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 الفصل األول: التعريفات

منح السلطة لشخص أو مجموعة من األشخاص، بما في ذلك إصدار شهادة،  "االعتماد / الشخص المعتمد"

 تسمح للشخص أو األشخاص المعتمدين بمباشرة أنشطة محددة داخل المناطق المؤمنة.

اإلجراءات الواجب على األندية اتباعها لتوفير المرافق المناسبة أو تنظيم المباريات هي " إجراءات ضبط الجودة" 

داخل اإلستاد التابع لها فيما يتعلق بالمسابقة أو بأي مباراة من مباريات المسابقة، بما ال يخالف لوائح االنضباط 

 المحددة لمخالفتها.ولوائح المسابقة ولوائح اإلستادات والعقوبات 

الدخول إلى تخول حاملها التي و رابطة المحترفين االماراتية المطبوعة التي تصدرها " البطاقة "بطاقة االعتماد

  .رابطة المحترفين االماراتية أماكن إقامة المباريات والفعاليات األخرى تحت إشراف  المناطق المؤمنة داخل

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

 بأي ات، العالمات التجارية و/أو أسماء الشركات و/أو المنتجات و/أو الخدمات و/أو أي شيء يتعلق بالمسابقالحالي

أو داخل و سيتم إيجادها في المستقبل داخل المالعب وسيلة متاحة سواء كانت موجودة في الوقت الحالي أ

مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة باستخدام اللوحات اإلعالنية الموجودة داخل/خارج محيط اإلستاد وباستخدام 

المواد المطبوعة والوسائل اإلعالنية األخرى أو حقوق االمتياز أو العروض أو العينات أو الجوائز أو المعدات، أو 

تخدام المواد اإلعالنية المطبوعة مثل البرامج والملصقات والمنشورات المطبوعة والبيانات الصحفية باس

 ، الحقرابطة المحترفين االماراتية والنشرات اإلخبارية والتذاكر، بما في ذلك، ولتجنب أي لبس وبموجب إرشادات 

دائها أو على أية معدات مستخدمة أو محمولة في عرض مثل هذه اإلعالنات على المالبس أو األحذية التي يتم ارت

أو منقولة بمعرفة المسؤولين أو الفريق الطبي واألمني و/أو جامعي الكرات و/أو المصورين الفوتوغرافيين. 

وتشمل الحقوق اإلعالنية أيضًا حق عرض اسم و/أو شعار مورد المالبس على الشارة الموجودة على مالبس 

والمسؤولين اآلخرين. ولتجنب أية لبس، يحظر وضع إعالنات على مالبس الالعبين الحكام/الحكام المساعدين 

 الصلة. االماراتية ذاترابطة المحترفين المشاركين، باستثناء المواضع المشار إليها في لوائح 
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“AFC” .االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

 .حسب اختصاصها اليهابالنظر في الطعون المقدمة وتختص  تابعة التحاد كرة القدم" لجنة لجنة االستئناف"

اللوائح التي يصدرها اتحاد كرة القدم لتنظيم عملية استئناف القرارات من قبل األندية "لوائح االستئناف" 

 واألعضاء.

نهاية الموسم الرياضي لتكريم  في رابطة المحترفين االماراتية الحفل السنوي الذي تنظمه  حفل توزيع الجوائز:

الالعبين والمدربين والشركاء اإلعالميين والشركاء التجاريين والشركاء غير التجاريين وأي شخص أو كيان آخر تقرر 

 تكريمه عن الموسم الرياضي.الرابطة 

 ات الرعاة." اإلرشادات التي تحكم االستخدام المناسب لعالمات المسابقة وشعارإرشادات العالمة التجارية"

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

 رابطة كرة القدم اإلماراتية على أي حق من حقوق البث.

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

 بأي شكل من وتوفير التعليق على مباريات المسابقة، اإلذاعي و/أو التسجيل الصوتي و/أو تسجيل المسابقة

األشكال عبر الوسائط السمعية البصرية والحصول على ترخيص النقل المباشر و/أو التسجيل و/أو أي من هذه 

بما في ذلك البث الرقمي و/أو  األنشطة بأي صورة من الصور أو بجميع صور النقل التليفزيوني و/أو البث اإلذاعي

يلة إعالمية أخرى موجودة في الوقت الحالي أو قد توجد في و/أو باستخدام أي وس البث عبر الهواتف المحمولة

المستقبل، بما في 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 ات ستكون خالية تعني أن اإلستادالنظيفة"  المالعب"

و ما تم أ رابطة المحترفين االماراتية مرافق من أي نوع باستثناء األشياء التي تم تركيبها أو إنشائها وفقًا للوائح 



 

9 

أثناء الفترة التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا يوم المباراة  رابطة المحترفين االماراتية اعتماده من قبل 

 وتنتهي بعد نهاية المباراة بأربع ساعات.

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

بموجب العقد  رابطة المحترفين االماراتية ات القدم )العضو( وتعطي العضو المسجل حق المشاركة في مسابق

 المحرر كتابيا. 

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

 إلى االماراتيةرابطة المحترفين من  التعليمات أو التعديالت الخاصة بهذه اللوائح التي يتم إرسالها"التعميمات" 

 .األندية األعضاء في صورة خطابات رسمية قبل و/أو أثناء الموسم

أي كيان تجاري بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي جهة تجارية تحصل على حق  "المؤسسات التجارية"

 االماراتية.رابطة المحترفين من الحقوق التجارية من 

في ذلك على  االماراتية بمارابطة المحترفين " كافة حقوق االستغالل التجاري لمسابقات الحقوق التجارية"

سيبل المثال ال الحصر، حقوق اإلعالن وحقوق البث وحقوق االمتياز وحقوق االستضافة وحقوق التصوير وحقوق 

وحقوق وسائل اإلعالم والحقوق الترويجية وحقوق الرعاية وحقوق السفر والجوالت  وحقوق الفعاليات المتاجرة

الجديدة وحقوق تسجيل مقاطع الفيديو و/أو االستغالل التجاري باستخدام أي وسيلة أخرى وفقًا للنظام األساسي 

 اإلماراتية.للرابطة المحترفين 

اتية االماررابطة المحترفين أي كيانات أو أشخاص مرتبطين ب االماراتية:رابطة المحترفين الشركاء التجاريين ل

في المسابقات التي تنظمها.  الرابطةخالل عقود شراكة أو عقود رعاية، والذين يمنحون امتيازات معينة من  من

 وقد تكون االمتيازات المقدمة نظير عائد مالي أو أي شكل آخر من أشكال المنفعة.
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" أي أو جميع المعلومات المتعلقة بالمسابقة وتشمل جداول المباريات وحقوق التصوير بيانات المسابقة"

ومعلومات و/أو إحصائيات تتعلق بالنادي المشارك و/أو الالعبين المشاركين ومعلومات و/أو إحصائيات تتعلق 

 رى تتعلق بالمسابقة. بالمشاركة و/أو األداء في المسابقات وتحليل المباريات وقرارات الحكم وأي معلومات أخ

كأس السوبر و كأس رابطة المحترفين ومسابقة دوري ادنوك للمحترفين" تشمل المسابقة )المسابقات("
التي تتضمن المباريات الواردة في جدول المباريات وتشمل األنشطة  عام 21تحت  لمحترفينادوري و االماراتي

واالحتفاالت والمؤتمرات الصحفية أو الوظائف الرسمية المقامة على أرضية الملعب )بخالف المباريات( 
 المتعلقة بالمسابقات.

" الشعارات والرموز الرسمية المستخدمة في المسابقات والتي يتم تصميمها بواسطة عالمات المسابقة"

 االماراتية.رابطة المحترفين 

رابطة المحترفين علقة بمسابقات : الالئحة التي تحدد اإلجراءات التنظيمية والفنية المتالئحة المسابقة

 .اإلماراتية.رابطة المحترفين مجلس إدارة وفقًا لما تم اعتماده من  كأس رابطة المحترفينمسابقة /أو االماراتية و

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

 ومواقع المرافق. بيع المشروبات في اإلستاد

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

المثال ال الحصر، اإلستادات وأسوارها ومحيطها الخارجي والمجال الجوي فوق اإلستاد وكافة األماكن األخرى ذات 

طق الصلة بالمسابقة بما في ذلك مواقع المرافق والمراكز اإلعالمية وأماكن ومرافق االستضافة والمنا

الدخول رابطة المحترفين االماراتية المخصصة للشخصيات الهامة والمناطق األخرى التي تنظم لوائح اعتماد 

 إليها.

أو األندية المحترفة والتي تكون رابطة المحترفين االماراتية وهي المنصات الرقمية التابعة ل المنصات الرقمية:

 أو األندية مسؤولة عن إدارة محتوياتها. الرابطة
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 ولوائح اتحاد كرة القدم وتحددرابطة المحترفين االماراتية اللوائح التي تصف انتهاكات قوانين  "لوائح االنضباط"

العقوبات المحتملة وتنظم عملية وضع وتحديد المهام الخاصة بالهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات وتوضح 

 اإلجراءات التي يجب إتباعها من قبل هذه الهيئات.

كما هو الشخص المعين من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات  "مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات"

 .موضح في الئحة المسابقة

دوري المحترفين الذي تنظمه الرابطة ويشارك فيه الفريق األول لكل نادي من  "دوري ادنوك للمحترفين"
 .األندية

بين األندية المحترفة الرابطةمسابقة سنوية تنظمها " كأس رابطة المحترفين "  

   "عام 21تحت  لمحترفينادوري "

سنة في األندية 21فيها فرق تحت  مسابقة الدوري التي تنظمها الرابطة والتي تشارك  

وبطل كأس صاحب  دوري ادنوك للمحترفينواحدة تنظمها الرابطة بين بطل  مباراة"كأس السوبر االماراتي“

 كأس السوبر االماراتيالسمو رئيس الدولة، وفقًا لالئحة 

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

 االماراتية.رابطة المحترفين المسابقات التي تنظمها 

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

 .بما يتعلق بالمسابقةالتي تستخدم 

الذي يشارك فيه المشجعون بعد التسجيل عبر اإلنترنت واختيار النادي وهو الدوري االفتراضي  دوري الفانتاسي:

الواقعي. تقوم بعد ذلك الفرق التي يشكلها المشجعون  دوري ادنوك للمحترفينعبين من والمدرب والال

 بالتنافس ما بينها ضمن الشروط واألحكام الخاصة بدوري الفانتاسي.

"”FIFA االتحاد الدولي لكرة القدم 
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الهيئة الرياضية القواعد المنظمة المعتمدة والمعلنة من قبل  "قانون لعبة كرة القدم المعتمد من الفيفا"

المنظمة للعبة، الفيفا عن طريق مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" الذي يساعد على تحديد قوانين لعبة 

 كرة القدم.

" القواعد الدولية الملزمة التي تقوم بتنظيم أوضاع الالعبين لوائح الفيفا ألوضاع وانتقاالت الالعبين"

رة القدم المنظمة وانتقالهم بين األندية التابعة للروابط واالتحادات وأهليتهم للمشاركة في مسابقات ك

 المختلفة.

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

ر سينمائي عبالمشاركين سواء تم تصويرها بموجب حقوق البث أو بشكل منفصل باستخدام وسائل التصوير ال

جميع أنحاء المنطقة بأي وسيلة من وسائل البث و/أو العرض و/أو إعادة إنتاج المواد الموجودة في الوقت الحالي 

 أو المطورة فيما بعد.

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

حدث أو خطأ أو حادث خارج نطاق القدرة المعقولة ألي طرف. ويشمل على سبيل المثال  ، ينجم عن فعل أوالحالي

ال الحصر، طقس عاصف بشكل غير طبيعي أو فيضان أو برق أو حريق أو انفجار أو هزة أرضية أو أضرار هيكلية أو 

غب أو فوضى هائلة أو كارثة وبائية أو أي كارثة طبيعية أخرى أو حرب أو عمل إرهابي أو عمليات عسكرية أو ش

 إضراب أو إغالقات تعجيزية أو أي إجراءات صناعية أو عصيان مدني.

