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 التعاريف. 1

 التعريف المصطلح

SPL رابطة الدوري السعودي للمحترفين  

 الدوري السعودي للمحترفين الدوري

SAFF  االتحاد السعودي لكرة القدم 

GSA للرياضة العامة الهيئة 

AFC  االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

FIFA القدم لكرة الدولي االتحاد 

SAOC السعودية العربية األولمبية اللجنة 

رابطةةةةةةةة الةةةةةةةدوري السةةةةةةةعودي  موقعععععععع

 للمحترفين
www.spl.com.sa 

 رابطة الدوري السعودي للمحترفينبمجلس إدارة  األندية األعضاء  األندية

 الدوري السعودي للمحترفين  المنافسة

حعد  ال قعوائم، الحصعر ال المثعا  سعبيل علعى ذلك، في بما بالمنافسة المتعلقة المعلومات جميع المنافسةبيانات 
 والالعبععععين المشععععاركةاألنديععععة  حععععو  اإلحصععععائياتو  المعلومععععاتو التصععععوير  حقععععوق الرياضععععي و 
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 .مبارياتوال األلعاب سؤوليوم

 المنافسعة عالمعات،  الحصعر ال المثعا  سعبيل علعى ذلعك، فعي بما المنافسة، عالمات جميع يأ المنافسةعالمات 
والمسعععععتقبلية  الحاليعععععة التصعععععميماتو  صعععععلة ذات شعععععرن حقعععععوق  أيو  المنافسعععععة شععععععارو  التجاريعععععة
الشةةع ر الريةةةم  و رابطععة الععدوري السعععودي للمحتعععرفينل ىالموسعععيق تحديععدو  الرمععو و  واألسععماء

 .نوع أي من األخرى  الفنية التيمثالت وجميعوالدمية  واأللوان والتسجيل لمنافسةل

كعععل  ،الحصععر ال المثععا  سعععبيل علععى ذلععك، فعععي بمععا لمنافسععة،لكععل حقععوق األسععتتال  التجعععاري  التجارية حقوق ال
 حقعععوق الضعععيافةو  متيععا حقعععوق االو  حقعععوق البعع و  اإلعععالن سعععتتال  التجععاري لحقعععوق حقععوق اال

حقععوق السععفر و  حقععوق الرعايععةو  حقععوق التععروي و  حقععوق تصععريف البضععاعةو  يرصععو تحقععوق الو 
ستتال  التجاري بأي وسعائل حقوق الفيديو و/ أو االو  م الجديدهحقوق وسائل االعالو  والسياحة
 أخرى. 

 غيعععر أو مباشععر بشعع ل رابطةةةة الةةدوري السةةةعودي للمحتةةرفين منحهسععت مععنح أو قععد كيععان أي المنتسبة التجارية الشركات
 سععبيل علععى ذلععك فععي بمععا بالمنافسععة، يتعلععق فيمععا التجاريععة الحقععوق  مععن أي يمنحهععا أو مباشععر،
 رخص لهعععموالمععع نوالرععععاة المشعععاركين والعععداعمين الرسعععميي نالرسعععميي الرععععاة الحصعععر، ال المثعععا 
 .ء التجاريينشركاووسائل االعالم وال نالرسميي

 ةتسعويقي أنشعطةبوصعفه  ععام بشع ل فهعموي نيعا  التير مصرح بعه قانو  التسويق باسم أيضا   تعرف االعتداء على الحقوق 
 مععع رسععمي ارتبععا  أي لععديهم لععيس الععذين الكيانععات أو األفععراد قبععل مععن تنفيععذ ا يععتم ترويجيععة أو

 المرتبطععة السعمعة التجاريعة مععن االسعتفادة إلعى األنشععطة  عذه تسععى وحيعع  خدمعة أو/  و منعت 
 . اآلخرين الرعاة ملكية أو بالحد 

 ةحصعال حقعوق  ذلعك فعي بمعا الخعدمات، أو للمنتجعات والتو يع األخرى  طرق البيعو  عينات أخذ االمتيا  حقوق 
 فععععي واألنديععععة المشععععاركة الكيانععععات تسععععتخدمها التععععي مرفععععقال منععععاطقو  المالعععععب فععععي المشععععاعة
 .المنافسة

 وم اتععب الصعحافة ومراكعع  الرسعمية الوظعائ  موقععع ذلعك فععي بمعا الملععب خععارج فعقاالمر  جميعع المرفق مناطق
 ومراكععععع  الرسعععععمية الضعععععيافة ومنعععععاطق ععععععالمل اإلوسعععععائ ومنعععععاطق الرسعععععمية والفنعععععادق التعععععذاكر

 .بالمنافسة ذات الصلة المستخدمة اتستعالماال

 اسععتتال  فععي والحععق رابطةةة الةةدوري السةةعودي للمحتةةرفين مععع بالتشععاور التصععميم، فععي الحععق حقوق تصريف البضاعة
 .التجارية األغراض أو/  و للتسويق المنافسة عالمات

 على ذلك في بما للمبيعات والتروي  الرسميين والموردين الرسمية المنشورات تخص حقوق  أي الترويجية الحقوق 
 في الحقو  الجوائ  وإعطاء الجوائ  منحو  الترويجية المسابقات تنظيم الحصر، ال المثا  سبيل
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 .المنافسةب يتعلق فيما التجارية القيمة حقوق  وجميع الرسمي الوضع منح 

 .مجانا    رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى المضي  النادي من المقدمة المباراة  تذاكر مجانيةال تذاكرال

 

 الجوائ 

 

 الالعبينو  الحاضرة الجما ير على  اتمنافسال خال  منها تو يع يتم عينية أو نقدية  دايا أي
 .وغير م واألندية والمدربين

 

 

 مقدمة. 2

 بدوري  المتعلقة المسائل جميع بإدارة له المصرح الوحيد الرسمي الكيان  ي رابطة الدوري السعودي للمحترفين
 تشععمل أن يجبو السعععودية العربيععة المملكععة فععيوتنظيمهععا ( ي للمحتععرفينالععدوري السعععود) للمحتععرفين القععدم كععرة

 وإدارة واللععوائح القواعععد صععياغة الحصععر ال المثععا  سععبيل علععى رابطععة الععدوري السعععودي للمحتععرفين مسععؤوليات
 مباريعات وتنظعيم اإلععالم وسعائل وأنظمعة قواععد ووضعع هعاوتنظيم األنديعة وترخيص التجارية والحقوق  التسويق
 .المنافسة

 معع وكعذلك ،ناحيعة معن للرياضعة العامة الهيئة مع متكامل نموذج في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عملت
 االتحعادو  القعدم لكعرة اآلسعيوي  لالتحعاد التوجيهيعة المبادئ مع تمشيا   أخرى، ناحية من السعودي القدم كرة اتحاد

 لجميعععع مل معععة رابطععة العععدوري السععععودي للمحتععرفين وأنظمعععة قعععوانين جميععع تكعععون و . (الفيفعععا) القععدم لكعععرة الععدولي
 لهعا ةمنتسعبال والشعركات نديعةاأل الحصعر، ال المثعا  سعبيل علعى ذلعك، فعي بمعا المنافسة في المشاركة األطراف

 .اإلعالمية أو/  و التجارية الكيانات وجميع نالفنيي نوالموظفي نيالمسؤولو  نيالالعب ذلك في بما

 الهيئعة للعوائح وفقعا  هعا وتنظيم يعةحلالم مبارياتهعا إدارة فعي المشعاركة المنافسعة فعي المشعاركة ألنديعةعلعى ا يجعب 
 .رابطة الدوري السعودي للمحترفينو  السعودي القدم كرة اتحادو  للرياضة العامة
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 رابطعععة الععدوري السعععودي للمحتعععرفين ولععوائح وأنظمععة ،الحاليععة السععععودي القععدم كععرة اتحعععاد أنظمععة ولععوائح وتعععد
 مباريعات إععداد فعي ةتضعمنالمو  المشعاركة األطعراف لجميعع مل معة االصعادرة عنهع والرمعو  تعاميموال واإلرشادات

 .ةتواستضاف هوتنظيم رابطة الدوري السعودي للمحترفين

رابطعة  تخعص المحعددة، االتفاقيعات أو/  و اللعوائح  عذه بموجعب لألنديعة تمعنح ال بالمنافسعة مرتبطة حقوق  أيو 
 .الدوري السعودي للمحترفين

 رابطة الدوري السعودي للمحترفين

 عذه الالئحعة  فعي العواردة األح عام تنفيعذ ععن المسعؤولة المباشعرة السعلطة  ي رابطة الدوري السعودي للمحترفين
 إصعدار فعي الحعق لهعا وكعذلك تقعدير ا حسعب األح عام تفسعير فعي الحق ولها وفي جميع اللوائح الصادرة عنها،

 .التأديبية اللجنة إلى إحالتها أو/  و هاوأح ام اللوائح ضمن ذكر الم يرد  التي المسائل تلك بشأن قرارات

 .اللوائح أح ام لتنفيذ فرعية لجنة تفويضإنشاء أو  رابطة الدوري السعودي للمحترفينل يجو و 

 والتسويقية التجارية الحقوق  ملكية. 3

 الحقعوق  تو يعع فقع  لهعا ويحق ةنافسللم التجارية للحقوق  الوحيد المالك  ي رابطة الدوري السعودي للمحترفين
 .هاوخارج هالمرفق مناطقالو  المالعب داخل التجارية

