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رابطة المحترفين تهدف الئحة اإلعالم إلى تنظيم العمل اإلعالمي في مباريات المسابقات التي تنظمها 
الترويج للبطوالت من  بأن اإلعالم جزء رئيس وشريك أساسي فيالرابطة ، وذلك من منطلق إيمان اإلماراتية

 خالل تغطية األحداث والفعاليات المرتبطة بها.
 

اإلجراءات التي تحددها الئحة اإلعالم تلقي الضوء على واجبات وحقوق جميع األطراف: أندية، العبين، 
مدربين، إعالم وغيرهم، في تنظيم العمل اإلعالمي في المباريات، وتوفير البيئة المناسبة لإلعالميين 

 هيل مهامهم ضمن منظومة احترافية متكاملة.لتس
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 التعريفات –الفصل األول 

 (FIFA) االتحاد الدولي لكرة القدم :فيفا

AFC: .االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

 .(IFAB) مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ايفاب :

 (UAEFAاتحاد اإلمارات لكرة القدم ) اتحاد كرة القدم:

المشكلة من األندية المحترفة التي يحق لها المشاركة في الجهة هي : اإلماراتيةرابطة المحترفين 
 والمسؤولة عن تسويق وتنظيم واستثمار البطوالت الخاصة بها. 2010-2019دوري المحترفين لموسم 

وتتولى المهام المنصوص عليها رابطة ال دارةإمجلس اللجنة المشكلة بموجب قرار من  اللجنة الفنية:
الالئحة وطبقًا لالئحة التنفيذية والنظام األساسي لالتحاد وبالتنسيق مع لجنة المسابقات فيما يتعلق في 

 باألمور المشتركة.

 لجنة شبه قضائية تابعة التحاد كرة القدم.لجنة االنضباط: 

هي األقسام اإلدارية المنوط اليها مهام تنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة عن : لرابطةلاإلدارة التنفيذية 
واالشراف على تنظيم المسابقات والتنسيق ما بين اللجان الفرعية بعضها ببعض وبين الرابطة  دارةإمجلس 

 هذه اللجان واألندية المحترفة.

 رابطة المحترفين اإلماراتيةالنادي و: األندية التي تشارك في المسابقة تحت سلطة األندية المشاركة

 رابطة المحترفينالعقوبات المفروضة على األندية لتقصيرها في االلتزام بلوائح  إجراءات مراقبة الجودة:
 .اإلماراتية

التصريح المسلم لشخص أو مجموعة من األشخاص، بما في ذلك إصدار  االعتماد / الشخص المعتمد:
 بطاقة، تسمح للشخص أو األشخاص المعتمدين بمباشرة أنشطة محددة داخل المناطق المؤمنة.
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والتي تخول لحاملها الدخول إلى  رابطة المحترفين اإلماراتيةالبطاقة الصادرة من  بطاقة االعتماد:
 لملعب خالل المباريات.المناطق المصرح بها في ا

أي العب أو مسؤول مباراة غير مسجل في المباراة، لكنه مسجل في قائمة الفريق لدى بعثة الفريق: 
 والمعتمد للمشاركة في المسابقة. رابطة المحترفين اإلماراتية

ويشمل جميع المتطلبات الرئيسية اإلنتاجية بالصورة النهائية والتي يجب على  التسلسل الزمني للبث:
ج والتي يلتزم المنت رابطة المحترفين اإلماراتيةالمنتج بثها في الشارة النهائية للمباريات التي تنظمها 

 التسلسل الزمني للبث. – 7ببثها بحسب التسلسل الزمني والملخصة في الملحق رقم 

لتعليمات أو التعديالت الخاصة بهذه اللوائح التي يتم إرسالها إلى األندية المشاركة في صورة االتعاميم: 
 .خطابات رسمية قبل و/أو أثناء الموسم

 كما حددته اللجنة الفنية. دوري ادنوك للمحترفينجدول المباريات الرسمية ل جدول المباريات:

لبث مباريات  رابطة المحترفين اإلماراتيةأي جهة حاصلة على ترخيص من  جهة البث / جهات البث:
 إذاعيًا أو تلفزيونيًا. رابطة المحترفين اإلماراتيةمسابقات 

أي كيان بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر أي جهة بث تحصل على حق من الحقوق  الجهة التجارية:
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةالتجارية من 

الحق في بث مباريات المسابقة والدخول إلى االستاد بغرض النقل التلفزيوني المباشر و/أو حقوق البث: 
البث اإلذاعي و/أو التسجيل الصوتي و/أو التسجيل عبر الوسائط السمعية البصرية والحصول على ترخيص 

أو جميع أنواع النقل النقل المباشر و/أو التسجيل و/أو أي من هذه األمور بأي شكل من األشكال 
التليفزيوني و/أو البث اإلذاعي و/أو باستخدام أي وسيلة إعالمية أخرى موجودة في الوقت الحالي أو قد 
توجد في المستقبل، بما في ذلك جميع صور البث التليفزيوني األرضي والسلكي وعبر األقمار الصناعية 

واسع النطاق )الثابت و/أو الالسلكي( واإلنترنت والبث التليفزيوني عبر اإلنترنت والبث التليفزيوني 
 والتلفزيونات التفاعلية.
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الحقوق الرقمية لبث المباريات هي الحق في عرض مباريات  الحقوق الرقمية لبث المباريات:
على المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل  رابطة المحترفين اإلماراتيةالمسابقات التي تنظمها 

 االجتماعي.

 مسؤولو المباراة المعينون من قبل لجنة الحكام.الحكام: 

والتي تشارك  رابطة المحترفين اإلماراتية: مسابقة الدوري التي تنظمها عاما 21 دوري ادنوك للمحترفين
 دوري ادنوك للمحترفينوتقام في اليوم التالي لمباراة النادي في مسابقة  ،سنة في األندية 21فيها فرق  

 وبنفس الجدول مع اختالف النادي المستضيف

ويشارك فيه الفريق  رابطة المحترفين اإلماراتية: الدوري الممتاز الذي تنظمه دوري ادنوك للمحترفين
 األول لكل ناٍد من األندية األعضاء.

 .دوري ادنوك للمحترفين الدوري:

و/أو الشعارات الرسمية  المحترفين اإلماراتيةرابطة : الشعار الرسمي لرابطة المحترفين اإلماراتيةشعار 
 ، بخالف ما يتفق عليه من قبل األطراف المعنية.الرابطةاألخرى، التي ال تستخدم إال من قبل 

القواعد المنظمة المعتمدة والمعلنة من قبل مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم قانون لعبة كرة القدم: 
 ن لعبة كرة القدم.)إيفاب( الذي يساعد في تحديد قواني

: القائمة التي تحتوي على األنشطة والفعاليات المعتمدة من قائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة
وتنتهي بعد انتهاء المباراة بساعة واحدة والتي تبدأ قبل المباراة بثالث ساعات  رابطة المحترفين اإلماراتية

 ذلك الوقت المخصص إلقامة مثل هذه األنشطة.، وتضم هذه القائمة األنشطة بما في على األقل

أي حدث يقع أو يتوقع حدوثه، يؤثر أو قد يؤثر على تطبيق أي بند من بنود هذه الالئحة، القوة القاهرة: 
ينجم عن فعل أو حدث أو خطأ أو حادث خارج نطاق القدرة المعقولة ألي طرف. ويشمل على سبيل المثال ال 

طبيعي أو فيضان أو برق أو حريق أو انفجار أو هزة أرضية أو أضرار هيكلية الحصر: طقس عاصف بشكل غير 
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أو كارثة وبائية أو أي كارثة طبيعية أخرى أو حرب أو عمل إرهابي أو عمليات عسكرية أو شغب أو فوضى 
 هائلة أو إضراب أو إغالقات تعجيزية أو أي إجراءات صناعية أو عصيان مدني.

، وتتكون من مرحلتين؛ رابطة المحترفين اإلماراتيةبقة سنوية تنظمها : مساكأس رابطة المحترفين
 مرحلة المجموعات التي تلعب بنظام الدوري من دور واحد والمرحلة الثانية التي تلعب بنظام خروج المغلوب.

دوري ادنوك بين بطل  رابطة المحترفين اإلماراتيةالمباراة التي تنظمها  :كأس السوبر االماراتي
 وبطل كأس رئيس دولة اإلمارات في الموسم السابق. رفينللمحت

هو كتيب مرافق لالئحة اإلعالم، يهم العاملين في البث والنقل  كتيب إرشادات البث التلفزيوني:
التلفزيوني، يجمع بين اللوائح الخاصة بالبطوالت ولوائح اإلستادات واإلعالم بصيغة واضحة ومفهومة 

 للكوادر التلفزيونية، الكتيب الذي يعتبر مكمل للوائح.

رابطة لمسابقة وأي العب آخر تحت سلطة : الالعبون المسجلون والمشاركون في االالعبون المشاركون
 .المحترفين اإلماراتية

اللوائح التي تحدد المتطلبات الواجب استيفاؤها في استادات األندية المشاركة في  االستادات: الئحة
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةالمسابقات التي تنظمها 

 بحسب اختصاصاتها ستئنافالعملية االالئحة التي يصدرها االتحاد لتنظيم االستئناف:  الئحة

ولوائح اتحاد كرة القدم  رابطة المحترفين اإلماراتيةالئحة التي تصف انتهاكات قوانين  االنضباط: الئحة
وتحدد العقوبات المحتملة وتنظم عملية وضع وتحديد المهام الخاصة بالهيئات المسؤولة عن اتخاذ 

 القرارات وتوضح اإلجراءات التي يجب اتباعها من قبل هذه الهيئات.

: اللوائح التي تحكم المعدات والمالبس التي يستخدمها الالعبون ومسؤولو الفريق في المعدات الئحة
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةمباريات المسابقات التي تنظمها 

 .استئنافا بحسب اختصاصها الوارد بالئحتهالجنة تابعة لالتحاد وتختص بنظر القرارات لجنة االستئناف: 
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رابطة المحترفين كافة اللوائح و/أو السياسات التي يتم إعدادها ونشرها من قبل  لوائح المسابقات:
، والتي الرابطةو/أو اتحاد كرة القدم للعمل بموجبها فيما يتعلق بالمسابقات التي تنظمها  اإلماراتية

ح النضباط، لوائتشمل، على سبيل المثال ال الحصر، قوانين اتحاد اإلمارات لكرة القدم، ميثاق الشرف، الئحة ا
الخاصة بـ: االستادات، المعدات، برنامج الشباب، دليل االعتماد،  رابطة المحترفين اإلماراتيةالمسابقة، لوائح 

 .الرابطة، والتعاميم التي تصدرها للرابطةاإلعالم واللوائح التجارية/التسويقية، دليل األمن والسالمة 

 ، وتشملكأس السوبر االماراتيت المسابقات بما في ذلك مباراة أية مباراة من مباريا المباراة/المباريات:
 أيضًا المباريات المؤجلة أو المعادة.

: المناطق الرسمية والمراكز/المرافق الصحفية وأكشاك التذاكر ومناطق االستضافة التي المرافق
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةتستخدم باالرتباط مع مباريات المسابقة التي تقيمها 

 دوري ادنوك للمحترفين، كأس السوبر االماراتي: رابطة المحترفين اإلماراتيةالمسابقة / مسابقات 
 .عاماً  21 دوري ادنوك للمحترفينو كأس رابطة المحترفينو

لكل مباراة من مباريات  رابطة المحترفين اإلماراتيةالمسؤول الذي تعينه  :للرابطةالمسؤول اإلعالمي 
 والمسؤول عن إدارة وتنظيم كافة األنشطة اإلعالمية.الرابطة مسابقات 

النادي شخص حاصل على مؤهالت في مجال اإلعالم، ويعتبر ممثل  : هوالمسؤول اإلعالمي للنادي
المسؤول عن العمليات اإلعالمية، والتي تشمل لقاءات وحوارات الالعبين، معلومات، أخبار، وكذا تجهيز 

 جميع المرافق اإلعالمية.

 : مسؤولو الفريق المسجلون للجلوس في دكة البدالء في مباراة معينة.مسؤولو الفريق المسجلون

كما هو  رابطة المحترفين اإلماراتيةاألشخاص المعينون من قبل اتحاد كرة القدم و/ أو مسؤولو المباراة: 
 موضح في الفصل السادس من هذه الالئحة.