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

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

منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة بجانب التذاكر المجانية سواء كانت هذه المرافق في مقصورة أو مظلة كبيرة 

يوف والتي ال تعد جزءًا والض رابطة المحترفين االماراتية أو غير ذلك، مع استثناء المرافق المخصصة لمسؤولي 

 من البرنامج التجاري.
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لتوفير نطاق معين من الخدمات  رابطة المحترفين االماراتية " الجهة المكلفة من قبل جهة البث المضيفة"

األساسية فيما يتعلق بعملية إنتاج بث المواد السمعية والبصرية األساسية )أو أي مواد أخرى( الخاصة بأي مباراة 

 .أو حدث رسمي

 مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم.إيفاب: 

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

 .الحالي الالئحةلمستند المشاركين في المسابقات وفقا 

 دوري ادنوك للمحترفين" الدوري"

رابطة المحترفين لكرة القدم تنظم تحت رعاية  رسمية الفترة التي تبدأ من إقامة أول مباراة "موسم الدوري"

 كأس السوبر االماراتيأو  كأس رابطة المحترفينأو مسابقة  دوري ادنوك للمحترفينفي )سواء كانت االماراتية 

سواء )فين االماراتية رابطة المحترتنظمها رسمية ( وتنتهي بنهاية أخر مباراة عاماً  21تحت  المحترفين دوريأو 

دوري أو  كأس السوبر االماراتيأو  المحترفين كأس رابطةأو مسابقة  دوري ادنوك للمحترفينكانت في 

  مباراة في الموسم. اول مباراة في الموسم الي اخرمن  (عامًا( 21تحت  لمحترفينا

وهو البث الحي المباشر عبر أي وسيلة من وسائل البث سواًء عبر منصات التواصل االجتماعي أو  البث المباشر:

 أية منصات أخرى.

ي ف االماراتية بمارابطة المحترفين مسابقات كافة مباريات كرة القدم المقامة في إطار  (المباريات"المباراة")

 ذلك المباريات المؤجلة أو المعادة.

هو  االماراتية كمارابطة المحترفين الحكام المعينون من قبل اتحاد كرة القدم و/أو اراة" "طاقم تحكيم المب

 .لوائح المسابقةموضح في الفصل السادس من 

 حددته اللجنة الفنية. االماراتية كمارابطة المحترفين الجدول الرسمي لمباريات مسابقات  "جدول المباريات"
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كافة العاملين في وسائل اإلعالم المقروءة والمحررين المباشرين والمصورين وأطقم األخبار  "وسائل اإلعالم"

التلفزيونية وممثلي الجهات المالكة لحق البث، المخولين بالحصول على بطاقة اعتماد اإلعالم وفق ما هو محدد 

 االماراتية.رابطة المحترفين من قبل 

 األساسي.للنظام اإلمارات لكرة القدم طبقا األندية األعضاء في اتحاد  "األعضاء"

إس  أو اآلي أوأية تطبيقات يمكن تنصيبها على األجهزة التي تعمل بنظام األندرويد  تطبيقات الهواتف الذكية:

 أو أي نظام تشغيل آخر للهواتف الذكية.

 .االماراتيةرابطة المحترفين " المرخص له الفرعي للحقوق التجارية بواسطة المرخص له الرسمي"

طة راب" القائمة التي تحتوي على األنشطة والفعاليات المعتمدة من "قائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة

والتي تبدأ قبل المباراة بثالث ساعات وتنتهي مع انطالق ركلة البداية. وتضم هذه القائمة المحترفين االماراتية 

 مثل هذه األنشطة.األنشطة بما في ذلك الوقت المخصص إلقامة 

وهي مؤتمر ما قبل المباراة الذي ينظمه النادي المشارك قبل كل مباراة  الرسمية: المؤتمرات الصحفية

 .( ساعة ومؤتمر ما بعد المباراة الذي ينظمه النادي المشارك بعد كل مباراة48بـثمانية وأربعين )

رابطة المحترفين االماراتية ة والتي تعتمدها وهي المالبس الرسمية للفرق المشارك مالبس الفريق الرسمية:

 قبل بداية كل موسم.

تحت سلطة النادي العضو رابطة المحترفين االماراتية مسابقات التي تشارك في  الفرق" "األندية المشاركة

 االماراتية.رابطة المحترفين و

قات مسابتعني الالعبين الذين تم اختيارهم للقيام بمهام تهدف إلى ترويج وتطوير " الالعبين"سفير )سفراء( 

 من كل موسم.لمدة أربعة أيام  االماراتيةرابطة المحترفين 

UAE PL : االماراتية.رابطة المحترفين 
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 ةالرابطوهو األرشيف الورقي او االلكتروني او أي نظام ارشفه تستخدمه  االماراتية:رابطة المحترفين أرشيف 

 لحفظ الوثائق المواد او المعلومات.

 كأس رابطة المحترفينومسابقة  دوري ادنوك للمحترفين" رابطة المحترفين االماراتية مسابقة )مسابقات( "

 الرديف.ودوري  كأس السوبر االماراتيو

، بناية علي وأوالده، روضة أبوظبي، شارع المرور، أبوظبي، 601مكتب  ":رابطة المحترفين االماراتية "مقر 

 .54315صندوق بريد 

و/أو الشعارات الرسمية  رابطة المحترفين االماراتية " الشعار الرسمي لرابطة المحترفين االماراتية شعار "

 خالف ما يتفق عليه من قبل األطراف المعنية.، ب الرابطةاألخرى، التي ال تستخدم إال من قبل 

 أو أي موقع الكتروني آخر يتم اإلعالن عنه. www.uaeproleague.ae للرابطة"الموقع اإللكتروني الرسمي 

مجلس إدارة منتخب،  ويرأسهاجهة مستقلة مشكلة من األندية المحترفة " رابطة المحترفين االماراتية "

 .رابطة المحترفين االماراتية النظام األساسي ل، ويحكمها األندية المحترفةمسابقات  ةإدار ومهامها

قائمة بالمواد التي يحظر على الجمهور الدخول بها إلى اإلستاد لمشاهدة أي "قائمة المواد المحظورة" 

 مباراة من مباريات المسابقة. ويجب أن تسلم هذه القائمة بشكل دوري إلى األندية األعضاء.

العقوبات المفروضة على األندية لتقصيرها في توفير المرافق المناسبة أو  ت مراقبة الجودة""إجراءا

أو بأي مباراة من مباريات  بالمسابقةإخفاقها في تنظيم المباريات داخل اإلستاد التابع لها فيما يتعلق 

 المسابقة، بما ال يخالف لوائح االنضباط ولوائح المسابقة ولوائح اإلستادات والعقوبات المحددة لمخالفتها.

ي بما ف بالحكام،" اللجنة التي يشكلها اتحاد الكرة والتي تكون مسؤولة عن كافة األمور المتعلقة لجنة الحكام"

 ذلك تعيين الحكام والمقيمين لجميع مباريات الدوري.
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اد و/أو اتح رابطة المحترفين االماراتية كافة اللوائح و/أو السياسات التي يتم إعدادها ونشرها من قبل  "اللوائح"

ال  ثال، والتي تشمل، على سبيل الم الرابطةكرة القدم للعمل بموجبها فيما يتعلق بالمسابقات التي تنظمها 

ين دور المحترف الرابطةالحصر، قوانين اتحاد اإلمارات لكرة القدم والئحة االنضباط ولوائح المسابقة ولوائح إستادات 

لبرنامج الشباب وسياسة اعتماد  رابطة المحترفين االماراتية ولوائح  رابطة المحترفين االماراتية ولوائح معدات 

ابطة رلإلعالم واللوائح التجارية / التسويقية ل رابطة المحترفين االماراتيةولوائح  رابطة المحترفين االماراتية 

رابطة المحترفين لعمالة األندية واللوائح األمنية ل رابطة المحترفين االماراتية ولوائح  المحترفين االماراتية 

 .االماراتية 

ية والتي تقوم األندية او ممثليها وهي مواقع التواصل االجتماعي الرسمي لالند مواقع التواصل االجتماعي:

 او الشركات المتعاقدة معها بإدارة محتوياتها.

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

 " مقصود بها العالم.المنطقة"

 كأس رابطة المحترفينلعرض درع الدوري وكأس السوبر و الرابطةوهي الجولة التي تقوم بها  جولة الكأس:

 الجماهير داخل دولة االمارات العربية المتحدة ماما

اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم والذي يحكمه النظام األساسي الخاص باتحاد كرة  اتحاد كرة القدم:

 القدم.

 وادي العمردي بالقرب من حديقة مشرف، الخوانيج، دبي.بناية  574-271" مقر اتحاد اإلمارات لكرة القدم"

 اإلماراتالتي تجرى بنظام خروج المغلوب والتي ينظمها اتحاد السنوية مسابقة ال "كأس رئيس دولة اإلمارات"

 لكرة القدم.
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ص اتعني الحق بإنتاج أو ترخيص انتاج أشرطة الفيديو، أقراص الفيديو المضغوطة، أقر "حقوق تصوير الفيديو"

الفيديو الرقمية وغيرها من مواد الفيديو التي تحتوي مواد تم تسجيلها عن طريق حقوق البث و/أو حقوق 

األفالم لهدف استغالل أشرطة الفيديو المعنية و/أو األقراص و/أو المواد من خالل، على سبيل المثال ال الحصر 

 البيع أو التأجير وبكافة أشكال التوزيع غير المسرحي. 
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 الفصل الثاني: تمهيد

 التقديم ونطاق تطبيق الالئحة 

فيما يتعلق باألمور التجارية المشاركة  المحترفة تنظم هذه اللوائح حقوق ومهام ومسؤوليات كافة األندية .1.1
 .رابطة المحترفين االماراتية والتسويقية في مسابقات 

رابطة المحترفين مات وأنظمة تلزم قوانين اتحاد اإلمارات لكرة القدم وقوانين وإرشادات وتعمي 
 كافة األطراف المشاركة في إعداد وتنظيم وضيافة مباريات المسابقة.االماراتية 

، لم يمنح إلى األندية بموجب هذه رابطة المحترفين االماراتية بمسابقات أي حق متعلق يعود  
 .رابطة المحترفين االماراتية الى  اللوائح و/أو بموجب اتفاق خاص

 محترفين االماراتية رابطة ال 

الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ األحكام الواردة رابطة المحترفين االماراتية تعتبر  
و/أو تعديل احكام  الحق في تفسير هذه األحكام وفقًا لتقديرها الخاص الرابطةفي هذه اللوائح، وتملك 

باإلضافة إلى أحقيتها في إصدار القرارات في األمور التي لم يتم  هذه الالئحة اثناء الموسم الرياضي
  .تغطيتها بموجب أحكام وبنود هذه الالئحة

 أن تفوض لجنة فرعية لتنفيذ األحكام الخاصة بهذه اللوائح.رابطة المحترفين االماراتية يحق ل 

 

 اإلجراءات التأديبية 

ة ، والئح الرابطةيتم التعامل مع اإلجراءات التأديبية واالستئنافية وفقا للوائح االتحاد، ولوائح  
، ولوائح المسابقات ذات الصلة، وتعاميم بالرابطة االنضباط التابعة لالتحاد، وإجراءات ضبط الجودة الخاصة 

 .الرابطة

و/أو كان لديه علم بذلك  -انتهاكات  حدوث أي منفتح تحقيق إذا ارتأب  لمجلس إدارة الرابطةيحق  
، والئحة االنضباط التابعة التحاد اإلمارات لكرة  الرابطةللوائح الحالية التحاد اإلمارات لكرة القدم، ولوائح  –

 .الرابطة، ولوائح المسابقات ذات الصلة، وتعاميم وتعميمات  الرابطةالقدم، وإجراءات ضبط الجودة الخاصة 

اط التابعة التحاد اإلمارات لكرة القدم فرض إجراءات تأديبية في حالة حدوث أي يحق للجنة االنضب 
، والئحة االنضباط التابعة التحاد اإلمارات  الرابطةانتهاكات للوائح الحالية التحاد اإلمارات لكرة القدم، ولوائح 

 .الرابطةلكرة القدم، ولوائح المسابقات ذات الصلة، وتعاميم 

يحق للجنة الفنية و/أو االدرة التنفيذية فرض غرامات في حالة حدوث أي انتهاكات للوائح  
 ، والتعاميم الخاصة بها، وفقًا إلجراءات ضبط الجودة. الرابطةالمسابقات ذات الصلة، ولوائح 
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 الفصل الثالث: الحقوق

 الحقوق التجارية 

رابطة المحترفين لمسابقات ق التجارية هي المالك الوحيد للحقو رابطة المحترفين االماراتية  
في استغالل، و/أو منح األعضاء التجاريين التابعين حق استغالل الحصري ، وتملك وحدها الحق االماراتية 

 .رابطة المحترفين االماراتية لمسابقات الحقوق التجارية 

ل الحقوق التجارية، الحق في االحتفاظ بجميع إيرادات استغال رابطة المحترفين االماراتية تملك  
ة رابطة المحترفين االماراتيباستثناء ما يتفق عليه من توزيعات وحصص مستحقة لألندية وفقًا لما تحدده 

. 

أن تتعاقد بمطلق  رابطة المحترفين االماراتية تقر األندية المشاركة وتوافق على أنه يجوز ل 
حريتها أو تمنح ترخيص أي من الحقوق التجارية ألي جهة في العالم )بما في ذلك الجهات الموجودة داخل 
اإلمارات العربية المتحدة(، كما أنه ال يحق لألندية المشاركة أن تقوم باالستغالل المباشر و/أو الترخيص 

ي شخص و/أو جهة أخرى ما لم يرد ذلك صراحة في من الباطن الستغالل تلك الحقوق التجارية لصالح أ
 الالئحة.

