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مقدمة ل

ــات بشــكل عــام فــي مســابقات لجنــة دوري  ــر بطاقــات االعتمــاد جــزءاَ ال يتجــزأ مــن العمليــة التنظيميــة للمباري • تعتب
ــن. المحترفي

ــن يعملــون فــي اإلطــار الزمنــي وفــي أماكــن إقامــة  ــة أداة عمــل تصــدر لألشــخاص الذي ــر نظــام االعتمــاد بمثاب •  يعتب
ــازات الدخــول بحيــث تخــول األشــخاص  ــن. تظهــر وتمنــح بطاقــة االعتمــاد حقــوق وامتي ــة دوري المحترفي مســابقات لجن

ــن مــن أداء واجباتهــم بنجــاح.  العاملي
•  يعتبــر التقــدم بطلــب بطاقــة اعتمــاد وقبــول هــذه البطاقــة الصــادرة عــن لجنــة دوري المحترفيــن بمثابــة قبــول مقــدم 

الطلــب والتزامــه بالمحتــوى الــوارد فــي لوائــح االعتمــاد هــذه والتابعــة للجنــة دوري المحترفيــن.
•  يضمــن ويقــر كل شــخص يقــدم طلــب بالنيابــة عــن شــخص آخــر أو اشــخاص آخريــن بأنــه قــد قــدم لوائــح االعتمــاد هــذه 
ــؤالء  ــع ه ــم وأن جمي ــة عنه ــاد بالنياب ــات االعتم ــدم طلب ــن يق ــخاص الذي ــع األش ــن لجمي ــة دوري المحترفي ــة للجن التابع
ــن  ــا يضم ــن. كم ــة دوري المحترفي ــة للجن ــاد التابع ــح االعتم ــكام لوائ ــروط وأح ــى ش ــوا عل ــرأوا ووافق ــد ق ــخاص ق األش
مقــدم طلبــات االعتمــاد أن جميــع األشــخاص الذيــن يتقــدم بالنيابــة عنهــم لطلبــات االعتمــاد ســيمتثلون لشــروط وأحــكام 

لوائــح االعتمــاد الخاصــة بلجنــة دوري المحترفيــن.

الغرض
•  إن الغــرض الرئيســي مــن بطاقــة االعتمــاد هــو ضمــان أن تكــون العمليــة التنظيميــة للمباريــات سلســة وآمنــة بحيــث 
تكّمــل برنامــج األمــن الخــاص بالفعاليــات وذلــك مــن خــال الســماح لألشــخاص المناســبين التواجــد فــي المــكان المناســب 

وفــي الوقــت المناســب.

األهداف
• الهدف 1: 

تحديد مجموعات عمل و/أو األفراد والمؤسسات المعتمدين بهدف دعم تنفيذ مهامهم التشغيلية.
• الهدف 2:

ضمــان وصــول األشــخاص المعنييــن والمصــرح لهــم إلــى األماكــن التــي يقومــون فيهــا بتنفيــذ أعمالهــم ولمنــع 
األشــخاص الغيــر مصــرح لهــم مــن الدخــول.

• الهدف 3:
اجــراءات األمــن والســامة فــي مســابقات لجنــة دوري  انجــاح  أن تكــون عمليــة االعتمــاد عمليــة مســاعدة فــي 

األفــراد والممتلــكات. الضــرر علــى  لتقليــل خطــر وقــوع  المحترفيــن وذلــك 
• الهدف 4: 

التحكم بعدد األشخاص في كل منطقة ومنع االزدحام.
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ال 1. بطاقات االعتماد

1.1 المسؤولية
1.1.1 تكون لجنة دوري المحترفين وحدها هي المسؤولة عن إصدار بطاقات االعتماد لكل شخص   

يقوم بمهام رسمية ضمن عمليات المباريات والتي تتطلب الدخول إلى أماكن اقامة مسابقات   
لجنة دوري المحترفين.  

