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تعريف المصطلحات  
فــي تطبيــق أحــكام هــذا الدليــل يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض 

ســياق النــص بغيــر ذلك: 
الدولة: االمارات العربية المتحدة

)FIFA( الفيفا: االتحاد الدولي لكرة القدم
 )AFC( االتحاد اآلسيوي: االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

)IFAB( إيفاب: مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم
)UAE FA( االتحاد: اتحاد اإلمارات لكرة القدم

)PLC( اللجنة: لجنة دوري المحترفين 
القانون: القانون االتحادي الصادر تحت رقم )8( لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

الالئحــة التنفيذيــة: الالئحــة التنفيذيــة للقانــون االتحــادي رقــم )8( لســنة 2014 في شــأن أمن المنشــآت والفعاليات 
الرياضية.

الســلطة المختصــة: إحــدى القيــادات العامــة للشــرطة فــي أي إمــارة والمعنيــة بتأميــن المنشــآت والفعاليــات 
الرياضيــة.

المنشــآت الرياضية: اإلســتادات والمرافق التابعة لها التي يتم اســتخدامها في إدارة وتنفيذ الفعاليات الرياضية في 
المسابقات التي تنظمها أو تشرف عليها لجنة دوري المحترفين.

الفعاليــات الرياضيــة: مباريــات كــرة القــدم واألحــداث الرياضيــة التــي تنظمهــا أو تشــرف عليهــا لجنــة دوري المحترفيــن 
والتــي تقام في المنشــآت الرياضية.

ــاراة ســواء فــي المنشــأة الرياضيــة التابعــة لــه أو فــي أي  ــاراة: النــادي المســتضيف للمب ــة للمب ــة المنظم الجه
منشــأة رياضيــة أخــرى )بموجــب اتفــاق فيمــا بيــن مالــك المنشــأة والنــادي(، أو لجنــة دوري المحترفيــن فــي المباريــات 

التــي تنظمهــا بصــورة مباشــرة.
بطاقــة االعتمــاد: أي شــكل مــن أشــكال التصاريــح والتــي تصدرهــا لجنــة دوري المحترفيــن والتــي تمنــح حاملهــا حــق 

الدخــول إلــى المناطــق الخاضعــة لمراقبــة الدخــول )أو أي جــزء منهــا(.
الشــخص المعتمــد: الشــخص أو األشــخاص المخوليــن بمباشــرة أنشــطة محــددة داخــل المناطــق الرســمية بموجــب 

ــة االعتماد. بطاق
مراقب الشرطة: منتسب قوة الشرطة واألمن الذي يتولى اإلشراف األمني على سير أحداث الفعالية الرياضية.

مســؤول مراقبــة الدخــول: الشــخص المعيــن مــن قبــل اللجنــة لمراقبــة تنفيــذ نظــام بطاقــات االعتمــاد والترتيبــات 
األمنيــة المتعلقــة بجميــع مباريــات المســابقة وفقــًا ألحــكام هــذه الالئحــة.

مســؤول أمــن النــادي )ضابــط أمــن المنشــأة(: موظف األمــن المعين من قبــل النادي أو المنشــأة الرياضيــة لتحقيق 
الخدمــة األمنيــة وفقــًا ألحــكام القانــون رقــم )8( والئحته التنفيذيــة ولوائح لجنة دوري المحترفيــن ذات الصلة.

إجــراءات ضبــط الجــودة: اإلجــراءات الواجــب علــى األنديــة اتباعهــا لتوفيــر المرافــق المناســبة أو تنظيــم المباريــات داخل 
اإلســتاد التابــع لهــا فيمــا يتعلــق بــأي مبــاراة مــن مباريــات المســابقة، بمــا ال يخالــف لوائــح االنضبــاط ولوائــح المســابقة 

ولوائــح اإلســتادات والعقوبــات المحــددة لمخالفتها.
النادي العضو: النادي الذي له عضوية في اتحاد اإلمارات لكرة القدم طبقًا للنظام األساسي.

ــادي  ــة عــن الن ــة بالمشــاركة فــي مســابقات اللجنــة نياب ــان التجــاري و/أو شــركات كــرة القــدم المخول ــادي: الكي الن
العضــو بموجــب اتفــاق كتابــي بيــن اللجنــة والنــادي. 

التعاميــم: التعليمــات أو التعديــالت المتعلقــة بهــذه الالئحــة التــي يتــم إخطــار األنديــة المشــاركة بهــا من قبــل اللجنة 
فــي صــورة خطابــات رســمية قبــل و/أو أثنــاء الموســم. 

القــوة القاهــرة أو الحــوادث المفاجئــة: أي حــدث غيــر متوقــع أو ال يمكــن رده، ينشــأ عــن ســبب خارجــي ال يــد لألطــراف 
فيــه، يؤثــر أو قــد يؤثــر علــى تطبيــق أي بنــد مــن بنــود هذه الالئحة، ويشــمل على ســبيل المثال ال الحصــر، طقس عاصف 
بشــكل غيــر طبيعــي أو فيضــان أو بــرق أو حريــق أو انفجــار أو هــزة أرضيــة أو أضــرار هيكليــة أو كارثــة وبائيــة أو أي كارثــة 
طبيعيــة أخــرى أو حــرب أو عمــل إرهابــي أو عمليــات عســكرية أو شــغب أو فوضــى هائلــة أو إضــراب أو إغالقــات 

تعجيزيــة أو أي إجــراءات صناعيــة أو عصيــان مدنــي.
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ال المكتــب التنفيــذي: الجهــة المشــكلة مــن قبــل اللجنــة والتي يرأســها رئيــس اللجنة )نائــب رئيس االتحــاد( والمعتمدة 

من مجلس إدارة االتحاد للقيام بالمهام المنوطة اليها بموجب قرار تشــكيلها ولوائح اللجنة و/أو االتحاد.
اإلدارة التنفيذيــة للجنــة: هــي األقســام اإلداريــة المنــوط اليهــا مهــام تنفيذ اللوائح والقــرارات الصادرة عــن اللجنة و/او 
المكتــب التنفيــذي واالشــراف علــى تنظيــم المســابقات والتنســيق مــا بيــن اللجــان الفرعيــة بعضهــا ببعــض وبيــن هــذه 