رابطة المحترفين تلتزم األندية المشاركة والالعبون والمسؤولون المشاركون بالتعاون التام مع  
الحقوق التجارية في  بتفعيل واستغاللفي استغالل الحقوق التجارية خاصة فيما يتعلق  االماراتية 

 قبة.مناطق الدخول الخاضعة للمرا

 رابطةمسابقات في  رابطة المحترفين االماراتية فيما يتعلق بالحقوق التجارية التي تملكها  
 بما يلي: المشاركة ، تلتزم األنديةالمحترفين االماراتية 

فيما يتعلق بالرعاة  رابطة المحترفين االماراتية االلتزام بجميع العقود التي أبرمتها  .أ
 فة أحكامها،والشركاء والموردين ومراعاة كا

وضوابط من تعميمات، وتوجيهات،  رابطة المحترفين االماراتية االلتزام بكل ما يصدر عن  .ب
 تتعلق باستغالل الحقوق التجارية.

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

ض ، يتعين عررابطة المحترفين االماراتية ألحكام اتفاقية عضوية و للنظام األساسي للرابطةوفقًا  
 لمراجعتها قبل التوقيع النهائي عليها. رابطة المحترفين االماراتية جميع العقود الهامة على 
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الحق في استخدام، وتفويض  رابطة المحترفين االماراتية يتعين على جميع األندية المشاركة منح  
الغير الستخدام، المواد الفوتوغرافية والمواد السمعية والبصرية والمرئية الخاصة بالفريق، والالعبين 
 والمسؤولين )بما في ذلك أسمائهم، واإلحصائيات ذات الصلة، وبياناتهم وصورهم(، فضاًل عن اسم النادي

)بما في ذلك، اإلشارات إلى راعي القميص ومصنعي وشعاره ورمزه الرسمي وقميص الفريق  المشارك
 المعدات( دون أي تكلفة في أي مكان في العالم، على أن يكون جميع ما سبق:

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

 ألغراض تجارية جماعية، و/أو .ب

 في إطار الحدود المقبولة. رابطة المحترفين االماراتية وفقًا لما تحدده  .ج

دون أي تكلفة المواد  رابطة المحترفين االماراتية بأن تقدم ل المشاركة عند الطلب، تلتزم األندية 
من استخدام أو استغالل هذه  رابطة المحترفين االماراتية المناسبة والوثائق الضرورية المطلوبة لتمكين 

 الحقوق وفقًا ألحكام هذه المادة.

 طة استحداث أصول تجارية جديدة واستغاللها لتعزيز إيرادات الرابطة واألنديةيحق للراب 

 

  حقوق البث 

رابطة المحترفين مسابقات هي المالك الوحيد لحقوق بث  رابطة المحترفين االماراتية تعد  
ل ، وتملك حق منح رخصة حصرية الستغالل و/أو منح جهات البث التابعة رخصة فرعية الستغالاالماراتية 

 .رابطة المحترفين االماراتية بمسابقات جميع حقوق البث المتعلقة 

االحتفاظ بجميع عوائد استغالل حقوق البث، باستثناء ما يتفق  رابطة المحترفين االماراتية يحق ل 
 .رابطة المحترفين االماراتية ، ووفقًا لما تحدده المشاركة عليه من توزيعات مستحقة إلى األندية

األندية المشاركة باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء كما تلتزم أيضًا بعدم إبرام أي اتفاق أو وثيقة تلتزم  
 .رابطة المحترفين االماراتية من شأنها أن تؤدي إلى انتهاك حقوق البث المملوكة ل

ضرورية  رابطة المحترفين االماراتية تلتزم األندية المشاركة باتخاذ جميع الخطوات التي تراها  
و/أو الممنوحة ألي  رابطة المحترفين االماراتية للحفاظ على وحماية حقوق البث والحقوق المملوكة ل

 من جهات البث.

والالعبين المشاركين تلتزم األندية المشاركة بضمان قيام جميع حاملي التذاكر وفريق العمل  
رابطة ح و/أو تفويض الذين قد تظهر صورهم فيما يتعلق بحقوق البث بالسماواألشخاص اآلخرين 

وجهات البث )سواء من خالل بنود وشروط التذاكر أو من خالل اتفاق مكتوب أو تنازل  المحترفين االماراتية 
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في مختلف  رابطة المحترفين االماراتية بمسابقات وإعفاء( الستخدام وتسجيل وبث صورهم ذات الصلة 
 أنحاء العالم في أي من وسائل اإلعالم.

 بما يلي: المشاركة حقوق البث، تلتزم األنديةفيما يتعلق ب 

بث فيما يتعلق بال رابطة المحترفين االماراتية التقيد وااللتزام بجميع العقود التي أبرمتها  .أ
 ،رابطة المحترفين االماراتية بخصوص مسابقات  ومراعاة كافة أحكامها

ن تعميمات، وتوجيهات، م رابطة المحترفين االماراتية التقيد وااللتزام بكل ما يصدر عن  .ب
 .رابطة المحترفين االماراتية مسابقات وأوامر تتعلق باستغالل حقوق بث 

توفير جميع مرافق البث داخل اإلستاد على النحو الوارد في الئحة  مشارك يتعين على كل نادي 
مرافق بالشكل وضمان تجهيز هذه ال رابطة المحترفين االماراتية تابعة لو/او اية لوائح أخرى اإلستادات 

 .رابطة المحترفين االماراتية مسابقات المالئم الستضافة أي مباراة من مباريات 

يلتزم النادي المضيف بالتأكد من توفير ممر آمن وخالي لجهات البث للدخول إلى اإلستاد، إن لزم  
ة والمرافق األمر، لتسهيل عملية دخول التجهيزات الفنية الخاصة بجهة البث وتجميع وتركيب األجهز

 األساسية ذات الصلة المطلوبة لتنفيذ حقوق البث.

 وضمان رابطة المحترفين االماراتية مسابقات يتحمل النادي المضيف مسؤولية حماية حقوق بث  
عدم السماح ألي شركة بث و/أو أي طاقم تصوير بالدخول إلى اإلستاد دون الحصول على موافقة كتابية 

 .رابطة المحترفين االماراتية مسبقة من 

 حقوق الملكية الفكرية 

الوحيد لكل حقوق الملكية الفكرية الحصري وهي المالك  رابطة المحترفين االماراتية تعد  
بما في ذلك أي حقوق قائمة أو مستقبلية تتعلق بما  رابطة المحترفين االماراتية بمسابقات المتعلقة 

 من أسماء، وشعارات، وعالمات تجارية، وموسيقى، باإلضافة إلى ة رابطة المحترفين االماراتيتملكه 
 .رابطة المحترفين االماراتية مسابقات الميداليات ودرع و الكؤوس

رابطة يتعين الستغالل أي من الحقوق التي سبق ذكرها الحصول على موافقة كتابية من  
 .الرابطةها ، واالمتثال إلى جميع الشروط التي تفرضالمحترفين االماراتية 

تعد جميع الحقوق المتعلقة بجدول المباريات باإلضافة إلى أي بيانات وإحصائيات تتعلق بمباريات  
 .رابطة المحترفين االماراتية ملكًا حصريًا ل رابطة المحترفين االماراتية مسابقات 

 حقوق تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي 
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والمرخص لهم الرسميين  رابطة المحترفين االماراتية ة توافق جميع األندية المشاركة على أحقي 
في استخدام التسجيالت واألسماء وصور المجموعات الخاصة باألندية المشاركة )بما في ذلك الشعارات 
والعالمات(، وبما في ذلك الصور الفوتوغرافية الثابتة والمتحركة التي يمكن الحصول عليها أثناء مشاركة 

 . رابطة المحترفين االماراتية  النادي في مسابقات

 رابطة المحترفين االماراتية مسابقات أسماء وشعارات  

المسابقة أسماء وشعارات  رابطة المحترفين االماراتية الملكية: تقر األندية المشاركة بملكية  
رابطة كما تقر بأن جميع الحقوق واتفاقات النوايا الحسنة المتعلقة بعالمات المسابقة مخولة ل

أسماء وشعارات . وال يجوز لألندية المشاركة منح أي حقوق أو تراخيص باستخدام المحترفين االماراتية 
 للغير. رابطة المحترفين االماراتية مسابقات 

رابطة المحترفين : يجب أن توافق رابطة المحترفين االماراتية مسابقات استخدام األندية لعالمات  
. ويجب على األندية المشاركة رابطة المحترفين االماراتية مسابقات عالمات  كتابيًا على االماراتية 

 رابطة المحترفين االماراتية استخدام المصطلحات التالية فقط عند اإلشارة إلى مشاركتهم في مسابقات 
 على أن تستخدم في السياق التحريري فقط:

 .وري ادنوك للمحترفيند .أ

 .كأس السوبر االماراتي .ب

 . كأس رابطة المحترفينمسابقة  .ج

 .عام 21تحت  لمحترفينا دوري  .د

المصرح به: يسمح لألندية المشاركة تصميم شعار مدمج يحتوي على الرمز  الشعار المدمج 
بعد الحصول على  مسابقات واسم النادي المشارك مع اإلشارة إلى "النادي المشارك"لالرسمي ل

. ويمكن الحصول على الشعار انتاج الشعار المدمج رابطة المحترفين االماراتية الموافقة الكتابية من 
. ال يجوز، بدون رابطة المحترفين االماراتية على المواد الالزمة إلعادة إنتاج الشعار المدمج المصرح به من 

إلى جانب الشعار ، إضافة أية عالمات أخرى أو وضعها رابطة المحترفين االماراتية الموافقة الكتابية ل
 المدمج بطريقة تثير الشك حول ما إذا كانت هذه العالمة جزءا من الشعار المدمج أم ال.

إرشادات هوية العالمة التجارية أللقاب سيتم تزويد األندية المشاركة ب: إرشادات العالمة التجارية 
 للفعالية والعالمات الرسمية المسابقات 

 رابطة المحترفين بمسابقاتمقترحة للعالمات الرسمية الخاصة يجب تسليم جميع االستخدامات ال 
 حتى يتم الموافقة عليها كتابة. االماراتية 
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 العالمات الخاصة بمسابقات رابطة المحترفين اإلماراتية واألندية المحترفة 
بل قبشعارات وأسماء األندية الرسمية  رابطة المحترفين االماراتية يجب أن تزود األندية المشاركة  

 . الرياضي( أسابيع من بداية موسم 6ستة )

 التالية: بالصيغيجب توفير كافة شعارات األندية المشاركة  

 (فيكتور )ملف أدوبي إالستريتور Al. .أ

 (فيكتور )ملف أدوبي إالستريتور PDF. .ب

 أدوبي فوتوشوب بيكسل( 300dpi)ملف  JPG. .ج

وفقّا للضوابط المنصوص يجب على جميع األندية تسجيل العالمة التجارية في وزارة االقتصاد  
عليها في الئحة التراخيص وعلى جميع األندية تزويد رابطة المحترفين اإلماراتية بالعالمة التجارية 

 تطبيق الموسم. المحدثة للنادي وشعارات الرعاة التجاريين ودليل اإلرشادات قبل ستة أسابيع من بداية
 غرامات ضبط الجودة على التسليم

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

شعارات الشركاء التجاريين  االماراتية بجميعرابطة المحترفين د ييتوجب على األندية المشاركة تزو 
في حال رغب النادي بإضافة راعي جديد بعد بداية ( أسابيع من بداية الموسم. 8والرعاة قبل ثمانية )

 .الموسم، يتحمل النادي جميع التكاليف المرتبطة بهذا التغيير 

ين لألندية المحترفة المشاركة في جميع يجب توفير جميع الشعارات الخاصة بالشركاء التجاري 
 الصيغ التالية:

9.6.1. AI )ملف أدوبي إلوستريتر فيكتور ( 

9.6.2. PDF )ملف أدوبي إلوستريتر فيكتور ( 

9.6.3. JPG  (300 dpi )ملف أدوبي فوتوشوب بيكسل 

 

 الضيافة   

رابطة يتحمل النادي المضيف وحده مسؤولية تخصيص مساحة كافية للشركات التابعة ل 
وتخصيص مكان الستضافة الشخصيات الهامة وكبار الشخصيات الهامة في يوم  المحترفين االماراتية 

 المباراة.
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تشمل االستضافة المقدمة توفير األطعمة والمشروبات، باإلضافة إلى المرافق المخصصة لهم  
شخصيات الهامة وكبار لامثل مقاعد الشخصيات الهامة وكبار الشخصيات الهامة وأماكن انتظار سيارات 

رابطة المحترفين الشخصيات الهامة وصاالت تناول الطعام والحمامات وفقا لالئحة اإلستادات التابعة ل
 .االماراتية 

 لوائح المأكوالت والمشروبات 

 .يتحمل النادي المضيف وحده مسؤولية عمليات إدارة المأكوالت والمشروبات 

المتطلبات الالزمة ألي مزود خدمات مرخص ترخيص مباشر أو توفير  على النادي المضيف يتعين 
، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي مزود خدمة داخلي، أو مطاعم، أو شاحنات من الباطنترخيص 

 مأكوالت على أساس دائم أو مؤقت.

