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 2014( لسنة 8قانون اتحادي رقم)

 يف شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية

 دةالمتح نحن خليفة بن زايد آل نهيان                                            رئيس دولة اإلمارات العربية

 

  

 بعد االطالع على الدستور، -

ات الوزارات وصالحي، بشأن اختصاصات 1972( لسنة 1وعلى القانون االتحادي رقم) -

 الوزراء، وتعديالته،

 عديالته.، في شأن قوة الشرطة واألمن، وت1976 ( لسنة12وعلى القانون االتحادي رقم) -

 ته.، بإصدار قانون العقوبات، وتعديال1987( لسنة 3وعلى القانون االتحادي رقم) -

ية، جزائ، بإصدار قانون اإلجراءات ال1992( لسنة 35وعلى القانون االتحادي رقم) -

 وتعديالته.

 ، بشأن شركات األمن الخاصة.2006( لسنة 37رقم) وعلى القانون االتحادي -

هلية ، في شأن الجمعيات والمؤسسات األ2008  ( لسنة2)االتحادي رقموعلى القانون  -

 ذات الدفع العام.

اية ، في شأن الهيئة العامة لرع2008( لسنة 7وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم) -

 والرياضة والجهات العاملة. الشباب

 ‘تفجرات، في شأن األسلحة والذخائر والم2009( لسنة 3وعلى القانون االتحادي رقم ) -

 وبناًء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني -

 االتحادي، وتصديق المجلس األعلى لالتحاد،

 اصدرنا القانون اآلتي:

 الفصل األول

 احكام عامةتعاريف و

 ( 1المادة ) 
ة قرين لموضحي تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني اف

 كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

 .الدولة                                     : اإلمارات العربية المتحدة

 : وزارة الداخلية.الوزارة                                   

 الوزير                                    : وزير الداخلية.
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   المعنيةمارة وإحدى القيادات العامة للشرطة في أي إ المختصة                  :السلطة 

 لرياضية.   بتأمين المنشآت والفعاليات ا                                          

 نشآت والمباني باألمور الهندسية للمأية جهة مختصة  :         صة           الجهة المخت

 في كل إمارة.                                           

 عاليات فيذ الفة وتنالمباني التي يتم استخدامها في إدار نشآت الرياضية                 :الم

 و خاصة.أالرياضية، سواء كانت حكومية                                           

 ضية ة رياكل نشاط أو حدث رياضي يقام في منشأ اليات الرياضية                :الفع

 ألنشطة واألحداث.اأو مكان يعد إلقامة مثل هذه                                           

 عالية فنظيم أو اعتباري يقوم بت كل شخص طبيعي :                       الجهة المنظمة

 رياضية في مكان معد لذلك.                                           

 نون الشركات المرخص لها وفقاً ألحكام القا شركات األمن الخاصة             :

 .المشار إليه 2006االتحادي رقم )  ( لسنة                                            

 صة.موظفو األمن الذين يتبعون شركات األمن الخا عناصر شركات األمن الخاصة  :

 ية لرياضاموظف األمن المعين من قبل المنشأة  أمن المنشأة                  : ضابط

 أة وفق أحكام هذا القانونلتحقيق الخدمة األمنية للمنش                                          

 من  منظمةموظف األمن الذي يعين من الجهة ال الفعالية                  : منضابط أ

 ية للفعالية الرياضية من اجل تحقيق الخدمة األمن                                            

 وفق أحكام هذا القانون.                                            

 ى اإلشراف منتسب قوة الشرطة واألمن الذي يتول :       الشرطة                مراقب

 عاليات الرياضية.األمني على سير أحداث الف                                             

  مخصصةهو تأمين سالمة األماكن والمنشآت ال المنشآت الرياضية             : أمن

 ما يحتويه من مباني واع الرياضات المختلفة بألن                                           

  ي إدارةفخدامها م استوتجهيزات ومرتادين، والتي تي                                          

  أو خاصة حكومية كانت وتنفيذ الفعاليات الرياضية سواءً                                       

 اخلية والخارجية.وذلك من األخطار والتهديدات الد                                       

 و حدث شاط أأمن الفعاليات الرياضية          : هو توفير وسائل األمن والسالمة لكل ن

 قامة مثلمعد إل مكان رياضي يقام في منشأة رياضية أو                                        

 هذه األنشطة.                                        