 الحقععوق  اسععتخدام حععق  ةمنتسععبال التجاريععة الشععركات مععنح فععي الحععق رابطععة الععدوري السعععودي للمحتععرفينلععدى 
 .ةنافسللم التجارية

 باسعتثناء التجاريعة، الحقعوق  معن اإليعرادات بجميعع االحتفعا  فعي الحعق رابطة العدوري السععودي للمحتعرفين لدى
 .اللوائح  ذه في عليه المنصوص النحو على األندية على المو عة المخصصات

 أو عقود إبرام في مطلقة بحرية تتمتع الدوري السعودي للمحترفينرابطة  أن على وتوافق المشاركة األندية تقر
رابطعة العدوري السعععودي  تحععدده لمعا وفقعا   ،أي معن الحقععوق التجاريعة ثالثعة أطععراف يأل تمعنح تعرخيص اتفاقيعات
 .للمحترفين
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رابطعععة العععدوري  معععع الكامعععل التععععاون  المشعععاركين والمسعععؤولين والالعبعععين المشعععاركة األنديعععة جميعععع علعععى يجعععبو 
رابطعة العدوري  معع المبرمعة العقعود شعرو  لجميعع واالمتثعا  التجاريعة الحقعوق  اسعتخدام فعيللمحترفين السعودي 
 .أح امها جميع ومراعاة والموردين والشركاء الراعية بالجهات يتعلق فيماللمحترفين السعودي 

للمحتععرفين رابطععة الععدوري السعععودي  بتعععاميم لهععا ةمنتسععبال والشععركات المشععاركة األنديععة جميععع تلتعع ميجععب أن 
 .ةنافسللم التجارية الحقوق  باستخدام المتعلقة والتعليمات واإلرشادات

 العامععة الهيئععة إلععى التسععويق شععريك أو بالرعايععة المتعلقععةو  الخاصععة باألنديععة الماديععة العقععود جميععع تقععديم يجععب
 .عليها لموافقةبا للتوقيع بقةسا أسابيع ثالثة قبل للمراجعة رابطة الدوري السعودي للمحترفينو  للرياضة

 كامعللموسم  رعاية عقود على بالتوقيع وا متليجب أن ي ، كماواحدة لمباراة  رعاة مع  التوقيع لألندية ال يجو  
 .واحد موسم من أكثر رعاية توقيع لألندية يم ن أنه الكامل الموسمرعاية  عنيتو  ؛موسم نص  أو

 اسعتخدام فعي الحعق رابطعة العدوري السععودي للمحتعرفين معنح ةنافسعالم فعي المشعاركة األندية جميع على يجبو 
 فععي بمععا) والمسعؤولين والالعبععين للفريعق والبصععرية والصععوتية الفوتوغرافيعة المععواد السعتخدام هموتفويضعع اآلخعرين

 وقمعععيص رمعع وال والشعععار النععادي اسععم وكععذلك (،والصعععور والبيانععات الصععلة ذات واإلحصععاءات أسععمائهم ذلععك
 المعدة طعوا  الععالم أنحعاء جميعع فعي مجانعا  ( الُطقعم ومصنعي القميص رعاة إلى اإلشارات ذلك في بما) الفريق
 :أجل من حقوق  ألي الكاملة

 أو/  و تحريرية أو/  و ترويجية أو تجارية أغراض  .1

 أو/  و جماعية تجارية أغراض .2

 .للمحترفينرابطة الدوري السعودي  قبل من المخولين .3

 وكعذلك المناسعبة المواد بجميع مجانا   رابطة الدوري السعودي للمحترفين طلب على بناء   نديةاأل ت ود أن يجب
 المعادة لهذه وفقا   هاواستتالل الحقوق   ذه باستخدامللمحترفين رابطة الدوري السعودي لع للسماح الال مة الوثائق

 (.التجارية الحقوق . 3)
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 والمتحركةالثابتة بالصور  المرتبطة والنشر الطبع حقوق  ملكية. 4

 المرخصعة والجهعات رابطعة العدوري السععودي للمحتعرفين أن لعدى علعى المشعاركة األنديعة توافق جميعع أن يجب
 ذلعك فعي بمعا ةنافسعمال في المشاركة لألندية الجماعية والصور واألسماء السجالت استخدام في الحق الرسمية

رابطعععة العععدوري  منافسعععة فعععي األنديعععة بمشعععاركة يتعلعععق فيمعععا المتحركعععة / الثابتعععة والصعععور والعالمعععات الشععععارات
 .السعودي للمحترفين

 هاوعالمات المنافسة عنوان. 5

 علععى يجعبف ،معن ثعمو  رابطة العدوري السععودي للمحتعرفينلععع حصعرية حقعوق   عي وعالماتهعا المنافسعة عنعوان -أ
 المنافسععة لعنععوان الوحيععد المالععك  ععي رابطععة الععدوري السعععودي للمحتععرفين بععأن تقععر أن المشععاركة األنديععة جميععع

رابطعععة ل مملوكعععة حقععوق   عععي وعالماتهعععا المنافسععة بعنعععوان المتعلقعععة واالتفاقيععات الحقعععوق  جميعععع وأن وعالماتهععا،
 المشععاركة لألنديععة يجععو  الو . رابطععة الععدوري السعععودي للمحتععرفينل نممثلععي أو/  و العدوري السعععودي للمحتععرفين

 .ثالثة أطراف ألي ةمنافسال عالمات أو عنوان الستخدام ترخيص أو حقوق  أي منح

 بعين معن المنافسعة، عالمعات تشعمل أن يجعبو . للمنافسعة الرسعمي االسعم و  للمحترفينالدوري السعودي   -ب
 المباريععات بعدء وقائمعة للعدوري  المركعب والشععار للمنافسععة الرسعمية والموسعيقى المنافسعة شخصعية: أخعرى  أمعور
 والموسععمية ةالدوريعع اتهرجانعمالو  والجععوائ  الم افعع ت تو يعع ومراسععم والنقععو  والدميعة  والشععارات الععدوري  وكعأ 
 المحمولعة لألجهع ة الرسعمي العدوري  تطبيعقو  الرسعمي دوري الع وموقعع رابطة الدوري السععودي للمحتعرفين ومجلة

 .الرسمي الدوري  وإحصائيات رابطة الدوري السعودي للمحترفينو 

 رابطعة العدوري السععودي للمحتعرفين معن مسعبقة خطيعة موافقعة يتطلعب أععاله المعذكورة للحقوق  استخدام أي -ج
 .رابطة الدوري السعودي للمحترفين تفرضها شرو  يأل ثلتمي أن ويجب

رابطة  منافسات في بالمباريات تتعلق وإحصائيات بيانات وأي" ال مني المباريات جدو " في الحقوق  جميع -د
 .رابطة الدوري السعودي للمحترفينلع والحصرية الوحيدة الملكية  ي ،الدوري السعودي للمحترفين
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 :به المسموح المركب الشعار 5/1

رابطعععة العععدوري  لمنافسعععات الرسعععمي الشععععار علعععى يشعععتمل مركعععب شععععار بإنشعععاء المشعععاركة لألنديعععة ُيسعععمح -أ
 الحصعو  يم عنو . بعه المسعموح" المشعار  نعاديال" إلعى اإلشعارة معع المشعار  النعادي واسعم السعودي للمحتعرفين

 للمحترفين.رابطة الدوري السعودي  من به مسموح مركب شعار لتش يل االستنساخ مواد على

 فععي تتسععبب بطريقععة بععه المسععموح المركععب شعععار بجععوار وضعععها أو أخععرى  عالمععة أي تضععمين يجععو  الو  -ب
 مععن كتعابي إذن دون بع ال أم بععه المسعموح المركعب شععارال مععن جع ءا   العالمعة  عذه كانعع  سعواء تشعوي،، حعدو 

 للمحترفين.رابطة الدوري السعودي 

 :اإلرشادات 5/2

للمحتعرفين رابطة العدوري السععودي  منافسات لعنوان التجارية العالمة لهوية الرسمية اإلرشادات تقديم سيتم -أ
 يجعب الوق ، ذلك حتىو . المشاركة األندية إلى المشار  النادي قبل من لالستخدام الرسمي الحد  وعالمات

 مسعبقة كتابيعة موافقعة علعى المشعاركة األنديعة قبل من التجارية للعالمة الرسمية للهوية استخدام أي يحصل أن
 .رابطة الدوري السعودي للمحترفين من

رابطعععة العععدوري السععععودي  إلعععى للمنافسعععة الرسعععمية للعالمعععات المقترحعععة االسعععتخدامات جميعععع تقعععديم يجعععب -ب
 .مسبقة كتابية موافقة على للحصو للمحترفين 

 المشارك النادي عالمات 5/3

 الرسعععمي واالسعععم النعععادي بشععععارللمحتعععرفين رابطعععة العععدوري السععععودي  ت ويعععد المشعععاركة األنديعععة علعععى يجعععب -أ
 .الدوري  موسم بداية من أسابيع( 6) قبل ستة واإلنجلي ية العربية باللتتين

 :ةتياآل التنسيقات بجميع المشاركة األندية شعارات جميع تقديم يجب -ب

1. AI ( متجه مل Adobe Illustrator) 

2. PDF (  متجهمل Adobe Illustrator) 

3. JPG (300dpi Adobe Photoshop  ب سل مل) 
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 أسعابيع( 6) ستة قبل حتى تجارية عالمات و ويات جديدة رسمية شعارات يجو  لألندية المشاركة تقديم  -ج
 موسععم خععال   ععي كمععا التجاريععة العالمععة و ويععات الرسععمية الشعععارات تظععل أن يجععبو . الععدوري  موسععم بععدءمععن 