ة والعمل يراعى في تعبئة أي أطعمة أو مشروبات مباعة االلتزام بلوائح األمن والشرطة والبلدي 
 في الدولة. على أن تكون جميع نقاط البيع والتخزين مطابقة للوائح الصحية المعمول بها

جميع المشجعين في لتلبية احتياجات  األطعمة والمشروباتالكمية المناسبة من يجب توفير  
الملعب وفي جميع الفئات لكل من مشجعي الفريق الضيف ومشجعي الفريق المضيف )الدرجة األولى 

 والدرجة الثانية والدرجة الثالثة إن وجدت، باإلضافة إلى مقاعد كبار الشخصيات والشخصيات الهامة(

بالمتطلبات الكافية  والباعة المتجولين يجب تزويد أكشاك بيع األطعمة والمشروبات 11.5.1
وبالعدد الكافي من الموظفين لتلبية احتياجات جميع المشجعين الذين يزورون أكشاك بيع 

كما هو منصوص عليها بالئحة  في استراحة ما بين الشوطينبل المباراة وبعدها وقالطعام 
لإلمارة بخصوص أصول التباعد  الجهات المختصةالتزام األندية بلوائح .. االستادات

 االجتماعي والية بيع األطعمة الخاصة بجائحة كورونا
  الموضحة بالئحة االستادات تلتزم األندية بتوفير اكشاك طعام مناسبة تتطابق مع المعايير   11.5.2

 

( على األقل في كل كشك من أكشاك بيع األطعمة والمشروبات، 2يجب توفير سلتي مهمالت ) 
 ( إضافيتين على كل مدخل من مداخل الجماهير على البوابات.2باإلضافة إلى سلتي مهمالت )

 الي:يجب أن يكون الحد األدنى من تزويدات األطعمة والمشروبات على النحو الت 
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 -المشروبات

 

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: الماء 

والعصائر والمشروبات الغازية )توفير المبردات الخاصة 

بها( والمشروبات الساخنة )القهوة والشاي وغير 

 ذلك(.

 المأكوالت

 

: يجب أن تشمل ما يلي،الوجبات الخفيفة 
والفشار،   السندويشات الساخنة والباردة

، والبيتزا، والشوكوالتة، والحلويات و رقائق البطاطا
 والبرجر، والباستا وغيرها

في حال عدم تلبية النادي للحد األدنى من المتطلبات الخاصة باألطعمة والمشروبات، أو في حال عدم استيفاء 
ولة اإلمارات العربية المتحدة، النادي للحد األدنى من المتطلبات بحسب اللوائح ذات الصلة المعمول بها في د

قد تمنح رابطة المحترفين االماراتية  رخصة لمزودي خدمات األطعمة والمشروبات أو المزودين بالباطن لتوفير 
هذه الخدمات في االستاد المعني. في هذه الحالة، تكون جميع عائدات منح الرخصة لمزودي بيع األطعمة 

 االماراتية ، مع االحتفاظ بها ليتم توزيعها وفقًا لتقدير الرابطة الخاص.والمشروبات من حق رابطة المحترفين 

يتعين على األندية تضمين خطة االطعمة والمشروبات ضمن الخطة التسويقية وارسالها قبل   
ويجب على النادي أن يضمن شمولية أسبوع على االقل من موعد المباراة العتمادها من قبل الرابطة, 

 الخطة للحد األدنى على األقل من التزويدات المطلوبة وفقًا لعدد الجماهير المتوقع لكل مباراة. 

لمزيد من التفاصيل حول المواصفات الفنية لنقاط بيع األطعمة والمشروبات، يرجى مراجعة  
 االرشادات. اإلماراتية ودليل الخاصة برابطة المحترفين من لوائح االستادات 40النموذج 

 كرات المباريات والتمارين 

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

لحق في وضع عالمات وشعارات المسابقات و/ أو الرعاة كامل ا رابطة المحترفين االماراتية ل 
 الرسميين على كرات القدم الرسمية

 معدات الالعبين والموظفين الرسميين وجامعي الكرات وحاملي األعالم  

 .رابطة المحترفين االماراتية يرجى الرجوع إلى لوائح المعدات الخاصة ب 

 قاعة المؤتمرات الصحفية  
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، وهي للمسابقات هي المالك الوحيد والحصري للخلفيات اإلعالمية رابطة المحترفين االماراتية  
 وحدها تتكفل بتصنيعها و توزيعها على األندية المشاركة

ثناء أ أن تعرض ويجبوبعد المباراة المؤتمرات الصحفية التي تنعقد قبل المباراة األندية تستضيف  
المؤسسات والتي تحتوي على إعالنات  رابطة المحترفين االماراتية المؤتمر خلفية النادي المعتمدة من 

 .الشركاء التجاريين التابعين للنادي المشاركباإلضافة إلى  رابطة المحترفين االماراتية التجارية التابعة ل
 مؤتمرات الصحفية الرسمية.لللتعرف على نموذج خلفية ا 2المحلق رقم يرجى االطالع على 

أعاله(، ال  14.2( )من المادة 2باستثناء المساحة المحددة الواردة بالتفصيل في الملحق رقم ) 
يجوز بأي شكل من األشكال، عرض أو إظهار أي من منتجات الشريك التجاري أو العالمات التعريفية 

 .الخاصة به في أي من المؤتمرات الصحفية الرسمية
ذلك, في حالة رغبة النادي في عرض أي عالمة تجارية, يتقدم بطلب موافقة كتابية من رابطة بإستثناء 

 المحترفين اإلماراتية قبل أسبوع من تاريخ المؤتمر الصحفي على أن تكون الموافقة النهائية للرابطة. 

طة يها لوائح رابتلتزم األندية عند إنتاج شعارات الرعاة التجاريين بالمتطلبات الفنية التي تنص عل  
 المحترفين اإلماراتية.

رابطة أغطية الميكروفون بالعالمة التجارية لمسابقات  رابطة المحترفين االماراتية ستوفر  
ويجب استخدامها خالل كافة المؤتمرات الصحفية الرسمية المتعلقة بمسابقات  المحترفين االماراتية 

 .رابطة المحترفين االماراتية 

ن اإلماراتية هي المالك الحصري والوحيد لحقوق العرض على طاوالت المؤتمرات رابطة المحترفي 
    .الصحفية, ويستثنى من ذلك الميكرفونات الخاصة بأصحاب حقوق البث

تكون رابطة المحترفين اإلماراتية هي صاحبة الحقوق الحصرية في التزيين اإلعالني التجاري لمنصة  
  .الميكروفون لجميع المسابقات، وتكون الرابطة هي الجهة المسؤولة عن إنتاج وتوزيع هذه األصول. 

دوري لكل مباراة من مباريات  على طاولة المؤتمر الصحفي الميكروفونيجب تثبيت منصات  
)سواًء بالنسبة للمؤتمر الصحفي ما قبل المباراة أو المؤتمر الصحفي ما بعد المباراة(  ادنوك للمحترفين

( للتعرف 3ى االطالع على الملحق رقم )أمام الشخص المتحدث الذي يحضر المؤتمر، يرج على ان يوضع
الحق في وضع الشعارات على  رابطة المحترفين االماراتية تمتلك  .الميكروفوننموذج عن منصة  على

 الرابطةمنصة الميكروفون سواًء كانت هذا الشعارات هي شعارات الشركاء التجاريين و/أو اإلعالميين 
 نفسها. الرابطةو/أو شعار 
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الحق في وضع منتجات على منصة المؤتمر الصحفي أمام  رابطة المحترفين االماراتية تمتلك  
المتحدثين في كل من المؤتمرات الصحفية ما قبل المباراة والمؤتمرات الصحفية ما بعد المباراة في 

 جميع المسابقات.

يجب على النادي المضيف ضمان عرض المنتجات على طاولة المؤتمر الصحفي بحسب المعايير المنصوص  
 (3حق )عليها في المل

على طاولة المؤتمرات  الحق في التزيين الدعائي ووضع الشعارات رابطة المحترفين االماراتية تمتلك  
في كل من المؤتمرات الصحفية ما قبل المباراة والمؤتمرات الصحفية ما بعد المباراة في جميع  الصحفية

  المسابقات

أعاله، يجوز لألندية وضع الشعارات المدمجة أو الشعار الرسمي للنادي على منصة  14.5لحين تطبيق البند  
 .رابطة المحترفين االماراتية المؤتمر الصحفي بعد الحصول على موافقة 

التزام بإرشادات التباعد الخاصة بجائحة كورونا داخل قاعة المؤتمرات وضمان وجود لوائح االرشادات على   
 مية مداخل المناطق الرس

 

 المنطقة المختلطة   

، على أن رابطة المحترفين االماراتية يجب أن تحتوي المنطقة المختلطة على خلفية معتمدة من  
باإلضافة إلى الشركاء  رابطة المحترفين االماراتية التجارية التابعة لالمؤسسات تحتوي على مجموعة من 

للتعرف على عينة الخلفية  4ى الملحق رقم التجاريين التابعين للنادي المشارك. يرجى الرجوع إل
 المستخدمة في المنطقة المختلطة.

ال يجوز ألي طرف ثالث )بما في ذلك األندية( استخدام الخلفيات اإلعالمية، سواًء الخلفيات اإلعالمية  
التي تم طلبها مسبقًا أو الخلفيات اإلعالمية اإلضافية، سوى ألغراض المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة 

ت السريعة )مقابالت السوبر والمؤتمر الصحفي ما بعد المباراة ومقابالت المنطقة المختلطة والمقابال
فالش(. كما ال يجوز أيضًا استبدال أو تغيير إطارات األلمنيوم الخاصة بالخلفيات اإلعالمية المطلوبة مسبقًا 

 .رابطة المحترفين االماراتية أو اإلضافية بدون موافقة مسبقة من 

يات من المزود يحق للنادي المضيف طلب خلفيات إعالمية إضافية على أن تكون تلك الخلف 
رابطة المحترفين ، وبحسب إرشادات التصميم الخاصة برابطة المحترفين االماراتية المعتمد من قبل 

 .االماراتية 

 الموجزةالسريعة والمقابالت  المقابالت 
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من قد يجري كل من العبي وموظفي كل نادي مشارك مقابالت موجزة قبل وبعد كل مباراة  
ي المنطقة الموجودة بين ميدان اللعب ونفق الالعبين، أو في أي مكان آخر ف الرابطةمباريات مسابقات 

 .رابطة المحترفين االماراتية يحدده المسؤول اإلعالمي ل

 والتي رابطة المحترفين االماراتية يجب أن تكون هذه اللقاءات فقط أمام الخلفية التي اعتمدتها  
ع . يرجى الرجورابطة المحترفين االماراتية التابعة لالتجارية المؤسسات وأشكال  صورستحتوي فقط على 

 المقابالت الرسمية الموجزة.للتعرف على عينة الستارة الخلفية المستخدمة في  5إلى الملحق رقم 

السماح و ،والمقابالت السريعة الموجزةخلفيات المقابالت لتخزين مخزن نظيف بتوفير األندية  تلتزم 
 على األنديةيجب ، بدخول منطقة التخزين و/أو المزودين التابعين لها رابطة المحترفين االماراتية لموردي 

رابطة المحترفين ل خلفيات المقابالت الموجزةتدل على  بلوحةاإلشارة إلى منطقة التخزين المخصصة 
 .االماراتية 

 تلتزم األندية بعدم ظهور الخلفيات الخاصة باللقاءات في الملعب أثناء المباراة  

 

 المواد المطبوعة  

لنادي المضيف تصميم وإعداد برنامج يوم المباراة باللغتين العربية واإلنجليزية لكل مباراة يجوز ل 
 .الرابطةمسابقات تقام على أرضه في 

 )إن وجد( أو أن رابطة المحترفين االماراتية لمعد من قبل يجوز للنادي المضيف استخدام النموذج ا 
 يقوم بإعداد النموذج الخاص به. وفي هذه الحالة، يجب على النادي المضيف أن يتأكد مما يلي:

أن يكون لبرنامج يوم المباراة تصميما ثابتًا على مدار الموسم. ويجب تقديم نموذج برنامج  .أ
)أربعة( أسابيع على األقل من أول مباراة  4 قبل  الماراتية رابطة المحترفين ايوم المباراة ل

 رابطة المحترفين االماراتية . ويعد اعتماد الرابطةمسابقات تقام على أرض النادي في 
إال بعد الحصول على الموافقة الكتابية من  نهائيا ويجب أال يعدل البرنامج بعد االعتماد

 .رابطة المحترفين االماراتية 

وشركائها  رابطة المحترفين االماراتية ورعاة  رابطة المحترفين االماراتية يجب إدراج شعار  .ب
 14. يرجى االطالع على الملحق في صفحة واحدة على األقل من صفحات البرنامجالتجاريين 

 لإلرشادات الخاصة بوضع العالمات التجارية على المواد المطبوعة الخاصة بالنادي،

 لمضيف وضع إعالنات تجارية على برنامج يوم المباراة.يجوز للنادي ا  .ج
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اعتماد أي نشرة تحتوي على شعار أو عالمات تجارية أو  رابطة المحترفين االماراتية يجب على  
رابطة أو العالمات التجارية الخاصة برعاة ، رابطة المحترفين االماراتية عالمات المسابقة التابعة ل

دل نهائيا ويجب أال تع رابطة المحترفين االماراتية . ويعد اعتماد أو شركائها التجاريين المحترفين االماراتية 
 هذه النشرة بعد االعتماد.