اللجــان واألنديــة المحترفة.
مناطــق الدخــول الخاضعــة للمراقبــة: األماكــن المخصصــة إلقامة المباريــات والفعاليــات األخرى، على ســبيل المثال 
ال الحصــر، اإلســتادات وأســوارها ومحيطهــا الخارجــي والمجــال الجــوي فــوق اإلســتاد وكافــة األماكــن األخــرى ذات الصلة 
بالمســابقة بمــا فــي ذلــك مواقــع المرافــق والمراكــز اإلعالميــة وأماكــن ومرافــق االســتضافة والمناطــق المخصصــة 

للشــخصيات الهامــة والمناطــق األخــرى التــي تنظمهــا لوائــح اعتمــاد اللجنــة.
ــاهدة أي  ــتاد لمش ــى اإلس ــا إل ــول به ــور الدخ ــى الجمه ــر عل ــي يحظ ــواد الت ــة الم ــة: قائم ــواد الممنوع ــة الم قائم

مبــاراة مــن مباريــات المســابقة. ويجــب أن تســلم هــذه القائمــة بشــكل دوري إلــى األنديــة المشــاركة.
كاميــرات المراقبــة التلفزيونيــة CCTV: هــي كاميــرات مراقبــة ثابتــة أو متحركــة، لمراقبــة المشــجعين ومداخــل 

االســتاد والطريــق المــؤدي للبوابــات وكافــة مناطــق المراقبة داخل االســتاد. 
غرفــة التحكــم: هــي غرفــة مخصصــة للتنســيق بشــأن كافــة التدابيــر المتعلقــة باألمــن والســالمة والخدمــات بشــكل 

عــام وفي األحداث الطارئة. 
نظــام اإلذاعــة الداخليــة: نظــام مكبــرات صــوت إلكترونــي قــادر علــى إيصــال الرســائل الصوتيــة بشــكل واضــح لكافــة 

المشــجعين بشــكل فــوري. 
الســلطات العامــة: جميــع الســلطات الوطنيــة او المحليــة المســؤولة عــن المســائل المتعلقــة بالســالمة واألمــن 

)الســلطة المختصــة، االســعافات االوليــة والخدمــات الطبيــة، وخدمــات الســفر، الدفــاع المدنــي، الــخ(. 
شركات األمن الخاصة: الشركات المرخص لها وفقًا ألحكام القانون االتحادي رقم )37( لسنة 2006.

عناصر شركات األمن الخاصة: موظفو األمن الذين يتبعون شركات األمن الخاصة.
أمــن المنشــآت الرياضيــة: هــو تأميــن ســالمة األماكــن والمنشــآت المعتمــدة بمــا تحتويــه مــن مبانــي وتجهيــزات 
ــدات الداخليــة  ــن، والتــي يتــم اســتخدامها فــي إدارة وتنفيــذ الفعاليــات الرياضيــة وذلــك مــن األخطــار والتهدي ومرتادي

والخارجيــة.
أمن الفعالية الرياضية: هو توفير وســائل األمن والســالمة لكل نشــاط أو حدث رياضي يقام في المنشــآت الرياضية 

المعتمدة لألندية. 
منظمــو الفعاليــات: جميــع األشــخاص المعينيــن مــن قبــل الجهــة المنظمــة للمبــاراة للمســاعدة علــى ضمــان إتمــام 

المبــاراة دون وقــوع أحــداث تتعلــق بالســالمة والخدمات.

القسم األول: أحكام عامة  
المادة 1 -نطاق التطبيق  

1.1 ينطبق هذا الدليل في الحاالت التي يشار إليها بشكل صريح ضمن لوائح مسابقات لجنة دوري   
المحترفين.    

2.1 يحكم هذا الدليل اإلجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان األمن والسالمة في المنشأة   
الرياضية والمناطق المحيطة بها، قبل وأثناء وبعد كل مباراة في المسابقة المعنية.   

3.1 ال يشكل هذا الدليل القائمة الحصرية لإلجراءات التنظيمية الواجب اتباعها في المباراة من قبل   
المنظمين واألندية المشاركة،   

4.1 ال يتعارض هذا الدليل مع أو يؤثر في االلتزامات القانونية الناشئة عن التشريعات المحلية و/أو   
االتحادية السارية، وفي حال التعارض يتم الرجوع إلى التشريعات والقوانين المحلية و/أو االتحادية.   
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المادة 2 -الغرض من الدليل 
1.2 إن الغرض من هذا الدليل هو توفير المعلومات الالزمة لمنظمي المباراة واألندية المشاركة   

والجماهير حول التزاماتهم ومسؤولياتهم قبل وأثناء وبعد كل فعالية رياضية، وذلك بغرض ضمان   
سالمة وأمن جميع الحضور باإلضافة إلى المنشآت الرياضية.   

2.2 حفظ األمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصة فيما يتعلق بإرساء قواعد الحماية للجمهور   
الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية الخاصة بلجنة دوري المحترفين.   

3.2 التنسيق وبناء عالقة تفاهم مشترك بين السلطة المختصة والمنشأة الرياضية والجهة المنظمة   
للفعاليات الرياضية.  

4.2 تطوير مستويات األمان في المنشآت والفعاليات الرياضية التي تنظمها لجنة دوري المحترفين   
وتعزيز مستوى األمن ورفع كفاءته.  

المادة 3-مسؤول أمن النادي )ضابط أمن المنشأة(
1.3يتوجب على كل نادي تعيين مسؤول أمني مرخص من قبل الجهات المكلفة بإصدار التراخيص   

ووفقًا لإلجراءات والشروط المنصوص عليها في المادتين رقم )15 و 16( من الالئحة التنفيذية للقانون   
االتحادي رقم )8( ومتطلبات الئحة تراخيص األندية اإلماراتية التابعة للجنة دوري المحترفين في ذات   

الشأن،   
2.3 تكون المهام األساسية لمسؤول أمن النادي القيام بكافة المهام المذكورة في المواد )17-  

18-19-20-21( من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )8( لسنة 2014 في شأن أمن   
المنشآت والفعاليات الرياضية، باإلضافة إلى:  

أ ( أن يكون على اتصال وثيق مع مشجعي النادي وعلى معرفة بعاداتهم    
وسلوكياتهم.   