 .الدوري 

 الملعب داخل التجارية الحقوق  استخدام. 6

للمحتعرفين رابطة العدوري السععودي  يشمل مشتركا   أمرا   الملعب داخل التجارية الحقوق  استخدام ي ون  أن يجب
 :يةتاآل واألح ام التوضيحية للرسوم وفقا   المضي  والنادي

  الشوطين فترة الراحة بين وخالل المباراة قبل الملعب استخدام( أ

  .رابطععة الععدوري السعععودي للمحتععرفينل حصععريا   متبععادال   حقععا   المبععاراة  بععدء قبععل لملعععبل التجععاري  االسععتخدام يعععد
. دقعائق( 8) ثماني عن ت يد ال لمدة الشوطين الراحة بين فترة في أحدا  إجراء أيضا   المضي  للنادي يم نو 
 علعععى ثرؤ تععع ال األحعععدا   عععذه وأن الملععععب فعععي والسعععالمةاألمعععن  بتعليمعععات المضعععي  النعععادي يلتععع م أن يجعععبو 

  يومعا  ( 15) عشعر خمسعة قبعل كتابة رابطة الدوري السعودي للمحترفين يخطر أن النادي على يجبو . الملعب
 .المطلوبة اإلدارية اإلجراءات بدء أجل من أحدا  ةأي تنظيم من

 

 LED شاشات( ب

 للحقوق  المتباد  باالستخدام وتسمح رابطة الدوري السعودي للمحترفين قبل من فق  مملوكة LED شاشات إن
 لكععل ثانيععة 100 لكعل ظهععور 54 بمجمعوع المضععي  والنعاديللمحتععرفين رابطعة الععدوري السععودي  بععين التجاريعة

 يبلع  التعي اإلعالنعات للوحة التجارية الحقوق  حصريا  للمحترفين رابطة الدوري السعودي  تمتلكو . ضوئية بقعة
 كمعا للمبعاراة  الكامعل الوقع  طعوا  الفعرق  لمقاععد المقابعل االتصعا  خع  مركع  خل  تمتد والتي مترا   18 طولها
 فعي شعركاء المضعي  والنعادي رابطة الدوري السعودي للمحترفينوتكون . أدناه( 1) رقم الش ل في موضح  و

 معن ظهعور 24للمحتعرفين رابطعة العدوري السععودي  لعدى ي ون  أن يجبو . المتبقية اإلعالنية المساحات جميع
 المبععاراة  فتععرة خععال  ظهععور 30 المضععي  النععادي لععدى ي ععون  أن يجععب فععي حععين المسععاحة، عععن اإلعععالن وقعع 

  عذه اإلععالن شاشعات حقعوق  تعود مباشرة جميععيجب أن . المباراة  نهاية إلى المباراة  انطالق بداية من مباشرة
. رابطعة العدوري السععودي للمحتعرفين إلعى المبعاراة  نهايعة وبععد ينالشعوط الراحة بين فترة خال و  المباراة  بدء قبل
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رابطعة  إلعى المبعاراة  بعدء معن األقعل علعى سعاعة 72 قبعل الخاصعة بإعالناتعه مضتو  قرص بتسليم النادي يقوم
  .الدوري السعودي للمحترفين

 

 

 

 (1) الش ل

 الثابتة اإلعالنات لوحات( ج

( 2) الشعع ل فععي موضععح  ععو كمععا LED شاشععات خلعع  الموضععوعة الثابتععة اإلعالنععات لوحععات تكععون  أن يجععب
رابطععة ل ي ععون  أن يجععبو . المضععي  والنععادي الععدوري السعععودي للمحتععرفينرابطععة  بععين متبععاد  حععق بمثابععة أدنععاه

 أن يجعبو . واحعد متعر منهمعا كعل وارتفاع أمتار 6 منهما كل طو  انتثابت انتلوح الدوري السعودي للمحترفين
. المضعي  للنعادي تابععة( واحعد متعر كعل وارتفاع أمتار 6 منها كل طو ) المتبقية الثابتة اللوحات جميع تكون 
 المحععي  الملعععب منتصعع  فععي شععاغرة( متععر 1 وارتفععاع أمتعار 6 طولهععا) واحععدة ثابتععة لوحععة مسععاحة تععر  يجعب

 انخفاضععها، أو LED لوحععات وجععود عععدم حالععة فععيو . الحركععة دارةال اإلدارة جانععب مععن المنتصعع  خعع  بمحععور
٪ 75 تمعنح التعي LED بلوحعات الخاصعة لتلعك مشعابه بشع ل الثابتعة األلعواح لتو يععات المئويعة النسبة تحسبف

 .رابطة الدوري السعودي للمحترفينل٪ 25و للنادي

 

 

 

 

 (2) الش ل
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 (المرمى وراء الثابتة اإلعالن لوحات) الثاني الص  لوحات( د

 الخاصعة الثابتة اإلعالنات لوحات وضع للنادي يحقو . الثاني الص  لوحات حصريا   المضي  النادي يمتلك
 النعادي يضعمن أن يجعبو (. 3) الشع ل فعي موضح  و كما المرمى خل ( متر 1.5 عن ارتفاعها ي يد ال) به
 .اللعب لمجا  المتفرجين رؤية تعرقلال  المرمى خل  توضع التي اإلعالنات لوحات من ا  ين أأ

 

 

 

 

 (3) الش ل

 

 الجري  مسار( ه

رابطععة  ربمععا تعععرض. المضععي  والنععادي رابطة الععدوري السعععودي للمحتععرفينلععع متبععادال   حقععا   الجععري  مسععار يعععد
 يجو  ال بطريقة ةالرئيس المنصة أمام الجري  مسار منطقة في الموجودة المنتجات الدوري السعودي للمحترفين

 مسععار فععي مععوقعين اختيععار المضععي  للنععادي يجععو و . الحركععة إدارة فععي تععؤثر وال المتفععرجين رؤيععة تمنععع أن لهععا
 أي رؤيعععة أو المتفعععرجين رؤيعععة يحظعععر ال بحيععع  عليهعععا التجاريعععة المنتجعععات ععععرضب يقعععوم المرمعععى وراء الجعععري 
 المناسععبة المواضععع( 4) رقععم الشعع ل يوضععح للمحتععرفين.رابطععة الععدوري السعععودي  مععن أخععرى  تجاريععة منتجععات

 . رابطة الدوري السعودي للمحترفين منتجاتل
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 (4) الش ل

  (درجة 90 سجاد) المرمى يمين وإلى اليسار على المبين األبعاد ثالثي السجاد( و

رابطععة  متلععكت. المضععي  والنععادي رابطة الععدوري السعععودي للمحتععرفينلععع مشععتر  حععق  ععو األبعععاد ثالثععي السعجاد
 األيسععر ينالجععانب مععن جانععب كععل علععى انتععاثن منهععا(  رق ) اتسععجاد( 4) أربعععةللمحتععرفين الععدوري السعععودي 

 الشع ل فعي موضعح  عو كمعا( صعفر) اتسعجاد( 6) سعتة المضعي  النعادي يمتلك في حين الشري  من واأليمن
 بععاللون  المضععي  النععادي سععجادو  فععاتح أ رق  بلععون  سععجاد  ععو رابطععة الععدوري السعععودي للمحتععرفين سعجاد)(. 5)

 .(األصفر

 

 

 

 (5) الش ل

 خلفية مقاعد االحتيا (  

السعتائر   عذه تؤدي أال بشر  المضي  للنادي حصريا   تجاريا   حقا   الفريقين من كلل لمقاعداخلفية  مساحة تعد
 .المتفرجين رؤية منع إلى ةالخلفي

 همومعدات المباراة  مسؤولي منصة( ح

رابطة العععدوري السععععودي لعععع حصعععري  تجععاري  حعععق  عععي المباريعععات مسععؤولي خلفيعععة المقاععععد المخصصعععة مسععاحة
 ِقبعل معن تجاريعا   المسعتخدمة العالمعات اسعتتال  فعي الحصعري  الحعقرابطعة دوري المحتعرفين ولدى  .للمحترفين
 (.رغوة) الر  رذاذو  لتبديلا لوحةو  الرسميين المسؤولين معدات: مثل المباريات مسؤولي
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 عمالقةال شاشةال(  

رابطة العدوري لعع حصعريا   حقعا   ةالعمالقع ملععبال شاشعة علعى عرضعها يعتم التي والتجارية الترويجية المساحة تعد
رابطعععة  معععن كتععابي إذن علعععى الحصعععو  بعععد العمالقعععة الشاشععة اسعععتخدام لألنديعععة ويم ععن ،السعععودي للمحتعععرفين

 .الدوري السعودي للمحترفين

 (Flash interview)السريعه  مقابالتال( ي

  ععي السععريعه المقععابالت منطقععة ُتعععدو . المضععي  للنععادي حصععري  حععق  ععي بالت السععريعةخلفيععة لوحععات المقععا
 العبعي معع  ابععد أو/  و المبعاراة  قبعل مقابالت إجراء الحصرية الب  لمحطة فيها يجو  التي الوحيدة المنطقة
 .الفريق مقاعد أو/  و اللعب مجا  في بالتواجد لهم المسموح والمسؤولين الفريق

 :اآلتي توفيرالملعب  مدير يضمن أن يجب

 . المحيطة المسائل لجميع النادي من دائم اتصا  شخص •

 .رضماالم شاشات تركيبل الملعب إلى  نا  تنسيق للسماح بالدخو  سي ون  االتصا  بمجرد •

 .السعودي للمحترفينرابطة الدوري ل LED شاشات بإعداد للسماح الملعب على مساحة •

 .الكاميرا رؤية عن بعيدا   LED غطاء لصناديق مخصصة الملعب خارج تخ ين منطقة •

 بواسطة محدد  و كما الملعب جانب على المؤقتة LED عمليات في التح م لوحدة مخصصة منطقة •
 .رابطة الدوري السعودي للمحترفين

 .المباراة  انطالق من ساعات 5 قبل LED لتركيب الطاقة متطلبات •

 .سالمتها  لضمان LEDبجانب شاشات  األوقات جميع في مشرفي االمن في الملعبتواجد  •

 شاشععة تتطيععة ضععمان الملعععب مععدير علععى فيجععب ،LED شاشعة تثبيعع بعععد  لملعععبل سععقي أي تنفيععذ حالععة فعيو 
LED الماء من وحمايتها. 
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 الم ان في اتثبيته وق الى قبل  LED شاشاتتخ ين  عن الوحيد و ؤ المس  و الملعب مدير ي ون  أن يجبو 
 وبعد ا التها.

