
+CBAAالمتطلبالبندالمادة

 م105 م105 م105 متر110- 100الطول
 م68 م68 م68 متر75-64العرض

الحد األدنى للمسافة بين خط المرمى 
وجدار الجمهور

 متر10 متر7.5 متر7.5 أمتار3

الحد األدنى للمسافة بين خط التماس وجدار 
الجمهور

 متر8.5 أمتار5 أمتار5 أمتار3

نظام الرش المائي
نظام تصريف المياه

خطوط الملعب

على كال الجانبين (بالمتر المربع)المساحة 
أن تسمح لسبعة العبين 
على األقل إلجراء اإلحماء

 متر مربع كحد أدنى30

الموقع
مطاطي، صناعي أو مطاطي، صناعي أو نوع السطح

 متر7.32 متر7.32 متر7.32 متر7.32( متر7.32)العرض 
 متر2.44 متر2.44 متر2.44 متر2.44( متر2.44 )االرتفاع 

2222المرمى االحتياطي
/ الشاشة العمالقة

لوحة النتائج
الشاشة العمالقة

شاشة النتائج الغير 
أوتوماتيكية

ميدان اللعب3

مجهز بنظام رش مائي مناسب
مجهز بنظام تصريف مياه لمنع تجمع المياه

يجب أن تكون خطوط الملعب واضحة للكاميرا من جميع الزوايا بحيث تكون خطوط الملعب الخارجية األربعة 
ضمن مجال رؤية الكاميرا بشكل واضح

:عنوان االستاد
:سعة االستاد

استمارة رقم 

:اسم النادي 
:اسم االستاد

.االستادات المعتمدة لمسابقات رابطة المحترفين اإلماراتية- I.02المعيار 

الجانب الفني

7
قادرة على إظهار نتيجة . (الرسوم المتحركة+ الرسومات )قادرة على تشغيل الفيديو 

المباراة وساعة المباراة والشعارات ولقطات اإلعادة أثناء المباراة
يجب أن تكون الشاشة العمالقة مجهزة بإمكانية استقبال إشارة البث من جهة البث 

منطقة اإلحماء5
أن تسمح لثالثة العبين على األقل إلجراء اإلحماء

 التي خلف المرمى أو على جانبي خطوط التماسLEDخلف اللوحات اإلعالنية 

6
باللون  )المرمى 

(األبيض

نفس سطح ميدان اللعب



توجدساعة تظهر زمن المباراةساعة المباراة

0355عدد سواري األعالمسواري األعالم9
نعمنعمنعمالمغطاة

20202323عدد المقاعد في كل دكة
نعمنعمنعمالمغطاة

233العدد المقاعد في كل دكة
2444عدد المقاعد

موقع آمن في الوسطموقع آمن في الوسطالموقع

المزودة بجهاز تلفزيون

7
قادرة على إظهار نتيجة . (الرسوم المتحركة+ الرسومات )قادرة على تشغيل الفيديو 

المباراة وساعة المباراة والشعارات ولقطات اإلعادة أثناء المباراة
يجب أن تكون الشاشة العمالقة مجهزة بإمكانية استقبال إشارة البث من جهة البث 

دكة البدالء

دكة الحكم الرابع
10

11
مقاعد مسؤولي 
المباراة التابعين 

لرابطة المحترفين 

منطقة مستقلة في الوسط، يسهل الوصول منها إلى 
أرض الملعب

نعم



+CBAAالمتطلبالبندالمادة
2م2200م2150م70(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

مناطق... تقسم إلى

منطقة  ) مناطق 3
 متر مربع، 80جلوس 

 متر 40منطقة حمامات 
 30مربع، منطقة مساج 

تكون  )(متر مربع
(المساحات تقريبية

 80منطقة جلوس  ) مناطق 4
 50متر مربع، منطقة حمامات 
 40متر مربع، منطقة مساج 
 30متر مربع، غرفة المدربين 

(متر مربع

ممر
4/مبولة2 + 6/ 48/مبولة 2 + 4/ 46/ مبولة+ 3/ 24 / 2 / 4مغسلة/ حمامات/ منطقة استحمام

202330 خزانة أو عالقة20منطقة جلوس مناسبة مع خزائن
51055منطقة جلوس إضافية

1222طاولة تدليك
1111سبورة بيضاء

1122ثالجة
00تلفزيون

1235مصدر طاقة
مكيفة
اإلضاءة

2م2200م2150م70(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

(بالمتر المربع)مناطق ... تقسم إلى

منطقة  ) مناطق 3
 متر مربع، 80جلوس 

 متر 40منطقة حمامات 
 30مربع، منطقة مساج 

تكون  )(متر مربع
(المساحات تقريبية

 80منطقة جلوس  ) مناطق 4
 50متر مربع، منطقة حمامات 
 40متر مربع، منطقة مساج 
 30متر مربع، غرفة المدربين 

