RULE 9: ARRANGEMENTS FOR FUNDING
CONTENT (INCLUDING SPONSORSHIP AND
PRODUCT PLACEMENT)

 تموٌل المحتوى (الرعاٌة اإلعالنٌة واإلشارة:9 مادة
)التروٌجٌة

‘Funding content’ refers to any form of relationship (whether it
involves payment or some other form of contribution to the licensee)
that is entered into between a licensee and a company, business,
service or person in return for some form of involvement or
relationship with the licensee’s content. The most common form of
such funding relationships is generally in the form of sponsorship
and/or product placement.

ٌشٌر تعبٌر "تموٌل المحتوى" إلى أي شكل من أشكال العالقة (سواء اشتمل على
ّ
المرخص لها) التً تنشأ بٌن
الدفع النقدي أو نوع آخر من المساهمة لصالح الجهات
ّ
 أو شخص مقابل شكل من أشكال، أو خدمة، أو عمل،المرخص لها وشركة ما
الجهة
ً وٌع ّد إجماال.المرخص لها
ّ
المشاركة أو العالقة بالمحتوى المع ّد من قبل الجهة
التموٌل واإلشارة التروٌجٌة للمنتجات من أكثر أشكال هذه العالقات التموٌلٌة
.ًانتشارا

The rules in the Code are drafted to provide for, and encourage,
commercial freedom and flexibility for licensees when producing
content in the region. Consequently, content can be funded in a
number of ways. Whilst generally it might constitute more established
forms of sponsorship and product placement, it could also be in the
form of one or more of the following:

حرّرت مواد هذه الالئحة لتسمح وتشجعّ على الحرٌة والمرونة التجارٌة للجهات
 ٌمكن تموٌل المحتوى من، نتٌجة لذلك.المر ّخص لها عند إنتاج محتوى فً المنطقة
 فً حٌن أن التموٌل ٌش ّكل فً اإلجمال نوعا ً من األشكال.خالل عدد من الطرق
 ٌمكنه أٌضا ً أن ٌظهر تحت،المعترف بها من الرعاٌة واإلشارة التروٌجٌة للمنتجات
:أحد األشكال التالٌة






توفٌر المنتجات المستعملة ضمن اإلنتاج (ٌكون هناك فً هذه الحالة اتفاقا ً مع

the provision of props that are necessary for a production
المموّ ن على أن المنتجات ستظهر خالل المحتوى أي أنه ٌخضع لـ"تسوٌة")؛
(where there is an agreement with the props supplier that the
products will be featured i.e. it is subject to an ‘arrangement’); تذاكر سفر مجانٌة من شركة طٌران (مما ٌخفف من القٌود على مٌزانٌة
free flights from an airline (which eases constraints on a
production budget and therefore has value to the licensee); or
advertiser supplied content (i.e. content that has been entirely
funded by a commercial entity).

اإلنتاج وهً ته ّم بالتالً الجهة المر ّخص لها)؛ أو

محتوى من قبل المروّ جٌن (أي المحتوى الذي تم تموٌله بالكامل من قبل جهة
.)إعالنٌة
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Licensees may also come up with new ways for funding content
production that are different to those described above. In such cases,
licensees should consider whether both the editorial and commercial
integrity of what they propose is sound and would not conflict with the
principles inherent in this rule.
THE FUNDING OF CONTENT FOR CHILDREN
Licensees should exercise extreme caution and be able to demonstrate
due care in accepting any form of commercial funding in and around
children’s content. Whilst it is permitted, the MZA requires that
particular care is taken to ensure the appropriateness of any products
and/or services that are promoted to children. In particular, please see
the prohibitions in the Guidance for Rule 9.5 regarding product
placement in children’s content and the Guidance for Rule 1.
SPONSORSHIP

ّ
 تختلف،المرخص لها طرق جدٌدة لتموٌل إنتاج محتوى ما
وٌمكن أن تبتكر الجهات
 ٌجب على الجهات المر ّخص لها التأكد مما، فً هذه الحالة.عن تلك المذكورة أعاله
إذا كانت األمانة التحرٌرٌة واإلعالنٌة القتراحاتها سلٌمة وال تتعارض ومبادئ هذه
.المادة
تموٌل محتوى معد لألطفال
ّ
المرخص لها تحري أش ّد الحذر وإثبات الرعاٌة الموجبة عند قبول
ٌجب على الجهات
ّ
ً ف.أي شكل من أشكال التموٌل اإلعالنً خالل وفً ما ٌتعلق بمحتوى معد لألطفال
 تفرض هٌئة المنطقة اإلعالمٌة تح ّري الرعاٌة الخاصة لضمان،حٌن أن ذلك مقبول
 ٌرجى مراجعة، وبشكل خاص.أو خدمات ٌت ّم تروٌجها لألطفال/مالءمة أي منتجات و
 المتعلقة باإلشارة التروٌجٌة للمنتجات5.9 المحظورات فً التعلٌمات الخاصة بالمادة
.1  والتعلٌمات التابعة للمادة،داخل محتوى معد لألطفال
الرعاٌة المالٌة