ب ( العمل بالتعاون مع مراقب الشرطة، على تجميع قائمة بأسماء األشخاص    
المعروفين بإثارة الشغب، وذلك الستخدام هذه القائمة عند التعاون مع مسؤولي    

األمن في األندية األخرى وروابط  المشجعين وغيرها، وذلك فيما يخص جميع المباريات    
سواء كانت على ملعبه )الذهاب( أو ملعب  النادي المنافس )اإلياب(.    

المادة 4 –العالقة مع المشجعين  
1.4 يتوجب على األندية تنمية وتعزيز عالقتها مع المشجعين وذلك من خالل:   

أ ( تشجيعهم على تطوير عالقتهم مع النادي والمحافظة عليها من خالل التنسيق    
المستمر.     

ب ( يجوز تعيين مسؤول تنسيق مع المشجعين للمساعدة على إدارة المشجعين    
وإخطارهم في المباريات، ومرافقة المشجعين عند االنتقال إلى استادات أخرى لحضور    

مباريات النادي،    
ت ( التواصل العام مع المشجعين من خالل الرسائل اإلخبارية وغيرها من وسائل التواصل    

المناسبة.    
2.4 يجب أن تطالب األندية روابط المشجعين االلتزام بمعايير حسن السلوك مع أعضائها، وإلغاء   

عضوية أي شخص ال يلتزم بأحكام القانون االتحادي رقم )8( والئحته التنفيذية والقوانين المعمول بها   
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  
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ال القسم الثاني: التعاون  

المادة 5 -مسؤولية التعاون مع السلطات العامة  
1.5 يجب على الجهة المنظمة للمباراة، أن تقوم بالتنسيق قبل المباراة بوقت كاٍف من خالل عقد   

اجتماعات تنسيقية بين مسؤول أمن المنشأة أو مسؤول أمن الفعالية )إن وجد( ومراقب الشرطة،   
لضمان تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )8( لسنة   

2014 وأحكام هذا الدليل.  
2.5 يجب على الجهة المنظمة للمباراة بذل كافة الجهود الممكنة لمنع مثيري الشغب من   

حضور المباريات وذلك من خالل التعاون مع السلطة المختصة.  

المادة 6 -عناصر شركات األمن الخاصة 
1.6 وفقًا ألحكام المادة )3( من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )8( والئحة تراخيص األندية   

اإلماراتية ولوائح المسابقات التابعة للجنة دوري المحترفين، يجب على الجهة المنظمة للمباراة توفير   
موظفين لألمن والسالمة من عناصر شركات األمن الخاصة لحفظ األمن والنظام عند إقامة المباريات.   

2.6 تلتزم الجهة المنظمة للمباراة وباالتفاق مع مراقب الشرطة بتوفير العدد الكافي من عناصر   
شركات األمن الخاصة )ذكور وإناث( وأن يتواجد نسبة مناسبة منهم من المتحدثين باللغة العربية،   

وذلك حسب أهمية المباراة ومكان إقامتها، لضمان سالمة الجمهور ومسؤولي المباراة والمشاركين   
في المباراة، ومواجهة اي احتماالت الندالع العنف أو اإلخالل بالنظام العام داخل االستاد والمناطق   

المحيطة به وعلى طول الطرق المؤدية الى االستاد.  
3.6 يجب أن تلتزم الجهة المنظمة للمباراة بالتعاقد مع شركات األمن الخاصة وفقًا للشروط   
واألحكام المنصوص عليها في المادة )30( من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )8(.   

4.6 يجب على شركات األمن الخاصة المعتمدة والمعينة من الجهة المنظمة للمباريات االلتزام   
باستيفاء متطلبات لجنة دوري المحترفين من حيث حضور ممثليها ومشرفيها لورش العمل   

والتدريب المقامة من قبل اللجنة قبل بداية كل موسم رياضي.  

المادة 7 -فريق تنسيق الحاالت الطارئة 
1.7 يجب على الجهة المنظمة للمباراة تكوين فريق تنسيق للحاالت الطارئة لكل مباراة مكون من   

ممثل عن:   
1. الجهة المنظمة للمباراة،    

2. مراقب الشرطة   
3. ممثل عن إدارة الدفاع المدني   

4. ممثل شركة األمن الخاصة    
5. ضابط أمن المنشأة / ضابط أمن الفعالية )إن وجد(   

6. مسؤولي لجنة دوري المحترفين )مراقب المباراة / مسؤول مراقبة الدخول(   
7. في الحاالت الطارئة يجتمع الفريق في غرفة التحكم األمني    

8. يجب أن يعطى أعضاء فريق تنسيق الحاالت الطارئة إشارة نداء مشفرة، يتم إذاعتها من    
خالل نظام اإلذاعة الداخلية أو الشاشة العمالقة لطلب االجتماع في المكان المخصص    

لالجتماع.    
9. يحق لفريق تنسيق الحاالت الطارئة اتخاذ قرارات استثنائية في الحاالت التي تتعلق    

بسالمة وأمن المشجعين.    
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المادة 8 -استراتيجيات فصل المشجعين وتفريق الحشود 
1.8 تلتزم الجهة المنظمة للمباراة بالتنسيق مع مراقب الشرطة بوضع استراتيجية فصل للجماهير   

ولمواقف السيارات )إن أمكن(.   
2.8 يجب مناقشة الخطوط العريضة الستراتيجية تفريق الحشود )ما بعد المباراة( في االجتماع   

التنسيقي قبل و/ أو يوم المباراة، مع إمكانية تعديلها وفقًا للمستجدات.  

المادة 9 -فحص االستاد 
1.9 يجب على الجهة المنظمة للمباراة التأكد من أنه قد تم فحص االستاد بالكامل من قبل   

السلطة المختصة وعناصر شركات األمن الخاصة.   
2.9 يجب أن تكون شهادة سالمة المنشأة صالحة لمدة ال تزيد عن سنتين من تاريخ اصدار الشهادة،   

على أن يتم وضع نسخة منها داخل غرفة التحكم األمني.  

