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 :الالئحةديباجة 

 بعد اإلطالع على:

 
 بشأن إشهار اتحاد االمارات العربية لكرة القدم، 1972( لسنة 17زاري رقم )القرار الو -
بشأن إقرار النظام األساسي التحاد  17/9/2007ومحضر اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ  -

 االمارات لكرة القدم وتعديالته،
 الدولي لكرة القدم،النظام األساسي لالتحاد  -
 النظام األساسي لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، -
 النظام األساسي لمجلس االتحاد الدولي لكرة القدم، -
 النظام األساسي لرابطة المحترفين اإلماراتية، -
بخصوص  ،للرياضة في شأن الهيئة العامة 2019( لسنة 1المرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

 إشهارها لرابطة المحترفين اإلماراتية.
. فقد أصدرنا الئحة المعدات رابطة المحترفين اإلماراتية إدارةوبناًء على تصديق مجلس  -

 على النحو االتي: 2021/2022للموسم الرياضي 
  



 

 

 التعريفات

التالية تشير المصطلحات المدرجة في الجدول التالي والواردة في هذه اللوائح إلى المعاني 
 المقابلة لكل مصطلح من هذه المصطلحات:

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. الدولة:

 (FIFA)االتحاد الدولي لكرة القدم  الفيفا:

 (AFC)االتحاد اآلسيوي لكرة القدم  االتحاد اآلسيوي:

 (IFABمجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ) :إيفاب

 (UAE FAالقدم )اتحاد اإلمارات لكرة  :االتحاد

 (UAE PLرابطة المحترفين اإلماراتية ) :الرابطة

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 

اختصاصات أخرى واردة في هيئات االتحاد األخرى واية 
 الئحة االنضباط.

 لجنة شبه قضائية تابعة التحاد كرة القدم. لجنة االنضباط:

ب استئنافا بحسلجنة تابعة لالتحاد وتختص بنظر القرارات  لجنة االستئناف:
 اختصاصها الوارد بالئحتها.

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

التعليمات أو التعديالت الخاصة بهذه اللوائح التي يتم  التعاميم:
إرسالها إلى األندية األعضاء في صورة خطابات رسمية 

 م.قبل و/أو أثناء الموس



 

 

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

 بموجب اتفاق كتابي بين الرابطة والنادي.

االسم الرسمي للنادي بما في ذلك االسم القياسي  اسم النادي:
 المختصر.

سم حول رقبة القميص أو الزي الرياضي أو  3رباط عرضه  منطقة الياقة:
المالبس العلوية ويبدأ هذا الرباط من فتحة الرقبة )في 

 أسفل الياقة الظاهرة.حالة عدم وجود ياقة( أو 

منطقة الدخول الخاضعة 
 للمراقبة:

األماكن المخصصة إلقامة المباريات والفعاليات األخرى، 
وأسوارها  على سبيل المثال ال الحصر، االستادات

ومحيطها الخارجي والمجال الجوي فوق اإلستاد وكافة 
األماكن األخرى ذات الصلة بالمسابقة بما في ذلك مواقع 
المرافق والمراكز اإلعالمية ومراكز البث الدولية ومواقع 
التدريب الرسمية والفنادق الرسمية المخصصة )على 
سبيل المثال ال الحصر الفنادق الرسمية لألندية 

لمشاركة(، وأماكن ومرافق االستضافة والمناطق ا
المخصصة للشخصيات الهامة والمناطق األخرى التي 
يتم تنظيم الدخول إليها بموجب نظام اعتماد الرابطة 
باإلضافة إلى المناطق المحيطة والمجاورة للمواقع 

 المذكورة أعاله.

كأس السوبر االماراتي و/أو  دوري ادنوك للمحترفين :المسابقة / المسابقات
تحت  المحترفيندوري و/أو  كأس رابطة المحترفينو/أو 
 عام. 21

اللوائح الملزمة ذات الصلة بالمسابقات التابعة لرابطة  :لوائح المسابقات
المحترفين اإلماراتية والصادرة من قبل الرابطة لتنظيم 
مسابقاتها ذات الصلة من حيث حقوق وواجبات 

 ة المشاركة في هذه المسابقات.ومسؤوليات األندي



 

 

تتكون مجموعة العينات الكاملة من قميص واحد  مجموعة العينات الكاملة:
وشورت واحد وزوج من الجوارب بحالة مالئمة لالستخدام 
في مباريات المسابقة. ويجب أن تظهر جميع العناصر 
اإللزامية للمسابقة ذات الصلة على األدوات الثالث التي 

المجموعة الكاملة. وبصفة خاصة يجب أن تكون هذه 
يظهر على أدوات هذه المجموعة رقم واسم الالعب )إن 

 وجد( باإلضافة إلى إعالن الراعي )إن وجد(.

تمثيل األشكال الهندسية والتصميمات وغيرها من  :العناصر التزيينية
العناصر الجمالية بخالف العالمات التعريفية للنادي 

ف إلى وتستخدم في تصميم أي والمصنعين التي تضا
 معدة. 

تشمل المعدات معدات اللعب والملعب والمعدات  المعدات:
 الخاصة والموضحة في الملحق رقم ) أ (.

دوري المحترفين الذي تنظمه رابطة المحترفين  :دوري ادنوك للمحترفين
اإلماراتية ويشارك فيه الفريق األول لكل نادي من األندية 

 األعضاء.

مسابقة الدوري التي تنظمها الرابطة والتي تشارك فيه  عام: 21تحت  المحترفيندوري 
 .عام في األندية 21فرق تحت 

 .مسابقة سنوية تنظمها الرابطة بين األندية المحترفة :كأس رابطة المحترفين 

دوري ادنوك مباراة واحدة تنظمها الرابطة بين بطل  :كأس السوبر االماراتي 
وبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة وفقًا  للمحترفين

 .كأس السوبر االماراتي لالئحة 

الالئحة التي تحكم المعدات والمالبس التي يستخدمها  الئحة المعدات:
الالعبون والحكام في مباريات المسابقات التي تنظمها 

 رابطة المحترفين اإلماراتية.



 

 

ظمة المعتمدة والمعلنة من قبل مجلس القواعد المن قانون لعبة كرة القدم:
 االتحاد الدولي لكرة القدم )إيفاب( 

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 أو حادث خارج نطاق القدرة المعقولة ألي طرف. 

ال الحصر، طقس عاصف بشكل  ويشمل على سبيل المثال
غير 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 فوضى هائلة أو إضراب أو إغالقات تعجيزية أو 

 .دنيأي إجراءات صناعية أو عصيان م

طريقة نسيج تقوم بدمج أنماط معينة مترابطة من حيث  نسيج جاكار:
التكوين وتتم صناعتها عن طريق دمج مجموعة من 

ويشير هذا المصطلح في حقيقة الخيوط و/أو التركيبات. 
األمر إلى نوع من ماكينات الخياطة. وتتحكم هذه 
الماكينة بشكل مستقل في اإلبر أو مجموعات صغيرة 
من اإلبر الموجودة على الماكينة والتي تساعد على 
خياطة النماذج المعقدة وعالية الجودة. ويمكن تكرار 

 سم، حسب الرغبة ودرجة تطور 1نمط الخياطة كل 
 الماكينة. 

يشير الوصف يسار أو يمين إلى جانب الجسم كما يراه  :يسار أو يمين
 الشخص الذي يرتدي المالبس والمعدات ذات الصلة.

الفترة التي تبدأ من إقامة أول مباراة لكرة القدم تنظم  :موسم الدوري
 كأستحت رعاية رابطة المحترفين اإلماراتية )سواء كانت 

دوري أو  كأس رابطة المحترفين أو  السوبر االماراتي 
( وتنتهي بنهاية أخر مباراة تنظمها ادنوك للمحترفين

رابطة المحترفين اإلماراتية )سواء كانت في مسابقة 



 

 

أو  دوري ادنوك للمحترفينأو  كأس رابطة المحترفين 
 عام(. 21تحت  المحترفيندوري 

مرخص شركة تصمم وتنتج )مباشرة أو عن طريق شركة  المصنع:
لها ال تملك أي عالمة تجارية( وتبيع المنتجات التي تحمل 
العالمة التجارية المسجلة في األسواق الرياضية. وال 
تعتبر الجهات الموزعة للمنتجات المشار إليها من ضمن 

 .المصنعين

العالمة التجارية المسجلة للمصنع والتي تظهر على  العالمات التعريفية للمصنعين:
( من هذه 39كما هو موضح في المادة رقم )المعدات 
 اللوائح.

أي مباراة كاملة من مباريات مسابقة رابطة المحترفين  المباراة:
اإلماراتية )بما في ذلك الوقت اإلضافي والركالت 
الترجيحية( وتشمل المباريات المؤجلة أو التي يتم تأخيرها 

 عن موعدها و/أو المباريات المعادة.

مسؤول المباراة المعين من قبل الرابطة وفقًا ألحكام   اة:مراقب المبار
 .هذه الالئحة ولوائح الرابطة ذات الصلة

جميع الحكام والحكام المساعدين والحكم الرابع  مسؤولو المباراة:
المدرجين في القائمة الدولية وغيرهم من المسؤولين 
المعينين، بما في ذلك الحكم الخامس إذا تمت االستعانة 

 ه بجانب الحكام المساعدين اإلضافيين.ب

كافة العاملين في وسائل اإلعالم المقروءة والمحررين  وسائل اإلعالم:
المباشرين والمصورين وأطقم األخبار التلفزيونية 
وممثلي الجهات المالكة لحقوق البث، والمخولين 
بالحصول على بطاقة اعتماد اإلعالم وفق ما هو محدد 

 المحترفين اإلماراتية.من قبل رابطة 

معدات اللعب التي ترتديها األندية في مبارياتها على  :الطقم األول )األساسي(
 أرضها.



 

 

معدات اللعب التي ترتديها األندية وتحمل ألوان مختلفة  الطقم الثاني )االحتياطي(:
 ومغايرة عن ألوان الطقم األول األساسي للفريق.

أو الشعار الرسمي المسجل الذي يختاره النادي الشارة  :شعار النادي الرسمي
 .ليمثله

تميمة النادي الرسمية المسجلة التي يختارها النادي  :التميمة الرسمية للنادي
لتعريفه أو الدعاية له أو لتمثيل الفريق الممثل للنادي 

 أو النادي نفسه. 

الرسمي، يختاره الرمز أو الرسم المسجل غير شعار النادي  :الرمز الرسمي للنادي
النادي ليمثله أو يمثل الفريق الممثل للنادي بشكل 
رسمي ويتضمن أي رمز وطني للدولة الموجود فيها 

 النادي.

الالعبون المسجلون والمشاركون في المسابقة وأي  الالعبون المشاركون:
 العبون آخرون تحت سلطة رابطة المحترفين اإلماراتية.

األندية التي تشارك في المسابقة تحت سلطة النادي  المشاركة:الفرق / األندية 
 العضو ورابطة المحترفين اإلماراتية.

الشعار الرسمي لرابطة المحترفين اإلماراتية و/أو  شعار رابطة المحترفين اإلماراتية:
الشعارات الرسمية األخرى، التي ال تستخدم إال من قبل 

 .بل األطراف المعنيةالرابطة، بخالف ما يتفق عليه من ق

الموقع اإللكتروني الرسمي 
 لرابطة المحترفين اإلماراتية:

www.agleague.ae 

رابطة المحترفين اإلماراتية 
 )الرابطة(:

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

المحترفين اإلماراتية والتي تتألف من األندية المحترفة 
التي يحق لها المشاركة في دوري المحترفين لموسم 

والمسؤولة عن تسويق وتنظيم واستثمار  2021-2022
 البطوالت الخاصة بها.



 

 

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

 األساسي للرابطة.

المشكلة بموجب قرار من مجلس إدارة لرابطة  اللجنة اللجنة الفنية:
المحترفين اإلماراتية وتتولى المهام المنصوص عليها 
في هذه الالئحة وطبقًا   لقرار تشكيلها وبالتنسيق مع 
لجنة المسابقات في االتحاد فيما يتعلق باألمور 

 المشتركة.

مهام تنفيذ اللوائح  هي األقسام اإلدارية المنوط اليها اإلدارة التنفيذية للرابطة:
والقرارات الصادرة عن الرابطة و/او مجلس اإلدارة 
واالشراف على تنظيم المسابقات والتنسيق ما بين 
اللجان الفرعية بعضها ببعض وبين هذه اللجان واألندية 

 المحترفة.

تشمل عناصر/مكونات اللعب مثل القميص والشورت  معدات اللعب:
 والجورب.

اإلجراءات الواجب على األندية اتباعها لتوفير المرافق  دة:إجراءات ضبط الجو
المناسبة أو تنظيم المباريات داخل اإلستاد التابع لها فيما 

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

 ولوائح اإلستادات.

ملصقة أو عنصر من العناصر الخاصة بطاقة أو  ختم الجودة:
بالمصنعين، مصممة لتعريف المعدات وحمايتها من 

 التقليد.

العالمة التجارية المسجلة في السجل الرسمي للدولة،  العالمة التجارية المسجلة:
وتشمل جميع أنواع اإلعالنات مثل االسم والشعار وخط 

 اإلنتاج والشعار الرمزي والنص. 



 

 

اللوائح و/أو السياسات التي يتم إعدادها ونشرها كافة  اللوائح:
من قبل االتحاد و/أو الرابطة للعمل بموجبها فيما يتعلق 
بالمسابقات التي تنظمها الرابطة، والتي تشمل على 
سبيل المثال ال الحصر، النظام األساسي لالتحاد، النظام 
األساسي للرابطة، الئحة االنضباط، الئحة المسابقة، الئحة 

تادات الرابطة، الئحة معدات الرابطة، الئحة الرابطة إس
لبرنامج الشباب، الئحة اعتماد الرابطة، الئحة الرابطة 
لإلعالم، الئحة التجارية / التسويقية للرابطة ودليل األمن 

 .والتعميمات التي تصدرها الرابطة والسالمة للرابطة

سم  12مساحة خالية بطول يجب أن يحتوي كل كم على  :المساحة الخالية بالكم
سم في المنتصف بطول الخياطة الخارجية لكال  8وعرض 

الكمين وتوضع على هذه المساحة شارات معينة وال يتم 
وضع أي عالمات تعريفية للمصنع ويجب أن تتوسط هذه 

  الشارات بين منطقة الكتف ومنطقة الكوع.

أو تصريح، أو عالمة  أي نوع من أنواع اإلعالنات )رسالة، إعالنات الراعي:
الراعي التجارية، وغيرها( تم االتفاق على استخدامها 
بموجب اتفاقية بين النادي أو الغير سواء بمقابل أو دون 

 أية رسوم.

 أي معدات غير معدات اللعب. المعدات الخاصة:

 جميع أعضاء بعثة الفريق مجتمعون. :بعثة الفريق

 مسؤولي الفريق. الالعبون وجميع :أعضاء بعثة الفريق

جميع المديرين الفنيين والمدربين المساعدين ومدراء  :مسؤولو الفريق
الفريق والمسؤولين اإلعالميين والطاقم الطبي )األطباء 
وأخصائي العالج الطبيعي وغيرهم( وممثلي النادي 
والموظفين اآلخرين الذين يعينهم النادي ليمثلوه في 

والذين يكونون جزءًا  منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة
 من بعثة الفريق.



 

 

ملصقة تعريفية يستخدمها المصنعون لتعريف المادة  ملصقات تعريفية:
المستخدمة في تصنيع معدة معينة أو في شرح 

 مصطلح يحدد طريقة التصنيع.