 خل ية داالجمهور الرياضي               : هم األشخاص المتابعون للفعاليات الرياض

 لمكاني المحيط بها.االمنشأة الرياضية وفي النطاق                                          
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 ( 2المادة ) 
نت حلية كادولة ماليات الرياضية المقامة في الالمنشآت والفعتسري احكام هذا القانون على كافة 

 أو دولية.

 ( 3المادة )  
 يهدف هذا القانون إلى:

ماية د الحبإرساء قواع قحفظ األمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصةً ما يتعل -1

 للجمهور الرياضي داخل المنشآت واثناء الفعاليات الرياضية.

 اء بسلوكياته.ضبط أفعال الجمهور الرياضي واالرتق -2

 ( 4المادة ) 
 

في صة، ويشترط إلقامة الفعاليات الرياضية في اإلمارة الحصول على موافقة السلطة المخت

 حال تنظيم الفعاليات الرياضية في أكثر من إمارة، يشترط موافقة الوزارة.

 ( 5المادة ) 
 

لخطط الرياضية اتضع الوزارة والسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المنظمة والمنشآت 

 الالزمة لتأمين سالمة المنشآت والفعاليات الرياضية.

 

 الثانيالفصل 

 ضابط أمن المنشأة والفعالية الرياضية

 ( 6المادة ) 
 

وافقة مبعد  تلتزم كل منشأة رياضية وجهة منظمة بتعيين ضابط أمن لكل منشأة وفعالية رياضية

هذا لنفيذية ة التوفقاً للشروط التي تحددها الالئحاإلدارة المعنية بشؤون شركات األمن الخاصة و

 القانون.

 ( 7المادة ) 
 

 يختص ضابط أمن المنشأة الرياضية باألمور اآلتية:

 المحافظة على أمن وسالمة المنشأة الرياضية. -1

 القيام بأعمال التأمين والحماية. -2

 

mailto:emergency@dubaipolice.gov.ae


  
 

 

emergency@dubaipolice.gov.ae 

dubaipolice.gov.ae 

t  : +971 (4) 3449999 

f  : +971 (4  ( 2171370 

  

 

لتي اواد بعة المإجراء التفتيش األمني على األفراد والمركبات عند نقاط الدخول ومتا -3

 بالتنسيق مع مراقب الشرطة.تدخل المنشأة الرياضية 

 

ق لحرائوضع الخطط التفصيلية لعمليات الطوارئ واإلخالء واإلجراءات الوقائية من ا -4

 ة.لمختصوغيرها، وإجراء التدريبات الالزمة بصورة دورية بعد اعتمادها من السلطة ا

 

 إعداد سجالت األمن والسالمة للمنشأة. -5

 

 الية.مراجعة السجالت بالتنسيق مع ضابط أمن الفعالية ومراقب الشرطة أثناء الفع -6

 

 أخرى تحددها الالئحة التنفيذية. تأي اختصاصا -7

 

 ( 8المادة ) 
 يختص ضابط أمن الفعالية الرياضية أثناء إقامتها بما يأتي:

رياضية ية الالتنسيق مع ضابط أمن المنشأة في مباشرة اإلجراءات األمنية لمقر الفعال -1

 والمنافذ والمخارج المؤدية إليها.

راقب متأمين مستلزمات السالمة الضرورية لمقر الفعالية الرياضية بالتنسيق مع  -2

ط الشرطة بما في ذلك تأمين ميدان الملعب من كل ما يشكل خطراً وتأمين نقا

 الوصول في حاالت الطوارئ.