 واللوحات الثابتة  LEDاللوحات اإلعالنية المضيئة  ،الحقوق اإلعالنية لمحيط الملعب 

أو    LEDالمضيئةالنية اللوحات اإلع عبر تؤول الحقوق اإلعالنية الموجودة حول الملعب سواء كانت 
 .رابطة المحترفين االماراتية لالثابتة اللوحات اإلعالنية 

 على تأمين ما يلي:تحرص األندية المشاركة يجب أن  

 .LED اللوحات اإلعالنية المضيئةجهة اتصال واحدة دائمة لكافة المسائل المتعلقة بـبيانات  .أ

 اللوحات اإلعالنية المضيئة وإزالة ومنطقة الملعب بشكل حر للسماح بتركيب ستاددخول اإل .ب
LED .بعد إعالم النادي 

 6كما يظهر في الملحق  LED اللوحات اإلعالنية المضيئةلتركيب مساحة على الملعب  .ج
 .ادناه

ولتركيب  رابطة المحترفين االماراتية ات إستادمن الئحة  39المادة  بحسبمتطلبات الطاقة  .د
 ( ساعات5قبل المباراة بخمس ) LED المضيئة اللوحات اإلعالنية 

بعيدًا   LEDمنطقة تخزين خارج أرض الملعب مخصصة لصناديق اللوحات اإلعالنية المضيئة  .ه
 عن مجال الكاميرا

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

ووحدة   LED اللوحات اإلعالنية المضيئة األمن بكافة األوقات للحرص على سالمة توفير  .ز
 التحكم الخاصة بها.

، يجب أن LED اللوحات اإلعالنية المضيئةملعب بعد تركيب ال بري النادي المضيفرغبة في حال  
 .وحمايتها من المياه LEDاللوحات اإلعالنية المضيئة يحرص النادي المضيف على تغطية 

من وقت  LEDيكون النادي المضيف مسؤواًل مسؤولية تامة عن اللوحات اإلعالنية المضيئة  
ة المضيئ مزود اللوحات اإلعالنيةو/أو  رابطة المحترفين االماراتية تركيبها، ويترتب على النادي تعويض 

 عن أي تلف أو ضياع. 
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ساعة وذلك بعد  72 ال تزيد مثبته على أرضية لمدة LEDستبقى اللوحات االعالنية المضيئة  
 موافقة النادي على مواعيد التركيب واالزالة المرسلة اليه من مزود الخدمة. 

ف في للنادي المضيبتخصيص الدقائق التالية للحقوق اإلعالنية  رابطة المحترفين االماراتية تقوم  
دقيقة في  15دقيقة في الشوط األول، و 15دقيقة ) 30كل مباراة من المباريات المقامة على أرضه: 

 الشوط الثاني(. 

سيتم توفير عشر دقائق إضافية بالمباراة )خمس دقائق في الشوط األول وخمس دقائق في  
 التجاريكشرط الزامي في العقد قائق الشوط الثاني( للنادي المضيف حال إثبات الحاجة إلى هذه الد

ل دقائق اللوحات اإلعالنية يجب رفع نسخة من صفحة االتفاقية التجارية التي تفّص ، الموقع من قبله
الممنوحة لشريك النادي المضيف باإلضافة إلى صفحة توقيع وختم النادي المضيف  LEDالمضيئة 

  العتمادها. رابطة المحترفين االماراتية والشريك التجاري الرسمي إلى 

حقوق عرض ما قبل المباراة )يبدأ قبل ساعة من انطالق المباراة(  رابطة المحترفين االماراتية تملك  
دقيقة بعد انطالق صافرة  30وحقوق عرض االستراحة بين الشوطين وحقوق عرض ما بعد المباراة )حتى 

 النهاية(.

مشارك تفصيل توزيع دقائق صور اللوحات اإلعالنية المضيئة والرسومات قبل في حال لم يقدم النادي ال 
رابطة المباراة المقامة على أرضه بخمسة أيام على األقل، سيتم استخدام دقائق النادي إلعالنات 

 المحترفين االماراتية 

 18.6رقم إذا كان النادي المشارك غير قادر على استخدام وقته اإلعالني المخصص وفقا للمادة  
 .رابطة المحترفين االماراتية بسبب قلة الشركاء التجاريين للنادي، ستعود الدقائق غير المستخدمة إلى 

 التجاريين فقطالمضيفة يجوز استخدام وقت اللوحات اإلعالنية المضيئة من قبل شركاء األندية  
فترة عرض تتراوح ما بين )وليس للجهات المعلنة( وستحصل كل عالمة تجارية في كل مباراة على 

 ثمانية دقائق كحد أقصى.إلى ى دقيقتين كحد أدن

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

المذكورة أعاله، يجب أن  18.6إذا كان النادي المضيف يرغب في تنشيط حقوقه وفقًا للمادة رقم  
رسومات الجرافيك التي يرغب في عرضها على اللوحات اإلعالنية المضيئة للمورد  المضيف النادي يقدم

األقل. قبل المباراة المقامة على أرضه بخمسة أيام على  رابطة المحترفين االماراتية المعين من قبل 
 .7 المنصوص عليها في الملحق رقمبالمواصفات  MPEGبصيغة  الرابطةأن تقدم الرسومات إلى  يجب

ينبغي أن يتناوب العرض أثناء المباراة على اللوحات اإلعالنية المضيئة بين الجهات التجارية التابعة  
 والشركاء التجاريين للنادي. رابطة المحترفين االماراتية ل
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رابطة المحترفين أن تزود األندية المشاركة ( أربعة أسابيع من بداية موسم الدوري، يجب 4قبل ) 
تعني  .  LEDعلى اللوحات اإلعالنية المضيئة الفرق تشكيل ين لعرضكالالعبين المشار بياناتب االماراتية 

 .الالعبين م قمصانارقأبيانات الالعبين أسماء الالعبين المعروفة باللغة االنكليزية وصور الالعبين و

وكاميرا التفلزيون خلف الشاشات  رافينالفوتوغ  يجب أن يوفر النادي مساحة كافية للمصورين 
 ى، اما علمترًا  x 2.5 2.5بمساحة  ة العكسيةهتوجد كاميرا واحدة في الج، حيث LEDاإلعالنية اإللكترونية 

 . نجب ان تتسع المساحة للكاميرات والمصوريفيفي جوانب الملعب خلف الشاشات 

 Protireds  بورتيريدز 

 ، وهي منرابطة المحترفين االماراتية ل في المسابقات بورتيريدزتعود ملكية حقوق اإلعالن على  
للتعرف على تفاصيل  8. يرجى االطالع على الصور في الملحق رقم يقوم بإنتاجها وتوزيعها على األندية

 . البورتيريدز

ة رابطبتركيب بورتيريدز في األماكن المحددة من قبل  رابطة المحترفين االماراتية سيقوم مورد  
  من مباريات المسابقات. قبل ساعة من زمن انطالق كل مباراة المحترفين االماراتية 

ورد لمو/أو ا رابطة المحترفين االماراتية لعلى األندية تخزين البروتيريدز في مكان نظيف والسماح  
خزن البورتيريدز الوصول إليها. يجب أن تحرص األندية على أمان مب رابطة المحترفين االماراتية الخاص ب

اإلشارة إلى منطقة التخزين المخصصة بلوحة  على األندية يجب وعدم تعرضه ألي أضرار خالل الموسم.
 .رابطة المحترفين االماراتية يكتب عليها بورتيريدز 

 CAM1يجب تثبيت "البروتريدز" بصورة تضمن ظهورها في مجال رؤية الكاميرا الرئيسية  
لضمان ظهور شباك المرمى من الجانبين  CAM4 & CAM6والكاميرات خلف الشاشات اإلعالنية اإللكترونية 

 حتى تظهر كامل الكرة بشكل واضح على البث التلفزيوني

 السجاد اإلعالني ثالثي األبعاد:  

 رابطة المحترفينتعود حقوق اإلعالن على السجاد اإلعالني ثالثي األبعاد في المسابقات ل 
، والتي تقوم بإنتاج وتوزيع السجاد اإلعالني ثالثي األبعاد على األندية. يرجى االطالع على الصور االماراتية 

 9في الملحق رقم 

( إعالنيتين كحد أقصى في 2يجوز للنادي المضيف استخدام الحقوق اإلعالنية على سجادتين ) 
تق النادي المضيف، على أن يتم اإلنتاج من المسابقات، وتكون مسؤولية انتاج هاتين السجادتين على عا

 .رابطة المحترفين االماراتية المورد الرسمي للسجاد اإلعالني الخاص ب

( من السجاد اإلعالني ثالثي 2بالحق في استخدام سجادتين ) رابطة المحترفين االماراتية تحتفظ  
 األبعاد من مخصصات النادي في حال لم يقم النادي بتحديد راعي.
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تكون مسؤولية تركيب السجاد اإلعالني ثالثي األبعاد على عاتق النادي المضيف، على أن يتم  
قبل ساعة من زمن انطالق  رابطة المحترفين االماراتية تثبيت السجاد في األماكن المحددة من قبل 

 9المباراة. يرجى االطالع على الصور في الملحق رقم 

رابطة المحترفين ي ثالثي األبعاد في مكان نظيف والسماح لعلى األندية تخزين السجاد اإلعالن  
الوصول إليها. يجب أن تحرص األندية على ب رابطة المحترفين االماراتية و/أو المورد الخاص ب االماراتية 

أمان مخزن السجاد اإلعالني ثالثي األبعاد وعدم تعرضه ألي أضرار خالل الموسم. يجب على األندية اإلشارة 
 اإلماراتيةرابطة المحترفين طقة التخزين المخصصة بلوحة يكتب عليها السجاد اإلعالني الخاص بإلى من

يجب اعتماد الحجم والموقع الدقيق للسجادات اإلعالنية ثالثية األبعاد من قبل رابطةالمحترفين   
سات من استاد اإلماراتية لضمان الظهور األنسب على البث التلفزيوني قبل االعتماد، حيث تختلف المقا

 .آلخر بحسب موقع الكاميرات الرئيسية وارتفاعها ومجال الرؤية

في حال عدم صالحية السجادات اإلعالنية ثالثية األبعاد للبث التلفزيوني نتيجة سوء التخزين ،يتحمل  
 النادي تكاليف إنتاج سجادات جديدة.

