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 دولة االمارات العربية المتحدة الدولة:

 (FIFA) االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا:

 ( AFC)االتحاد اآلسيوي لكرة القدم  االتحاد اآلسيوي:
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 (IFABمجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ) :إيفاب

 (UAE FAاتحاد اإلمارات لكرة القدم ) :االتحاد

 (UAE PLرابطة المحترفين اإلماراتية ) :الرابطة

 (WADA) المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وادا:

 (NADOاللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ) :نادو

اإلمراءات الوامب على األندية اتباعها لتوفير المرافق  إجراءات ضبط الجودة:
المناسبة أو تنظيم المباريات داخل اإلستاد التابع لها فيما 

مسابقات  أي مباراة من مباريات بالمسابقة أو يتعلق
بما ال يخالف لوائح االنضباط ولوائح المسابقات الرابطة، 

 لمخالفتها.ولوائح اإلستادات والعقوبات المحددة 

مكان الحدث / اإلستاد الذي يستخدمه النادي المضيف  :اإلستاد / اإلستادات
ليلعب مبارياته المقامة على أرضه ضمن مسابقات رابطة 

 المحترفين اإلماراتية.

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

 بمباشرة أنشطة محددة داخل المناطق المؤمنة.

النادي الذي له عضوية في اتحاد اإلمارات لكرة القدم  النادي العضو:
 طبقا للنظام األساسي.

أو شركات كرة القدم المخولة و/تجاري الالكيان  :النادي
بالمشاركة في مسابقات الرابطة نيابة عن النادي العضو 

 بمومب اتفاق كتابي بين الرابطة والنادي. 
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الفرق التي تشارك في المسابقة تحت سلطة األندية  :الفرق المشاركة
 ورابطة المحترفين اإلماراتية.

اللوائح التي يتم التعليمات أو التعديالت الخا ة بهذه  التعاميم:
إرسالها إلى األندية المشاركة في  ورة خطابات رسمية 

 .قبل و/أو أثناء الموسم

 أي كيان يحصل على حق من الحقوق التجارية من الرابطة. الجهة التجارية:

بما في ذلك  ،كافة حقوق االستغالل التجاري للمسابقة الحقوق التجارية
بث وحقوق االمتياز حقوق ال على سبيل المثال ال الحصر

وحقوق االستضافة وحقوق التصوير وحقوق المتامرة 
والحقوق الترويجية وحقوق الرعاية وحقوق السفر 
والجوالت وحقوق وسائل اإلعالم الجديدة وحقوق تسجيل 
مقاطع الفيديو و/أو االستغالل التجاري باستخدام أي 

 وسيلة أخرى وفقًا للنظام األساسي لالتحاد.

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

كافة المسؤولين الطبيين الذين يعملون في األندية، بما  :الفريق الطبي
فيهم األطباء والممرضين وأخصائي العالج الطبيعي 
وأخصائي التدليك والصيادلة واألطباء الممارسين اآلخرين 

المعتمدين من هيئة الصحة المعنية وكافة األشخاص 
في كل إمارة وفقُا للقوانين واللوائح التي تحكم الرعاية 

 الصحية والمسؤولية الطبية في الدولة.

أي حدث يقع أو يتوقع حدوثه، يؤثر أو قد يؤثر على تطبيق  القوة القاهرة:
أي بند من بنود هذه الالئحة، ينجم عن فعل أو حدث أو خطأ 

ج نطاق القدرة المعقولة ألي طرف. ويشمل أو حادث خار
على سبيل المثال ال الحصر، طقس عا ف بشكل غير 
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طبيعي أو فيضان أو برق أو حريق أو انفجار أو هزة أرضية 
أو أضرار هيكلية أو كارثة وبائية أو أي كارثة طبيعية أخرى 
أو حرب أو عمل إرهابي أو عمليات عسكرية أو شغب أو 

اب أو إغالقات تعجيزية أو أي إمراءات فوضى هائلة أو إضر
  ناعية أو عصيان مدني.

رابطة المحترفين اإلماراتية 
 )الرابطة(:

المشكلة بمومب قرار الهيئة العامة للرياضة هي الجهة 
لرابطة المحترفين  2019( لسنة 1بخصوص إشهارها رقم )

اإلماراتية والتي تتألف من األندية المحترفة التي يحق لها 
 2022-2021اركة في دوري المحترفين لموسم المش

والمسؤولة عن تسويق وتنظيم واستثمار البطوالت 
 الخا ة بها.

الجهة المنتخبة من قبل الرابطة والتي يرأسها رئيس  مجلس إدارة الرابطة:
الرابطة للقيام بالمهام المنوطة إليه بمومب النظام 

 األساسي للرابطة.

المشكلة بمومب قرار من مجلس إدارة رابطة اللجنة  اللجنة الفنية:
المحترفين اإلماراتية وتتولى المهام المنصوص عليها 
في هذه الالئحة طبقا للنظام األساسي وبالتنسيق مع 

 لجنة المسابقات فيما يتعلق باألمور المشتركة.

ائح هي األقسام اإلدارية المنوط إليها مهام تنفيذ اللو اإلدارة التنفيذية للرابطة:
والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الرابطة واإلشراف على 
تنظيم المسابقات والتنسيق ما بين اللجان الفرعية 

 بعضها ببعض وبين هذه اللجان واألندية المحترفة.

كافة اللوائح و/أو السياسات التي يتم إعدادها ونشرها من  اللوائح:
فيما يتعلق قبل االتحاد و/أو الرابطة للعمل بمومبها 

بالمسابقات التي تنظمها الرابطة، والتي تشمل على 
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سبيل المثال ال الحصر، النظام األساسي لالتحاد، الئحة 
االنضباط، الئحة المسابقة، الئحة إستادات الرابطة، الئحة 
معدات الرابطة، الئحة الرابطة لبرنامج الشباب، الئحة 

ئحة التجارية / اعتماد الرابطة، الئحة الرابطة لإلعالم، ال
 التسويقية للرابطة ودليل األمن والسالمة للرابطة

 .والتعاميم التي تصدرها الرابطة

كافة مباريات كرة القدم المقامة ضمن مسابقات الرابطة،  المباراة/المباريات:
 بما في ذلك المباريات المؤملة أو المعادة.

الصحفية وأكشاك المناطق الرسمية والمراكز/ المرافق  المرافق:
التذاكر ومناطق االستضافة التي تستخدم باالرتباط مع 

 مباريات مسابقات الرابطة.

النادي المذكور أواًل في مباراة المسابقة المسجل في   النادي المضيف:
 مدول المباراة.

النادي أو االستاد الذي يتم اختياره من قبل الرابطة أو  النادي و/أو االستاد المستضيف:
الستضافة مباراة/ مباريات ضمن  المعتمد النادي

 مسابقات الرابطة.

أي كيان أو كيانات، تشمل على سبيل المثال ال الحصر، مهة  جهة البث:
البث المضيفة، التي حصلت من رابطة المحترفين 

 اإلماراتية على أي حق من حقوق البث.

فين اإلماراتية الجهة المكلفة من قبل رابطة المحتر جهة البث المضيفة:
لتوفير نطاق معين من الخدمات األساسية فيما يتعلق 
بعملية إنتاج بث المواد السمعية والبصرية األساسية )أو 

 أي مواد أخرى( الخا ة بأي مباراة أو حدث رسمي.
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الحق في بث مباريات المسابقة والدخول إلى اإلستاد  حقوق البث:
البث اإلذاعي و/أو بغرض النقل التلفزيوني المباشر و/أو 

التسجيل الصوتي و/أو التسجيل عبر الوسائت السمعية 
البصرية والحصول على ترخيص النقل المباشر و/أو 
التسجيل و/أو أي من هذه األمور بأي شكل من األشكال 
أو مميع أشكال النقل التلفزيوني و/أو البث اإلذاعي و/أو 

لوقت باستخدام أي وسيلة إعالمية أخرى مومودة في ا
الحالي أو قد تومد في المستقبل، بما في ذلك مميع  ور 
البث التلفزيوني األرضي والسلكي وعبر األقمار الصناعية 
والبث التلفزيوني عبر اإلنترنت والبث التلفزيوني واسع 
النطاق )الثابت و/أو الالسلكي( واإلنترنت والتلفزيونات 
 التفاعلية والبث عن طريق الهاتف وأي تطبيقات

 الكترونية أخرى أو غيرها من الوسائل واألدوات.

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

مسابقة الدوري التي تنظمها الرابطة والتي تشارك فيها  :عام 21تحت  لمحترفينادوري 
 عام في األندية. 21فرق تحت 

 مسابقة سنوية تنظمها الرابطة بين األندية المحترفة :كأس رابطة المحترفين

 دوري ادنوك للمحترفينمباراة تنظمها الرابطة بين بطل  :كأس السوبر االماراتي
كأس وفقًا لالئحة  وبطل كأس  احب السمو رئيس الدولة

 .السوبر االماراتي

رئيس دولة  كأس صاحب السمو
 اإلمارات:

الكأس الرسمية للدولة التي ينظمها اتحاد مسابقة 
 اإلمارات لكرة القدم.

 الحكام المعينون من قبل االتحاد وفقًا للوائح االتحاد. طاقم تحكيم المباراة:
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القواعد المنظمة المعتمدة والمعلنة من قبل مجلس  قانون لعبة كرة القدم:
 االتحاد الدولي لكرة القدم )إيفاب(.

قائمة بالمواد التي يحظر على الجمهور الدخول بها إلى  حظورة:قائمة المواد الم
اإلستاد لمشاهدة أي مباراة من مباريات المسابقة. ويجب 
 أن تسلم هذه القائمة بشكل دوري إلى األندية المشاركة.

القواعد التي تفرضها رابطة المحترفين اإلماراتية وفقًا  قواعد الملعب:
 الالئحة.( من هذه 9للملحق رقم )

هي الالئحة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة  الئحة االنضباط:
بمخالفة قوانين وأنظمة ولوائح االتحاد ولوائح رابطة 
المحترفين اإلماراتية التي ال تدخل في اختصاص أي من 
هيئات االتحاد األخرى واية اختصا ات أخرى واردة في 

 الئحة االنضباط.

 جنة شبه قضائية تابعة التحاد كرة القدم.ل لجنة االنضباط:

 ستئنافالالالئحة التي يصدرها االتحاد لتنظيم عملية ا الئحة االستئناف:
 .بحسب اختصا اتها

 استئنافا بحسبلجنة تابعة لالتحاد وتختص بنظر القرارات  لجنة االستئناف:
 .اختصا ها الوارد بالئحتها

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

 .المسابقاتوالمقيمين لجميع مباريات 

الالئحة التي تحدد المتطلبات الوامب استيفائها في  الئحة اإلستادات:
 إستادات األندية المشاركة في المسابقات التي تنظمها

 رابطة المحترفين اإلماراتية.
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الدليل الذي يوضح اإلمراءات التنظيمية التي تهدف إلى  دليل األمن والسالمة:
ضمان األمن والسالمة في مالعب األندية في مسابقات 

 الرابطة.

الالئحة التي تحدد مهام وأدوار أطفال ممع الكرات وحملة  الئحة برنامج الشباب:
ين في كافة المسابقات التي األعالم ومرافقي الالعب

 تنظمها الرابطة.

الالئحة التي تنظم تطبيق نظام بطاقات االعتماد وفقًا  الئحة بطاقات االعتماد:
 للمناطق الخاضعة لمراقبة الدخول.

اللوائح التي تحدد اإلمراءات التنظيمية والفنية المتعلقة  :لوائح المسابقة
 بالمسابقات المختلفة.

مسؤول المباراة المعين من قبل رابطة المحترفين  المباراة:مراقب 
اإلماراتية وفقًا ألحكام هذه الالئحة ولوائح الرابطة ذات 

 الصلة.

مسابقات رابطة المحترفين 
 :اإلماراتية

عام،  21تحت  المحترفيندوري ، دوري ادنوك للمحترفين
 .كأس السوبر االماراتيو كأس رابطة المحترفين

األشخاص المعينون من قبل رابطة المحترفين اإلماراتية  مباراة:مسؤولو ال
لإلشراف على المباراة بما في ذلك، على سبيل المثال ال 
الحصر، مراقب المباراة والمسؤول اإلعالمي ومسؤول 

 مراقبة الدخول.