ة رياضيلمؤدية لمقر الفعالية الالمشاركة في تسهيل حركة السير في كافة الطرق ا -3

 وتأمين مواقف المركبات بالتنسيق مع مراقب الشرطة.

ن األم التنسيق مع كافة الجهات المشاركة في الفعالية الرياضية وذلك لضمان حفظ -4

 وإنجاح الجانب األمني للفعالية.

 تنسيق خطط اإلخالء والطوارئ مع ضابط أمن المنشأة ومراقب الشرطة. -5

ال ح( من هذا القانون، في  7األخرى المنصوص عليها في المادة ) االختصاصات  -6

 انعقاد الفعاليات الرياضية خارج المنشآت الرياضية.

 ( 9المادة ) 
ليمات التع يلتزم ضابط أمن المنشأة الرياضية وضابط أمن الفعالية الرياضية بكافة -1

 رياضية.واألوامر الصادرة عن مراقب الشرطة فيما يخص أمن الفعاليات ال

شأة على مراقب الشرطة مساءلة كل من يخل بإجراءات األمن من ضابط أمن المن -2

ما قاً لالرياضية أو الفعالية الرياضية أو عناصر شركات األمن الخاصة وذلك وف

 تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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 الثالثالفصل 
 ياضيةالتزامات المنشآت الرياضية والجهات المنظمة للفعاليات الر

 ( 10المادة ) 
 خاصة،تلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بالتعاقد مع إحدى شركات األمن ال

كات صر شرلتوفير األمن والنظام أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، وذلك عن طريق عنا

ن بط أماألمن الخاصة المتعاقد معها، والذين يخضعون في ممارسة أعمالهم إلشراف ضا

 ن.لقانواوضابط أمن الفعالية، وذلك وفق ما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا  المنشأة

 

 ( 11المادة ) 
 مؤهلةتلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة باختيار عناصر شركات األمن الخاصة ال

رياضية آت الوتعريفها باشتراطات األمن والسالمة وإجراءات التأمين والحماية الخاصة بالمنش

 ليات الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة.والفعا

 

 ( 21المادة ) 
 تعمل المنشآت الرياضية على اآلتي:

 تخصيص أماكن لكبار الشخصيات، ولذوي اإلعاقة وكبار السن والعائالت وتسهيل -1

 الوصول واإلخالء منها.

ة هع الجمنشر الوعي بأمن المالعب لالعبين والجماهير والمنسقين األمنيين بالتعاون  -2

 المنظمة.

 توفير نظام اتصال مباشر بالجمهور. -3

 ية.وضع تدابير وقائية ضد الحرائق، بالتعاون مع الجهة المختصة والجهات المعن -4

 

 

 ( 31المادة ) 
 

نظيمية ية والتإلدارتلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بإعادة برنامجاً أو دليالً للجوانب ا

ورياً ديحدث ات الرياضية بعد اعتماده من السلطة المختصة ويتم العمل بموجبة اثناء الفعالي

 حسب الظروف والمستجدات.
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 ( 41المادة ) 
ات المعدوتلتزم المنشآت الرياضية أو الجهة المنظمة بحسب األحوال بتوفير كافة األجهزة 

نفيذ زمة لتة الالالالزمة ألمن المنشآت الرياضية أو الفعاليات الرياضية وتأهيل الموارد البشري

 وإدارة الفعاليات الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة.

 ( 51المادة ) 
 

الئحة ها التلتزم المنشآت الرياضية والجهات المنظمة باشتراطات األمن والسالمة التي تحدد

 التنفيذية لهذا القانون وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية.

 ( 61المادة ) 
ة ة إلقاملالزمالمعايير الهندسية للمنشآت الرياضية واالشتراطات الفنية تحدد الجهة المختصة ا

 الفعاليات الرياضية بالتنسيق مع السلطة المختصة.