 

 
 

 

 

  



 

 

 ولوضع سياقًا عامًا لها، ينطبق ما يلي:تطبيقًا ألغراض هذه الالئحة 

  صيغة الجمع والعكس.تشمل صيغة المفرد 

 .تشمل صيغة المذكر صيغة المؤنث والعكس 

 .تتضمن اإلشارة إلى األشخاص، الشخص االعتباري أو الشركة 

 
  



 

 

 األول: المبادئ األساسية  الفصل

 نطاق التطبيق .1

رابطة التي تقام تحت إشراف المسابقات تطبق هذه اللوائح على جميع مباريات  .1
 .المحترفين اإلماراتية

هذه اللوائح إعالنات الرعاة والعالمات التعريفية للُمصنعين واعتماد كافة تحكم  .2
المعدات المستخدمة في المباريات داخل منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة بمعرفة 

 األشخاص التالي ذكرهم:

 الالعبون والجهاز الفني واإلداري. (1

 مسؤولو المباراة، و (2

 األعالم.جامعو الكرات ومرافقو الالعبين وحاملو  (3

تغطي هذه اللوائح أيضا العالمات التعريفية للمصنع التي يتم وضعها على المعدات  .3
 الخاصة مثل الكرات ومعدات الملعب.

في حالة عدم وجود إمكانية لتطبيق أحكام هذه اللوائح، تطبق األحكام ذات الصلة  .4
 كرة القدمقانون لعبة و رابطة المحترفين اإلماراتيةالمذكورة في لوائح مسابقات 

 .االتحاد الدولي لكرة القدمالمعتمدة من ولوائح المعدات 

يلتزم األشخاص السابق ذكرهم بأحكام هذه اللوائح عند قيامهم بالمهام الرسمية  .5
في أي مكان من  رابطة المحترفين اإلماراتيةأثناء أي مباراة من مباريات مسابقات 

األماكن داخل منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة وحال قيامهم بتمثيل النادي المعني. 
وبعد وأثناء ويشمل ذلك وقت اإلحماء داخل الملعب وجميع األنشطة الرسمية قبل 

المباراة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، المقابالت والمؤتمرات الصحفية 
 المشتركة، حتى مغادرة الجميع لإلستاد. الرسمية والمناطق

 يتحمل النادي مسؤولية امتثال العبيه ومدربيه ومسؤوليه لتطبيق هذه اللوائح. .6

 ال تتضمن هذه اللوائح أحكام تتعلق بأحذية كرة القدم. .7

  



 

 

 

 إجراءات االعتمادالفصل الثاني: 

 العامة المبادئ .2

 يخضع اعتماد جميع المعدات لألحكام التالية: .1

عن االلتزام الكامل بهذه اللوائح وغيرها من القوانين  النادي مسؤوالً يعد  (1
رابطة المحترفين عن واللوائح واإلرشادات والقرارات المعمول بها والصادرة 

 فيما يتعلق بأي من المعدات المستخدمة في المباريات. اإلماراتية

ما هو يخضع استخدام أي من المعدات في الملعب لسلطة الحكم المباشرة ك (2
 .قانون لعبة كرة القدمفي مشار إليه 

 يحظر استخدام أي من المعدات التي ال تتطابق مع هذه اللوائح. (3

 رابطة المحترفين اإلماراتيةينبغي التقدم بطلب كتابي للحصول على موافقة  (4
على استخدام أو ارتداء أي من المعدات في أي مباراة من مباريات مسابقات 

وذلك في المواعيد النهائية المحددة في لوائح  اراتيةرابطة المحترفين اإلم
 المسابقة ذات الصلة.

 رابطة المحترفين اإلماراتيةمسابقات  .3

لفحصها،  رابطة المحترفين اإلماراتيةتلتزم األندية بتقديم عينة من معدات اللعب ل .1
رابطة المحترفين ( يوم على األقل من بداية موسم مسابقة 30) ثالثونوذلك قبل 

معدات اللعب وفي جميع األحوال ال يجوز للنادي لعب أي مباراة قبل اعتماد  .ماراتيةاإل
 .الرابطةالخاصة به من 

( 30قبل ثالثون ) بتسليم تصاميم إلكترونية لمعدات اللعب المراد اعتمادهااألندية لتزم ت .2
 وفقًا للصيغ التالية:وذلك  يومًا على األقل من بداية موسم مسابقات الرابطة،

 (AI) ملف أدوبي االستريتور فيكتور .1

 (PDFملف أدوبي اإلستريتور فيكتور ) .2

 (JPGأدوبي فوتوشوب بيكسل ) 300dpiملف  .3



 

 

 (2.3للبند )معدات اللعب وفقًا اإللكترونية لتصلللاميم لفي حال عدم تسلللليم النادي ل .3
ادي لنيلعبها ايتم مخالفة النادي طبقًا إلجراءات ضلللبط الجودة في أول مباراة ، أعاله

 .الرابطةضمن مسابقات 

 عملية االعتماد .4

للفحص المبدئي،  رابطة المحترفين اإلماراتيةإلى لنادي تقديم أي من المعدات ليجوز  .1
وذلك في أي وقت من األوقات. وال يعفي القرار المبدئي الذي يتم اتخاذه في هذه 

لفحص ال لالمعدات  تقديم)إن  الحاالت النادي من التزامه باالمتثال إلجراءات االعتماد.
 (. الرابطةيعني بالضرورة اعتمادها من قبل 

ويتم إخطار النادي المعني ، عملية الفحص واالعتماد رابطة المحترفين اإلماراتيةتتولى  .2
 .كتابياً بالقرار المتخذ 

( طقم على األقل وبحد أقصى 2على كل نادي تسجيل عدد )يجب قبل بداية كل موسم  .3
 تقديمحراس المرمى، ويجب على النادي ق ويستثنى من ذلك فري( أطقم لكل 4عدد )

  :التالية للفحص واالعتماد اللعب معدات

 ،(القميص والشورت والجوارب :األساسياألول )الطقم   .أ

 ،(القميص والشورت والجوارب :)االحتياطي الطقم الثاني .ب

 الطقم الثالث و/أو الرابع )إن وجد( )القميص والشورت والجوارب(. .ج

عليها ملصقًا المذكورة أعاله على أن يكون معدات اللعب عينات يجب تقديم جميع 
 (.10( واسم الالعب )راجع المادة رقم 9رقم الالعب )راجع المادة رقم شكل 

يتحمل مراقب المباراة مسؤولية مراقبة االلتزام بهذه اللوائح في مكان إقامة المباراة  .4
المشكوك فيها معدات اللعب االحتفاظ بعينة من  . ويحق لمراقب المباراةتهاقبل بداي

المعدة/المعدات التي عينة وذلك عقب المباراة، على أن يقوم مراقب المباراة بتقديم 
 إلعادة فحصها مرة أخرى. رابطة المحترفين اإلماراتيةباالحتفاظ بها إلى قام 

 حراس العبيه أومن قبل بالفعل تم استخدامه قد إلغاء تسجيل أي طقم ال يمكن للنادي  .5
 .  رابطة المحترفين اإلماراتيةالمرمى في أي مباراة رسمية ضمن مسابقات 

مع إرسال عينة كاملة  رابطة المحترفين اإلماراتيةيجب على النادي تقديم طلب إلى  .6
النادي ( خمسة أيام عمل على األقل من المباراة التي يريد 5أي طقم جديد قبل ) لتسجيل

 طقم فيها.استخدام ال



 

 

 سريان االعتماد .5

رابطة التي تم اعتمادها وتسجيلها من قبل إال  اللعب معداتللنادي استخدام  ال يجوز .1
قدرها سيتم فرض غرامة ، أحكام هذه المادةفي حال مخالفة و، المحترفين اإلماراتية

 .طبقًا إلجراءات ضبط الجودة ن ألف درهمو( عشر20,000)

في حالة قيام النادي بتغيير أي معدة من المعدات ذات الصلة بأي شكل من األشكال  .2
عقب الحصول على االعتماد، يعد االعتماد المشار إليه الغيًا حتى يتم فحص المعدات 

 .رابطة المحترفين اإلماراتيةالتي تم تعديلها والموافقة عليها من قبل 

و/أو  المسجلة يمكن تغيير األلوانأعاله،  (4)مادة ( من ال6و 5رقم )بالبندين دون اإلخالل  .3
إذا قام النادي بتقديم طلب كتابي )في حال لم يتم استخدامها( المعدات المسجلة 

( أيام على األقل من موعد 7للموافقة على تغيير المعدات أو األلوان قبل سبعة )
حاالت القوة القاهرة المباراة باإلضافة إلى تقديم عينة من المعدات الجديدة. وفي 

التي يصعب فيها االلتزام بالموعد النهائي المحدد )سبعة أيام(، يجب أن يقدم النادي 
 دليل إلثبات حالة القوة القاهرة.

 اإلجراءات التي يتم اتخاذها في حالة الرفض .6

ألي من المعدات، يجوز استئناف القرار كتابة  رابطة المحترفين اإلماراتيةفي حالة رفض  .1
القرار. وتملك اللجنة  تبليغمن تاريخ أيام عمل ( 5)خمسة في غضون الفنية  لجنةالأمام 

صالحية اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق باعتماد المعدات أو أي منها من الفنية 
  .بالقرارعدمه. على أن يتم إخطار النادي المعني كتابة 



 

 

 معدات اللعبصل الثالث: الف

 القسم األول: الشروط العامة

 معدات اللعب .7

اللعب باستمرار على أن يقوم  نفس معداتيجب على جميع العبي النادي الواحد ارتداء  .1
 على تصنيع هذه المعدات نفس المصنع بشكل دائم.

العناصر لعبة كرة القدم، يجب أن تتم صناعة جميع قانون من  (4)للقانون رقم  وفقاً  .2
المكونة لمعدات اللعب طبقًا لقوانين اللعبة، على أن يسمح باستخدامها وفق رغبة 
النادي شريطة أال تؤثر على رؤية وتمييز الالعبين تحت أي ظرف من الظروف السائدة 

 كالطقس واإلضاءة.

، قد تحتوي معدات اللعب على أدوات اإلدارة التنفيذية شريطة الحصول على موافقة .3
تحسين األداء أو أي أدوات مماثلة لدعم أداء الالعبين. ويجب أال تؤثر هذه خاصة ب

المعدات على تطابق المظهر المرئي لمعدات اللعب الخاصة بالعبي النادي الواحد، 
 على:

بأدوات شفافة أو بنفس لون معدات اللعب المرتبطة  أن تكون هذه األدوات (1
 ،األداء

األدوات بالشكل الذي يحد من قدرة الالعبين أال يتم تصميم أو استخدام هذه  (2
ومسؤولي المباراة والمشاهدين ووسائل اإلعالم على تمييز الفريق المنافس 

 بغض النظر عن الظروف السائدة كالطقس أو اإلضاءة،

 ال تحمل أي عالمات تعريفية خاصة بالنادي أو المصنعين، وأ (3

 اصة.على معدات اللعب الخ تزيينيهعناصر أال تستخدم ك (4

تتكون كل معدة من معدات اللعب من أجزاء يتم تجمعيها لعمل قميص كامل أو  .4
شورت أو جوارب كاألكمام أو ياقة القميص أو نصف الشورت أو الجانب العلوي من 
الجوارب. وقد تختلف هذه األجزاء من حيث نوعية القماش )القطن أو البوليستر على 

 لمنسوجة على سبيل المثال(.سبيل المثال( و/أو التقنية )المالبس ا



 

 

ال تصنع أجزاء معدات اللعب التركيبية أو المواد المستخدمة في األرقام أو األسماء أو  .5
الشعارات التي تعرف بهوية النادي أو المصنعين أو الغير، من مواد عاكسة أو مختلفة 

 المياه.في اللون أو الشكل بسبب أية تأثيرات خارجية بما فيها الضغط أو اإلضاءة أو 

سياسية أو دينية أو شخصية شعارات رسائل أو عرض أية ال يجوز لالعبين والمسؤولين  .6
أو إبراز أي  أجسادهم على على معدات اللعب الخاصة بهم أو أي صيغةأية لغة أو ب

رسائل أو شعارات تجارية أية  عرض يجوز، كما ال معدات أخرى قد تحمل تلك الرسائل
، وفي حال (59وإلى  55)باستثناء المذكورة والمحددة بشكل صريح في المواد من 

 رفع األمر للجنة االنضباط. مخالفة ذلك سيتم

 األلوان .8

ألوان معدات اللعب المختارة في نموذج قيد الالعبين أو نموذج  كافة يجب تسجيل .1
 .فيذيةاإلدارة التنمعدات اللعب الصادر من قبل 

الذي يرتديه الالعبين أو حارس المرمى )القميص والشورت الطقم ال يجوز أن يحتوي  .2
( ألوان. وال تعتبر األلوان المستخدمة في العالمات 4والجوارب( على أكثر من أربعة )

والمصنعين و/أو غيرها من اإلشارات والعالمات من ألوان معدات لألندية التعريفية 
ذلك، يجب أن يكون هناك لون سائد على القميص والشورت اللعب. وعالوة على 

 والجوارب.

في حالة وجود ثالثة أو أربعة ألوان على سطح معدات اللعب، يجب أن يكون إحدى هذه  .3
إال إذا كان القميص  ،األلوان هو اللون السائد على أن تكون بقية األلوان أقل انتشارا

لونين بالتساوي وال يوجد لون سائد بينهم. مخطط أفقيا أو عموديا أو كاروه باستخدام 
ويجب أن يكون اللون السائد ظاهر بنفس الدرجة على الجانب األمامي والخلفي لمعدات 
اللعب. وإذا كانت القمصان مخططة أفقيا أو عموديا أو كاروه باستخدام لونين بالتساوي 

جود على صدر القميص وال يوجد لون سائد بينهم، يستخدم اللون الثالث أو الرابع المو
بشكل ال يؤثر على اللونين األساسيين المستخدمين في الخطوط أو المربعات على أن 

 يكون لون الشورت أو الجوارب من بين هذين اللونين.

يجب أن يكون اللون الرئيسي )السائد( ظاهر بنفس الدرجة على الجانب الخلفي  .4
 واألمامي للمعدات ذات الصلة.



 

 

، قد يستخدم لون خامس مع األسماء واألرقام )اسم ( أعاله2-8)دون اإلخالل بالمادة رقم  .5
ورقم الالعب على سبيل المثال(. وتكون األلوان المستخدمة مع األرقام واألسماء 

 واحدة لجميع العبي الفريق بخالف حراس المرمى.

أو النمط على سبيل يجب أن تتطابق األكمام فيما يتعلق باللون والمظهر )التصميم  .6
تكون يجب أن كان القميص مخطط أفقيا أو عموديا أو دائريا أو كاروه، وفي حال المثال(، 
 .في القميص األساسيين المستخدمينبأحد اللونين  األكمام

 
ال يعتبر القميص ذو الخطوط األفقية والرأسية الصغيرة التي تغطي طول وعرض  .7

مم )خطوط رفيعة(  2عرض المساحة بين كل خطين منها  القميص والتي ال يتجاوز
سم  5قميصا مخططا، إذ إنه يجب أن تبعد هذه الخطوط عن بعضها البعض بمسافة 

 حتى يعتبر القميص مخططا.