مناطق الدخول الخاضعة 
 للمراقبة:

 األماكن المخصصة إلقامة المباريات والفعاليات األخرى،
على سبيل المثال ال الحصر، اإلستادات وأسوارها 
ومحيطها الخارمي والمجال الجوي فوق اإلستاد وكافة 
األماكن األخرى ذات الصلة بالمسابقة بما في ذلك مواقع 
المرافق والمراكز اإلعالمية وأماكن ومرافق االستضافة 
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والمناطق المخصصة للشخصيات الهامة والمناطق 
 ا لوائح اعتماد الرابطة.األخرى التي تنظمه

الفترة التي تبدأ من إقامة أول مباراة لكرة القدم تنظم  موسم الدوري:
أو  كأس السوبر االماراتيتحت رعاية الرابطة )سواء كانت 

( دوري ادنوك للمحترفينأو  كأس رابطة المحترفينفي 
وتنتهي بنهاية أخر مباراة تنظمها الرابطة )سواء كانت 

أو  دوري ادنوك للمحترفينأو  المحترفينكأس رابطة في 
 عام(. 21تحت  المحترفيندوري 

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

كافة العاملين في وسائل اإلعالم المقروءة والمحررين  وسائل اإلعالم:
بار التلفزيونية المباشرين والمصورين وأطقم األخ

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

 الرابطة.

رسوم التصميم باستخدام 
 (CAD): الكمبيوتر

الرسوم الدقيقة والمفصلة والتي يتم انشاؤها بمساعدة 
 .المرافقالكمبيوتر لتوضيح تصميم ومخطت االستاد و/أو 

غرف مغلقة ومعزولة من مواقع تعليق مجهزة تتضمن  مواقع التعليق:
ناحية الصوت ذات إطاللة على أرض الملعب مجهزة لغايات 
التعليق على أحداث اللقاءات، وتشمل المعلقين الخا ين 
بجهات البث والراديو وغيرها من وسائل االعالم المتزامنة 

 األحداث مع أحداث المباراة.

الطاقة من مصدر واحد )سواًء كان من الشبكة أو من  طاقة المحلية:ال
مولد( والتي تستخدم لتغذية عدة مستهلكين و/أو 
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مناطق متضمنة األنشطة المتعلقة بالبث التلفزيوني 
 .المباشر

الطاقة المتاحة في حاالت أعطال الشبكة، والتي يتم  الطاقة االحتياطية:
دات المشّغلة بالوقود توليدها عادَة عن طريق المول

 )مصدر الطاقة االحتياطي(.

وهي المقاعد في االستاد والتي ال يمكن بيع تذاكر لها  المقاعد الغير قابلة لالستخدام:
إما بسبب ومود عوائق للرؤية تعيق رؤية أفراد الجمهور 
الجالسين فيها، أو أنه في حال تم استخدامها، سيعيق 

قاعد مجال رؤية األشخاص الجالسون في هذه الم
 .الكاميرا

مجموع عدد المقاعد التي ال تكون فيها الرؤية محجوبة  إجمالي السعة الصافية لإلستاد:
بأية عوائق بحيث تكون تلك المقاعد متاحة للبيع أو 

 .االستخدام المجاني

هي العربة المسؤولة عن النقل التلفزيوني الخاص  عربة البث الخارجي:
يتنوع حجمها واالستديوهات التلفزيونية، وبالبطوالت 

لتكون بحجم شاحنة  غيرة "فان" أو شاحنة كبيرة مزودة 
 .بتجهيزات اإلنتاج التلفزيوني المتعلق بالصوت والصورة

تعني المنطقة المؤمنة حول االستاد، والتي تعد كأول  المنطقة الخارجية المؤمنة:
 .نقطة لفحص بطاقات االعتماد والتذاكر

وهي األنظمة المصممة لنقل الرسائل الصوتية لكافة  أنظمة اإلذاعة الداخلية:
المناطق في االستاد، وهي وسيلة التوا ل األساسية بين 
إدارة االستاد والجماهير. وبالنسبة لرسائل األمن 
والسالمة، يجب أن تطغى هذه الرسائل على مميع أنظمة 

 .الصوت األخرى في االستاد
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المنطقة المؤمنة التي تضم ميدان اللعب والمساحة  ميدان اللعب:
 .اإلضافية المحيطة

الشهادة الصادرة من السلطات المعنية والتي تثبت أن  شهادة األمن والسالمة:
االستاد يتوافق مع مميع تشريعات البناء والسالمة 

 .ومكافحة الحرائق

كرة القدم مخطت االستاد بالصيغة التي يحددها اتحاد  مخطط الطابق:
بحيث تظهر فيه المساحات والوظائف الرئيسية على ذلك 

 المستوى.

تعني المنطقة المتعلقة بالمنطقة المخصصة للجلوس  المنطقة الفنية:
 .للطاقم الفني والالعبين البدالء

وهي أكشاك مخصصة لتنظيم عملية شراء التذاكر من  أكشاك التذاكر:
مسافة قريبة من  قبل الجماهير يوم المباريات، تبعد

االستاد ويمكن الو ول إليها سيرًا على األقدام ولكن 
 .خارج أماكن تدفق الجماهير الرئيسية

الطريق الذي يمر عبر منحدر منصة الجماهير والذي يربت  مدخل مقاعد االستاد:
ملتقى الممرات، وذلك من أمل الدخول أو الخروج أو حاالت 

 اإلخالء.

وهو الموقع المحدد لطاقم تقنية حكم الفيديو  موقع حكم الفيديو:
والمتمركز بالقرب من نفق الالعبين في المنطقة الفنية، 
وهو عبارة عن طاولة والجهاز الخاص بتقنية حكم الفيديو 

 والمعتمد من اتحاد كرة القدم.

كاميرات خا ة بتقنية حكم الفيديو المساعد وبالتحديد  كاميرات كشف خط المرمى:
المرمى، حيث تنصب تلك الكاميرات على كشف خت 

متر عرض  6منصات خا ة غير قابلة لإلهتزاز بمساحة 
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متر بحيث يكون منتصف هذه المنصات على  2وبعمق 
خت المرمى سواء بين المدرمات بارتفاع مساو لكاميرات 

 التسلل أو أكثر ارتفاعا.
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 عام-الفصل الثاني 

 مقدمة .1

في لوائح تراخيص األندية  المذكورة (I.02) بها وفقًا للمعاييرتم إعداد هذه اللوائح والعمل  1.1
 اإلماراتية.

يجب أن يكون االستاد داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وأن يكون من بين اإلستادات  2.1
، ويجوز للرابطة اعتماد أي إستادات أخرى خارج المعتمدة من قبل رابطة المحترفين اإلماراتية

وفي مميع األحوال ، العربية المتحدة في حال قررت إقامة أي مباريات خارج الدولةدولة اإلمارات 
خيص اإلماراتية، وأية ا( من الئحة الترI .01يجب أن يستوفي االستاد المتطلبات بحسب المعيار )

 لوائح أخرى ذات  لة من لوائح رابطة المحترفين اإلماراتية.

 نطاق التطبيق .2

 .رابطة المحترفين اإلماراتيةفي مسابقات المشاركة ة األندية تطبق هذه اللوائح على كاف 1.2

تحكم هذه اللوائح وملحقاتها المعايير الوامب توافرها في االستاد كي يتم تصنيفه ضمن أحد  2.2
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةمرتبة تصاعديًا( بحسب تصنيف )( +C ،B ،A ،A)الفئات 

أن يستضيف مباريات  يستطيععلى األقل حتى  (C)يجب أن يستوفي االستاد معايير التصنيف  3.2
( على األقل B، على أن يكون االستاد مستوفي معايير التصنيف )عام 21تحت  المحترفيندوري 

، على أن يتم إبالغ النادي قبل عشر أيام من في حال كانت المباراة/ المباريات منقولة تلفزيونياً 
 موعد انطالق المباراة

أن يستضيف مباريات  يستطيععلى األقل حتى  (B)يجب أن يستوفي االستاد معايير التصنيف  4.2
ميدان اللعب مقاسات ، باستثناء فيما يخص كأس رابطة المحترفينأو  دوري ادنوك للمحترفين

للرابطة م، ويجوز  68م وعرض  105المعتمدة لملعب المباراة بطول  المقاساتيجب أن تكون 
 الشرط في حال استحالة تحقيقه. هذااستثناء 

لى مستوًى أعلى و/ أو مودة أعلى في المرافق المتوفرة إ (Aو +A)يشير تصنيف االستادات  5.2
 لجميع أ حاب المصلحة. 
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 والمنطقة الفنيةالفصل الثالث: ميدان اللعب 

 ميدان اللعب .3

أو المهجنة  على مالعب من العشب الطبيعيالمسابقات يجب أن تجرى مميع مباريات  1.3
  .والمعتمدة من االتحاد الدولي لكرة القدم %10بنسبة ال تزيد عن 

 يجب أن تكون أرضية الملعب مزودة بما يلي: 2.3

  .نظام للرش المائي 1.2.3

 .في حالة سقوط األمطار الغزيرة لمنع تجمع المياه لتصريف المياه مناسب نظام 2.2.3

رقم يرمى االطالع على الملحق لالطالع على مقاسات أرضية الملعب والمتطلبات األخرى،  3.3
في دليل  الخاص بالمبادئ التوميهية لتجهيز أرض الملعب والملحق من هذه الالئحة (1)

 .التشغيل

 المنطقة الفنية:  .4

يجب أن يتم تخطيت منطقة فنية واضحة ألماكن ملوس الفريق الفني والالعبين البدالء. يجب تخطيت 
 المنطقة الفنية على النحو التالي:

( على مانبي المنطقة المخصصة )دكة 1أن تمتد المنطقة الفنية لمسافة متر واحد ) يجب 1.4
 (.1البدالء( وأن تمتد إلى األمام لمسافة متر واحد )

يجب أن تكون الخطوط باللون األبيض وأن يكون عرض الخطوط بنفس عرض خطوط التماس.  2.4
الملحق الخاص يرمى االطالع على لمزيد من التوضيح حول تخطيت المنطقة الفنية، 

 بالمبادئ التوميهية لتجهيز أرض الملعب في دليل التشغيل.

يجب أن تكون المساحة المخصصة ألرضية المنطقة الفنية خالية من أي أثر لإلعالنات  3.4
 التجارية.
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 اإلحماء  منطقة .5

اس أو يجب تخصيص منطقة إحماء من العشب األخضر لالعبين االحتياطيين بجانب خت التم 1.5
 خلف لوحة اإلعالنات المومودة خلف المرمى.

من العشب الطبيعي أو العشب الصناعي المعتمد من  يجب أن يكون سطح منطقة اإلحماء 2.5
 .االتحاد الدولي

للمعلومات حول مساحة وموقع ونوعية سطح منطقة اإلحماء، يرمى االطالع على الملحق  3.5
 .من هذه الالئحة (1رقم )

 االحتياطيالمرمى والمرمى  .6

يجب أن تتم  ناعة كاًل من القائمين والعارضة وفقًا لقانون اللعبة الصادر بمعرفة مجلس  1.6
 االتحاد الدولي لكرة القدم )إيفاب(، الذي يقرر في هذا الشأن ما يلي: 

 متر.  7.32يجب أن تكون المسافة بين القائمين  1.1.6

 متر.  2.44يجب أن تكون المسافة من الحافة السفلى للعارضة حتى أرضية الملعب  2.1.6

  .وبدون أي عالمات يجب أن يكون لون القائمين والعارضة أبيض 3.1.6

طبقا للمادة رقم  يجب أن يصنع كل من قائمي المرمى والعارضة من مواد معتمدة 4.1.6
، وأن يكون تصميم القائمين والعارضة مربع أو مستطيل، من قانون اللعبة (10/  1)

 دائري أو بيضاوي الشكل. 

 يجب أال يشكل القائمين والعارضة أي خطر على حياة الالعبين.  5.1.6

وفي  مرمى احتياطي سهل التركيب داخل اإلستاد لتركيبه عند الحامة.( 2عدد )يجب توفير  2.6
اطي يتم توقيع غرامة مالية قدرها حال عدم ومود العدد المطلوب من المرمى االحتي

( درهم طبقًا إلمراءات ضبت الجودة، وذلك في حال استمرار المباراة دون أي حوادث، 10,000)
أما في حال عدم استكمال المباراة نظًر لعدم  الحية المرمى األساسي وعدم ومود مرمى 

 :يتم تطبيق اإلمراءات وفقًا لما يلياحتياطي 



 

19 
 

 .لوائح المسابقاتمن  (6.26)و  (5.26)أحكام المادة  تطبق المباراة:قبل  1.2.6

وفي حال عدم  ،دقيقة إلمراء التعديل 30ة المباراة لمديتم إيقاف  المباراة:أثناء  2.2.6
 (.0-3يتم إلغاء المباراة وخسارة النادي المستضيف )القيام بالتعديل المطلوب 

يكون  الركائز بلون داكن بحيثفي حال ومود ركائز تدعم شباك المرمى، يجب أن تكون هذه  3.6
 لقائمي المرمى.متباينًا مع اللون األبيض 

من  (1رقم )، يرمى االطالع على الملحق االحتياطتفا يل عن متطلبات المرمى والمرمى لل 4.6
 .هذه الالئحة

 النتائج الشاشات العمالقة / لوحة .7

عرض إمكانية  المرئي، معيجب أن يحتوي اإلستاد على لوحة نتائج مزودة بإمكانيات العرض  1.7
 نتيجة وتوقيت المباراة، ويجب أن تزود الشاشات العمالقة بخا ية تشغيل الفيديو.