 . المباراة  انطالق صافرة قبل اتتشتيل اإلعالن يتمو  LED أنظمة تعمل أن يجب

 التنسعيق معع ضعاب  االتصععا   لنعاديليحعق  حالعةال  عذه فعيو  المبعاراة  ليعوم سعاعة 72 لمعدة LEDs تعوفير سعيتم
 .مسبقال ال مني للجدو  وفقا  وإ التها  LEDs بتثبي 

رابطععة الععدوري السعععودي  ت ويععد النععادي المضععي  علععى فيجععب حقوقععه، تنشععي  فععي النععادي المضععي  رغععب إذا
 شاشععة علععىسععوف يعععرض  ذيالعع محتوى بععال ةمحليععال المبععاراة  مععن األقععل علععى عمععل أيععام ثالثععة قبععل للمحتععرفين

LED . حسععععب الصععععي   رابطععععة الععععدوري السعععععودي للمحتععععرفين قععععررهت الععععذي تنسععععيقالب المحتععععوى ا تععععوفير يجععععبو
 .المطلوبة

رابطعععة ل التجاريععة المنتسععبة تشععركاال بععين LED شاشععة علعععى المبععاراة  أثنععاء العععرض تسلسععل يتنععاوب أن يجععب
 .التجاريين النادي وشركاء الدوري السعودي للمحترفين

 نهايعععة صععفارة مععن دقيقععة 15 حتععى) المبععاراة  بعععد مععا والعععرض( LED تشععتيل مععن تبععدأ) المبععاراة  قبععل العععرض
رابطة الععدوري السععععودي لعععع التجاريععة المنتسععبة تشعععركافقعع  لل ينالشععوط فعععي فتععرة الراحععة بعععين عععرضو ( المبععاراة 

 .رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقرره استخدام أي أو للمحترفين

 

 (واالتجاه الغرف) الفتات

رابطعععة العععدوري السععععودي  تعععوفره العععذي القالعععب باسعععتخدام بوضعععوح ووسعععمها التاليعععة التعععرف جميعععع تمييععع  يجعععب
 : للمحترفين

 للفريق المستضي  مالبسال غرفة .1

 للفريق الضي  مالبسال غرفة .2

 الح ام غرفة .3
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  رابطة الدوري السعودي للمحترفين م تب .4

 المنشطات مراقبة غرفة .5

 الطبي الفريق غرفة .6

 .والتبديل اإلضافي الوق  لوحات على اإلعالن حقوق  رابطة الدوري السعودي للمحترفينوتمتلك 

 مععدير علععى يتعععينو . تجاريععةال عالمععاتال ملصععقات الملعععب لمععدير رابطععة الععدوري السعععودي للمحتععرفين سععتوفر
 الصعحيحة التجاريعة العالمعة تطبيعق معن والتأكعد اإلضافي الوق  لوحات على التجارية العالمة تطبيق الملعب

 :المناطق اآلتية في المباراة  انطالق من ساعات ثال  قبل

 الصحفية المؤتمرات قاعة .1

  اإلعالم وسائلممر  .2

 عالمياإل المرك  .3

 المختلطة المنطقة .4

 للمتفرجين الطبية ترفةال .5

  غرفة معلق المباراة  .6

 التحليلياستوديو  .7

 (ةالمشارك ديةناال أسماءب) الفريق عدامق .8

 والمسعؤولين والمتفعرجينمنعاطق  إلعى لإلشعارة واضحة توجيهية إشارات وجود النادي المضي  يضمن أن يجب
  .اإلعالم ووسائل
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 الملعب مرافق في التجارية الحقوق  استخدام. 8

 وفقعععا   رابطة العععدوري السععععودي للمحتعععرفينلعععع حصعععريا   حقعععا  الملععععب  مرافعععق فعععي التجاريعععة الحقعععوق  اسعععتخدام يععععد
 :التالية للتفسيرات

  صحفيال مؤتمرال (أ

. الفععريقين لكععال إل امععي أمععر الفععريقين لكععال الرئيسععيين للمععدربين المبععاراة  بعععد الصععحفية المععؤتمرات إجععراء
 فعععيعنعععه  بعععدال   ممثعععل تعيعععين أو الحضعععور لععععدم الرئيسعععي المعععدرب ذارتعععإع أو/  و حضعععور ععععدم يععععدو 

 لم ما القانونية، والعقوبات باإلجراءات عليه ُيعاقب انتهاكا   مباراة ال بعد ما لمرحلة الصحفية المؤتمرات
 معدربال مساعدويأخذ  المباراة،وق  بدء  من ساعة 48 قبل كتابيا   مسبق تقبله الرابطة عذر تقديم يتم

 فعي الصعحفية المعؤتمرات قاععة فعي عرضعها يعتم التعي التجاريعة والمعواد ةالخلفياللوحات  جميعو . م انه
 .للمحترفينرابطة الدوري السعودي لع حصري  تجاري  حق  ي الملعب

 المختلطة المنطقة (ب

 المبعاراة  نهايعة بععد مشعار  فريعق كعل ومسعؤولو الالعبعون  فيعه يمر الذي الم ان  ي المختلطة المنطقة
رابطععة العععدوري السععععودي  قبعععل معععن معتمععدة تجاريعععةال خلفيععةاللوحعععات ال تثبيععع  يجععب. الملععععب لمتععادرة

رابطة العدوري السعععودي لععع حصعري  تجععاري  حعق تعععدالخلفيعة  واللوحععات. المختلطعة بالمنطقععة للمحتعرفين
 عليعه يعاقعب انتهاكعا   يععد المنطقة  ذه خارج مرافقه أو االستاد داخل مقابلة أي إجراء إنو . للمحترفين
 .والضي  والصحفي اإلعالمي الكيان على المفروضة والعقوبات بالترامات

 

 الملعب خارج التسويقية األنشطة استخدام. 8

. اللععب مجعا  باسعتثناء وخارجعه الملععب محعي  داخعل المواقعع جميعع" الملعب خارج" مصطلح يشمليجب أن 
لمشعجعين ا تجمعع ومنعاطق والممعرات السعيارات مواقع : يلعي ما الحصر ال المثا  سبيل على تشمل أن يجبو 

 .دورات المياهو  والمشروبات األغذية خدمات ومنافذ والداخلية الخارجية والبوابات
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 السيارات مواقف( أ

 غيعععر المتاحعععة المسعععاحات معععن٪  50 إلعععى يصعععل معععا اسعععتخدام فعععي الحعععق المضعععي  للنعععادي ي عععون يجعععب أن 
  عذه تكعون  أن شعريطة النعادي، لرععاة فقع  اإلععالن لوحعات لتركيعب السعيارات موقع  فعي للسيارات المخصصة

 بعالحق رابطعة العدوري السععودي للمحتعرفين تمتععت حعين فعي متعر، 6 إلعى يصعل وعرض متر 1 بارتفاع األلواح
 قبعلللمحتعرفين رابطعة العدوري السععودي  إخطعار المضعي  النعادي علعى يجعبو . المتبقيعة٪ 50 العع استخدام في
 و ن  مراعععاة يجععبو . عالقععةال ذات األمنيععة جهععاتال مععع التنسععيق أجععل مععن اللوحععات  ععذه تثبيعع  مععن سععاعة 72

 صعباح فعي اإلعالنعات لوحعات تثبيع  يعتمويجب أن . المرور وأنظمة السالمة ونظام اإلعالنات لوحات وموقع
 غضعون  فعي ا التهعا يعتم أن شعريطة ،مسعبقا   والمعتمعدة المحددة المواقع عند البوابات فتح وق  قبلو  المباراة  يوم

  .بعد خروج الجما ير أقصى كحد ساعتين

 األخرى  التجارية الحقوق ( ب

. المضعي  والنعادي رابطعة العدوري السععودي للمحتعرفين بعين حصعريا   الملععب خعارج التجارية الحقوق  ميتم تقسي
 حعععق وكععذلك بهمععا الخاصععة المنتجععات عععرض رابطععة الععدوري السعععودي للمحتعععرفينو  المضععي  للنععادي يجععو و 