 طقم على األقل يجب على كل نادي ان يكون لديه، األساسي األول الطقمباإلضافة إلى  .8
باستخدام نموذج قيد الثاني الطقم اإلعالن عن ويجب أن يتم بلون ثاني )لون احتياطي(، 

كل  الثاني فيالطقم الالعبين أو نموذج معدات اللعب. ويجب أن يقوم النادي بإحضار 
 ذات الصلة. رابطة المحترفين اإلماراتيةمباريات مسابقة مباراة من 

الطقم عن ألوان ومتباين بشكل ملحوظ  )األساسي( األولالطقم يجب أن تختلف ألوان  .9
من األلوان  (األساسي)أن الطقم األول  في حال، اللبسولتجنب  ،)االحتياطي( الثاني

ولن يتم  .الفاتحة األلوانمن  (االحتياطي)الطقم الثاني يجب أن تكون ألوان الغامقة، 
اعتماد ألوان أطقم الالعبين وحراس المرمى في حال كانت من ذات اللون ولكن بدرجات 

واللون الثاني  (األخضر الغامق)اللون األول ، على سبيل المثال وليس الحصر، مختلفة
 األخضر الفاتح(.)



 

 

 
العبي نفس أطقم  حارس المرمى بشكل ملحوظ عن ألوانأطقم يجب أن تختلف ألوان  .10

مباراة من كل حارس المرمى في  طقمالفريق. وعالوة على ذلك، يجب أن تختلف ألوان 
قانون لعبة كرة حكام المباراة )راجع طقم الفريق المنافس و طقمالمباريات عن ألوان 

نادي االلتزام  كل كما يجب علىالمتعلق بمعدات الالعبين(.  4القانون رقم  القدم
ألطقم حراس المرمى في حال )من أحد درجات األلوان الفاتحة( تقديم لون ثالث أو رابع ب

)االحتياطي( باللون األسود أو من أحد الطقمين األول )األساسي( أو الثاني كان أحد 
ويجب أن تتطابق جميع معدات اللعب الخاصة بجميع حراس درجات األلوان الداكنة، 

 المرمى في نفس الفريق.

معدات حراس المرمى المقيدين في األندية، نفس ألوان الالعبين ويجب أن يرتدي جميع  .11
لهم عند االشتراك في المسابقة. وال يجوز اإلدارة التنفيذية التي أخطرت بها اللعب 
، وفي حال مخالفة ذلك سيتم مخالفة غير معتمدة من اإلدارة التنفيذيةألوان  ارتداء

 .النادي طبقًا إلجراءات ضبط الجودة

المقرر ارتداؤه في مباريات المسابقة على  الطقمبتحديد ألوان اإلدارة التنفيذية  تقوم .12
. ويقوم اختيار األلوان على كل مباراةقبل بداية بألوان األطقم أن يتم إخطار األندية 

الموضح في نموذج قيد )األساسي(  األول لطقمهالمبدأ الذي يقر بارتداء كل فريق 
ويحق للنادي المستضيف  ،الالعبين أو نموذج معدات اللعب أثناء مباريات المسابقة



 

 

ألي طقم آخر في حال مخاطبة المعتمد للمباراة  الطقملون تغيير و/أو الضيف إمكانية 
ساعة من استالم كشف األلوان للمباراة ذات  24 بحد أقصاهكتابيًا اإلدارة التنفيذية 

س أو ثبت عدم مناسبتها للبث حال تسبب ألوان الفريقين في حدوث لبفي ،  والصلة
 ،س(صة بل )الالعبين والحراالخا بتحديد ألوان المالبساإلدارة التنفيذية  التلفزيوني، تقوم

أو الرابع  أو الثالث الثانيأو على األلوان الخاصة باللون األول بناء اختيار األلوان ويكون 
 لكل فريق، على أن تكون أولوية تحديد األلوان في حال وجود تعارض وفقًا للتالي:

 مالبس العبو الفريق المضيف (1

 مالبس العبو الفريق الضيف (2

 الفريق المضيفمالبس حارس مرمى  (3

 مالبس حارس مرمى الفريق الضيف (4

الطقم الثاني أو بطقم مجمع من الطقم األول مع الضيف اللعب قد يطلب من الفريق 
 .أو الرابع الثالث

مع عدم إحضار في حال الوصول إلى استنفاذ كامل لجميع الخيارات المشار إليها أعاله،  .13
تختلف عن طقم الفريق المضيف  يجب أن الفريق الضيف لألطقم االحتياطية والتي

دقيقة من موعد انطالق المباراة،  15لمدة  االنتظاريتم المحدد من اإلدارة التنفيذية، 
إلغاء المباراة يتوجب على الحكم وفي حال تعذر إحضار المالبس من قبل الفريق الضيف 

 (.0-3واعتبار الفريق الضيف خاسرًا بنتيجة )

الطقم المعتمد من قبل اإلدارة التنفيذية للمباراة إحضار  اركةالمشيجب على األندية  .14
لكل مباراة من  (وحراس المرمى)الالعبين لجميع  وطقم ثاني مغاير من حيث اللون

وفي حال فشل  ألوان الطقمين. بينوضمان عدم وجود أي تشابه  ،مباريات المسابقة
سيتم فشل إلى إلغاء المباراة، النادي في االلتزام بما ورد في هذا البند ولم يؤدي ال

آالف درهم وفقًا إلجراءات ضبط  عشرة( 10,000تغريم النادي المعني بغرامة قدرها )
 الجودة.

إذا رأى الحكم، قبل بدء المباراة، إمكانية تسبب األلوان في حدوث أي لبس، قد يطلب  .15
 .أعاله (12-8) ةوفقًا لما جاء في الماد يرتدوه الذيالطقم الفريقين تغيير ألوان  من



 

 

في حال استخدام الشورت الحراري، يجب أن يكون بنفس اللون األساسي للشورت  .16
 .أو لون الجزء األسفل من الشورت الرسمي

، يجب أن تكون أكمام القميص اللعبقميص تحت  في حال استخدام القميص الحراري .17
على تكرار نمط األلوان أو بنفس  اللعبقميص اري بنفس اللون األساسي ألكمام الحر

 .اللعبقميص  أكمام

يجب أن يكون الشريط المستخدم في تثبيت الجوارب و/أو واقي الساق بنفس اللون  .18
أفقيا أو عموديا أو كاروه  األساسي للجوارب. وفيما يتعلق بالجوارب المخططة

أن  ىباستخدام لونين مختلفين بالتساوي، يجب أن يكون الشريط بأحد هذين اللونين، عل
يخلو هذا الشريط من العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع واإلعالنات الخاصة بالرعاة 

 والعناصر التزيينية وغيرها.

 األرقام .9

يجب أن يظهر الرقم بوضوح على منتصف ظهر القميص المستخدم أثناء اللعب.  .1
ويتراوح ارتفاع الرقم الموجود على ظهر القميص الذي يستخدمه الالعبين في جميع 

سم، على أن يظهر الرقم بوضوح في منتصف ظهر القميص.  35و 25المباريات بين 
 نموذج من كافة زوايا وأطراف سم 5و 3يتراوح عرض الرقم بين يجب أن ومن ناحية أخرى 

غير بنماذج  أرقاممعدات اللعب التي يطبع عليها ، ولن يتم اعتماد المستخدم الرقم
. باإلضافة إلى األرقامنماذج تشابه في بعض عليها أو التي يالحظ أو مميزة واضحة 

 ذلك، يجب أن يظهر الرقم بوضوح عند إدخال القميص في الشورت.

 



 

 

رقم الالعب على الجانب األمامي للقميص في أي مكان على مستوى  يمكن أن يظهر .2
سم، على أن يكون بنفس لون الرقم  15سم و 10الصدر. ويجب أن يتراوح ارتفاع الرقم بين 

 الموجود في الخلف.

يجب أن يظهر رقم الالعب الموجود على الجانب األمامي للشورت على أي من الساقين  .3
 سم. 15و 10رقم بين ويجب أن يتراوح ارتفاع ال

 

  



 

 

بناء على مبدأ تباين األلوان المستخدمة في الظالم أو اإلضاءة وبغض النظر عن  .4
الظروف السائدة كالطقس أو اإلضاءة، يجب أن يكون الرقم الموجود على معدات اللعب 
مقروء ومميز عن بعد بالنسبة لجميع الالعبين ومسؤولي المباراة والمشاهدين 

استخدام  يجوزوتحديدًا، ال ي معدات اللعب. ووسائل اإلعالم عن األلوان المستخدمة ف
، الفضي، الذهبيالالمعة على سبيل المثال وليس الحصر )الفاتحة أو باأللوان األرقام 

يجب أن يكون اللون خلفية بيضاء أو فاتحة أو مشعة. ولتجنب اللبس،  علىالفوسفوري( 
 رة التنفيذيةاإلدايجب الحصول على موافقة الفاتح فوق الداكن أو العكس، كما 

لونين بالستخدام أرقام باللون الذهبي. في حال ارتداء الالعبين لقمصان مخططة 
أحدهما فاتح واآلخر داكن، يجب وضع األرقام على رقعة منفصلة ملونة، باستثناء 

 نيمككما  .اإلدارة التنفيذيةالحاالت التي يحصل فيها النادي على موافقة صريحة من 
بحد أو ظل بين ألوان األرقام ومنطقة الرقم من خالل إحاطة الرقم تحقيق مبدأ التمايز 

مقروء ومميز عن بعد بالنسبة لجميع الالعبين ومسؤولي المباراة والمشاهدين  ليكون
 .ووسائل اإلعالم عن األلوان المستخدمة في معدات اللعب

 

يجوز تثبيت تتم خياطة األرقام الموجودة على معدات اللعب أو لصقها بالحرارة وال  .5
 األرقام باستخدام مثبت صناعي )الفيلكرو( أو غيره من الوسائل المؤقتة.

يمكن لشعار النادي أن يظهر مرة واحدة فقط أسفل الرقم الموجود على ظهر  .6
وأال يؤثر على وضوح الرقم. وال يجوز أن يحتوي  2سم 5القميص بحيث ال تتعدى مساحته 

رابطة الرقم أو أن يظهر أي عالمة تعريفية للنادي أو المصنعين أو أي عناصر ترى 
 ارتباطها بالنادي أو المصنع أو الراعي، وذلك بخالف شعار النادي. المحترفين اإلماراتية



 

 

 أسماء الالعبين .10

رابطة يجب تعريف اسم الالعب باستخدام اسم العائلة أو اللقب الذي توافق عليه  .1
ذج و، على الجانب الخلفي للقميص. ويجب أن يتطابق االسم مع نمالمحترفين اإلماراتية

الختيار قائمة الالعبين في المسابقة وفقًا للنظام اإللكتروني  قيد الالعبين الرسميين
ز في جميع األحوال تكرار نفس االسم على القميص بين ( وال يجوFA Netلالتحاد )

 .الالعبين في النادي الواحد

يجب أن يظهر اسم الالعب بوضوح على الجانب الخلفي للقميص المستخدم كمعدة من  .2
 كأس رابطة المحترفين والسوبر كأس مسابقات )المعدات اللعب في جميع مباريات 

 . (عام 21تحت  المحترفيندوري و دوري ادنوك للمحترفينو

يجب الرقم على الجانب الخلفي للقميص، وفي هذه الحالة  تحتيجب أن يوضع االسم  .3
يرجى  أن يضمن النادي وضوح وظهور اسم الالعب عند إدخال الشورت في القميص.

 (.4-10االطالع على الشكل )

سم،  7.5و  5ن يجب أن يتراوح ارتفاع الحروف المستخدمة في كتابة اسم الالعب ما بي .4
كتابة اسم الالعب بالحروف ويجب سم على األقل.  4كما يجب أن تبعد عن الرقم بمسافة 

، يجوز إحاطتها بحد أو ظل. بشكل أوضح . ولضمان ظهور األحرفالغير مائلة الكبيرة
وفي حال كان القميص مخططا، يجب أن يوضع االسم على رقعة من القماش بلون 

 أو تتم إحاطته بحد أو ظل. مختلف عن ألوان القميص



 

 

 

يجب أن تكون أحرف االسم بنفس لون الرقم الموجود على الجانب الخلفي للقميص. وال  .5
 يمكن أن يحتوي االسم على أية دعاية أو تصميمات أو غيرها من العناصر.

  



 

 

 القسم الثاني: العناصر التزيينية والمساحة الخالية بالكم

 العناصر التزيينية .11

شريطة أال تكون مصممة أو  تزيينيهيمكن أن تحتوي معدات اللعب على عناصر  .1
مستخدمة بأسلوب يحد من قدرة الالعبين وحكام المباريات والمشاهدين ورجال اإلعالم 
على تمييز الفرق المتنافسة بغض النظر عن األجواء المحيطة مثل الطقس واإلضاءة. 

 ة على ألوان معدات اللعب.ويجب أال تسود ألوان العناصر التزييني

تعتبر أية عناصر غير مصرح بها وفقا لهذه اللوائح من العناصر التزيينية. ويرجع القرار  .2
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةل إلى اإلدارة التنفيذية النهائي في هذا الشأن

 :تزيينيهوفيما يلي بعض من العناصر التي تعتبر عناصر  .3

 الصور/الرسومات، (1

 التوضيحية،الصور  (2

 النجوم التزيينية، (3

 الرموز األخرى. (4

 ،واالحتياطية متطابقةاألساسية  معداتالعناصر التزيينية الموجودة في القد تكون  .4
شريطة أال تكون مصممة أو مستخدمة بأسلوب يحد من إمكانية التمييز بين المعدات 

 .المعدات االحتياطيةاألساسية و

بصفة مستمرة في معدات اللعب باستخدام  يجب دمج وخياطة العناصر التزيينية .5
 التقنيات التالية:

 طريقة نسيج جاكار، (1

 الطباعة المتناسقة، (2

 الزخرفة، (3

 .اإلدارة التنفيذيةأي حلول تقنية أخرى معتمدة من  (4

 ال يجوز أن تشتت العناصر التزيينية االنتباه أو تؤثر على وضوح األرقام وشعار الراعي. .6



 

 

جزءًا من خط إنتاج المصنعين شريطة أال تتسبب في عرض  قد تكون العناصر التزيينية .7
أو تطبيق تصميم معين أو أي وسيلة أخرى تعطي انطباعا مرئيًا يتعلق بالعالمات 
التعريفية للمصنعين أو الدولة أو الرموز الدينية أو الرموز المشتركة أو أي رموز أخرى 

 مشابهة.

والعالمات الموجودة على المعدات،  في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بطبيعة الشعارات .8
باتخاذ القرار سواء باعتبارها عالمة تعريفية للمصنع  رابطة المحترفين اإلماراتيةتختص 

 أو من العناصر التزيينية أو إعالن من إعالنات الراعي.

 المساحة الخالية بالكم .12

قميص وال يتم عرض أي عالمة تعريفية خاصة لل خالية على الكم األيمنتترك مساحة  .1
بالمصنعين أو أي شكل من أشكال العالمة التعريفية الخاصة بالنادي على هذه 

بمسابقات المساحة. حيث تستخدم هذه المساحة للشارات المخصصة ألغراض التعريف 
قبل ، وال يتم وضع أي شارات مجاورة للشارات الموزعة من رابطة المحترفين اإلماراتية

سم على األقل  8سم وعرضه  12. ويجب أن يكون ارتفاع هذه المساحة اإلدارة التنفيذية
 ويجب أن تقع في المنتصف بين نقطة الكتف والكوع.

يجب تخصيص مساحة خالية على الكم األيمن بغض النظر عما إذا كانت األكمام قصيرة  .2
 أو طويلة.