 .الرابطةوالتي يرأسها رئيس الجمعية العمومية للرابطة من قبل المنتخبة : الجهة مجلس اإلدارة
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األماكن المخصصة إلقامة المباريات والفعاليات األخرى، على سبيل  مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة:
المثال ال الحصر: االستادات وأسوارها ومحيطها الخارجي والمجال الجوي فوق االستاد وكافة األماكن 

مسابقة بما في ذلك مواقع المرافق والمراكز اإلعالمية وأماكن ومرافق االستضافة األخرى ذات الصلة بال
رابطة المحترفين والمناطق المخصصة للشخصيات الهامة والمناطق األخرى التي تنظم لوائح اعتماد 

 الدخول إليها. اإلماراتية

كجهة مسؤولة عن  اإلماراتيةرابطة المحترفين : وهي الشركة أو الجهة التي يتم تعيينها من قبل المنتج
 لإلنتاج.الرابطة وبحسب تعليمات ومتطلبات  رابطة المحترفين اإلماراتيةانتاج مباريات بطوالت 

هي المنطقة المخصصة لعربات النقل التلفزيوني والتي تعتبر ذات  منطقة عربات البث التلفزيوني:
خصوصية من ناحية األمان والمكان، تخص عاملي التلفزيون وتعتبر غير آمنة لغيرهم، تضم عربات البث 

 وعربات االنتاج والعربات المساعدة ومولدات الطاقة.

 اعة من يوم المباراة.س 48المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المؤتمر الصحفي التقديمي: 

 المؤتمر الصحفي المنعقد بعد نهاية المباراة.المؤتمر الصحفي التقييمي: 

رابطة المحترفين الفترة التي تبدأ من إقامة أول مباراة لكرة القدم تنظم تحت رعاية  موسم الدوري:
( دوري ادنوك للمحترفينأو  كأس رابطة المحترفينأو في  كأس السوبر االماراتي)سواء كانت  اإلماراتية

 كأسأو  كأس السوبر االماراتي)سواء كانت  رابطة المحترفين اإلماراتيةوتنتهي بنهاية آخر مباراة تنظمها 
 (.عاما   21 دوري ادنوك للمحترفينأو  دوري ادنوك للمحترفينأو  رابطة المحترفين

 UAEProleague.ae: للرابطةالموقع اإللكتروني الرسمي 

النادي المالك والمسؤول عن المنشأة /االستاد الذي تقام فيه مباريات المسابقات التابعة النادي المضيف: 
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةل
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: كيان تجاري لديه عقد كتابي مع النادي العضو المسجل في اتحاد اإلمارات لكرة القدم، النادي/األندية
نيابة عن النادي  رابطة المحترفين اإلماراتيةوالذي يحق له من خالل هذا العقد المشاركة في مسابقات 

 العضو. 

المصورون وأطقم األخبار  كافة العاملين في وسائل اإلعالم المقروءة، اإلذاعة، المواقع، وسائل اإلعالم:
التلفزيونية وممثلو الجهات المالكة لحق البث، المخولون بالحصول على بطاقة اعتماد وسائل اإلعالم وفق 

 .رابطة المحترفين اإلماراتيةما هو محدد من قبل 
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 والتقديم النطاق-الفصل الثاني 

 نطاق التطبيق  .1

تنظم الئحة اإلعالم )يشار إليها فيما بعد "الالئحة"( حقوق ومهام ومسؤوليات كافة األندية  1.1
 رابطة المحترفين اإلماراتيةاألعضاء )يشار إليهم فيما بعد "األندية"( التي تشارك في مسابقة 

 فيما يتعلق بمرافق وخدمات وسائل اإلعالم داخل االستادات.

 ومهام ومسؤوليات كافة وسائل اإلعالم.تنظم هذه اللوائح أيضًا حقوق  2.1

رابطة المحترفين تلزم قوانين اتحاد اإلمارات لكرة القدم ولوائح وإرشادات وتعاميم وأنظمة  3.1
 كافة األطراف المشاركة في إعداد وتنظيم واستضافة مباريات المسابقة. اإلماراتية

للوائح و/أو بموجب اتفاق يتبع أي حق متعلق بالمسابقة، لم يمنح إلى األندية بموجب هذه ا 4.1
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةخاص، ل

 رابطة المحترفين اإلماراتيةل مجلس اإلدارة .2

الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ األحكام الواردة في هذه  مجلس اإلدارةيعتبر  1.2
في األمور ص ويحق له إصدار القرارات لويملك الحق في تفسيرها وفقًا لتقديره الخاالالئحة، 

 التي لم يرد فيها نص في هذه الالئحة.

 اللجنة الفنية .3

 ، وتتولى المهام التالية:إدارة الرابطةمجلس اللجنة المشكلة بموجب قرار من  1.3

 اإلشراف على تنظيم وإدارة المسابقات، 1.1.3

إعداد المبادئ الخاصة بجدول مباريات المسابقة، ويجوز للجنة تغيير موعد أو مكان أي مباراة  2.1.3
 مباريات المسابقة وفقًا لتقديرها عند الحاجة. من

 التعامل مع االحتجاجات الناجمة عن إجراءات ضبط الجودة، 3.1.3
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مجلس إدارة وضع المقترحات المتعلقة بعدد األندية الصاعدة والهابطة، ورفع المقترحات الى  4.3.1
 تمهيدا لعرضها على مجلس اإلدارة للمصادقة عليها.الرابطة 

ة بإطالق المسابقات الجديدة، التي قد تكون ضرورية للمساهمة في وضع المقترحات الخاص 5.3.1
الرابطة . دارةإمجلس تطوير ونشر اللعبة، ورفع المقترحات الى 
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 بالنادي العاملون-لفصل الثالث ا

 المسؤول اإلعالمي للنادي .4

رابطة المحترفين يجب على جميع األندية تعيين مسؤول إعالمي، على أن يتم تسجيله في  1.4
موسم. ويكون صلة الوصل الرئيسية ال طبقا لالئحة المسابقات ذات الصلة قبل بداية اإلماراتية

بين اإلدارة التنفيذية والنادي فيما يخص الجانب اإلعالمي، ومسؤوال عن جميع التجهيزات الخاصة 
األنشطة  ظيمتنبالمرافق والخدمات اإلعالمية في المباريات المقامة على أرض الفريق، وكذلك 

األول وللنادي، ويكون مسؤوال  وغيرها( للفريقاإلعالمية )تنظيم المؤتمرات الصحفية، األحداث 
اإلعالمية. كما  لألحداث واألنشطةعن ضمان حضور مسؤولي الفريق والالعبين وكذلك النادي 

ربين ، مد)العبينيعتبر مسؤوال عن إمداد الشركاء بكل المعلومات المتعلقة بالفريق األول 
 وغيرهم(.

يتعين على المسؤول اإلعالمي ومساعديه حضور ورشة العمل المنعقدة قبل انطالق الموسم  2.4
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةوالتي تنظمها اإلدارة التنفيذية ل

، وال يجوز أن يجمع مهام المسؤول اإلعالمي في المباريات تتجلى حصرًا في الخدمات اإلعالمية 3.4
 امه اإلعالمية.بين مهام أخرى ومه

يتعين على المسؤول اإلعالمي للنادي عدم استخدام جهاز الهاتف ألغراض التصوير  4.4
الفوتوغرافي أو الفيديو في المناطق التي يتواجد فيها بحكم مهامه كمسؤول إعالمي 
ونشرها في وسائل التواصل االجتماعي أو أية وسائل أخرى. في حال عدم االلتزام، سيتم فرض 

 الجودة.  عقوبة ضبط

ببيانات فريق التواصل االجتماعي العاملين الرابطة يتعين على المسؤول اإلعالمي للنادي إخطار  5.4
 ، مع تحديد األدوار والمهام لكل فرد.في المباريات قبل انطالق الموسم بأربعة أسابيع
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 المتطوعون .5

بغرض تلبية معايير يجب على النادي تعيين العدد الكافي من المتطوعين يوم المباراة وذلك  1.5
 سير أحداث المباراة، كما هو موضح في هذه الالئحة.

( 4كحد أدنى، يجب على النادي ضمان وجود ما يلي داخل االستاد قبل انطالق المباراة بأربع ) 2.5
 ساعات على األقل:

وسائل اإلعالم الذين يحضرون  جميع ممثلي: يجب على مكتب تسجيل اإلعالميين 1.2.5
المباراة التسجيل في مكتب تسجيل اإلعالميين. يتم التسجيل باستخدام نموذج تسجيل 

(. كما يجب تواجد متطوع في هذا المكتب بصفة دائمة، 2وسائل اإلعالم )الملحق رقم 
 ويعتبر هذا المتطوع مسؤوال عن توزيع تذاكر منصة اإلعالميين. ويتعين على المتطوع

 ضمان تسجيل ودخول األفراد الذين يحملون بطاقة اعتماد وسائل اإلعالم.

: لضمان بدء العمل في المركز اإلعالمي في الموعد المحدد مساعد المركز اإلعالمي 2.2.5
باإلضافة إلى عمل جميع المرافق الموجودة بداخله وسرعة االستجابة لوسائل اإلعالم 

 اعدة.في حال وجود أية استفسارات أو طلب المس

: لضمان توفير وجاهزية الخدمات في منصة اإلعالميين، مساعد منصة اإلعالميين 3.2.5
 وسرعة االستجابة لوسائل اإلعالم في حال وجود أية استفسارات أو طلب المساعدة.

: في الحاالت التي تستخدم فيها الحبال لإلحاطة بالمصورين عند دخول حاملو الحبال 4.2.5
( من حاملي الحبال قبل انطالق ركلة 16ود ستة عشر )الفريق إلى أرض الملعب، يجب وج

 ( دقيقة وحتى بداية الشوط الثاني.30البداية بثالثين )

( من 2( من مراقبي المصورين قبل ساعتين )4: يجب تواجد أربعة )مراقبو المصورين 5.2.5
ركلة البداية وحتى نهاية المباراة. ويمكن االستعانة بنفس حاملي الحبال السابق 

. ويعتبر مراقبو المصورين مسؤولين عن ضمان بقاء المصورين 5ي المادة رقم ذكرهم ف
الفوتوغرافيين في مواقعهم وعدم دخولهم إلى أرض الملعب والمنطقة الفنية و/أو 
التحرك من أحد أطراف الملعب إلى اآلخر أثناء سير المباراة. ويتمركز مراقبو المصورين 

 .1طبقا لما هو موضح في الشكل رقم 
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: تتم االستعانة بهم لتوزيع قائمة الالعبين قائمة الالعبين األساسيينموزعي  6.2.5
 األساسيين.

يجب توفير مترجم واحد، على األقل، يجيد اللغتين اإلنجليزية والعربية  :مترجمين 7.2.5
 بعد المباراة.قبل ولالستعانة به في المؤتمرات الصحفية التي تعقد 
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 النادي معلومات-الفصل الرابع 

 تحضيرات ما قبل الموسم .6

يتعين على النادي توفير الالعبين ومسؤولي الفريق قبل انطالق الموسم بثالثة أسابيع وبعد  1.6
تحديد الالعبين الجدد في فترة االنتقاالت الشتوية من أجل التقاط الصور الرسمية ) الفوتوغرافية 

ين اإلماراتية ، في حال عدم التزام والفيديو( من قبل فريق التصوير الرسمي برابطة المحترف
في حال التعاقد مع العبين في نهاية فترة   ألف درهم(. 25النادي بذلك سيتم فرض غرامة  )

االنتقاالت، وإشراكهم في مباريات الجولة يتعين على النادي توفير الصور الرسمية )فوتوغرافية 
تغيير الطقم أو الرعاة، يتحمل النادي وفيديو( بنفس المواصفات مباشرة بعد التعاقد. في حال 

 تكلفة إعادة التصوير.