2.1.1 يكون قرار لجنة دوري المحترفين بخصوص بطاقات االعتماد نهائيًا وملزمًا.  
3.1.1 يجب علي النادي/ المؤسسة إعادة البطاقات الخاصة باألجهزة الفنية واإلدارية وأعضاء مجلس   

اإلدارة والذي يرغب باستبدالهم بأعضاء جدد الي لجنة دوري المحترفين وإذا تعذر ذلك يقوم النادي   
بتسديد غرامة فقد البطاقة وكتابة تعهد بعدم استخدام العضو لبطاقته مرة أخرى.  

4.1.1 في حالة قيام النادي ببيع او اعارة العب ألي نادي اخر او إخراجه من القائمة يقوم النادي   
باسترجاع البطاقة الخاصة بالاعب الي لجنة دوري المحترفين وإذا تعذر ذلك يقوم النادي بتسديد   

غرامة فقد البطاقة وكتابة تعهد بعدم استخدام الاعب لبطاقته مرة أخرى.  

2.1 النطاق
1.2.1 إن بطاقة االعتماد الصادرة عن لجنة دوري المحترفين هي امتياز وليست حق، كما أنها تعتبر   

أداة عمل ضرورية. يجب ارتداء بطاقة االعتماد في جميع األوقات عند دخول االستاد وأثناء أداء   
واجبات العمل، ولكن ال يجوز لألطراف الحاصلة على بطاقات اعتماد تخولهم الدخول إلى االستاد   

ارتدائها او استخدام امتيازات هذه البطاقات خارج أوقات عملهم.  
2.2.1 ال تدل بطاقات االعتماد على مكانة مميزة وال تمنح حاملها الحق في الجلوس في مقاعد   
المتفرجين في االستاد. ينبغي على األشخاص الراغبين بالحصول على مقعد من مقاعد الجماهير   

التواصل مع النادي المضيف للحصول على تذكرة أو دعوة لحضور المباراة.  
3.2.1 إن بطاقة االعتماد:   

• ال تعد عامة أو تمثيل للمركز االجتماعي،   
• ليست تذكرة أو بطاقة دعوة لحضور المباراة، كما أنها ال تمنح الحق في مقعد،   

• ليست هدية وال تقدم على سبيل المجاملة،   
• ليست أداة إصدار أوامر او قرارات،   

4.2.1 تخص بطاقة االعتماد الشخص الذي منح له االعتماد فقط وال يجوز نقلها ألي شخص آخر.  
5.2.1 يجب على حامل البطاقة ارتداء بطاقة االعتماد بحيث تكون واضحة في جميع األوقات   

لمسؤولي المباريات التابعين للجنة دوري المحترفين ولرجال األمن وموظفي شركات األمن الخاصة.  
6.2.1 تقوم لجنة دوري المحترفين بمنح بطاقتين فقط لمجلس إدارة شركة كرة القدم بجميع   

الصاحيات باإلضافة الي دخول ارض الملعب قبل وبعد المباراة )يتم اختيارهم من قبل مجلس االدارة(   
وباقي األعضاء بجميع الصاحيات عدا دخول ارض الملعب.  

على حامل البطاقة االلتزام بالمناطق المخصص له فقط وفقا للعمل المخول له ويحق لمسئولي   
لجنة دوري المحترفين الطلب من صاحب البطاقة بعدم التواجد في المنطقة المخصص له في  

حالة عدم وجود ضرورة لوجوده في هذه المنطقة.  
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2. محتوى بطاقة االعتماد ل
1.2 الوجه األمامي: يظهر على الوجه األمامي للبطاقة المعلومات التالية:

• اسم الشخص المعتمد.  
• صورة الشخص المعتمد.  

• فئة االعتماد.  
• الرقم التعريفي الخاص بالدوري.  

• رقم بطاقة الهوية اإلماراتية »لاعبين فقط«.  
• المنصب/ اللقب.  
• اسم المنظمة.  
• أماكن الدخول.  

• مناطق الدخول.  
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ال 2.2 الوجه الخلفي: يظهر على الوجه الخلفي للبطاقة المعلومات التالية:

• الشروط واألحكام المتعلقة ببطاقات االعتماد الصادرة عن لجنة دوري المحترفين.  
• مفاتيح مناطق االعتماد.  