(متر مربع

ممر
4/ مبولة3+ 6/  48/  مبولة2+ 4/ 46/ مبولة+ 3/ 24 / 2 / 4مغسلة/ حمامات/ منطقة استحمام

202330 خزانة أو عالقة20منطقة جلوس مناسبة مع خزائن
51055منطقة جلوس إضافية

(منطقة جلوس ومنطقة حمامات)منطقتين 

.مؤمن وغير مشترك مع ممر الشخصيات الهامة وكبار الشخصيات واإلعالميين والجماهير والرعاة وغير ذلك

0

ال

12
غرفة تبديل مالبس 

الفريق المضيف

 لوكس800بحد أدنى - إنارة جيدة ومناسبة للغرفة 
نعم

(منطقة جلوس ومنطقة حمامات)منطقتين 

.مؤمن وغير مشترك مع ممر الشخصيات الهامة وكبار الشخصيات واإلعالميين والجماهير والرعاة وغير ذلك
12

غرفة تبديل مالبس 
الفريق الضيف



1222طاولة تدليك
1111سبورة بيضاء

1122ثالجة
00تلفزيون

1235مصدر طاقة
التكييف
اإلضاءة

0

نعم

12
غرفة تبديل مالبس 

الفريق الضيف

 لوكس800بحد أدنى - إنارة جيدة ومناسبة للغرفة 



+CBAAالمتطلبالبندالمادة
 متر مربع30 متر مربع30(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

2 / 2 / 22 / 2 / 12 / 1 / 12 / 1 / 1مغسلة/ حمامات/ منطقة استحمام
 طاولة1+  مقاعد 7 طاولة1+  مقاعد 7 طاولة1+  مقاعد 47.غرفة جلوس

0666خزائن
0111ثالجة

مكيفة
 متر مربع50 متر مربع50(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

الموقع
1122طاولة العالج الطبي

1 / 11 / 11 / 11 / 1مغسلة/ حمامات
منفذ / اسطوانة أكسجين وأقنعة مناسبة 

هواء عن طريق الفم،
،(إصابات العمود الفقري)جبيرة 

نقاالت
آلة شفط

مجموعة الحقن الوريدي وأدوية وحقن 
للطوارئ،

معدات ومستلزمات الجراحات الصغرى،
.مزيل الرجفان الخارجي اآللي

مكيفة
 متر مربع50 متر مربع35 متر مربع35(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

(بالمتر المربع)مناطق ... تقسم إلى

الوصول/ الموقع 
التكييف

مفصولة عن باقي المناطق
 متر مربع20(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

 8مقاعد تتسع لـ المقاعد وغرفة الجلوس
الأريكة

مرافق تعليق المالبس
مزودة بجهاز تلفزيون

ثالجة
مفصولة عن باقي المناطق

غرفة الحكام13

نعم

14
الغرف الطبية لالعبين 

والمسؤولين

نفس جانب غرفة تبديل المالبس ولكن ليس في غرفة تبديل المالبس

نعم

(2تابع القسم )غرف تبديل المالبس والغرف الطبية 

( أشخاص8لـ  )نعم 
( أشخاص8لـ  )نعم 

مع بث حي للمباراة ( بوصة32) (1)
نعم

غرفة فحص 
منطقة )المنشطات 

(الفحص

مفصولة عن منطقة الفحص

15

غرفة فحص المنشطات

غير مطلوب

يجوز أن يكون الحمام داخل منطقة الفحص أو )منطقة انتظار، منطقة فحص، حمام 
(مالصقًا لها

مؤمن، بنفس جهة غرفة تبديل المالبس
نعم

غرفة فحص المنشطات
(غرفة اإلنتظار)

مفصولة عن منطقة الفحص

 أشخاص8مقاعد مريحة تتسع لـ /أريكة



(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 
مقاعد/ طاولة

خزانة مع قفل
1 / 1 / 1مغسلة/ منطقة استحمام/ حمامات

غرفة فحص 
منطقة )المنشطات 

(1)(الفحص
 2 / 2 / 1

غير مطلوب15

2 م15حوالى 
 مقاعد4طاولة واحدة و 
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 متر مربع25 متر مربع20(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

الوصول/ الموقع 
مؤمن، بنفس جهة 
غرفة تبديل المالبس

 مقاعد4طاولة واحدة و 1مقاعد/ طاولة

تجهيزات تقنية المعلومات
0تلفزيون

حمام

مكيفة
(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

الموقع
أي منطقة ضمن 

مسافة معقولة من 
ميدان اللعب

أي منطقة ضمن 
مسافة معقولة من 

ميدان اللعب
ضمن المنطقة الرسميةضمن المنطقة الرسمية

حمام

مقاعد/ طاولة

غير مطلوبغير مطلوبتلفزيون

غير مطلوبغير مطلوبآخرى

مكيفة
122العدد
 متر مربع كحد أدنى10 متر مربع كحد أدنى10 متر مربع كحد أدنى10(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