 

 

 
  



 

 

 على معدات اللعب : العالمات التعريفية للناديالثالثالقسم 

 العالمات التعريفية الخاصة باألندية .13

المتعلقة بمعدات اللعب الخاصة، يجوز  17-13طبقا للقيود الموضحة أدناه بالمواد رقم  .1
 لألندية عرض العالمات التعريفية التالية الخاصة بالنادي على معدات اللعب:

 الشعار الرسمي للنادي، (1

 التميمة الرسمية للنادي، (2

 الرسمي للنادي،الرمز  (3

 االسم الرسمي للنادي، (4

 لقب النادي، (5

 اسم المدينة الموجود فيها النادي، (6

 العالمات والشارات األخرى المنطبقة على النادي. (7

يصرح باستخدام األنواع المسجلة فقط من أنواع العالمات التعريفية الخاصة باألندية  .2
سواء من خالل التسجيل  ضمن معدات اللعب. ويجب أن يكون لتلك األنواع وضع رسمي

كعالمة تجارية أو من خالل حقوق الملكة الفكرية المكفولة طبقا للتشريعات 
و/أو  اإلماراتية السارية أو من خالل التسجيل الرسمي في اتحاد اإلمارات لكرة القدم

. وينطبق هذا األمر كذلك على العالمات والشارات األخرى رابطة المحترفين اإلماراتية
تزم فيها النادي بتقديم دليل على الحصول على تصريح باالستخدام من قبل التي يل

 السلطات المعنية.

ال يجب أن يحتوي أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالنادي الموضحة أعاله  .3
يتعلق  م أو أي وسيلة أخرى تعطي انطباعاً على أساليب تصمي 1-13بالمادة رقم 

ن رابطة المحترفيلمصنعين أو أية عناصر أخرى، ترتبط وفقًا لرؤية بالعالمات التعريفية ل
، بتصميمات )على سبيل المثال الشعارات( أو أي عناصر أخرى خاصة بالراعي اإلماراتية

 أو المصنع.

ال توجد أية قيود على شكل أنواع العالمات التعريفية الخاصة باألندية والموضحة أعاله  .4
 .1-13بالمادة رقم 

ع أو تطريز أو حياكة أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة باألندية يجوز طب .5
كشارة. ويجب تثبيت العالمات التعريفية الخاصة  1-13والموضحة أعاله بالمادة رقم 



 

 

باألندية على معدات اللعب، وال يجوز تثبيت مثل هذه العالمات التعريفية باستخدام 
 الفيلكرو أو أي وسيلة أخرى مؤقتة.

يجب أال يتداخل أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالنادي الموضحة أعاله  .6
مع العناصر األخرى من معدات اللعب الموضحة لهوية الالعب )على  1-13بالمادة رقم 

 سبيل المثال رقم الالعب( أو يعيق التمييز بين الالعبين والفريق المنافس بشكل واضح.

على العالمات التعريفية  17-13ال تنطبق األحكام والشروط الخاصة بالمواد رقم  .7
 على وجه الخصوص. الخامسالخاصة بالمصنع التي تم تنظيمها بموجب أحكام الفصل 

يجوز إجراء تغيير على محتوى أي من العالمات التعريفية بموجب إرسال إخطار كتابي  .8
( أيام على األقل من يوم المباراة مرفق 7سبعة )قبل  رابطة المحترفين اإلماراتيةإلى 

 به عينة من المعدات الجديدة.

 العالمات التعريفية على القميص  .14

، يجوز لألندية عرض العالمات التعريفية 14رقم بالمادة طبقا للقيود الموضحة أدناه  .1
على الجانب األمامي والخلفي للقميص وفي  1-13الموضحة أعاله بالمادة رقم 
 منطقة الياقة وعلى األكمام. 

يجوز لألندية عرض أي من العالمات التعريفية الخاصة بالنادي على الجانب األمامي  .2
، على سبيل المثال )عرض الشعار عمن كل نو للقميص، شريطة عرض نوع واحد فقط

 .فقط( لمرة واحدة الرسمي للنادي

يجوز وضع هذه العالمات التعريفية الخاصة بالنادي على منطقة الصدر بالجانب  .3
األمامي للقميص فقط ويجب أال تعيق هذه العالمات التعريفية رؤية الرقم الموجود 

 .اختيار مواضع هذه العالماتعلى الجانب األمامي. ويحق للنادي وفقًا لتقديره، 
 التعريفية.

على الجانب الخلفي للقميص أسفل  عرض شعار النادي لمرة واحدة فقطيجوز للنادي  .4
 . (6.9)الرقم كما هو موضح بالمادة رقم 

يجوز للنادي عرض عالمة تعريفية واحدة فقط للنادي في موضع متوسط من منطقة  .5
العالمات أحد الياقة )سواء داخل أو خارج الياقة( على الجانب الخلفي للقميص من بين 

 التعريفية التالية:

 اسم النادي، (1



 

 

 رمز النادي، (2

 لقب فريق النادي. (3

 اسم المدينة. (4

التعريفية الخاصة بالنادي في منطقة ياقة القميص ال يجوز عرض أي من العالمات 
 )سواء من الداخل أو الخارج( على الجانب األمامي أو على أحد جانبي القميص.

 

 

 
فيما يتعلق بالعالمات التعريفية للنادي الموجودة على القميص، يجب مراعاة  .6

 القياسات التالية:

كحد أقصى وفقا لشروط وأحكام المادة رقم  2سم 100الشعار الرسمي للنادي:  (1
 الموضحة أعاله التي تتعلق باألرقام، 9



 

 

 كحد أقصى، 2سم 100التميمة الرسمية للنادي:  (2

 كحد أقصى، 2سم 100الرمز الرسمي للنادي:  (3

 كحد أقصى، 2سم 12االسم الرسمي للنادي:  (4

  كحد أقصى. 2سم 12اللقب الرسمي للنادي:  (5

  2سم 12ا النادي: اسم المدينة الموجود به (6

يجب أال تتعدى مساحة كل من رمز النادي واسم النادي ولقب النادي في منطقة ياقة القميص  (7
 .2سم 15

 ،يجب أال يتعدى ارتفاع أية حرف من الحروف المستخدمة في كتابة اسم النادي و/أو لقب النادي (8
 سم، 2لمدينة ااسم و

 العالمات التعريفية على الشورت .15

عرض أي من العالمات التعريفية التالية الخاصة بالنادي على الشورت، شريطة يجوز لألندية  .1
 :كل نوع عرض نوع واحد فقط من

  .الشعار الرسمي للنادي أو الرمز الرسمي للنادي (1

 االسم الرسمي النادي. (2

يجوز للنادي عرض العالمات التعريفية الخاصة به على الجانب األمامي للشورت فقط، وال  .2
من العالمات التعريفية على الجانب الخلفي للشورت، على أن يتم وضع يجب وضع أي 

 :الساقين العالمات التعريفية للنادي )حسب االختيار( بجوار بعضها البعض أسفل إحدى

 ادي أو الرمز الرسمي للنادي، وشعار الن (1

 االسم الرسمي للنادي. (2

يجوز وضع اسم النادي أسفل إحدى الساقين أو في منتصف الجانب األمامي لحزام الشورت 
 وال يجوز عرض شعار أو رمز أو اسم النادي الرسمي على حزام الشورت. 

لشورت، يجب مراعاة ل الجانب األمامي فيما يتعلق بالعالمات التعريفية الموجودة على .3
 القياسات التالية:

 كحد أقصى، 2سم 50شعار النادي:  (1

 كحد أقصى، و 2سم 50رمز النادي:  (2



 

 

 كحد أقصى. 2سم 12اسم النادي:  (3

 سم. 2 ف المستخدمة في كتابة اسم الناديارتفاع أي حرف من الحرو يتعدىيجب أال  .4

 
 العالمات التعريفية على الجوارب .16

يجوز للنادي عرض عالمتين تعريفيتين متطابقتين للنادي على كل جورب، من بين  .1
 العالمات التعريفية التالية:

 الشعار الرسمي للنادي أو الرمز الرسمي للنادي، و/أو (1

 االسم الرسمي للنادي. (2

يجوز عرض هذا النوع من العالمات التعريفية الخاصة بالنادي دون قيد أو شرط، على أن 
 .وبنفس المكان يتم عرض مثل هذه العالمة التعريفية مرة واحد فقط على كل جورب

عرض عالمتين تعريفيتين على األكثر من العالمات التعريفية على الجورب )يجب يجوز  .2
 عرض نفس العالمة التعريفية على كل جورب( وفقا للقياسات التالية كحد أقصى:

 ،2سم 50الشعار الرسمي للنادي:  (1

 ،2سم 50الرمز الرسمي للنادي:  (2

 .2سم 12االسم الرسمي للنادي:  (3

 سم. 2الرسمي للنادي االسم يجب أال يتعدى ارتفاع أي حرف من حروف  .3



 

 

 
 العالمات التعريفية المصنوعة باستخدام تقنيات التصنيع الخاصة .17

يجوز اختيار عالمة تعريفية واحدة من بين الشعار الرسمي للنادي والتميمة الرسمية  (1
ها على القميص و/أو للنادي والرمز الرسمي للنادي واسم النادي ولقب النادي لعرض

الشورت في صورة نسيج جاكار أو زخرفة أو نحت بالليزر أو طباعة متناسقة باعتبارها 
أدناه، ال توجد قيود على  2-17تقنيات تصنيع خاصة. وطبقا ألحكام وشروط المادة رقم 

الرقم أو مساحة أو موضع العالمة التعريفية المختارة. ويتطلب استخدام أي تقنيات 
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةخاصة موافقة كتابية مسبقة من قبل تصنيع 

يجب أن يكون لون تقنية التصنيع الخاصة مشابها للون معدات اللعب ذات الصلة. ويجب  (2
أال يكون لون تقنية التصنيع سائدا أو يتضمن لونًا متباينا أو يؤثر على القدرة على تمييز 

 معدات اللعب.

 لدولة اإلمارات العربية المتحدةالعلم الوطني شعار   .18

على  العلم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة شعار تلتزم جميع األندية بوضع .1
يرجى االطالع على الشكل )تحديدًا الصدر، في منتصف  فقط الجانب األمامي للقميص

1.18.) 

أبعاده الصحيحة )انظر  العلم الوطني بشكله الهندسي وحسب شعار يجب استخدام .2
 الملحق ج(.

العلم الوطني، وال يجوز تثبيته باستخدام الفيلكرو أو  شعارطبع أو تطريز أو حياكة يجوز  .3
 أي وسيلة أخرى مؤقتة. 

العلم الوطني على الجانب األمامي للقميص في منتصف  شعار يجب أال تزيد مساحة .4
 .2سم 25 عن الصدر



 

 

 

  رابطة المحترفين اإلماراتيةل الشارات الرسمية .19

شارة الرسمية التي تقوم بتوزيعها  .1  اإلدارة التنفيذيةيتعين على جميع األندية وضع ال
دوري ادنوك )ذات الصللللللة  رابطللة المحترفين اإلمللاراتيللةيتعلق بمسللللابقللات  فيمللا

لى المسلللاحة الخالية ع( كأس السلللوبر االماراتي ، كأس رابطة المحترفين ، للمحترفين
رابطة بالكم األيمن، وال يجوز لألندية وضع أيًا من شارات المسابقات المعتمدة من قبل 

ما لم يتم إصلللدار عام  21تحت  المحترفيندوري في مسلللابقة  المحترفين اإلماراتية
 شارة خاصة بالمسابقة.

 النجوم التزيينية على قمصان الالعبين .20

بناًء على الشروط ، 2021-2020التزيينية للموسم الرياضي تطبيق نظام النجوم  سيتم  .1
 رابطةمن قبل اإلدارة التنفيذية لالمعتمدة من اتحاد الكرة على أن يتم الموافقة عليه 

  .المحترفين اإلماراتية

 

 

 

  

Art.1.18 



 

 

 المعدات الخاصةالفصل الرابع: 

 القسم األول: معدات خاصة بالالعبين 

 المبادئ العامة  .21

، يجوز من قوانين اللعبة (4)باستثناء المعدات الخاصة الموضحة أدناه طبقا للقانون رقم  .1
لالعب استخدام معدات خاصة شريطة أن يتمثل الغرض الوحيد من استخدام هذه 
المعدات في حماية الالعب بدنيًا وأال توجد أي إمكانية إلصابة أي من الالعبين اآلخرين 

المعدات الخاصة. ويجب أن تكون المعدات الخاصة مصنعة بأضرار جراء استخدام هذه 
من مواد غير خطرة سواء على الالعب الذي يرتديها أو الالعبين اآلخرين، ويخضع 

و/أو الحكم اإلدارة التنفيذية استخدام المعدات الخاصة للفحص واالعتماد من قبل 
 المعين إلدارة المباراة.

رة الالعبين ومسؤولي المباراة والمشاهدين يجب أال تؤثر المعدات الخاصة على قد .2
ووسائل اإلعالم على تمييز الفريق المنافس بغض النظر عن الظروف السائدة كالطقس 

 أو اإلضاءة.

يجب أال تصنع أجزاء المعدات الخاصة التركيبية أو المواد المستخدمة في صناعة هذه  .3
من مواد عاكسة أو  ،36إلى  34المعدات أو أي معدات أخرى موضحة بالمواد من 

مختلفة في اللون أو الشكل بسبب أية تأثيرات خارجية بما فيها الضغط أو اإلضاءة أو 
 المياه.

 شارة الكابتن  .22

بألوان متباينة عن ملونة  ( شارة كابتن لكل ناد  3) عدداإلدارة التنفيذية بتوفير ستقوم  .1
 الشارة التيالنادي ارتداء  فريق يتعين على كابتنألوان المعدات المعتمدة لألندية، و

كأس ، دوري ادنوك للمحترفين)مسابقات في جميع مباريات  حصراً الرابطة توفرها 
، ويمنع استخدام أي نوع آخر عدا عن التي (كأس السوبر االماراتي  ،رابطة المحترفين 

النادي طبقًا إلجراءات ضبط الجودة في حال عدم التقيد  مخالفة، وسيتم الرابطةتوفرها 
 .بذلك

في حال طلب عدد آخر من شارة الكابتن، سيتم توفيرها من قبل الرابطة على أن يتحمل  .2
 النادي التكلفة اإلضافية.



 

 

 قفازات حارس المرمى .23

ارتداء قفازات من أي لون على أن تكون هذه القفازات منفصلة  يجوز لحارس المرمى .1
 القميص، ويجوز لحراس مرمى الفريق الواحد ارتداء قفازات مختلفة.عن 

مرة واحدة على القفاز. ويجب أال يتعدى ارتفاع  ورقم حارس المرمى تجوز كتابة اسم .2
 سم. 2أية حروف مستخدمة في كتابة اسم حارس المرمى 

يحق للنادي عرض عالمة تعريفية خاصة به على كل قفاز من قفازات حارس المرمى،  .3
 العالمات التعريفية التالية:أحد من بين 

 الشعار الرسمي للنادي،  (1

 الرمز الرسمي للنادي، و (2

 االسم الرسمي للنادي. (3

 ي أي موضع على قفازات حارس المرمىيجوز وضع عالمة تعريفية خاصة بالنادي ف
 عرضها أكثر من مرة واحدة. وال يجوز

فيما يتعلق بالعالمات التعريفية للنادي الموجودة على قفازات حارس المرمى، يجب  .4
 مراعاة القياسات التالية:

 ،2سم 50الشعار الرسمي للنادي:  (1

 ، و2سم 50الرمز الرسمي للنادي:  (2

 .2سم 12االسم الرسمي للنادي:  (3

 .سم 2كتابة اسم النادي  يجب أال يتعدى ارتفاع الحروف المستخدمة في .5

 



 

 

 رأس حارس المرمى قبعة .24

بأي لون. ويجب  قبعة رأسيجوز لحراس المرمى، بغض النظر عن الشروط السائدة، ارتداء  .1
إنتاج غطاء الرأس بمعرفة مصنع معدات اللعب. ويجوز لحراس مرمى الفريق الواحد 

 .ةمختلف قبعة رأسارتداء 

المرمى على غطاء الرأس لمرة واحدة. ويجب أال يتعدى يجوز كتابة اسم و/أو رقم حارس  .2
  سم. 2ارتفاع الحروف المستخدمة في كتابة اسم أو رقم حارس المرمي 

حارس المرمى، من بين  قبعة رأسيجوز للنادي عرض عالمة تعريفية واحدة، على  .3
 :العالمات التعريفية التالية

 ،الرسمي للنادي الشعار (1

 أو، الرسمي للنادي الرمز (2

  .الرسمي للنادي االسم (3

حارس  قبعة رأسيجوز وضع عالمة تعريفية خاصة بالنادي في أي موضع على 
 المرمى وال يجوز عرضها أكثر من مرة واحدة.