 إخطععار شععريطة المشععجعين، تجمععع منعاطق فععي األنشععطة مععن العديععد واستضعافة المنتجععات عععرض فععي رعاتهمعا
يتم سعالتعي  المنتجعات وأنعواع والتفاصعيل بعالمواقع المبعاراة  معن يومعا   15 قبعل رابطعة العدوري السععودي للمحتعرفين

 بالملعععب الخاصععة والسععالمة ناألمعع وتعليمععات لععوائح االعتبععار فععي المضععي  النععادي يأخععذ أن يجععبعرضععها. و 
 .الملعب وجدران مرافق على المنتجات ضلعر  المخصصة المواقع تأثر عدم تضمن والتي

 واألطقم المالبس على التجارية الحقوق  استخدام. 9

 باألنديعععة المتعلقعععة الحقعععوق ( الجعععواربو  الشعععورتو  القمعععيص) الفريعععق بطقعععم المرتبطعععة التجاريعععة الحقعععوق  تشعععمل
رابطة الععدوري السعععودي بععع المتعلقععة الحقععوق  إلععى باإلضععافة ،ناحيععة مععن بهععم الخاصععة الفريععق أطقععم ومصععنعي
 النحعو علعى ةفئع عشعر ثالثعة إلعى فريعقال أطقمب المرتبطة التجارية الحقوق  تنقسمو  .أخرى  ناحية من للمحترفين

 :اآلتي
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 عامة شروط

 .سةنافالم من مباراة  كل إلى االحتياطي الطقمو  الرسمي طقمال من كل إحضار يتميجب أن  -

 وربمعا. االحتيعاطي الطقم ألوان عن وتتباين ملحو  بش ل مختلفة الرسمي طقمال ألوان تكون  أن يجب -
 مععع واضععح تبعاين خلععق أجعل مععن للمباريعات االحتيععاطي الطقعمو  الرسععمي طقعمال خلعع  الفعرق  مععن ُيطلعب
 .المباراة  مسؤو  من تعليمات ألي تمتثل أن ويجب اآلخر الفريق

 .للشورت الرئيسي اللون  لون  بنفس تكون  أن فيجب ،المشدات الداخليه استخدام حالة في -

 يوليعو معن ٣٠ فعي المرمعى حعار  أطقعمو قم الرئيسي والطقم الط تصاميم بتسليم النادي يجب أن يلت م -
 معن أغسعطس معن لعاشعرا بحلعو  األطقعم  عذه معن عينعة تسعليم األنديعة يجب علعى كما موسم. كل من
 .موسم كل

 أيام سبعة قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى المسجلة ألوانه لتتيير م توبا   طلبا   المشار  ناديال يقدم
  .المعدلة المعدات من عينة مع ةتاليال المباراة  من األقل على

 الفنية الحقوق ( أ

 باللتة) الالعب السم أفقي ش ل في القميص ظهر على سم 210 تبل  قصوى  مساحة النادي ينشئ أن يجب
( ونصععع  سعععنتيمترات سعععبعة) سعععم 7.5و( سعععنتيمترات خمعععس) سعععم 5 بعععين األحعععرف طعععو  يتعععراوحو ( اإلنجلي يعععة

 بعنفس األحعرف تكعون  أن ويجعب( سعنتيمترات أربعة) األقل على سم 4 بمقدار الرقم عن الحروف فصل ويجب
 ميع ات أو اإلععالن أو المصعنعة للشعركة تعريعف أي علعى تحتعوي  الو . القمعيص ظهعر علعى الموجعود الرقم لون 

 ععن فعاتحال) يختلع  أن يجعبو . القمعيص لعون  عن واضحا   االسم ي ون  أن يجبو . أخرى  عناصر أو التصميم
 .القميص لون  مع( الع س أو داكنال

 شع ل فعي الالعبعين رقعم علعى لتثبيتهعا القمعيص ظهعر علعى سعم 240 تبلع  قصوى  مساحة إنشاء يتم يجب أنو 
 الالعبععين، رقععملوضعع  الشععورت مقدمععة علعى سععم 170 تبلعع  قصعوى  مسععاحة النععادي ينشعئ أن يجععبو . عمعودي

 (.فريقطقم ال لوائح راجع) أدناه التوضيحي الرسم في موضح  و كما
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  رابطة الدوري السعودي للمحترفين حقوق ( ب

رابطعة  علعى يجعبو . الفريعق قمعيص من األيسر الكم على دوري لل المخصص شعارال إرفاق األندية على يجب
 .األيسر قميصه على تثبيته ليتم دوري لل مركبال شعارالبع يناد كل ت ويدللمحترفين الدوري السعودي 

 الكابتن شارة( ج

 أكمعام علعى المسعتخدم اللعون  ععن بوضعوح تميي  عا ويجعب( 1) واحد بلون  الكابتن شارة تكون  أن يجب -
 .القميص عن منفصلة الكابتن شارة تكون  أن ويجب. مشار ال العبال قميص

 عناصعر أو  خرفعي عنصعر أي أو الراععي أو المصعنعع تعريفمن  خالية الكابتن شارة تظل أن ويجب -
 وتخضععع المشعار  للنعادي الرسعمي الشععار أو ترجمتهععا أو اختصعار أو" كعابتن" كلمعة باسعتثناء أخعرى،
  .رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتقدير

  المرمى حارس قفازات( د

 منفصعلة المرمعى حعار  قفعا ات تكون  أن يجبو . لون  أي من قفا ات المرمى حار  يرتدي يجو  أن -
 ه.الوان مختلف يرتدوالحرا  المرمى من نفس الفريق بأن  سمحوي. القميص عن

 ي يعد أال ويجعب. مرمعى حعار  قفعا  كعل علعى واحعدة معرة المرمعى حعار  رقعم أو/  و اسعم يظهر ربما -
 .سم 2 عن المستخدمة الحروف طو 

 اختيعاره يتمو  مرمى حار  قفا  كل على تعريفال من (1) ا  واحد ا  نوع عرض المشاركة لألندية يجو  -
 :اآلتي من

 (مربعا   سنتيمترا   خمسون ) ²سم 50 األقصى الحد: الرسمي الشعار .1

 (مربعا   سنتيمترا   خمسون ) ²سم 50 األقصى الحد: الرسمي الرم  .2

 (مربعا   سنتيمترا   عشر اثنا) ²سم 12 األقصى الحد: الرسمي االسم .3
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 حععار  قفععا  كععل علععى واحععدة مععرة المصععنعة الشععركة تعريععف مععن فقعع  واحععد نععوع يظهععر يجععو  أن .4
 (.مربعا   سنتيمترا   عشرون ) ²سم 20 المصنعة الشركة تعريف يتجاو  أال ويجب. مرمى

 أي في مرمى حار  قفا  كل على واحدة مرة التكنولوجي الملصق أو الجودة ختم استخدام يجو  .5
 (.مربعة سنتيمترات عشرة) ²سم 10 يتجاو  ال ولكن وضع،

 المرمى قبعة حارس( ه

. لعون  أي معن المرمعى لحعار  قبعة ارتداء السائدة، الظروف عن النظر بتض المرمى، لحرا  يجو  -
 المععدات الخاصعةطقعم أ من( 1) لواحد المصنعة الشركة قبل من المرمى حار  قبعة نت ت أن يجبو 

 .المرمى لحار  مختلفة قبعات الفريق نفس من المرمى حار  يرتدي ويجو  أن. بهم

 ي يعد أال يجعبو . المرمعى حار  قبعة على واحدة مرة المرمى حار  رقم أو/  و اسم يظهريجو  أن  -
 .سم 2 عن المستخدمة الحروف طو 

 اختيعاره يعتم المرمعى، حعار  قبععة علعى تعريعفال معن (1) ا  واحعد ا  نوعع ععرض المشعاركة لألندية يجو  -
 :من

 (مربعا   سنتيمترا   خمسون ) ²سم 50 األقصى الحد: الرسمي الشعار .1

 (مربعا   سنتيمترا   خمسون ) ²سم 50 األقصى الحد: الرسمي الرم  .2

 (مربعا   سنتيمترا   عشر اثنا) ²سم 12 األقصى الحد: الرسمي االسم .3

 حععار  قفععا  كععل علععى واحععدة مععرة المصععنعة الشععركة تعريععف مععن فقعع  واحععد نععوع يظهععر يجععو  أن .4
 وضععو (. مربععا   سعنتيمترا   عشعرون ) ²سعم 20 المصعنعة الشعركة تعريعف يتجعاو  أال يجعبو . مرمعى
 .مقيد غير التعريف  ذا

 ربطة اليدو  ربطة الرأس( و

( االختصعار وال) االسعم ععرض يجعو  الو . ربطعة اليعد أو ربطعة رأ   ارتعداء المشاركين لالعبين يجو  -
 .ربطة اليد أو ربطة الرأ  لىع المشار  الالعب رقم وال
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 يعتم ،ربطعة اليعد أو الرأ ربطة  على تعريفال من( 1) واحدا   نوعا   تعرض أن المشاركة لألندية يجو  -
 :من اختياره

 الرسمي الشعار .1

 الرسمي الرم  .2

 الرسمي االسم .3

 عرضععه يععتم أال ويجععب ربطععة اليععدأو  ربطععة الععرأ  علععى بحريععة التعريععف مععن النععوع  ععذا وضعععويجععو   -
 .²سم 12 التعريف حجم يتجاو  أال يجبو . مرة من أكثر