RULE 9.1: LICENSEES MUST RETAIN FULL EDITORIAL CONTROL OF ANY
CONTENT, INCLUDING TRAILERS AND SUBSTANTIVE PROGRAMME STRANDS,
AND THE SCHEDULING, PLACEMENT OR DISTRIBUTION OF ANY CONTENT THAT
THEY DISSEMINATE. THIS INCLUDES CONTENT FUNDED IN PART, OR WHOLLY,
BY A THIRD PARTY. TO COMPLY WITH THIS RULE, LICENSEES MUST:

ّ
المرخص لها بالسٌطرة التحرٌرٌة الكاملة على أي محتوى
 تلتزم الجهات:1.9 مادة
بما فً ذلك األفالم التروٌجٌة القصٌرة وبرامج الفواصل الثابتة إضافة إلى جدولة
ً الممول جزئٌا
 وٌتضمن ذلك المحتوى.وتعٌٌن أو توزٌع المحتوٌات التً تنشرها وتب ّثها
ّ
 لالمتثال تماما ً لهذه األحكام والقوانٌن ٌتع ٌّن على الجهات.أو كلٌا ً من قبل طرف ثالث
ّ
:المرخص لها

(a) ensure transparency, so that audiences are not misled about the existence
or nature of any funding relationship between the licensee and any third party;
and

 بحٌث ال ٌت ّم تضلٌل الجمهور حول وجود أو طبٌعة، التأكٌد على الشفافٌة-أ
العالقات التجارٌة بٌن الجهات المر ّخص لها وبٌن أي طرف ثالث؛

(b) ensure that there is adequate editorial justification for the inclusion of any
promotional reference to products or services provided by the sponsor of the
content or any other party

 التأكد من وجود تبرٌر مناسب للجهات المرخص لها من أجل تضمٌن أي مواد-ب
تروٌجٌة لمنتجات أو خدمات مقدمة من الجهات الراعٌة للمحتوى أو من أي
جهة أخرى؛

Sponsorship and commercial references must be transparent and
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editorial integrity must not be distorted for funding purposes. This is
because the media acts as a vital tool in educating, informing and
entertaining society. Licensees must therefore always strive to
preserve the editorial integrity of content and should not appear to
have handed control of it to commercial partners. In particular, any
promotional references to the products or services of a sponsor must
be editorially justified (i.e. the reason for any reference must be
editorially valid and not merely promotional with no legitimate reason
for being included).

ٌجب أن تتسم الرعاٌة المالٌة والمراجع اإلعالنٌة بالشفافٌة كما ال ٌجب تحرٌف النزاهة
 وذلك ألن اإلعالم هو بمثابة أداة حٌوٌة وأساسٌة فً عملٌة.التحرٌرٌة لغاٌات تموٌلٌة
 مما ٌفرض على الجهات المر ّخص لها أن تبذل.التعلٌم واإلصالح وتسلٌة المجتمع
جهدها للحفاظ على النزاهة التحرٌرٌة للمحتوى وأن ال توحً بأنها قد سلّمت زمام
 ونخص بالذكر أن أٌة إشارة تروٌجٌة للمنتجات أو.األمور لشركائها التجارٌٌن
الخدمات الخاصة بالراعً ٌجب أن تبرّ ر من قبل الجهات المرخص لها (أي ٌجب أن
ٌكون السبب وراء أي من هذه اإلشارات صالحا ً تحرٌرٌا ً ولٌس تروٌجٌا ً بشكل بحت
.)دون أي سبب شرعً لتضمٌنه

Transparency is provided by ensuring the audience is made aware of
funding arrangements that are included in content (i.e. commercial
arrangements should not be incorporated in a surreptitious manner).

ًتتوفر الشفافٌة من خالل الحرص على إعالم الجمهور بالترتٌبات التموٌلٌة الواردة ف
)".المحتوى (أي أنه ال ٌجب تضمٌن التسوٌات اإلعالنٌة خلسة "أي بطرٌقة مخفٌة

“Substantive programme strand” means an editorial item which has a
legitimate reason to exist i.e. it provides information to the audience
on a particular subject or range of subjects such as weather, business
or traffic. Such strands are usually brief (sometimes only 5 seconds in
length). However, because they may be brief, any sponsorship credit
should remain secondary (i.e. there should not be more time dedicated
to the sponsorship arrangement than to the editorial content).