جميع المعلومات  رابطة المحترفين اإلماراتيةيتعين على النادي أن يقدم لإلدارة التنفيذية ل 2.6
 ( أسابيع على األقل.4وذلك قبل بداية الموسم بأربعة )  5المطلوبة في الملحق رقم 

العب أو مسؤول وبالتالي عدم قدرته على االلتزام  في حال عدم إتمام النادي إلجراءات قيد 3.6
رابطة المحترفين بالموعد النهائي المحدد أعاله، يجب على النادي إخطار اإلدارة التنفيذية ل

 فورا حتى يتم تحديد موعد نهائي آخر يتفق عليه الطرفان. اإلماراتية

 قائمة الالعبين األساسيين .7

قائمة الالعبين األساسيين للمباراة، بمجرد اعتمادها من يجب على النادي المضيف ضمان توزيع  1.7
 ( دقيقة، حسب الترتيب التالي:60مراقب المباراة وقبل انطالق المباراة في مدة أقصاها ستون )

ا ، منصة الكاميرموقع عربات النقل التلفزيوني ،التلفزيون )أماكن التعليق، االستوديو 1.1.7
 (.الرئيسية

 نصة اإلعالميين(.اإلذاعة )أماكن التعليق وم 2.1.7

 الصحافة )المركز اإلعالمي ومنصة اإلعالميين(.  3.1.7

 المصورون الفوتوغرافيون )المركز اإلعالمي وعلى جانب الملعب(.  4.1.7

 منصة كبار الشخصيات الهامة ومنصة الشخصيات الهامة.  5.1.7
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فيما يتعلق بمنصة الشخصيات الهامة وكبار الشخصيات الهامة، يعتبر المتطوع مسؤوال عن تسليم  مالحظة:
 قائمة الالعبين األساسيين للشخص المسؤول عن المنصتين.
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 وسائل اإلعالم مرافق-الفصل الخامس 

 أحكام عامة .8

ع فيما يتعلق بجمي للرابطةو الئحة البث واإلنتاج التلفزيوني االستادات الئحة طالع على يرجى اال  1.8
 مرافق وسائل اإلعالم.

 الئحة االستادات و الئحةيتعين على النادي المضيف توفير جميع المتطلبات المنصوص عليها في    2.8
مع ضمان توفير األشخاص المسؤولين عن هذه  وفي هذه الالئحة  البث واإلنتاج التلفزيوني

( على األقل بعد 2( ساعات على األقل وحتى ساعتين )3بثالث )، وذلك قبل انطالق المباراة المناطق
 نهاية المباراة.
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 األنشطة اإلعالمية -الفصل السادس 

 االصطفاف قبل بداية المباراة .9

بمجرد خروج الالعبين من النفق إلى أرض الملعب، يجب عليهم الوقوف خلف لوحة االصطفاف كما  1.9
 .2هو موضح في الشكل رقم 

الالعبون على مواقعهم حتى تنتهي الكاميرا المحمولة الخاصة بجهة البث من يجب أن يحافظ  2.9
 ( ثانية.30التحرك من أحد طرفي االصطفاف إلى الطرف اآلخر. وتستغرق هذه العملية حوالي ثالثين )
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 الصورة الجماعية للفريق قبل انطالق المباراة  .10

وعقب مصافحة الحكام، يجب أن يتجمع الالعبون في مكان مقابل للمقاعد الخاصة  المباراةقبل بداية  1.10
 ( اللتقاط صورة الفريق.3بفريقهم )الشكل رقم 

   لتقاط الصورةيجب أن يحتفظ الالعبون بمواقعهم حتى يتسنى لجميع المصورين ا 2.10

 
 المؤتمرات الصحفية .11

 دوري ادنوك للمحترفين( من جميع مباريات 2يجب على األندية تنظيم مؤتمر صحفي قبل يومين ) 1.11
ويلتزم المدير الفني والعب أساسي بالحضور والمشاركة في هذا المؤتمر  كأس رابطة المحترفينو

 مراعاة توجيه الدعوة لوسائل الستقبال القنوات أصحاب الحقوق، يجب اعلى ان يكون مجهز الصحفي
اإلعالم في وقت مبكر حتى يتمكنوا من الحضور، كما يجب أن يعقد المؤتمر في وقت مبكر احتراما 
للمواعيد النهائية الخاصة بوسائل اإلعالم. يلتزم النادي بإقامة المؤتمر الصحفي المنعقد قبل 

على أن  من مقر النادي، ةقريبقاعة مؤتمرات مجهزة وساعة في مقر النادي أو في  48ـ المباراة ب
ساعة من موعد  72قبل  رابطة المحترفين اإلماراتيةيتم تحديده بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية ل

على أن يلتزم  . دخول مكان إقامة المؤتمرلمع ضمان توفير التسهيالت الكاملة لإلعالميين  المؤتمر
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بكشف تأكيد إقامة المؤتمرات  الرابطةالنادي بإرسال الدعوة للمؤتمر مع كشف تأكيد الحضور وتزويد 
 (4)ملحق رقم الصحفية بعد المؤتمر 

عقب المباراة، يلتزم النادي المضيف بتنظيم مؤتمر صحفي لكل فريق، على أن يعقد في غرفة   2.11
دقائق من صافرة  10بعد المؤتمرات الصحفية المخصصة داخل االستاد. ويبدأ المؤتمر الصحفي األول 

دقيقة. كقاعدة عامة، يعقد مؤتمر المدير الفني  15تزيد مدة المؤتمر الصحفي عن . يجب أال النهاية
 الخاص بالفريق الزائر أوال.

يعتبر حضور المدير الفني لكل فريق أمرًا إلزاميًا وفي حال عدم حضور أحد المديرين الفنيين للمؤتمر   3.11
كأس رابطة و دنوك للمحترفيندوري ا في مسابقتي الصحفي المنعقد قبل و/ أو بعد المباراة

وسيتم مضاعفة قيمة العقوبة  ، سيتم توقيع غرامة مالية طبقا إلجراءات ضبط الجودة.المحترفين
غيابات للمدير الفني عن المؤتمر الصحفي  3وبعد  غياب المدير الفني عن المؤتمر. في كل مرة يتكرر

 تحويل األمر إلى لجنة االنضباط. سواء التقديمي أو التقييمي )قبل أو بعد المباراة(، سيتم

كأس رابطة و دوري ادنوك للمحترفينيعتبر حضور العب أساسي للمؤتمر التقديمي لمباريات   4.11
ساعة من المباراة إلزاميا، وفي حال عدم حضور الالعب، سيتم توقيع  48والمنعقد قبل  المحترفين

قيمة العقوبة في كل مرة يتكرر غياب  غرامة مالية طبقا إلجراءات ضبط الجودة، وسيتم مضاعفة
 األساسي عن المؤتمر التقديمي.الالعب 

يعتبر حضور المدير الفني لكل فريق أمرًا إلزاميًا للمؤتمر الصحفي المنعقد قبل و/ أو بعد المباراة   5.11
وفي ملعب المباراة،  .كأس السوبر االماراتيمسابقة و كأس رابطة المحترفيننهائي مباراة في 

وفي حال عدم حضور أحد المديرين . إقامته في أي مكان آخر وفق ما تراه مناسبا لرابطةويحق ل
 طبقا إلجراءات ضبط الجودة.  غرامة سيتم توقيع الفنيين

كأس العربي ومسابقة  اة نهائي كأس الخليج يعتبر حضور العب أساسي للمؤتمر التقديمي لمبار  6.11
وفي ملعب المباراة، ويحق  من المباراة إلزامياساعة  48أو ساعة  24والمنعقد قبل  االماراتيالسوبر 

وفي حال عدم حضور الالعب، سيتم توقيع غرامة  إقامته في أي مكان آخر وفق ما تراه مناسبا لرابطةل
 مالية طبقا إلجراءات ضبط الجودة.

من هذه الالئحة مسؤوال عن إخطار جميع  4للمادة رقم يعد المسؤول اإلعالمي للنادي المعين طبقا   7.11
 الالعبين والمدربين قبل المباراة بمسؤولياتهم تجاه وسائل اإلعالم وجهات البث.
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يجب على النادي المضيف توفير مترجم يجيد اللغتين اإلنجليزية والعربية لحضور المؤتمر الصحفي   8.11
المدير الفني يتحدث لغة أخرى، يعد النادي الزائر مسؤوال  المنعقد قبل وبعد المباراة. وفي حال كان

عن توفير مترجم يجيد لغة المدرب األم فضال عن اللغة اإلنجليزية أو العربية. ويجوز للنادي الزائر أن 
 يستخدم مترجمه الخاص للترجمة بين اللغتين العربية واإلنجليزية.

باستثناء حالة اإليقاف والطرد  المباراة حصري للمدير الفني بعدحضور المؤتمر الصحفي المنعقد   9.11
(. في حال حضر المؤتمر أي ممثل آخر للنادي أو للفريق سيتعرض لعقوبة مالية 11.11حسب المادة )

 حسب إجراءات ضبط الجودة.

( وفي حال رغب النادي في حضور ممثل آخر للجهاز الفني 9.11بالرغم مما ورد في الفقرة أعاله ) 10.11 
اإلدارة واإلداري للحديث في المؤتمر الصحفي، يتعين عليه الحصول على موافقة خطية مسبقة من 

 قبل أسبوع من موعد المباراة. رابطة المحترفين اإلماراتيةالتنفيذية ل

المنعقد بعد  اف المدير الفني أو طرده أثناء المباراة ال يحق له حضور المؤتمر الصحفيفي حالة إيق 11.11
رابطة المحترفين المدرب المساعد، المسجل في القائمة الرسمية والمقيد لدى  و يلتزم، المباراة

يتم ، أداء المهام اإلعالمية. في حال تخلف المدرب المساعد عن حضور المؤتمر الصحفي، اإلماراتية
فرض عقوبة مالية حسب إجراءات ضبط الجودة. وفي حال حضور المدير الفني للمؤتمر رغم طرده، 

 .يتم فرض عقوبة مالية حسب إجراءات ضبط الجودة

فني باستثناء حالة تنفيذ عقوبة المباراة حصري للمدير القبل حضور المؤتمر الصحفي المنعقد   12.11
في حال حضر المؤتمر أي ممثل آخر الرياضي مع الفريق.  انضباطية تقتضي عدم ممارسة النشاط

 .للنادي أو للفريق سيتعرض لعقوبة مالية حسب إجراءات ضبط الجودة

المؤتمر الصحفي المنعقد قبل وبعد المباراة هو مؤتمر مخصص فقط لألسئلة واألجوبة بين  13.11
بعرض أي مواد )الكترونية، ورقية، وال يسمح المتعلقة بالمباراة  المدرب، الالعب ووسائل اإلعالم

 تلفزيونية خالل المؤتمر(.

يتعين على المدير الفني للفريق الرد على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالمباراة خالل المؤتمر  14.11
الصحفي التقديمي والتقييمي. في حال رفض المدير الفني استقبال األسئلة، سيتم توقيع غرامة 

 .ط الجودةمالية طبقا إلجراءات ضب
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يسمح للجهات التي ال تملك حقوق البث بدخول غرفة المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة قبل  15.11
رابطة المحترفين ( دقائق من نهاية المباراة بعد حصولها على الموافقة الخطية المسبقة من 10عشر )

  المؤتمر الصحفيعلى طاولة وضع المايكروفون الخاص بهم لهم  حقي  وال اإلماراتية

لغرفة المؤتمرات   واالضاءةالنادي بتوفير شخص فني مسؤول عن النظام الصوتي الخاص يلتزم  16.11
بخمس الصحفية بحيث يكون متواجدا مع التركيب الخاص بجهة البث المستضيفة قبل المباراة 

 .بحد ساعتين بعد انتهاء األعمال في الغرفة وخالل أوقات استخدام الغرفةساعات 

يسمح للقنوات المالكة للحقوق وضع مايكروفون القناة على طاولة المؤتمرات في المؤتمرات  17.11
المنعقدة بعد المباراة في حال مواجهة مشاكل فنية في توصيل الصوت من الموزع الصوتي، في 

 طاولة المؤتمرات.خالف ذلك، ال يسمح بوضع أي ميكروفونات على 

يحق للقنوات سواء المالكة للحقوق أو غير المالكة للحقوق ويضع الميكروفون الخاص بها في  18.11
 ساعة بالتنسيق مع إدارة النادي المستضيف. 48المؤتمرات الصحفية المنعقدة قبل المباراة ب

فصل العاشر الال يسمح باستخدام الهاتف في تصوير مجريات المؤتمر الصحفي. ) الرجاء االطالع على  19.11
 التغطية الرقمية(

 .الئحة البث واإلنتاج التلفزيونية يرجى مراجع: التلفزيونية المقابالت .12

 المنطقة المختلطة .13

اإلعالم، على أن تبدأ أعمال المنطقة يتعين على النادي المضيف تجهيز المنطقة المختلطة لوسائل  1.13
 المختلطة بعد انتهاء المباراة مباشرة.