نعمنعمالمكيفة

الموقع
سهولة الوصول إلى 

ميدان اللعب و 
المنطقة الرسمية

ضمن غرفة أوالد جمع الكرات - 1

 شخصًا14 طاولة تتسع لـ 3-2: مقاعد مريحة/ أريكة مقعد14طاولة واحدة و 

(3تابع القسم )غرف تبديل المالبس والغرف الطبية 

16
مكتب مسؤولي رابطة 

المحترفين اإلماراتية

مؤمن، بنفس جهة غرفة تبديل المالبس

 مقاعد، مكتب واحد يستخدم كمنطقة 4طاولة اجتماع مع 
عمل مع كمبيوتر مكتبي

كمبيوتر مكتبي،  خدمة االتصال الالسلكي باإلنترنت وطابعة وآلة تصوير مستندات
مع بث حي ( بوصة32) (1)

يمكن أن يكون بالقرب من مكتب لجنة دوري - 1
(إذا لم يكن ضمنها)المحترفين 

ضمن مكتب لجنة دوري المحترفين- 1

نعم
 متر مربع40

غير مطلوبغرف تخزين18

ضمن المنطقة الرسمية أو ميدان اللعب

نعم

مع بث حي ( بوصة32) (1)

17
/ أوالد جمع الكرات

غرفة برنامج تطوير 
الشباب

إذا لم )يمكن أن يكون بالقرب من الغرفة - 1
(ضمنها

مثاًل طاولة فوسبال، وألعاب  )ألعاب ألوالد جمع الكرات 
(.فيديو، إلخ
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20,000أكثر من 10,000أكثر من  كحد أدنى5005000الحد األدنى للسعة اإلجمالية

جميع المقاعدجميع المقاعدجميع المقاعدالحد األدنى من مقاعد كبار الشخصيات

جميع المقاعدجميع المقاعدجميع المقاعدالحد األدنى من مقاعد الشخصيات المهمة

CAT1مقاعد الفئة األولى 

CAT2مقاعد الفئة الثانية 

5555مقاعد الجماهير من ذوي االحتياجات الخاصة
551515مقاعد مناسبة ألصحاب الكراسي المتحركة
نعممنطقة منفصلة لمشجعي الفريق الضيف

غير مطلوبمقاعد يغطيها سقف
كبار الشخصيات 

والشخصيات المهمة 
واإلعالميين

جميع المقاعدجميع المقاعدجميع المقاعدغير مطلوبمقاعد مرقمة
2222عدد أكشاك التذاكر

جمهور )عدد نوافذ الخدمة في كل كشك 
(المضيف

24812
جمهور )عدد نوافذ الخدمة في كل كشك 

(الضيف
2444

جمهور )المساحة بالمتر المربع لكل كشك 
(الفريق المضيف

4mx4m8mx4m10mx4m12mx4m
جمهور )المساحة بالمتر المربع لكل كشك 

(الفريق الضيف
4mx4m8mx4m8mx4m8mx4m

اإلنترنت

الكهرباء

األثاث

األمن

أكشاك التذاكر21
/ نقطة بيع ما عدا النقاط المخصصة للتكييف/  أمبيرلكل نافذة13- مقبس ثالثي 

اإلضاءة
يجب أن يكون األثاث  (تكفي لكل نافذة بيع )طاولة وكرسي وسلة مهمالت صغيرة 

يجب أن يكون موظفي التذاكر قادرين على الجلوس أمام . مناسبًا لحجم كشك التذاكر
باب قابل للقفل من الخارج، مع إمكانية القفل من دون مفتاح من الداخل

/  ميجابت حكد أدنى، نقاط اتصال مخصصة لكل شباك10 خاص بسرعة ADSLخط 
نقطة بيع

المقاعد وسعة االستاد20

10

منطقة الجلوس
مقاعد منفصلة مع 

مساند للرأس

مقاعد منفصلة 
ومرقمة مع مسند 

 سم كحد أدنى 30ظهر 

المقاعد وسعة االستاد

كبار الشخصيات والشخصيات المهمة واإلعالميين ومقاعد 
الدرجة األولى

مقاعد منفصلة ومرقمة 
 سم 30مع مسند ظهر 

كحد أدنى الحد األدنى 

مقاعد منفصلة ومرقمة مع 
 سم كحد أدنى 30مسند ظهر 

ومرقمة بشكل مستقل الحد 

(%50أو % 30كحد أدنى ويمكن زيادتها إلى % 10)نعم، منطقة مخصصة 



اإلضاءة

الحواجز

الموقع

1العدد

(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

الموقع
في قسم واحد من 

االستاد
، مع مقاعد المرافقين5العدد

المقاعد

حمام
المغطاة

مجال الرؤية
ممرات الدخول والممرات إلى الحمامات

111حمام

23
المرافق الخاصة 

بالجمهور من ذوي 
االحتياجات الخاصة

غير مطلوب

في كل قسم من  أقسام االستاد

 متر خلف كل 0.90كما يجب ترك مسافة :  متر1.5متر وبعرض 1.4كل مقعد بعمق 
مقعد كممر للمقاعد