تشكل "مجموعة الفواصل الثابتة" مادة تحرٌرٌة تملك سببا ً تحرٌرٌا ً وراء عرضها أي
أنها توفر للجمهور معلومات حول موضوع معٌن أو مجموعة من المواضٌع كنشرة
 وتكون هذ البرامج موجزة عادة (قد تمت ّد. أو سٌر األعمال أو حركة السٌر،الطقس
ً ًعلى خمسة ثوان
 ٌجب أن ٌبقى حق الراعً ثانوي (أي، بسبب صفتها الموجزة.)فقط
).ال ٌجب تكرٌس المزٌد من الوقت للتسوٌة الرعائٌة على حساب المحتوى التحرٌري

RULE 9.2: SPONSORSHIP MUST BE CLEARLY IDENTIFIABLE (I.E. BY REFERENCE
TO THE NAME AND/OR LOGO OF THE SPONSOR).

Sponsorship means an item of content that has had some or all of its
costs met by a sponsor. It is for licensees to decide how they identify
sponsorship arrangements (to the audience). However, some form of
identification (either visual or aural) regarding the funding
arrangement must be in place so that the relationship between the
parties is clear. In particular, with regard to audio visual content

ٌجب التعرٌف عن الرعاٌة بوضوح كامل وذلك من خالل اإلشارة
:9.9 مادة
.إلى إسم أو شعار راعً المحتوى

تعنً الرعاٌة المالٌة تغطٌة التكالٌف بشكل كامل أو جزئً لمادة من مواد المحتوى من
 وٌعود للجهات المر ّخص لها القرار حول كٌفٌة الكشف عن تسوٌات.قبل الرعاة
) إال أن شكالً من أشكال التعرٌف (المرئً منه أو المسموع.)الرعاٌة المالٌة (للجمهور
 فً ما ٌتعلق.لهذه التسوٌات ٌجب أن ٌعرض لتكون العالقة بٌن األطراف واضحة
 ٌجب أن ٌ ّتخذ التعرٌف،)بالمحتوى المرئً والمسموع (وخاصة البرامج التلفزٌونٌة
:عادة واحداً او اكثر من األشكال التالٌة
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(notably television programmes), this identification should normally be
in the form of one or more of the following:


a separate ‘sponsor bumper’ at the beginning and/or during
and/or end of the programme;
o Please note that any sponsorship credits during
programmes must be brief, neutral visual or verbal
statements that identify the sponsorship arrangement
without giving undue prominence to the sponsors/s.

أو نهاٌة البرنامج؛/أو خالل و/عرض "فاصل خاص بالراعً" عند بداٌة و
 ٌرجى اإلنتباه إلى أن أي تعرٌف خاص بالرعاٌة المالٌة المعروضo
 ٌجب أن ٌكون موجزاً وٌنطوي على عبارات مرئٌة،خالل البرامج
أو مسموعة تكشف عن تلك الرعاٌة دون تسلٌط الضوء على
.الرعاة/ًالراع





integrated sponsor credits (i.e. the sponsorship information is
integrated with the opening and/or closing credits of the
programme); and

ًتعرٌف متكامل عن الراعً المالً (أي دمج المعلومات الخاصة بالراع
أو الختامٌة للبرنامج)؛ و/المالً ضمن التعرٌفات اإلفتتاحٌة و





the use of break bumpers going into and out of the
programme for each advertising break).

استعمال الفواصل قبل وبعد كل فاصل إعالنً؛



RULE 9.3: THIRD PARTIES THAT ARE NOT ALLOWED TO ADVERTISE UNDER
FEDERAL OR ABU DHABI LAW (E.G. TOBACCO) ARE NOT ALLOWED TO SPONSOR
CONTENT DIRECTLY OR INDIRECTLY…in some instances, when a government
permit has been obtained, there may be exceptions to this rule (e.g. for medical
products).

 ُتحظر األطراف الثالثة الممنوعة من اإلعالن بموجب القانون اإلتحادي أو:1.9 مادة
قانون أبوظبً (مثل منتجات التبغ) من رعاٌة أي محتوى بشكل مباشر أو غٌر
 عند حصول، ٌمكن فً بعض الحاالت أن تتحمّل هذه المادة بعض االستثناءات...مباشر
.)الرعاة على تصرٌح من قبل الحكومة (مثل صناعة األدوٌة

Sponsorship is a form of commercial arrangement that indirectly
promotes products and/or services. It cannot, and should not, be used
to circumvent a statutory prohibition (such as advertising tobacco) that
is in place either at a Federal or Abu Dhabi level. Licensees must ensure
they are aware of all Federal and Emirate laws or obtain legal advice
where necessary to comply with all relevant legislation.