في الشوط األول  45يجب أن تبدأ ساعة المباراة في العمل من الدقيقة  فر حتى الدقيقة  2.7
في الشوط الثاني. ويجب أن تتوقف الساعة في نهاية  90حتى الدقيقة  45ومن الدقيقة 

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

 دقيقة لكل شوط(.  15دة على الوقت اإلضافي أيضًا )أي بعد تطبق هذه القاع 3.7

لمزيد من المعلومات حول متطلبات الشاشة العمالقة ولوحة النتائج، يرمى االطالع على  4.7
 .من هذه الالئحة (1رقم )الملحق 

 إعالنات محيط الملعب .8

العرض  شاتاإلعالنات حول الملعب من خالل شا رابطة المحترفين اإلماراتيةتملك أو توفر  1.8
 ويتضمن ذلك اإلعالنات التجارية أو الغير تجارية.  .(LED) اإللكترونية

ال يسمح بأي شكل من الدعايات سواء كان حقيقا أو تخيليًا على أرضية ميدان اللعب بما في  2.8
 واحدذلك المنطقة التي تشملها شباك المرمى أو المنطقة الفنية أو على مسافة أقل من 
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متر من الخطوط المحددة للملعب وذلك من لحظة دخول الفريقين إلى ميدان اللعب وحتى 
مغادرتهما له عند نهاية الشوط األول ومنذ عودتهما في بداية الشوط الثاني وحتى نهاية 

ائم الركنية أو راياتها وال وين أو الشباك أو القيالمباراة. وال يسمح بوضع اإلعالنات على المرم
باإلضافة إلى  .وضع أي معدات أخرى عليها مثل الكاميرات أو الميكروفونات....الخيسمح ب

 أنه يجب وضع اإلعالنات على خت مستقيم وتكون على النحو التالي:

 .على بعد واحد متر على األقل من خطوط تماس الملعب 1.2.8

 حد متر على األقل من شباك المرمى.على بعد وا 2.2.8

 رمى ومن عمق شباك المرمى.على نفس المسافة من حدود خت الم 3.2.8

حول الملعب على حسب  (اإلعالنات العمودية) شاشات العرض اإللكترونية يجب أن تكون 3.8
 التالية:المسافة 

 المرمى.خت ( خمسة أمتار من 5مسافة )على األقل  1.3.8

 ( ثالثة أمتار من خت التماس.3مسافة )على األقل  2.3.8

بما يتناسب مع أحجام  2.3.8والنقطة  1.3.8يتم تطبيق المسافات في النقطة  3.3.8
حات كافية لوضع الكاميرات الخا ة االمالعب والمساحات حولها بما يضمن مس

بجهة البث المستضيفة والتي تحتاج كحد أدنى لمسافة مترين خلف اللوحات 
 االعالنية.

 على النادي المضيف ضمان تأمين ما يلي:  4.8

 .LEDمهة اتصال واحدة دائمة من النادي لكافة القضايا المتعلقة بق  1.4.8

 .LEDدخول االستاد ومنطقة الملعب بشكل حر للسماح بتركيب شاشات  2.4.8

في  (7) كما يظهر في الملحق LEDالمساحة على الملعب للسماح بتركيب شاشات  3.4.8
 . رابطة المحترفين اإلماراتيةالالئحة التسويقية ل
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رابطة من الئحة استادات  (39)حسب ما يرد في المادة الكهربائية متطلبات الطاقة  4.4.8
 .المحترفين اإلماراتية

 .LEDفي كافة األوقات لضمان سالمة شاشات  الخاص األمن موظفيومود  5.4.8

النادي  يخطر، يجب أن LEDبعد تركيب شاشات  برش الملعبالنادي المضيف رغبة في حال  5.8
 وحمايتها من المياه. لتغطيتها LEDمسؤول شركة شاشات المضيف 

 سواري األعالم .9

من هذه  (1رقم )للمعلومات حول متطلبات سواري األعالم، يرمى االطالع على الملحق  1.9
 .الالئحة

 والحكم الرابع البدالء دكة .10

في نفس مستوى الملعب، وتخصص واحدة للنادي  مغطاتين( 2)يجهز كل إستاد بدكتين  1.10
المضيف وأخرى للنادي الضيف، على أن يومد بكل دكة من الدكتين، مساحة مخصصة 

تزود هذه المقاعد بمسند للظهر  االحتياط، وأنعلى أن يتم تثبيت المقاعد في دكة للمقاعد 
متر. وال يسمح بومود مقاعد متحركة. ويجب أن  5وتبعد عن خت التماس بمسافة ال تقل عن 

تكون المقاعد مغطاة لحماية الجهاز الفني واإلداري والالعبين من الطقس وسلوك 
الكاميرا  ال يحجب سقف الدكة خت التماس من ومهة نظربعين االعتبار أ ، مع األخذالجماهير

 الرئيسية في الملعب.

في نفس مستوى الملعب، تخصص للحكم  بمقعدينيجهز كل إستاد بدكة مغطاة ومزودة  2.10
 الرابع.

 (1)الحكم الرابع، يرمى االطالع على ملحق رقم البدالء ودكة حول متطلبات دكة  للتفا يل 3.10
 .من هذه الالئحة

 اإلماراتيةرابطة المحترفين مقاعد مسؤولي المباراة التابعين ل .11

مقاعد )باإلضافة إلى الطاوالت( بمعزل د عدد من اليجب على النادي المضيف أن يخصص ويحد 1.11
رابطة المحترفين  يعن الجماهير ووسائل اإلعالم لمراقب المباراة ومقيم الحكام ومسؤول
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 عدد المقاعدللمعلومات حول  ، مع توفير شاشة تلفزيون تعرض بث حي للمباراة. اإلماراتية
، يرمى االطالع والموا فات الوامب توافرها في هذه المقاعد المخصصة لمسؤولي المباريات

 .من هذه الالئحة (1رقم )على الملحق 
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 الغرف الفنية  الفصل الرابع:

 غرف تغيير المالبس .12

تخصص واحدة للفريق المضيف  يجب أن يتوافر بكل إستاد غرفتين على األقل لتغيير المالبس، 1.12
 وواحدة للفريق الضيف.

يجب أن يوفر مسؤولو اإلستاد مدخل مباشر وخاص وآمن للفرق من غرف تغيير المالبس إلى  2.12
الملعب ويجب أن يتأكدوا من و ولهم / مغادرتهم لإلستاد بصورة آمنة. ويمكن لمسؤولي 

 شاركة الفرق في ممرات الدخول.فقت م رابطة المحترفين اإلماراتيةالمباريات التابعين ل

من هذه  (2رقم )حول متطلبات غرف تبديل المالبس، يرمى االطالع على الملحق  للتفا يل 3.12
 .الالئحة

 غرفة الحكام .13

 .يجب تجهيز اإلستاد بغرفة مكيفة للحكام 1.13

يجب أن يوفر مسؤولو اإلستاد مدخل مباشر وخاص وآمن للحكام من غرف تغيير المالبس  2.13
بصورة آمنة. ويمكن  لإلستادإلى الملعب ويجب أن يتأكدوا من و ولهم/ مغادرتهم 

فقت مشاركة الحكام في ممرات  رابطة المحترفين اإلماراتيةلمسؤولي المباريات التابعين ل
 الدخول. 

من  (2رقم )ات حول متطلبات غرفة الحكام، يرمى االطالع على الملحق لمزيد من المعلوم 3.13
 .هذه الالئحة

 الغرفة الطبية المخصصة لالعبين والمسؤولين  .14

يجب توفير غرفة طوارئ طبية بالقرب من غرفة تغيير مالبس الالعبين وأرض الملعب، على  1.14
أن تجهز هذه الغرفة بالمستلزمات الطبية الضرورية وأن تكون مدعومة من قبل مسؤول 

حول متطلبات الغرفة الطبية،  للتفا يلطبي وفريق طبي مدرب على حاالت الطوارئ. 
 .من هذه الالئحة (2) رقميرمى االطالع على الملحق 
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يجب أن يكون الدخول إلى الغرفة الطبية سهال بالنسبة لنقاالت المرضى وأن تكون الغرفة  2.14
مزودة بالماء والتيار الكهربائي، وأن يكون موقع الغرفة يسمح بنقل المصابين بسهولة 

 ويسر إلى سيارة اإلسعاف الخا ة بالالعبين والمسؤولين.

 لطبية داخل إحدى غرف تبديل المالبس.ال يجوز أن تكون الغرف ا 3.14

يجب تخصيص أماكن انتظار داخل اإلستاد لسيارتي إسعاف بسائقين مخصصين لهذه المهمة  4.14
وأقنعة ومزيل الرمفان ومجموعة الحقن  أكسجين بأسطوانةعلى أن تجهز سيارات اإلسعاف 

الوريدي وأدوية الطوارئ باإلضافة إلى الفريق الطبي المدرب الذي يتم توفيره على نفقة 
 النادي المضيف.

 غرفة فحص المنشطات .15

يجب أن تجهز اإلستادات بغرفة مكيفة مخصصة للكشف عن تعاطي المنشطات، على أن تقع  1.15
 المالبس وال يصرح للجماهير ووسائل اإلعالم بدخولها. هذه الغرفة بالقرب من غرف تغيير

ة من منطقة انتظار ومنطقة للفحص ومنطق غرفة فحص المنشطات أن تتكونيجب  2.15
يجب أن تكون منطقة االنتظار مزءا ال يتجزأ من أو مال قة لمنطقة للمراحيض كلها متال قة. 

المراحيض ضمن غرفة  ويجب أن تكون منطقة الفحص )يمكن وضع فا ل بين المنطقتين(
 الفحص أو بجوارها مباشرة مع ومود مدخل خاص إلى غرفة الفحص.

من هذه  (2رقم )حول متطلبات غرفة فحص المنشطات، يرمى االطالع على الملحق  للتفا يل 3.15
 .الالئحة

 رابطة المحترفين اإلماراتيةمكتب  .16

 المحترفين اإلماراتيةرابطة يجب أن تجهز اإلستادات بمكتب مكيف مخصص لمسؤولي مباريات  1.16
للجماهير ووسائل اإلعالم على أن يكون هذا المكتب بالقرب من غرف تغيير المالبس وال يصرح 

ق قق، يرمى االطالع على ملحرابطة المحترفين اإلماراتيةحول متطلبات مكتب  للتفا يلبدخوله. 
 .من هذه الالئحة (2رقم )
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 تغرفة برنامج الشباب الخاص بأطفال جمع الكرا .17

حاملي األعالم ومرافقي يجب أن تجهز اإلستادات بغرفة مخصصة ألطفال ممع الكرات و 1.17
غرفة برنامج الشباب الخاص بأطفال ممع الكرات، يرمى  متطلبات حول للتفا يلالالعبين. 
 .من هذه الالئحة (2رقم ) على الملحقاالطالع 

 المخازن .18

 رابطة المحترفين اإلماراتيةالستخدامات ( على األقل 1جب أن تزود االستادات بمخزن واحد )ي 1.18
 (2رقم )غرفة التخزين، يرمى االطالع على الملحق  حول متطلبات للتفا يل  ومهاتها التجارية.
 .من هذه الالئحة

 الغرف اإلضافية .19

النادي بذل الجهود يتومب على لغرف إضافية،  رابطة المحترفين اإلماراتيةفي حال حامة  1.19
 هذه الغرف. لتوفيرالقصوى 
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 ومقاعد الجمهور مرافق-الفصل الخامس 

 المقاعد وسعة اإلستاد .20

قطاعات. وينبغي تخصيص  عدةتقسم إلى  يحتوي االستاد على منطقة ملوسيجب أن  1.20
وأخرى لجماهير الفريق المضيف، كما يجب أيضًا تخصيص  لجماهير الفريق الضيف اهاأحد

 مناطق ملوس للجهات اإلعالمية، وللشخصيات الهامة وكبار الشخصيات.