• اسم وشعار الراعي.  
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3. فئات االعتماد ل
ــة األشــخاص  نظــراً للعــدد الكبيــر مــن األشــخاص المعنييــن، فقــد وِضعــت فئــات االعتمــاد لتســهيل التعــرف علــى هوي

ــن فــي المــكان.  المتواجدي

فيما يلي توضيح لفئات االعتماد واأللوان التي تمثل كل فئة:

المنظمات تحت هذه الفئة اللون الفئة

لجنة دوري المحترفين األزرق لجنة دوري المحترفين

اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم بني اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم

األشخاص العاملين في شركات كرة القدم 
والمرتبطين بشكل مباشر بالفريق األول.

أزرق فاتح الِفرق

األشخاص العاملين في شركات كرة القدم 
والمسؤولين عن تنظيم المباريات

األحمر اللجنة المحلية المنظمة

األشخاص العاملين في شركات كرة القدم 
والمسؤولين عن دعم عملية تنظيم 

المباريات

البنفسجي خدمات الدعم

الصحافة المكتوبة والمصورين، بما فيها 
وسائل إعام النادي واألطراف الغير حاصلة 

على حقوق البث

األصفر وسائل اإلعام

قناة ابوظبي الرياضية أخضر فاتح قناة ابوظبي الرياضية

قناة دبي الرياضية البرتقالي قناة دبي الرياضية

الشرطة اسود األمن

أي طرف ثالث يعمل لصالح لجنة دوري 
)..…,LED , ADIB( المحترفين

الوردي أي طرف ثالث يعمل لصالح لجنة دوري 
المحترفين

اللجنة الوطنية للمنشطات الوردي اللجنة الوطنية للمنشطات

اليف اتش دي الرمادي اليف اتش دي

األشخاص العاملين في شركات كرة القدم 
والمرتبطين بشكل مباشر بفريق دوري 

الخليج العربي تحت 21 عام.

البنفسجي الفاتح دوري الخليج العربي تحت 21 سنة
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يجب تخصيص حقوق الدخول التالية:
• الدخول لألماكن  

• الدخول للمناطق  
1.4 الدخول لألماكن  

1.1.4 يتم استخدام 15 رمز دخول لألماكن )شعارات( تمنح حقوق الدخول ألربعة عشر    
)14( استاد وهي االستادات التي تستخدم إلقامة مسابقات لجنة دوري المحترفين عليها.    

2.1.4 لغرض منح حامل البطاقة المستوى المناسب من حقوق الدخول، تم تحديد    
مناطق افتراضية محددة مسبقًا لمهام محددة )يرجى االطاع على الصفحات رقم   

   )14 -15( لاطاع على المناطق االفتراضية(. الحرف »A” في مناطق الدخول االفتراضية 
يعني أن حامل البطاقة يستطيع الدخول    

لجميع االستادات. الحرف »H” في مناطق الدخول االفتراضية يعني أن حامل البطاقة    
يستطيع الدخول الستاده فقط.   
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ــم  ل 3.1.4 تمنــح رمــوز دخــول األماكــن حامــل البطاقــة حــق الدخــول إلــى االســتاد المحــدد ومناطــق الحركــة العامــة. يت
تطبيــق قيــود دخــول أخــرى وفقــًا لمناطــق الدخــول المناســبة.

2.4 الدخول للمناطق
1.2.4 لغرض منح حامل البطاقة المستوى المناسب من حقوق الدخول، تم   

تحديد مناطق افتراضية محددة مسبقًا لمهام محددة )يرجى االطاع على   
الصفحة رقم )15 -16( لاطاع على المناطق االفتراضية( بالنسبة لمسابقات لجنة   

دوري المحترفين، تم تقسيم االستاد إلى 9 منطقة دخول، بحيث يمنح حق الدخول   
لحاملي البطاقات الذين يظهر في بطاقاتهم رقم المنطقة ذات الصلة.  