يطلب من الالعبين ومسؤولي الفريق وطاقم التدريب التابع لألندية المشاركة الدخول إلى المنطقة  2.13
المختلطة في طريقهم من وإلى غرفة تبديل المالبس الخاصة بالفريق حتى حافلة الفريق بعد 

 اة. وتطبق إجراءات ضبط الجودة إذا لم يلتزم الالعبون ومسؤولو الفريق بهذه المادة.انتهاء المبار

ال يعتبر التحدث إلى وسائل اإلعالم الموجودة في المنطقة المختلطة أمرًا إلزاميًا، إال إنه ينصح   3.13
 الالعبون والمدربون بتقديم تصريح موجز لوسائل اإلعالم.
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يحق ألي من جهات البث أو القنوات التلفزيونية المختلطة:  نطقةالمقابالت التلفزيونية داخل الم  4.13
 .في المباراةللرابطة وتحت اشراف المسؤول اإلعالمي  إجراء المقابالت داخل المنطقة المختلطة

من  11,5البند  11يرجى مراجعة المادة لتفاصيل المقابالت التلفزيونية في المنطقة المختلطة 
 التلفزيوني.الئحة البث واإلنتاج 

يتعين على النادي توفير متطلبات اإلضاءة الخاصة بالمنطقة المختلطة في الئحة االستادات  5.13
 والتأكد من جاهزيتها خالل الشوط الثاني من المباراة وقبل فتح المنطقة المختلطة لإلعالميين.

 منطقة مدخل كبار الزوار .14

المباراة مع الضيوف في مدخل كبار  إجراء لقاءات قبل وبعدأصحاب الحقوق البث  اتيجوز لجه 1.14
رابطة الشخصيات على أن يتم إجراؤها في المكان المحدد والمعتمد من قبل االدارة التنفيذية ل

، والتي يتم تعميمها خالل االجتماع التنسيقي قبل المباراة من قبل المحترفين اإلماراتية
 . رابطة المحترفين اإلماراتيةالمسؤول اإلعالمي ل

 رابطة المحترفين اإلماراتيةالرسمية الخاصة ب إلعالماوسائل  .15

رابطة المحترفين لتنفيذية لتعين على النادي توفير المواد اإلعالمية المطلوبة من قبل اإلدارة اي  1.15
صور الالعبين، حوارات ولقاءات، تصريحات سواء مع الالعبين، المدرب، مسؤولي الفريق ) اإلماراتية

)موقع للرابطة والنادي وغيرها من المتطلبات اإلعالمية( الستخدامها في وسائل اإلعالم التابعة 
المطلوبة إلكتروني، وسائل التواصل االجتماعي، مطبوعات وغيرها(. في حال لم يوفر النادي الملفات 

 في الموعد المحدد، سيتم فرض غرامة حسب إجراءات ضبط الجودة.

 التدريبات الرسمية .16

 يحق لوسائل اإلعالم حضور التدريب الرسمي للفريق حسب التالي:  1.16

التدريب المفتوح: يحق لجميع وسائل اإلعالم حضور الحصة التدريبية كاملة، على أن  1.1.16
لهم في المباريات )الصحفيون: منصة اإلعالميين، يتم االلتزام باألماكن المخصصة 

المركز اإلعالمي، المنطقة المختلطة/ المصورون: خلف اللوحات اإلعالنية، المركز 



 

27 

 

اإلعالمي(، مراسلو جهة البث والقنوات المالكة للحقوق: أرض الملعب، منصة 
 اإلعالميين، المركز اإلعالمي، المنطقة المختلطة(

دقيقة األولى من الحصة التدريبية  15لوسائل اإلعالم حضور الـالتدريب المغلق: يحق  2.1.16
 .في حال قرر الفريق غلق التدريب

بمواعيد  رابطة المحترفين اإلماراتيةالحقوق و ببإبالغ القنوات أصحا ييلتزم الناد 3.1.16
 ةمفتوحات ، مع التأكيد ما اذا كان التدريبفي جداول شهريةومكان إقامة التدريبات 

 .ةأم مغلق

في حال عدم التزام النادي بالسماح لوسائل اإلعالم في التواجد في الفترة الزمنية  4.1.16
، وبما يخص المخصصة لهم، سيتم تطبيق غرامة مالية حسب إجراءات ضبط الجودة

تحول المسألة للجنة االنضباط منع القنوات أصحاب الحقوق من حضور التدريبات 
 مباشرة.
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 وتصريح الدخول واألمن االعتماد-الفصل السابع 

 االعتماد .17

مسؤولة عن الموافقة على منح  رابطة المحترفين اإلماراتيةتعد اإلدارة التنفيذية ل 1.17
اإلعالميين والمصورين بطاقات االعتماد. ويجب أن تمر جميع طلبات االعتماد على اإلدارة التنفيذية 

طالع على لوائح االعتماد بشكل اال. وللمزيد من المعلومات، يرجى رابطة المحترفين اإلماراتيةل
 منفصل.

لوسائل اإلعالم التقديم عبر الموقع  رابطة المحترفين اإلماراتيةتتيح اإلدارة التنفيذية ل 2.17
مسؤولية طلبات االعتماد التي لم الرابطة وال تتحمل   uaeproleague.aeللرابطةاإللكتروني 

 الخاصة باعتمادهم. ءاتها. ويجوز لألفراد متابعة اإلجراءاتاتستكمل إجر

رابطة المحترفين بالنسبة لجهة أو جهات البث المستضيفة، تلتزم اإلدارة التنفيذية ل 3.17
بتسليم بطاقات االعتماد لجهة التواصل الرئيسية التابعة لجهة البث والمسؤولة عن  اإلماراتية

 توزيع بطاقات االعتماد على طاقم العمل.

درهم إماراتي. ويتم إيداع  500توقيع غرامة قدرها يؤدي فقدان بطاقة االعتماد إلى  4.17
(. وبمجرد 8)الملحق رقم  رابطة المحترفين اإلماراتيةالغرامة في الحساب المصرفي الخاص ب

وذج مع نم رابطة المحترفين اإلماراتيةسداد الغرامة، يجب تسليم إيصال السداد اإلدارة التنفيذية ل
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 إليصال رابطة المحترفين اإلماراتيةد جديدة بمجرد استالم طلب جديد. ويتم استخراج بطاقة اعتما
 السداد ونموذج الطلب الجديد الذي تم استكماله.

يجب حمل بطاقة االعتماد وإظهارها في جميع األوقات. علمًا أن بطاقة االعتماد المستخرجة  5.17
 غير قابلة للنقل والتحويل.

للغايات المصرح لها  حترفين اإلماراتيةرابطة الميجب استخدام بطاقة االعتماد الصادرة من  6.17
فقط، وفي حال مخالفة ذلك يتحمل حامل هذه البطاقة والجهة التابع لها كافة الرابطة من قبل 

 المسؤولية القانونية.

تصدر بطاقات االعتماد لممثلي المؤسسات اإلعالمية المعتمدة فقط )صحف، مجالت،  7.17
 ..( ، إعالم رقمياالتقنوات، إذاعات، مواقع إلكترونية رسمية، وك

 وأطقم اإلعالم الرقمي وجهات البث: قمصان المصورين .18

وأطقم البث أن يرتدوا، باإلضافة إلى بطاقات  وطاقم اإلعالم الرقمي يجب على المصورين 1.18
عند دخولهم إلى الملعب ونطاق منطقة العمليات المخصصة للتغطية قمصان الاالعتماد، 

ومرئية. ويجب أال يلبس فوق القمصان أية مالبس أخرى )أي في العامة، على أن تظل ظاهرة 
حالة الطقس السيء، يجب ارتداء القمصان فوق أي مالبس أخرى( إال إذا كان المراسل يقوم 

 بتصوير تقرير مباشر )المقابالت الموجزة(.

من  / فردفي بداية الموسم مع بطاقات االعتماد. يحصل كل مصورالقمصان يتم توزيع  2.18
رابطة سسات اإلعالمية المعتمدة على قميص واحد الستخدامه في جميع مسابقات المؤ

إبالغ اإلدارة التنفيذية الجهة المعنية . في حال فقدان القميص، يجب على المحترفين اإلماراتية
الذي يطلب قميصا بدال عن قميصه  شخص بذلك فورًا. يتعين على ال رابطة المحترفين اإلماراتيةل

يسيء  /طاقم اإلعالم الرقمي أو البثدرهم. أي مصور 200غرامة مالية قدرها  الضائع دفع
استخدام القميص بما في ذلك إعارته لشخص آخر أو أي حاالت خرق أو سوء استخدام، سيتعرض 

 إلى سحب بطاقة االعتماد والقميص.
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 تيةالمحترفين اإلمارارابطة فيما يتعلق بجهة/جهات البث المستضيفة، تقوم اإلدارة التنفيذية ل 3.18
بتسليم عدد معين من القمصان إلى جهة االتصال الرئيسية لدى جهة/جهات البث ليقوم بدوره 

 .بتوزيع القمصان على أطقم البث

  ينبغي تخصيص القمصان كما يلي: 4.18

 تصاميم القمصان
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 تذاكر منصة اإلعالميين .19

 اإلعالميين.يجب على النادي المضيف إصدار تذاكر لمقاعد منصة  1.19

من لوائح اإلستادات  4-17يجب ترقيم كل مقعد من مقاعد منصة اإلعالميين وفقًا للمادة رقم  2.19
. وعلى ذلك، يجب ترقيم التذاكر وفقًا للرقم رابطة المحترفين اإلماراتيةالخاصة بمسابقات 

 الموجود على مقاعد منصة اإلعالميين.

لجلوس في منصة اإلعالميين الحصول على يجب على كافة اإلعالميين الذين يرغبون في ا 3.19
تذاكرهم من مكتب تسجيل اإلعالميين. ولن يتم السماح ألي إعالمي بالجلوس في منصة 

 اإلعالميين إذا كان يحمل بطاقة االعتماد فقط.

 المناطق المحظورة  .20

و بعد قبل المباراة أو أثناءها أ م السماح ألي وسيلة إعالمية بالدخول إلى ميدان اللعبلن يت  1.20
المحمولة في الوقت المحدد  ضيفةالمستانتهائها. وال يستثنى من ذلك إال كاميرا جهة البث 

 لها.

 ال يسمح بوجود ممثلي وسائل اإلعالم المقروءة بين حدود الملعب ومدرجات الجماهير.  2.20

اهير، باستثناء مراسلي ال يسمح بوجود مراسلي اإلذاعة بين حدود الملعب ومدرجات الجم  3.20
 .13 الذين حصلوا على موافقة سابقة طبقا للمادة رقم جهات البث 

ال يسمح بالدخول إلى المنطقة الموجودة بين حدود الملعب ومدرجات الجماهير إال للمصورين  4.20
المعتمدين أو موظفي جهة البث المستضيفة حتى يقوموا بتنفيذ أعمالهم في األماكن 

 المخصصة لهم.

ال يجوز بأي حال من األحوال السماح ألي ممثل من ممثلي وسائل اإلعالم بالدخول إلى نفق  5.20
الالعبين وغرف مالبس الالعبين والمناطق الرسمية قبل المباراة أو أثناءها أو بعد انتهائها، 
باستثناء الكاميرات التابعة لجهة البث المستضيفة المصرح لها في نفق الالعبين عند دخول 

 عبين للملعب قبل بدء المباراة بحيث ال تشمل الكاميرا على تسجيل للصوت.الال
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يقتصر دخول المنطقة الفنية على الالعبين والمسؤولين. وال يجوز السماح في أي وقت من  6.20
األوقات )قبل المباراة أو بعد انتهائها( بوجود أي كاميرا أو حامل كاميرا أو أي مصور داخل أو 

 .أمام المنطقة الفنية

 ال يسمح للمصورين الفوتوغرافيين الدخول إلى المنطقة المختلطة. 7.20

 اإلجراءات األمنية  .21

يتحمل النادي المضيف مسؤولية توفير مسؤولي األمن وجميع الترتيبات األمنية الالزمة لكافة  1.21
المرافق اإلعالمية لضمان عدم دخول أي شخص من غير العاملين بوسائل اإلعالم المعتمدة إلى 

المرافق، باإلضافة إلى ضمان دخول وسائل اإلعالم المعتمدة فقط إلى مرافق اإلعالم هذه 
 المخصصة كما هو منصوص عليه في هذه الالئحة.