بمخطت مقاعد الجمهور قبل موعد  رابطة المحترفين اإلماراتيةيتومب على كل نادي تزويد  2.20
 محدد يتم إبالغ األندية فيه.

امة ومقصورة الشخصيات الهامة ومقصورة يجب أن تكون مقصورة كبار الشخصيات اله 3.20
 اإلعالميين مغطاة بسقف.

باستثناء مقصورة كبار الشخصيات الهامة ومقصورة الشخصيات الهامة ومقصورة  4.20
اإلعالميين، يجب أن تكون كل فئة من فئات المقاعد قابلة للتقسيم إلى قطاعات منفصلة 

 لضيف(.)منطقة لجمهور النادي المضيف وأخرى لجمهور النادي ا

مقصورة كبار الشخصيات الهامة ومقصورة الملعب من يجب ترقيم مميع مقاعد  5.20
بشكل ومقاعد الدرمة األولى والثانية والثالثة الشخصيات الهامة ومقصورة اإلعالميين 

واضح كما يجب على النادي المضيف أن يقوم بإ دار التذاكر / التصاريح / الدعوات بما 
 يتماشى مع هذا الترقيم.

مزيد من المعلومات حول متطلبات مقاعد الجماهير وسعة االستاد، يرمى االطالع على ل 6.20
 .من هذه الالئحة (3رقم )الملحق 

 أكشاك بيع التذاكر .21

، يتومب على كافة االستادات من الفئات األخرى توفير (C)باستثناء االستادات من الفئة  1.21
أكشاك بيع تذاكر على أن يكون واحد منها على األقل مخصص لبيع التذاكر لجماهير الفريق 
الضيف، وأن يكون موقعه استراتيجيًا بحيث يكون في منطقة مناسبة لجماهير الفريق 
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و/أو منطقة ركن السيارات  مماهير الفريق الضيف بوابةمن مدخل أو  )بالقربالضيف 
 المخصصة لجماهير الفريق الضيف(.

 .كامل بالكهرباءيجب أن يكون كل من أكشاك التذاكر مكيفًا ومزود باتصال  2.21

مترًا عن البوابات، ويفضل أن تكون  20عد مميع أكشاك التذاكر مسافة ال تقل عن يجب أن تب 3.21
 خارج حدود االستاد على مسافة قريبة منه.

من هذه  (3رقم )حول متطلبات أكشاك بيع التذاكر، يرمى االطالع على الملحق  للتفا يل 4.21
 .الالئحة

 
 والضيافة والشخصيات الهامةمقاعد كبار الشخصيات  .22

على  وكبار الشخصياتمة هااعد تخصص للشخصيات المقال منيجب تجهيز كل إستاد بعدد  1.22
أن تكون هذه المقاعد مغطاة ومرقمة ومتوافقة مع التذاكر والدعوات التي يتم إ دارها 

 .رابطة المحترفين اإلماراتيةلجميع مباريات 

 وكبارللشخصيات الهامة يجب توفير غرفة / قاعة ضيافة واحدة على األقل لتقديم الطعام  2.22
 .الشخصيات

من  (3رقم )، يرمى االطالع على الملحق حول متطلبات مقاعد كبار الشخصيات للتفا يل 3.22
 .هذه الالئحة

 الجمهور من ذوي االحتياجات الخاصة .23

ذوي االحتيامات الخا ة )مع توفير مقعد لمرافقيهم( منطقة معينة لمقاعد يجب تخصيص  1.23
حول متطلبات  للتفا يل. وفي مجال لرؤية واضحة دون عوائق في منطقة آمنة ومريحة

من هذه  (3رقم )يرمى االطالع على الملحق  الخا ة،مرافق الجمهور من ذوي االحتيامات 
 .الالئحة
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 الجمهور حمامات .24

ت والرمال في مميع للسيدا اإلفرنجية مياهالدورات  من عدد كاف  يجب تجهيز اإلستاد ب 1.24
حول متطلبات وعدد دورات المياه والمرافق الصحية، يرمى  للتفا يلقطاعات اإلستاد. 

 .من هذه الالئحة (3رقم )االطالع على الملحق 

في حال كان بناء العدد المطلوب من دورات المياه غير ممكن، يتومب على النادي المضيف  2.24
استئجار دورات مياه متنقلة. وفي هذه الحالة، يتومب على النادي المضيف تقديم عقد 

ي يظهر استئجار هذه المرافق وذلك قبل أسبوعين على األقل من بداية الموسم. يجب سار
 أن تغطي مدة العقد مميع مباريات النادي في الموسم.

 غرفة اإلسعافات األولية للجمهور .25

، وذلك للعناية بالجماهير دة على األقل لإلسعافات األوليةيجب تجهيز اإلستاد بغرفة واح 1.25
 الذين يحتامون للرعاية الطبية. 

يجب أن تكون في منطقة يسهل و ول الجمهور وسيارات اإلسعاف إليها من داخل وخارج  2.25
يجب أيضًا أن يكون لها أبواب وممرات واسعة بالقدر الذي يسمح بدخول النقاالت  اإلستاد.

 والكراسي المتحركة.

والتهوية والتدفئة كما يجب أن تكون مكيفة وأن تكون مجهزة  يجب أن تكون ميدة اإلضاءة 3.25
بمقابس للكهرباء وبمياه ساخنة وباردة وأن تجهز بالمياه الصالحة للشرب ودورات للمياه 

 للسيدات والرمال.

يجب أن تكون غرفة اإلسعافات األولية مجهزة بما يضمن التعامل مع الحاالت الحرمة التي  4.25
من هذه  (3رقم )إلضافة إلى المتطلبات المذكورة في الملحق باتهدد حياة األشخاص. 

 األولية على الحد األدنى مما يلي:يجب أن تحتوي غرفة اإلسعافات  ،الالئحة

معدات مجرى الهواء )مقاسات مختلفة من أنابيب مجرى الهواء الفموي  1.4.25
سواء كان يدوي أو آلي باإلضافة إلى شبكة أنابيب  –البلعومي ومهاز الشفت 

وقسطرات الشفت أو وسائل التخلص من القيء من فم المريض إذا دعت الحامة 
 لذلك(.
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معدات تثبيت الظهر )لوح خشبي لتثبيت الظهر أو غيره من األلواح المماثلة  2.4.25
المستخدمة في تثبيت الظهر وحمل المريض من وإلى منطقة الرعاية الطبية 

ألمهزة المماثلة المستخدمة في باإلضافة إلى األحزمة الخا ة باللوح أو غيره من ا
 تثبيت الظهر والعنق باإلضافة إلى نقالتين على األقل(.

دقيقة على األقل بنسبة  30أمهزة التنفس )مصدر مضمون لألكسجين يكفي لمدة  3.4.25
لتر في الدقيقة باإلضافة إلى أقنعة الومه وأنابيب األكسجين المصاحبة للجهاز  15

ذاتي النفخ مع كيس احتياطي وأقنعة بمقاسات  وقناع اإلنعاش ذو الكيس والصمام
مناسبة باإلضافة إلى قناع الجيب المزود بصمام أحادي االتجاه مع  مام إلدخال 

 األكسجين الذي يمكن استخدامه كثاني أفضل خيار(.

أمهزة الدورة الدموية )يعد مزيل الرمفان الخارمي اآللي أو اليدوي أحادي أو ثنائي  4.4.25
األدنى من األمهزة المطلوبة لتقديم الرعاية الطبية ويجب أيضًا  الطور بمثابة الحد

توفير مجموعة كافية من الضمادات واألشرطة الال قة والال ق الطبي لعالج 
اإل ابات الدموية وتضميدها ويجب تجهيز الغرفة بسماعة ومهاز يدوي لقياس 

 ضغت الدم ومصباح بؤبؤ العين(.

ية مثل باراسيتامول وأيبوبروفيقن وغيرها باإلضافة األدوية )األدوية الطبية األساس 5.4.25
 إلى أدوية الطوارئ مثل األدرينالين والدكستروز ومضادات الحساسية وغيرها(.

األمهزة الطبية المتنوعة، على سبيل المثال ال الحصر، الحقن واإلبر والمحاليل  6.4.25
 المطهرة وحاويات النفايات الخطرة.

 بيع األطعمة والمشروباتمرافق  .26

ع األطعمة ببيجب تجهيز اإلستادات بالمرافق والمساحات التي تسمح للنادي المضيف  1.26
  .في يوم إقامة المباراةوالمشروبات للجماهير 

لبيع األطعمة  يوفر وحدة دائمة واحدة على األقليجب على النادي المضيف أن  2.26
 ال يقل عن ألف خدمة عددعلى  وقادرة، بحيث يكون الو ول إليها سهل والمشروبات

 ( متفرج.1,000)
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 توفير مرافق لنادي المضيفيجب على ا ( أعاله،2.26باإلضافة إلى ما ماء في المادة )  3.26
 المتنقلة(، )الدائمة، المؤقتة ةلبيع األطعمة والمشروبات من بين الخيارات الثالث إضافية

 (. 3الملحق رقم )يرمى االطالع على  ووفقًا للمساحات المطلوبة.

ألندية التي ال تمتلك مساحات لبيع ( أعاله، يمكن ل3.26اإلخالل بما ماء في البند ) دون 4.26
خدمة البائع الجوال كخيار  استخدامألطعمة والمشروبات ضمن قطاعات االستاد لديها، ا

 .المطلوبة مرافق بيع األطعمة والمشروبات باإلضافة إلى متطلبات إضافي

والملحق رقم حول متطلبات مرافق بيع األطعمة والمشروبات، يرمى االطالع على  للتفا يل 5.26
 .من هذه الالئحة( 11)

 العالمات اإلرشادية للغرف واالتجاهات .27

 يجب أن تحتوي اإلستادات على عالمات إرشادية داخلية وخارمية على أن تكون هذه العالمات 1.27
 مفهومة على المستوى الدولي.برموز  ورية  مزودة

يجب وضع عالمة إرشادية واضحة وكاملة في الطريق إلى اإلستاد وفي محيطه وفي مميع  2.27
 أرمائه لتوضيح طرق الو ول إلى مختلف المناطق.

يجب وضع عالمات إرشادية واضحة لمناطق المرافق الهامة، على سبيل المثال ال الحصر،  3.27
م طبقًا لنموذج غرف تغيير المالبس وغرفة الكشف عن المنشطات ومكتب البث وغيره

 .رابطة المحترفين اإلماراتية

 لمسارات خروج الجماهير في حاالت اإلخالء. خرائت واضحةيجب وضع  4.27
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 والبث اإلعالم-الفصل السادس 

 منصة اإلعالميين .28

يجب تخصيص منطقة لمنصة اإلعالميين في منتصف المدرج الرئيسي حيث تومد المعدات  1.28
على امتداد خت المنتصف على أن تكون في موقع يمكن اإلعالمية. ويجب أن تكون المنصة 
 يعيق أالأو  مجال الرؤية بحيث ال يكون هناك عوائق تعيق من خالله رؤية الملعب بشكل ميد

لف منطقة الجزاء في . وبالتالي فإن منصة اإلعالميين يجب أال تمتد خالجماهير مجال الرؤية
في منصة اإلعالميين وأن تكون المنصة يجب تغطية مميع أماكن العمل  اتجاه المرمى.
 ميدة اإلنارة.

، يجب تزويد منصة اإلعالميين باتصال السلكي باإلنترنت (C)فيما عدا االستادات من الفئة  2.28
 محميًا بكلمة مرور تعرض بوضوح في المركز اإلعالمي. االتصالعلى األقل، على أن يكون 

رى الخا ة باإلعالميين مثل المركز يجب تخصيص مدخل سهل وخاص من وإلى المناطق األخ 3.28
 اإلعالمي والمنطقة المختلطة وغرفة المؤتمرات الصحفية.

من هذه  (4رقم )حول متطلبات منصة اإلعالميين، يرمى االطالع على الملحق  للتفا يل 4.28
 .الالئحة

 الصحفية قاعة المؤتمرات .29

، يجب أن يحتوي كل استاد على قاعة مؤتمرات  حفية (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.29
حول متطلبات قاعة المؤتمرات الصحفية، يرمى االطالع  للتفا يلمكيفة وميدة اإلنارة. 

 .من هذه الالئحة (4رقم )على الملحق 

خلف منصة المؤتمر  رابطة المحترفين اإلماراتيةيجب وضع خلفية معتمدة من قبل  2.29
 الصحفي.