 علياال المالبس (ز

 سعبيل علعى ذلعك فعي بمعا) عليعاال المالبعس ارتعداء ععن المبعاراة  ينسعؤولوالم للفريعق الرسعمي للوفعد يجعو  -
 بلعععو ات، قمصعععان، مععععاط ، شعععتوية، جاكيتعععات مطعععر، سعععترات رياضعععية، سعععترات الحصعععر ال المثعععا 
 .التح م منطقة في( بولو قمصان

 .علياال المالبس على التعريف من نوع أي عرضأن ت المشاركة ألنديةل يجو  -

 وحجمهعا عرضعها المعراد التعريفعات وأنعواع ععدد الخعاص لتقدير ا وفقا   المشاركة األندية تحدد يجو  أن -
 .بالضب  ومواقعها

 المالبس السفليه( ح

 ال المثا  سبيل على ذلك في بما) البناطيل ارتداء عن المباراة  ينسؤولوالم للفريق الرسمي للوفد يجو  -
المنععاطق  فععي( الشععتوية بناطيععلوال والشععورتات الرياضععية لمطععرل خاصععهالو  الرياضععية البناطيععل الحصععر

 .المصرح بها

 .المالبس السفليه على التعريف من نوع أي عرض المشاركة لألندية يجو  -
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 وحجمهعا عرضعها المعراد التعريفعات وأنعواع ععدد الخعاص لتقدير ا وفقا   المشاركة األندية تحدد يجو  أن -
  .بالضب  ومواقعها

 القدم كرات( ط

 .مرة من أكثر عرضه يتم وال القدم كرة على بحرية التعريف  ذا وضع يجو  -

 :يةتاآل القياسات مراعاة يجب -

 (مربعا   سنتيمترا   خمسون ) ²سم 50 األقصى الحد: الرسمي الشعار .1

 (مربعا   سنتيمترا   خمسون ) ²سم 50 األقصى الحد: الرسمي الرم  .2

 (مربعا   سنتيمترا   عشر اثنا) ²سم 12 األقصى الحد: الرسمي االسم .3

 (.نتريمنتس) سم 2 عن الرسمي االسم في مستخدمة أحرف أي طو  ي يد أال يجب  -   

  (Warm-up Bibs) االحماء سترات( ي

 المشعاركة لألنديعة فيجعو  االحمعاء، سعترة رابطة الدوري السعودي للمحترفين فيها تقدم لم مباريات ألية -
 علعى رابطة الدوري السعودي للمحتعرفين لدى المسجلين المصنععين تعريف من( 2) نوعين تعرض أن

. االحمعاء سعترة معن ةوالخلفيع الواجهة األمامية على تقدير ا، حسب وضعها، يتم بحي  االحماء، سترة
 (.مربع سنتيمتر مائة) ²سم 100 القياسات تتجاو  أال يجبو 

-  

 الفنية عالماتال( ك

 المععععدات عناصعععر معععن عنصعععر كعععل علعععى( 1) عالمعععة تقنيعععة واحعععدة ععععرض المشعععاركة نديعععةالل يجعععو  -
 :المشاركين لالعبين التالية الخاصة

 المرمى حار  قفا ات -



24 

  

 المرمى حار  قبعة -

 الملعب خارج ن و العب يرتديها قفا ات -

  ربطة اليدال أو ربطة الرأ  -

 يتجعاو  أال يجعبو . التقنيعةعالمعة  ضععمو  الخعاص، تقعدير ا حسعب تحدد، أن المشاركة نديةالل يجو  -
  .(مربعة سنتيمترات عشرة) ²سم 10عالمة التقنية  حجم

 

 ةرعايال حقوق ( ل

 ظهعر علعى محعددة مسعاحات السعتخدام الرععاة إلعى هفريقع طقعمل التجاريعة الحقعوق  بيعع فعي بالحق النادي يحتفظ
 :يلي كما والشورت األيسر القميص كمو  وأمامه القميص
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 مساحة على ةيعا ر جهات  من أثنين ألكثر اإلعالنوضع  للنادي يجو  ال: لقميصل الواجهة األمامية -
سعم للمعلعن  7ومقعا   اإلععالن رععاة ألحعد لقمعيصل األماميعة الواجهعة علعى أقصعى كحعد سم 30 تبل 

  .األخر
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 الواجهععة مععن العلععوي  الجعع ء علععى واحععد راعععي عععن اإلعععالن للنععادي يجععو : للقمععيص الخلفيععة الواجهععة -
 سم 17،5 أقصى للقميص بحد الخلفية الواجهة من السفلي الج ء في واحد وراعي،  للقميص الخلفية
 .راعي لكل
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 للقمعيص األيمعن الكعم على سم 13 قدر ا قصوى  مساحة استخدام للنادي يجو : للقميصالكم األيمن  -
 .دمعلن واحل
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 واحد راعي/  لمعلن الشورت على سم 7،5 تبل  قصوى  مساحة يستخدم أن للنادي يجو : شورتال -

 
 

 

 

 

 

 

 

 



29 

  

  مصنع الطقم حقوق ( م

 لشعورتل األماميعة الواجهعة وعلعى لقمعيصل األماميعة الواجهعة علعى شععاره عرضي أن الفريق طقم لمصنع يجو 
 .منهما لكل سم 5 أقصى بحد الجوارب من األمامي العلوي  والج ء الساقين من أي على

 
 

 :المعتدين عالحقوق  ضد ةعاوالر  التجارية الملكية حقوق  حماية. 10

 ذلععك فععي بمععا تجاريععة كيانععات ألي يجععو  الفعع ،السعععودي للمحتععرفينرابطة الععدوري لععع الراعيععة الجهععات باسععتثناء
رابطة العدوري السععودي بعع تضعر قعد أنشعطة بعأي القيعام أو العدوري شععارات  اسعتخدام لألنديعة التجاريين الشركاء

 حصععريا   حقععا  مباشععرة  المجععاورة المنطقععةو  ومرافقععه االسععتاد داخععل التجععاري  الوجععود يعععدو . المنافسععة أو للمحتععرفين
 يعععوم خعععال  المضعععي  النعععادي ةيعععرعاجهعععات  وكعععذلك رابطعععة العععدوري السععععودي للمحتعععرفين ةيعععرعاجهعععات ل ُيمعععنح

 اتخععاذ المضععي  النععادي علععى ويجععب. االسععتادب أن ي ععون حاضععرا   آخععر تجععاري  طععرف ألي يجععو  الو . المبععاراة 
رابطعة  ةيعرعاجهعات ل التجارية الحقوق  لحماية والمالعب بالمتفرجين يتعلق فيما خاصة المم نة التدابير جميع
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العععدوري السععععودي رابطعععة  تحعععتفظو . المبعععاراة  يعععوم خعععال  النعععادي ةيعععرعاجهعععات و  العععدوري السععععودي للمحتعععرفين
 ومنشعع تها الملعععب داخععل إذن دون  موجععودة تجاريععة كيانععات أي لمقاضععاة الكاملععة القانونيععة بحقوقهععا للمحتععرفين
 .المباراة  يوم خال  مباشرة المجاورة ومنطقتها

 إصدار التذاكر . 11

  والمواصفات العامة المسؤولية( أ

 يجعبو . والمبيععات والتو يعع اإلنتعاج ذلعك فعي بمعا التعذاكر إصعدارعن  مسؤوال   المضي  النادي يجب أن ي ون 
رابطعععة العععدوري  معععن المعتمعععدة والتصعععاميم الطباععععة قالعععب باسعععتخدام التعععذاكر طباععععة يضعععمن أن نعععاد كعععل علعععى

 التسلسععلية واألرقععام المقاععد أرقععام بهعا المطبوعععة التعذاكر جميععع أن مععن التأكعد يجععب كمعا. السععودي للمحتععرفين
 .كذلك

 المجانية التذاكر( ب

 :التالي النحو على مجانية بتذاكر رابطة الدوري السعودي للمحترفين ت ويد مضي  ناد كل على يجب

 أنديعة جميعع من موسم كل في تقديمها يتم تذكرة 1148 مجموعه ما: والفضية الذ بية المنصة تذاكر -
 . الدوري 

 . الدوري  أندية جميع من موسم كل في تقديمها يتم تذكرة 3915 مجموعه ما: وحدةم تذاكر -

 علعى واحعد أسعبوع قبعل الريعاض، في الواقع ،رابطة الدوري السعودي للمحترفين مقر إلى التذاكر إرسا  يجبو 
 رقععم بععأرام س رابطععة الععدوري السعععودي للمحتععرفين حسععاب) البريععد السععريع أرام ععس عبععر المبععاراة  يععوم مععن األقععل

إدارة  ممثععل إلععى تسععليمها طريععق عععن أو( إدارة التسععويق رابطععة الععدوري السعععودي للمحتععرفين اسععمب 4002523
 .االستالم إيصا  لتوقيع النادي ممثل بواسطة رابطة الدوري السعودي للمحترفينب التسويق

من إجمالي عدد التذاكر باإلضعافة إلعى تعذاكر الرععاة وتعذاكر  ٪٢ بنسبة تذاكر إصدار لألندية يجو   -
 وشركاء ا وتذاكر اإلعالم. فينرابطة الدوري السعودي للمحتر كبار الشخيصات وتذاكر 
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يجععب تقععديم نسععق مععن عقععود  الرعععاة،تععتم ن األنديععة مععن الحصععو  علععى موافقععة لطباعععة تععذاكر  كععي  -
 األندية مع الرعاة بحي  توضح  ذه العقود عدد التذاكر المخصصة.