2.2.4 يقدم الجدول التالي نظرة عامة حول مناطق الدخول والرموز الموافقة   
لكل منها:  

تعريف المنطقة المنطقة

ــن  ــق الاعبي ــع، نف ــم الراب ــع الحك ــن، موق ــدالء الفريقي ــي ب ــب، دكت ــدان اللع مي
والدخول لميدان اللعب. تكون صاحيات الدخول سارية قبل وبعد المباراة وفي 

اســتراحة مــا بيــن الشــوطين فقــط، ويحظــر الدخــول أثنــاء المبــاراة.

1 ميدان اللعب

غــرف مســؤولي الفريــق ومســؤولي المباريــات، الغــرف الطبيــة »غرفــة فحــص 
المنشــطات«، مكاتــب لجنــة دوري المحترفيــن، الممــرات » بمــا فــي ذلــك 

الدخــول لغــرف تبديــل المابــس«. المنطقــة المختلطــة

2 منطقة المسابقات

منصــة اإلعامييــن )مقاعد االعاميين(، قاعــة المؤتمر الصحفي، مواقع تعليق 
التلفزيون، استوديوهات التلفزيون.

3 منصة اإلعاميين

المركز اإلعامي )منطقة عمل وسائل اإلعام( 4 المركز اإلعامي

 منطقــة اســتقبال وردهــة الشــخصيات الهامــة، مقاعــد الشــخصيات الهامــة، 
VVIP منطقــة كبــار الشــخصيات

5 منطقة الشخصيات الهامة 
VIP

موقع جهة البث 6 منطقة البث

المناطق الخاصة بالجماهير والمدرجات 7 مناطق الجماهير

منطقة المواقف والخدمات 8 منطقة المواقف

9

ميدان اللعب أثناء المباراة

يحــق لحاملــي البطاقــات الحصــول علــى قمصــان خاصــة تســمح لهــم بالدخــول 
إلــى ميــدان اللعــب.

القمصان
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1.5يجوز إلغاء بطاقة االعتماد من قبل لجنة دوري المحترفين ألحد األسباب التالية:
1.1.5إلغاء بطاقة محددة: في حال عدم امتثال حامل البطاقة ألي من البنود المنصوص عليها   

في لوائح االعتماد الخاصة بلجنة دوري المحترفين. في هذه الحالة، يجوز للجنة دوري المحترفين إلغاء   
االعتماد للشخص المعني، كما يتم أيضًا سحب بطاقة االعتماد في حال رأت لجنة دوري المحترفين أن   
منح بطاقة االعتماد لم يتم وفقًا للوائح االعتماد هذه الخاصة بلجنة دوري المحترفين. ال يجوز التقدم   

بطلب بطاقة اعتماد بعد سحبها.  
2.1.5 اإللغاء القسري: والناتج عن فقدان أو سرقة أو تلف بطاقة االعتماد. في هذه الحالة،   

وألسباب أمنية، فإنه من الضروري إلغاء بطاقة االعتماد. تطبق رسوم إلصدار بطاقة اعتماد بديلة بمبلغ   
)500( درهم إماراتي )خمسمئة درهم إماراتي فقط( تدفع للجنة دوري المحترفين.  

3.1.5 اإللغاء القسري بحكم الواقع: وهي الحاالت التي تكون فيها البيانات الشخصية لمقدم   
طلب االعتماد أو امتيازات الدخول الممنوحة غير صحيحة.  

2.5 في جميع الحاالت المذكورة أعاه، يكون قرار إلغاء بطاقة االعتماد خاضعًا لتقدير لجنة دوري المحترفين.

تفاصيل الحساب المصرفي للجنة دوري المحترفين في حالة طلب بطاقة بديلة:

اسم صاحب الحساب: لجنة دوري المحترفين 
)ADIB( المصرف: مصرف أبو ظبي اإلسامي

AE660500000000012888825 : IBAN

6. العالمات اإلرشادية لمناطق وأماكن االعتماد 
1.6 ســيتم عــرض عامــات إرشــادية فــي كل نقطــة مراقبــة دخــول إلظهار مناطق الدخــول ونموذج مــن بطاقة االعتماد 

التكميليــة SAD )حســب االقتضــاء( التــي يســمح لهــا بالتواجــد فــي األماكــن مقيــدة الدخــول.
2.6 تقــوم لجنــة دوري المحترفيــن بتحديــد مناطــق الدخــول التي ســتعرض على العامات اإلرشــادية المخصصة. يمنع 

منعًا باتًا تحريك أو تغيير أماكن أي من هذه العامات اإلرشادية دون موافقة مسبقة من لجنة دوري المحترفين.