كحد أدنى، أربع مخارج  ( (XLRمن فئةمع مخارج  وت كافية يجب توفير نظام  وتي  3.29
بحيث  ومكبرات  وت مناسبة لعرض األسئلة واألموبة في أرماء قاعة المؤتمر الصحفي
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في المؤتمر على المنصة يوفر النظام الصوتي عدد ميكروفون واحد لكل من المشاركين 
 .الصحفي

 800يجب توفير إضاءة كافية لغرفة المؤتمر الصحفي وبالتحديد طاولة المؤتمر بمقدار  4.29
( للطاولة ومن عليها مع WARM LIGHT / SOFTلكس من الطرفين )مصباح من كل طرف 

 االخذ باالعتبار إضاءة الخلفية بالقدر الكافي لكسر الظالل.

الخا ة باإلعالميين مثل المركز  إلى المناطق األخرىومن  ةوخا  لةخل سهايجب توفير مد 5.29
يجب أن يكون هناك مدخلين على األقل،  .منطقة المختلطة ومنصة اإلعالمييناإلعالمي وال

يخصص أحدهما للعبور السهل والسريع لالعبين والمدربين إلى منطقة غرف تبديل 
يع إلى المالبس، ويكون اآلخر مخصصًا لممثلي وسائل اإلعالم بحيث يوفر لهم العبور السر 

 المناطق اإلعالمية.

المؤتمرات في غرفة  واالضاءةيجب توفير شخص فني مسؤول عن النظام الصوتي الخاص  6.29
عند بدء فترة التركيب الخاص بجهة البث المستضيفة قبل الصحفية بحيث يكون متوامدا 

 خالل أوقات استخدام الغرفة وقبلها بوقت كافي.المباراة و

 .4بالنقل التلفزيوني، بحسب الملحق رقم  توفير منصة للكاميرات خا ة 7.29

  مان ومود ممرات محددة لمرور الكوابل الخا ة بالكاميرات.ض 8.29

 المركز اإلعالمي .30

يجب تخصيص غرفة مكيفة لإلعالميين على أن تكون ، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.30
الغرفة في مجهزة بمكاتب باإلضافة إلى وسائل االتصاالت المختلفة، ويجب أن تقع هذه 
 نفس مهة منصة اإلعالميين وغرفة المؤتمر الصحفي والمنطقة المختلطة.

من هذه  (4رقم )حول متطلبات المركز اإلعالمي، يرمى االطالع على الملحق  للتفا يل 2.30
 .الالئحة

يجب تزويد المركز اإلعالمي باتصال السلكي باإلنترنت، على أن يكون اإلتصال محميًا بكلمة  3.30
 بوضوح في المركز اإلعالمي.مرور تعرض 
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يجب توفير مدخل سهل وخاص من المركز اإلعالمي إلى المناطق األخرى الخا ة  4.30
باإلعالميين مثل منصة اإلعالميين والمنطقة المختلطة وقاعة المؤتمرات الصحفية 

 والعكس.

 المنطقة المختلطة .31

يجب تخصيص مساحة مغطاة محمية من ظروف المناخ ، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.31
ويجب أن تكون المنطقة مضاءة أو الضوضاء المحيطة باإلستاد لتكون المنطقة المختلطة. 

بشكل كافي يضمن عمل المقابالت التلفزيونية بعدد من الكشافات توضع خلف الموقع 
ريق من غرف تغيير وأن تقع على الطالمخصص للكاميرات مومهة نحو الخلفية المعتمدة. 

 منطقة الموا الت الخا ة بالفريقين. إلىالمالبس 

 يجب فصل ممرات المدربين والالعبين عن وسائل اإلعالم. 2.31

في المنطقة المختلطة  رابطة المحترفين اإلماراتيةيجب وضع خلفية معتمدة من قبل  3.31
 أمام ممر اإلعالميين وفي نفس مهة ممر الالعبين.

لمختلطة آمنة وأن يحظر الدخول إليها إال من قبل المدربين يجب أن تكون المنطقة ا 4.31
 والالعبين واإلعالميين.

يجب توفير إضاءة كافية للمنطقة الخا ة بالمقابالت التلفزيونية داخل المنطقة المختلطة  5.31
( خلف WARM LIGHT / SOFTلكس من الطرفين )مصباح من كل طرف  800وذلك بمقدار 

جاه الخلفية المعتمدة، مع االخذ باالعتبار إضاءة الخلفية بالقدر مكان الكاميرات ومومهة بات
 الكافي لكسر الظالل.

 .(4رقم )للتفا يل حول متطلبات المنطقة المختلطة، يرمى االطالع على الملحق  6.31

 والمقاعد مواقع المصورين .32

وخلف كل من  LEDيجب على النادي تخصيص منطقة خلف اللوحات اإلعالنية اإللكترونية  1.32
خطوط المرمى بحيث تكون هذه المنطقة مخصصة للمصورين الذين يقومون بتغطية 

 المباراة.
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 80يجب على النادي توفير ما ال يقل على عشر كراسي للمصورين خلف كل مرمى بارتفاع  2.32
سنتمتر، قابلة للطي، بمسند للظهر، مع وضع  44سنتمترًا وعمق  47سنتمترًا، وعرض 
 (.12كل مقعد، لمريد من التوضيح يرمى اإلطالع على الملحق رقم ) ترقيم على ظهر

 .(4رقم )للتفا يل حول متطلبات مواقع المصورين، يرمى االطالع على الملحق  3.32

 مواقع الكاميرات .33

)و/أو التابعين لجهات البث( بزيارة مميع األندية قبل  رابطة المحترفين اإلماراتيةتقوم  1.33
بطة رامواقع الكاميرات التي يتم تثبيتها لجميع مباريات وللتأكد من  لتحديدموسم الدوري 

 .المحترفين اإلماراتية

، يتومب على النادي توفير منصات للكاميرات بحسب (C)فيما عدا االستادات من الفئة   2.33
 .من هذه الالئحة (4رقم )الملحق 

لالهتزاز، ويجب أن يكون  لبة وغير قابلة الرئيسية يجب أن تكون قاعدة منصة الكاميرا  3.33
ونظام كاميرات  3عدد  بحد أدنى حيث تستوعب المساحةلإلنزالق.  ةسطح القاعدة غير قابل

للمنصة الرئيسية، حيث  متر 3 وبعمقمتر عرض  8إلى  متر 6 وبمساحة منالر د الحراري 
درمة، وتختلف من ملعب آلخر  35 – 28تكون درمة االنحدار من المنصة لخت الملعب بزاوية 

 .البنية التحتية لكل ملعببحسب 

 يجب أن يوفر النادي ممرًا سهاًل وآمنًا لجميع منصات الكاميرات. 4.33

 لة إليها( سالكة في يجب أن تكون الممرات إلى منصات الكاميرات )بما فيها أية أدراج مو 5.33
يعيق الو ول إليها أية مقاعد أو متفرمين أو موظفي أمن أو أية عوائق  وأالمميع األوقات، 

 أخرى.

مع البنية وذلك تماشيا  من ملعب إلى أخرمن الممكن ان تتغير بعض مواقع الكاميرات  6.33
وتقنية حكم الفيديو  لمبارياتخرامية لاإلنتامية واال ومتطلبات الخطتالتحتية لكل ملعب 

توزيع الكاميرات خالل المباريات لمن الممكن االطالع على مميع الخطت اإلنتامية  ،المساعد
 من هذه الالئحة. (10في الموسم مع اختالفها في الملحق رقم )
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يجب توفير إنترنت وقوابس كهرباء في منطقة الكاميرا الرئيسية وذلك لتقنية الر د   7.33
 الحراري.

أن يتم توفير مصدر للكهرباء  يجب(، +A( والفئة )A)والفئة  (B)إلستادات من الفئة بالنسبة ل 8.33
خاص للكاميرا الهوائية في األربع زوايا حول الملعب كما يلي: )بحيث يكون مصدر الكهرباء 

 ثابت الفولتية وغير منقطع(:

- 32 AMP x4 (3phase) (5 Pins) 

i.  

b.  

c.  

 مواقع المعلقين .34

 غرف مكيفة 3عدد  علىكحد أدنى ستاد يجب أن يحتوي اال، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.34
وفي حالة عدم  ا مشاهدة الملعب كاماًل وبمنتهى الوضوحومغطاة بالكامل ويمكن عبره

رابطة المحترفين توافر مواقع مغطاة بالكامل أو ال يمكن تشييدها كما ينبغي، يجوز ل
للتفا يل حول متطلبات  أن تسمح لإلستاد بتوفير مواقع غير مغطاة للمعلقين. اإلماراتية

 من هذه الالئحة. (4رقم )وخصائص مواقع المعلقين، يرمى االطالع على الملحق 

 توفير مواقع للتعليق الخارمي إن لزم األمر ويتم االتفاق عليه من خالل زيارة خا ة لإلستاد. 2.34

مو ولة تكون وأن  التعليق بمصدر طاقة رئيسي وآخر احتياطييجب تزويد موقع وكابينة  3.34
 .بشبكة االنترنت الالسلكية

تردد األ وات داخلها، وأن تضمن عدم يجب أن تكون الغرف معزولة الصوت ومجهزة لعدم  4.34
  بالعكس،أو  نفاذ الصوت من الخارج إلى الداخل
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 استوديوهات التليفزيون .35

 ةللتغطيواحد على األقل  يجب تجهيز اإلستادات باستوديو، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.35
للتفا يل حول متطلبات وخصائص االستوديو التلفزيوني، يرمى  .ة للمبارياتالتلفزيوني

 .(4رقم )االطالع على الملحق 

 ةإضافي هاتالتصديق على إنشاء واستخدام استوديو رابطة المحترفين اإلماراتيةيجوز ل 2.35
بالقرب من الرايات الركنية أو حيثما يسمح المكان، في المنطقة طل على الملعب ت

 المومودة خلف المرمى.

 ارجي لخموقع عربة البث ا .36

ستاد على موقع لعربة البث الخارمي، يجب أن يحتوي كل ا، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.36
 الستيعاب العربات الخا ة بجهات البث.

يجب أن تكون المنطقة مناسبة لعمليات البث اإلذاعي والتلفزيوني الفردية ومتعددة  2.36
األطراف الخا ة  احبة الحقوق اإلعالمية ومهة البث المستضيفة، بما في ذلك البث 

 لألقمار الصناعية. 

ممرات آمنة لدخول المركبات الضخمة بمساحة إممالية إضاءة كافية داخل الموقع وتوفير  3.36
متر مربع بحسب المخطت الخاص لكل ملعب وبما يتناسب مع متطلبات  700عن ال تقل 

 اإلنتاج التلفزيوني.

نطقة عربة البث الخارمي باستمرار، كما يجب أيضًا ان تكون منطقة عربة البث يجب تأمين م 4.36
الخارمي نظيفة وماهزة قبل يوم المباراة بيوم واحد على األقل. أما فيما يتعلق بيوم 

فيجب أن تكون منطقة عربة البث الخارمي محاطة بسور ومؤمنة باثنين من  المباراة،
( 2( ساعات وحتى ساعتين )6)بست موظفي شركات األمن على األقل وذلك قبل المباراة 

وتستثنى من ذلك المباريات الكبرى مثل نهائي كأس السوبر ونهائي  بعد نهاية المباراة.
حيث يلزم وبحسب  دوري ادنوك للمحترفينومباراة التتويج من  كأس رابطة المحترفين

 ساعة. 24المباراة تأمين منطقة عربات البث قبل المباراة ب 

 كحد أدنى. 2 توفير سالل مهمالت بحجم كبير داخل المنطقة وتوفير طفايات حريق بعدد 5.36
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 ومرافقها من غرف ودورات عامل نظافة في منطقة عربة البث الخارمي للتأكد من نظافة المنطقة توفير 6.36
 مياه.ال

 مكتب تسجيل وسائل اإلعالم  .37

يجب أن يخصص النادي المضيف في كل إستاد مدخاًل آمنًا ، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.37
 وخاضعًا للمراقبة للعاملين في وسائل اإلعالم.

ليقوم منطقة استقبال عند مدخل وسائل اإلعالم المذكور أعاله،  يجب إنشاء مكتب / 2.37
 اإلعالميون المعتمدون بتسجيل أسمائهم قبل الدخول إلى اإلستادات، باإلضافة إلى استالم

 .تذاكر المباراة
للتفا يل حول موقع ومتطلبات مكتب تسجيل وسائل اإلعالم، يرمى االطالع على الملحق  3.37

 من هذه الالئحة. (4رقم )

 الحمامات المخصصة لإلعالميين .38

اد على حمامات تخصص لإلعالميين. يجب أن يحتوي اإلست، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.38
رقم للتفا يل حول موا فات الحمامات المخصصة لإلعالميين، يرمى االطالع على الملحق 

 من هذه الالئحة. (4)

المضيف في حال كان بناء العدد المطلوب من دورات المياه غير ممكن، يتومب على النادي  2.38
استئجار دورات مياه متنقلة. وفي هذه الحالة، يتومب على النادي المضيف تقديم عقد 
ساري يظهر استئجار هذه المرافق وذلك قبل أسبوعين على األقل من بداية الموسم. يجب 

 أن تغطي مدة العقد مميع مباريات النادي في الموسم.