منطقة مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة/ واحد على األقل في كل قسم
نعم

رؤية واضحة  دون عوائق
ممر للكراسي المتحركة، مؤمن

أكشاك التذاكر21

إنارة قوية داخل وخارج كشك التذاكر
لكل كشك، ثالثة خطوط أفقية كحد  (بشكل متعرج)تركيب أنظمة تنظيم الطوابير 

أدنى لكل كشك
 متر كحد أدنى عن جميع البوابات، وواحد في منطقة مشجعي 20يبعد مسافة 

 متر كحد أدنى عن أي طريق20ببعد . الفريق الضيف

22
الشخصيات المهمة 

والضيافة
غير مطلوب

 للشخصيات المهمة1 لكبار الشخصيات، 1
باستثناء المطبخ والمخزن ) متر مربع لكل شخص 2.5

(وغيرها
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(للرجال)حمامات افرنجية 
 حمامات افرنجية لكل 4

 مقعد1000
 حمامات افرنجية لكل 5

 مقعد1000
 حمامات افرنجية لكل 10

 مقعد1000
 1000 حمام افرنجي لكل 12

مقعد
 مقعد1000 مبولة لكل 8 مقعد1000 مبولة لكل 6 1000 مبولة لكل 3 1000 مبولة لكل 2مبوالت

(للنساء)حمامات افرنجية 
حمام افرنجي واحد لكل 

 مقعد1000
حمام افرنجي واحد لكل 

منطقة/ قطاع
 حمامات افرنجية لكل 5

 مقعد1000
 1000 حمامات افرنجية لكل 10

مقعد للجماهير من ذوي االحتياجات )الحمامات 
(الخاصة

غير مطلوب
الموقع

 متر مربع50 متر مربع30 متر مربع15(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

المدخل/ الموقع 

مغسلة/ حمامات

غير مطلوبمرافق االتصاالت

(1)طاولة العالج الطبي
لوحة إرشادية

معدات أخرى

العدد
نقطة بيع واحد كحد 

أدنى
نقطة بيع / كاشير

 مقعد1000واحدة لكل 
نقطة بيع واحدة / كاشير

 مقعد500لكل 
نقطة بيع واحدة لكل / كاشير

 مقعد250

متطلبات التجهيزات الدائمة

متطلبات التجهيزات المؤقتة
متطلبات األكشاك المتنقلة

الموقع
ضمن منطقة ركن 

المحيط / السيارات
الخارجي

واحد على األقل 
لجماهير الفريق الضيف 

وواحد على األقل 
الالفتات التوجيهية

الالفتات التوجيهية للمرافق / الحمامات

حمامات الجمهور24

حمام بالقرب من كل منطقة مخصصة للجماهير من ذوي االحتياجات الخاصة
منطقة/ توزيع الحمامات في كل قطاع

25
غرفة اإلسعافات 
األولية للجمهور

نعم، ويمكن أن تكون 
هي نفسها 

المستخدمة للفرق

بالقرب من مناطق جلوس الجماهير، مع سهول الوصول ألغلبية الجماهير، سهولة 
الوصول لسيارات الطوارئ

(1)ومغسلة واحدة  (1)حمام واحد 

هاتف واحد مع إمكانية االتصال الداخلي والخارجي

(2)
لوحة إرشادية واضحة

، أجهزة التنفس، (جهاز شفط وغيرها )نقاالت، بطانيات، وسائد، معدات مجرى الهواء 
، معدات تثبيت (إلصابات العمود الفقري )مزيل رجفان القلب الخارجي اآللي ، جبائر 

العمود الفقري، مجموعة الحقن الوريدي مع حقن وأدوية الطوارئ ، معدات 
ومستلزمات الجراحات الصغرى، خزانة أدوية مجهزة بأدوية متنوعة، حقن، ضمادات، 

26

األطعمة والمشروبات 
لالستاد حرية االختيار )

بتوفير خدمات أطعمة 
ومشروبات دائمة أو 

(مؤقتة أو متنقلة

، منطقة تخزين، فلتر رواسب (ساخن وبارد) نقاط بيع، كهرباء، ماء 4-2، ( متر كحد أدنى6بطول ) متر مربع 18
.، إضاءة، قائمة المأكوالت مع األسعار، وغير ذلك(خطوط بيانات)مياه التصريف، ثالجة، هاتف 

 نقطة بيع، كهرباء، مياه وإضاءة، قائمة المأكوالت مع األسعار، وغير 2-1، ( متر تقريبًا3بطول  ) متر مربع 12
.، نقطة بيع واحدة، قائمة المأكوالت مع األسعار، إضاءة، وغير ذلك(تقريبًا (2)بطول مترين  ) متر مربع 4

منطقة جلوس/ بالقرب من كل قطاع

موقع كل قطاع، كيفية  )رسم تخطيطي إلظهار المنظر العام واالتجاهات في االستاد 
(الوصول لكل منطقة وغير ذلك