حارس المرمى،  قبعة رأسفيما يتعلق بالعالمات التعريفية للنادي الموجودة على  .4
 يجب مراعاة القياسات التالية:

 ،2سم 50الشعار الرسمي للنادي:  (1

 ،2سم 50الرمز الرسمي للنادي:  (2

 .2سم 12االسم الرسمي للنادي:  (3

 سم. 2يجب أال يتعدى ارتفاع الحروف المستخدمة في كتابة االسم الرسمي للنادي 

 

 



 

 

 قفازات الالعبين غير حارس المرمى .25

يجوز لالعبين غير حارس المرمى ارتداء القفازات، على أن تكون هذه القفازات منفصلة  .1
 القميص.عن 

ال يحق عرض االسم أو اختصاره أو الرقم الخاص بالالعب على قفازات الالعبين غير حارس  .2
 المرمى.

يجوز للنادي عرض عالمة تعريفية واحدة على كل قفاز من قفازات الالعبين غير حارس  .3
المرمى، ويحق له تحديد موضع العالمة التعريفية على القفازات على أن توضع 

 .2سم 12احد فقط، وأال تتعدى مساحة العالمة التعريفية العالمة لمرة و

 عصابة الرأس وعصابة المعصم .26

عصابة الرأس أو عصابة المعصم دون عرض االسم، أو اختصاره، أو يجوز لالعبين ارتداء  .1
 الرقم الخاص بالالعب على عصابة الرأس أو عصابة المعصم.

صابة الرأس وعصابة المعصم، يجوز للنادي عرض عالمة تعريفية واحدة على كل من ع .2
ويحق له تحديد موضع العالمة التعريفية على كل من عصابة الرأس وعصابة المعصم 

 .2سم 12على أن توضع العالمة لمرة واحد فقط، وأال تتعدى مساحة العالمة التعريفية 

 مواد الوقاية الطبية الخاصة .27

اعتماد المواد  المحترفين اإلماراتيةرابطة ، يجوز لمن قوانين اللعبة 4طبقا للقانون رقم  .1
الطبية الخاصة مثل غطاء الرأس وكمامة الوجه وأوقية الذراع والركبة والنظارات 

. وال يجوز عرض العالمة التجارية الرابطةوالجبائر بعد تحليل وفحص هذه المواد من قبل 
ريفية لمصنع المواد الخاصة أو الغير على هذه المواد، فيما عدا العالمة التع

 المتناسقة الخاصة بالمصنع، والتي تكون غير مرئية أثناء استخدام المواد الخاصة.

 المالبس التي يتم ارتدائها تحت معدات اللعب .28

يجوز لالعبين ارتداء مالبس تحت معدات اللعب مثل المالبس الداخلية والقمصان التي  .1
رتدائها تحت معدات اللعب بدون ياقات والشورت الحراري، وقد تكون المالبس التي يتم ا

منفصلة أو متصلة بالقميص أو الشورت. ويجب أن يكون لون أي مالبس ظاهرة يتم 
ارتدائها تحت معدات اللعب من نفس مجموعة األلوان األساسية لألجزاء ذات الصلة من 
معدات اللعب )مثل األكمام والسيقان(. وفي حالة ارتداء الالعب لقميص بدون ياقة 



 

 

ص بياقة طويل األكمام، يجب أن يكون لهذا القميص نفس المظهر ليبدو وتحته قمي
 .وكأنه قميص طويل األكمام مثل بقية القمصان التي يرتديها الالعبون اآلخرون

 قمصان اإلحماء .29

في جميع مباريات المسابقة، يجب أن يخصص النادي مجموعة من قمصان اإلحماء  .1
 لالعبين ومسؤولي الفريق.

لظروف السائدة مثل الطقس واإلضاءة، يجب أن يكون لون قمصان بغض النظر عن ا .2
اإلحماء واضح لجميع الالعبين ومسؤولي المباراة والمشاهدين ووسائل اإلعالم ومميز 

ال يجوز األلوان المستخدمة في معدات اللعب من قبل العبي الفريق المنافس. و عن
 األسود. وأاستخدام قمصان إحماء باللون األخضر أو الرمادي 

من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالنادي على فقط واحد يجوز لألندية عرض نوع  .3
التعريفية التي سيتم اختيار العالمة قمصان اإلحماء. ويحق للنادي دون قيد أو شرط 

 عرضها ومساحتها وموضعها على قمصان اإلحماء.

قييد تدارة التنفيذية يجوز لإل فيما يتعلق بالمباراة النهائية في المسابقة ذات الصلة، .4
عدد كاف من  اإلدارة التنفيذيةاستخدام قمصان اإلحماء وفي هذه الحالة ستوفر 

 القمصان لكل فريق.

  



 

 

 الخاصة باألشخاص الموجودين في منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة الثاني: المعداتالقسم 

 المبادئ العامة .30

على المعدات الخاصة التي  33إلى  30تنطبق الشروط واألحكام الموضحة بالمواد من  .1
يتم ارتدائها داخل منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة من قبل الالعبين أو مسؤولي 
المباراة أو مسؤولي الفريق أثناء فترة اإلحماء وقبل وأثناء تبديل أحد الالعبين وبعد 

 المباراة.

، من آن آلخر، إصدار لوائح نفيذية بعد اعتماد مجلس إدارة االتحاداإلدارة التيجوز  .2
المسابقة و/أو لوائح التسويق واإلعالم لتنظيم استخدام الالعبين أو مسؤولي المباراة 
أو مسؤولي الفريق للمعدات الخاصة في منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة أثناء فترة 

 وبعد المباراة. اإلحماء وقبل وأثناء تبديل أحد الالعبين

 المالبس العلوية .31

يجوز لالعبين ومسؤولي المباراة ومسؤولي الفريق أثناء فترة اإلحماء وقبل وأثناء  .1
تبديل أحد الالعبين وبعد المباراة ارتداء المالبس العلوية )على سبيل المثال، جواكت 

الشتوية والمعاطف والقمصان التي بدون  البدل الرياضية وجواكت المطر والجواكت
 ياقات والقمصان الثقيلة وقمصان بولو( داخل منقطة اإلستاد الخاضعة للمراقبة.

يجوز لألندية عرض أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالنادي على المالبس  .2
تي سيتم العلوية. ويحق للنادي دون قيد أو شرط تحديد عدد العالمات التعريفية ال

 عرضها ومساحتها وموضعها على المالبس العلوية.

 المالبس السفلية .32

يجوز لالعبين ومسؤولي المباراة ومسؤولي الفريق أثناء فترة اإلحماء وقبل وأثناء  .1
تبديل أحد الالعبين وبعد المباراة ارتداء المالبس السفلية )على سبيل المثال، سراويل 

والشورت والبنطلونات الشتوية( داخل منقطة اإلستاد البدل الرياضية وسراويل المطر 
 الخاضعة للمراقبة.

يجوز لألندية عرض أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالنادي، المذكورة في  .2
، على المالبس السفلية. ويحق للنادي دون قيد أو شرط تحديد عدد 1-13المادة رقم 

 ومساحتها وموضعها على المالبس السفلية.العالمات التعريفية التي سيتم عرضها 



 

 

 
 المعدات الخاصة بمسؤولي المباراة .33

بتسليم جميع مسؤولي/حكام اإلدارة التنفيذية  يلتزم اتحاد اإلمارات لكرة القدم و/أو .1
المباراة مجموعة كاملة من المعدات متعددة األلوان، يتم تصنيعها بمعرفة مورد 

 .رة التنفيذيةاإلدا اتحاد اإلمارات لكرة القدم/

يتعين على مسؤولي/حكام المباراة أثناء فترة اإلحماء وقبل وأثناء جميع المباريات  .2
 .اإلدارة التنفيذية ارتداء المعدات الموزعة من قبل اتحاد اإلمارات لكرة القدم و/أو

موزعة من قبل اتحاد الاستخدام أي معدات أخرى غير  لمسؤولي/حكام المباراة ال يحق .3
 .اإلدارة التنفيذية لكرة القدم و/أواإلمارات 

 يتعين على مسؤولي/حكام المباراة ارتداء معدات من نفس اللون أثناء المباراة. .4

يتعين على مسؤولي/حكام المباراة ارتداء شارة اللعب النظيف على الكم األيسر من  .5
الحكم أثناء جميع المباريات باإلضافة إلى شارة اتحاد اإلمارات لكرة القدم )قميص ال

 ومساعدي الحكم( على الجانب األيسر من الجانب األمامي للقميص.



 

 

 
 القسم الثالث: المعدات الخاصة باألشخاص اآلخرين

 جامعي الكرات ومرافقي الالعبين وحاملي األعالم .34

بتسليم جامعي الكرات ومرافقي الالعبين )إن وجد( وحاملي اإلدارة التنفيذية تقوم  .1
 في جميع مباريات المسابقة.األعالم، جميع المعدات 

، 1-34بتسليم هذه المعدات وفقا للمادة رقم اإلدارة التنفيذية  قيام في حالة عدم .2
يجب على النادي تسليم جامعي الكرات ومرافقي الالعبين )إن وجد( وحاملي األعالم، 

 جميع المعدات في جميع مباريات المسابقة.

لون واحد سائد ويجب أن يكون هذا الزي يتعين على جامعي الكرات ارتداء زي ملون ب .3
مميزًا لالعبين ومسؤولي المباراة والمشاهدين ووسائل اإلعالم عن زي العبي الفريق 

، مع مراعاة المنافس والحكام، بغض النظر عن الظروف السائدة مثل الطقس واإلضاءة
 .ما جاء في الئحة برنامج الشباب

 القسم الرابع: المعدات األخرى

 الكرات  .35

 على استخدام الكرات.كرة القدم قانون لعبة من  (2)تنطبق أحكام القانون رقم  .1

جب وي ،دوري ادنوك للمحترفينإلقامة مباريات بتوفير الكرات اإلدارة التنفيذية تلتزم  .2
 النادي استخدام هذه الكرات في كافة مباريات المسابقات األخرى. على



 

 

استخدام نفس الكرات  للكرات، يجوز للنادي اإلدارة التنفيذيةفي حالة عدم توفير  .3
 عالمة تعريفية خاصة به على الكراتأي عرض  المعتمدة بدون

 أحذية كرة القدم .36

 على استخدام أحذية كرة القدم.كرة القدم قانون لعبة من  4تنطبق أحكام القانون رقم  .1

لها يحق لالعبي نفس الفريق ارتداء أحذية كرة قدم تعود لمصنعين مختلفين أو  .2
 أشكال مختلفة حسب رغباتهم.

 واقي الساق .37

 على استخدام واقي الساق.كرة القدم قانون لعبة من  4تنطبق أحكام القانون رقم  .1

يحق لالعبي نفس الفريق ارتداء واقي يعود لمصنعين مختلفين أو له أشكال مختلفة  .2
 حسب رغباتهم.

 معدات الملعب  .38

على استخدام معدات أخرى كرة القدم قانون لعبة من  1تنطبق أحكام القانون رقم  .1
 داخل الملعب مثل المرمى وشبكة المرمى وأعمدة الراية وأعالمها.

 

  



 

 

 

 العالمات التعريفية للمصنعالفصل الخامس: 

 القسم األول: الشروط العامة

 أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين والملصقات التعريفية وأختام الجودة .39

 التجارية المسجلةأشكال العالمات 

 
 المعدات:يجوز للمصنعين عرض أنواع العالمات التعريفية التالية على  .1

 االسم )= "عالمة خطية"(، (1

 الشعار )= "عالمة تصميمية"(، (2

 خط اإلنتاج )= "كلمة مركبة/عالمة تصميمية"(، (3

 الشعار الرمزي )= "كلمة مركبة/عالمة تصميمية"(، (4

 "عالمة خطية" مكتوبة بخط معين(. =) النص (5

قبل المباراة اإلدارة التنفيذية ذا أرسل النادي إخطاًرا مكتوبًا إلى يجوز تغيير المصنع، إ .2
 ( أيام على األقل مرفق بها عينة من المعدات الجديدة.7المعنية بسبعة )

 ظر الملحقتعتبر أية عناصر غير مصرح بها وفقا لهذه اللوائح من العناصر التزيينية )ان .3
ب(. وستعتبر هذه العناصر شكل من أشكال العالمات التعريفية ويجب أال يسود لون 



 

 

هذه العناصر التزيينية على المعدات أو يؤثر على تمييزها. وال يجوز استخدام عالمة 
 تجارية مسجلة كعنصر من العناصر التزيينية.

ما إذا كان التمثيل الموجود على المعدات يعتبر عالمة تعريفية اإلدارة التنفيذية تقرر  .4
أو عناصر تزيينية أو أي عنصر آخر مصرح به.  1-39خاصة بالمصنعين وفقًا للمادة رقم 

 ويجب إرسال رأي المصنع في هذا األمر بموجب إخطار كتابي مسبق.

ة لكل نوع من ال يسمح للمصنعين بعرض أكثر من ثالث عالمات تجارية مسجلة مختلف .5
، ما 1-39أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين كما هو موضح في المادة رقم 

خالف ذلك. ويلتزم المصنعون بتقديم عينات من أنواع العالمات اإلدارة التنفيذية لم تقرر 
وإذا  .اإلدارة التنفيذية إلى ارها لالستخدام في الموسم القادمالتعريفية التي تم اختي

في الموعد المحدد، تسري اإلدارة التنفيذية م يقم المصنعون بتقديم العينات إلى ل
العالمات التجارية المسجلة للمصنعين في الموسم القادم. ويحق للمصنعين فقط 

يل وفقا لتسجاإلدارة التنفيذية استخدام أنواع العالمات التعريفية، التي تم عرضها على 
 ندسي المحدد لها أو التمثيل النسبي للشكل.العالمات التجارية بالشكل اله

 المبادئ العامة  .40

يجب أال تتداخل أو تستخدم العالمات التعريفية أو الملصقات التعريفية أو ختم الجودة  .1
بالشكل الذي يحد من قدرة الالعبين ومسؤولي المباراة والمشاهدين ووسائل اإلعالم 

عن الظروف السائدة مثل الطقس على تمييز العبي الفريق المنافس، بصرف النظر 
 واإلضاءة.

يجب على المصنعين أال يستخدموا إال العالمات التجارية المحمية، بصرف النظر عن نوع  .2
العالمة التعريفية التي تم اختيارها. وال يجب أن تكون الملصقات التعريفية وأختام 

 الجودة عالمات تجارية مسجلة.

 العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين أو الملصقات ال يجوز أن يتداخل أي نوع من أنواع .3
المعدات، مثل رقم التعريفية أو أختام الجودة مع أي عالمة تعريفية أخرى تعرض على 

 الالعب أو اسمه أو العالمة التعريفية للنادي.

بالمصنعين أو يجوز طبع أو تطريز أو حياكة أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة  .4
كشارة. ويجب تثبيت العالمات التعريفية الخاصة التعريفية أو أختام الجودة  الملصقات

على معدات اللعب، وال يجوز التعريفية أو أختام الجودة  بالمصنعين أو الملصقات
 .تثبيتها باستخدام الفيلكرو أو أي وسيلة أخرى مؤقتة



 

 

في منطقة الياقة للمالبس فيما عدا أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الموجودة  .5
العلوية )مثل، جواكت البدل الرياضية وجواكت المطر والجواكت الشتوية والمعاطف 
والقمصان التي بدون ياقات والقمصان الثقيلة وقمصان بولو( كما هو مبين في المادة 

أدناه، يجب عرض أي نوع من أنواع العالمات التعريفية على أي معدة من  7-42رقم 
 باستخدام أي من الصور المتناسقة على العناصر التالية: المعدات

 أزرار فتحة ياقة القميص، (1

 عناصر إغالق المالبس، مثل جرار السستة. (2

شريطة أن تكون هذه المواد في جميع الحاالت مصممة بطريقة ال تسبب أية إصابات 
 مصنع.وأال يكون لها انطباع مرئي من على بعد، يفيد بعرض العالمة التعريفية لل

 حظر استخدام العالمات التعريفية للمصنعين كعناصر تزيينية .41

يجب أال تعرض العناصر التزيينية أي نوع من أنواع العالمات التعريفية للمصنعين أو أي  .1
ع أو أي خط إنتاج  عالمة تجارية أخرى مسجلة، ويجب أال تشير بصورة مباشرة إلى المصن 

الوسائل، ويجب أال تمثل تأثيرًا مرئيًا يتعلق بالعالمة تابع لهذا المصنع بأي وسيلة من 
 التعريفية للمصنع.

اإلدارة  في حال نشوء أي نزاع يتعلق بطبيعة التمثيل الموجود على المعدات، تختص .2
باتخاذ القرار سواء باعتبار هذا التمثيل عالمة تعريفية للمصنع أو من العناصر  التنفيذية

التزيينية أو أي عنصر أخر من العناصر المصرح بها. وعند الطلب، يجوز للمصنع إبداء 
 تعقيبه فيما يتعلق بهذا الشأن.

 القسم الثاني: العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع على معدات اللعب 

 التعريفية على القميص العالمات .42

يجوز لألندية عرض جميع أنواع  ،8.42 إلى 1.42المواد رقم في طبقا للقيود الموضحة  .1
م وفق المادة رقاإلدارة التنفيذية العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجلة لدى 

 على الجانب األمامي من القميص وأكمامه. 39-1

يجوز لألندية عرض نوع واحد فقط من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع  .2
أعاله، مرة واحدة على الجانب  1-39وفق المادة رقم اإلدارة التنفيذية والمسجلة لدى 

األمامي للقميص عند مستوى الصدر، ويحق للنادي دون قيد أو شرط اختيار الموضع 
 التعريفية.المناسب على الصدر لوضع العالمة 



 

 

يجوز أيضًا عرض شعار المصنع )عالمة تصميمية( في شكل شريط في أحد المواضع  .3
 التالية:

 ،عبر الجانب السفلي لكال الكمين (1

في منتصف الخياطة الخارجية لكال الكمين من أسفل )بداية من ياقة القميص  (2
 أو إلى أعلى الكتفين ثم إلى أسفل الكم، باستثناء المساحة الخالية بالكم(،

 .في منتصف خياطة القميص ألسفل (3

يمكن عرض أي شعار من شعارات المصنع على هذا الشريط مرة واحدة أو في صورة  .4
أنماط متكررة تتكون من سلسلة من شعارات المصنع المتراصة أو التي يفصل بين كل 

 سم. 2منها 

يجب أال يكون لشعار المصنع المثبت على هذا الشريط والمثبت في أحد المواضع 
( من الفقرة المشار إليها أعاله، سواء كان 3( و)2الموضحة في القسمين الفرعيين )

صورة أنماط متكررة تتكون من سلسلة من هذا الشعار موجود مرة واحدة أو في 
، تأثير مرئي على عرض العالمات يةاإلدارة التنفيذ، وفق تقدير شعارات المصنع

يجوز لألندية عرض أي نوع من أنواع التعريفية اإلضافية على الجانب األمامي للقميص. و
ب الجانعلى اإلدارة التنفيذية العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين والمسجلة لدى 

ؤية شعار يجب رأعاله. و 2-42المادة رقم األمامي للقميص عند مستوى الصدر بموجب 
المصنع المعروض على هذا الشريط الموجود على القميص )الذي يرتديه الالعب وهو 
واقف في خط مستقيم ويديه إلى جانبه( بشكل جزئي من المنظر األمامي، ويجب 

 رؤيته بشكل كامل:

 عبر الجانب السفلي لكال الكمين، (1

ياقة القميص وفي منتصف الخياطة الخارجية لكال الكمين من أسفل )بداية من  (2
 إلى أعلى الكتفين ثم إلى أسفل الكم، باستثناء المساحة الخالية بالكم(،

 وفي منصف الخياطة الخارجية للقميص. (3

فيما يتعلق بالعالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين على القميص، يجب مراعاة  .5
 القياسات التالية:

الجانب األمامي من العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين المثبتة على  (1
 كحد أقصى، 2سم 20القميص: 



 

 

 سم كحد أقصى. 8شعار المصنعين في شكل شريط: العرض  (2

 
 

يجوز للنادي، باإلضافة إلى العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين وأختام الجودة  .6
يجب أدناه، عرض ملصقة تعريفية واحدة على القميص، و 8-42الموضحة بالمادة رقم 

 15اع الحافة العليا للملصقة التعريفية عن الحافة السفلية للقميص عن أال يزيد ارتف
 .2سم 10وأال تتجاوز مساحة الملصقة التعريفية  سم،



 

 

من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين في منطقة  عأي نو وضعال يجوز  .7
 أعاله.  5-39ياقة القميص، وفقا للمادة رقم 

والملصقات  العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعينيجوز للنادي، باإلضافة إلى   .8
أعاله، عرض اثنين من أختام الجودة على  1-39التعريفية الموضحة بالمادة رقم 

 القميص كحد أقصى، ويجب تحديد مواضع أختام الجودة وقياساتها وفق ما يلي:

الحافة إذا كان هناك ختم جودة واحد معروض على القميص، يجب أال يزيد ارتفاع  (1
سم، وأال تتجاوز مساحة الختم  15العليا للختم عن الحافة السفلية للقميص عن 

 5، بينما ال تتجاوز مساحة العالمة التعريفية المدمجة في ختم الجودة 2سم 10
 ، أو2سم

 1-8-41إذا تم عرض اثنين من أختام الجودة على القميص، تطبق المادة رقم  (2
يمكن عرض الختم الثاني، ختم الجودة األصغر، على أعاله على ختم الجودة األول، و

، على أي موضع من القميص باستثناء منطقة الياقة 2سم 5أال تزيد مساحته عن 
 والصدر واألكمام.

 العالمات التعريفية على الشورت .43

أدناه، يجوز لألندية عرض نوع  6-43إلى  1-43المواد رقم في للقيود الموضحة  طبقاً  .1
واحد فقط ولمرة واحدة من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجلة لدى 

ويحق للنادي دون  أعاله على أحد جانبي الشورت، 1-39وفقا للمادة اإلدارة التنفيذية 
 لىقيد أو شرط، تحديد نوع العالمة التعريفية الخاصة بالمصنع التي سيتم وضعها ع

 الشورت.

يجوز عرض شعار المصنع )عالمة تصميمية( بصورة إضافية مرة واحدة فقط على  .2
الجانب األمامي أو الخلفي للشورت أو في شكل شريط يوضع في أحد المواضع التالية 

 على الشورت:

 عبر المنطقة السفلية من جانبي الشورت، (1

يمكن عرض أي شعار  رجية الموجودة على جانبي الشورتأسفل الخياطة الخا (2
على هذا الشريط مرة واحدة أو في صورة أنماط متكررة تتكون من سلسلة من 

 سم. 2شعارات المصنع المتراصة أو التي يفصل بين كل منها 



 

 

يجب أال يكون لشعار المصنع المثبت على هذا الشريط والمثبت في أحد المواضع  .3
عار موجود مرة واحدة أو في أعاله، سواء كان هذا الش 2-43الموضحة في المادة 

اإلدارة صورة أنماط متكررة تتكون من سلسلة من شعارات المصنع، وفق تقدير 
، تأثير مرئي على عرض العالمات التعريفية اإلضافية على الجانب األمامي التنفيذية

للشورت. ويجوز لألندية عرض أي نوع من أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين 
على الجانب األمامي للشورت عند مستوى الصدر اإلدارة التنفيذية لة لدى والمسج

أعاله. ويجب رؤية شعار المصنع المعروض على هذا الشريط  1-43بموجب المادة رقم 
الموجود على الشريط )الذي يرتديه الالعب وهو واقف في خط مستقيم( بشكل جزئي 

 المنظر الجانبي. من المنظر األمامي، ويجب رؤيته بشكل كامل من

 فيما يتعلق بالعالمات التعريفية المثبتة على الشورت، يجب مراعاة القياسات التالية: .4

 كحد أقصى، 2سم 20شعار المصنع على الشورت:  (1

 سم كحد أقصى. 8شعار المصنع على شكل شريط: العرض  (2



 

 

 
يجوز للنادي، باإلضافة إلى العالمات التعريفية للمصنع وأختام الجودة الموضحة في  .5

أدناه، عرض ملصقة تعريفية واحدة على الشورت، ويجب أن تكون  6-43المادة رقم 
 5العليا للملصقة التعريفية أعلى من الحافة السفلية للشورت بما ال يزيد عن  الحافة

سم، وأال تتجاوز  5الموجود أعلى الشورت بما ال يزيد عن سم ويجب أن تكون أسفل الحزام 
 .2سم 10مساحة الملصقة التعريفية 

يجوز للنادي، باإلضافة إلى العالمة التعريفية الخاصة بالمصنعين والملصقات  .6
أعاله، عرض ختم جودة واحد فقط على  5-42التعريفية الموضحة في المادة رقم 



 

 

عليا لختم الجودة أعلى من حافة الشورت السفلية بما الشورت، ويجب أن تكون الحافة ال
سم، ويجب أال  5سم وأن تكون أسفل حافة الشورت العلوية بما ال يزيد عن  5ال يزيد عن 

، بينما ال تتجاوز مساحة العالمة التعريفية المدمجة في 2سم 10تتجاوز مساحة الختم 
 .2سم 5ختم الجودة 

 
 الجواربالعالمات التعريفية على  .44

بحد يجوز لألندية عرض ، 3-44إلى  1-44طبقًا إلى القيود الموضحة في المواد رقم  .1
اإلدارة  أنواع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجلةنوعين من أقصاه 

أعاله على كال الجوربين، وتوضع العالمة التعريفية  1-39رقم  للمادة وفقاً  التنفيذية
 بين رسغ القدم والحافة العلوية للجورب. الخاصة بالمصنع أفقياً 

يجوز عرض شعار المصنع )عالمة تصميمية( بصورة إضافية مرة واحدة فقط على كال  .2
الجوربين أو في شكل شريط عبر الحافة العلوية لكال الجوربين. ويمكن عرض أي شعار 
على هذا الشريط مرة واحدة أو في صورة أنماط متكررة تتكون من سلسلة من 

 سم. 2ارات المصنع المتراصة أو التي يفصل بين كل منها شع

 فيما يتعلق بالعالمات التعريفية المثبتة على كل جورب، يجب مراعاة القياسات التالية: .3

لكل شعار إذا كانوا  2سم 10كحد أقصى لشعار واحد، و 2سم 20شعار المصنع:  (1
 شعارين، 

 سم كحد أقصى. 5شعار المصنع على شكل شريط: العرض  (2

 تعتمد هذه القياسات على جورب جديد لم يتم ارتدائه من قبل.



 

 

 
 العالمات التعريفية المصنوعة باستخدام تقنيات التصنيع الخاصة .45

يجوز للنادي اختيار عالمة تعريفية واحدة من العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع  .1
على أعاله، لعرضها  1-39وفقًا للمادة  رابطة المحترفين اإلماراتيةوالمسجلة لدى 

القميص و/أو الشورت في صورة نسيج جاكار أو زخرفة أو نحت بالليزر أو طباعة متناسقة 
باعتبارها تقنيات تصنيع خاصة. وال يجوز استخدام أي تقنيات من تقنيات التصنيع الخاصة 

. وبجب أال تزيد مساحة اإلدارة التنفيذيةإال بعد الحصول على موافقة كتابية من 
، 2سم 20العالمة التعريفية الخاصة بالمصنع والمصنوعة بتقنيات التصنيع الخاصة عن 

 توجد قيود على الرقم أو مساحة أو موضع العالمة التعريفية المختارة. وال

يجب دمج لون تقنية التصنيع الخاصة في اللون األساسي و/أو في أحد األلوان الثانوية   .2
الموجودة على معدات اللعب ذات الصلة. ويجب أال يكون لون تقنية التصنيع سائدا أو 

 يتضمن لونًا متباينا أو يؤثر على القدرة على تمييز معدات اللعب.



 

 

 صة بالمصنع على معدات الالعبين الخاصةالقسم الثالث: العالمات التعريفية الخا

 المعدات الخاصة لالعبين .46

يجوز لألندية عرض نوع واحد من العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجل لدى  .1
أعاله على أي من معدات الالعبين الخاصة  1-39، وفقا للمادة رقم اإلدارة التنفيذية

 التالية:

 قفازات حارس المرمى، (1

 ،حارس المرمى قبعة رأس (2

 القفازات التي يرتديها الالعبون غير حارس المرمى، (3

 عصابات الرأس وعصابات المعصم، (4

 الضمادات األخرى. (5

يجوز أن يحدد النادي، حسب تقديره الخاص، موضع تثبيت العالمة التعريفية الخاصة  .2
 1-46بالمصنع والمدرجة على معدة من المعدات الخاصة الموضحة في المادة رقم 

أعاله. ويجب أال تزيد مساحة العالمة التعريفية الخاصة بالمصنع والتي تم اختيارها، بأي 
 .2سم 20حال من األحوال، عن 

 فيما يتعلق بشارة الكابتن. 3-22ينبغي تطبيق المادة رقم  .3

 



 

 

 المالبس التي يتم ارتدائها تحت معدات اللعب .47

يجوز لألندية عرض نوعين من العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجلة في  .1
أعاله على قميص داخلي بحيث توضع واحدة  1-39طبقا للمادة رقم اإلدارة التنفيذية 

من هاتين العالمتين على الجانب األمامي واألخرى على الجانب الخلفي للقميص 
التعريفية الموجودة على القميص الداخلي  الداخلي. ويجب أال تتعدى مساحة العالمة

. ويجب أال تظهر أي عالمة تعريفية موجودة على القميص الداخلي الذي 2سم 20
 يرتديه الالعب من أسفل القميص.