 مكتب جهة البث .39

يجب أن يحتوي اإلستاد على غرفة واحدة على األقل ، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.39
كون بالقرب من منطقة بحمام واحد كحد أدنى وأن تمزودة  تخصص كمكتب لجهة البث

مهة البث،  في مكتبالوامب توافرها  موا فاتالمتطلبات وال. للتفا يل حول عربات النقل
 من هذه الالئحة. (4رقم )يرمى االطالع على الملحق 
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 الكاشفة والتيار الكهربائي األضواء-الفصل السابع 

 األضواء الكاشفة .40

 (8و  5)رقم  الملحق المنصوص عليها حسب متطلبقققاتاليجب أن تطّبق األضواء الكاشفة  1.40
م رقاالستمارة  بحسب-الكاشفةيتومب على النادي تقديم تقرير اإلضاءة  .من هذه الالئحة

قبل بداية الموسم  رابطة المحترفين اإلماراتيةل- خيص األنديةاالخا ة بنظام تر (11)
( عند تاريخ أول مباراة 2( على األقل، كما يجب أال يتجاوز عمر التقرير السنتين )2بأسبوعين )

طلب تقرير مديد لقوة  خالل الموسم الرياضي في أي وقتو للرابطةويحق  ،في الموسم
 .عليها اإلضاءة الكاشفة عند ومود أي شك بأن اإلضاءة ال تلبي المتطلبات المنصوص

استمرار المباراة في حالة عطل التيار الكهربائي،  لضمان، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  2.40
بات متطلللتفا يل حول . مستقل مصدر كهربائي احتياطي توفيريتحمل النادي مسؤولية 

 .(5اإلنارة في حاالت األعطال الكهربائية، يرمى االطالع على الملحق رقم )

أسبوعين على األقل من بداية الموسم، قبل  رابطة المحترفين اإلماراتيةيجب أن يزود النادي  3.40
ة لكافة شركة إمداد كهرباء احتياطية معروفبنسخة من العقد الذي وّقعه النادي مع 

بالعقد بحلول نهاية الموعد  الرابطةللموسم. إذا فشل النادي بتزويد  مبارياته على أرضه
، على حساب النادي، مختصة شركة مع ًتعاقدال رابطة المحترفين اإلماراتيةيحق لالزمني، 

لتوفير توليد كهرباء احتياطي في كافة المباريات على أرض النادي. في حال ومود نظام 
رابطة توليد كهرباء غير منقطع لمصدر كهرباء النادي باأل ل، يقوم النادي بإعالم 

 وفقًا لذلك تطبيق اختبار بذلك وسيجري المحترفين اإلماراتية

تم إضاءة األضواء الكاشفة في تيجب أن حيث ألضواء الكاشفة، التأكيد على توقيت تشغيل ا 4.40
ال يستثنى من ذلك المباريات التي تجري في النهار، وذلك لما تساعد و ،مميع المباريات

 أشعة األضواء من تخفيف الحد بين أطراف الملعب تحت الظالل والزوايا المضاءة من
 الشمس.

والتي يمكن التحكم بها في استعراضات  فيما يخص أنظمة األضواء الكاشفة الحديثة 5.40
مسبًقا للموافقة على آلية  الرابطةن يتم مخاطبة ء قبل وخالل وبعد المباريات يجب أاألضوا

 وتفا يل وتوقيت االستعراضات.
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  التيار الكهربائي واإلضاءة في حاالت الطوارئ .41

يجب على النادي توفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي ، (C)فيما عدا االستادات من الفئة  1.41
بحيث يكون كافيًا كحد أدنى، لتشغيل األضواء المخصصة لحاالت الطوارئ، نظام اإلذاعة 

، ومميع أنظمة (CCTV)الداخلية، أنظمة تحكم الدخول، نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة 
( ساعات 3سابقة بشكل طبيعي لمدة ثالث )الحفاظ على الحياة، بحيث تعمل مميع األنظمة ال

على األقل. للتفا يل حول متطلبات إضاءة الطوارئ لهذه المناطق، يرمى االطالع على 
 .من هذه الالئحة (5الملحق رقم )

 التيار الكهربائي .42

 ينبغي توفير مصدر طاقة للبث وفقًا ألحكام المواد ذات الصلة من هذه اللوائح. 1.42

من توفيققر مصققدر طاققققة ثابت وغير منقطع في االستاد وفقًا  يجب على النادي التأكد 2.42
 .(5للمتطلبات ذات الصلة والمذكورة في الملحق رقم )

يجب تشغيل دوائر التيار الكهربائي من خالل  (،+A)والفئة ( A)لنسبة لالستادات من الفئة با 3.42
 دوائر كهربائية محددة ومعلمة بوضوح ويجب توفير مرافق وتجهيزات احتياطية: 

 منطقة عربات البث التلفزيوني. 1.3.42
 ، LEDاللوحات اإلعالنية اإللكترونية  2.3.42
 ألحكام المواد ذات الصلة من هذه اللوائح(، و )وفقاً اإلضاءة الكاشفة  3.3.42
 ت العامة.أغراض العمليا 4.3.42

حسب المتطلبات المذكورة في  LEDمصدر طاقة للوحات اإلعالنية اإللكترونية  رينبغي توفي 4.42
 (.5الملحق رقم )

أن يتم توفير مصدر للكهرباء  يجب(، +A( والفئة )A)والفئة  (B)بالنسبة لالستادات من الفئة  5.42
لمنطقة عربات النقل في  ندوق منفصل يشمل كل القوابس المطلوبة وعدد معين من 
 القوابس الكهربائية كما يلي: )بحيث يكون مصدر الكهرباء ثابت الفولطية وغير متقطع(

1) 1 X 125 ( 3أمبير )فاز 
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2)  3 X 63 ( 3أمبير )فاز 
3)  1 X 32 ( 3أمبير )فاز 
4)  1 X 32 ( 1أمبير )فاز 
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5)  

 السالمةاألمن و –الفصل الثامن 

 السالمةاألمن و .43

االستاد الخاص به من حيث حصوله على شهادة تثبت يعتبر النادي مسؤواًل عن ضمان اعتماد  1.43
أكد من للتلمتطلبات السالمة  لالستخدام البشري واستيفاءه تصميم هيكل اإلستاد الحية 

 للوائح الهيئة المحلية للدفاع المدني والبلدية المحلية. أنه آمن ومالئم للجمهور وفقاً 

 الجهتين المذكورتينمن أصدرت التي  / الشهاداتهذه الشهادة أن تكون صالحيةيجب  .44
/ كما يجب أن تكون هذه الشهادة األكثر،على )عامين(  ( أعاله لمدة1.43في البند )
 خطة اإلخالء المعتمدةالطلب دومتواجدة عن سارية الصالحية يوم المباراة الشهادات

يجب أن يقوم النادي المضيف بوضع خطة إلخالء اإلستاد الخاص به، على أن يتم اعتمادها  1.44
بمعرفة هيئة الدفاع المدني، لضمان إخالء اإلستاد بالكامل في حاالت الطوارئ وفقا 

 للقانون المحلي المعمول به.

اإلخالء وطرق إخالء الجهات المعنية يجب أن تشتمل خطة اإلخالء على توقيت عملية  2.44
 المختلفة.

 يجب أال يكون قد مر على هذه الخطة أكثر من )عامين( من وقت فحص اإلستاد المعني. 3.44

رابطة يجب على النادي تقديم خطة اإلخالء المعتمدة من قبل هيئة الدفاع المدني إلى  4.44
 .المحترفين اإلماراتية

مميع مسؤولي األمن  وهمي بغرض تأهيل وتدريب إخالءتجربة يحب على النادي إمراء  5.44
والسالمة ومنظمي الفعاليات في النادي بالتنسيق مع الجهات المختصة، بحيث يتم 

رابطة المحترفين إمراؤها لمرة واحدة على األقل في الموسم الرياضي، على أن يتم تزويد 
 .تجربة اإلخالء الوهميةبما يثبت إمراء  اإلماراتية
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 وخروج الجمهورمنافذ دخول  .45

 يجب أن يلبي اإلستاد المتطلبات التالية: 1.45

المساحة الخارمية يجب أن تتوافق مميع أمزاء اإلستاد ومدرماته بما في ذلك،  1.1.45
ومخارج وساللم وأبواب وممرات اإلستاد الجماهير،  مداخلللملعب القريبة من 

 السالمة المطبقةواألسطح والمناطق العامة والخا ة والغرف، وغيرها مع معايير 
قد تؤثر على التي تضمن سالمة كافة مستخدمي االستاد من أي إ ابات مسدية أو 

 .الصحة العامة

)اللون المع يجب طالء مميع ممرات وساللم الجمهور في منطقة المشجعين بلون  2.1.45
األ فر على سبيل المثال( وكذلك مميع البوابات المؤدية من مناطق المشجعين 

 خارج اإلستاد، أبواب وبوابات الخروج المؤدية إلىب ومميع إلى منطقة الملع

يجب أن تضع األندية إمراءات محددة لضمان خلو مميع الممرات والساللم واألبواب  3.1.45
والبوابات، وغيرها من أي معوقات من شأنها إعاقة التدفق السلس للمشجعين 

 فعالية من الفعاليات، مباراة أو أثناء أي

يجب أن تكون مميع أبواب الخروج وبوابات اإلستاد والبوابات المؤدية من مناطق  4.1.45
المشجعين إلى أرض الملعب مفتوحة باتجاه الخارج وبعيدة عن المشجعين، كما يجب 
أن تكون مفتوحة أثناء ومود المشجعين داخل اإلستاد. ويجب أن تكون مميع األبواب 

عرفة حارس مخصص لهذا األمر لمنع أي والبوابات تحت الحراسة طيلة الوقت بم
تصرف أو سلوك غير سليم مع ضمان تأمين ممرات الخروج الفوري في حالة اإلخالء 
الطارئ. وقد يتم تزويد هذه األبواب والبوابات بجهاز غلق يمكن تشغيله بشكل 
بسيت وسريع من قبل أحد المومودين بالداخل لمنع الدخول غير القانوني ومحاوالت 

ساس بين المشجعين. وال يمكن بأي حال من األحوال غلق هذه األبواب والبوابات االند
 بمفتاح خاص أثناء ومود المشجعين داخل اإلستاد، 

يجب تزويد اإلستاد بأمهزة سالمة مناسبة لحماية األشخاص المومودين على أرض  5.1.45
 الملعب أو في أي أمزاء أخرى من اإلستاد من  واعق البرق.
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 غرفة التحكم .46

غرفة تحكم تتيح رؤية اإلستاد يجب أن تتضمن اإلستادات ، (C)باستثناء االستادات من الفئة  1.46
والتعامل  والخدمات السالمةاألمن وبأكمله من الداخل بهدف التحكم باستمرار في أوضاع 

يجب تزويد اإلستادات بمرافق الدوائر التليفزيونية  األمثل مع حاالت الطوارئ إذا لزم األمر.
. كما يجب مراقبة  ور الدوائر التليفزيونية المغلقة بشكل مركزي عن (CCTV) قةالمغل

 طريق غرفة التحكم.