في كل مباراة اال فعي الحعاالت التعي  رابطة الدوري السعودي للمحترفينيجب تقديم مخصصات تذاكر  -
 يذكر فيها خالف ذلك:

وشععركائها، ال يحععق للنععادي طععرح  رابطة الععدوري السعععودي للمحتعرفينلععع بتعذاكر المطالبععة عععدم حععا  فعي -
  ذه التذاكر للبيع اال قبل موعد المباراة بثال  ساعات.

المضعععي  التأكعععد معععن اإلحصعععاء العععدقيق لععععدد الحضعععور. يجعععب إحصعععاء جميعععع  النعععادييجعععب علعععى   -
، ٣و  ٢و ١الحضور في المباراة بما في ذلك كبعار الشخصعيات والشخصعيات الهامعة وفئعات التعذاكر 

 كتروني او بنظام يدوي على كل نقطة دخو .لويتم ذلك اما عن طريق النظام اال
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من  معن  ٧٠يجب على النادي المضي  اإلعالن عن عدد الحضور اإلجمالي وذلك في الدقيقة ا    -
  المباراة 

 

 التذاكر لوائح

تسعري ولية اعتماد تصاميم تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحتعرفين ععن طريعق الرابطعة علعى ان تكون مسؤ 
 .األنديةالتصاميم على كافة 

 

 الخاصة واألحكام الشروط إعداد على المضيف النادي مع بالتنسيقالدوري السعودي للمحترفين  رابطة تعمل

 جمييع تبقيى. المعنيية األطيراف لجمييع إيصيالاا والواجي  التيذاكر حيامل  جمييع عليى تنطبيق والتي  بالتذاكر،

 قبيل طلباتايا تقيديم المشياركة األنديية عليى يجي . للمحترفين رابطة الدوري السعودي بحوزة التذاكر إيرادات

 .مسيبقاارابطية اليدوري السيعودي  تحيددها مواقيع ف  التذاكر هذه تخصص. األقل على يوم 15 بـ المباراة يوم
 ا.لمشجعيا اإلسمية بالقيمة التذاكر هذه بيع لاا ويجوز التذاكر، هذه تكاليف المشاركة األندية تتحمل

 
 
 
 
 

 الموحدة تذاكر ال تذاكر المنصة الذ بية والفضية المنظمة

 الععععععععععععععععععدوري  رابطععععععععععععععععععة
 للمحترفين السعودي

300 1000 

 2915 848 الرابطة شركاء

 3915 1148 عالمجمو 
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 والعقوبات االنتهاكات. 12

 أو معععواد أو عناصعععر أي إتعععالف أو مصعععادرة أو إ العععة فعععي بحقهعععا رابطعععة العععدوري السععععودي للمحتعععرفين تحعععتفظ
 .عقوبات أي فرض في بحقها أيضا   وتحتفظ اللوائح لهذه تمتثل ال إعالنات أو منتجات

 أو مطالبععات أي عععن وتعويضععها لهععا ةمنتسععبال والشععركات رابطععة الععدوري السعععودي للمحتععرفين تعععويض يجععب
 .تجارية انتهاكات ألية نتيجة تنشأ قد أضرار أو رسوم أو خسائر

 والمسعؤولين والالعبعين والفنيعين اإلداريعين موظفيهعا امتثعا  ععدم عن الكاملة المسؤولية األندية تتحمليجب أن 
 .اللوائح  ذه أح ام لجميع الراعية والجهات التجاريين والشركاء

 عليها المنصوص غير المسائل. 13

 رابطة الدوري السععودي للمحتعرفين إدارة مجلسدى ل ي ون  فيجب أن  نا، مذكورة غير مسألة نشوء حالة فيو 
 موافقعععةال علععى للحصعععو  هاوتقععديم رابطعععة الععدوري السعععودي للمحتعععرفين رئععيس إلعععى توصععيات عمعععل فععي الحععق
 .الحقا   اللوائح  ذه من محدثة نسخة في تعديالت أي تضمنأن  يجبو . ةالمم ن

 المصادقة واإلنفاذ. 14

 والقواعععد للععوائح ووفقععا   والدوليععة، اإلقليميععة للرابطععات التنظيميععة واللععوائح المبرمععة والعقععود االتفاقيععات إلععى اسععتنادا  
رابطعة العدوري  مجلعس رئيس قبل من واعتماد ا اللوائح  ذه على ةقادصمال  تمدوليا  و  بها المعمو  الرياضية

 .الفور على التنفيذ حي  ودخل  السعودي للمحترفين

 

 رئيسال

 

 التوقيع 
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  رابطة الدوري السعودي للمحترفينل ةالتجاري ةاعيالر الجهات : 1 الملحق

 :التالي النحو على فئات ثال  إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفينل ةالتجاري الراعية الجهات تنقسم

 

 الراعي الرئيسي   (أ

 

 

 الراعي الرسمي  (ب

 

 

  المورد الرسمي ج(  
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 المباراة يوم في التسويق أنشطة/  أحداث على الموافقة طلب(: 1) االستمارة

 .............................. ال ائر النادي .............................. المضي  النادي

 : .............المباراة  وق : ............ المباراة  رقم : ...............................المباراة  تاريق

 التسويق أنشطة تفاصيل

 :النشاط نوع

 إحتفا              الترفيهي    الرياضي الفنية          النشا /  الثقافية عرض األنشطة               الهدايا سحوبات

   ........................................................................: أخرى                                االجتماعية المسؤولية

 النشاط   موقع

 منطقة الفان   ون  في/  لالستاد المجاورة المناطق خارج                         الجري  مسار على          الملعب داخل

 : ..............................موقع آخر                                   مواق                  السيارات مواق 

 :النشاط وقت

 المباراة  نهاية بعد                      الشوطين في فترة الراحة بين                                     المباراة  قبل* 

 .المباراة  قبل دقيقة 65 دقيقة وحتى 150 أقصا ا مدة خال ( المباراة  قبل) االستاد داخل يتم نشا  أي تنظيم يتم أن يجب* 

 : ..........................النشا  انتهاء وق  : ...............................النشا  بدء وق 
 .الراعية الجهات/  الراعي تحديد يرجى( بنعم اإلجابة كان  إذا) النشا ؟ بهذا يرتب  للنادي راعية جهات/  راعي يوجد  ل

1 ....................... .2.......................... .   3 ..................................... 

 لهعذا أرضعية الملععب إلعى الوصعو  حعق لهعم ي عون  أن يجعب العذين األشعخاص ععدد فكعم ،أرضعية الملععب داخل النشا   ذا مثل تنظيم تم إذا
 :االشخاص عدد النشا ؟

 .................................... 3   . ...........................2. ....................... 1: األسماء

 .................................... 3   . ...........................2. ....................... 1 الوظائ :
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 .الملعب إلى وصولهم لتسهيل( أشخاص ثالثة من أكثر كان إذا) ووظائفهم المشاركين لألشخاص منفصلة أسماء قائمة إرفاق يجب* 

 : النشاط وصف

.................................................................................................... 
.............................................................................................................. 

....................................................................................... 

 النشاط لهذا الرئيسية االتصال جهة/  المسؤول الشخص

 : ...............................................الجوا  رقم: ..................................... االسم

 : ................................جوا  آخر )إن وجد( رقم ...........................................: اإللكتروني البريد

 :بواسطة المقدم الطلب هذا على الموافقة تمت

 اسمه تحديد يرجى: المفوض            العام األمين            الرئيس نائب           الرئيس

 ………………………………………..: التوقيع………………………………………. ……:االسم

 …………………………………………الختم:   …………………………………………: التاريق

 .لمقررها المباراة  يوم من أيام( 10) عشرة قبل الطلب  ذا إرسا  يجب* 

 .رسميا   ومختوم المفوضين الموقعين أحد عليه يوقع لم إذا األحوا  من حا  بأي الطلب  ذا يقبل لن* 

 .بالطلب منصبه مرفقا  على  دليل إرفاق فيجب مفوض، قبل من الطلب تقديم تم إذا* 

 .رابطة الدوري السعودي للمحترفينب التسويق بإدارة االتصا  في تتردد فال استفسارات، أي لديك كان إذا* 

marketing@spl.com.sa         - اإللكتروني البريد  ذا عبر الموافقة طلب إرسا  أيضا   يم ن. 
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 ةالتجاري ةالراعيالجهة (: 2) االستمارة

 : ...................................ةالراعيالجهة  اسم    : ........................... النادي اسم

 .............................................حتى:     : ........................................من اعتبارا  : الرعاية مدة

 المعلومات

 ةالراعيالجهة العمل  طبيعة

 التذائية  المالية        للخدمات الخدمات/  والالسلكية          بنك السلكية لسيارات               شركة لالتصاالتا وكالة

            ……………………………………………:  أخرى 

 (ةالراعيالجهة  حقوق )

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 (ةالراعيالجهة  التزامات)

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
: الرعايببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة عقببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد فببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي ذات األهميببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة األخببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرى  الجوانببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 .........................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 :النادي في التسويق بإدارة صالاالت تفاصيل

 : ...............................................الجوا  رقم: ..................................... االسم

 : ................................جوا  آخر )إن وجد( رقم : ....................................اإللكتروني البريد
 :اممثليه أو ةالراعيبالجهة  التصالا تفاصيل

 : ...............................................الجوا  رقم: ..................................... االسم

 ................................: جوا  آخر )إن وجد( رقم  : .............................................اإللكتروني البريد

 :قبل من االستمارة هذه ملء تم
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 : ...............................................التاريق: ..................................... االسم

 

 .ةراعيجهة  لكل منفصلة استمارة ملء يجب* 

 .االستمارة  ه ذ مع لدي م تكون  قد أخرى  معلومات أي إرفاق يرجى* 

 :أدناه رابطة الدوري السعودي للمحترفينب اتصا  جهات من أي االستمارة إلى  ذة إرسا  يرجى* 

 marketing@spl.com.sa: اإللكتروني البريد عبر أو 011 273 4446: الفاكس رقم

  إدارة التسويق في رابطة الدوري للمحترفين.التواصل مع  فيرجى المعلومات، من وم يد استفسارات أي على للحصو  -
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 التسويق زيارة طلب (:3) االستمارة

 …………………………………………………. :الفريق اسم

 :بالنادي التسويق/  االستثمار بإدارة االتصال تفاصيل

 : ...............................................الجوا  رقم: ..................................... االسم

 ................................: جوا  آخر )إن وجد( رقم : ................................................اإللكتروني البريد

 : .......................................الجوا  رقم(: ................................. وجد إن) آخر شخص

 :المقترح الزيارة تاريخ

1.................................... . 