االعالنية ثالثية االبعاد بشكل يحق للرابطة استحداث رسوم استخدام الحقوق التجارية للسجادات  
 موسمي

   الشاشات الكبيرة 

باستثناء األوقات التالية التي يجب  المضيف تعود حقوق العرض على الشاشات الكبيرة للنادي 
 التجاريين:  رابطة المحترفين االماراتية و/ أو شركاء  رابطة المحترفين االماراتية حجزها ل

اإلعالن عن تشكيل الفريق/: انظر الصور  بعد( دقيقة 15قبل انطالق المباراة بخمسة عشر ) .أ
 10.2والرسومات في الملحق رقم 

 خمس دقائق قبل بداية المباراة. .ب

، و/أو البث المباشر )انظر لوائح البث 10.4أثناء المباراة )انظر الصور في الملحق  .ج
 التلفزيوني لمزيد من التفاصيل(

 ئق خالل االستراحة بين الشوطينخمس دقا .د

 خمس دقائق بعد صفارة النهاية مباشرة .ه

 : 10في الملحق  أدناه الصور كما هو موضحعرض كما أنه على األندية  

 ( 10.1معلومات المباراة )الملحق  .أ

 (10.2إعالن تشكيل الفريق )الملحق  .ب
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 دكة الفريق 

الداخل، يتوجب على النادي وضع  و الخارجمن حقوق اإلعالن على دكتي الفريقين  تمتلك األندية 
التزيين اإلعالني او التجاري على دكتي  البدالء من الداخل والخارج بما يتناسب مع متطلبات الرابطة مع 
ضمان جودة المواد التزينية خالل الموسم.  وفي حال عدم التطبيق، يتم تغريم النادي حسب إجراءات ضبط 

 .الجودة

 اإلعالن على مقاعد دكتي الفريقين.تمتلك األندية حقوق  

 اإلضافي  وقت اللعبلوحات  

 . اإلضافي وقت اللعب حقوق الدعاية على لوحات  رابطة المحترفين االماراتية تملك  

ية األند على يجب الفرق المشاركة بملصقات الدعايات وبتزويد  رابطة المحترفين االماراتية تقوم  
 الدعايات الصحيحة أناإلضافي والحرص على  وقت اللعبعلى لوحات  وضع ملصقات الدعايةالمشاركة 

 ( ثالث ساعات من انطالق المباراة.03قبل ) مثبتة على اللوحة

 الالفتات )الغرف والالفتات اإلرشادية( 

والمناطق المشار إليها في الئحة االستادات،  يجب وضع الالفتات والعالمات في جميع الغرف 
 .11استخدام النماذج المرفقة في الملحق رقم ب ، 4و 3و 2المالحق 

 هذه الغرف والمناطق تشمل ما يلي على سبيل المثال ال الحصر: 

 غرفة تغيير مالبس الفريق المضيف. .أ

 غرفة تغيير مالبس الفريق الضيف. .ب

 غرفة الحكام. .ج

 .رابطة المحترفين االماراتية مكتب  .د

 غرفة مراقبة تعاطي المنشطات. .ه

 للفريق.الغرفة الطبية  .و

 غرفة المؤتمر الصحفي. .ز

 منصة اإلعالميين. .ح

 المركز اإلعالمي. .ط

 المنطقة المختلطة. .ي
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 الغرفة الطبية للجماهير. .ك

 موقع المعلق. .ل

 أستوديو التليفزيون. .م

 دكة االحتياط )مع أسم النادي المشارك(. .ن

 أكشاك التذاكر .س

 بوابات الدخول .ع

 الستادالعالمات والالفتات اإلرشادية في محيط االستاد/ مخطط ا .ف

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

 أنشطة يوم المباراة 

يجوز للنادي المضيف إقامة أنشطة في يوم المباراة، وتتضمن هذه األنشطة، على سبيل المثال  
للمشجعين. ويمكن إجراء هذه األنشطة قبل بداية  والسحوبات على الجوائزاليانصيب ال الحصر، ألعاب 

بخصوص تصوير أو توثيق مثل هذه الفعاليات،  المباراة أو في الفترة ما بين الشوطين أو بعد المباراة.
 من الئحة اإلعالم. 11يرجى مراجعة الفصل 

إذا أبدى النادي المضيف رغبته في إقامة األنشطة في يوم المباراة، يجب عليه تقديم طلب كتابي  
)ما لم يتم تحديد مدة  على األقل من يوم المباراة المحدد أسبوع واحدللموافقة على هذه األنشطة قبل 

ولن  (12حق رقم في المل رقميًا على نموذج بي دي إف يمكن تعديله كما اتويتم تقديم الطلب اقصر(
يتوفر نموذج أنشطة يوم المباراة للتنزيل من الموقع االلكتروني  .تقبل أية طلبات مقدمة بصيغة أخرى

FTP  يجب طباعة النماذج المستكملة وتوقيعها وختمها وتصويرها ضوئيًا رابطة المحترفين االماراتية ل .
  . activations@agleague.aeوإرسالها إلى عنوان البريد االلكتروني 

 

 يجب إتباع المبادئ التالية فيما يتعلق باألنشطة المقامة في يوم المباراة: 

 ال يصرح بإقامة أية أنشطة في األوقات التالية: .أ

دقيقة قبل انطالق  20دقيقة قبل انطالق ركلة البداية و 53في الفترة ما بين  .1

 البداية.ركلة 

mailto:activations@agleague.ae
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دقائق قبل انطالق ركلة البداية وحتى فترة ما بين  10في الفترة بداية من  .2

 الشوطين.

دقائق قبل انطالق ركلة بداية الشوط الثاني وحتى نهاية  4في الفترة من  .3

 المباراة.

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

 را على الجمهور الحاضر داخل اإلستاد.ال يجوز أن تشكل هذه األنشطة خط .ج

على  رابطة المحترفين االماراتية  الحصول على موافقةيجب أعاله،  25.7و  25.2دون اإلخالل بالبند  
سيتم إرسال  بحقها في الموافقة على أو رفض طلب النادي المضيف. الرابطةجميع األنشطة، وتحتفظ 

 البريد االلكترونيض الرسمية عبر وأو الرفو/كافة الموافقات 

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

المسؤولية القانونية تجاه أي من األندية المشاركة أو غيرها من  رابطة المحترفين االماراتية ال تتحمل  
و تكبد رسوم أو تكاليف ناتجة عن األنشطة التي يقيمها النادي األطراف في حالة حدوث خسائر أو أضرار أ

  المضيف.

القيام بانشطه متنوعه في منطقة الجمهور الرسمية والتي  المسابقاتيمكن لألندية المشاركة في  
 رابطة المحترفين االماراتية على ان يتم اعتماد كافة النشاطات من قبل  رابطة المحترفين االماراتية تحددها 

بحقها باعتماد أو  رابطة المحترفين االماراتية ايام على االقل من موعد المباراة ، و تحتفظ  (10عشرة )قبل 
عبر  لألنديةرفض اعتماد طلب النادي المشارك وسيتم إرسال كافة الموافقات و/او الُرُفض بشكل رسمي 

 activations@agleague.aeالبريد االلكتروني من العنوان التالي: 

رابطة المحترفين في حال احتاجت  ,قماش دائرة الوسط هو حق حصري لرابطة المحترفين اإلماراتية 
عامل لحمل القماش المطبوع  20الستخدام الدائرة المركزية ألي فعالية، يجب على النادي توفير  االماراتية 

 وضمان أن يرتدوا مالبس موحدة ومرتبة لمخصص لهذا الغرض أثناء الفعاليةا

من بدء المباراة لحضور االجتماع  يلتزم النادي بتوفير ممثل عن فريق التسويق قبل ثالث ساعات 
 .التنسيقي ولمساعدة فريق رابطة المحترفين اإلماراتية أثناء الفعاليات المصاحبة للمباراة

 للجمهور  (   WIFIخاص ) تأمين شبكة إنترنت 

 شاشة عمالقة، نظام صوتي، تطبيقات تفعيلية ة يوم المباراة يشمل: بنظام ترفيهي لتعزيز تجر 

mailto:activations@agleague.ae
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 يتعين على النادي تقديم قائمة باألنشطة الخاصة بمباراة االسبوع   

 تنفيذ مبادرات / تطبيقات ذكية من شائنها تعزيز تجرية الجمهور 

 قوق الترويج واالمتيازح 

يحق للنادي المضيف تخصيص منطقة في منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة حتى يقوم فيها  
من خالل عرض عينات  غير الحصري النادي المضيف و/أو شركاؤه التجاريين بممارسة حقوق االمتياز

 وعرض وبيع منتجاته وتقديم خدماته.

و/أو الجهات التجارية التابعة لها ممارسة حقوق االمتياز  رابطة المحترفين االماراتية ليحق  
 والعرض وتقديم العينات والشرح عن منتجاتها وخدماتها وبيعها في االستاد.

رابطة يقوم النادي المضيف بتوفير مساحة كافية في منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة ل 
تجارية التابعة لها من ممارسة حقوق االمتياز و/أو الجهات ال الرابطةحتى تتمكن  المحترفين االماراتية 

الحصرية عن طريق عرض وتقديم العينات وعرض وبيع منتجاتها وتقديم خدماتها. ويتم إتاحة المساحة 
و/أو الجهات التجارية التابعة لها دون مقابل مالي من  رابطة المحترفين االماراتية المخصصة الالزمة ل

 .و/أو الجهات التجارية التابعة لها رابطة المحترفين االماراتية 
يتعين على األندية المشاركة في مسابقات الرابطة توفير خطط ترويجية مفصلة تشمل الية  

 جذب الجمهور لحضور المباريات تقدم للرابطة قبل أسبوعين من تاريخ استضافة المباراة

ستهداف المدارس خطط بيع التذاكر، خطط جذب المقيمين، خطط ا الية جذب الجمهور تشمل: 
تشمل عدد الزيارات المتوقعة، خطط برامج الوالء، خط جذب العائالت، أي خطط إضافية يراها النادي 

 ةمناسب

والعمل على  للحضور الجماهيريتلتزم األندية بالعمل على جذب نسبة من الحد األدنى  
من النسبة المسموح  %30نسبة الحضور الجماهيري = ..  المحافظة على هذا الحد االدنى من الحضور

 بدخولها للملعب

في األنشطة المجتمعية لجذب المشجعين بشكل  اشراك الالعبينيتعين على األندية وضع اطر  
 دوري وتشمل هذه األنشطة الالعبين المواطنين واألجانب

 سفراء نجوم الدوري 

( إماراتيين، ليعملوا 2، يكون منهم اثنان )نجوم ( العبين4أربعة )ترشح األندية المشاركة يجب أن  
كل منهم لكل موسم )بمراعاة الجدول الزمني المناسب(. يقوم أربعة أيام لبصفة سفراء الالعبين لمدة 
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رابطة المحترفين  وأنشطة ( هؤالء بالمهام التي تهدف إلى ترويج وتطوير دورات4الالعبين األربعة )
 بعرض نشاطات سفراء الالعبين. الحقوقواألندية  ن االماراتية رابطة المحترفي. تملك االماراتية 

( ثالثة أسابيع من بداية 3يجب أن ترفع األندية المشاركة الئحة بأسماء سفراء نجوم الدوري قبل ) 
ويحق للرابطة طلب تغيير أسماء الالعبين واستبدالهم بالعين معينين بحسب ما تراه  موسم الدوري

 . ق األهداف المتعلقة بسفراء الدوري.الرابطة مناسبا لتحقي

هم اباتإصانتقاالت الالعبين أو يجب تحديث األندية المشاركة لالئحة سفراء الالعبين دوريًا بناًء على  
 .طويلة العالج

يجب حرص األندية المشاركة على التزام سفراء نجوم الدوري بالمعايير الموضوعة والمرسلة عن  
 الالعبين.كل نشاط ضمن برنامج سفراء 

يحق للرابطة استغالل أسماء وصور سفراء نجوم الدوري الجماعية او الطلب منهم تصوير فيديو  
 لتسويق مسابقات الرابطة ورعاتها.

 دعايات األندية 

ال يسمح لألندية المشاركة بتركيب أية دعايات تجارية ضمن مجال رؤية الكاميرا. وعلى وجه التحديد،  
يمكن تركيب الدعايات فقط في الصف األعلى )في حال كان االستاد أحادي الصف( أو بين مقاعد الصف 

عد و/ أو منطقة ما األول ومقاعد الصف الثاني )في حال كان االستاد ثنائي الصف(. في حال حاجة المقا
للتغطية ألسباب متعلقة باألمن، يجب أال يكون البانر )الشعار( المستخدم تجاريًا ويجب اعتماده من قبل 

تلتزم األندية بعدم وضع أي تزيين إعالني تجاري ضمن مجال الكاميرا دون  .رابطة المحترفين االماراتية 
ة, كما يلتزم النادي بتزويد الرابطة برسم توضيحي موافقة خطية مسبقة من رابطة المحترفين اإلماراتي

 .للتزين عند تقديم الطلب

 دعايات األندية غير التجارية في نهائيات المسابقات:  

رابطة بالكامل إلى  المسابقاتيعود قرار الموافقة على دعايات األندية غير تجارية في  .1

  المحترفين االماراتية 

 بدعايات النادي، يجب شراء تذاكر تلك المقاعدفي حال تغطية مقاعد المشجعين  .2

بتحديد الوقت المخصص لعرض الدعايات غير التجارية  رابطة المحترفين االماراتية تقوم  .3

 م 1.5x1.5. لن يسمح بإدخال بالالفتات التي تتجاوز أبعادها المسابقات نهائيات للنادي خالل

 الى االستاد بعد الموعد النهائي المحدد.
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رابطة بإرسال التصاميم الدعائية ل نهائيات المسابقاتيجب أن تقوم األندية المشاركة في  .4

 العتمادها وذلك قبل المباراة بعشرة أيام على األقل. المحترفين االماراتية 

. في حال لم يتم إزالة نهائيات المسابقاتيجب إزالة كافة اإلعالنات غير التجارية مباشرة بعد  .5

 درهم باإلضافة إلى قيمة تذاكر المقاعد المغطاة. 30،000يغرم النادي بمبلغ  تلك اإلعالنات،

  األصول األخرى 

يجب . رابطة المحترفين االماراتية مسابقات على ملخص بأصول/ممتلكات  13يحتوي الملحق رقم  
كتابيًا قبل أسبوعين على األقل إذا رغبت في  رابطة المحترفين االماراتية على األندية المشاركة إعالم 

 ممارسة أي من حقوقها غير الموضحة أعاله.