7. التصديق واالعتماد
تــم اعــداد هــذه الائحــة بمعرفــة المكتــب التنفيــذي للجنــة دوري المحترفيــن وتــم اعتمادهــا والتصديق عليهــا من قبل 

مجلــس إدارة اتحــاد الكــرة ويتــم العمــل بها اعتبــاراً من تاريــخ 2017/06/28.
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8. خطوات التقدم بطلب الحصول على بطاقة اعتماد ومعالجة الطلب ل

الخطوات

1. يتم تجهيز طلب بطاقة اعتماد إلكترونيًا ويتم إرسال التعليمات ألصحاب المصلحة )اتحاد اإلمارات العربية 
المتحدة لكرة القدم، األندية، وسائل اإلعام، وجهات البث وغيرها من الجهات المعنية(، ويتم نشره على 

www.agleague.ae الموقع

2. يتم تخصيص حساب إلكتروني لكل من اتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم وشركات كرة القدم 
ووسائل اإلعام وجهات البث الرسمية والشركاء اآلخرين للجنة دوري المحترفين، وذلك للدخول إلى نظام 

االعتماد اإللكتروني.

3. يستطيع األفراد و/ المؤسسات الذين لم يتم تخصيص حسابات لهم إنشاء حسابات خاصة بهم عن طريق 
اإلنترنت.

4. بمجرد التحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور، يستطيع أصحاب المصلحة و/أو األفراد العاملين في 
وسائل اإلعام الدخول إلى النظام اإللكتروني وتقديم طلبات االعتماد. عند تقديم الطلب، سيتم أوتوماتيكيًا 

ارسال إشعار للجنة دوري المحترفين

5. تقوم لجنة دوري المحترفين بالتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة.

6. تقوم لجنة دوري المحترفين بالموافقة أو عدم الموافقة على طلبات االعتماد. في حال تم رفض طلب 
االعتماد ألي سبب من األسباب، سيتم اعام مقدم الطلب بأسباب الرفض. يجوز لمقدم الطلب عندها العودة 

للخطوة 2 إلعادة التقديم.

7. إصدار بطاقة االعتماد من لجنة دوري المحترفين. سيستلم مقدم الطلب إشعاراً عن طريق البريد اإللكتروني 
للحضور الستام البطاقة. في حال كان الطلب لشركة كرة قدم أو لمنظمة، تقوم لجنة دوري المحترفين بإعام 

شركة كرة القدم أو المنظمة عندما تكون بطاقة االعتماد جاهزة.

8. يقوم مقدم طلب االعتماد باستام البطاقة من المكتب الرئيسي للجنة دوري المحترفين. مالحظة: يجب 
تقديم اثبات هوية عند استام بطاقة االعتماد.

مالحظــة: يحتــاج طلــب االعتمــاد خــال الموســم لثاثــة )3( أيــام عمــل، بينمــا يحتــاج الطلــب فــي بدايــة الموســم لمدة 
أطــول وذلــك نظــراً للعــدد الكبيــر مــن الطلبــات المســتلمة فــي نفــس الوقــت. لــذا، يرجــى التقــدم بطلبــات االعتمــاد في 

الوقــت المناســب لضمــان الحصول على البطاقــة قبل المباراة.
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ال إقرار )يتم توقيعه عند استام بطاقة االعتماد(

أنــا الموقــع أدنــاه ...............................................................................................................، حامــل بطاقــة االعتمــاد 
هذه الصادرة عن لجنة دوري المحترفين باسمي، أقر أنه باستامي لبطاقة االعتماد أنني سأمتثل للشروط واألحكام 