2 ..................................... 

3.................................... . 

 .أحد ا لتأكيد بك االتصا  وسيتم ، لل يارة مقترحة تواريق ثالثة تحديد يرجى* 

 :للنادي الحاليين الجهات الراعية أسماء قائمة

1 . ..........................................2.............................................. . 

3 .......................................... .4.................................................. . 

5 .......................................... .6.............. ..................................... 

7 .......................................... .8.................................................. . 

 (:وجدت إن) أخرى  مالحظات

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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 :قبل من االستمارة هذه ملء تم

 ...............................................: التاريق: ..................................... االسم

 .االستمارة  ذة مع لدي م تكون  قد أخرى  معلومات أي إرفاق يرجى* 

 :أدناه رابطة الدوري السعودي للمحترفينب اتصا  جهات من أي االستمارة إلى  ذة إرسا  يرجى* 

 marketing@spl.com.sa: اإللكتروني البريد عبر أو  011 273 4446: الفاكس رقم

  مع إدارة التسويق في رابطة الدوري للمحترفين االتصا  فيرجى المعلومات، من وم يد استفسارات أي على للحصو  -
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 الناقل التلفزيوني الرسميمع  حملة إعالن طلب استمارة (:4) االستمارة

 : .........................................الموافق: ......................................... التاريق

 اإلعالن عن معلومات

 :اسم النادي/  التجارية العالمة

........................................................................................................................... 

 :عنه المعلن المنت 

........................................................................................................................... 

 : المستهدف الجمهور

........................................................................................................................... 

 :اإلعالنية الحملة أ داف

........................................................................................................................... 

 :المطلوبة اإلعالنات عدد

........................................................................................................................... 

 .ثانية( 30) ثالثين اإلعالن عن محتوى  مدة تتجاو  أال يجب: ملحوظة* 

 :اإلعالنية الحملة مدة

 …………………………………………….: حتى……………………………………………. : من اعتبارا

 (وجدت إن) اإلعالنية للحملة العريضة الخطو 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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 :المعلن توقيع

 …………………………………………………….: التوقيع……………………………………………. :االسم

 :رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقيع

 …………………………………………………….: التوقيع……………………………………………. :االسم

 :أدناه رابطة الدوري السعودي للمحترفينب اتصا  جهات من أي االستمارة إلى  ذة إرسا  يرجى* 

 marketing@spl.com.sa: اإللكتروني البريد عبر أو  011 273 4446: الفاكس رقم

رابطععة الععدوري السعععودي ب التسععويق إدارة إلععى خععارجي ثابعع  قععرص علععى المطلوبععة للمواصععفات وفقععا   اإلعععالن مععن نسععخة تسععليم أيضععا  يجععب
 .للمحترفين

 

 الدوري  نجوم سفراء

 معنهم كعل ليعمل  ،سعوديين( 2) اثنان منهم ي ون  نجوم، العبين( 4) أربعة المشاركة األندية ترشح أن يجب
( 4) األربععة الالعبعين يقعوم (.المناسعب ال مني الجدو  بمراعاة) موسم لكل يومين لمدة الالعبين سفراء بصفة
 الععدوري  رابطععة تملععك. السعععودي الععدوري  رابطععة وأنشععطة دورات وتطععوير تععروي  إلععى تهععدف التععي بالمهععام  ععؤالء

 .مناسبة ترا ا وسيلة أية خال  من الالعبين سفراء نشاطات بعرض الحقوق  واألندية السعودي
 موسععم بدايعة مععن أسعابيع ثالثعة( 3) قبععل العدوري  نجععوم سعفراء بأسعماء الئحععة المشعاركة األنديععة ترفعع أن يجعب 

 .الدوري 
رفض أسعم الععب يحق للرابطة أن ته من قبل النادي نجما  لتقدير الرابطة. و الالعب المرفوع اسميخضع كون 

فععي حععا  رأت أن اسععم الالععب المرفععوع مععن قبععل النعادي ال يعععد نجمععا ، وعلععى النعادي رفععع اسععم العععب  أو اكثعر
 .وافق الرابطة على ذلكعلى أن ت نجوم الفريق ي ون  آخر من
 طويلعة أوإصعاباتهم الالعبعين انتقعاالت بنعا ءعلى دوري عا الالعبعين سعفراء لالئحعة المشعاركة األنديعة تحعدي  يجعب
 .طةللراب طويلة الالعب عالج مدة أن تقدير ويخضع ،العالج
 نشعا  كعل ععن والمرسعلة الموضعوعة بالمععايير العدوري  نجعوم سعفراء التع ام على المشاركة األندية حرص يجب
  ن.الالعبي سفراء برنام  ضمن
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 الحد األدنى من متطلبات موظفي بيع التذاكر:

 تعذاكر يشعتروا أن المتوقعع الجمهعور ععدد من شخص 700 لكل األقل على واحد مبيعات موظ  توفير يجب
د األدنى ويجو  للرابطة أن تقدر العدد المتوقع من الجما ير وتحدد الح .المضي  الفريق مشجعي من للمباراة 

 من عدد موظفي المبيعات.
 

 االكترونية  التذاكر لوائح

 توفر. والبيع والتو يع الطباعة عمليات ذلك ويشمل المضي ، النادي على اإللكترونية التذاكر مسؤولية تكون 
 يجب( 14 الملحق راجع) استخدامها المضي  النادي على يجب التي التذاكر قوالب السعودي الدوري  رابطة
 .تذكرة لكل المتسلسل والرقم المقعد رقم المطبوعة التذاكر جميع تتضمن أن
 45 ب األولى الجولة قبل للتذاكر مخصصة تصاميم النادي يطلب لم حا  في
 تعععد ا والتععي بهععا الخاصععة التصععاميم اسععتخدام بحععق تحععتفظ السعععودي الععدوري  بطععةرا فععإن األقععل، علععى يععوم 

 .للموسم
 بالتذاكر، الخاصة واألح ام الشرو  إعداد على المضي  النادي مع بالتنسيق السعودي الدوري  رابطة تعمل 

 .ةالمعني األطراف لجميع إيصالها والواجب التذاكر حاملي جميع على تنطبق والتي
 حعا  فعي التعذاكر عمليعات معوظفي ععدد  يعادة المطلعق، لتقعدير ا اوفق ع للمحترفين السعودي الدوري  لرابطة يحق
 للمتطلبات األدنى للحد النادي تحقيق عدم
 

 الضعي  الفريعق لجمهعور التعذاكر إجمعالي معن األقعل علعى% 10 نسعبة تخصعيص المضي  النادي على يجب
عععا يجعععو  .المباريعععات لجميعععع وذلعععك  الشعععرو  اسعععتيفاء حعععا  فعععي %50 أو %30 إلعععى النسعععبة  عععذه  يعععادة أيض 

 .عليها المنصوص
 .الضي  الفريق لجمهور المخصصة المقاعد عدد باعتماد للمحترفين السعودي الدوري  رابطة تقوم
 التكععالي  بتتطيعة المضععي  النعادي يلتع م أعععاله، المعذكورة اإلجععراءات وفعق التعذاكر طلععب تقعديم عععدم حعا  فعي

 .ةاإلجمالي االستاد سعة من% 10 لع التشتيلية
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 .فيه للب  االنضبا  لجنة إلى الموضوع يحا  أعاله، المتطلبات من أي استيفاء عدم حا  في
 صععع  أمععاكن ذلعععك فععي بمعععا باالسععتاد المحيطعععة المنععاطق أو البوابعععات مععن أي علعععى التععذاكر تو يعععع يجععو  ال 

 .للمحترفين رابطة الدوري السعودي نم المعتمدة األكشا  في إال التذاكر بتو يع يسمح وال السيارات،
 

 
 دعايات األندية

 
 .المقاعد تلك تذاكر شراء يجب النادي، بدعايات المشجعين مقاعد تتطية حا  في
 

السعععودي  دوري العع رابطععةل الدعائيععة التصععاميم بإرسععا  المسععابقات نهائيععات فععي المشععاركة األنديععة تقععوم أن يجععب
 .األقل على أيام بعشرة المباراة  قبل وذلك العتماد ا المحترفين