للتفا يل حول المتطلبات والموا فات الوامب توافرها في غرفة التحكم، يرمى االطالع  2.46
 .من هذه الالئحة (6على الملحق رقم )

 نظام اإلذاعة الداخلية .47

يجب تجهيز اإلستاد بنظام إذاعة داخلية عالي الجودة متوافق مع الشاشة العمالقة لضمان  1.47
ودورات المياه وكافة المداخل  مناطق الجلوس فيتو يل أي رسائل مومهة للجماهير 

يجب أن يطغى كما . االستادمواقف السيارات ضمن محيت داخل االستاد، والساحات ومناطق 
على مميع أنظمة الصوت األخرى في االستاد. للتفا يل حول  وت اإلذاعة الداخلية 

المتطلبات والموا فات الوامب توافرها في نظام اإلذاعة الداخلية، يرمى االطالع على 
 .من هذه الالئحة (6الملحق رقم )

ضمان إمراء الصيانة الدورية لنظام اإلذاعة الداخلية في مميع األوقات يتومب على النادي  2.47
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةموسم مسابقات  وطيلة فترة

 .أربع مخارج كحد أدنى( XLR) توفير نظام  وتي مع مخارج  وت كافية من فئةيجب  3.47

 قواعد الملعب .48

ووضعها في )باللغتين العربية واإلنجليزية( يجب على كل إدارة إستاد إ دار قواعد الملعب  1.48
أن تبين هذه القواعد المعلومات التالية  ويجباإلستاد بطريقة تتيح للمشجعين قراءتها، 

 على األقل:

 ،والوامبات الخا ة بدخول الملعبحقوق ال .1
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 ضوابت اللباس .2
 إلغاء أو تأميل األحداث، .3
و ف للمحظورات والعقوبات مثل دخول أرض الملعب وإلقاء األشياء واستخدام ألفاظ  .4

 نابية وقبيحة والسلوك العنصري وما إلى ذلك،
على تناول المشروبات الكحولية واستخدام األلعاب النارية واألعالم  القيود المفروضة .5

 وغيرها،
 قواعد الجلوس، .6
 أسباب الطرد من الملعب، و .7
 تحليل المخاطر المتعلقة باإلستاد. .8

 .ئحة( من هذه الال9في الملحق رقم ) الملعبيعرض النص المقترح لقواعد  2.48
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 أماكن انتظار السيارات الفصل التاسع:

 انتظار السياراتكن اأم .49

رابطة المحترفين المركبات التابعة ل ال طفافيجب توفير مساحات خالية في كل استاد  1.49
والشخصيات الهامة وكبار الشخصيات، ومهة البث المستضيفة ووسائل اإلعالم،  اإلماراتية

والطاقم الطبي. للتفا يل حول عدد أماكن المواقف المطلوبة والموا فات األخرى ذات 
 (.7يرمى االطالع على الملحق رقم ) الصلة،

 
 الفصل العاشر: األحكام المالية

 التكاليف .50

ما لم يذكر خالف ذلك، تعد مميع التكاليف المتعلقة باالمتثال لهذه الالئحة وتنفيذها  1.50
 مسؤولية النادي المضيف.
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 عامة أحكام-الفصل الحادي عشر 

 اإلجراءات التأديبية .51

اتحاد اإلمارات لكرة القدم، للوائح يتم التعامل مع اإلمراءات التأديبية واالستئنافية وفقا  1.51
 ، رابطة المحترفين اإلماراتيةولوائح وتعليمات 

و/أو كان  -فتح تحقيق إذا ارتابت في حدوث أي انتهاكات  رابطة المحترفين اإلماراتيةليحق  2.51
رابطة ولوائح وتعليمات الحالية التحاد اإلمارات لكرة القدم، للوائح  –لديها علم بذلك 

 المحترفين اإلماراتية

فرض إمراءات تأديبية في حالة حدوث التحاد اإلمارات لكرة القدم  لجنة االنضباط التابعةيجوز ل 3.51
رابطة المحترفين ولوائح وتعليمات الحالية التحاد اإلمارات لكرة القدم، للوائح أي انتهاكات 

 .ماراتيةاإل

 أحكام خاصة .52

يجب أال تتعارض العقوبات المنصوص عليها في إمراءات ضبت الجودة مع العقوبات  1.52
المنصوص عليها في اللوائح والقوانين والتوميهات األخرى الصادرة عن االتحاد أو من قبل 

 .الرابطة

 و قرار يخالف هذه الالئحة الغيًا.الئحة أأي يعتبر كل حكم يرد في  2.52

 .2021-2020موسم المن بداية  اعتباراتسري هذه الالئحة  3.52

 المسؤولية وتعويض الضرر .53

بتعيين أطراف ثالثة ليعملوا بصفة وسطاء أو عمالء  رابطة المحترفين اإلماراتيةقد تقوم  1.53
 رابطة المحترفين اإلماراتيةبالنيابة عنها و/ أو مزودي خدمات فيما يتعلق بتطبيق التزامات 

 في اللوائح.

نفسها من كامل المسؤوليات في حال نشوء الخالف  رابطة المحترفين اإلماراتيةتعفى  2.53
على العقود بين النادي أو أي من العبيه ومسؤوليه وموظفيه وممثليه أو عمالءه وأية 
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أطرف ثالثة )بما يتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، رعاتهم ومورديهم ومنتجي أطقمهم 
هم والعبيهم( على أساس شروط هذه اللوائح و/أو أية لوائح ومهات البث لديهم وعمالئ

 والتزامات هؤالء األشخاص بمومبها. رابطة المحترفين اإلماراتيةل

ين ا التجاريوشركائه رابطة المحترفين اإلماراتيةماية يلتزم كل نادي بالدفاع عن وتعويض وح 3.53
 رابطة المحترفين اإلماراتيةو/أو أية أطراف ثالثة تعمل كمورد خدمات و/ أو بالنيابة عن 

وموظفيهم وممثليهم وعمالئهم والعاملين لديهم  ومدراءهموكافة مسؤوليهم 
اإلضافيين من أية مسؤوليات أو التزامات أو خسارات أو أعطال أو عقوبات أو مطالبات أو 
 إمراءات أو غرامات أو نفقات )بما فيها النفقات القضائية المعقولة( من أية طبيعة كانت
ناتجة أو نشأت أو تعود إلى عدم التزام النادي أو أي من العبيه أو مسؤوليه أو موظفيه أو 

 .رابطة المحترفين اإلماراتيةممثليه أو عمالءه بهذه اللوائح و/أو أي لوائح أخرى تابعة ل

 والقوة القاهرة المسائل غير المنصوص عليها .54

وردت في هذه اللوائح، عندها يلتزم النادي إن نشأ أي متطلب ألي مرافق أخرى غير تلك التي  1.54
إليجاد المساحة و/ أو المرافق  رابطة المحترفين اإلماراتيةبتوفير المساعدة الكاملة ل

 المطلوبة. 

بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه  ات الالزمةقرارالاتخاذ يحق لمجلس اإلدارة  2.54
وال يجوز االعتراض عليها أو استئنافها أمام أي وباتة الالئحة ، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية 

 .من الجهات القضائية أو التحكيمية

لمجلس اإلدارة اتخاذ القرارات الالزمة في حاالت القوة القاهرة او الظروف الطارئة، وتعتبر مثل يحق  3.54
ات القضائية أو هذه القرارات نهائية وباتة وال يجوز االعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجه

 التحكيمية.

 التصديق واالعتماد .55

والتصديق عليها من  هااعتمادإعداد هذه الالئحة من قبل اإلدارة التنفيذية للرابطة وتم  تم 1.55
 .23/06/2021 ويتم بدء العمل فيها اعتبارا منرابطة المحترفين اإلماراتية مجلس إدارة قبل 
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 مرفقة(: 7( إلى )1ات من )الملحق

 (FIFA Class I Vمتطلبات اإلضاءة )(: 8الملحق رقم )

 مواصفات المصابيح االستنارة األفقية االستنارة العمودية 

 Ev 
cam 
ave 

حرارة  التناسق Eh ave التناسق
 اللون

 تحويل اللون

   Lux U1 U2 Lux U1 U2 الحساب حتى

 65≤ 4,000< 0.8 0.6 2,500 0.65 0.5 2,000 الكاميرا الثابتة

كاميرا الملعب 
)مستوى أرض 

 الملعب(

1,400 0.35 0.6      

 

 : قواعد الملعب(9رقم )الملحق 

لوائح  االستاد علىأي شخص متوامد داخل مالحظة: يعتبر الدخول إلى النادي موافقة  ريحة من 
عنية الم فيما يتعلق بالمباراةرابطة المحترفين اإلماراتية والقواعد الخا ة بدخول الملعب ذات الصلة 

 (التي تنظمها الرابطة )الفعاليات األخرى
أو التي يشغلها أو ينتفع  له [ ومميع األماكن المملوكةاسم اإلستادب" إلى ]عليشير مصطلح "الم

  .بها
 .من الفعاليات التي تنظمها الرابطة " إلى أي فعالية تقام على الملعبالفعالية“مصطلح يشير 
 "]اسم اإلستاد بالكامل["إلى  اإلستاد[" اسم"]مصطلح يشير 

كان تذكرة دخول المباراة أو أي تصريح آخر  )سواءيعتبر التصريح بالدخول إلى النادي أو البقاء فيه  . 1
شرطة مراقب الأو  منظم الفعالية( خاضع لحرية التصرف المطلقة لقيصدر عن الرابطة أو النادي

أو تصريح  ألي شخص ال يملك تذكرة  حيحة. وال يتم السماح بالدخول )الرابطة(أو منظم مباريات
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، تحت أي ظرف من الظروف. وال يتم السماح بالدخول ألي شخص ممنوع من الجهات المنظمة
 من حضور المباريات، تحت أي ظرف من الظروف. 

أو األشخاص المتوامدين في الموظفين والعاملين ضمن الجهات المنظمة للمباراة يلتزم مميع  . 2
بتذكرة أو بتصريح دخول بضوابت اللباس المحتشم حسب العادات والتقاليد في سواء الملعب 

  ،الدولة، ويمنع دخول أي شخص ال يرتدي مالبس الئقة
رياضي و / او حذاء  حذاءوبالنسبة لألشخاص العاملين على أرضية الملعب يجب عليهم ارتداء  1.2

 زي الرسمي للدولة.رسمي لغير العاملين على أرضية الملعب او النعال فقت مع ال
ألقصى حد يسمح به القانون، عن أية خسائر أو إ ابات أو أضرار  مسؤوليته يخلي ]اسم اإلستاد[ . 3

 تصيب األشخاص / الممتلكات داخل أو حول الملعب.
ال يعطى ]اسم اإلستاد[ أية ضمانات تفيد بأن الفعالية ستقام في وقت أو موعد محدد ويحتفظ  . 4

 إعادة تحديد موعد الفعالية دون أية إخطارات أو التزامات. ]اسم اإلستاد[ بحقوقه في
ط شروالألحكام ولفي حالة تأميل الفعالية أو إلغاؤها، يجب المطالبة باسترداد المال )إن ومد( وفقًا  . 5

وال يتحمل ]اسم اإلستاد[ أية التزامات أخرى بما في ذلك )على سبيل المثال ال  بالتذكرة،الخا ة 
الحصر( أية خسائر أو أضرار غير مباشرة أو الحقة مثل )على سبيل المثال ال الحصر( فوات االستمتاع 

 أو تكاليف السفر.
خص يقر مميع األشخاص الذين يريدون دخول الملعب بحق ]اسم اإلستاد[ في تفتيش أي ش . 6

ومتعلقاته سواء خارج أو داخل الملعب ومنع أو رفض دخول أي شخص يرفض االلتزام بهذا 
 التفتيش إلى الملعب.

سبيل المثال وليس  علىقائمة المواد الممنوعة التي يجب عدم إحضارها إلى الملعب تشتمل  . 7
واألبواق  السكاكين واأللعاب النارية والمتفجرات وأقنعة الغاز وعلب الهباء الجويالحصر )

الهوائية وأمهزة إ دار الضوضاء واألنوار الساطعة واألسلحة والمواد الخطرة والمواد غير 
القانونية وأمهزة الليزر والزمامات والعلب الزمامية والعبوات المعدنية والعصي أو أي مادة قد 

أضرار ألي تستخدم كسالح و/ أو تعرض سالمة الجماهير للخطر أو التي قد تسبب أية مخاطر أو 
. وسيتم رفض أو منع أي شخص في (شخص آخر أو أية مواد تستخدم ألغراض تجارية أو ربحية

 ب.عله هذه األشياء من الدخول إلى المحوزت
يحظر القيام بأية تصرفات تهديدية أو بذيئة أو تنم عن مظاهر عنف أو استخدم لغة رديئة أو  . 8

كبها و/ أو طرده من الملعب. ويجوز لق مسيئة. وستتسبب هذه األفعال في القبض على مرت
 ب كنتيجة لهذه األعمال.علر بمنع حضور أحد األشخاص إلى الم]اسم اإلستاد[ إ دار قرا
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يترتب على إحداث أي ضرر أو التدخل أو العبث بأية معدات أو أثاثات أو أمهزة أو تركيبات داخل  . 9
 الملعب القبض على الشخص و/ أو طرده من الملعب.