المادة 10-الخدمات الطبية للجماهير  
1.10 يتم اعتماد مؤهالت الكادر الطبي المسؤول عن تقديم الخدمات الطبية واإلسعافات األولية   

للجماهير من قبل الهيئة المختصة بإصدار تصاريح مزاولة المهنة في الدولة ولجنة دوري   
المحترفين.   

2.10 تقوم لجنة دوري المحترفين بتحديد العدد الالزم من سيارات اإلسعاف الواجب تواجدها في   
الموقع يوم المباراة وفقًا للوائحها.  

3.10 يلتزم الكادر الطبي المسؤول ومقدمي اإلسعافات األولية بارتداء زي مميز و/أو بطاقات   
االعتماد.   

القسم الثالث: التذاكر  
المادة 11 -مبيعات التذاكر  

1.11 يجب أن يخضع بيع التذاكر لرقابة صارمة.   
2.11 يجب بيع التذاكر في نقاط البيع المخصصة لها في االستاد و/أو في أي مكان آخر في يوم   

المباراة بعد موافقة لجنة دوري المحترفين ومراقب الشرطة.   

المادة 12 -مخصصات التذاكر  
1.12 يجب على كل نادي مشارك يتم تخصيص حصة تذاكر له، أن يضمن حصول مشجعيه فقط   

على هذه التذاكر.   
2.12 تكون الجهة المنظمة للمباراة والفرق المشاركة والمخصصة لهم تذاكر، مسؤولين   

مسؤولية تامة عن توزيع التذاكر، وسيتعرضون للمساءلة في حال وجدت أي من التذاكر المخصصة   
في السوق غير المشروعة أو في أيدي أشخاص أو جهات غير مخولة بالحصول عليها.   

المادة 13 -استراتيجية تحديد مخصصات التذاكر  
1.13 ينبغي على الجهة المنظمة للمباراة ضمان توزيع التذاكر بطريقة تضمن الفصل المناسب   

لمجموعات المشجعين، مع األخذ بعين االعتبار احتمال وجود ثالث مجموعات من المشجعين في   
المباريات. مثل مشجعي كل من الفريقين باإلضافة إلى المشجعين الحياديين.   

2.13 وكجزء من ترتيبات الفصل، يجب ابالغ المشجعين المحتملين بما يلي:   
أ ( قطاعات االستاد المخصصة التي يمكنهم شراء التذاكر منها،    

ب ( أنه إذا ما انتقل المشجع إلى القطاعات غير المخصصة لهم، فإنه سيتم إخراجهم    
خارج االستاد إذا قررت الجهة المنظمة للمباراة ذلك بالتنسيق مع مسؤول أمن المنشأة.    
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ال المادة 14 -السوق غير المشروعة وتدابير منع التزوير 

1.14 ينبغي على الجهة المنظمة للمباراة التشاور مع السلطات المختصة بخصوص اإلجراءات   
الواجب اتباعها تجاه األشخاص الذين يقومون ببيع التذاكر بطريقة غير قانونية حول االستاد، وال سيما إذا   

وضعنا في االعتبار أن مثل هذه األنشطة من الممكن أن تؤثر على استراتيجية فصل المشجعين.   
2.14 ومن اإلجراءات التي يمكن اتخاذها، تحديد عدد التذاكر التي يسمح ببيعها لكل شخص.   

3.14 يجب اتخاذ أقصى التدابير لمواجهة تزوير التذاكر، كما يجب أيضاَ أن يكون جميع األشخاص   
المعنيين باألمن داخل االستاد وفي محيطه على دراية جيدة بهذه اإلجراءات، بغرض تسهيل التعرف   

على التذاكر المزورة.   
4.14 حالما يكون هنالك شك من قبل الجهة المنظمة للمباراة بوجود تذاكر مزورة يتم تداولها،   

يتوجب عليها إخطار مسؤول أمن المنشأة لوضع استراتيجية مخصصة للتعامل مع هذه المشكلة.   

المادة 15 -حصص التذاكر واألسعار  
1.15 ينبغي على الفرق المشاركة االلتزام بآلية توزيع نسب التذاكر المخصصة وفقًا للوائح الخاصة   

باللجنة ذات الصلة في هذا الشأن.   
2.15 حتى وإن كانت المنطقة المخصصة لمشجعي الفريق الضيف في االستاد تمثل أكبر من 10   

% من إجمالي سعة االستاد، فإنه يجب توفير جميع األماكن الموجودة في هذه المنطقة لمشجعي   
الفريق الضيف.  

3.15 ينبغي أال تتجاوز أسعار التذاكر المخصصة لمشجعي الفريق الضيف، أسعار التذاكر المقابلة لها   
من نفس الدرجة من تذاكر الفريق المضيف،   

4.15 ترتبط النسب المخصصة لبيع التذاكر وفقًا للطاقة االستيعابية المعتمدة لكل استاد في   
مالعب األندية.   

المادة 16 -معلومات عن التذاكر 
1.16 يجب أن تحتوي التذاكر على جميع المعلومات التي قد يحتاجها المشجعون مثل اسم   

المسابقة واسماء الفرق المشاركة واسم ورسم توضيحي لإلستاد وتاريخ ووقت المباراة ووقت   
فتح البوابات باإلضافة إلى إدراج توضيح يدل على مكان المقعد )القطاع والصف ورقم المقعد(.   

2.16 يجب أن تتضمن التذاكر على تسلسل رقمي للمقعد والقطاع أو القسم والبوابة.  

القسم الرابع: سالمة الفريق المضيف والضيف / مسؤولي المباراة 
المادة 17 -سالمة الفريق المضيف والضيف  

1.17 ينبغي على الجهة المنظمة للمباراة ضمان سالمة الفريق المضيف والضيف ومسؤوليهم   
أثناء وصولهم االستاد ومغادرتهم بعد المباراة. وألمو تتعلق باألمن والسالمة، يجب األخذ باالعتبار   

ضرورة أن يحضر ويغادر العبو الفريق المضيف والضيف في الحافلة الخاصة بهم.  