تظهر بوضوح الحمامات والمرافق الطبية
27

العالمات اإلرشادية 
للغرف واالتجاهات

غير مطلوب

(2تابع القسم )المرافق ومقاعد الجماهير 



غير مطلوبالالفتات الخارجية

الفتات في المنطقة الرسمية والمنطقة 
الفتات توجيهية في كامل محيط منطقة 

عالمات على الطريق توضح كيفية الوصول إلى االستاد

المرافق/ الفتات توجيهية تصممها رابطة المحترفين اإلماراتية تظهر هذه الغرف

27
العالمات اإلرشادية 
للغرف واالتجاهات

غير مطلوب

المرافق/ الفتات توجيهية تصممها رابطة المحترفين اإلماراتية تظهر هذه الغرف
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10204050مكتب مع مقعد

5102025مكتب بدون مقعد

لكل مقعد (مساحة)منطقة عمل 

اإلضاءة

نعم لكل مقعدنعم لكل مقعد مقاعد3نعم، واحد لكل غير مطلوبمزود بالطاقة

اتصال السلكي باإلنترنتغير مطلوباتصال باإلنترنت
اتصال السلكي باإلنترنت و 

 كابالت 5على األقل 
مزودة باتصال باإلنترنت

اتصال السلكي باإلنترنت و على 
 كابالت مزودة باتصال 10األقل 

باإلنترنت

غير مطلوبشاشات تلفزيون مع بث حي/ شاشة
نعم، تلفزيون واحد لكل 

صف
منطقة مركزيةالموقع

 متر مربع100 متر مربع100 متر مربع50(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

الموقع

مفصولة عن المركز اإلعالمي

 مقعد مع طاولة30سعة منطقة الجلوس

طاولة رئيسية/ المنصة
تتسع ألربعة أشخاص 

كحد أدنى
تتسع لخمسة أشخاص 

كحد أدنى
تتسع لخمسة أشخاص كحد 

أدنى
إضاءة

منصة الكاميرا

نظام الصوت

مايكروفون أو مايكروفونات
 على المنصة، وواحد 4

السلكي للحضور
مكيفة

28
المنصة اإلعالمية 

(مغطاة)

مقاعد مع مكتب يكفي الستعمال كمبيوتر 
محمول

 سم70 سم وعرض 50بعمق 

إنارة جيدة

 مقاعد4لكل  ( بوصة15 - 13)نعم، تلفزيون  واحد 
منطقة مؤمنة ومركزية وحصرية

اإلعالم والبث

29
غرفة المؤتمر 

الصحفي
غير مطلوب

بنفس جهة المنطقة الرسمية، بنفس جهة المرافق اإلعالمية األخرى

( متر0.7×  متر 0.5) مقعد مع طاولة 50

يجب أن يكون  (مع أخصائي التشغيل )صندوق توزيع الصوت + نظام توزيع الصوت
 ألربعة مخارجXLRالنظام قادرًا على إخراج صوتي 

 السلكي للحضور2 على المنصة،  5

نعم

نعم

. متر2 متر وعمق 6 متر وعرض 0.5ارتفاع 
 لوكس كحد أدنى مع إضاءة خلفية800إضاءة هادئة بـ 



+CBAAالمتطلبالبندالمادة
 متر مربع100 متر مربع100 متر مربع50(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

الموقع
304050عدد المقاعد

توفير مكتب(مكتب)منطقة عمل 

اتصال السلكي باإلنترنت(ال يشمل المصورين)اتصال باإلنترنت 
اتصال السلكي باإلنترنت و 

 كابالت 5على األقل 
مزودة باتصال باإلنترنت

اتصال السلكي باإلنترنت و على 
 كابالت مزودة باتصال 10األقل 

باإلنترنت
آلة نسخ وطابعة باإلضافة إلى اللوازم ذات 

الصلة
آلة تصوير المستندات 

(متوسطة الحجم)
صندوق اإلسعافات األولية

مفصولة لخدمات / منطقة منعزلة
األطعمة والمشروبات

من دون فصل

جهاز تلفزيون مع بث حي
مع بث  ( بوصة32) (1)

حي

غير مطلوبمنطقة مخصصة للمصورين

مكيفة
 متر مربع100 متر مربع100(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

...مقسمة إلى 

الموقع
ممر

ممرات مخصصة لكابالت البث

إضاءة

منطقة البث والتلفزيون
 أمتار من 4- نعم

الخلفيات كحد أدنى نعممغطاة
الموقع

10152025مقاعد على كل جانب

غير مطلوبالمركز اإلعالمي30

بنفس جهة المنصة اإلعالمية

 متر0.7 متر و عرض 0.5كل مكتب بعمق 

آلة تصوير مستندات كبيرة

نعم

نعم

مع بث حي ( بوصة32) (2)