تشمل المرافق التي تحتاج إلى تأمين، على سبيل المثال ال الحصر: المركز اإلعالمي ومنصة  2.21
 ومنطقة عربات البث الخارجياإلعالميين والمنطقة المختلطة ومنطقة المؤتمرات الصحفية 

 .وغيرها ، مواقع الكاميرات في المدرجاتومناطق االستديوهات
يتعين على النادي المضيف توفير األمن في منطقة عربات النقل التلفزيوني خالل عملية النقل  3.21

التلفزيوني. يجب أن تكون منطقة النقل التلفزيوني نظيفة وجاهزة قبل يوم واحد على األقل 
بعد  ساعتين ساعات من انطالق المباراة وحتى  6المباراة. في يوم المباراة، وقبل  من يوم

نهايتها، يجب أن تكون منطقة النقل التلفزيوني مؤمنة على األقل بضابطي أمن وأن تكون 
 .بحسب المواصفات في الئحة االستادات محاطة بالحواجز
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 وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل الفوتوغرافيون المصورون-الثامن الفصل 

 الدخول إلى المنطقة المحيطة بالملعب .22

يجب على المصورين الفوتوغرافيين أن يدخلوا إلى المنطقة المحيطة بالملعب عن طريق  1.22
 المدخل/المخرج المخصص لذلك فقط.

قة المنطيمكن للمصورين الفوتوغرافيين / أطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل أن يدخلوا إلى  2.22
ولن يسمح بدخول أي  المحيطة بالملعب في أي وقت ابتداًء من ساعتين قبل انطالق المباراة

ة بين شوطي ويسمح لهم بالدخول فقط في استراح بعد صافرة البداية،من المصورين الملعب 
 .المباراة

 المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل أثناء إحماء الفريق وقعم .23

يجب أن يبقى المصورون الفوتوغرافيون وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل في أماكنهم  1.23
خلف اللوحات اإلعالنية اإللكترونية الموجودة خلف المرمى أثناء عملية إحماء الفريق )في 

دقيقة قبل انطالق المباراة(. ويجب على مراقبي المصورين التأكد  20قيقة ود 50الفترة ما بين 
من عدم وجود مصورين فوتوغرافيين، باستثناء المصور الرسمي، أمام المنطقة الفنية ودكة 

 الحكم الرابع.

ن أ)بحسب الصالحيات( يمكن للمصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل  2.23
، قبل بدء المباراة بخمس عشرة دقيقة. ويجب 5نهم كما هو موضح بالشكل رقم يأخذوا أماك

على النادي المضيف التأكد من وضع الحبال أو الحواجز المؤقتة، وذلك من خالل المسؤول 
اإلعالمي للنادي بحيث يكون طريق المرور خاليا بشكل دائم أمام حكام المباراة والفرق بداية 

طفافهم في الملعب. ويجب توفير عدد كاٍف من حاملي الحبال في من النفق حتى أماكن اص
 (.4-2-5حال تم استخدام الحبال )راجع الفقرة رقم 

يجب أال ُيعيق المصورون الفوتوغرافيون وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل في أي وقت من  3.23
م تقنية حكم و/أو نظااألوقات جهة البث المستضيفة الموجودة بجوار طاولة الحكم الرابع 

 أو كاميراتها المحمولة أثناء مراسم المصافحة وتصوير الفريقين قبل المباراة.الفيديو المساعد 
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بعد انتهاء الفريقين من مراسم المصافحة وبعد إجراء القرعة بين قائدي الفريقين والحكام،  4.23
أن ( لصالحيات)بحسب ايجب على المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل 

 يتحركوا إلى خلف اللوحات اإلعالنية اإللكترونية الموجودة خلف المرمى.

يحق في حال مخالفة ذلك، ال يسمح باستخدام الهاتف لتصوير المباراة واألحداث المصاحبة لها.  5.23
 .تية سحب بطاقة االعتماد من الشخص المخالفلرابطة المحترفين اإلمارا

 



 

35 

 

 الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل أثناء المباراةمواقع المصورين  .24

الذي يوضح مواقع المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير  6يرجى مراجعة الشكل رقم  1.24
التلفزيوني الُمسجل أثناء المباراة. لن يسمح للمصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير 
التلفزيوني الُمسجل بالعمل أمام اللوحات اإلعالنية اإللكترونية ويجب عليهم أال يقفوا أمامها 

جب على المصورين الفوتوغرافيين أيضا أن يتركوا مجاال بأي شكل من األشكال وفي أي وقت. وي
 كافيا لالعبي الضربات الركنية طبقا لتوجيهات الحكام أو المسؤولين اآلخرين.

بحسب  على األندية توفير مقاعد للمصورين الفوتوغرافيين خلف اللوحات اإللكترونية 2.24
 .الئحة االستاداتالمواصفات المطلوبة في 

توغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل أن يغيروا مواقعهم في يمكن للمصورين الفو 3.24
 استراحة ما بين الشوطين فقط أو أثناء الراحة قبل بداية الشوط اإلضافي، إن أمكن.

يمكن للمصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل أن يتحركوا من أحد أطراف  4.24
 إلى الطرف اآلخر الذي انتهت عنده اللعبة. لركالت الترجيح ،وصول المباريات الملعب، في حال 
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إذا احتاج المصورون الفوتوغرافيون وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل إلى الخروج من  5.24
المنطقة المحيطة بالملعب أثناء سير المباراة وكانوا موجودين بالجانب المواجه للمخرج، يمكن 

 عهم.يغادروا من أقرب مخرج لموقلهم أن 

 مواقع المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل بعد المباراة .25

ال يسمح للمصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل بدخول المنطقة  1.25
الفنية. ويجب أن يتأكد النادي المضيف من خروج المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير 

 الُمسجل من المنطقة المحيطة بالملعب عن طريق منفذ الخروج المخصص لذلك فقط،التلفزيوني 
 (.7وذلك تحت إشراف مراقبي المصورين ) الشكل رقم 
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 منصة اإلعالميين .26

يتم تخصيص عدد محدد من المقاعد للمصورين الفوتوغرافيين الموجودين في منصة اإلعالميين  1.26
 في جميع المباريات.

، الذين يرغبون في العمل من أحد مقاعد منصة اإلعالميين، الفوتوغرافيينيجب على المصورين  2.26
الحصول على تذكرة منصة اإلعالميين الخاصة بهم من مكتب تسجيل وسائل اإلعالم. وتحتوي 
جميع التذاكر على رقم المقعد الخاص بالمصور. ويتم توزيع تذاكر منصة اإلعالميين بأسبقية 

 طبيقًا لمبدأ تقديم الخدمة لمن يطلب أواًل.الحجز وت
مكن للمصورين الفوتوغرافيين أن يذهبوا إلى مقاعدهم المخصصة لهم في أي وقت يختاروه ي 3.26

 على أن يظلوا جالسين أثناء سير المباراة.
على المصورين الفوتوغرافيين الراغبين في العمل من منصة اإلعالميين الحرص على عدم  4.26

 والمراسلين. اج للصحفيينإزعالتسبب في أي 
 ال يسمح بإجراء أي لقاءات تلفزيونية مباشرة أو مسجلة في منصة اإلعالميين. 5.26

 المنطقة المختلطة .27

 ال يسمح للمصورين الفوتوغرافيين، باستثناء المصور الرسمي، بدخول المنطقة المختلطة. 1.27

 المختلطة.يسمح ألطقم التصوير التلفزيوني الُمسجل التواجد في المنطقة  2.27

يسمح لطاقم اإلعالم الرقمي: مصور فيديو واحد ومراسل بالتواجد في المنطقة المختلطة على  3.27
 أن يكون إجراء اللقاءات بكاميرا ومايكروفون.

 ال يسمح باستخدام أجهزة الهاتف لتصوير اللقاءات تصويرا فوتوغرافيا أو فيديو. 4.27

 استخدام الكاميرا ذات التحكم عن بعد .28

المصور الفوتوغرافي في وضع كاميرا ذات التحكم عن بعد خلف الشباك مباشرة، في حال رغب  1.28
قبل انطالق  رابطة المحترفين اإلماراتية إخطار مسؤولي المباراة المعينين من قبل  يجب عليه

وفي جميع  .لحكم المباراةعلى األقل. ويرجع القرار النهائي في هذا الصدد  ةالمباراة بساع
للمصور الفوتوغرافي تغيير موقع الكاميرا أو إجراء أي تعديالت أثناء سير األحوال، ال يحق 

 المباراة.
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يجب تثبيت الكاميرا ذات التحكم عن بعد على حامل مقرب خلف شبكة المرمى داخل نطاق عرض  2.28
يمكن أن توضع داخل شبكة المرمى أو مالصقة للمرمى أو خارجها أو  وال )سم 7.32المرمى )

 بجوارها مباشرة.

عالوة على ذلك، يجب أال تلصق هذه الكاميرات على قوائم المرمى أو العارضة أو أن تكون على  3.28
 ارتفاع يعوق اللوحات اإلعالنية اإللكترونية.

 استخدام الحامل األحادي  .29

حالة استخدام كاميرا ذات  باستثناءُيسمح فقط باستخدام الحامل األحادي وليس الحامل الثالثي  1.29
 .45مذكورة في المادة رقم التحكم عن بعد ال

 فالش الكاميرا .30

 ال يسمح بالتصوير بالفالش أثناء المباراة. 1.30
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 غير المالكة لحقوق البث الجهات-التاسع الفصل 

 لقطات المباراة  .31

للحصول  رابطة المحترفين اإلماراتيةتحتاج الجهات التي ال تملك حقوق البث إلى تصريح من   1.31
 على لقطات المباراة.

 االستاد دخول  .32

أو المنطقة المحيطة به قبل وأثناء  أرض الملعب لن يسمح للجهات التي ال تملك حقوق البث بدخول 1.32
 وبعد المباراة.

لن يسمح للجهات التي ال تملك حقوق البث بالدخول بمعداتهم إلى المدرجات. ولتجنب اللبس، يجوز  2.32
 لهم دخول المدرجات دون معداتهم.

منصة اإلعالميين، يجوز للجهات التي ال تملك حقوق البث الحصول  إذا توفرت مقاعد شاغرة في  3.32
( من الوقت 20على تذاكر منصة اإلعالميين من مكتب تسجيل وسائل اإلعالم قبل عشرين دقيقة )

 المحدد لبداية المباراة. وال يجوز لهم دخول منصة اإلعالميين بمعداتهم. 

مركز اإلعالمي بمعداتهم كما يجوز لهم مشاهدة يجوز للجهات التي ال تملك حقوق البث دخول ال  4.32
 أحداث المباراة في المركز اإلعالمي.
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 الحقوق الرقمية – العاشرالفصل 

 مباريات:بث الالحقوق الرقمية ل .33

 تعريف: 1.30

رابطة المحترفين هي الحق في عرض مباريات المسابقات التي تنظمها لبث المباريات الحقوق الرقمية 
. من خالل هذا الفصل، والتطبيقات شبكات التواصل االجتماعيعلى المواقع اإللكترونية و اإلماراتية

 سيتم تحديد الحقوق الرقمية الممنوحة ألصحاب الحقوق ثم األندية ووسائل اإلعالم.

 :الرقمية لبث المباريات أصحاب الحقوق 2.30

تشمل بث  اإلماراتيةرابطة المحترفين بث مسابقات تملك الجهات مالكة الحقوق الرقمية حق 
، األحداث التي تجري داخل الحدود خالل وقت المباراة ، اللقطاتخالل وبعد المباريات المباريات، الملخصات

 15دقائق لما بعد المباراة ب 5)الزمان الحصري: قبل المباراة ب الملعب(المكان الحصري: الحصرية )
 .دقيقة(

 األندية: 3.30
 الملخصات: 1.3.33

للمباراة الواحدة وبثها عبر  دقيقتينيحق لألندية عرض ملخصات المباريات بما ال يزيد على 
ساعة على األقل من انتهاء  48بعد الموقع الرسمي للنادي أو القناة الرسمية على يوتيوب 

 شريطة أن تكون ألغراض ترويجية وليست تجارية.المباراة و

 اللقاءات: 2.3.33

مصورة مع الالعبين بعد المباراة لبثها في الموقع الرسمي يحق لألندية إجراء لقاءات 
للنادي أو الصفحات الرسمية على شبكات التواصل االجتماعي على أن تجرى اللقاءات في 

 المنطقة المختلطة حصرًا.
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 رصد أجواء وأحداث الملعب: 3.3.33

البس، يحق لألندية بث لقطات من األجواء المصاحبة للمباراة والتي تشمل: تصوير غرف الم
 وصول الفريق، الجماهير عبر صفحات النادي الرسمية على شبكات التواصل االجتماعي.