المادة 18 -سالمة مسؤولي المباراة  
1.18 ينبغي على الجهة المنظمة للمباراة ضمان سالمة مسؤولي المباراة المعينين إلدارة المباراة   

من )الطاقم التحكيمي ومسؤولي اللجنة( أثناء وصولهم االستاد ومغادرتهم بعد المباراة.   
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القسم الخامس: الدخول إلى االستاد 
المادة 19 -فحص وتأمين االستاد 

1.19 ينبغي أن تضمن الجهة المنظمة للمباراة ما يلي:   
أ ( منع دخول األشخاص غير المخولين إلى االستاد قبل يوم المباراة بفترة كافية.    

ب ( يلتزم عناصر شركات األمن الخاصة بإجراء فحص االستاد قبل البدء بإدخال المشجعين    
إليه، للبحث عن أي أشخاص غير مخولين أو لوحات تحمل عبارات مسيئة أو رسائل عنصرية    
أو سياسية أو دينية والتأكد من سالمة المقاعد والمرافق الخدمية، أو أية مواد ممنوعة    

وفقًا للمادة )38( من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )8( وقائمة المواد    
الممنوعة المعتمدة من لجنة دوري المحترفين -كما هو محد في الملحق )ب(.    

 
المادة 20 –فصل دخول المشجعين  

1.20 ينبغي البدء بإجراءات وتدابير فصل المشجعين قبل محيط االستاد بمسافة كافية بحيث   
يمنع أي اختالط بين المجموعات المختلفة من المشجعين على مداخل االستاد أو البوابات، وذلك في   

المباريات المهمة إن أمكن.  
2.20 ينبغي توفير مواقف حافالت ومواقف سيارات منفصلة للمشجعين داخل االستاد، ويفضل أن   

تكون هذه األماكن على طرفي االستاد إن أمكن.    

المادة 21 -توعية المشجعين 
1.21 ينبغي على الجهة المنظمة للمباراة تذكير المشجعين من خالل وسائل التواصل المتاحة   

بعدم اصطحاب أيًا من المواد المحظورة الى االستاد، وبضرورة االلتزام التصرف بشكل الئق والتحلي   
بالروح الرياضية. كما ينبغي على منظم المباراة أيضًا إخطار المشجعين بالعواقب الخطيرة التي قد   

يتعرض لها الالعبون والفرق والتي تنجم عن أية خروقات يقوم بها المشجعين.   

المادة 22 -تواجد عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات
1.22 ينبغي أن يكون كل من عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات في األماكن   

المخصصة لهم قبل ثالث ساعات على األقل من موعد انطالق المباراة استعداداً لدخول المشجعين   
إلى االستاد.   

المادة 23 -فتح بوابات االستاد للمشجعين  
1.23 يجب على الجهة المنظمة للمباراة بالتنسيق مع مراقب الشرطة االلتزام بالوقت المحدد   

لفتح البوابات للمشجعين وفقًا لقائمة العد التنازلي للمباراة وما تنص عليه اللوائح ذات الصلة، مع   
إمكانية فتح البوابات قبل المدة المحددة بعد أخذ األمور التالية بعين االعتبار:   

أ ( عدد المشجعين المتوقع،    
ب ( الوقت المتوقع لوصول المشجعين،    

ت ( أنشطة الترفيه للمشجعين في االستاد )اساليب الترفيه على أرض الملعب، أنشطة    
الترفيه األخرى المحتملة(    

ث ( المساحة المتوفرة خارج االستاد،    
ج ( امكانية القيام بأنشطة ترفيهية خارج االستاد،    

ح ( استراتيجية فصل المشجعين خارج االستاد.    
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ال المادة 24 -اللوحات اإلرشادية 

1.24 في الحاالت التي يتم فيها تصميم نظام التذاكر عن طريق الترميز باأللوان، ينبغي إضافة تلك   
األلوان على جميع اللوحات اإلرشادية المؤدية إلى القطاعات المختلفة داخل االستاد.   

2.24 تلتزم الجهة المنظمة للمباراة بوضع كافة اللوحات اإلرشادية المذكورة في الئحة اإلستادات.  

المادة 25 -عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات
1.25 ينبغي أن تكون جميع البوابات اإللكترونية وغير االلكترونية والمداخل والمخارج والبوابات فاعلة،   

وأن يقوم عليها موظفين من عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات مدربين بشكل جيد   
لهذا الغرض.   

2.25 يجب توفير عدد كافي من عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات على كافة الطرق   
المؤدية إلى االستاد وعلى البوابات اإللكترونية المتحركة أو الغير الكترونية وداخل االستاد.  

3.25 يجب أن يتوفر عدد كافي من عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات داخل االستاد   
لضمان توجيه المشجعين بالشكل الصحيح إلى مقاعدهم بكفاءة وسالسة دون تأخير أو إرباك.   

4.25 يجب أن يكون جميع عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات على دراية بمخطط   
االستاد وبإجراءات السالمة والطوارئ ومدربين على إجراءات اإلخالء في حاالت الطوارئ.  

5.25 يجب على عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات االلتزام بارتداء قمصان تعريفية   
مميزة بأحد األلوان المشعة )الفوسفوري أو البرتقالي(، يتم ارتداءها فوق الزي المعتمد الخاص بهم،   

مطبوع عليها أرقام واضحة والمسميات الوظيفية على سبيل المثال )رجل أمن خاص / منظم   
فعالية(، ليتم معرفتهم وتميزهم بسهولة ، ويتوجب على مسؤولي شركات األمن الخاصة في   

كل مباراة طباعة قائمة بأسماء جميع عناصر  شركات األمن الخاصة وأرقامهم التعريفية فهم   
مسؤولياتهم فيما يتعلق بصحة وسالمة الجمهور )ويتضمن ذلك الجمهور من ذوي االحتياجات   

الخاصة واألطفال(.  
6.25 كما يجب على عناصر شركات األمن الخاصة القيام بالمهام التالية:  

1.6.25 القيام بإجراءات المعاينة والفحص للمنشأة، على سبيل المثال وليس الحصر    
)سالمة مقاعد الجمهور لالستخدام(، وإجراء االختبارات على معدات السالمة قبل المباراة.   