الرعاٌة المالٌة هً شكل من أشكال التسوٌات اإلعالنٌة التً تروّ ج بشكل غٌر مباشر
ً استعمالها للمراوغة بشأن حظر قانون، كما ال ٌجب، ال ٌمكن.أو خدمات/لمنتجات و
(كاإلعالن الخاص بمنتجات التبغ) محدد على نطاق القانون اإلتحادي أو قانون
 ٌجب على الجهات المر ّخص لها الحرص على دراٌتها بكافة القوانٌن،ً بالتال.ًأبوظب
االتحادٌة أو الخاصة بأمارة ابوظبً أو اإلستعانة عند الحاجة بمشورة قضائٌة للتوافق
.مع كافة التشرٌعات الخاصة بهذا الشأن

The prohibition in relation to indirect sponsorship is important. It
would not be acceptable to include the branded colours or packaging

ً  إذ ٌعتبر مرفوضا.الحظر المتعلق بالرعاٌة المالٌة غٌر المباشرة ذات اهمٌة كبٌرة
تضمٌن األلوان أو الغالف الخاص بنوع معروف من السجائر على أمل تجنب الحظر
4
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of a well-known brand of cigarettes in the hope that by doing so the
prohibition would be avoided. To do so would breach the Code.
RULE 9.4: SPONSORSHIP OF LINEAR AUDIO-VISUAL NEWS AND CURRENT AFFAIRS
CONTENT IS GENERALLY PERMITTED. However, licensees should consider
carefully the requirements in rule 5 of the Code (“Accuracy and Impartiality”) and
refer to the Guidance Notes for more information before sponsored news and
current affairs content is disseminated.

The MZA is committed to building a sophisticated and commercially
viable media landscape in the UAE and the Code is drafted to
commercially enable licensees. Therefore, the MZA considers that
news and current affairs programmes should be available for
sponsorship but licensees must accept that such arrangements have
the potential to cause conflict with a news agenda (which has an
obligation to remain impartial and objective). Caution is therefore
required by licensees in managing such sponsorship arrangements and
this caution is key to whether the sponsorship of news and current
affairs will be successfully and appropriately implemented, or whether
it might require a more detailed set of prohibitions in the future.
The sponsorship of news and current affairs content brings with it a
serious responsibility on the part of licensees to ensure accuracy and
impartiality. As a consequence, the relationship between a sponsor
and a licensee must not compromise the licensee’s responsibility to
provide accurate and impartial news.
Society places a great deal of trust in the truth of news so it must
never be compromised to suit the requirements of a particular sponsor
(i.e. to suppress a story, change the truth or emphasis of a story or to
cast the sponsor in a more favourable light than is warranted, fair or
accurate).

. فالقٌام بذلك ٌشكل خرقا ً لهذه المادة.المفروض من قبل القانون
البصرٌة/ ٌُسمح بشكل عام برعاٌة محتوى األخبار وقضاٌا الساعة السمعٌة:1.9 مادة
 ٌجب على الجهات المرخص لها االهتمام بعناٌة بالمتطلبات، بالرغم من ذلك.الخطٌة
 من الالئحة ("الدقة والحٌادٌة") وكذلك الرجوع إلى التعلٌمات5 الواردة فً المادة
اإلرشادٌة للحصول على مزٌد من المعلومات قبل القٌام بنشر وبث محتوى األخبار
.واألحداث الجارٌة لخاضعة للرعاٌة المالٌة

تلتزم هٌئة المنطقة اإلعالمٌة ببناء إطار إعالمً متطور وحٌوي من الناحٌة التجارٌة
فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة وقد تم صٌاغة الالئحة بما ٌكفل تمكٌن الجهات
 فإن هٌئة المنطقة اإلعالمٌة تعتبر أن المحتوى اإلخباري، ولذلك.المرخص لها تجارٌا
 ولكن ٌجب على الجهات،والخاص بقضاٌا الساعة ٌجب أن ٌكون متاحا وقابال للرعاٌة
المرخص لها أن تتقبل أن القٌام بمثل هذه الترتٌبات (ترتٌبات الرعاٌة) قد تنطوي على
 والتً ٌجب أن تلتزم بالحٌاد،احتمال التسبب بتعارض مع الخطوط العامة لإلخبار
 لذلك فعلى الجهات المرخص لها أن تتوخى الحذر عند إدارتها للرعاٌة.والموضوعٌة
 وهذا الحذر من شأنه أن ٌحدد فٌما إذا كانت الرعاٌة،الخاصة بمثل هذا المحتوى
الخاصة لمحتوى اإلخبار وقضاٌا الساعة ستتصف بالنجاح وحسن التنفٌذ أو فٌما إذا
.كان هنالك حاجة لوضع مجموعة أخرى من قواعد الحظر فً المستقبل
ٌترتب على رعاٌة محتوى اإلخبار وقضاٌا الساعة قٌام مسؤولٌة جدٌة على عاتق
 فان العالقة، نتٌجة لذلك.الجهة المرخص لها من حٌث ضمان دقة وحٌادٌة المحتوى
بٌن الجهة المرخص لها والجهة الراعٌة ٌجب أن ال تنتقص من مسؤولٌة الجهة
.المرخص لها المتمثلة بقٌامها بتوفٌر أخبار دقٌقة ومحاٌدة
ٌضع المجتمع ثقة كبٌرة على صحة ودقة األخبار وبالتالً ٌجب عدم المساس بهذه
المصداقٌة والدقة من أجل التماشً مع متطلبات الجهة الراعٌة (مثل عدم نشر قصة
 أو تغٌٌر الحقائق أو التركٌز على قصة إخبارٌة معٌنة أو أن ٌتم تسلٌط الضوء،معٌنة
.)على الجهة الراعٌة بصورة أكثر مما تستتحق
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Any licensee that wishes to enter into sponsorship arrangements for
news and current affairs content should therefore consider the
appropriateness of the product, service or company to sponsor news
and current affairs content, i.e.:

ٌجب على أي جهة مرخص لها ترغب بالدخول فً ترتٌبات لرعاٌة محتوى اإلخبار
 أو الخدمة أو، أن تأخذ بعٌن االعتبار مدى مالئمة المنتج،أو محتوى قضاٌا الساعة
.الشركة لرعاٌة محتوى إخباري أو محتوى قضاٌا الساعة
:نعرض فً ما ٌلً أمثلة لتوضٌح المقصود بذلك



is the proposed sponsor often publicly involved in newsworthy
controversies that might render its long-term sponsorship of
news content inappropriate;

هل عادة ما تشكل الجهة الراعٌة المقترحة جزءا من خالفات تستحق أن
تكون اخبارا وبالتالً ٌصبح قٌامها برعاٌة المحتوى اإلخباري أمرا غٌر
.مالئما على المدى الطوٌل





is the proposed sponsor connected to a more controversial
company and its presence as the sponsor indirectly highlights
the additional, and more notorious, company which the
licensee might not consider to be an acceptable organization
to be connected to its news and current affairs content; and

هل ترتبط الجهة الراعٌة المقترحة بشركة أخرى مثٌرة للخالف ومن شأن
وجودها كجهة راعٌة أن ٌلقً الضوء بصورة غٌر مباشرة على هذه الشركة
األخرى والتً قد التعتبرها الجهة المرخص لها جهة مقبوله لتكون على
اتصال أو عالقة بالمحتوى اإلخباري أو الخاص بقضاٌا الساعة الخاصة
بها;و





does the proposed sponsor have a public agenda or ambition
to control the licensee’s news and current affairs output (or
news in general).

هل لدى الجهة الراعٌة المقترحة خطة معروفة للشعب أو طموح بالسٌطرة
على أعمال محتوى األخبار أو محتوى قضاٌا الساعة الخاصة للجهة
.)المرخص لها (أو بالسٌطرة على األخبار بشكل عام



In addition, licensees should:
 consider whether the sponsor’s presence in and/or around
news content should be suspended if the sponsor becomes (at
any time) the subject of a significant news or current affairs
report or allegation;


ensure that the arrangements for how the sponsorship is to be
conducted, and the appropriateness of the sponsor, are
approved by the most senior editorial officer of the licensee;
and

: ٌجب على الجهة المرخص لها أن،باإلضافة إلى ما تقدم
ً تأخذ بعٌن االعتبار فٌما إذا كان علٌها أن تعلق ظهور الجهة الراعٌة ف
ًمحتوى األخبار أو فً محٌط هذا المحتوى فً حال أصبحت هذه الجهة (ف
أي وقت كان) موضوعا ً اخبارٌا مهما أو لتقارٌر تخص قضاٌا الساعة أو
;أصبحت محالً لالتهامات
تتأكد من أن الترتٌبات الخاصة بكٌفٌة تنفٌذ الرعاٌة ومدى مالئمة الجهة
الراعٌة قد تمت الموافقة علٌها من قبل مسؤول التحرٌر األعلى مرتبة لدى
الجهة المرخص لها;و
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consider publicly declaring that the news they provide is free
from commercial influences. This declaration should be
available to the audience (i.e. on the licensees’ website).

PRODUCT PLACEMENT
Product placement is the deliberate inclusion of or reference to a
product, service or trademark in editorial content in return for
payment or any other consideration (i.e. it has some form of value) to
the content maker. It is an innovative form of content funding that
requires care in its implementation.
RULE 9.5: PRODUCT PLACEMENT OF PRODUCTS, TRADEMARKS AND/OR SERVICES
IS PERMITTED (EXCEPT FOR IN NEWS AND CURRENT AFFAIRS CONTENT)
PROVIDED THAT LICENSEES RETAIN EDITORIAL CONTROL AND INDEPENDENCE,
AND THE AUDIENCE IS MADE AWARE OF THE FUNDING RELATIONSHIP/S IN
PLACE. Particular requirements apply to any use of product placement in
children’s content. Licensees must refer to the Guidance Notes for more
information before they include any form of product placement in children’s
content. The MZA will consider prohibiting product placement in children’s
content if the spirit of the Guidance is not adhered to

