راءات القانونية الالزمة.أخرى بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحرر، المنع من دخول الملعب أو اتخاذ اإلج

 

 

 مواقع الكاميرات والميكروفونات الخاصة بالبث التلفزيونيالخطط اإلنتاجية و(: 10الملحق رقم )
 

تختلف الخطط اإلنتاجية ومواقع توزيع الكاميرات مع اختالف المباريات والمالعب بينما تبقى خطة توزيع الميكروفونات مالقظة: 

ناقية عدد وتوزيع  وتختلف منبنفس الخطة خالل الموسم وفيما يلي عرض لخطط توزيع الكاميرات خالل الموسم كامال 

 الكاميرات.



27 
 



28 
 



29 
 



30 
 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 اتمواقع الميكروفون

 

 