2.6.25 تفتيش الجمهور عند دخول اإلستاد بحثًا عن أي مواد ممنوعة.   
3.6.25 السيطرة على حشود الجمهور وتوجيهها عند مغادرة اإلستاد والمساعدة في    

تحقيق تنظيم عملية خروجهم.   
4.6.25 العلم بحاالت التجمهر وضمان سالمة تفريق الجمهور وتجنب حاالت التجمهر الزائد.   

5.6.25 المساعدة في تقديم خدمات الطوارئ إذا تطلبت الضرورة.   
6.6.25 توفير اإلسعافات األولية في حاالت الطوارئ.   

7.6.25 التدخل السريع في حاالت الطوارئ )مثل اندالع الحرائق( وذلك برفع إنذار الخطر    
واتخاذ اإلجراءات الفورية.    

8.6.25 القيام بأية واجبات و/أو مهام قد تطلب من قبل مراقب الشرطة أو مسؤول    
أمن المنشأة و/أو مسؤول أمن الفعالية )إن وجد(.   

9.6.25 الحفاظ على ممرات الدخول والخروج خالية من العوائق.   
10.6.25 تحديد الوقائع والتحقيق فيها واإلبالغ عنها لمسؤول أمن المنشأة.   

11.6.25 التبليغ عن المواد الخطرة المؤدية الندالع الحرائق والطرود المشتبه بها.   
12.6.25 المساعدة في منع حدوث أي اقتحام ألرض الملعب.   

13.6.25 تطبيق نظام بطاقات االعتماد وفقًا لمتطلبات الئحة االعتماد من خالل مراقبة    
حاملي بطاقات االعتماد عند كافة نقاط الدخول والخروج من وإلى )المحيط الخارجي    

لإلستاد، أرض الملعب، المناطق الرسمية، المرافق اإلعالمية، منطقة عربات البث التلفزيوني،    
بوابات دخول الجماهير واإلعالميين وكبار الشخصيات المختلفة(.   
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المادة 26 -فحص وتفتيش المشجعين 
1.26 يجب على الجهة المنظمة للمباراة اتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة للقيام بفحص   

المشجعين كفحص أولي من قبل عناصر شركات األمن الخاصة المتواجدين على محيط االستاد   
الخارجي للتأكد من دخول حاملي تذاكر الدخول أو بطاقات االعتماد فقط إلى البوابات، وللقيام   

بالفحص المبدئي لمنع ادخال أيًا من المواد الممنوعة إلى االستاد.   
2.26 حسب مخطط االستاد، يجب إجراء الفحص والتفتيش النهائي من قبل عناصر شركات األمن الخاصة   

إما خارج االستاد، وهو الخيار األفضل، أو داخل االستاد بعد بوابات الدخول وذلك لضمان ما يلي:   
أ ( دخول المشجعين إلى القطاع الصحيح من االستاد    

ب ( ضمان عدم إدخال أية مواد ممنوعة   
3.26 يجب إجراء فحص وتفتيش فعال ومعقول كي ال تكون هناك حاجة لتفتيش المشجعين أكثر من   

مرة )إال في ظروف استثنائية مثل حاالت التخوف من أعمال إرهابية وفقًا لتقدير مراقب الشرطة(.  
4.26 يجب أن يخضع كل مشجع للتفتيش الذاتي من قبل عناصر شركات األمن الخاصة على أن يكون   

من نفس الجنس.   

المادة 27 -الطرد او منع الدخول  
1.27 يجب على الجهة المنظمة للمباراة وعناصر شركات األمن الخاصة ضمان عدم دخول األشخاص   

الذين لم يسمح لهم بالدخول لسبب مبرر أو آلخر أو األشخاص الذين تم طردهم من داخل االستاد،   
وإبقاء هؤالء األشخاص بعيدين بما فيه الكفاية من االستاد خالل المباراة وعلى األقل حتى يتفرق   

المشجعين بعد المباراة.    

المادة 28 – األدوات التشجيعية للمشجعين
1.28 يسمح لمشجعي الفرق باستخدام مكبر صوت واحد فقط في االستاد )على أال يزيد عن 45   

واط( وأية آالت موسيقية إيقاعية أخرى ألغراض تشجيع ناديه.  
2.28 ال يجوز توصيل مكبر الصوت و/ أو اآلالت الموسيقية اإليقاعية المستخدمة في تشجيع الفريق   

بكابالت كهربائية أو بأي أجهزة إلكترونية أخرى، وال يجوز تضخيم أصوات مكبر الصوت و/ أو اآلالت   
الموسيقية اإليقاعية المستخدمة في التشجيع.  

3.28 يتم استخدام مكبر الصوت واآلالت الموسيقية اإليقاعية في مدرجات الدرجة الثانية فقط.  
4.28 يتم تطبيق عقوبة على النادي وفقًا إلجراءات ضبط الجودة في حال مخالفة ذلك.  

5.28 للجهة المنظمة للمباراة الحق في طلب منع دخول األدوات التشجيعية إلى االستاد الخاص   
بها من قبل جماهير الفريقين، بعد تقديم طلب رسمي إلى اإلدارة التنفيذية للجنة على أن يتضمن   

الطلب تأثير استخدام مكبرات الصوت أو اآلالت الموسيقية اإليقاعية سلبًا على تدابير األمن والسالمة   
في االستاد، أو التأثير على البيئة العامة المحيطة لإلستاد، وعلى أن يكون قرار منع دخول مكبرات   
الصوت و/أو اآلالت الموسيقية في حال الموافقة عليها في جميع المباريات المقامة على استاد   

النادي خالل الموسم الرياضي.  
6.28 دون اإلخالل بما سبق، يحق لإلدارة التنفيذية للجنة أو مراقب الشرطة أو عناصر شركات األمن   

الخاصة مصادرة مكبرات الصوت و/أو اآلالت الموسيقية اإليقاعية إذا كانت األصوات أو الضوضاء الصادرة   
منها تؤثر على أداء الحكام أو تدابير األمن والسالمة.  