 حماية الحقوق  

ال يحق ألي طرف أخر، بما في ذلك الشركاء التجاريين لألندية المشاركة، استخدام عالمات المسابقة  
 أو عمل أي شيء من شأنه تقرير أي عالقة بين المسابقات أو أي طرف أخر.

يحق ألي من األندية المشاركة استغالل أي من الحقوق التجارية، ما عدا الحقوق الممنوحة ال  
. كما تتخذ األندية جميع الخطوات الممكنة، خاصة فيما يتعلق بالجمهور لمستند الالئحة الحاليوفقا 

ت التجارية والجها رابطة المحترفين االماراتية واإلستادات ومالكي اإلستادات، لحماية وتفعيل حقوق 
 ( و/أو المرخص لهم الرسميين.1التابعة لها )طبقا للملحق رقم 

ضرورية  رابطة المحترفين االماراتية تتخذ األندية المشاركة جميع اإلجراءات الالزمة والتي تراها  
وجميع الحقوق الممنوحة للجهات  رابطة المحترفين االماراتية لصيانة وحماية الحقوق التجارية الخاصة ب

 التجارية التابعة لها و/أو المرخص لهم الرسميين.

 يجب على األندية ضمان حماية الحقوق الخاصة بأصحاب الحقوق 
 

 التصوير الخاص بالتشكيالت قبل الموسم 

أصحاب الحقوق، الحق في تصوير العبي النادي  والقنوات رابطة المحترفين االماراتية على األندية االلتزام بإعطاء 
رابطة )الفريق األساسي وكل الالعبين من الفئات األخرى( الذين سيشاركون في البطوالت التي تنظمها 

وذلك بتحديد موعد قبل انطالق الموسم بثالثة أسابيع على األقل، وذلك بتحديد  المحترفين االماراتية 
 . حترفين االماراتية رابطة المالموعد بالتنسيق مع 
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بالالعبين للتصوير الخاص  بديليلتزم النادي بتحديد موعد في حال تغيب أي من الالعبين،  
 ، المتغيبين

 يتكفل الناديبس التي تم تصويرها خالل الموسم، تغيير المالب في حال رغب النادي بعد التصوير 
 ، بتكاليف التصوير الالحق

لنادي يلتزم ا، يفية والشتوية وتصوير الالعبين الجدد في النادياالنتقاالت الص نافذةيخص  فيما 
رابطة لتصوير الالعبين وذلك بالتنسيق مع  نافذة االنتقاالتأيام عمل بعد اغالق  7 أدناهبتحديد موعد 

 ،المحترفين االماراتية 

  ط للبت فيها.في حال عدم التزام النادي بالشروط المذكورة أعاله، تحال المسألة إلى لجنة االنضبا 

 : يرجى مراجعة دليل التذاكر اإللكترونيةالتذاكر اإللكترونية 

 الفصل الخامس: اللوائح اإلدارية

 المخالفات  

رابطة ، لمستند الالئحة الحاليإذا انتهكت األندية المشاركة أيًا من األحكام الموضحة في  
الحق في اتخاذ أي من اإلجراءات أو العقوبات المناسبة وفقا إلجراءات مراقبة  المحترفين االماراتية 

 الجودة و/أو الئحة االنضباط اإلماراتية.

يتم إزالة ومصادرة أي عنصر من العناصر الموجودة داخل منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة  
مستند الالئحة الحالي  تتفق مع المستخدمة من قبل النادي المشارك أو العبيه أو ممثليه، إذا كانت ال

م ، أو قد يترابطة المحترفين االماراتية و/أو لوائح  رابطة المحترفين االماراتية و/أو لوائح معدات التابعة ل
وقد يتعرض النادي المشارك المعني للعقوبة  رابطة المحترفين االماراتية إخفاء هذه العناصر وفق رؤية 

 أيضًا.

كافة اإلجراءات القانونية وأية إجراءات أخرى مناسبة أخرى لمنع  ن االماراتية رابطة المحترفيتتخذ  
رابطة لمسابقات الشركات غير المرخصة من التعريف التجاري المتعلق بالمسابقة أو أي استغالل آخر 

 .المحترفين االماراتية 
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مسؤولية تعويض أي من وال الجهات التجارية التابعة لها  رابطة المحترفين االماراتية ال تتحمل  
األندية المشاركة عن أية خسائر أو رسوم أو أضرار أو تكاليف أيا كانت، والتي قد تنشأ نتيجة حاجة النادي 

 المشارك لتعديل أو إعادة المفاوضات على اتفاقيته مع الشركاء التجاريين أو الرعاة.

 ومدراءهام العبيها ومدربيها تتحمل األندية المشاركة المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالتزا 
 .رابطة المحترفين االماراتية مسابقات ومسؤوليها وشركائها أو الرعاة أثناء 

 احكام ختاميةالفصل السادس: 

 األحكام الخاصة 

يعتبر كل حكم يرد في أي الئحة أو قرار سابق يخالف هذه الالئحة الغيًا وتسري هذه الالئحة إعتبارًا  
، إال أنه في حال أي تعارض مع النظام األساسي للرابطة تطبق احكام النظام 2022-2021من بداية موسم 

 األساسي.

يعتبر بروتوكول عمليات المباريات المعتمد وتعديالته والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية في  
 الدولة جزءًا ال يتجزأ من هذه الالئحة يقرأ وينفذ معه.

 قوة القاهرةوال   المسائل غير المنصوص عليها 

اتخاذ القرارات الالزمة بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه الالئحة  يحق لمجلس اإلدارة 
وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة وال يجوز االعتراض عليها او استئنافها امام أي من الجهات 

 القضائية او التحكيمية.

المواد المنصوص عليها في الئحة التسويق، تفرض في حال عدم التزام النادي المشارك بأي من  
وفي حال لم تكن المخالفة من ضمن قائمة الية وفقًا إلجراءات ضبط الجودة، على النادي غرامة م

 ، تحال المسألة للجنة االنضباط في اتحاد كرة القدم. الغراماتالمخالفات المنصوص عليها في الئحة 

الالزمة في حاالت القوة القاهرة او الظروف الطارئة، وتعتبر يحق لمجلس اإلدارة اتخاذ القرارات  
مثل هذه القرارات نهائية وباتة وال يجوز االعتراض عليها او استئنافها امام أي من الجهات القضائية او 

 التحكيمية.

 

 التصديق واالعتماد 

صديق عليها من قبل وتم اعتمادها والتاإلماراتية المحترفين من قبل رابطة تم اعداد هذه الالئحة  
 .23/06/2021ويتم العمل بها اعتبارًا من تاريخ  الرابطةمجلس إدارة 
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 رابطة المحترفين االماراتية ل التجاريون: الشركاء 1ملحق 
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 ةالصحافي ات: الخلفيات اإلعالمية للمؤتمر2ملحق 
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 : طاولة المؤتمر الصحفي 3حق مل
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 : الخلفيات اإلعالمية للمنطقة المختلطة 4ملحق 
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 : الخلفيات اإلعالمية للمقابالت السريعة )مقابالت الفالش( 5ملحق 
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 : مواصفات وإرشادات التصميم للوحات اإلعالنية اإللكترونية7ملحق 

  

LED content specifications 

Dimensions 
Option 1: 2188 x 96 
Option 2: 1094 x 96 

Image Hi-Res EPS / PSD / TIFF 

Vector Hi-Res Illustrator / Vector PDF 

Video Uncompressed MOV (30 Frame per second) 

Animation Length 30 Seconds 

File Size Maximum 250 MB 

Color Mode RGB 

Minimum time one per slide 7.5 - 10 seconds 

Maximum number of slides 3 - 4 slides in 30 seconds 
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 :البورتريدز 8ملحق 

  

 مخطط التوزيع: -السجادات اإلعالنية ثالثية األبعاد 9ملحق 

 

3D cam carpets – UAE PL’s Positions 

3D cam carpets – Club’s Positions 

  

3D cam Carpets – PLC’s Positions

3D cam Carpets – Club’s Positions
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 : رسومات الشاشة العمالقة10ملحق 

 دقيقة قبل ركلة البداية 15ساعات قبل بداية المباراة وحتى  3رسومات الشاشة العمالقة من  10.1
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 بداية المباراة ) أثناء إعالن تشكيلة الفريقين(دقيقة قبل  15رسومات الشاشة العمالقة  10.2
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 رسومات الشاشة العمالقة عند تسجيل هدف 10.3
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 رسومات الشاشة العمالقة أثناء المباراة 10.4
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 : الغرف والعالمات اإلرشادية11ملحق 

 : نموذج العالمات اإلرشادية11.1ملحق 
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 األنشطة الترويجية في يوم المباراة: 12ملحق 
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 األصول والممتلكات األخرى المرتبطة بالمسابقات: (13الملحق رقم )
 

 صحاب الحقوقأ األصول

 رابطة المحترفين اإلماراتية حصرية-الدقائق اإلعالنية المباشرة على لوحات العرض  1

 

 النادي

 النادي المحترفين اإلماراتيةرابطة  غير حصرية-الدقائق اإلعالنية المشتركة 2

 اإلعالن على اللوحات اإلعالنية قبل المباراة 3

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

 اإلعالن على اللوحات اإلعالنية بعد المباراة 4

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

اإلعالن على اللوحات اإلعالنية في استراحة ما بين  5

 الشوطين

 

 النادي المحترفين اإلماراتيةرابطة 

 اللوحة اإلعالنية الثابتة 6

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 البورتريدز 7

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 السجادات اإلعالنية ثالثية األبعاد 8

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

 اإلماراتيةرابطة المحترفين  الصف الثاني من اللوحات اإلعالنية 9
 

 لوحات اصطفاف الالعبين 10

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 اإلعالن على قماش دائرة الوسط 11

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية
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بعد الحصول 

 على الموافقة

 الشاشة العمالقة )أثناء المباراة( 12

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

 المباراة(الشاشة العمالقة )قبل  13

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

 الشاشة العمالقة )في استراحة ما بين الشوطين( 14

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

 الشاشة العمالقة )بعد المباراة( 15

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية

 

 النادي

 الوجه األمامي للقميص 16
 

 النادي

 الُكم األيسر للقميص 17
 

 النادي

 رابطة المحترفين اإلماراتية الُكم األيمن للقميص 18
 

 اإلعالن على الزي الخاص بحاملي األعالم 19
 

 النادي

 اإلعالن على الزي الخاص بأطفال جمع الكرات 20
 

 النادي

 رابطة المحترفين اإلماراتية اإلعالن على الزي الخاص بمرافقي الالعبين 21

 

 النادي

بعد الحصول 

 الموافقة على

 اإلعالن في نفق الالعبين 22

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

 اإلعالن على منصة الكرة 23

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 الكرة الرسمية 24

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
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 رابطة المحترفين اإلماراتية اإلعالن على لوحة الحكم الرابع 25
 

 رابطة المحترفين اإلماراتية اإلعالني لمنصة الحفلالتزيين  26
 

 اإلعالن على منشورات برنامج يوم المباراة 27

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية

 

 النادي

 التذاكر المطبوعة 28

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية بطاقات الدعوة 29

 رابطة المحترفين اإلماراتية القمصان الرسميةاإلعالن على  30
 

 رابطة المحترفين اإلماراتية اإلعالن على األحبال الرسمية الخاص بتعليق البطاقات 31
 

 بطاقات االعتماد الرسمية 32

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 الخلفيات اإلعالمية/ خلفيات المؤتمرات الصحفية 33

 

 النادي اإلماراتيةرابطة المحترفين 

 خلفية مقابالت الفالش 34

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 خلفية المنطقة المختلطة 35

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

 اإلعالن على الميكروفون الخاص برابطة المحترفين 36

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية

 

 

 النادي المحترفين اإلماراتيةرابطة  العرض اإلعالني للمنتجات 37

بعد الحصول 

 على الموافق

 رابطة المحترفين اإلماراتية االفتتاح والختام 38
 

 رابطة المحترفين اإلماراتية لقطات اإلعادة 39
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 رابطة المحترفين اإلماراتية العالمة التجارية على البث 40
 