يجوز لألندية عرض نوعين من العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجلة في  .2
الشورت الحراري بحيث توضع وفقًا على أعاله  1-39للمادة رقم طبقا اإلدارة التنفيذية 

مساحة العالمة لتقدير النادي على أي جانب من جوانب الشورت. ويجب أال تتعدى 
. وإذا كان الشورت الحراري متصل 2سم 20الموجودة على الشورت الحراري التعريفية 

تعريفية أعاله وال تعرض أية عالمات  42بشورت اللعب، تطبق شروط وأحكام المادة رقم 
 إضافية خاصة بالمصنع على الشورت الحراري.

 قمصان اإلحماء .48

قمصان اإلحماء لألندية في مباريات المسابقة، تطبق اإلدارة التنفيذية إذا لم توفر  .1
أدناه المتعلقة بعرض أي نوع من أنواع العالمات التعريفية  2-48أحكام المادة رقم 

 على قمصان اإلحماء.

ين من العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع والمسجلة لدى يجوز لألندية عرض نوع .2
أعاله على قمصان اإلحماء، نوع على  1.39للمادة رقم  طبقاً  رابطة المحترفين اإلماراتية

الجانب األمامي ونوع على الجانب الخلفي وفقا لتقدير النادي. ويجب أال تتعدى مساحة 
 .2سم 100العالمة التعريفية الخاصة بالمصنع الموجودة على قميص اإلحماء 

 يحظر وضع إعالنات الرعاة على قمصان اإلحماء. .3



 

 

 
 دة على معدات الالعبين الخاصةالملصقات التعريفية وأختام الجو .49

باإلضافة إلى العالمات التعريفية الخاصة بالمصنعين وأختام الجودة، الموضحة في  .1
أدناه، يحق للنادي أن يعرض ملصق تعريفي واحد على معدات  2-49المادة رقم 

 الالعبين الخاصة التالية: 

 قفازات حارس المرمى، (1

 حارس المرمى، قبعة رأس (2

 غير حارس المرمي، قفازات الالعبين (3

 عصابة الرأس أو عصابة المعصم، (4

 المالبس التي يتم ارتدائها تحت معدات اللعب. (5

. ويحق للنادي دون قيد أو شرط 2سم 10ال يجوز أن تتعدى مساحة الملصق التعريفي 
 اختيار مواضع الملصقات التعريفية على المعدات الخاصة المعنية. 

الخاصة بالمصنعين والملصقات التعريفية،  باإلضافة إلى العالمات التعريفية .2
، يحق للنادي أن يعرض اثنين من أختام الجودة أعاله 1-49الموضحة في المادة رقم 

 كحد أقصى على معدات الالعبين الخاصة التالية:

 قفازات حارس المرمى، (1

 حارس المرمى، قبعة رأس (2



 

 

 قفازات الالعبين غير حارس المرمي، (3

 المعصم،عصابة الرأس أو عصابة  (4

 المالبس التي يتم ارتدائها تحت معدات اللعب. (5

 تحدد مواضع وقياسات أختام الجودة وفق ما يلي: .3

إذا كان هناك ختم جودة واحد معروض على المعدات الخاصة ذات الصلة، يحق  (1
 10للنادي وفق تقديره اختيار موضع هذا الختم، ويجب أال تتجاوز مساحة الختم 

، 2سم 5ساحة العالمة التعريفية المدمجة في ختم الجودة ، بينما ال تتجاوز م2سم
 أو

إذا تم عرض اثنين من أختام الجودة على المعدات الخاصة ذات الصلة، تطبق  (2
أعاله على ختم الجودة األول، ويمكن عرض الختم الثاني، ختم  1-3-49المادة رقم 

القميص  ، على أي موضع من2سم 5الجودة األصغر، على أال تزيد مساحته عن 
 وفق تقدير النادي.

 
القسم الرابع: العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع على المعدات الخاصة باألشخاص الموجودين في 

 منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة

 المالبس العلوية .50

أدناه، يحق للنادي عرض خمسة  5-50 إلى 1-50من بالمواد للقيود الموضحة  طبقاً  .1
عالمات تعريفية خاصة بالمصنع كحد أقصى من العالمات التعريفية المسجلة لدى 

أعاله على جميع المالبس العلوية )على سبيل  1-39وفقًا للمادة رقم اإلدارة التنفيذية 
التي المثال، جواكت البدل الرياضية، جواكت المطر، جواكت الشتاء، المعاطف، القمصان 



 

 

بدون ياقات، القمصان الثقيلة، قمصان بولو(. ويشمل هذا األمر عصابتين عليهما 
شعارات المصنع كحد أقصى )عالمة تصميمية( يتم عرضهما في شكل شريط في أحد 

 المواضع التالية:

 عبر المنطقة السفلية لكال الكمين،  (1

 أسفل الخياطة الخارجية لكال الكمين. (2

ة بالمالبس العلوية، يتم وضع العالمة التعريفية في فيما يتعلق بمنطقة الياق .2
منتصف الجانب الخلفي من المالبس العلوية، وتوضع في المكان ذاته أيضًا، إذا كانت 
المالبس العلوية بدون ياقة. وال يجوز وضع العالمات التعريفية الخاصة بالمصنع على 

 جوانب الياقة أو على الجانب األمامي منها.

بالعالمات التعريفية الخاصة بالمصنع الموضوعة على المالبس العلوية، فيما يتعلق  .3
 يجب مراعاة القياسات التالية:

 كحد أقصى، 2سم 20العالمات التعريفية المنفردة:  (1

 سم كحد أقصى. 8شعار المصنع في شكل شريط: العرض  (2

وأختام الجودة كما هو موضح  باإلضافة إلى عرض خمسة عالمات تعريفية كحد أقصى، .4
أدناه، يجوز للنادي عرض ملصق تعريفي واحد فقط على المالبس  5-50في المادة رقم 

. ويحق للنادي دون قيد أو شرط 2سم 10العلوية، على أال تتعدى مساحة هذا الملصق 
 تحديد موضع عرض الملصق التعريفي فوق المالبس العلوية.

تعريفية كحد أقصى، وملصق تعريفي واحد كما هو  باإلضافة إلى عرض خمسة عالمات .5
أعاله، يجوز للنادي عرض اثنين من أختام الجودة فقط على  4-50موضح في المادة رقم 

 تحدد مواضع وقياسات أختام الجودة وفق ما يلي:المالبس العلوية، و

إذا كان هناك ختم جودة واحد فقط معروض على المالبس العلوية، يجب أال  (1
لمسافة بين الحافة العلوية لختم الجودة والحافة السفلية للمالبس تتعدى ا
ال تتجاوز مساحة ، بينما 2سم 10سم، ويجب أال تتجاوز مساحة الختم  15العلوية 

 ، أو2سم 5العالمة التعريفية المدمجة في ختم الجودة 

-50إذا تم عرض اثنين من أختام الجودة على المالبس العلوية، تطبق المادة رقم  (2
أعاله على ختم الجودة األول، ويمكن عرض الختم الثاني، ختم الجودة األصغر،  5-1

 . 2سم 5على أال تزيد مساحته عن 



 

 

 المالبس السفلية .51

أدناه، يحق للنادي عرض خمسة  5-51 إلى 1-51من بالمواد طبقا للقيود الموضحة  .1
المسجلة لدى عالمات تعريفية خاصة بالمصنع كحد أقصى من العالمات التعريفية 

)على أعاله على جميع المالبس السفلية  1-39وفقًا للمادة رقم اإلدارة التنفيذية 
 .سبيل المثال، سراويل البدل الرياضية وسراويل المطر والشورت والبنطلونات الشتوية(
ويشمل هذا األمر عصابتين عليهما شعارات المصنع كحد أقصى )عالمة تصميمية( يتم 

 شريط في أحد المواضع التالية:عرضهما في شكل 

 ر الحافة السفلية ألرجل المالبس السفلية، عب (1

 أسفل الخياطة الخارجية ألرجل المالبس السفلية. (2

يمكن عرض أي شعار على هذا الشريط مرة واحدة أو في صورة أنماط متكررة تتكون 
 سم. 2من سلسلة من شعارات المصنع المتراصة أو التي يفصل بين كل منها 

يمكن عرض أي شعار على هذا الشريط مرة واحدة أو في صورة أنماط متكررة تتكون  .2
 سم. 2من سلسلة من شعارات المصنع المتراصة أو التي يفصل بين كل منها 

فيما يتعلق بالعالمات التعريفية الخاصة بالمصنع الموضوعة على المالبس السفلية،  .3
 يجب مراعاة القياسات التالية:

 كحد أقصى، 2سم 20المنفردة:  التعريفيةالعالمات  (1

 سم كحد أقصى. 8شعار المصنع في شكل شريط: العرض  (2

باإلضافة إلى عرض العالمات التعريفية، وأختام الجودة كما هو موضح في المادة رقم  .4
أدناه، يجوز للنادي عرض ملصق تعريفي واحد فقط على المالبس السفلية، على  51-5

. ويحق للنادي دون قيد أو شرط تحديد موضع 2سم 10ملصق أال تتعدى مساحة هذا ال
 عرض الملصق التعريفي على المالبس السفلية.

تعريفية، وملصق تعريفي واحد كما هو موضح في العالمات الباإلضافة إلى عرض  .5
أعاله، يجوز للنادي عرض اثنين من أختام الجودة فقط على المالبس  4-51المادة رقم 

 :مواضع وقياسات أختام الجودة وفق ما يلي، وتحدد السفلية

إذا كان هناك ختم جودة واحد فقط معروض على المالبس السفلية، يجب أال  (1
تتعدى المسافة بين الحافة العلوية لختم الجودة والحافة السفلية للمالبس 



 

 

ال تتجاوز مساحة ، بينما 2سم 10سم، ويجب أال تتجاوز مساحة الختم  15السفلية 
 ، أو2سم 5لتعريفية المدمجة في ختم الجودة العالمة ا

م عرض اثنين من أختام الجودة على المالبس العلوية، تطبق المادة رقم للإذا ت (2
أعاله على ختم الجودة األول، ويمكن عرض الختم الثاني، ختم الجودة  50-5-1

 األصغر، على أي موضع وفق اختيار النادي دون قيد أو شرط، على أال تزيد مساحته
 .2سم 5عن 

 القسم الخامس: العالمات التعريفية للمصنع على المعدات الخاصة باألشخاص اآلخرين

 جامعو الكرات ومرافقو الالعبين وحاملو األعالم .52

صنع على المعدات في جميع مباريات المسابقة، يجوز عرض العالمات التعريفية للُم  .1
الخاصة التي يرتديها جامعو الكرات ومرافقو الالعبين وحاملو األعالم كما هو موضح 

 أعاله فيما يتعلق بالمالبس العلوية والسفلية. 51و 50بالمواد رقم 

 معدات الملعب .53

عرض عالمة تعريفية واحدة للمصنع على معدات يجوز في جميع مباريات المسابقة،  .1
صنع معدات بمعرفة ُم المرمى وشبكة المرمى وأعمدة الراية وأعالمها( الملعب )

الملعب ذات الصلة. وعلى الرغم من ذلك، يجوز عرض العالمات التعريفية المختارة، على 
 على الجانب الخلفي للقائمين والعارضة.بالتحديد المرمى، 

معدات الملعب بأي يجب أال تتجاوز قياسات العالمات التعريفية المختارة للعرض على  .2
 .2سم 12حال من األحوال 

يجوز أيضًا دمج رقم الالئحة النافذة وسنة تصنيع إطار المرمى مع العالمة التعريفية  .3
 للمصنع الموضوعة فوق المرمى، لتلبية المعايير اإلقليمية ذات الصلة.

 الكرات .54

ي فقبل بداية الموسم الرياضي ليتم استخدامها توفير الكرات باإلدارة التنفيذية تقوم  .1
 .الرابطةمسابقات  جميع

 إعالنات الرعاةالفصل السادس: 

  إعالنات الرعاية .55

 :في جميع مباريات المسابقة، قد تشترك الفرق المشاركة في إعالنات الرعاية على .1



 

 

 ،والكم األيسر الجانب األمامي والخلفي للقميص  (1

 الرقم(، ا عليهيوجد  الجهة التيولكن ليس على نفس الجانب األمامي للشورت ) (2

 .الجوارب (3

 7-55 إلى 2-55للمواد ال يقيد عدد الرعاة، طالما هناك التزام بإجمالي المساحة المخصصة وفقًا  
 أدناه.

يجب أال تتجاوز المساحة اإلجمالية المخصصة إلعالنات الرعاية على الجانب األمامي  .2
 سنتيمتر مربع(، سواء كانت: وخمسون )سبعمائة 2سم 750للقميص 

 أو، أفقية بعرض الصدر (1

 رأسية على الجانب األيمن أو األيسر، أو (2

 في منتصف الجذع. (3

 

)مائة  2سم100يجب أال تتعدى المساحة اإلجمالية لإلعالن على الكم األيسر للقميص  .3
 سنتيمتر مربع(، بين خياطة الكتف والمرفق.



 

 

 
 2سم 200اإلجمالية لإلعالن على الجانب الخلفي للقميص يجب أال تتجاوز المساحة  .4

)مائتي سنتيمتر مربع( ويجب أن يتم وضع إعالنات الرعاية فوق رقم الالعب )في 
 المنتصف(.

 

 
 

على الجانب األمامي  الرعاةالمساحة اإلجمالية المخصصة إلعالنات يجب أال تتجاوز  .5
 )مائة سنتيمتر مربع( 2سم100للشورت، 



 

 

 

 

 

 

 

 

)يتم  2سم120يجب أال تتجاوز المساحة اإلجمالية المخصصة إلعالنات الرعاة على الجوارب  .6
 عند ارتداء الجوارب( هاقياس

 ال توجد هناك آية قيود على شكل إعالنات الرعاية. .7

سم وال يصرح بتقييد خط ولون كتابة األحرف، ولكن ال  10يجب أال يتجاوز ارتفاع األحرف  .8
 عريفية للمصنع أو أي عناصر تزيينية أو أي عناصر أخرى.يجوز دمج العالمة الت

يجوز للنادي تغيير رعاته مرة واحدة فقط خالل الموسم. ولتجنب اللبس، يجوز للنادي  .9
تغيير الراعي على القميص مرة واحدة دون أن يؤثر ذلك على حق النادي في تغيير 

 .رباالجو ولمرة واحدة على الشورت لمرة واحدة على الراعي

يعتبر أي تغيير في محتوى إعالن الراعي كتغيير إلعالن الراعي. وعلى نفس النحو، يعتبر  .10
 إضافة و/ أو حذف راعي كتغيير في إعالن الراعي.

 لرعاة في حال تقرر وضعإلعالن ا بمثابة تغيير بدء المسابقة بدون إعالنات للرعاةال يعتبر  .11
 إعالنات للرعاة في وقت الحق.

 قيود اإلعالنات .56

اإلعالن عن منتجات التبغ وأماكن القمار )الكازينوهات( والمشروبات  يمنع منعا باتاً  .1
 .الكحولية باإلضافة إلى جميع الشعارات السياسية أو العنصرية أو ذات الطابع الديني

يمنع منعا باتا اإلعالن عن أي منتجات محظورة أو مقيدة بموجب التشريعات المحلية  .2
 المتحدة. لدولة اإلمارات العربية

على إعالنات الرعاية. اإلدارة التنفيذية على موافقة مكتوبة من األندية يجب أن تحصل  .3
ومن حيث المبدأ، تقدم هذه الموافقة بالتزامن مع اعتماد المعدات، شريطة عرض 

 .اإلدارة التنفيذيةمعلومات الرعاية الضرورية على 



 

 

 عدد الرعاة على القميص .57

رقم المادة عدد الرعاة على القميص، شريطة الوفاء بأحكام ال توجد أية قيود تتعلق ب .1
55. 