7.28 يجب أن يتحمل كل نادي مسؤولية سوء السلوك الصادر عن جماهيره ومشجعيه من خالل   
استخدام مكبرات الصوت أو اآلالت اإليقاعية ويحظر عليهم توجيه أي إهانة أو استخدام ألفاظ أو   

شعارات أو تصرفات غير الئقة أو لغة عنصرية أو جنسية.  
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ال القسم السادس: السيطرة على المشجعين في االستاد  

المادة 29 -تواجد عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات
1.29 يجب على جميع عناصر شركات األمن الخاصة ومنظمي الفعاليات والمسعفين األوليين   

ومقدمي الخدمات الطبية ورجال الدفاع المدني ومذيعي اإلذاعة الداخلية البقاء في أماكنهم   
المخصصة داخل االستاد وفي محيطه لكامل وقت المباراة وحتى تتفرق الحشود بعد المباراة، وذلك   

بما يتناسب مع التعليمات الصادرة عن مراقب الشرطة وضابط أمن المنشأة.   

المادة 30 -المشروبات الكحولية / التدخين
1.30 ينبغي أن تضمن الجهة المنظمة للمباراة أال يتم بيع أو توزيع المشروبات الكحولية أو التدخين   

ضمن المداخل العامة لالستاد أو المناطق المحيطة به،     

المادة 31 -الحد من حركة المشجعين 
1.31 يجب على الجهة المنظمة للمباراة اتخاذ اإلجراءات المالئمة لمنع انتقال المشجعين من قطاع   

إلى آخر.   
2.31 إذا اقتضت الضرورة وجود أكثر من مجموعة من المشجعين في نفس القطاع، فإنه يجب   

الفصل بين هذه المجموعات عن طريق ترك منطقة خالية من المشجعين ومزودة بموظفي   
شركات األمن الخاصة. ويمكن للجهة المنظمة للمباراة استخدام ِشباك العزل في هذه المنطقة في   

الحاالت التي يستخدم فيها حاجز أو سياج مزود بعناصر شركات األمن الخاصة للفصل بين مجموعات   
المشجعين، يجب أن يكون تركيب هذا الحاجز صلبًا ومثبتًا بشكل جيد. ال يسمح باستخدام األسوار   

المؤقتة.   

المادة 32 -الممرات العامة 
1.32 يجب على الجهة المنظمة للمباراة اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الممكنة للحفاظ على أن   

تكون جميع الممرات واألبواب وبوابات الطوارئ مفتوحة واألدراج والممرات خالية ومن دون أية عوائق   
قد تعيق التدفق السلس للجماهير.   

المادة 33 -األبواب والبوابات  
1.33 ينبغي على الجهة المنظمة للمباراة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان ما يلي:   

أ ( أن تكون جميع البوابات والمخارج اإللكترونية أو غير اإللكترونية تعمل بشكل جيد، وأن    
يتم تعيين عنصر من عناصر شركات األمن الخاصة لكل مجموعة من البوابات.    

ب ( إبقاء جميع البوابات والمخارج من أماكن تواجد المشجعين إلى أرض الملعب غير    
مقفلة طوال فترة تواجد المشجعين في االستاد.    

ت ( تعيين عنصر من عناصر شركات األمن الخاصة لكل بوابة من هذه البوابات لمنع    
الخروقات ولضمان الخروج الفوري للمشجعين في حاالت إخالء الطوارئ.    

ث ( ال يجوز إقفال أي من هذه األبواب بمفتاح أو بقفل مهما كان السبب وتحت أي ظرف من    
الظروف.   

المادة 34 -حماية منطقة اللعب 
1.34 يجب أن تضمن الجهة المنظمة للمباراة حماية الالعبين ومسؤولي المباراة من أي اعتداء قد   

يحصل من قبل المشجعين، يمكن تأمين الحماية المطلوبة بطرق متعددة على سبيل المثال:   
أ ( وجود عناصر شركات األمن الخاصة في أرض الملعب أو بالقرب منها،    

ب ( اتخاذ التدابير الالزمة لمنع المشجعين في الصفوف األمامية من اقتحام أرضية الملعب.    
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2.34 مهما كان نوع الحماية المستخدم لمنع اقتحام الجماهير إلى أرضية الملعب من الصفوف   
األمامية، فإن هذه الحماية يجب أن تؤمن الخروج السلس للمشجعين في حاالت الطوارئ إلى أرض   

الملعب إن اقتضى ذلك.   
3.34 يجب أن يكون نوع الحاجز المستخدم لمنع اقتحام الجماهير ألرضية الملعب معتمداً من   

مراقب الشرطة، كما يجب أال يشكل خطراً على الجماهير في حاالت إخالء الطوارئ.  

CCTV المادة 35 -أنظمة كاميرات المراقبة
1.35 يجب استخدام كاميرات المراقبة من قبل مراقب الشرطة ومسؤول أمن المنشأة ومسؤول   
أمن الفعالية لمراقبة المشجعين في كافة مناطق االستاد وكافة المداخل والطرق المؤدية إلى   

االستاد باإلضافة إلى مناطق المشاهدة داخل االستاد.   
2.35 ويجب إدارة نظام المراقبة والتحكم به من غرفة التحكم من قبل األشخاص المسؤولين عن   

ذلك.   
3.35 يجب وضع لوحات ظاهرة في أماكن متعددة داخل أو خارج االستاد تفيد بمراقبة المكان   

.CCTV باستخدام أنظمة كاميرات المراقبة  

المادة 36 -أنظمة اإلذاعة الداخلية، المذيعين واإلعالنات 
1.36 يجب أن يكون نظام اإلذاعة الداخلية قادراً على إيصال الرسائل الصوتية بوضوح داخل وخارج   

االستاد، وأن يكون أعلى من صوت المشجعين حتى في الحاالت التي يحدث فيها ارتفاع مفاجئ بأصوات   
الجماهير.   

2.36 يجب توفير مذيعين داخليين مدربين وقادرين على مخاطبة مشجعي الفريقين. ويفضل   
استخدام مذيع قادر على مخاطبة الجماهير باللغتين العربية واإلنكليزية.   

3.36 يجب أن تكون الرسائل الصوتية التي يتم بثها عبر اإلذاعة الداخلية حيادية بشكل تام. ال يجوز   
استخدام نظام اإلذاعة الداخلية لألغراض التالية:   

أ ( إرسال رسائل سياسية،    
ب ( لدعم أي من الفريقين،    

ت ( ألي نوع من التمييز ضد المشجعين.     
ث ( ألي نوع من أنواع الدعاية واالعالن لغايات تجارية.    