 

 الرابعالفصل 
 الجمهور الرياضيالتزامات 

 ( 71المادة ) 
 يلتزم الجمهور الرياضي بما يلي:

 خيص.اضية بدون ترعدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الري .أ

ة لمنشأعدم إدخال أو حيازة أية مواد ممنوعة أو خطرة خاصة األلعاب النارية إلى ا .ب

عة اع وطبيية أنوأو مكان إقامة الفعالية الرياضية، على أن تحدد الالئحة التنفيذالرياضية 

 هذه المواد.

امة ء إقو أثناج. عدم مخالفة اشتراطات حمل السالح أو اقتنائه في المنشأة الرياضية أ

 الفعاليات الرياضية والتي يصدر بها قرار من الوزير.

 د. عدم ارتكاب أو مشاركة أو تحريض أو الشروع في أعمال العنف.

ة لمنطقاه. عدم رمي أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج اآلخر أو في اتجاه 

 المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه.

 وات ذاتو بدعذيئة أو كتابتها أو أية إيماءات من شأنها اإلساءة أو. عدم التلفظ بألفاظ ب

 طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعاليات الرياضية.

 ز. الجلوس في األماكن المخصصة.

 ح. عدم استغالل الملعب ألغراض سياسية.
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 الخامسالفصل  
 العقوبات

 ( 81المادة ) 
عن   تقلثالثة اشهر وبالغرامة التي ال وال تزيد على يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر

ف ن خالخمسة آالف درهم وال تجاوز ثالثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل م

 17) . المادة )من  ز( –ج  –ب  – أ)البنود أي حكم من أحكام 

 

 ( 91المادة ) 

أو  ،رهمدألف  يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف درهم وال تجاوز ثالثين

ن المادة ح( م –و  –ه  –بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البنود ) د 

(17 ) 

 ( 20المادة ) 
  ( 15،)( 14(، )13(،) 11(،) 10(،) 6(،) 4كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد )  بيعاق

 .خمسمائة ألف درهم من هذا القانون بغرامة ال تقل عن عشرة آالف درهم وال تجاوز

 

 ( 21المادة ) 
امة س بغريعاقب كل من يحصل على موافقة إلقامة الفعالية الرياضية عن طريق الغش والتدلي

ادية الم فوال تجاوز مليون درهم، مع إلزامه بقيمة التكالي ،ال تقل عن خمسمائة ألف درهم

  نتين.عن س نشاط لمدة ال تقلالناتجة عن هذه الموافقة، وللمحكمة حرمانه من ممارسة هذا ال

 ( 22المادة ) 
 

لمنصوص ائم ايعتبر ظرفاً مشدداً استغالل الفعاليات الرياضية في ارتكاب أية جريمة من الجر

 عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

 ( 23المادة ) 
 

 آخر. انونق ال تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي
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 ( 42المادة ) 
 ضورهحأثناء  صدر الوزير قراراً بتحديد قواعد السلوك وانضباط الجمهور الرياضيي   -1

 الفعاليات الرياضية.

ام هذا ق أحكي صدر مجلس الوزراء الئحة بالمخالفات والغرامات اإلدارية المتعلقة بتطبي -2

  ف درهم عن كل مخالفة.القانون، على اال تزيد قيمة الغرامة على الخمسة آال

 

 ( 25المادة ) 
ل كامة خاليذ أحي صدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الالزمة لتنف

 مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 ( 26المادة ) 
 ه المدةيد هذتلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بتوفيق أوضاعها القانونية، ويجوز تمد

 مماثلة بقرار من الوزير وبحد أقصى لمرتين.

 ( 27المادة ) 
 ره.ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نش

 

 

 

 

 

 هياننخليفة بن زايد آل                                                         

 بية المتحدةرئيس دولة اإلمارات العر                                            

 

 

 

 
 صدر هنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:

 ه1435                     بتاريخ:  

 م2014                    الموافق:  
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