 .56تخضع األحكام السابقة للمادة رقم  .2

 / الشورت / الجوارب استخدام إعالن الرعاية على القميص .58

يجوز للنادي اإلعالن عن الراعي المعتمد في جميع مباريات الذهاب واإلياب أثناء موسم  .1
 .رابطة المحترفين اإلماراتية

رابطة يجوز تغيير الراعي بموجب إرسال إخطار كتابي ل(، 55مع عدم اإلخالل بالمادة رقم ) .2
( أيام عمل على األقل من المباراة ذات الصلة، على 7قبل سبعة ) المحترفين اإلماراتية

 جديدة من المعدات. أن يرفق بهذا اإلخطار عينة 

ة، وفي حالة رفض االستجابة لهذا اإلطالع على عقود الرعاياإلدارة التنفيذية قد تطلب  .3
 .تحاد اإلمارات لكرة القدمالاالنضباط التابعة إلى لجنة األمر يتم رفع الطلب، 

 قيود العالمات التجارية ونطاق التطبيق .59

تنطبق جميع اإلشارات الواردة في هذه اللوائح إلى المالبس والزي الرياضي على جميع  .1
 الملحق أ.المعدات والمالبس المشار إليها في 

تطبق جميع قيود العالمة التجارية واإلعالنات على جميع المالبس واألدوات والمعدات  .2
التي يتم ارتدائها تحت المالبس األساسية أو المالبس االحتياطية أو معدات الفريق 
الرسمية أو المالبس االحتفالية التي يتم ارتدائها و/أو عرضها بمعرفة أعضاء بعثة 

ية أي مباراة من المباريات. وبصفة خاصة، تنطبق اللوائح المتعلقة الفريق عقب نها
بمساحة وعدد مرات ظهور شعار مصنع األدوات بنفس القدر على كل من القمصان 

 التي بدون ياقة وقمصان معدات اللعب.

يجب أن تكون جميع المالبس الرسمية )مثل ربطات العنق والبدل والقمصان( التي  .3
الفريق داخل مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة، خالية تمامًا من  يرتديها أعضاء بعثة

 أي عالمة تجارية للغير )سواء مخيطة أو منفصلة( غير شعار النادي.

يجب أن تكون جميع المعدات التقنية باستثناء العالمة التعريفية الخاصة بالمصنع،   .4
فريق والتي يتم إحضارها والحقائب واألمتعة والقمصان، وغيرها، الخاصة بأعضاء بعثة ال



 

 

داخل منطقة الدخول الخاضعة للمراقبة وخاصة اإلستاد، خالية من آية مظاهر لجميع 
إعالنات الرعاية، ماعدا العالمة التعريفية للنادي. ويتحمل النادي مسؤولية تغطية 

 .جميع شعارات الرعاية قبل الدخول إلى اإلستادات

 المباراةإعالنات الرعاية على معدات مسؤولي  .60

تمنع منعًا باتًا كافة أشكال إعالنات الرعاة أو المصنعين )التي تتخطى الحدود المسموح  .1
وي تنط أو التي، الخامس(التعريفية للمصنع وفقًا للفصل  اتبها فيما يتعلق بالعالم

إعالنات أخرى، من على جميع  ةعلى أغراض سياسية أو دينية أو شخصية و/أو أي
 من قبل مسؤولي المباراة.المعدات المستخدمة 

 ومنظمو األمن والسالمة والخدمات جامعو الكرات ومرافقو الالعبين وحاملو األعالم .61

تمنع منعًا باتًا كافة أشكال إعالنات الرعاة أو المصنعين )التي تتخطى الحدود المسموح  .1
وي تنط أو التي، الخامس(التعريفية للمصنع وفقًا للفصل  اتبها فيما يتعلق بالعالم

على أغراض سياسية أو دينية أو شخصية و/أو أي إعالنات أخرى، من على جميع المعدات 
ومنظمو  المستخدمة من قبل جامعي الكرات ومرافقي الالعبين وحاملي األعالم

 .األمن والسالمة والخدمات

بشكل منفرد بتوفير مالبس لمرافقي الالعبين خالل بعض اإلدارة التنفيذية قد تقوم  .2
 .مباريات المسابقات

 معدات الملعب .62

 يمنع منعًا باتًا وضع أي شكل من أشكال اإلعالنات التجارية، على معدات الملعب. .1

 إجراءات القياسالفصل السابع: 

 طريقة القياس .63

يتم قياس العناصر المطبوعة على المعدات والمالبس وفقا ألصغر أشكالها الهندسية  .1
(. ويتم حساب األبعاد باستخدام والدائرة. وغيرها)كالمربع والمستطيل والمثلث 

 .المعادالت الحسابية االعتيادية

من الطرف إلى الطرف. وفي  لحساب مساحة السطح، تحسب أجزاء أكثر عنصر اتساعاً  .2
عدة أشكال هندسية منفصلة  ستثنائية، يمكن تقسيم العناصر إلىبعض الحاالت اال

 .لحساب مساحة السطح



 

 

رضُا مفصاًل بكيفية قياس العالمات التعريفية الخاصة به، على أن قد يقدم المصنع ع .3
 بدورها بإرسال موافقتها على العرض )إن وجد( كتابة. اإلدارة التنفيذية،تقوم 

يتم حساب العالمة التعريفية الخاصة بخط إنتاج المصنع وشعاره الرمزي في صورة  .4
 5بين العناصر المتنوعة عن  أشكال هندسية منفصلة ومتنوعة، بحيث ال تزيد المسافة

 سم. 

يتم حساب مساحة إعالنات الرعاية في صورة أشكال هندسية منفصلة ومتنوعة، بحيث  .5
 سم. 5ال تزيد المسافة بين العناصر المتنوعة عن 

 ذلك، يجب مراعاة المساحات التالية، أيهما أكبر، ألغراض االعتماد: عالوة على .6

 مساحة المنطقة ذات اللون الواحد، المستخدمة إلعالنات الراعي، أو  (1

في كتابة إعالنات الراعي، إذا كانت هذه اإلعالنات  المستخدمةمساحة الحروف  (2
 تتعلق بألوان القميص.

 

 



 

 

 
 

  



 

 

 أحكام ختاميةالفصل الثامن: 

 رابطة المحترفين اإلماراتيةل اإلدارة التنفيذية .64

باتخاذ القرارات ذات الصلة باألمور غير المنصوص عليها في اإلدارة التنفيذية تختص  .1
 هذه اللوائح.

إلدارة التنفيذية ل، رابطة المحترفين اإلماراتيةفي حال حدوث أي نزاع أثناء مسابقة  .2
 الحق في اختصاص القرارات المالئمة.

 تعد القرارات في مثل هذه الحاالت نهائية وقاطعة. .3

 المسؤوليات .65

تختص اإلدارة التنفيذية باتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق باعتماد الزي والعناصر  .1
مسؤوليتها أو تؤكد عدم الرابطة األخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح. وتخلي 

اختصاصها في حال وجود أية نزاعات نشأت بسبب العقود المبرمة بين النادي والراعي 
. ويعفي رابطة المحترفين اإلماراتيةوائح المعدات التابعة لحول أحكام اإلعالنات وفق ل

من مسؤولية أي ضرر و/أو أضرار قد تنتج بسبب أي قرار من القرارات الرابطة النادي 
 المتعلقة بالزي و/أو المعدات.

 إجراءات االنضباط .66

حول أي خرق ألحكام لإلدارة التنفيذية يتحمل مراقب المباراة مسؤولية إعداد تقرير  .1
وشروط هذه اللوائح أثناء المسابقة أو أيا من مبارياتها. وإذا لزم األمر، قد يقدم مراقب 

 على الواقعة المشار إليها مرفق بالتقرير الكتابي. اً مادي المباراة دليالً 

إلدارة التنفيذية لمن هذه األحكام والشروط، يحق  في حال قيام أي نادي بخرق أياً   .2
الالزم وفقا إلجراءات ضبط الجودة و/أو لوائح االنضباط التابعة توقيع العقوبات أو اتخاذ 

 لالتحاد اإلماراتي لكرة القدم.

 اإلدارة التنفيذية، إلىالزي/المعدات  تقديمتتحمل األندية المسؤولية منفردة عن  .3
للوائح الحالية. كما تتحمل مسؤولية سلوك العبيها ومدربيها ومسؤولي  امتثاالً 

الفريق، وغيرهم من الموظفين، فيما يتعلق بتطبيق هذه األحكام بالشكل المالئم 
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةأثناء مباريات مسابقة 



 

 

 احكام خاصة .67

ة مع العقوبات يجب أال تتعارض العقوبات المنصوص عليها في إجراءات ضبط الجود .1
المنصوص عليها في اللوائح والقوانين والتوجيهات األخرى الصادرة عن االتحاد أو من 

 . الرابطةقبل 

الئحة أو قرار يخالف هذه الالئحة الغيًا وتسري هذه الالئحة أي يعتبر كل حكم يرد في  .2
، إال أنه في حال أي تعارض مع النظام األساسي 2021-2020إعتبارًا من بداية موسم 

 .تطبق احكام النظام األساسيللرابطة 

 والقوة القاهرة االمسائل غير المنصوص عليه .68

بشأن المسائل غير المنصوص عليها في  ات الالزمةقرارالاتخاذ يحق لمجلس اإلدارة  .1
العتراض عليها أو باتة وال يجوز اهذه الالئحة ، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية و

 .استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية

يحق لمجلس اإلدارة اتخاذ القرارات الالزمة في حاالت القوة القاهرة او الظروف الطارئة،  .2
وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة وال يجوز االعتراض عليها او استئنافها امام أي 

 لتحكيمية.من الجهات القضائية او ا

 التصديق واالعتماد .69

والتصديق عليها  ااعتماده إعداد هذه الالئحة من قبل اإلدارة التنفيذية للرابطة وتم تم .1
 يتم العمل بها اعتبارًا من تاريخو رابطة المحترفين اإلماراتيةمن قبل مجلس إدارة 

23/06/2021. 

  



 

 

 اإليضاحيةالملحق أ: الشروط المتعلقة بالزي الرياضي والمالحظات 

يشمل المالبس واألدوات التي يتم ارتداؤها في مناطق الدخول الخاضعة  الزي الرياضي/المعدات:
 للمراقبة، قبل وأثناء وبعد مباراة كرة القدم.

 زي اللعب )بما في زي حراس المرمى( .1

 القميص أو الزي )"القميص" في هذه اللوائح(، (1

 الشورت، (2

 )"الجوارب" في هذه اللوائح(.الجوارب )أو الجوارب الطويلة(  (3

 معدات حراس المرمى .2

 القفازات، (1

 غطاء الرأس، (2

 حقيبة القفاز، (3

 زجاجة المياه، (4

 المنشفة. (5

 المعدات الخاصة المستخدمة في أرض الملعب .3

 المالبس الداخلية، (1

مالبس داخلية حرارية )شورت أو عازل طويل للتدفئة، يلبس تحت الشورت أو  (2
 البنطلون(،

 ياقة/صدرية،قميص بدون  (3

 الجوارب، (4

 القفازات، (5

 عصابة المعصم، (6

 قبعة/غطاء الرأس، (7

 عصابة الرأس، (8

 شارة الكابتن، (9



 

 

 الضمادات الداعمة والجبائر، (10

 واقي الساق. (11

 المعدات الخاصة المستخدمة في المنطقة الفنية .4

 البدل الرياضية )الجانب العلوي والسفلي(، (1

 المعطف، (2

 وغيره(،الجاكت )الجاكت الخاص باإلستاد،  (3

 الزي المضاد للمياه )المعطف الواقي من المطر، وغيره(، (4

 قميص ثقيل،  (5

 قميص بدون ياقة، (6

 الحقائب )الحقيبة الطبية، الخ(. (7

 زجاجة المياه، (8

 المنشفة، (9

 القمصان. (10

الزي الرسمي الذي يرتديه أعضاء بعثة الفريق في مناطق الدخول الخاضعة  .5
 للمراقبة

 ربطات العنق، (1

 البدل، (2

 القمصان، (3

 المالبس األخرى.  (4

 المعدات األخرى التي يتم إحضارها إلى مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة .6

 أي عناصر أخرى يرتديها الشخص أو عناصر الزي المستخدمة، (1

 األمتعة، وغيرها..... (2

  



 

 

  

 الشورت

 المعصم عصابة 13

 الساق اليسرى 14

 اليمنى الساق 15

 الخياطةخط  16

 أمام 17

 الحافة السفلية 18

 الجوارب 19

 الحافة العلية 20

 الكاحل 21

 القميص

 اللياقة 1

 الكوع  2

 الكتف  3

 الكم 4

 أمام 5

 خلف 6

 الجذع 7

 الصدر 8

 أسفل الكم 9

 خط الخياطة 10

 خياطة الكم 11

 الحافة السفلية 12

 املصطلحات املتعلقة باملالبس



 

 

 

 للمصنع الملحق ب: المصطلحات المتعلقة بالعالمات التعريفية

العالمة 
التجارية 

 المسجلة

وتشمل جميع أنواع ، العالمة التجارية المسجلة في السجل الرسمي للدولة
 اإلعالنات مثل االسم والشعار وخط اإلنتاج والشعار الرمزي والنص.

 اسم المصنع بالحروف الكبيرة، بما يالءم العالمات الخطية. االسم

 .التعريفية للمصنع بما يالءم العالمات التصميمية الرمز الذي يرتبط بالعالمة الشعار

يشمل المنتجات مثل، المالبس واألحذية وغيرها من المنتجات التابعة لنفس  خط اإلنتاج
 العالمة التجارية بما يالءم العالمات المجمعة.

الشعار 
 الرمزي

 بما يالءم العالمات المجمعة.جمع االسم والشعار في صورة واحدة 

العناصر 
 التزيينية

تمثيل األشكال والصور والرسومات التوضيحية وغيرها من الرموز التي يتم 
 دمجها باستخدام التقنيات التالية:

 نسيج جاكار.طريقة  (1
 الطباعة اللونية. طريقة (2
 الصور المتناسقة. (3
 الزخرفة. (4
 .رابطة المحترفين اإلماراتيةكتابيا من  أي حلول تقنية أخرى معتمدة (5

ن وفقًا للقوانيال يجوز استخدام العالمات التجارية أو التصاميم المسجلة أصواًل 
 كعناصر تزيينية.الوطنية اإلماراتية 

العالمة 
 الخطية

 كلمة تصويرية مكتوبة بحروف كبيرة.

العالمة 
 التصميمية

 أي عالمة يمكن تصويرها بالرسومات، وال تحتوي على أي حروف.



 

 

العالمة 
 المجمعة

 تتكون من العالمة الخطية والعالمة التصميمية معًا.

 النص الخاص باالسم التجاري. النص

عالمة التصميم الخاصة بالمصنعين التي تظهر بشكل متكرر في موضع  الشريط
 ومساحة معينة في نطاق عالمة من العالمات التصميمية.

يشمل البطاقات والملصقات، وغيرها من الشارات التي تم تصميمها لمكافحة  ختم الجودة
واحدة فقط ال تتجاوز مساحتها التقليد، ويتكون ختم الجودة من عالمة تعريفية 

 .²سم 2

 

 الملحق ج: تصميم العلم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 
 Allowed –التصميم المسموح 

 



 

 

 اهميم الغير مسموح باالتصامثلة عن 

NOT ALLOWED – EXAMPLES 

 

  

 