 لقطات المباراة: 4.3.33

ال يحق لألندية بأي شكل من األشكال تصوير أي لقطات من المباراة وبثها عبر صفحاتها على 
ط شبكات التواصل االجتماعي. في حال إخالل النادي بهذا الشرط، سيتم فرض غرامات ضب

 الرقمية للنادي.الجودة مع سحب االعتماد عن حق التغطية 

 التصريح: 5.3.33

يتعين على النادي إرسال خطة التغطية على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل 
على األقل قبل أسبوع من تاريخ  رابطة المحترفين اإلماراتيةاالجتماعي لقسم اإلعالم ب

المباراة. لن يتم السماح للنادي بالبث على صفحاته الرسمية مالم تكن لديه موافقة من 
 .رابطة المحترفين اإلماراتية

 المؤسسات اإلعالمية: 4.30

رابطة ة ويال يحق ألي مؤسسة إعالمية مالم تكن قد أخذت الموافقات من قبل أصحاب الحقوق الرقم
  بث أو عرض أي لقطات تم ذكرها أعاله من ضمن الحدود الحصرية. إلماراتيةالمحترفين ا

 :اإلعالم المرئي ) القنوات التلفزيونية( 1.4.33

 بشأن التغطية اإللكترونية وذلك رابطة المحترفين اإلماراتيةيتعين على المؤسسة اإلعالمية تقديم طلب ل
و حق في مدة ال تقل على أسبوع من موعد المباراة كحد أقصى . علمًا أن بث المباريات أو لقطات منها ه

. يتم إصدار بطاقة اعتماد خاصة للتغطية اإللكترونية وال يتم السماح لحامل حصري ألصحاب الحقوق الرقمية
 و في المباراة أو األحداث المصاحبة لها.بطاقة اإلعالم المرئي بتصوير الفيدي
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وفي حال الرغبة في الحصول على بعض الحقوق اإلضافية يجب على الجهة القيام بأخذ الموافقات الالزمة 
سحب االعتماد  رابطة المحترفين اإلماراتيةيحق ل  .رابطة المحترفين اإلماراتيةمن قبل أصحاب الحقوق و

أو بما يتوافق مع الصالحيات المتفق عليها مع  المحددة في التغطية اإللكترونية في حال اإلخالل بالشروط
 .أصحاب الحقوق الرقمية

 اإلعالم المطبوع ) الصحف والجرائد والمجالت(:  2.4.33

 ة وذلكونيبشأن التغطية اإللكتر رابطة المحترفين اإلماراتيةيتعين على المؤسسة اإلعالمية تقديم طلب ل
علمًا أن بث المباريات أو لقطات منها هو حق .   أقصىحد أسبوع من موعد المباراة ك في مدة ال تقل على

يتم إصدار بطاقة اعتماد خاصة للتغطية اإللكترونية وال يتم السماح لحامل حصري ألصحاب الحقوق الرقمية . 
ابطة المحترفين ربطاقة اإلعالم المطبوع بتصوير الفيديو في المباراة أو األحداث المصاحبة لها. يحق ل

أو بما يتوافق مع  سحب االعتماد في حال اإلخالل بالشروط المحددة في التغطية اإللكترونية اإلماراتية
 .الصالحيات المتفق عليها مع أصحاب الحقوق الرقمية

اإلعالم اإللكتروني ) المواقع اإللكترونية والصفحات الرسمية على شبكات التواصل  3.4.33
المؤسسة التي تدير الموقع اإللكتروني أو شبكات التواصل االجتماعي يتعين على : االجتماعي(

لتغطية األحداث المصاحبة للمباراة ) جماهير،  رابطة المحترفين اإلماراتيةالحصول على تصريح من 
علمًا أن بث المباريات أو  أسبوع من موعد المباراةمدة ال تقل على لقاءات، فعاليات( وذلك قبل 

. يتم إصدار بطاقة اعتماد خاصة للتغطية حق حصري ألصحاب الحقوق الرقميةلقطات منها هو 
سحب االعتماد في حال اإلخالل بالشروط المحددة في  رابطة المحترفين اإلماراتيةاإللكترونية. يحق ل

 .أو بما يتوافق مع الصالحيات المتفق عليها مع أصحاب الحقوق الرقمية. التغطية اإللكترونية

 

على الجهات اإلعالمية تقديم خطة أسبوعية عن برنامج تغطيتها للمباريات كإعالم رقمي،  يتعين 5.30
ويحق للرابطة رفض تواجد أي من الجهات  وسيتم منح الموافقة بناًء على المساحات المتوفرة في المالعب

 .محدداإلعالمية في المالعب في حال عدم إلتزامها بتقديم الخطة المذكورة أعاله وفي الوقت ال
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 المالية  األحكام-عشر الحادي الفصل 

 التكاليف .34

يتحمل النادي المضيف مسؤولية جميع التكاليف المتعلقة باالمتثال لهذه الالئحة وتنفيذها، ما  5.30
 لم يذكر خالف ذلك.
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 عامة أحكام-عشر الثاني الفصل 

 اإلجراءات التأديبية .35

رابطة إلجراءات مراقبة الجودة الخاصة بيتم التعامل مع حاالت انتهاك هذه الالئحة وفقا   1.35
 .رابطة المحترفين اإلماراتية، ولوائح المسابقات ذات الصلة، وتعميمات المحترفين اإلماراتية

و/أو كان لديها  -فتح تحقيق إذا ارتابت في حدوث أي انتهاكات  لمجلس إدارة الرابطةيحق   2.35
 لهذه الالئحة. -علم بذلك 

في حال حدوث أي انتهاكات للوائح المسابقات ذات الصلة، ودة ضبط الجيجوز فرض غرامات   3.35
، والتعميمات الخاصة بها، وفقا إلجراءات مراقبة الجودة ويتم رابطة المحترفين اإلماراتيةولوائح 

 في الرابطة.المقدمة ضد هذه الغرامات وفقا لإلجراءات المتبعة االعتراضات التعامل مع 

اللوائح من قبل أحد ممثلي وسائل اإلعالم، تسحب بطاقة في حال انتهاك أحكام هذه   4.35
 االعتماد الخاصة به حتى نهاية الموسم.

 أحكام خاصة .36

أية طلبات مقدمة من قبل النادي و/أو وسائل اإلعالم للرابطة يجب أن تعتمد اإلدارة التنفيذية  1.36
قبل  للرابطةفيذية للعمل خارج نطاق هذه اللوائح، على أن تقدم هذه الطلبات الى اإلدارة التن

 أسبوعين على األقل من المباراة، ما لم يذكر خالف ذلك.

 المسؤولية والتعويض: .37

تعيين طرف ثالث أو وكيل بالنيابة عنها أو مقدم خدمات فيما يتعلق بتنفيذ يحق للرابطة   1.37
 الواردة في اللوائح ذات الصلة.الرابطة التزامات 

مسئوليتها في حالة النزاع حول العقود التي تنشأ بين النادي والالعبين، الرابطة تخلي   2.37
المسئولين، المستخدمين، الممثلين أو الوكالء أو أي طرف ثالث ) ويشمل ذلك دون حصر الكفالء، 
المزودين، المصنعين، اإلعالميين، الوكالء والالعبين(، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الالئحة و/ أو أي لوائح 

 وأي التزامات أخرى للشخص المعني بموجبها.للرابطة  أخرى



 

45 

 

ووكالئها وكفالئها و/أو طرف الرابطة تلتزم األندية المشاركة بتعويض، إعفاء والدفاع عن   3.37
وكافة موظفيها، مدرائها، عمالها/ ممثليها، الرابطة ثالث يعمل كمقدم خدمات و/أو بالنيابة عن 

عن أي أضرار أو مسؤوليات أو إلتزامات أو خسائر أو بطة للراوكالئها وجميع األشخاص التابعين 
تعويضات أو عقوبات، أو دعاوى أو غرامات أو مصاريف )ويشمل ذلك المصاريف القانونية المعقولة( 
من أي نوع أو طبيعة والتي تنشأ أو تتعلق بعدم إلتزام النادي، الالعبين، المسؤولين، المستخدمين، 

 الرابطة.من بهذه الالئحة و / أو أي الئحة أخرى صادرة من الممثلين أو الوكالء بأي 

  

 المسائل غير المنصوص عليها .38

يتم اتخاذ قرار بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه الالئحة وحاالت القوة القاهرة  1.38
 .وال يجوز الطعن فيها ، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائيةمجلس إدارة الرابطةبواسطة 

سيتم إيقاع عقوبة على النادي و/او الفريق  الالئحةفي حال مخالفة أي بند من بنود هذه  2.38
و/او الشخص المخالف وفقا لغرامات ضبط الجودة ويتم إحالة المخالفات الغير منصوص عليها 

 في قائمة غرامات ضبط الجودة الى لجنة االنضباط في االتحاد االماراتي لكرة القدم.

 ادالتصديق واالعتم .39

 رابطة المحترفين اإلماراتيةمجلس إدارة والتصديق عليها من قبل  هذه الالئحة تم اعتماد 1.39
 23/06/2021 اعتبارًا من تاريخ ويتم العمل بها 
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 المالحق

 الوظيفي  : الوصف1الملحق رقم  

 المسؤول اإلعالمي للنادي: 1.1

 تحضيرات ما قبل الموسم

الر
 قم

 الموعد النهائي األنشطة

تحديد واعتماد المتطوعين لجميع المباريات المقامة على أرض النادي على  1
 مدار الموسم، على النحو التالي:

  األقلمتطوع لمكتب تسجيل وسائل اإلعالم )واحد على ( 
 )مساعدو المركز اإلعالمي )واحد على األقل 
 )مساعد منصة اإلعالميين )واحد على األقل 
  علي األقل( 16)-الحبال حالة استخدام في-حاملو الحبال 
  )مراقبو المصورين الفوتوغرافيين )أربعة على األقل 
 .)موزعو قائمة الالعبين األساسيين )واحد على األقل 

 قبل ستة أسابيع 

ــؤول  2 ــائل اإلعالم مع المس ــة عدد موظفي األمن الالزمين لمرافق وس مناقش
 األمني الخاص بالنادي وشركة األمن.

 

 قبل أربعة أسابيع .رابطة المحترفين اإلماراتيةإلى  اوإرساله المعلومات المطلوبة استكمال 3

 .رابطة المحترفين اإلماراتيةإلى  TIFFأو  JPEGإرسال صور بجودة عالية بصيغة  4
  صورة الفريق 

 

 قبل أربعة أسابيع

5   ـــكيالت ) الكروما ( وتوفير جميع ـــوير التش ـــيق مع الرابطة لتص التنس
 سنة. 21الفريق األول و فريق ال العبين 

الموسم وفي   قبل
نهاية فترة 

 االنتقاالت الشتوية 
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 تحضيرات ما قبل يوم المباراة

 الموعد النهائي األنشطة الرقم
ـــال إخطار  1 ـــحفي المقام قبل المباراة وإرس تحديد موعد المؤتمر الص

 رسمي إلى وسائل اإلعالم
 قبل أربعة أيام قبل كل مباراة

ـــحفية التي تقام قبل المباراة )راجع  2 معاينة مرافق المؤتمرات الص
 الملحق الخاص بقائمة الفحص(

 ثالثة أيام قبل كل مباراة

بل  3 قام ق ـــحفي الم مدير الفني للمؤتمر الص ـــور ال كد من حض تأ ال
 المباراة.