Product placement can provide a valuable source of revenue that
enables or supplements the creation of content. Executed sensitively
and creatively, product placement can seamlessly integrate with
content in a manner that does not (and should not) compromise the
editorial purpose of the content. In order to ensure that product
placement is conducted correctly, there are certain requirements that
licensees should consider prior to dissemination.
MAKING THE AUDIENCE AWARE OF THE FUNDING RELATIONSHIP
It is appropriate that the audience knows when they are viewing

تأخذ بعٌن االعتبار التصرٌح العلنً بأن األخبار التً توفرها الجهة
 مثل هذا اإلعالن ٌجب أن ٌتم.المرخص لها خالٌة من أي تأثٌر تجاري
توفٌره للجمهور أي منشوراً على الموقع االلكترونً الخاص بالجهة
.المرخص لها



اإلشارة التروٌجٌة للمنتجات
وٌعنً ذلك التضمٌن أو اإلشارة المتع ّمدة إلى منتج ما أو خدمة أو عالمة تجارٌة
)ضمن المحتوى التحرٌري وذلك مقابل دفعة مالٌة أو أي تعوٌض آخر (ذو قٌمة
وتعد هذه الطرٌقة شكالً مبتكراً من أشكال تموٌل المحتوى الذي
ّ .لصانع المحتوى
.تحري عناٌة خاصة عند تطبٌقه
ّ ًٌقتض
أو/أو العالمات التجارٌة و/ ٌُسمح استخدام اإلشارة التروٌجٌة للمنتجات و:1.5 مادة
 شرط أن تحتفظ،)الخدمات (باستثناء االستخدام فً محتوى االخبار وقضاٌا الساعة
ّ
 كما ٌجب إطالع،المرخص لها بكامل االستقاللٌة والسٌطرة التحرٌرٌة
الجهات
 ٌتم تطبٌق متطلبات معٌنة ألي استخدام لالشارة.الجمهورعلى العالقات التموٌلٌة القائمة
التروٌجٌة فً محتوى االطفال وٌجب على الجهات المرخص لها الرجوع إلى التعلٌمات
االرشادٌة للحصول على المزٌد من المعلومات قبل استخدام أي شكل لالشارة التروٌجٌة
ً وٌمكن لهٌئة المنطقة االعالمٌة حظر استخدام االشارة التروٌجٌة ف.فً محتوى األطفال
محتوى االطفال فً حالة عدم االلتزام بالتعلٌمات االرشادٌة

قد تشكل اإلشارة التروٌجٌة للمنتجات مصدرا قٌّما ً للدخل ٌسهّل أو ٌساهم فً إنتاج
 ٌمكن للتروٌج المذكور أن ٌندمج بسالسة، عند تنفٌذه بطرٌقة مبدعة ودقٌقة.المحتوى
.ضمن المحتوى بطرٌقة ال (وال ٌجب أن) تضحً بالهدف التحرٌري للمحتوى
 ٌجب على الجهات المر ّخص لها أن،ولضمان تأدٌة اإلشارة التروٌجٌة بشكل صحٌح
ّ
.البث
أو/تأخذ بعٌن اإلعتبار عدداً من المتطلبات قبل النشر و
إعالم الجمهور بطبٌعة العالقة التموٌلٌة
ً ف.ًمن المالئم أن ٌعلم الجمهور باحتواء المحتوى الذي ٌشاهدونه على تروٌج ضمن
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content that contains product placement. Whilst the MZA does not
intend to dictate to licensees how they make the audience aware of
product placement, it does suggest that they consider incorporating at
least one of the following:


a pre-transmission announcement at the beginning of the
content, that product placement is included; and/or



an end credit (in the credits at the end of the programme) to
inform the audience that it featured product placement. This
could be in the form of a list detailing each of the products or
services that was included and, where relevant, who provided
them.

The MZA also considers that whichever form licensees adopt to inform
audiences of the presence of product placement, they remain
consistent in their approach. By adopting a standardized approach, the
audience will quickly come to recognise and accept product placement
as part of their overall viewing experience.
INCORPORATING PRODUCT PLACEMENT IN CONTENT
Licensees must carefully consider, and be in control of, how they
incorporate products in content by tailoring and crafting content to
seamlessly include a product in the narrative or editorial, for example:


a drama might require a very expensive and unusual sports car
for a villainous anti-hero to drive. The licensee could receive
money from a car manufacturer to include their car in the
relevant scenes. However, in incorporating the car, the
emphasis of the drama should be the narrative, and

حٌن أن هٌئة المنطقة اإلعالمٌة ال تنوي أن تملً على الجهات المر ّخص لها كٌفٌة
 فهً تقترح مع ذلك أن تفكر فً إحدى،إعالم الجمهور بتضمٌنها للتروٌج المذكور
:االقتراحات التالٌة