 اإلماراتيةرابطة المحترفين  جرافيك اصطفاف الالعبين 41
 

 جرافيك الساعة/ وقت المباراة 42

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 (TV Graphics)جرافيك  أهداف المباراة 43

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 إحصائيات المباراة 44

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 تبديل الالعبين 45

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 جرافيك اإلضافيالوقت  46

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 جرافيك تسجيل الهدف 47

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 رابطة المحترفين اإلماراتية اإلعالم الرقمي 48
 

 الراديو 49

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 رابطة المحترفين اإلماراتية المطبوعات 50

 

 

 منصات التواصل االجتماعي 51

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

المساحة اإلعالنية على موقع رابطة المحترفين  52

 اإلماراتية

 رابطة المحترفين اإلماراتية
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 الرعاة الرسميين على موقع رابطة المحترفين اإلماراتية 53

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 منصات التواصل االجتماعي 54

 دوري ادنوك للمحترفينل/ فيسبوك/ تويتر/ إنستجرام 

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 دوري ادنوك للمحترفينلعبة فانتاسي  55

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

تطبيقات األجهزة الذكية الخاصة برابطة المحترفين  56

 اإلماراتية

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 الحمالت االعالنية علي منصات التواصل االجتماعي 57

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 النشرات الترويجية 58

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 مقاطع الفيديو الخاصة بالهواتف المحمولة 59

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 البث عبر اإلنترنت 60

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 اختيار حاملي األعالم 61
 

 النادي

 الكراتاختيار أطفال جمع  62
 

 النادي

 اختيار مرافقي الالعبين 63

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

بعد الحصول 

 على الموافقة
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 رابطة المحترفين اإلماراتية تصميم محتوى ما خلف الكواليس 64
 

 رابطة المحترفين اإلماراتية أفضل العب للمباراة 65
 

 أفضل هدف  في الشهر 66

 

 اإلماراتيةرابطة المحترفين 
 

 اإلعالن في استراحة ما بين الشوطين 67

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

 

 اإلعالنات في االستاد يوم المباراة 68

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

 

 جوائز وسحوبات 69

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

 

 توزيع عينات المنتجات 70

 

 النادي اإلماراتيةرابطة المحترفين 

 

 منطقة المشجعين 71

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية تذاكر كبار الشخصيات 72

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية تذاكر الشخصيات المهمة 73

 

 النادي

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية تذاكر المنصة الرئيسية 74

 بطاقات الدخول لمناطق ركن السيارات 75

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية

 

 النادي

 شارات االعتماد 76

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
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 مبيعات 77

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

 

 الهدايا 78

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية

 

 دوري ادنوك للمحترفينجولة درع  79

 

 النادي المحترفين اإلماراتيةرابطة 

بعد الحصول 

 على الموافقة

 دوري ادنوك للمحترفينحفل توزيع جوائز  80

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 الفئة الحصرية 81

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 المسمى الرسمي 82

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

الفكرية استخدام حقوق العالمات وحقوق الملكية  83

 )لرابطة المحترفين اإلماراتية(

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 إنشاء شعار مركب 84

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 حماية البث 85

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 حقوق شعار المسابقة 86

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 حقوق الصور الجماعية لالعبين/ المدربين 87

 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية
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 حقوق الموسيقى الرسمية 88

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية
 

 النادي رابطة المحترفين اإلماراتية حقوق صور الدرع 89

 اإلعالن التجاري خلف المرمى 90

 

 رابطة المحترفين اإلماراتية

 ()حق حصري للرابطة 

 

 جديدة واستغاللها لتعزيز إيرادات الرابطة واألنديةيحق للرابطة استحداث أصول تجارية 

)براندنج( على مطبوعات  رابطة المحترفين االماراتية رعاة شعارات و  المسابقة : وضع شعار14ملحق 
  األندية
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 المسائل المتعلقة بالتسويق :51ملحق 
 البند  االنتهاك

-واط( كيلو  125عدم توفير إمداد للطاقة الكهرباء )

 Phase power 3امبير(    63*4)

 كهرباء للوحات اإللكترونية .1

توصيالت أو كابالت كهربائية معطوبة أو تالفة مما قد 

تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن لوحات الدعاية أو 

 تشكل خطر على التقنيين

 كهرباء للوحات االلكترونية .2

 عدم االلتزام بالتاريخ والوقت المحدد لتركيب اللوحات

 اإللكترونية

 تركيب اللوحات اإللكترونية .3

عدم توفير الطاقة الكهربائية لتركيب اللوحات اإلعالنية 

 اإللكترونية في اليوم المحدد للتركيب

 كهرباء للوحات اإللكترونية .4

ساعات من بداية  5عدم توفير الطاقة الكهربائية قبل 

 المباراة

 تركيب اللوحات اإللكترونية .5

 صناديق الخاصة باللوحات اإللكترونية .6 غير مخزنة أو المخزن غير مناسب 

االستخدام الصحيح لشعار الرابطة والرعاة على  .7 غير مستخدمة

 المباريات( )تذاكركافة المواد المطبوعة 

االستخدام الصحيح لشعار الرابطة والرعاة على  .8 استخدام خاطئ

 المباريات( )تذاكركافة المواد المطبوعة 
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لوحة اإلعالنات الخلفية الخاصة بمقابالت السوبر  .9 غير مخزنة أو المخزن غير مناسب 

 فالش

لوحة اإلعالنات الخلفية الخاصة بمقابالت السوبر  .10 تضرر قماش اللوحة اإلعالنية

 فالش

لوحة اإلعالنات الخلفية الخاصة بمقابالت  .11 خلفيات رديئة في الشكل بسبب عدم المحافظة عليها 

 المنطقة المختلطة

الملصقات الخاصة بالرعاة غير مطبقة أو معروضة بشكل 

 صحيح 

لوحة اإلعالنات الخلفية الخاصة بمقابالت  .12

 المنطقة المختلطة

لوحة اإلعالنات الخلفية الخاصة بالمؤتمر  .13 خلفيات رديئة في الشكل بسبب عدم المحافظة عليها 

 الصحفي

الملصقات الخاصة بالرعاة غير مطبقة أو معروضة بشكل 

 صحيح 

لوحة اإلعالنات الخلفية الخاصة بالمؤتمر  .14

 الصحفي

عرض مواد غير معتمدة على طاوالت المؤتمرات 

 الصحفية

 طاوالت المؤتمرات الصحفية .15

 قاعة المؤتمرات الصحفية .16 عرض مواد غير معتمدة في قاعة المؤتمرات الصحفية

 لوحات اصطفاف الالعبين  .17 متوفرةغير 

 لوحات اصطفاف الالعبين  .18 رديئة

 لوحات اصطفاف الالعبين  .19 عدم توفير عدد كاف من العمال لنقل اللوحات

 لوحات اصطفاف الالعبين  .20 غير مخزنة أو المخزن غير مناسب 

 مقاعد الرعاة .21 عدم توفير مقاعد للرعاة حسب المتطلبات

 اصطفاف الالعبين  سجادة .22 غير متوفرة
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 اصطفاف الالعبين سجادة .23 رديئة

 اصطفاف الالعبين سجادة .24 عدم توفير عدد كاف من العمال 

 اصطفاف الالعبين سجادة .25 غير مخزنة أو المخزن غير مناسب

 مقاعد الرعاة .26 عدم وضع ملصقات على المقاعد

 مواقف الرعاة .27 عدم توفير مواقف للرعاة حسب المتطلبات

 لوحة إعالنية )بورتيرد( .28 خلفيات رديئة في الشكل بسبب عدم المحافظة عليها 

 لوحة إعالنية )بورتيرد( .29 غير مخزنة أو المخزن غير مناسب 

معلومة ناقصة عن العب أو أكثر الذي يؤدي إلى إلغاء 

 جرافيكس اصطفاف الالعبين

 صور اصطفاف الالعبين .30

الموافقة عليها الفعاليات على الملعب ليست كما تمت 

 مسبقا

 فعاليات يوم المباراة .31

 أنشطة النادي .32 غير معتمدة من الرابطة

أسابيع  6عدم تقديم شعار النادي بالصيغة المطلوبة قبل 

 على األقل من بداية الموسم

 شعارات األندية .33

عدم تقديم شعارات الشركاء التجاريين بالصيغة المطلوبة 

 الموسم. أسابيع على األقل من بداية 8قبل 

 شعارات الشركاء التجاريين للرابطة .34

عدم عرض األصول التجارية الخاصة باإلعالم، على أن تكون 

نظيفة وأن تعرض بالطريقة المناسبة على النحو المبين 

 (3في الملحق رقم )

 األصول اإلعالمية .35

عدم توفير مخازن مخصصة خارج أرض الملعب وبعيدة عن 

 مجال الكاميرات.

 لخاصة باللوحات اإللكترونيةالصناديق ا .36
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عدم توفير التأمين المالئم للوحات اإلعالنية اإللكترونية 

 المثبتة على أرض الملعب.

 األمن الخاص باللوحات اإللكترونية .37

وجود أضرار في اللوحات اإلعالنية اإللكترونية بسبب 

 المياه. 

 األضرار التي تلحق باللوحات اإللكترونية .38

للمساحة والطاقة الكهربائية عدم توفير النادي 

 المناسبة بحسب المتطلبات.

 رابطة المحترفين/ الفعاليات التجارية .39

ال يسمح باإلعالنات التجارية على مستوى اللوحات 

 اإلعالنية اإللكترونية.

التزيين الدعائي التجاري على مستوى اللوحات  .40

 اإللكترونية

غير  عدم الدفع للمقاعد المغطاة بالتزيين الترويجي

 التجاري.

 التزيين الدعائي التجاري على المقاعد .41

عدم إزالة التزيين الترويجي مباشرًة بعد المباراة النهائية 

 للمسابقة.

 النهائية المبارياتإزالة التزيين الدعائي بعد  .42

عدم عرض فيديوهات اللجنة والرعاة المعتمدة خالل 

 الدقائق المخصصة لرابطة المحترفين

 قةالشاشة العمال .43

شعارات ومجسمات الرابطة أو الرعاة  طباعة أو استخدام

أو المسابقات بشكل أو ألوان مغلوطة أو في مكان 

 خاطئ على المواد المطبوعة أو الشاشات

 والرعاة الرابطة شعار .44

عالمات أو شعارات لرعاة غير رعاة رابطة  استخدام أو عرض

 المحترفين الرسمية في منطقة المؤتمرات الصحفية

 شعار الرابطة والرعاة .45

تزويد رابطة المحترفين اإلماراتية بالعالمة التجارية  عدم

الرعاة التجاريين ودليل  المحدثة للنادي وشعارات

 اإلرشادات قبل ستة أسابيع من بداية الموسم

 نيالتجاري والرعاة الناديشعار  .46
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 ثالثية األبعاد السجادات اإلعالنية .47 اإلعالنية / تلف أو ضياع سوء تخزين السجادات

أضرار تجارية ناتجة عن عدم عرض السجادات اإلعالنية 

 تلف السجادات من قبل النادي األبعاد بسببثالثية 

 السجادات اإلعالنية ثالثية األبعاد .48

عدم عرض األصول الخاصة برابطة 

 الصحفي المؤتمر في المحترفين

المواد اإلعالنية الخاصة برابطة المحترفين  .49

 لمتعلقة بالمؤتمر الصحفيوالرعاة وا

 دائرة الوسط .50 عامل 15توفير عمال بما يقل عن 

 دائرة الوسط .51 التركيب الخاطئ لقماش دائرة الوسط

عدم تواجد ممثل التسويق يوم المباراة خالل فعالية 

 رابطة المحترفين اإلماراتية

 ممثلي التسويق .52

عدم حضور ممثلي التسويق في النادي الجتماعات 

 ورابطة المحترفين اإلماراتيةالنادي 

 ممثلي التسويق .53

عدم استكمال تقرير تنظيم عمليات المباراة عبر الموقع 

 اإللكتروني بشكل كلي أو جزئي

 ممثلي التسويق .54

 الخطة الترويجية لجذب الجمهور .55 الخطة قبل أسبوعين من المباراةعدم توفير 

 الخطة الترويجية لجذب الجمهور .56 بالخطة الترويجية المقدمة للرابطةعدم االلتزام 

 Infotainmentالترفيهي ) النظامعدم توفير 

System) 

 نظام الترفيه .57

 طعمة والمشروباتلألالخطة التسويقية  .58 عدم توفير الخطة

 طعمة والمشروباتلألالخطة التسويقية  .59 عدم االلتزام بالخطة

 األطعمة والمشروبات .60 عدد غير كافي من سالل المهمالت
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السماح للجمهور بإدخال األطعمة عدم 

والمشروبات التي يتم توفيرها داخل منطقة 

 الفعاليات

 األطعمة والمشروبات .61

 دكتي البدالء .62 عدم التزيين اإلعالني لدكتي البدالء

 