 ثالثة أيام قبل كل مباراة

يومان قبل المباريات المقامة  المباراةإدارة وتسيير المؤتمر الصحفي الذي ينعقد قبل  4
 على أرض النادي

في جميع  رابطة المحترفين اإلماراتيةاســـتالم مخطط الكاميرات من  5
 المباريات المقامة على أرض النادي

يومان أو يوم واحد قبل 
المباريات المقامة على أرض 

 النادي
ــحفي المقام بعد 6 ــور المترجمين للمؤتمر الص المباراة  التأكد من حض

 في المباريات المقامة على أرض النادي.
يوم واحد قبل المباريات 

 المقامة على أرض النادي.
ـــة بعربات البث التلفزيوني 7 لك وذ التأكد من الطاقة الكهربائية الخاص

عن طريق فني الكهرباء الخاص بالنادي وإبالغ الرابطة في حال وجود 
 أية مالحظات.

المباريات يوم واحد قبل 
 المقامة على أرض النادي.

اســـتالم التذاكر الخاصـــة بمنصـــة اإلعالميين )مالحظة: يجب أن تكون  8
ـــة اإلعالميين(،  تذاكر المباراة مرقمة وفقا للمقاعد الموجودة بمنص

 وذلك في جميع المباريات المقامة على أرض النادي.

ساعات من انطالق  4قبل 
 المباراة

سائل اإلعالم )انظر الملحق رقمطباعة نموذج  9 سجيل و (، وذلك في 3ت
 جميع المباريات المقامة على أرض النادي.

يوم واحد قبل المباريات 
 المقامة على أرض النادي.

معاينة مرافق وســـائل اإلعالم )راجع الملحق الخاص بقائمة المهام(،  10
 وذلك في جميع المباريات المقامة على أرض النادي.

المباريات المقامة يوم قبل 
 على أرض النادي.

التأكد من توافر ما يكفي من الحبال و/أو الحواجز )لفصــل المصــورين  11
ــمي  الفوتوغرافيين وجهات البث عن الالعبين أثناء فترة اإلحماء الرس

يوم قبل المباريات المقامة 
 على أرض النادي.
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للفريق وخروج الفريق إلى أرض الملعب في جميع المباريات المقامة 
قة بة للمنط ـــ بالنس نادي، و كد من  على أرض ال تأ جب ال طة، ي المختل

 فصل وسائل اإلعالم عن منطقة منصة اإلعالميين. الخ(.
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 تحضيرات يوم المباراة

 األنشطة الوقت
 معاينة مرافق وسائل اإلعالم )راجع قائمة المهام( ساعات قبل بداية المباراة 4
وضع الحواجز والحبال حيثما كان ذلك ضروريا )المنطقة المحيطة بالملعب  المباراةساعات قبل بداية  4

 ومدخل منصة اإلعالميين والمنطقة المختلطة + مقاعد المصورين، الخ(.
التأكد من وجود فني الكهرباء والنظام الصوتي الخاص بالمؤتمر الصحفي  ساعات قبل بداية المباراة 4

التركيب في حال توفرها في النادي مع طاقم شركة وفني الكابالت مسبقة 
 البث التلفزيوني أثناء التركيب.

 فتح جميع مرافق وسائل اإلعالم. ساعات قبل بداية المباراة 3
 االجتماع مع المسؤول اإلعالمي لرابطة المحترفين اإلماراتية.  ساعات قبل بداية المباراة 3
من أنشطة أصحاب الحقوق في المباراة من لقاءات حصرية، أستديو هات التأكد  ساعات قبل بداية المباراة 3

 وغيرها من األنشطة والعمل على التجهيز لتوفير هذه المطالب.
معاينة مرافق وسائل اإلعالم مع المسؤول اإلعالمي لرابطة المحترفين  ساعات قبل بداية المباراة 3

 اإلماراتية.
التأكد من وجود جميع المتطوعين بمواقعهم بالمركز اإلعالمي ومنصة  ساعات قبل بداية المباراة 3

 اإلعالميين ومكتب تسجيل وسائل اإلعالم.
 االجتماع مع المسؤول اإلعالمي لرابطة المحترفين اإلماراتية وجهات البث. ساعتان ونصف قبل بداية المباراة

ســـاعتان وعشـــر دقائق قبل بداية 
 المباراة.

جهات البث لغرفة تبديل المالبس الخاصة بالنادي، يرافق في حالة تصوير 
المسؤول اإلعالمي للنادي المسؤول اإلعالمي لرابطة المحترفين اإلماراتية 

 جهة البث أثناء التصوير.
 الذهاب مع أحد المتطوعين إلى مكتب رابطة المحترفين اإلماراتية. دقيقة قبل بداية المباراة. 65

الحصول على قائمة الالعبين األساسيين من مراقب المباراة التابع لرابطة  المباراة.دقيقة قبل بداية  60
المحترفين اإلماراتية ونسخها وتسليمها للمتطوع لتوزيعها على وسائل اإلعالم 

 ومقصورة الشخصيات الهامة.
أن يبدأ اإلحماء  التأكد من وجود حاملي الحبال والحواجز في أماكنهم قبل دقيقة قبل بداية المباراة. 60

 الرسمي للفريق.
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دقيقة قبل بداية المباراة حتى  55
 دقيقة قبل انطالقها. 20

التواجد على جانب الملعب للتأكد من تمركز المصورين الفوتوغرافيين وجهات 
 البث في أماكنهم أثناء فترة اإلحماء الرسمية.

الحبال/المصورين الفوتوغرافيين ألخذ مواقعهم من أجل توجيه حاملي  دقيقة قبل بداية المباراة. 15
 اصطفاف الفريق.

العبا يصطفون من اجل  11التأكد من أن الالعبين األساسيين البالغ عددهم  دقائق قبل بداية المباراة 5
 التقاط الصورة الجماعية أمام دكة الفريق.

اإلعالميين والمصورين الفوتوغرافيين وجهة مراقبة وسائل اإلعالم )في منصة  أثناء المباراة
 وضمان امتثالهم للعمليات وفقا لهذه الالئحة.  البث(

مساعدة المسؤول اإلعالمي لرابطة المحترفين اإلماراتية في اتخاذ التدابير 
 التصحيحية إذا لزم األمر. 

يقوم المسؤول اإلعالمي للنادي إذا كانت المباراة مقامة على أرض النادي،  دقيقة بعد بداية المباراة. 15
 بتفقد منصة اإلعالميين والمركز اإلعالمي لضمان سير العمل بسالسة.

إذا كانت المباراة مقامة على أرض النادي، يقوم المسؤول اإلعالمي لتنظيم  دقيقة قبل انتهاء المباراة. 15
ويرافقه المباراة بمعاينة غرفة المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة، 

المسؤول اإلعالمي لرابطة المحترفين اإلماراتية للتأكد من أن المنطقة جاهزة 
 للعمل بعد المباراة.

يخطر المسؤول اإلعالمي لرابطة المحترفين اإلماراتية المسؤول اإلعالمي  دقائق قبل نهاية المباراة 5
 للنادي بأسماء الالعبين المطلوبين للمقابالت الموجزة

 يجهز المسؤول اإلعالمي للنادي الالعبين المطلوبين للمقابالت الموجزة المباراة فور نهاية
إذا كان الفريق يلعب خارج أرضه، يرافق المسؤول اإلعالمي المدير الفني للفريق  دقائق بعد نهاية المباراة 10

 للمؤتمر الصحفي الذي يقام بعد المباراة
فريق يلعب على أرضه، يرافق المسؤول اإلعالمي المدير الفني إذا كان ال دقيقة بعد نهاية المباراة 25

 للفريق للمؤتمر الصحفي الذي يقام بعد المباراة.
ية  15 ها عد ن قل ب قة على األ دقي

 المباراة
 التأكد من أن العبي الفريق والمسؤولون يخرجون عبر المنطقة المختلطة.

مقامة على أرض النادي، يحضر المسؤول اإلعالمي االجتماع إذا كانت المباراة  دقيقة بعد المباراة. 45-60
الذي يقام بعد المباراة مع مسؤولي ومسؤولي المباراة التابعين لرابطة 

 المحترفين اإلماراتية.
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 : قائمة فحص المرافق اإلعالمية2الملحق رقم 

 رابطة المحترفين اإلماراتيةراجع أيضًا الئحة االستادات التابعة ل

 تسجيل وسائل اإلعالممكتب  1.2

 قائمة الفحص الرقم
 تجهيزات مكتب تسجيل وسائل اإلعالم: .1

 .يجب أن يكون المكتب أمام المركز اإلعالمي 
 .يجب توفير طاولة ومقعد واحد 
  يجب توفير نموذج تسجيل وسائل اإلعالم وأدوات الكتابة )قلم(، )يجب التأكد من ذلك يوم

 المباراة(.
  اإلعالميين )يجب التأكد من ذلك يوم المباراة(.تذاكر منصة 
  

 اللوحات اإلرشادية: .2
  رابطة المحترفين اإلماراتيةباستخدام نموذج  واضحة للمكتب لوحة إرشاديةوضع. 
 :وضع لوحات إرشادية حسب التالي 

 .من مكتب تسجيل وسائل اإلعالم إلى المركز اإلعالمي 
  منصة اإلعالميين.من مكتب تسجيل وسائل اإلعالم إلى 
 .من المركز اإلعالمي إلى مدخل المصورين ومنه إلى المنطقة المحيطة بالملعب 

 الموارد البشرية: .3
  يجب توفير متطوع واحد على األقل )يجب التأكد من ذلك قبل انطالق المباراة بثالث

 ساعات(.
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 المركز اإلعالمي  2.2

 قائمة الفحص الرقم
 اإلرشادية:اللوحات  .1

  رابطة المحترفين اإلعالمي باستخدام نموذج  واضحة للمركز لوحة إرشاديةوضع
 .اإلماراتية

 :وضع لوحات إرشادية حسب التالي 
  .من المركز اإلعالمي إلى منصة اإلعالميين 
 .من المركز اإلعالمي إلى غرفة المؤتمرات الصحفية 
 .من المركز اإلعالمي إلى المنطقة المختلطة 

 منافذ الدخول إلى المركز اإلعالمي: .2
  يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من األشخاص )كبار

 الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.
  يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع

 مسؤول األمن الخاص النادي.
 فحص المرافق: .3

 .يجب التأكد من توفير المقاعد والطاوالت بما يكفي لثالثين شخص 
 .التأكد من عمل المكيفات الهوائية 

 فحص المعدات الفنية: .4
 جهاز تلفزيون مع بث للمباراة 
 .جهاز فاكس 
 .جهاز تصوير ضوئي 
  .إنترنت 

 عرضه بوضوح في منطقة المركز اإلعالمي. إذا دعت الحاجة إلى رقم سري، يجب 
 .شاشة تلفزيون تعرض البث الحي للمباراة 
 صندوق اإلسعافات األولية 

 الموارد البشرية: .5
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  يجب توفير متطوع واحد على األقل )يجب التأكد من ذلك قبل انطالق المباراة بثالث
 ساعات(.
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 منصة اإلعالميين 3.2

 قائمة الفحص الرقم
 اللوحات اإلرشادية: .1

  رابطة المحترفين اإلعالميين باستخدام نموذج  واضحة لمنصة لوحة إرشاديةوضع
 .اإلماراتية

 .يجب أن تكون مقاعد اإلعالميين نظيفة ومرقمة بوضوح 
 :وضع لوحات إرشادية حسب التالي 

 .من المنصة اإلعالمية إلى المركز اإلعالمي 
  المؤتمرات الصحفية.من المنصة اإلعالمية إلى غرفة 
 .من المنصة اإلعالمية إلى المنطقة المختلطة 

 منافذ الدخول إلى المنصة اإلعالمية: .2
  يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من األشخاص )كبار

 الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.
  من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع يجب التأكد

 مسؤول األمن الخاص النادي.
 فحص المرافق: .3

  التأكد من توفير المقاعد والطاوالت والمكاتب بما يكفي لعشرين شخصا على األقل؛
 ويجب توفير مقاعد بدون مكاتب تكفي لعشرة أشخاص على األقل.