 حول ورود إشارة تروٌجٌة،إعالن سابق للنشر ٌُعرض عند بداٌة المحتوى
أو/للمنتجات؛ و



تضمٌن شكر ضمن اختتام المحتوى (ختام المحتوى) إلعالم الجمهور بوجود
 قد ٌت ّم ذلك بشكل الئحة تفصّل كل من المنتجات أو.إشارة تروٌجٌة لمنتج ما
.الخدمات المروّ ج لها مع ذكر من سٌقدّمها



تعتبر هٌئة المنطقة اإلعالمٌة أٌضا ً أن مهما كانت الطرٌقة التً تتبعها الجهات
ّ
،المرخص لها إلعالم الجمهور باحتواء المحتوى على اإلشارة التروٌجٌة للمنتجات
 سرعان ما ٌصل، فباعتمادها مقاربة متناسقة.علٌها أن تبقى متماسكة فً مقاربتها
.الجمهور للتعرّ ف على وتقبّل اإلشارة التروٌجٌّة كجزء من التجربة الشاملة
إدماج اإلشارة التروٌجٌة للمنتجات فً المحتوى
 والسٌطرة على كٌفٌة ض ّم اإلشارة،بتأن
ٌتوجّب على الجهات المر ّخص لها التفكٌر
ٍ
التروٌجٌة للمنتجات إلى المحتوى وذلك من خالل صٌاغة المحتوى لٌتكٌّف بسالسة مع
: على سبٌل المثال.هذا الدمج فً سرد المحتوى وتحرٌره
قد ٌتطلب عمل درامً استعمال سٌارة رٌاضٌة باهظة الثمن تقودها
 ٌمكن للجهات المر ّخص لها الحصول.الشخصٌة الشرٌرة المعادٌة للبطل
 إال.على المال من مص ّنع سٌارات مقابل عرض سٌارته فً المشاهد المعنٌة
 ٌجب أن ٌبقى تركٌز المحتوى على،أنه مع إظهار السٌارة ضمن المحتوى
ًالسرد القصصً وعلى وصف الشخصٌة الشرٌرة ولٌس على السٌارة الت
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characterization of the villain, not the car. The car should
، وفً حٌن أنها قد تظهر فً بعض اللقطات.ًٌجب أن ٌبقى ظهورها ثانوٌا
therefore remain secondary and, whilst it can on occasion be in  ٌمكن: (ٌرجً المالحظة."فانه ال ٌجب أن تحظى "بأهمٌة غٌر مبرّرة
shot, it must not be featured in such a way that its presence
لمص ّنع السٌارة أن ٌقدّم الرعاٌة المالٌة للمحتوى)؛ أو
becomes ‘unduly prominent’. (Please note: the car
manufacturer could also be the sponsor of the programme); or


if flights are provided by an airline for a television series
production that requires a location shoot in New York, the
licensee can include a brief shot of the plane in the content
and include a ‘thank you credit’ to the airline for having
provided the flights, in the content’s end credits.

USING PROPS IN CONTENT (WHERE NO FUNDING ARRANGEMENT
EXISTS)

فً حال قدّمت شركة طٌران ما تذاكر سفر إلنتاج مسلسل تلفزٌونً ٌتطلب
ّ
المرخص لها أن تض ّم
 ٌمكن للجهات،التصوٌر فً موقع ما فً نٌوٌورك
ًلقطة للطائرة فً المحتوى وإضافة "جملة شكر" لشركة الطٌران ف
.التعرٌفات الختامٌة للمحتوى



)استخدام للمنتجات فً المحتوى (فً غٌاب تسوٌة تموٌل

The legitimate use of props on the set of a drama (i.e. a book, bicycle,
car or coffee maker) or for illustration purposes in a consumer advice
programme is an important way for licensees, who cannot find funding
partners and have limited production budgets, to support content
creation.

ٌع ّد اإلستعمال القانونً للمنتجات ضمن تصوٌر الدراما التلفزٌونٌة (أي كتاب أو
، أو سٌارة أو ماكنة القهوة) ألهداف تصوٌرٌة خالل محتوى إلرشاد المستهلك،دراجة
 التً تعمل ضمن مٌزانٌة محدودة لإلنتاج،طرٌقة مهمة تلجأ إلٌها الجهات المرخص لها
. لدعم إنتاجها للمحتوى،وتعجز عن العثور على شركاء ممولٌن

Therefore, if a licensee acquires props for use in content that have a
strong editorial purpose for being included or referred to - and there is
no funding arrangement in place - this is not product placement.
However, if a product is featured too prominently or for too long it
might become ‘unduly prominent’ and breach Rule 5.6 of the Code.
Please see the guidance for Rule 9.6.