 متر لكل مساحة 0.7* متر 0.5 ) مقاعد مع مكتب 10نعم، 
 كابالت مزودة باالتصال باإلنترنت5و على األقل  (عمل

نعم

غير مطلوبالمنطقة المختلطة31

التلفزيون والصحافة ) مناطق مختلفة 3تقسيم واضح إلى 
(المكتوبة والراديو

بين غرفة تبديل المالبس وباب الخروج إلى حافلة الفريق
ال يجوز في أي نقطة الخلط بين وسائل اإلعالم وكبار الشخصيات والشخصيات المهمة 

 لوكس كحد أدنى مع إنارة جيدة موجهة من خلف مواقع 800إنارة هادئة بقوة 
التصوير والصحفيين بإتجاه الالعبين وجميع خلفيات التلفزيون المعتمدة

نعم

مواقع المصورين32

خلف كل من خطي المرمى

ممرات سالكة ومباشرة لكابالت البث التلفزيوني من منطقة عربات البث إلى 
المنطقة المختلطة

-5 أمتار من الخلفيات كحد أدنى، تكفي الستيعاب 10- نعم
 كاميرات10

(2تابع القسم  )وسائل اإلعالم وجهات البث 



اتصال السلكي باإلنترنتاتصال السلكي باإلنترنتغير مطلوباتصال باإلنترنت
 كابالت متصلة 5على االقل 

باإلنترنت على كل جانب

مواقع المصورين32
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(البناء )منصة كاميرا 

منصة الكاميرا الرئيسية
, على خط المنتصف

 درجة، 35-25= االرتفاع 
عرض : مساحة المنصة

, على خط المنتصف
 درجة، 35-25= االرتفاع 

 8عرض : مساحة المنصة

= االرتفاع , على خط المنتصف
:  درجة، مساحة المنصة25-35
 5) 2.5 متر وعمق 10عرض 

غير مطلوب(انترنت)منصة الكاميرا الرئيسية 

مواقع التسلل، على خطوط منطقة الجزاء

مرتفعة خلف المرمى على  كل طرف
 )منصتين فوق مستوى أرضية الملعب 

 أمتار عن أرضية الملعب، في 5على ارتفاع 
الكاميرا المرتفعة المثبتة خلف المرمى  

يجب توفير مساحة للمنصة في حال وجود )

الكاميرا العنكبوتية

الموقع

(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

333العدد
133عدد المقاعد

مكيفة
تلفزيون

اتصال باإلنترنت/ كابالت/ كهرباء

العزل الصوتي

 متر للمواقع غير المغلقة، يجب أن تكون 2.5 متر وارتفاع 3 متر وعمق 3بعرض 
يجب أن يكون ارتفاع الطاولة .  متر2 متر في المقدمة على األقل  وبعمق 3بعرض 

33
مواقع 

(المنصات)الكاميرات

غير مطلوب ولكن، في 
حال كانت المباراة 

متلفزة، يتوجب على 
النادي أن يلعب المباراة 

على استاد يحقق 
المعايير المذكورة في 

العمود التالي

يجب أن تكون منصة الكاميرا صلبة وقوية وذات قاعدة جيدة، كما يجب أن تكون غير 
 2.5 كيلو جرام على األقل، وتوفير مساحة 350قابلة لالهتزاز وقادرة على حمل وزن 

 متر وعمق 2.5المساحة بعرض : نفس الكاميرا الرئيسية- منصة الكاميرا المرتفعة
 متر كحد 6 متر وارتفاع 2.5 متر وعمق 2.5بمساحة  بعرض : ارتفاع منصة الكاميرا متر2.5 متر وعمق 2.5

أدنى
 متر بحسب 2يسمح بهامش )نفس الكاميرا الرئيسية - منصة الكاميرا المرتفعة

 متر 2.5 متر وعمق 2.5المساحة بعرض : (االستاد
 متر كحد 6 متر وارتفاع 2.5 متر وعمق 2.5بمساحة  بعرض : ارتفاع منصة الكاميرا

أدنى لضمان تغطية الكاميرا لكامل أرض الملعب مع تغطية واضحة لمنطة الجزاء

رؤية واضحة للملعب، بنفس جهة مواقع الكاميرا الرئيسية

نعم
واحد مع بث حي

السلكي+  مزودة بكابيالت توصيل1على األقل 

 مواقع على الزوايا األربع لحامالت الكاميرا وقاعدة التشغيل الخاصة بها،4
 أمبير32/  فولت400توفير التيار الكهربائي المناسب لكل زاوية بشدة 

غير مطلوب ولكن، في 
حال كانت المباراة 

متلفزة، يتوجب على 
النادي أن يلعب المباراة 

على استاد يحقق 
المعايير المذكورة في 

العمود التالي

(3تابع القسم  )وسائل اإلعالم وجهات البث 

وأن يكون مزودًا بوصلة إنترنت  (ISDN)وصلتين للتيار الكهربائي ووصلتين للهاتف 
ثانية كحد أدنى أو بروتوكول إعدادات / كيلوبايت512 أو 45 أو أرجي 10/100إيثرنت )