أدنــاه، باإلضافــة إلــى ما ورد في لوائح االعتمــاد الخاصة بلجنة دوري المحترفين:

1. أقر بأنني قد قرأت وفهمت ووافقت على االمتثال للوائح االعتماد الخاصة بلجنة دوري المحترفين،
2. وأنني لن استعمل بطاقة االعتماد الخاصة بي للجلوس في مقاعد الجماهير،

3. وأنني لن أنقل أو أشارك بطاقة االعتماد الخاصة بي مع أي شخص آخر،
4. وأنــا أدرك بــأن بطاقــة االعتمــاد الخاصــة بلجنــة دوري المحترفيــن تــم اصدارها »ألغراض تتعلــق بطبيعة العمل« فقط 
وأنني لن اســتخدمها للدخول ألماكن إقامة المباريات األخرى التي ال عاقة لي بها أو ال أقوم فيها بأنشــطة رســمية 
متعلقــة بعمــل اللجنــة، ويجــوز للجنــة دوري المحترفيــن ســحب بطاقــة االعتمــاد فــي حــال مخالفتــي لذلــك، وتطبيــق 

مخالفــة تقــدر بـــ )5,000( خمســة آالف درهــم إلعــادة إصــدار البطاقــة.
5. وأنــا أدرك بأنــه ال يســمح لــي بالدخــول إال إلــى المناطــق المحــددة فــي بطاقــة االعتمــاد الخاصــة بــي، ضمــن أماكــن 

إقامــة المباريات.
 SAD 6. كمــا أدرك أيضــًا أنــه، بالنســبة لبعــض المباريــات، قــد يطلــب منــي الحصــول علــى بطاقــة اعتمــاد تكميليــة

والتــي مــن دونهــا لــن أكــون قــادراً علــى الدخــول إلــى تلــك المنطقــة،
7. وأنــا أدرك أنــه يتوجــب علــى احتــرام لوائــح االعتماد الخاصة بلجنة دوري المحترفيــن واالمتثال بها في جميع األوقات 

أثنــاء تواجــدي في أماكن إقامــة المباريات،
8. وأنــا أدرك أن ملكيــة بطاقــة االعتمــاد تعــود للجنــة دوري المحترفيــن، وللجنــة الحــق فــي ســحب و/أو الغــاء بطاقــة 

االعتمــاد الخاصــة بــي بأثر فوري بحســب تقديرها،
9. كمــا أدرك أيضــًا أنــه يجــوز للجنــة دوري المحترفيــن، وألي ســبب آخــر مــن األســباب الغيــر واردة فــي هــذه الشــروط 
واألحــكام، يجــوز للجنــة ســحب و/أو الغــاء بطاقــة االعتمــاد الخاصــة بــي وبأثــر فوري وذلــك في حال علمــت لجنة دوري 

المحترفيــن بأننــي لــم امتثــل للشــروط الــواردة فــي لوائح االعتمــاد الخاصة بلجنــة دوري المحترفين، 
10. وأنــا أدرك أن بطاقــة االعتمــاد الخاصــة بلجنــة دوري المحترفيــن هــي بطاقــة قّيمــة وأنــه يتوجــب علــى المحافظــة 

عليهــا مــن الضياع أو الســرقة.
11. كمــا أننــي أدرك أنــه فــي حــال ضيــاع بطاقتــي أو فــي حــال ســرقة البطاقــة، تطبــق رســوم بمبلــغ )500( درهــم 

إماراتــي تدفــع للجنــة دوري المحترفيــن كرســوم إصــدار بطاقــة بديلــة،
12. وأنــا أدرك أنــه يتوجــب علــى ارتــداء بطاقــة االعتمــاد الخاصــة بلجنــة دوري المحترفيــن فــي جميــع المباريــات التــي 

أعمــل فيهــا، وأنــه لــن يســمح لــه بدخــول مــكان المبــاراة دون ارتــداء بطاقــة اعتمــاد لجنــة دوري المحترفيــن.

التاريخ:
االسم: 

المنصب:
التوقيع:
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