 .أو سياسية يام بأية إساءات أو هتافات أو مضايقات عنصرية أو منسية أو تمييزيةيحظر الق . 10
وستتسبب هذه األفعال في القبض على مرتكبها و/ أو طرده من الملعب. ويجوز لق ]اسم 

 ب كنتيجة لهذه األعمال.علر بمنع حضور أحد األشخاص إلى الماإلستاد[ إ دار قرا
 د تسبب في المنع من الدخول إلى الملعب:تعتبر األفعال التالية إساءات ق . 11

 تصريح،داخل الملعب بدون  شيءإلقاء أي  1.11
أو تحمل عبارات استهجان على أي من  الهتاف بكلمات ذات طبيعة بذيئة أو عنصرية 2.11

 ،العبي الفريقين أو الحكام أو أيًا من عنا ر اللعبة
 .أي مناطق أخرى غير مصرح له بها. الدخول إلى منطقة اللعب أو  3.11

 وستتسبب مثل هذه األعمال في القبض على الشخص و/ أو طرده من الملعب.
يسمح لألشخاص الذي دخلوا إلى الملعب بالجلوس على المقاعد المحددة في التذاكر ويجب أال  . 12

يتحركوا من مكان إلى مكان آخر داخل الملعب إال بتصريح أو تعليمات مباشرة من أحد منظمي 
 شرطة.مراقب الاإلستاد[ و/ أو المباراة أو مسؤولي ]اسم 

في منطقة الجلوس أثناء سير المباراة، ويحظر يمكن للمشجعين الوقوف لتشجيع فريقهم  . 13
لعدم حجب الرؤية عن المشجعين الوقوف المتوا ل في منطقة الجلوس أثناء سير الفعالية 

لشخص من وقد يتسبب هذا األمر في طرد ااآلخرين وألمور تتعلق بأمن وسالمة المشجعين، 
 الملعب. 

يحظر إعاقة الممرات أو ممرات الدخول أو المخارج أو المداخل أو الساللم وغيرها، وال يسمح ألي  . 14
 شخص دخل إلى الملعب، الصعود إلى أية أبنية داخل الملعب.

رة أخرى قبل وأثناء سير ، ويجوز خروج المشجع للتدخين والدخول ميحظر التدخين داخل الملعب . 15
 .المباراة

مح بالدخول بالهواتف الجوالة ووسائل االتصاالت األخرى داخل الملعب بشرط استخدامها في يس . 16
 األغراض الشخصية والخا ة فقت.

الشرطة لمرتكبها وقد تسبب اإلدانة مراقب تعتبر األفعال التالية إساءات وقد تؤدي إلى توقيف  . 17
 في منعه من دخول الملعب:

 بداخله في حالة ّسكر، محاولة الدخول إلى الملعب أو الجلوس 1.17
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حمل شراب مسكر أو زمامة أو عبوة بها شراب مسكر مما قد يؤدي إلى حدوث أضرار أو  2.17
ب يمكن مشاهدة علب أو أي منطقة عامة من المعلالم إ ابات شخصية عند الدخول إلى

 الحدث من خاللها.
 وتؤدي مثل هذه التصرفات إلى التعرض للقبض و/أو الطرد من الملعب.

مخصص لالستخدام من قبل أي مجموعة من  طرد أي شخص يدخل أي قطاع من الملعبيجوز  . 18
 المشجعين ال ينتمي لها هذا الشخص، سواء بسبب الحرص على سالمتهم أو ألي سبب آخر.

ال يسمح ألي شخص )بخالف األشخاص الذي يحملون تصريح مناسب( بالدخول إلى الملعب أو  . 19
جيل أو إرسال )من خالل الوسائل الرقمية أو غيرها( أية مواد استخدام أية معدات قادرة على التس

 سمعية أو مرئية أو سمعية مرئية أو أية معلومات أو بيانات تتعلق بالفعالية أو الملعب.
ال يجوز تقديم سلع )بما ذلك المطبوعات( من أي نوع سواء مجانًا أو بمقابل داخل الملعب دون  . 20

 د[.]اسم اإلستاتصريح كتابي واضح من 
أو ترويجية أو تسويقية داخل  تأييديهال يجوز ألي شخص إحضار أو استخدام أو عرض أية مواد  . 21

 ]اسم اإلستاد[.الملعب دون تصريح كتابي واضح من 
أو  ]اسم اإلستاد[ال يجوز تبادل التذاكر وال يجوز عرضها للبيع دون تصريح كتابي مسبق من  . 22

شرطة مراقب الأو  ]اسم اإلستاد[من منظمي المباريات أو مسؤولي  منظم. ويجوز ألي الرابطة
بحقه في عدم السماح بالدخول أو طرد  ]اسم اإلستاد[مصادرة أية تذاكر تعرض للبيع. ويحتفظ 

بتبادل التذاكر بما يتعارض مع أحكام وشروط تذاكر الفعالية.  لقيامهأي شخص من الملعب 
 لية في مميع األوقات.اأو منسق الفعستاد[ ]اسم اإل مملوكة لقالتذاكر  وتبقى

 ]اسم مالك اإلستاد[الدوائر التلفزيونية المغلقة حول وداخل الملعب ويجوز لق  كاميراتتستخدم  . 23
استخدام أية تسجيالت ألية أحداث بمعرفته أو تقديمها للشرطة أو منسق الفعالية أو أي هيئة 

 أخرى ذات  لة.
يجب على مميع األشخاص أثناء ومودهم في الملعب االلتزام بكافة تعليمات أي منظم من  . 24

شرطة. وقد يؤدي عدم االلتزام إلى مراقب الو/ أو ]اسم اإلستاد[ منظمي المباريات أو مسؤول 
 ب.عالطرد الفوري من المل

 أي من الوالدين أو ولي األمر مراقبًا للقصر طوال الوقت. يبقىيجب أن  . 25
أثناء المباراة بعد االلتزام بارتداء أسوار المعصم  من الملعب والعودة إليه مرة أخرى الخروجن يمك . 26

 .أو أي وسيلة أخرى توفر من قبل منظم المباراة
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بحقه المطلق في طرد أي شخص من الملعب، لم يلتزم بلوائح الملعب أو  ]اسم اإلستاد[يحتفظ  . 27
طر أو المضايقة أو اإلزعاج ألي شخص آخر. وقد يشكل وموده أو قد يشكل مصدر من مصادر الخ

يؤدي هذا األمر إلى اتخاذ إمراءات أخرى بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المنع من دخول 
 الملعب أو اتخاذ اإلمراءات القانونية الالزمة.

فور دخول أي شخص داخل محيت الملعب تعتبر موافقة  ريحة منه باستخدام اللقطات  . 28
التلفزيونية المصورة أو الصور الفوتوغرافية من قبل الرابطة والجهات المفوضة من قبلها و/أو 
)اسم االستاد(، وال يجوز المطالبة بأي مبالغ مالية أو حذف اللقطات أو الصور الشخصية من قبل 

 األشخاص المومودين داخل محيت الملعب أثناء الفعاليات التي تنظمها الرابطة.
اهير إحضار األطعمة والمشروبات والدخول بها داخل الملعب من منطقة الفعاليات يجوز للجم . 29

من خالل الشركات المزودة لخدمة األطعمة والمشروبات والمتعاقد معها منظم الحدث مع 
 االلتزام الكامل بقائمة المواد الممنوعة. 
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ات الخاصة بالبث (: الخطط اإلنتاجية ومواقع الكاميرات والميكروفون10الملحق رقم )
 التلفزيوني

تختلف الخطت اإلنتامية ومواقع توزيع الكاميرات مع اختالف المباريات والمالعب بينما تبقى مالحظة: 
خطة توزيع الميكروفونات بنفس الخطة خالل الموسم وفيما يلي عرض لخطت توزيع الكاميرات خالل 

)ال تشمل الخطت الخا ة بالكاميرات المواقع  الكاميرات.ناحية عدد وتوزيع  وتختلف منالموسم كامال 
 اإلضافية المتعلقة بمتطلبات الكاميرات الخا ة بتقنية الحكم الفيديو(.
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 مواقع الميكروفونات
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 باإلستاد(: دليل مواصفات مرافق األطعمة والمشروبات 11الملحق رقم )

 التحتية البنية متطلبات .1

  الدائمة التجهيزات نموذج 1.1

 األندية. إستادات في المومودة الحالية المرافقبعض 
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 نموذج قائمة األطعمة:

 

 هواء وتكييف وثالمة الكهربائي بالتيار مزودة الدائمة والمشروبات األغذية بيع نقطة تكون أن يجب 
 والباردة الحارة مياه أيضاً  البيع نقطة توفر أن يجب كما .المأكوالت لعرض منصة أو معدني ورف

 كبير بخت األسعار مع طعام وقائمة (بيانات خت) هاتف وخت الجيدة اإلضاءة توفير مع تخزين، ومنطقة
  .والمشروبات األطعمة بيع نقطة مدار على توضع

 قائمة الطعام

 

2نقطة بيع   

 

1نقطة بيع   

 

2نقطة بيع  قائمة الطعام 1نقطة بيع    
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 واإلنجليزية العربية باللغتين األسعار مع الطعام قائمة تكون أن يجب.  
 األطعمة بيع وحدات نحو المشجعين إلرشاد االستاد حول وكافية واضحة إرشادية عالمات توفير يجب 

 .والمشروبات

 

  المؤقتة التجهيزات نموذج 2.1

 2 النموذج                                                  1 النموذج

  
 

 

 هواء وتكييف وثالمة الكهربائي بالتيار مزودة المؤقتة والمشروبات األغذية بيع نقطة تكون أن يجب 
 والباردة الحارة مياه أيضاً  البيع نقطة توفر أن يجب كما .المأكوالت لعرض منصة أو معدني ورف

  .الجيدة اإلضاءة توفير مع تخزين، ومنطقة
 أسالك أية منها تظهر وأال الجوانب، مميع من مناسب بشكل المؤقتة الطعام بيع نقطة تغطية يجب 

  .ذلك وغير االستاد بوابات مداخل إلى المؤدية الممرات تعيق قد أو خطراً  تشكل قد مواد أو كهربائية
 

 والمشروبات( األطعمة بيع شاحنة) متحركة بيع نقطة نموذج 3.1

 الطعام قائمة بيع نقطة بيع نقطة قائمة الطعام
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  2 النموذج                                                    1النموذج 

 

 

 
 

 الكافية واإلنارة الكهربائية بالطاقة مزودة (طعام شاحنة) متحركة بيع نقطة كل تكون أن يجب 
 .الطعام بيع شاحنة على واضح مكان في وتوضع كبير بخت األسعار مع طعام وقائمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيع نقطة الطعام قائمة بيع نقطة الطعام قائمة
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 متحرك(: موظف) متجول بائع 4.1

  3  النموذج    2  النموذج    1  النموذج               

 

  األطعمة بيع موظفي زي تعليمات .2
 يرتدي أن يجب  بيع موظفي مميع

 األطعمة موحد زي والمشروبات
  ومناسب

 

 

 

 

 

 

 والصحية الغذائية والسالمة النظافة متطلبات .3
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 الرأس غطاء ارتداء البيع نقاط مميع في والمشروبات األطعمة بيع موظفي مميع على يجب 
 .النظافة متطلبات على للمحافظة المخصصة والقفازات

 للبيع المعروضة والمشروبات األغذية مميع على الصالحية انتهاء تواريخ تتوفر أن يجب. 
 مودتها على للحفاظ المطلوبة الحرارة درمات ضمن والمشروبات األطعمة حفظ يجب. 
 األوقات مميع في والمشروبات األطعمة من كافية كميات توافر يجب. 
 والمشروبات األطعمة لبيع فقت المعتمدة التجهيزات المتجولون الباعة يستخدم أن يجب. 
 المكان نظافة على للحفاظ البيع نقاط من بالقرب قمامة  ناديق توفير يجب. 

 

 

 االنتظار طوابير فصل .4
 الفوضى لتجنب البيع نقطة خارج مؤقتة أو دائمة حوامز توفير يجب. 

 

 2 النموذج        1 النموذج

 

 والبلدية الشرطة تصاريح .5
 من  الشرطة متطلبات االستاد في تباع التي والمشروبات األطعمة أنواع كافة تغليف يلبي أن يجب

 األنظمة متطلبات والتخزين البيع نقاط مميع تلبي أن يجب كما الصلة، ذات البلدية ولوائح حيث السالمة
 .الصلة ذات الصحية

 الدائمة البيع نقاط لجميع البلدية اعتماد شهادة على الحصول يجب. 
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 .فقط التوضيح ألغراض هي العرض هذا في المتوفرة الصور جميع :مالحظة
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 (: كراسي المصورين خلف المرمى12الملحق رقم )

  :سم 80االرتفاع 
  :سم 44العمق 
  :سم 47العرض 
 المادة األساسية في تصنيع الهيكل: معدن 
  :المادة األساسية في تصنيع المقعد والمسندPVC 
 الميزات: قابل للطي 

 