المادة 37 -التصرفات االستفزازية والعنصرية 
1.37 يجب على الجهة المنظمة للمباراة بالتعاون مع عناصر شركات األمن الخاصة منع أية أفعال   

استفزازية من قبل المشجعين داخل االستاد أو بالقرب منه )السلوك العنصري أو التمييزي أو مستوى   
غير مقبول من االستفزاز بالكالم من قبل المشجعين ضد الالعبين أو مشجعي الفريق اآلخر، أو استخدام   

الفتات أو أعالم مستفزة وغير ذلك(.   
2.37 في حال حدوث مثل هذه األمور، يتوجب على الجهة المنظمة للمباراة بالتنسيق مع مراقب   

الشرطة أن تطلب من عناصر شركات األمن الخاصة التدخل أو النظر في مصادرة أية مواد مخالفة وذلك   
حسب تقييم المخاطر.   

3.37 يتوجب على عناصر شركات األمن الخاصة لفت انتباه األشخاص في غرفة التحكم إلى أي   
سلوك عنصري بما في ذلك اإلهانات العنصرية، ويجب طرد األشخاص المخالفين خارج االستاد وفقًا   

لتقدير ضابط أمن المنشأة.   
4.37 يجب على الجهة المنظمة للمباراة تطبيق »بروتوكول الخطوات الثالث« للتعامل مع الحاالت   

العنصرية أو التمييزية-يرجى االطالع على الملحق )أ(   
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ال المادة 38 -إبقاء المشجعين داخل االستاد  

1.38 إذا ارتأى لمراقب الشرطة وألسباب تتعلق باألمن والسالمة إبقاء مجموعة من المشجعين   
داخل االستاد لفترة من الزمن وإخراج باقي المشجعين، يجب مراعاة المبادئ التالية:   

أ ( يجب إعالن قرار ابقاء هذه المجموعة داخل االستاد عبر نظام اإلذاعة الداخلية وباللغتين    
العربية واإلنكليزية،    

ب ( يجب تكرار هذا االعالن قبيل انتهاء المباراة.     
ت ( يجب أن تضمن الجهة المنظمة للمباراة إمكانية الحصول على المياه ودخول    

الحمامات لهذه المجموعة أثناء فترة اإلبقاء.    
ث ( يجب إخطار المشجعين بشكل مستمر عن الفترة المتوقعة لالنتظار قبل السماح    

لهم بمغادرة االستاد،    
 

القسم السابع: أحكام ختامية 
المادة 39 -النص الرسمي 

1.39 في حال وجود أي تعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي لهذا الدليل، فإن النص العربي هو   
الذي يسود.   

 
المادة 40 -المالحق 

1.40 تعتبر مالحق هذا الدليل جزءا ال يتجزأ منها.   

المادة 41 -اإلجراءات التأديبية 
1.41 أي مخالفة ألحكام هذا الدليل سيؤدي إلى فرض عقوبات بحسب ما تنص عليه الئحة االنضباط   
التابعة التحاد اإلمارات لكرة القدم و/ أو إجراءات ضبط الجودة الخاصة باللجنة أو الى القوانين واللوائح   

االتحادية او المحلية.   

المادة 42 -االعتماد وبدء السريان 
1.42 تم اعتماد هذا الدليل بمعرفة المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين وتم اعتماده   

والتصديق عليه من قبل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.  
2.42 يدخل هذا الدليل حيز التنفيذ اعتباراً من -/-/2018.   
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القسم الثامن: 
الملحق )أ( بروتوكول الثالث خطوات للتعامل مع األحداث ذات الطابع التمييزي 

يخــول هــذا البروتوكــول الحكــم أن يطلــب مــن مراقــب المبــاراة إخطــار مذيــع اإلذاعــة الداخليــة أن يطلــب مــن المشــجعين 
أن يتوقفــوا عــن الســلوك غيــر المرغــوب فيــه وأن يحذرهــم مــن أن المبــاراة ســيتم إيقافهــا مؤقتــًا ثــم إلغاؤهــا فــي حال 

اســتمر الســلوك غيــر المقبــول. يتــم هــذا اإلجــراء علــى النحــو التالــي: 
o الخطوة االولى: إذا علم حكم المباراة بوجود سلوك عنصري أو تمييزي، أو أخبره الحكم المساعد   

بوجود مثل هذا السلوك، يتوجب على حكم المباراة إيقاف المباراة وأن يطلب من الجمهور إيقاف   
هذا السلوك مباشرًة.   

o الخطوة الثانية: إذا لم يتوقف مثل هذا السلوك بعد استمرار المباراة، يجب على حكم المباراة   
إيقاف المباراة لفترة زمنية مناسبة، وأن يطلب من الفريقين مغادرة أرض الملعب إلى غرف تبديل   

المالبس. يجب أيضاَ إجراء إعالن آخر للجمهور.   
o الخطوة الثالثة واالخيرة: في حال لم يتوقف السلوك المسيء بعد استئناف المباراة، يتوجب على   

حكم المباراة إلغاء المباراة كحل أخير. يقوم مراقب المباراة بإخطار حكم المباراة عن طريق مساعد   
الحكم فيما إذا توقف السلوك غير المرغوب فيه أم ال. أي قرار إللغاء المباراة يجب أال يتم إال بعد   
أن يتم استنفاد جميع التدابير الممكنة، وبعد أن يتم تقييم المخاطر المتعلقة بقرار إلغاء المباراة   
على الالعبين والجماهير من خالل التنسيق بين جميع األطراف فيما يخص إجراءات األمن والسالمة.  
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الملحق )ب(: قائمة المواد الممنوعة
- يتوجــب علــى الجهــة المنظمــة للمبــاراة وضــع لوحتيــن واضحتيــن بالحجــم الكبيــر لقائمــة المــواد الممنوعــة 
المعتمــدة مــن لجنــة دوري المحترفيــن واحــدة باللغــة العربيــة وواحــدة باإلنكليزيــة كمــا هــو موضــح أدنــاه، عنــد مدخل 

كل بوابــة مــن بوابــات دخــول الجماهيــر إلى االســتاد
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