المضيف الديناميكي، بحيث يكون غير محمي وجميع المنافذ مفتوحة أو الشبكات 
يجب أن تكون الغرف المخصصة للتعليق معزولة صوتيا مع تقنية منع صدى الصوت .أو يتم تخصيص شبكة انترنت السلكية لمواقع التعليق (المحلية الالسلكية

بحيث تمنع دخول أي أصوات لداخل الغرفة

34
مواقع تعليق الراديو 

والتلفزيون
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الموقع

العزل الصوتي

(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 
 5 متر وعمق 5بعرض 

 متر3متر وارتفاع 
 5 متر وعمق 5بعرض 

 متر3متر وارتفاع 
 متر 5 متر وعمق 5بعرض 

 متر3وارتفاع 
122العدد

مكيفة

.  مقبس طاقة5توصيالت/ كهرباء
 كابالت 4قادرة على حمل 

 كابالت فيديو، 3ترياكس ، 
 كابالت صوت كحد 8و

منظومة التوصيالت مسبقة 
.التوصيل

إضاءة
(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

الموقع
اإلضاءة

مؤمنةاألمن/ األسوار

الالالفتات اإلرشادية

توصيالت/ كهرباء

التوصيالت
سالل المهمالت/ النظافة

معدات مكافحة الحريق
ال(غرفة التوصيالت)مرافق التوصيالت 
ال(مواقع التوصيالت)مرافق التوصيالت 

ال(مواصفات التوصيالت)مرافق التوصيالت 

الموقع
بالقرب من المركز 

اإلعالمي أو المنصة 
اإلعالمية أو داخل 

األمن

36
منطقة عربة البث 

ممرات سالكة ومباشرة لكابالت البث التلفزيوني من منطقة عربات البث إلى جميع الخارجي
توفير النظافة وسالل المهمالت

على األقل (2)مطفأتي حريق 
ضمن منطقة عربة البث الخارجي

بحسب االستاد ووفقًا لقائمة متطلبات رابطة المحترفين
بحسب االستاد ووفقًا لقائمة متطلبات رابطة المحترفين

35
استوديوهات 

الّتليفزيون
غير مطلوب

 درجة15-10مطل على الملعب عبر واجهة زجاجية مائلة بنسبة 

نعم

تكون مواقع الكشافات بحسب الغرفة  )يجب تثبيت الكشافات على سقف االستوديو 

يجب أن تكون الغرف المخصصة للتعليق معزولة صوتيا مع تقنية منع صدى الصوت 
بحيث تمنع دخول أي أصوات لداخل الغرفة

(4تابع القسم  )وسائل اإلعالم وجهات البث 

غير مطلوب

بنفس جهة المنصة الرئيسية، خدمات اإلعالم

 متر على األقل2.4سور دائم بارتفاع 
الفتات تشير إلى منطقة موقع عربة البث الخارجي ضمن 
منطقة يشار إليها بوضوح، منطقة خاصة لركن السيارات 