 ال ٌدرج تحت خانة اإلشارة التروٌجٌة للمنتجات حصول الجهات المرخص لها،لذلك
على منتجات إلستعمالها ضمن المحتوى والتً ٌكون الستعمالها أو اإلشارة إلٌها هدف
 ولكن فً حال تم إظهار المنتج بطرٌقة. وفً غٌاب أي تسوٌة تموٌلٌة،تحرٌري قوي
6.9  قد ٌصبح "بارزاً بال مبرر" وٌكون ذلك خرقا ً للمادة،بارزة جدا أو لفترة طوٌلة
.6.9  الرجاء مراجعة التعلٌمات اإلرشادٌة حول المادة.من الالئحة

Licensees can provide a basic and brief text acknowledgement to the
prop/s provider/s in the end credits of the content.

ٌمكن للجهات المرخص لها اضافة نص شكر موجز وأساسً للممونٌن وذلك ضمن
.المعلومات التعرٌفٌة الختامٌة للمحتوى
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PRODUCT PLACEMENT IN CHILDREN’S CONTENT
Product placement in children’s content is permitted and can provide
licensees with a valuable source of income to invest in quality Arabic
children’s content. However, children are particularly vulnerable
members of society and licensees have a duty of care to protect them
from products and/or services that have the potential to cause them
harm or which are internationally recognized as inappropriate for
inclusion in content made for them. This includes, but is not limited to:




medical products;
products that are high in fat, salt and sugar (“HFSS”) (e.g.
chocolates, sweets, fast food, soft drinks); and
cosmetics (e.g. skin lightening products, hair dyes and
colourants);
The MZA will periodically assess how product placement in
children’s content is conducted to ensure that the protection
and safety of children is at the core of licensees’ conduct.
Licensees are also urged to read the Guidance for Rule 1 (The
Protection of Children).

RULE 9.6: UNDUE PROMINENCE MUST NOT BE GIVEN TO A PRODUCT OR
SERVICE WHETHER POLITICAL, CHARITABLE OR COMMERCIAL UNLESS
EDITORIALLY JUSTIFIED OR THE SUBJECT OF A FUNDING ARRANGEMENT

Undue prominence occurs when too much time or focus is given to a
product or service in (audio-visual) content. It may result from:


the inclusion of, or reference to, a product or service (including
company names, brand names, logos) in content where there

اإلشارة التروٌجٌة للمنتجات ضمن محتوى األطفال
ُتعتبر اإلشارة التروٌجٌة للمنتجات مسموحا ً بها ضمن محتوى األطفال كما أنه ٌؤمن
مصدر دخل قٌم للجهات المرخص لها لإلستثمار فً محتوى األطفال العربً ذات
 إال أنه ال بد من اإلنتباه إلى أن األطفال هم عناصر حساسة من المجتمع مما.الجودة
أو/ٌفرض على الجهات المر ّخص لها واجب الحرص على حماٌتهم من المنتجات و
الخدمات التً من المحتمل أن تسببّ لهم األذى أو المعترف بها عالمٌا ً على أنها غٌر
: ٌتضمن ذلك وال ٌقتصر على.مالئمة للظهور أثناء المحتوٌات المعدة لألطفال
 المنتجات الطبٌة؛
") (كالشوكوالتة.س.م.د. المنتجات المشبعة بالدهون والملح والسكر ("م
والسكرٌات واألطعمة السرٌعة والمشروبات الغازٌة)؛ و
 صبغات وملونات الشعر)؛، مستحضرات التجمٌل (كالمواد المبٌضة للبشرة


 بتقٌٌم كٌفٌة تطبٌق اإلشارة التروٌجٌة، بشكل دوري،وستقوم هٌئة المنطقة اإلعالمٌة
للمنتجات فً محتوى األطفال وذلك للحرص على أن تكون حماٌة وسالمة األطفال
ّ  كما ت.جوهر سلوك الجهات المرخص لها
حث الجهات الم ّرخص لها على مراجعة
. من الالئحة1 التعلٌمات اإلرشادٌة للمادة
مبرر لها لمنتج أو خدمة ذات صفة سٌاسٌة أو خٌرٌة
ّ  ال ٌجب إعطاء أهمٌة ال:1.9 مادة
.مبرر للجهات المرخص لها أو تسوٌة تموٌلٌة
ّ أو تجارٌة إال فً حال وجود

 أو التركٌز على نمتج أو خدمة،تنتج "األهمٌة التً ال مبرّ ر لها" عند تخصٌص وقت
: وقد ٌنتج ذلك من خالل،)اكثر من الالزم فً المحتوى(السمعً –بصري
 او،تضمٌن او االشارة الى منتج أو خدمة (وٌشمل ذلك اسماء الشركات
 حٌث ال، أو شعارات الشركات) فً المحتوى،اسماء العالمات التجارٌة
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is no editorial justification; or importantly


the way in which a product or service (including company
names, brand names, logos) appears or is referred to.

ٌوجد اهمٌة أو مبررات للجهات المرخص لها من اجل ذلك التضمٌن أو
االشارة
 او،ظهور او االشارة الى المنتج أو الخدمة (وٌشمل ذلك اسماء الشركات
. أو شعارات الشركات) فً المحتوى،اسماء العالمات التجارٌة
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