 الفنية:فحص المعدات  .4
 .االنترنت 

 .إذا دعت الحاجة إلى رقم سري، يجب عرضه بوضوح في منطقة المركز اإلعالمي 
 .توفير مفتاح كهرباء لكل مقعد 
 للمباراة. احي اتلفزيون تعرض بث اتشاش 

 الموارد البشرية: .5
  يجب توفير متطوع واحد على األقل )يجب التأكد من ذلك قبل انطالق المباراة بثالث

 ساعات(.
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 قاعة المؤتمرات الصحفية  4.2

 قائمة الفحص الرقم
 اللوحات اإلرشادية: .1

  رابطة المؤتمرات الصحفية باستخدام نموذج  واضحة للقاعة لوحة إرشاديةوضع
 .المحترفين اإلماراتية

 :وضع لوحات إرشادية حسب التالي 
 .من قاعة المؤتمرات الصحفية إلى المركز اإلعالمي 
  المؤتمرات الصحفية إلى المنطقة المختلطة.من قاعة 

  يتم وضع لوحات تعريفية واضحة بأسماء المدربين على الطاولة الرئيسية
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةباستخدام نموذج 

 المؤتمرات الصحفية: إلى قاعةمنافذ الدخول  .2
  من يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم

األشخاص )كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، 
 والجماهير(.

  يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع
 مسؤول األمن الخاص النادي.

 فحص المرافق: .3
 .التأكد من عمل المكيفات الهوائية 
 الرئيسية. توفير خمسة مقاعد للطاولة 
  م،  0.5يجب أن تكون الغرفة مزودة بقاعدة للكاميرا خلف المقاعد، طولها

 للكاميرات.م، كما يجب تثبيت وصالت تمديدات كهربائية  2م، وعمقها  6وعرضها 
 ( 30يجب تنظيم المقاعد والمكاتب على شكل فصل دراسي بحيث تتسع لثالثين )

 شخص على األقل.
 رابطة المحترفين اإلماراتيةدة من قبل يجب وضع لوحة خلفية معتم. 
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 فحص المعدات الفنية: .4
 :أنظمة الصوت 

 .ثالثة ميكروفونات على الطاولة الرئيسية 
 .ميكروفون متحرك ألسئلة اإلعالميين 
  مكبر وموزع للصوت، وصندوق للكابالت باإلضافة إلى المعدات الفنية

 الكابالت.الالزمة لتوزيع صوت الميكروفون عن طريق 
 الموارد البشرية: .5

 .يجب االستعانة بمترجم للمؤتمر الصحفي المنعقد عقب المباراة 
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 منطقة إجراء المقابالت الموجزة  5.2

 قائمة الفحص الرقم
 فحص المرافق: .1

  رابطة المحترفين يجب وضع لوحة خلفية معتمدة من قبل
 .اإلماراتية

 

 

 المنطقة المختلطة 6.2

 قائمة الفحص الرقم
 اللوحات اإلرشادية: .1

  رابطة المحترفين المختلطة باستخدام نموذج  واضحة للمنطقة لوحة إرشاديةوضع
 .اإلماراتية

 :وضع لوحات إرشادية حسب التالي 
 .من المنطقة المختلطة إلى المركز اإلعالمي 

 منافذ الدخول إلى المنطقة المختلطة: .2
  الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من األشخاص يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب

 )كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.
  يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع

 مسؤول األمن الخاص النادي.
 فحص المرافق: .3

  رابطة المحترفين اإلماراتيةيجب وضع لوحة خلفية معتمدة من قبل. 
  اإلضاءة للمنطقة.التأكد من جاهزية يجب 

 

 مواقع الكاميرات 7.2
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 قائمة الفحص الرقم
 منافذ الدخول إلى مواقع الكاميرات: .1

  يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين
الشخصيات الهامة، والشخصيات وغيرهم من األشخاص )كبار 

 الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.
  يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث

 ذلك، يتم التنسيق مع مسؤول األمن الخاص النادي.
 فحص المرافق: .2

 .يجب التأكد من نظافة مواقع الكاميرات 
  للمنطقة.يجب التأكد من توافر إضاءة جيدة 

 فحص عدد الكاميرات: .3
 هل عدد الكاميرات المركبة مطابق لمخطط كاميرات المباراة؟ 

 

 مواقع المعلقين 8.2

 قائمة الفحص الرقم:
 اللوحات اإلرشادية: .1

  المعلقين باستخدام  واضحة لمواقع لوحة إرشاديةوضع
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةنموذج 

  التالي:وضع لوحات إرشادية حسب 
 .من المركز اإلعالمي إلى مواقع المعلقين 

 منافذ الدخول إلى مواقع المعلقين: .2
  يحب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين

وغيرهم من األشخاص )كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات 
 الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.

  األمني، وفي حالة عدم حدوث يجب التأكد من توفير الطاقم
 ذلك، يتم التنسيق مع مسؤول األمن الخاص النادي.
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 فحص توافر المرافق: .3
 .نظافة مواقع المعلقين 
  توافر ثالثة مقاعد وطاولة في كل موقع من مواقع

 المعلقين.
 نظام التكييف 

 فحص المعدات الفنية: .4
 .مزود كهرباء 
 ( مخارج الخطوط الهاتفيةISDN lines) 
 انترنت 
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 استديوهات التلفزيون: 9.2

 قائمة الفحص الرقم
 اللوحات اإلرشادية: .1

  التلفزيون  واضحة الستوديوهات لوحة إرشاديةوضع
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةباستخدام نموذج 

 :وضع لوحات إرشادية حسب التالي 
 .من المركز اإلعالمي إلى استديو التليفزيون والعكس 
 النقل التلفزيوني إلى االستوديو والعكس. من موقع عربة 
 .من منصة اإلعالميين إلى االستوديو والعكس 

 منافذ الدخول إلى استديو التليفزيون: .2
  يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين

وغيرهم من األشخاص )كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات 
 والجماهير(.الهامة، والالعبين، والفرق، 

  يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث
 ذلك، يتم التنسيق مع مسؤول األمن الخاص النادي.

 فحص المرافق: .3
 :توفير استوديو حسب ما يلي 

 فارغ من كل المحتويات ونظيف 
 مكيف 
 توفير مخارج كهرباء كافية 

 .استخدام شعار المسابقة فقط 
  رابطة المحترفين اإلماراتيةاعتماد التصميم من. 

 

 مكتب جهة البث  10.2

 قائمة الفحص الرقم
 اللوحات اإلرشادية: . 1
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  جهة البث باستخدام  واضحة لمكتب لوحة إرشاديةوضع
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةنموذج 

 منافذ الدخول إلى مكتب جهة البث: . 2
  اإلعالميين يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين

وغيرهم من األشخاص )كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات 
 الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.

  ،يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك
 يتم التنسيق مع مسؤول األمن الخاص النادي.

 فحص المرافق: .3
  ( 5بما يكفي لخمسة )يجب التأكد من توفير الكراسي والطاوالت

 أشخاص على األقل.
 فحص المعدات الفنية: .4

 اإلنترنت 
  إذا دعت الحاجة إلى رقم سري، يجب عرضه بوضوح في

 مكتب جهة البث.
 

 موقع عربة البث الخارجي 11.2

 قائمة الفحص الرقم
 اللوحات اإلرشادية .1

  عربة وضع لوحات إرشادية إلى مواقف سيارات النقل التلفزيوني(
 البث، عربة اإلرسال(.

 منافذ الدخول إلى عربة البث الخارجي: .2
  يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين

وغيرهم من األشخاص )كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات 
 الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.
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  عدم حدوث ذلك، يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة
 يتم التنسيق مع مسؤول األمن الخاص النادي.

 

 الحمامات المخصصة لإلعالميين 12.2

 قائمة الفحص  الرقم
 اللوحات اإلرشادية: .1

  اإلعالميين باستخدام  واضحة لحماماتوضع لوحات   إرشادية
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةنموذج 

 فحص توافر المرافق .2
  أن الحمامات نظيفة.يجب التأكد من 
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 اإلعالميين كشف تسجيل: نموذج 3الملحق رقم 

 

  التاريخ:
النادي 

 المضيف:
النادي  

 الضيف:
 

اسم 
 المتطوع:

 

المؤسسة  االسم الرقم
 اإلعالمية

المسمى 
 الوظيفي

تذكرة منصة 
 اإلعالميين 
 )رقم المقعد(

 التوقيع
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  التوقيع  اسم المسؤول اإلعالمي
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 حضور المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة : كشف تأكيد4.1 الملحق رقم

ساعة  48للمؤتمر الصحفي المنعقد قبل يرجى من السادة ممثلي وسائل اإلعالم تأكيد حضورهم 
 من المباراة، من خالل تعبئة البيانات التالية:

  المسابقة:

  الجولة:

  النادي :

  المؤسسة

  اسم المراسل/ الصحفي

اسم المصور الفوتوغرافي/ 
 التلفزيوني

 

  بيانات التواصل

  تأكيد الحضور

 مالحظة:

ساعة من موعد إرسال هذه الدعوة، سيتم  24الحضور خالل في حال عدم توصل النادي بتأكيد 
 إلغاء المؤتمر الصحفي.
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 كشف تأكيد إقامة المؤتمرات الصحفية قبل المباراة 4.2الملحق 

 

 تفاصيل المؤتمر الصحفي     :    

  :  اســـــــم النـــــــــــــادي 

  :  تاريخ المبـــــــــــــــاراة 

  : المسابقــــــــــــــــــــــــة 

  : الجولــــــــــــــــــــــــــة 

  : تاريخ إقامـــــة المؤتمــر

  : توقيـــــــت المؤتمــــــــر

  :  تاريخ إرســال الدعـــوة 

  :   المدير الفني

  : الالعب األساسي

  : الحضور اإلعالمي 

  

  

  : مالحظات أخــــــــــرى 

 

 اعتماد البيانات 
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  المسؤول اإلعالمي للنادي

  

 

 معلومات عن األندية: 5الملحق رقم 

 1نموذج رقم 
 

  اسم النادي:

  عنوان النادي:

  رقم الهاتف:

  الموقع اإللكتروني الرسمي:

حسابات النادي على شبكات 
 التواصل االجتماعي

 

  العام: البريد اإللكتروني

  اسم االستاد:

  عنوان االستاد:

  سعة االستاد:

 يرجي إرفاق الصورة في ملف منفصل صورة اإلستاد:

اسم المسؤول اإلعالمي 
 للنادي: 
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  رقم الهاتف:

  البريد اإللكتروني:

  تاريخ تأسيس النادي:

  شعار النادي:

األلقاب المحلية التي حصل 
 عليها النادي:

 

 

 

 

األلقاب القارية التي حصل 
 عليها النادي: 

 

 

المشاركة في المسابقات 
 القارية:

 

 

  التوقيع  اسم المسؤول اإلعالمي
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  2نموذج رقم  

 السيرة الذاتية للمدير الفني

  اسم المدرب:
  الجنسية:

  تاريخ الميالد:
الرسمي للنادي(. ويجب أن  الزييرجي إرفاق صورة شخصية للمدرب )مرتديا  صورة شخصية:

 ترسل الصورة في ملف منفصل.
األندية الســــابقة 

 للمدرب:
 العام اسم النادي

   
  
  
  
  

 اإلنجازات وعام تحقيقها اسم النادي إنجازاته كالعب:
   

  
  
  
  

 اإلنجازات وعام تحقيقها اسم النادي إنجازاته كمدرب:
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  التوقيع  اسم المسؤول اإلعالمي
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  3نموذج رقم  

 السيرة الذاتية لالعبين 

  اسم الالعب:
  الجنسية:

  تاريخ الميالد:
  مركز الالعب:

أي حـــقـــائـــق 
ـــن  ـــة ع هـــام

 الالعب: 

 

الرســمي للنادي(. ويجب أن ترســل الصــورة  الزييرجي إرفاق صــورة لالعب )مرتديا  صورة شخصية:
 في ملف منفصل.

ـــــــة  ـــــــدي األن
 السابقة:

 العام اسم النادي 

   
   
   
   
   

 اإلنجازات وعام تحقيقها اسم النادي  إنجازات الالعب
   
   
   
   
   
 

 



 

72 

 

 

 

 : تفاصيل الحساب البنكي لرابطة المحترفين اإلماراتية 6الملحق رقم 

 
 

 المحترفين اإلماراتيةرابطة اسم الحساب: 
 مصرف أبوظبي اإلسالميالمصرف: 

 BAN AE660500000000012888825 آيبــان:

 

  التوقيع  اسم المسؤول اإلعالمي