1 X 125 3، ( فاز3) أمبير X 63 1، ( فاز3) أمبير X 32 1، ( فاز3ث) أمبير X 32 ( فاز1) أمبير

37
مكتب تسجيل وسائل 

اإلعالم
غير مطلوب

2م700

 لوكس50مضاءة بما ال يقل عن 

بالقرب من المركز اإلعالمي أو المنصة اإلعالمية
 أو داخل المركز اإلعالمي

منطقة مؤمنة



الموقع
بالقرب من المركز 

اإلعالمي أو المنصة 

العدد
واحد للنساء )حمامين 

(وواحد للرجال

الموقع
قربة منطقة عربة البث 

الخارجي
(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

الاتصال باإلنترنت
نعممؤمنة
مكيفة
1حمام

39
مكتب جهة البث 

الرسمية
غير مطلوب

ضمن منطقة عربة البث الخارجي

نعم
نعم

نعم
(واحد للنساء وواحد للرجال)حمامين 

داخل المركز اإلعالمي

(واحد للنساء واثنين للرجال) حمامات 3
38

حمامات المنطقة 
االعالمية

غير مطلوب

 كحد أدنى2 م20
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لوكس/ الفئة

باتجاه الكاميرا 
 باتجاه EV 750: الرئيسية

الكاميرات التي تغطي 
 Ev 500أرضية الملعب 

IVالفئة 

اإلضاءة في حاالت الطوارئ

 لوكس500متوسط كثافة الضوء : توفر

المناطق المغطاة

LEDلوحات اإلعالنات اإللكترونية 

توفير مصدر طاقة احتياطي
عن طريق مولد لألضواء 
الكاشفة وأضواء حاالت 

الطوارئ
تيار كهربائي مستقل لجهات البث، اللوحات 

، األضواء الكاشفة LEDاإلعالنية اإللكترونية 
والمناطق العامة محددة بوضوح

نعم

مولدة كهرباءتوفير مصدر طاقة لمحيط االستاد

 2مخارج توصيل عدد 
60A 5P CEE

نقطة توصيل بحسب 
المسافة من منطقة 

 4مخارج توصيل عدد 
60A 5P CEE

نقطة توصيل بحسب 
المسافة من منطقة 

 6مخارج توصيل عدد 
60A 5P CEE

نقطة توصيل بحسب المسافة 
من منطقة المشجعين

التيار الكهربائي42

نعم
، وأنظمة الحفاظ CCTVتسمح بتشغيل أضواء الطوارئ، نظام اإلذاعة الداخلية، نظام 

. ساعات3على األمن والحياة لمدة ال تقل عن 

األضواء الكاشفة40
Vالفئة 

 لكس في اتجاه 750يجب أن يكون متوسط كثافة الضوء في نظام اإلضاءة الطارئة 
الكاميرا الرئيسية

نظام إضاءة الطوارئ41

غير مطلوب ولكن، في 
حال كانت المباراة 

متلفزة، يتوجب على 
النادي أن يلعب المباراة 

على استاد يحقق 
المعايير المذكورة في 

العمود التالي

2 x 125A 5P CEEمتر من راية 50نقطة اتصال تبعد  .  وصلة لمخرج التيار الكهربائي 
الركنية بحد أقصى

 أو عن طريق المولدات ألضواء حاالت UPSعن طريق أجهزة 
/ الطوارئ، نظام اإلذاعة الداخلية، األضواء الكاشفة، لإلعالم

اللوحات اإلعالنية , CCTVمنطقة عربة البث الخارجي، نظام 

نعم

األضواء الكاشفة والتيار الكهربائي
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البلدية/  شهادة من الدفاع المدنيشهادة السالمة43

44
خطة إخالء معتمدة 

لحاالت الطوارئ
خطة إخالء االستاد معتمدة من الدفاع 

المدني
الممرات والساللم العامة، وأن تكون 

واضحة ومحددة
مخارج وبوابات تتوافق مع متطلبات 

السالمة
كابالت تأريض  )تجهيزات الحماية من البرق 

(مثاًل
غير مطلوب

الموقع
(بالمتر المربع)المساحة اإلجمالية 

CCTVمرافق كاميرات المراقبة 
المناطق المحددة من 
قبل جهات الترخيص 

نعممرافق االتصاالت

التوافر

ضمن االستادموقع غرفة التحكم
قرب غرفة التحكم 
الشاشة العمالقة

منطقة جلوس الجماهيرالمناطق المغطاة
نعمنعمنعمالمصدر طاقة احتياطي

نعمنعمنعمالالتنسيق مع الشاشة العمالقة
نعمنعمنعمالCD, DVDمجهزة بمشغالت وسائط 

الHBجهة البث المضيفة / مخارج صوتية

قواعد الملعب48
باللغتين العربية )إصدار قواعد الملعب 

ووضعها على جميع بوابات  (واإلنجليزية
دخول الجماهير

نعمنعمنعمال

 كحد أدنى مخصصة لجهة البث المضيفةXLR مخارج صوتية 4

نظام اإلذاعة الداخلية47

عند بداية الموسم (2)نعم، ويجب أن يكون عمر الشهادة أقل من سنتين 

عند بداية الموسم (2)نعم، ويجب أن يكون عمر الشهادة أقل من سنتين 

نعم

قرب غرفة التحكم الشاشة العمالقة وغرفة تحكم األمن

المناطق المحددة من قبل جهات الترخيص المعنيةغير مطلوبغرفة التحكم46
وأن تكون موصولة بالشاشة العمالقة ونظام اإلذاعة , نعم

الداخلية

المناطق العامة داخل و خارج االستاد

يطل على كامل أرضية الملعب

مداخل ومخارج العامة45

.يمكن تحديدها بوضوح إما عن طريق اإلشارات أو األلوان الزاهية، أو الخ
مصممة أن تبقى مغلقة ولكن أن يتم التحكم بها يدويًا أثناء تواجد الجماهير في االستاد، أن تفتح األبواب )نعم 

(باتجاه الخارج، باتجاه ممرات اإلخالء
نعم

األمن والسالمة



+CBAAالمتطلبالبندالمادة
(1)حافلة واحدة (1)حافلة واحدة (1)حافلة واحدة (1)حافلة واحدة الفريق الضيف

101010رابطة المحترفين اإلماراتية
اإلعالم وجهات البث المستضيفة، منطقة 

مؤمنة بالقرب من مدخل المصورين
203035+

VVIP / VIP102030
5050غير مطلوبالرعاة

222فحص المنشطات
مواقف السيارات بحسب المحدد أعاله

2245سيارات اإلسعاف
نعمنعمنعمالعالمات واضحة لجميع أماكن ركن السيارات

مواقف السيارات49
10

منطقة آمنة قريبة من مدخل الالعبين ومسؤولي الفريق

مواقف السيارات


